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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Výzva všem
Holešovanům
Výzva všem spolkovým, kulturním a sportovním organizacím,
komerčním subjektům, politickým
stranám i dalším neformálně působícím skupinám i jednotlivcům
na území města Holešova.  Chcete-li, aby byla vaše činnost zaznamenána v kronice města za rok
2009, a vy jste se tak stali trvalou
součástí historie našeho města,
zašlete, prosím, informace o své
činnosti na některý z uvedených
kontaktů: František Sovadina,
Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov,  mailová adresa: frantisek.sovadina@
holesov.cz, tel. 737 731 761.
Za informace o vaší činnosti
v roce 2009 předem děkuji.
SEZÓNA NA ZÁMKU ZAČALA. Oficiálním otevřením pro pozvané hosty a večerními prohlídkami provázenými scénickými obrazy začala v holešovském zámku letní sezóna. Fotoreportáže z obou akcí na městských
stránkách www.holesov.cz.
Foto František Sovadina

Město ocenilo vybrané
pracovnice ve školství
Na základě návrhů vedení holešovských škol a školských zařízení
schválila Rada města Holešova udělení Pamětních listů v deskách vybraným pracovníkům jako výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh u příležitosti městské oslavy Dne učitelů.  Slavnostní předání se uskutečnilo
ve středu 30. března 2010 v prostorách zámku v Holešově.
Podrobnosti na str. 2 a 3
Fotoreportáž na stránkách města www.holesov.cz

Starosta města Holešova Zdeněk Janalík
zve všechny občany na

JARNÍ BESEDU
Podvečer otázek a odpovědí
Setkání se starostou a členy zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 12. dubna 2010.
Začátek je v 16.30 hodin v Drive Clubu
v přízemí kina Svět.

František Sovadina
kronikář města

Na zámku začala kulturní sezóna

Co vy na to, pane starosto?
Slavnostním kulturním programem a následnými
nočními prohlídkami zámku začala 1. a 2. dubna
oficiálně kulturní sezóna na holešovském zámku. Co od ní můžeme čekat? Co vy na to, pane
starosto?
Po loňském otevření zámku  následovala nultá
nebo můžeme říci také zkušební sezóna na holešovském zámku, a v těchto dnech tedy začíná sezóna
první a plnohodnotná, v níž kromě jiného využijeme
zkušenosti z loňského roku. Hned v úvodu bych chtěl
velmi poděkovat všem pracovníkům Městského kulturního střediska
(MKS) v čele s jeho ředitelem Pavlem Chmelíkem. Právě oni především
jsou nositeli toho, co se na zámku děje, a je, myslím, evidentní, že jejich
myšlenky a nápady, které v zámku realizují, přinášejí lidem radost. Kromě toho samozřejmě na zámku pořádá spoustu akcí samotné město,
ale i jiné subjekty, a to nejen z Holešova. Možnosti, které nyní máme
k dispozici, nám umožňují, aby se kulturní život města rozběhl na plné
obrátky. A to se taky v průběhu letošního roku stane. Připomeňme si
jenom některá jména, jejichž nositelé letos do Holešova zavítají.
MKS připravuje koncerty Jarka Nohavici, Lucie Bílé, Čechomoru,
Hany Zagorové, Pavla Šporcla, Magdaleny Kožené a dalších.
Pokračování na str. 3
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Město ocenilo vybrané pracovnice z holešovských škol
a školských zařízení
Na základě návrhů vedení
holešovských škol a školských
zařízení schválila Rada města
Holešova udělení Pamětních listů
v deskách vybraným pracovníkům
jako výraz ocenění a vyzdvižení
jejich zásluh u příležitosti městské oslavy Dne učitelů. Slavnostní
předání se uskutečnilo ve středu
30. března 2010 v prostorách zámku v Holešově.

tenáctým rokem. Vyučuje matematiku, fyziku a informatiku, v letošním
roce i dějepis. V přístupu k dětem je
velmi vstřícná, ochotná a laskavá;
je vynikající metodičkou a oblíbenou třídní učitelkou. Její žáci i jejich
rodiče na ni i po letech rádi vzpomínají. Zvláště při výuce matematiky
a informatiky projevuje nekonečnou trpělivost u těch, kterým nebylo
dáno matematické nadání. Kromě

1998 jako učitelka 2. stupně obor
matematika, informatika. Ve své
práci je velmi svědomitá, zodpovědná a tvůrčí. Důvodem k ocenění je též organizace akcí mimo
školu, zejména lyžařské výcvikové kurzy, příměstská soustředění pro informatiky a podobné
akce a též výborné výsledky při
práci na ŠVP.
1. Základní škola Holešov
Mgr. Monika Vyhlídalová učí
na prvním stupni školy necelých
10 let. Její specializací je hudební
výchova. Na škole vede pěvecký
kroužek, který vystupuje na veřejnosti pod názvem   Banana Vox.
Díky její iniciativě má soubor natočená 3 CD a vystupuje nejen
v Holešově, ale i v širokém okolí.
Obětuje nejednu sobotu proto, aby
s dětmi nacvičila program nebo
zajela do nahrávacího studia.
Sama si shání sponzory, chystá
kostýmy, dramaturgicky připravuje
vystoupení nejen svého souboru,
ale i vystoupení divadelní, se kterými ještě nedávno reprezentovala
na přehlídce divadelních souborů
v Kroměříži. Monika Vyhlídalová
byla navržena na ocenění ke Dni
učitelů za propagaci a reprezentaci školy, za obětavost a nezištnost v práci s dětmi, za rozvoj
mimoškolní činnosti.
Mgr. Dagmar Stojanová
pracuje na 1. Základní škole deva-

toho je ve škole neocenitelná při přípravě oslav a významných dnů,  je
spolehlivá a ochotná vždy pomoci.
Mnoho let pracuje také ve sdružení
SRPŠ a podílí se na přípravě akcí
pořádaných tímto sdružením. Dagmar Stojanová byla navržena
právě za tyto aktivity nad rámec svých běžných povinností,
za nadstandardně výborné kolegiální vztahy a za svou kvalitní
učitelskou práci.
2. Základní škola Holešov
Mgr. Helena Jandová pracuje na 2. Základní škole od roku
2008 jako vedoucí metodického
sdružení 1. stupně. Vyznačuje se
empatií, smyslem pro zodpovědnost a je velmi kreativní. Důvodem k ocenění jsou též výborné
výchovně vzdělávací výsledky,
velmi dobrá spolupráce s mateřskými školami a vzorná prezentace školy.
Mgr. Soňa Tomčíková pracuje na 2. Základní škole od roku

3. Základní škola Holešov
Jaromíra Podhajská učí
na 1. stupni.  Je úspěšná při prezentaci školy na veřejnosti, především v místním a regionálním
tisku, je velmi vstřícná ve spolu-

práci s MŠ Sluníčko a rodičovskou
veřejností, aktivně pracuje v radě
projektu Škola podporující zdraví.
Má dlouhodobé kvalitní výsledky ve výchovně vzdělávací práci
a osobní podíl na řízení metodického sdružení 1. stupně.
Mgr. Marcela Hušťavová
je rovněž učitelka na 1. stupni. Je
úspěšná při prezentaci školy na veřejnosti - pravidelná vystoupení
s kroužkem flétnistů na akcích. Má
velmi kvalitní výsledky ve výchovně vzdělávací práci a je zodpovědná při spolupráci s MŠ Sluníčko a ostatními partnery školy.
MŠ Sluníčko, Havlíčkova Holešov
Blažena Olšová - důvodem
k ocenění je dlouholetý, obětavý
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a profesní přístup k práci učitelky
mateřské školy, výrazně obohacený osobním a lidským přístupem
k dětem a jejich rodičům. Pedagogické působení je vždy tvořivé,
věku dětí přiměřené. Velmi dobrých výsledků dosahuje v oblasti hudebních činností s dětmi
s důrazem na tradice mateřské
školy a regionu.
Ludmila Macůrková - ocenění je uděleno za dlouholetou
a obětavou práci v mateřské škole ve funkci vedoucí školní jídelny.
Svou milou a přátelskou povahou
si získala oblibu u dětí. Své znalosti z oboru dietní sestry uplat-

ňuje při individuální přípravě
stravy pro děti se zdravotním
omezením na základě doporučení pediatrů.
MŠ Masarykova Holešov
Hana Němcová pracuje
ve školství od roku 1987 a od roku
2004 byla pověřena řízením odloučeného pracoviště v Žopích
a vedením praxe SPGŠ Kroměříž. Má krásný přístup k dětem,
rodičům a výchovně vzdělávací
práci vůbec. Je výborná výtvarnice, hudebnice, dramatička
a má dlouhodobé zkušenosti
s nápravou výslovnosti u dětí
předškolního věku.
Pokračování na str. 3
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Město ocenilo vybrané pracovnice z holešovských škol
a školských zařízení
Dokončení ze str. 2
MŠ Grohova Holešov
Radovana Ponížilová
- ocenění je navrženo za dlouholetou práci v mateřském školství, obětavost při práci s dětmi
předškolního věku a odpovědnost
při plnění pracovních povinností.
Rovněž je ceněn aktivní podíl
paní učitelky na tvorbě školního vzdělávacího programu,
na rozvoji a zavádění nových
forem výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku
do života školy a její přínos při

realizaci podpory zdraví v mateřské škole.
SVČ příspěvková organizace
Ing. Hana Samsonová
v SVČ pracuje jako pedagog volného času, dlouhodobě se věnuje
rozvoji zájmové umělecké činnosti,
v současné době se stará o téměř třicet mladých kytaristů. Další oblastí její práce je folklorní
kroužek Zrníčko, kde se aktivně
podílí na zachování a rozvoji
místních kulturních tradic u nejmladší generace. Dětmi byla
v minulých letech oceněna v anketě Srdce na dlani.

DÁRCE KRVE. Starosta města Zdeněk Janalík a jeho zástupci
Rudolf Seifert a Josef Bartošek poděkovali Františku Doškovi za jeho
příkladný postoj u příležitosti 90. bezpříspěvkového dárcovství krve.
Představitelé města dárci rovněž předali věcný dar.   
Foto František Sovadina
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Na zámku začala kulturní sezóna

Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
V oblasti vážné hudby hodláme navázat na loňské oslavy narození
F. X. Richtera a vytvořit tradici hudebních festivalů. Tohoto záměru se ujalo
nově založené občanské sdružení Musica Holešov. Patronem festivalu bude
slavný světový muzikant a holešovský rodák Karel Košárek. Právě díky úzké
spolupráci s tímto slavným Holešovanem přijedou do Holešova hvězdy
světové vážné hudby, jako je Pavel Šporcl či Magdalena Kožená, s nimiž
pan Košárek úzce spolupracuje. Pokud se nám listopadový koncert paní
Kožené skutečně podaří zrealizovat, pak to bude její jediné letošní vystoupení
v České republice. Na podzim má tato špičková pěvkyně naplánovány koncerty například v Amsterodamu, Berlíně, Mnichově …a v Holešově. V tomto
případě pochopitelně využíváme úzkou spolupráci s panem Košárkem, který
je blízkým spolupracovníkem Magdaleny Kožené a dalších špičkových českých umělců v oblasti vážné hudby. Při zmiňovaných akcích vážné hudby
připravujeme určité zvýhodnění vstupného pro občany města Holešova.
Zámecká sezóna pochopitelně nepředstavuje pouze velké koncerty.
Pro letošní rok  připravujeme jedinečnou výstavu předního českého malíře
Alfonse Muchy a také otevření zbývajících velkých sálů prvního patra, v nichž
bude umístěna galerie a muzeum. Vedle ryze kulturních akcí se však budou
na zámku konat i další společenské události. Dvanáctého dubna zde bude
Zlínský kraj vyhlašovat osobnost roku, v květnu zde bude pro změnu vyhlašována stavba roku a pochopitelně se tady uskuteční řada dalších akcí.
(frs)

KADEŘNICKÉ
SLUŽBY

Hudební klub rozvíjí svou činnost
S rozvíjejícími se kulturními
aktivitami na zámku se postupně
rozbíhá i činnost hudebního klubu
ve sklepení zámku, který byl otevřen vloni na podzim. Příjemnou
atmosféru si v průběhu půl roku
vychutnali nejen návštěvníci plesů,
ale i hudebních vystoupení a jiných
společenských akcí.
„Naším cílem je, aby byl v zámeckém hudebním klubu minimál-

ně čtyři až pět dnů v týdnu pravidelný kulturní program. Návštěvníci
klubu by tak měli jistotu, kdyby
se rozhodli zajít si jen tak na dvě
deci vína, že jim pobyt každopádně
zpříjemní kulturní program. K tomu
se snažíme postupně směřovat,
pochopitelně to chce svůj čas,“
zdůraznil starosta města Zdeněk
Janalík.
(sov)

V rámci noční prohlídky zámku se návštěvníci mohli podívat
i do hudebního klubu ve sklepení.

• dámské
• pánské
• dětské

Nerudova 331,
Holešov
(vjezd zezadu do pošty)

Monika Pohořalá
Tel. 736 115 098
I bez objednání.
Montované plechové garáže od 12 000 Kč. Dovoz zdarma.
Tel.: 603 261 677.

Při nedávném dnu otevřených dveří seznámili zaměstnanci meteorologické stanice v Holešově zájemce se svým pracovištěm.
Foto František Sovadina

Nabízíme brigádu
na červen, nejlépe
pro maturantky:
• dozorová služba
na jahodišti
• prodej na jahodovém
stánku v Holešově,
Martinicích, Horním Lapači

Inf. 777 558 814,
573 395 226
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
4
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V Žopích si lidé oblékli pyžamo a šli na party
Pyžamo si oblékáme většinou, když jdeme
spát nebo v něm chceme příjemně prolenošit
den. My jsme vyzkoušeli pravý opak. Po loňské
premiéře se v Žopích opět konala „Pyžamová
party“. A tak jsme poslední březnovou sobotu
prožili v pyžamech odpoledne plné zábavy,
tance a her. Všichni kdo přišli, vzali tento úkol
opravdu zodpovědně - byli z nich „pyžamáci“
jak se patří. Hlavně senior kategorie měla obzvláště vytříbený vkus. Jistě zde sehrála roli
i letitá zkušenost, a dali tak příklad mladším
kategoriím: gelové masky, natáčky, apartní
čepičky na koupání nesmí chybět v žádné pyžamácké výbavě!!
Stydlínci by u přísné poroty neuspěli. Kritériem nebyl pouze vzhled, ale hlavně účast
ve spoustě soutěží, tanci, polštářové bitvě a povzbuzování svých soupeřů. Samozřejmě nesměla chybět hlavní disciplína „promenáda „- jak
jinak než v pyžamu. Porota složená z generální
ředitelky Pyžamového bufetu Marie Hranolkové, šéfredaktorky bulvárního Žopského plátku
Olgy Všudybylové, sponzora pitného   režimu

Kamily Mathonijupíkové a prezidentky MISS
Pyžamo Žopy Pavlíny Ospalé brala svůj úkol
velmi zodpovědně. I přes ovlivňování poroty
soutěžícími byli porotci neoblomní a vybrali ty
nejlepší pyžamáky. Slavnostní ceremoniál předávání titulů byl jako opravdový. Byly rozdány
korunky, šerpy, kytice i věcné dary v těchto
kategoriích: MISS, MISSÁK a SENIOR pyžamo, určitě nemohlo chybět zvláštní ocenění:
Tanečník, Sympaťák a Foto pyžamák.
Někteří pyžamoví vítězové byli dojati až
k slzám, a tak nechybělo ani děkování za podporu svým rodinám, přátelům, sponzorům
a hlavně vizážistům či módním návrhářům, kteří
se o ně v průběhu celé soutěže starali.

Pro nás ale byli vítězové všichni „pyžamáčci“. Dokázali vytvořit báječnou atmosféru,
díky které jsme s nimi prožili nezapomenutelné
odpoledne!!
Žopské pořadatelky Pyžamky

PODĚKOVÁNÍ
Martině Sedláčkové a spol
za pěkný program PYŽAMOVÉ PARTY,
která proběhla v sobotu 27. 3. 2010
v Žopích.
Děkují babička a děda Vlčkovi.
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Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 22. března 2010
Přijaté usnesení č. 75/2010 - Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
pořízení nového „Územního plánu
Holešov“. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 76/2010.
Rada města Holešova I. schválila odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu
a II. doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit odpis
nedobytných pohledávek dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 77/2010. Rada
města Holešova I. schválila záměr,
že po dokončení akcí „Odpadové
centrum TS“ a „Kanalizace Količín
- Tučapy“ bude město tyto stavby
pronajímat a II. pověřila vedoucího Odboru finančního proplácením
faktur těchto akcí v režimu DPH.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 78/2010. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci Mateřská škola
Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž, souhlas pro přijetí
sponzorských darů od „Sdružení rodičů a přátel dětí“ v celkové
výši 8.423 Kč dle předloženého
seznamu. Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto
usnesení. Zodpovídá: Jaroslava
Turoňová, ředitelka MŠ. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 79/2010. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p.o., Holešov, Příční 1476,
souhlas pro přijetí sponzorského
daru ve výši 13.816,02 Kč od firmy
MARTEK MEDICAL, a.s., Konská
198, Třinec, dle přílohy. Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá:
Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka
CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 80/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
s užitím znaku města Holešova
na zadní straně klubové vlajky,
vlaječkách a tiskopisech Klubu
výsadkových veteránů Holešov,
IČ 26581981, v oficiální podobě
bez textu u příležitosti oslav 50.
výročí příchodu 7. výsadkového
pluku do Holešova. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě se společností REDONA, s.r.o., Zlín, Březnická 5565, IČ 26275872, provádějící
výkup pozemků na akci: „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 82/2010. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na pozemcích
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p.č. 588/2 a 646, k.ú. Tučapy, pro
společnost E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, F.A.Gerstnera
2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti s akcí
„SB-4508-200, Tučapy - rozšíření
NN, Trhlík“ za cenu 10.800 Kč +
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 83/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se
společností Bezpečnostní systémy
s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského
466/14, IČ: 25530828, na akci
„Městský kamerový a monitorovací
systém Holešov“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 84/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení města
Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 85/2010. Rada
města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Přesun technologie
městského kamerového dohlížecího systému pro novou služebnu
Městské policie Holešov“.K podání
nabídek budou osloveny firmy: 1.
TIPA Telekom plus a.s., Třebíč,
Hrotovická 169, 2. Jiří Bayerl COMSIG, Plzeň, Línská 6, 3. Bezpečnostní systémy s.r.o., Kroměříž,
Vejvanovského 466/14, 4. Šimčák
elektro s.r.o. , Kroměříž, Kojetínská 1163/18,5. ČD - Telematika
a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 86/2010.
Rada města Holešova schválila vypsání výběrových řízení
na akci „Odpadové centrum
Holešov“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, prostřednictvím
společnosti MCI SERVIC, s.r.o.,
Zlín, a to: a) Odpadové centrum
Holešov b) Rozšíření systému
separace odpadů ve městě Holešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 87/2010. Rada
města Holešova schválila  provozování budoucího „Odpadového centra
TS Holešov“ a „Rozšíření systému
separace odpadů ve městě Holešově“ společností Technické služby
Holešov, s.r.o. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2010. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s 1. Miroslavem a Martou
Hrkotovými na užívání bytu č. 2
v městském domě čp. 543 na ul.

Palackého v Holešově na dobu
určitou do 30. 04. 2010 a za
2. Petrem Pilo na užívání bytu
č. 5 v městském domě čp. 432
na ul. Školní v Holešově na dobu
určitou do 30.04. 2010. a za 3. Janem a Ilonou Gaborovými na užívání bytu č. 1 v městském domě
čp. 429 na ul. Školní v Holešově
na dobu určitou do 30. 04. 2010
a za 4. Gabrielou Sonntágovou
na užívání bytu č. 2 v městském
domě čp. 54 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově na dobu určitou
do 30.04.2010. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2010. Rada
města Holešova schválila výpověď
z nájemní smlouvy k 31.03.2010:
1. Františku Dostálovi na užívání
bytu č. 11 v domě čp. 1400 na ul.
Palackého v Holešově. 2. Robertu Michalovi na užívání bytu č. 8
v domě čp. 657 na ul. Tyršova
v Holešově. 3. Haně Ponížilové
na užívání bytu č. 21 v domě čp.
507 na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 90/2010.
Rada města Holešova schválila dodatek k nájemní smlouvě
s Irenou Hrstkovou na užívání
bytu vel. 1+1, označeného č.
1, v městském domě čp. 1601
na ul. Novosady v Holešově dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2010. Rada
města Holešova schválila prominutí
pohledávky ve výši 7.457 Kč, kterou má město Holešov za Josefem
Podhajským. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 92/2010. Rada
města Holešova schválila záměr
pronájmu nebytových prostor
(ordinace, čekárna) v objektu
čp. 478 na ul. Sušilova v Holešově pro právnickou osobu
MUDr. Eva Zlámalová, s.r.o.,
poskytující služby nestátního
zdravotnického zařízení. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 93/2010. Rada
města Holešova schválila 1.uzavření
nájemní smlouvy s Aloisem Kurejem,
bytem Holešov, Školní 434, na užívání bytu vel. 1+1 o výměře 43,10
m2, označeného č. 11, v městském
domě čp. 1134 na ul. Havlíčkova
v Holešova od 01. 04. 2010 a za 2.
ukončení jeho současné nájemní
smlouvy na užívání městského bytu
na ul. Školní čp. 434 v Holešově
k 31.03.2010. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 94/2010.
Rada města Holešova schválila dohodu o ukončení nájemní
smlouvy se Stanislavem Hodoušem na užívání bytu č. 6
v domě čp. 433 na ul. Školní
v Holešově k 31. 03. 2010. Zod-

povídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 95/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru směny části
pozemků, a to tak, že z vlastnictví
města Holešova přejde do vlastnictví manželů Kopřivových část městského pozemku p.č. 246/4, trvalý
travní porost, o výměře cca 320 m2,
k.ú. Žopy a z vlastnictví manželů
Kopřivových přejde do vlastnictví
města Holešova část pozemku p.č.
247, trvalý travní porost, o výměře
cca 320 m2, k.ú. Žopy. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 96/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského
pozemku p.č. 1932/8, orná půda,
o výměře 43 m2, k.ú. Holešov,
společnosti Nad Sadovou, s.r.o.,
se sídlem v Kroměříži, za kupní cenu 250 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 97/2010. Rada
města Holešova přerušila projednávání žádosti pronájmu půdního
prostoru v domě č.p. 652 na ul.
Masarykova v Holešově.
Přijaté usnesení č. 98/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 244/21 o výměře
cca 40 m2, k.ú. Žopy, dle předloženého návrhu. Zodpovídá.
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 99/2010. Rada
města Holešova I. projednala žádost občanů o řešení problematiky
parkování na ul. Masarykova 1421
v Holešově a II. pověřila vedoucího
Odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Holešova projednat opětovně záměr
výstavby parkoviště v dané lokalitě.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 100/2010.
Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 1923/3,
ostatní plocha, o výměře cca
595 m2, a p.č. 1925/24, ostatní
plocha, o výměře cca 320 m2, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing.Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 101/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 182/3,
ostatní plocha, o výměře cca 12
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19. 04. 2010.
Pokračování na str. 7
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Noční vzpomínkový pochod Clay-Eva 2010 se uskuteční
ze 16. na 17. dubna
Stalo se již dobrou tradicí, že nejbližší
víkend kolem 13. dubna je věnován nočnímu
vzpomínkovému pochodu ve stopách výsadkové skupiny Clay-Eva. Role pořadatelů se opět
ujal Junák - svaz Svaz skautů a skautek ČR,
středisko Holešov, obec Hostišová a občanské
sdružení Horizont Hostišová.
Na ten letošní ročník, v pořadí již sedmý,
se těšíme z mnoha různých důvodů. Nejen
že vzpomeneme 90. výročí od narození Jiřího
Štokmana, ale hlavně, že účast na letošním
pochodu přislíbili všichni přímí potomci parašutistů této skupiny. Poprvé převzal záštitu nad
akcí i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák.
Paradesantní skupinu Clay-Eva není třeba
příliš představovat, jistě je v povědomí mnoha
čtenářů Holešovska. Dodejme jenom tolik,
že se skupině podařilo to, co bohužel málo

západním výsadkům, které v období II. světové
války seskočily na území okupované vlasti.
Všichni její tři členové (konkrétně velitel četař
aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant

Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant
Čestmír Šikola) nejen že válku přežili, ale
dokázali rozvinout bohatou činnost a vytvořit
rozsáhlou síť, která zahrnovala území skoro
celé Moravy.

Začátek pochodu bude v pátek 16. dubna
v 19 hodin v Hostišové u pomníčku, který byl
postaven poblíž místa seskoku skupiny. Po krátkém vzpomínkovém ceremoniálu budou moci
jednotlivé skupiny vyrazit na trať. Buď přímo
z Hostišové v delší variantě pochodu, nebo
v jeho kratší verzi z Rackové. Konec pochodu
bude jako již tradičně v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Bystřici pod Hostýnem. Stále
platí, že noční vzpomínkový pochod Clay-Eva
nemá být sportovním výkonem, ale má pro své
účastníky představovat příjemně strávený čas
v krásné noční přírodě Hostýnských vrchů.
Na tuto akci zveme všechny, kteří si chtějí
připomenout osudy paraskupiny Clay-Eva.
Těm, kteří se s námi chtějí vydat na pochod,
doporučujeme registraci na internetových stránkách: http://clay-eva.cz.
Za pořadatele pochodu Mgr. Ondřej Machálek

Ukončení jarní sbírky šatstva
Ve dnech 22. 3. až 26. 3. 2010 uspořádala
Charita Holešov v prostorách domu U sv. Martina
humanitární sbírku - od spodního prádla po kabáty
a bundy, boty, knihy, hračky, peřiny, povlečení, záclony
a podobné věci, které zaplnily celkem 192 banánových krabic, 32 velkých krabic, 83 pytlů, 26 pytlů
s hračkami a 4 kufry. Dárci rovněž přispěli finanční
částkou na úhradu nákladů spojených s dopravou
věcí do Diakonie Broumov.
Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří se do sbírky šatstva
aktivně zapojili a jakkoliv přispěli, stejně tak i dobrovolnicím, které Vámi
přinesené věci skládaly do krabic a pytlů a zprostředkovávaly Vám naše
poděkování.
Další sbírka šatstva se uskuteční na podzim tohoto roku, pravděpodobně v září.
Gabriela Botosová, Dis.

Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 22. března 2010
Přijaté usnesení č. 102/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje částí městských pozemků p.č. 926/2, ostatní plocha,
o výměře cca 42 m2 a p.č. 928/2,
ostatní plocha, o výměře cca 1
m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 103/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 907/7,
ostatní plocha, o výměře cca 5 m2,
p.č. 1017/3, zbořeniště, o výměře
cca 57 m2 a p.č. 1017/4, ostatní
plocha, o výměře cca 57 m2, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 104/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku

p.č. 498/17, zahrada, o výměře
36 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 105/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejdou do vlastnictví
Zdeňka Trhlíka pozemky p.č. 3394,
o výměře 7798 m2, k.ú. Holešov
a p.č. 566/3, o výměře 4009 m2,
k.ú. Tučapy, a z vlastnictví Zdeňka
Trhlíka přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 1992/2
o výměře 369 m2 a p.č. 1992/3,
o výměře 689 m2, k.ú. Holešov,
v rámci přípravy stavby „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 106/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje částí městských pozem-

ků p.č. 2957/1, ostatní plocha,
o výměře cca 16 m2 a p.č. 2961/4,
ostatní plocha, o výměře cca
24 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 107/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 8. března 2010.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neudělila
souhlas s užitím znaku města Holešova na reklamních předmětech
„BUTON“ s připínáčkem nebo
magnetem společnosti AKTIV 95
OPAVA, s. r. o., IČ 25846761, vyrobených v roce 2010. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova neschválila změny v dodatku č. 6
ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor v městském objektu čp.
478 na ul. Sušilova v Holešově,
navržené Všeobecnou zdravotní

pojišťovnou České republiky,
se sídlem Praha 3, Orlická ul.
4/2020, IČ 41197518, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p.č.
2096, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 24 m2, k.ú. Holešov dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
19. 04. 2010.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p.č. 208/1, ostatní
plocha, o výměře cca 56 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19.04.2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Základy první pomoci
Co je to první pomoc, jaká by
měla být, aby byla rychlá, správná
a účinná, to bylo náplní hodin, které
pod vedením paní Alice Juračkové
z Českého červeného kříže v Kroměříži a dalších dobrovolných pracovnic
této organizace probíhaly v průběhu
března v 1. Základní škole Holešov.   
Pojmy odřenina, popálenina,
řezná rána, zlomenina, krvácení,
šok, dovednost přivolat rychlou záchrannou službu se učily zvládnout
děti od 1. do 9. třídy.
Ostrý předmět zapíchnutý
v ráně, otevřená zlomenina nebo

Prodejna a půjčovna el. nářadí

puchýře na popálené kůži si už žáci
dovedou představit díky šikovným
rukám zdravotních sester, které
před ošetřením umí zranění dokonale nasimulovat.
Profesionální přístup školitelek a velký zájem dětí naučit se
pomáhat druhým je zárukou toho,
že v kritických situacích dokážou
děti správně reagovat a zvládnout
nezbytnou první pomoc, která bývá
často rozhodující při záchraně lidského života.

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.

Stačí jednou zavolat!

Mgr. Jarmila Hanáčková

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

774 780 001

Dobrovolné pracovnice Českého červeného kříže ukazují dětem,
jak mohou zachránit životy druhých.

Roman Smýkal
Čistírna a prádelna
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provozovna: Palackého 1400
769 01 Holešov
tel.: 573 398 885,
mob.: 777 887 209
e-mail: RomanSmykal@seznam.cz
provozní doba: Po-Pá - 7.30-16.00
Nabízíme služby:
Chemické čištění oděvů
• čištění oděvů z přírodních a syntetických kožešin a oděvů
z hladké kůže a veluru
• praní a čištění pracovních oděvů
• praní, žehlení a mandlování ložního i osobního prádla
• vypínání deček a záclon
• kulmování peřinek
• čištění peří
• zhotovení a renovace prošívaných dek, kapric a polštářů
Dodací lhůta u chemického čištění je 1-5 dnů, u praní prádla dohodou, možný svoz a rozvoz zakázek k zákazníkovi.
Akce na měsíc duben a květen:
Při předložení tohoto inzerátu získáte v naší provozovně Palackého
1400 slevu 20 % na zimní a letní bundy. Pro restaurace, jídelny
a pohostinství platí v uvedené měsíce po předložení inzerátu sleva
15 % na každou zakázku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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O zdravých chodidlech ještě mnoho uslyšíme...
Zdravá chodidla - naše budoucnost  - tak se jmenuje ojedinělý projekt, který byl vyhodnocen 24.
března 2010 v 1. Základní škole
Holešov. Čtenáři Holešovska byli
pravidelně informováni od září
2009 o jednotlivých krocích tohoto
projektu. V současnosti pan Josef Hanák - vynálezce a výrobce
speciální biomechanické stélky
do bot, na kterou vlastní patent,
sklízí zasloužené uznání za nápravu dětských chodidel žáků prvních
tříd holešovské 1. ZŠ. Třída, která
obdržela boty jako první, byla sledována i na ortopedickém oddělení panem primářem Hrabcem.
Z těchto 20 dětí mělo v září 18 více
či méně vadná chodidla   (jeden

žák měl chodidla v pořádku, jeden
na vyšetření nechodil). Šest žáků
bylo dokonce v péči ortopeda již
před nástupem do školy. Z toho
je vidět, jak je pro děti potřebné
nosit zdravou obuv. Po půlročním
nošení biomechanických stélek
se u deseti dětí chodidla spravila
natolik, že není potřeba ortopedické kontroly. To povzbudilo všechny zúčastněné k tomu, že jsme
se dohodli  na kontrolním měření
ke konci školního roku, abychom
viděli, zda mají všechny děti chodidla v pořádku.
Jistě jste se zamysleli nad tím,
proč je tak důležité mít zdravá chodidla. Vždyť mnoho rodičů kupuje
dětem boty v běžných obchodech,

Josef Hanák vysvětluje zájemcům působení svých stélek.

Malí školáci předávají kytici Zdeňce Machalové, která je jednou
z iniciátorek projektu.
kde by měla být vhodná a nezávadná obuv. Jenže některé vady jsou
dědičné a chozením v běžné obuvi místo používání stélky od pana
Hanáka se chodidlo neupraví. Vynález pana Hanáka tkví v tom, že
jeho stélka podporuje anatomickou
stavbu nohy. Pokud ji tedy člověk
používá, tlak na chodidlo se při
chůzi správně rozloží a tělo „uspoří“ energii vydávanou jinak na udržení rovnováhy.   Může ji potom
„vložit“ jinam, třeba na zlepšení
soustředění ve školní výuce. To
ostatně potvrdily obě paní učitelky
z prvních tříd, které si všechny děti
nemohly vynachválit. Také paní
psycholožka Mgr. Jana Bláhová,

která děti sledovala ze své profese,
potvrdila pokroky ve vnímání, komunikaci, pozornosti. Nejvíce nás
potěšily výsledky ve čtení a porozumění neznámého textu.
Díky panu Josefu Hanákovi
a paní Zdeňce Machalové, kteří
jsou hlavními iniciátory projektu
Zdravá chodidla - naše budoucnost, tak můžeme říci, že naši
prvňáčci vykročili ve svém prvním
školním roce správným směrem.
Doufáme, že tyto povzbuzující výsledky přesvědčí rodiče dětí, aby
se zdravým chodidlům svých dětí
věnovali i nadále.
Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka školy

Rychlým řidičům pro radost
Všichni dnes spěcháme, většinou auty,
někdo se tak dostane na konečnou rychleji. Lidé
mají asi rychlost v krvi, jinak by nebyl takový
zájem o rychlá auta a motocykly.
Vidím tyto vášně denně v mírné zatáčce
v naší ulici - řidiči jí projíždějí rychlostí nad 50
kilometrů v hodině zcela bez zábran. Tak se stalo,
že vyvrátili sakuru, která pak rostla nakřivo, dokud neuschla. Vyvrátili i pouliční osvětlení, které
pak svítilo nakřivo, dokud ho neopravili, druhý
kandelábr rovněž, pak zbourali sousedovi plot,
druhému sousedovi otloukli dům, třetímu také,
známému sešrotovali parkující auto, u jiného
auta mu šikovně urazili tažné zařízení a podobně

šikovně minuli nově vysazenou sakuru tak těsně, že urazili jen opěrný kůl. Prozatím se stejně
šikovně vyhýbají i dětem z blízké mateřské školy.
Kdysi se mojí ženě podařilo prosadit v ta
místa dopravní značku, která řidiče upozorňovala, že to, čím projíždějí, je zatáčka. Dnes už tam
značka není; každý přece vidí, alespoň většinou,
i když i slepého už prý kdysi chytili za volantem.
A tak nezbývá než rychlost vozidel kontrolovat.
Státní policii lze při této činnosti v ulicích města
jen těžko přistihnout. Zato městskou ano - před
roky dokonce bez tabulí předem oznamujících
měření rychlosti. Nějakou dobu se pak kontrolovat rychlost nesmělo, asi nachytali nějakého VIP.

Vymýšlelo se, schvalovalo, až se vymyslely nepřehlédnutelné tabule. Ty napřed nebyly k mání,
takže se neměřilo, pak byly, ale tak velké, že se
policii nevešly do aut, a opět se neměřilo.
Dnes už se měří, a díky tomu se v naší
ulici jezdí jednou za čas jen padesát. Zbývající
dobu se pak jezdí o poznání rychleji než kdykoli
dřív, vždyť žádná cedule tam přece není... Je mi
jasné, že zákon je zákon, a nedá se s tím tedy
nic dělat, proto neuvádím ani název ulice.
A proč to tedy píšu? No přece vám, rychlým
řidičům, pro radost.
VÉEM
RR

Petr Nečas byl v otázkách Václava Moravce nejpřesvědčivější
Ve středu 31. března se od 21 hodin uskutečnila ve Velkém kině
ve Zlíně televizní debata volebních lídrů ve Zlínském kraji. Krátce
po skončení přímého přenosu speciálu Otázek Václava Moravce (OVM)
provedla agentura Ipsos Public Affairs průzkum mezi diváky, kteří se
na přímý přeos dívali.
Celkem bylo realizováno 381 on-line rozhovorů. Profil diváka
sledujícího OVM speciál - podle pohlaví, věku a vzdělání. Dotazník
byl rozeslán na e-mailové adresy diváků 31. 3. 2010 ve 22:30, tedy
po skončení pořadu. Respondenti měli možnost vyplnit dotazník do
1. 4. 2010, tedy následujícího dne po odvysílání pořadu, do 10:00.
Celkovým vítězem debaty se stal podle 41 % diváků Petr Nečas,
který diváky nejvíce přesvědčil v otázkách řešení krize a ekonomické
situace a zachování a vytváření pracovních míst. Také byl nejpřesvědčivější v otázkách týkajících se kraje, i když zde je hodnocení
lídrů ODS, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL vyrovnané. Výsledky šetření
ukazuje přiložený graf.
(pr)

9

hole‰ovsko 7/2010

Životopis vojáka, fotbalisty a trenéra Františka Kolera
František Koler
v Holešově působil
v šedesátých letech minulého století ve funkci
velitele roty 7. výsadkového pluku zvláštního určení a později
byl zařazen do funkce
ve štábu tohoto útvaru.
Mezi občany Holešova
byl velmi známý a populární zejména pro svou sportovní
činnost. Byl funkcionářem ve sportovním oddíle Dukla Holešov. Ještě
dnes si ho mnozí pamatují jako trenéra i aktivního hráče oddílu kopané.
František Koler se narodil
23. 11. 1932 v Blatnici u Plzně. Základní školu a měšťanku absolvoval
v Chudenicích u Klatov a po skončení pokračoval ve studiu na Obchod-

ní škole v Klatovech.
Po absolvování studia
pracoval v n. p. Šumavan v Klatovech a později ve Vimperku, kde
působil jako účetní.
V roce 1953 nastoupil základní vojenskou službu v Košicích,
kde v průběhu let 1953
až 54 absolvoval brigádní výsadkovou školu. V letech 1954
až 56 absolvoval pěchotní učiliště
v Lipníku nad Bečvou.
Po vyřazení z učiliště byl převelen do Sabinova k 22. výsadkové brigádě. Protože byl fyzicky nesmírně
zdatný a schopný mladý důstojník,
byl v Sabinově vybrán k nově vznikající rotě zvláštního určení. V roce
1958 byl s touto špičkově vycviče-

nou rotou přemístěn do Prešova,
kde byla rota rozšířena na stupeň
prapor a ten zde působil až do roku
1960. V tomto roce byl celý prapor
přesunut do Holešova a v roce 1961
byl přeorganizován na samostatný
7. výsadkový pluk zvláštního určení.
S tímto útvarem spojil část svého
života i František Koler.  
Po zrušení pluku v roce 1969
byl převelen na velitelství Západního vojenského okruhu do Tábora
a v roce 1977 na Ministerstvo národní
obrany do Prahy. Na rozdíl od řady
svých kolegů z Holešova zůstal v činné službě i po roce 1969 jen díky
odbornosti šifranta. Do hodnosti plukovníka však pro svůj postoj v srpnu
1968 povýšen být nesměl. Ke konci
roku 1988 byl propuštěn do zálohy
v hodnosti podplukovníka.

Po odchodu do důchodu odešel
do svých rodných jižních Čech, kde
se věnoval dostavbě rodinného domku a práci na zahradě. V té době již
měl podlomené své zdraví, ale pobyt
na venkově mu prospíval. Byl velmi
vázán na svou rodinu. S manželkou
vychovali dvě děti - syna a dceru
- a závěr života mu zpříjemňovala
vnoučata, která obzvláště miloval.
Často vzpomínal na své spolupracovníky a byl zejména hrdý na to, že
mohl sloužit u elitního 7. výsadkového pluku v Holešově.
Celoživotní oporou mu byla jeho
manželka Marta, která s ním prožívala
jeho bohatý život i těžkosti vojenské
služby. Byla po boku svého muže až
do posledního okamžiku jeho životní
pouti. František Koler podlehl dlouhé
a těžké nemoci 29. 3. 2005.
(vv)

PRONÁJEM
kancelářského prostoru
v Holešově v Tovární ulici
Celková plocha 600 m2 s možností rozdělení na samostatné prostory, nákladní rampa,
sociální zázemí, energie připojeny.

Radana Klimková, Sportovní 1489, Holešov

Informace: e-mail: pellex.cz@volny.cz,
tel. 775 241 148.

Tel.: 604 752 716, mail: radaklim@seznam.cz, www.klimkova.cz
Po předložení inzerátu sleva 10 %
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• kadeřnictví, modeláž nehtů, společenské účesy
• dámské, pánské a dětské stříhání
• poradenství, prodej vlasové kosmetiky a dárkových poukazů
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Výstava Kresby světlem 6 představuje tvorbu renesančně
rozkročených autorů
Městská holešovská galerie, ten dusný,
průmyslově vypadající prostor ve dvorním křídle
bývalé radnice, pomalu končí svou existenci
- areál má nového majitele a galerie bude
přesunuta do podstatně krásnějších, vhodnějších a vzdušnějších sálů holešovského zámku.
Jedním z posledních galeristických počinů
ve starých prostorách je již tradiční akce - šestý
ročník fotografické výstavy Kresby světlem.
Osvědčená trojice autorů Nelly Billová, Robert Rohál a Jiří Lošťák ml. zcela zaplnila galerii
svými díly - díly v pravém smyslu toho slova,
protože snad žádná z vystavených fotografií není
běžnou momentkou, každá je výrazným výtvarným dílkem, přinášejícím svědectví o autorovi,
zobrazeném tématu i o době, ve které vznikla.

svého talentu. Prezentuje řadu témat a technik
od skoro „reportážních“ barevných fotografií
přírody a jejích detailů až po černobílé portréty
a cudné, přesto půvabné ženské a mužské
akty. Postupné vyhraňování a získání oso-

Překvapení na konec
Hudební hostinu přinesl návštěvníkům
vernisáže již tradičně komorní soubor Corda
Magico, rozšířený tentokrát kromě jeho sta-

Průzračná čistota
Fotografie jediné vystavující ženy, Nelly
Billové, nezapřou její rukopis a techniku, často
používající fotografickou koláž. Letos se ale
zvětšil počet vystavených fotografií a autorka
využila celou škálu svých oblíbených námětů
- koláže z přírody, koláže s hudební tematikou. Mimořádně čistým dojmem působí řada
fotografií alpských horských scenérií z míst,
ke kterým má Nelly Billová osobní citový vztah
a které kromě průzračné čistoty představují
ohňostroj nádherných, nezkalených barev této
překrásné přírody.

Přirozená krása a estetika
Otec - zakladatel této série výstav Robert
Rohál původně zamýšlel vystavit novou sérii
fotografií pod názvem Cherubíni. Ale jak sám
řekl, anděla abys nyní pohledal, cherubínů
zřejmě není dost, a tak vystavil kolekci svých
černobílých portrétů. Přirozenost ve výrazu,
absence umělého aranžování, určitá syrovost
fotografií opět odkazují k nejlepším tradicím
české umělecké fotografie, založeným už v padesátých a šedesátých letech minulého století.
Portrétovaní - vesměs přátelé fotografa - jsou
ve své přirozenosti krásní a estetika těchto
fotografií má velkou hloubku reálného života.

Sázka na různorodost
Nejmladší z vystavovatelů, vlastně host
na této výstavě, Jiří Lošták ml. opět ukázal šíři

Ing. Karel Bartošek byl zasvěceným a vtipným moderátorem vernisáže.

bitého stylu jej může vynést na fotografický
Olymp, jeho nadání i řemeslná zručnost jsou
už nyní prvotřídní.

Vernisáž měla šťávu
Vernisáž proběhla ve středu, 24. března.
Zcela zaplněná, či spíše přeplněná galerie jako
by se pomalu loučila se svými věrnými návštěvníky. Zahajovač výstavy, rozverně zatuchlý
Karel Bartošek v několikanásobném projevu
vyzvedl nejen úroveň děl vystavovatelů, ale
i fakt, že všichni tři nejsou jen fotografové, ale
přímo renesančně rozkročené osobnosti, činné
i v mnoha dalších uměleckých aktivitách - Nelly
Billová hudebnice, interpretka i skladatelka,
Robert Rohál novinář a úspěšný spisovatel,
Jiří Lošťák mladý řezbář a všestranný zpracovatel dřeva.

Na snímku Karel Bartošek, Jiří Lošťák ml., Nelly Billová,
Lenka Holotíková a Robert Rohál.
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bilních členek Nelly Billové, Sylvy Šimečkové
a Danuše Pospíšilové o vynikajícího klávesistu
Michala Sedláře.
Překvapením vernisáže byla vlastně další
výstava - přehlídka kožených kabelek návrhářky Lenky Holotíkové, která spolupracuje s významnými módními návrháři a stylisty včetně
proslulého Jiřího Klíra.
Na vernisáži se setkala za těch šest let
postupně vzniklá komunita přátel umění, holešovských kumštýřů či obdivovatelů kumštu.  
Příjemná, přátelská atmosféra doplněná dobrotami z kuchyní rodin vystavovatelů dokreslila pohodu a úroveň této akce. A skončila
se zvědavostí - jaké to bude na Kresbách
světlem 7, v barokních komnatách holešovského zámku?
KB
Foto František Sovadina a Jana Zapletalová

Návštěvníci vernisáže Kresby světlem 6
byli očividně spokojeni.
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Zahájení fotografické výstavy Kresby světlem 6
provázel nevšední zájem
Holešov (red) - Přibližně stovka návštěvníků dorazila 24. března do Městské galerie
Holešov na slavnostní otevření výstavy Kresby
světlem 6. Své fotografie zde prezentují Jiří

Lošťák ml., Nelly Billová a Robert Rohál. Zatímco hlavní slovo měl Karel Bartošek, kulturní
program nabídl nejen vystoupení komorního
souboru Corda Magico, ale i malou „mode

Úvodní část vernisáže patřila proslovu Karla Bartoška.
Ten představil tvůrce všem přítomným.

Mezi návštěvníky nechyběl
ani místostarosta Rudolf Seifert.

Součástí vernisáže bylo vystoupení souboru Corda Magico,
jako host zahrál na klávesy Michal Sedlář.

„Personál“ bufetu tvořili rodinní příslušníci
jednoho z vystavujících.

Hodně se líbila malá módní přehlídka - prezentace dámských kabelek
návrhářky Lenky Holotíkové.

show“ originálních dámských kabelek z dílny
návrhářky Lenky Holotíkové. Výstava bude
otevřena do 25. dubna t. r.
Foto František Sovadina a Jana Zapletalová

Na vernisáži převládaly jednoznačně
uměnímilovné ženy.

Bývalá ředitelka 3. ZŠ Holešov Alena Grygerová, Pavla Košárková
a ředitelka 1. ZŠ Holešov Jarmila Růžičková.
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CD tip
JITKA MOLAVCOVÁ POP GALERIE
(aneb To nejlepší od dívky s kytarou
i semaforské komediální hrdinky naráz)
Na začátku byla vyznavačka šansonů,
následoval úspěšný pokus o popovou kariéru a nakonec přišel Semafor, definitivně
nalezený smysl hledání. Jitku Molavcovou
známe jako sympatickou zpěvačku s talentem skvěle vypointovat texty, ale také jako
prostořekou a vpravdě komediální part-

Jitka Molavcová.
nerku Jiřího Suchého v řadě divadelních
inscenací a dětmi milovanou, lehce potrhlou moderátorku celé plejády televizních
pořadů. Jen zasvěcení vědí, jak to „válí“
i na saxofon a jak skvělá je právě na jevišti
Divadla Semafor… Retrospektivní album
začíná něžnou Dám ti růži a končí žertovným bonusem se sólem na valchu (Pereli paní). Mezitím je dvacítka písniček pro
nikoli snad rozsahem dech beroucí hlas,
ale pro interpretku s velkým šarmem a vtipem. Našla se v comedy písničce Hej, Tóny
stejně jako v šansonu Co mi dáš J. Kosmy
a J. Préverta. Vedle dalšího někdejšího velkého hitu Teď hádej však dominují původní
skladby Jaroslava Uhlíře, najdete tu dílka
E. F. Buriana i jeho syna Jana, Ladislava Štaidla, Jiřího Klempíře a dalších. Semaforské angažmá se promítlo do muziky
Ferdinanda Havlíka (Letní večer) a textů
Jiřího Suchého, občasnou perličkou přispěla
i zpěvačka sama (Rozkvetlá zahrada).
Album Jitky Molavcové je de facto průřezem
toho podstatného z jejího pop repertoáru.
Škoda jen, že se do finálního výběru už
nevešly dvě přepůvabné písničky - Několik
let jsem čekala a Nové boty, které si pamatuji
ještě z doby, když jsem byl teenager…
RR

Režisér Hřebejk roste film od filmu
Po předcházejícím zhlédnutí několika filmů
režiséra Jana Hřebejka jsem měl najednou pocit,
že právě jeho poslední snímek - Kawasakiho
růže - mi jako jeho film nepřipadá. A přece je
tomu tak, přece i na tomto filmu pracoval se
svým scenáristou Petrem Jarchovským a přece
i tento film nabízí - pokud jsme jako diváci pozorní
a znalí - typické znaky Hřebejkova rukopisu.

kinorecenze
Pravda, už tady nehrají režisérovi oblíbení
hráči, kteří se blýskli v jeho minulých filmech
(Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, Horem
pádem, Kráska v nesnázích, U mě dobrý, Medvídek, Nestyda...), nicméně o hvězdném obsazení
nemůže být ani v tomto případě sporu. Ostatně
Martin Huba, Dana Kolářová, Ladislav Chudík,
Lenka Vlasáková, Milan Mikulčík, Petra Hřebíčková, Antonín Kratochvíl a další jsou toho jasným
důkazem. Ti všichni slouží dramatickému příběhu
až do mrtě, přičemž z některých výkonů diváka až
mrazí, někteří jsou přitom obsazeni proti svému
typu a jsou fascinující - například Ladislav Chudík,
kterého máme zafixovaného jako primáře Sovu

Žebrácká opera baví a nenudí
Když jsem se před několika málo týdny
dozvěděl, že Vladimíra Dvořáková chystá s Divadlem Hvizd premiéru Havlovy hry Žebrácká
opera, pomyslel jsem si něco o velkém soustu.
Viděl jsem totiž v minulých letech hned několik
nastudování včetně filmové adaptace režiséra
Jiřího Menzela z roku 1991, a protože vím, že
nejde jen tak o nějakou konverzačku, o to víc
jsem byl zvědavý na toto holešovské provedení.
Ne že bych Vladimíru a „její“ Hvizd podceňoval,
ale přece jenom jsem měl pocit, jestli si nevybrali
hru, která může být nad jejich síly.
Jaké pak bylo mé překvapení během premiéry (v neděli 28. 3.), kdy jsem vydržel na sedadle
ve slušně zaplněném kinosále dvě hodiny čistého
času - a neuvěřitelně se bavil. Nemá cenu popisovat děj, který se točí kolem soupeření dvou
zločineckých band, anebo rozebírat vtipně působící kostýmy. Spíš bych tady na několika řádcích
naservíroval můj dojem z inscenace, která patří co se amatérského divadla v našem regionu týče
- k těm nejlepším. Režisérka Vladimíra Dvořáková

Městské kulturní
středisko a Městská
galerie Holešov
si Vás dovolují pozvat
na výstavu fotografií
Jiřího Lošťáka ml.,
Nelly Billové
a Roberta Rohála

KRESBY
SVĚTLEM 6
Výstava otevřena
od 24. 3.
do 25. 4. 2010
v Městské galerii
Holešov
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z první řady dnes už legendárního seriálu Nemocnice na kraji města, tady exceluje v postavě
estébáckého vyšetřovatele na penzi. Zcela přesvědčivý je však i neherec - fotograf Antonín Kratochvíl, který zde ztvárnil postavu sochaře Bořka.
Vlastně až sledováním dramatu Kawasakiho růže jsem dospěl k názoru, že nám Jan
Hřebejk roste film od filmu. V jeho prozatím posledním snímku se divák proplétá životním příběhem morální autority, renomovaného psychiatra,
který má u příležitosti založení republiky získat
významné státní ocenění. Až právě připravovaný
televizní dokument stejně jako slavnostní akt
se stanou katalyzátorem událostí, které vyplaví
na povrch hříchy z dob dávné totality.
Sugestivně přímočaré a bravurně režírované drama, které je dávkováno velmi poznenáhlu,
přičemž napětí graduje, se opírá i o velmi dobrou
kameru Martina Šáchy (detailní záběry na tváře či
ruce stejně jako na nádherné švédské scenérie i tam nás příběh zavede), ale nastoluje i všelijaké
otázky, které si pokládá zřejmě kdekdo z nás,
co pamatujeme totalitu a její zrůdné praktiky.  
Holešovské kino Svět promítlo film Kawasikiho růže 18. a 19. 3. 2010.
Robert Rohál

Na jevišti Vladimíra Dvořáková.
totiž vsadila nejen na dobrý text, ale především
se dokázala obklopit lidmi, kteří její režisérskou
koncepci pochopili a na jevišti rozehráli divácky
maximálně vděčné představení. Co na tom, že
scéna je jen náznaková a rekvizit minimum.
Na první pohled banální historka z podsvětí
nepostrádala ani na jevišti kina Svět filozofický
přesah, ale především bavila a nenudila. K celkovému dojmu přispěly komediální kreace nejen
samotné režisérky („střihla“ si hned několik postav a postaviček), ale i dalších protagonistů, ať
už to byli pánové Martin David, Jiří Kuhl, Jakub
Leško, nebo Dušan Kovan, či „sweet girls“ Ilona
Šáchová, Lenka Králová a Kristýna Šťastná,
které navíc i dobře zazpívaly. Jistě i díky jejich hereckému umu a uměleckému potenciálu a v neposlední řadě technickému zabezpečení (Karel
Zákostelský a Milan Vávra) mělo představení
takovou jiskru a tah, a to prakticky od začátku
až do konce.
Robert Rohál
(V divadelním programu mimo jiné stojí, že „inscenace vznikla jako pocta Václavu Havlovi,
poděkování patří Mgr. Pavlu Chmelíkovi, řediteli
MKS Holešov, za vstřícnost a vám všem, kteří
jste přišli podpořit místní kulturu!“)
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Program kina Svět
Pondělí 12. 4. v 19.30 h: BRATŘI - USA, drama. Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Tobey
Maguire se sešli ve strhujícím filmovém příběhu
rodiny, kterou čeká tragédie, ostrý souboj dvou
bratrů. Starší Sam je sestřelen při misi v Afghánistánu. Jeho okouzlující žena najde přítele
v manželově bratrovi Tommym. Nečekané idyle
udělá konec návrat Sama, který sice přežil, ale
změnil se k nepoznání...
Úterý 13. 4. v 19.30 h: POUTA - ČR, thriller.
Napínavý thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Hybatelem
příběhu je Antonín, nevyzpytatelná osobnost,
nebezpečná svému okolí, s mocí a možnostmi
příslušníka tajné policie v totalitním režimu. V režii Radima Špačka hrají Ondřej Malý, Kristína
Farkašová, Oldřich Kaiser, Iva Pazderková,
Roman Zach a další.
Středa 14. 4. a čtvrtek 15. 4. v 19.30 h:
NA SV. VALENTÝNA - USA, romantická komedie s titulky. Příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den
svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží
najít lásku nebo řeší milostné problémy.  Hrají
Kathy Bates, Bradley Cooper, Julia Roberts,
Patrick Dempsey, Shirley MacLaine a další.
Režie Garry Marshall.
Pátek 16. 4. , sobota 17. 4. a neděle 18. 4.
v 16 h: DEŠŤOVÁ VÍLA - ČR, pohádka. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová
víla jde krajem převlečená za chudou ženu.
Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze
a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne
se proto, že jim vezme vodu… V režii Milana
Cieslera hrají Miroslav Donutil, Simona Stašová, Martin Dejdar, Lenka Vlasáková, Petr
Nárožný, Filip Blažek a další.

Pátek 16. 4. v 19.30 h: SVÍTÁNÍ - Austrálie/
USA, akční sci-fi thriller. Píše se rok 2019. Zemí
se přehnala neznámá nákaza, která přeměnila
naprostou většinu všech obyvatel v upíry. Lidé
teď patří mezi ohrožený, podřadný druh, musí se
skrývat a bojovat o přežití… Ve snímku režisérského dua Michaela a Petera Spierigových hrají
Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill a další.
Pondělí 19. 4. a úterý 20. 4. v 19.30 h:
SMRT ČEKÁ VŠUDE - USA, drama s titulky.
Film Kathryn Bigelow získal letos šest Oscarů.
Uvidíte napínavý příběh elitních vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání
na světě - uprostřed bojové vřavy deaktivují
bomby. Hrají Jeremy Renner, Anthony Mackie,
Ralph Fiennes a další.
Středa 21. 4. a čtvrtek 22. 4. v 19.30 h:
NA HRANĚ TEMNOTY - USA, thriller s titulky.
Propracovaný krimithriller s Melem Gibsonem
v roli detektiva, jemuž umírá v náručí vlastní
dcera. Film režíroval Martin Campbell, tvůrce výrazných bondovek Zlaté oko a Casino Royal.

Foto z filmové pohádky Dešťová víla.

Filmové tipy
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
(ČR, komedie)
V lehké komediální nadsázce sledujeme
příběh slušného, hodného, ale do dnešního
života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitý lékař, neumí
svého povolání či poslaní využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze
studií nebo ze špitálu. Spokojen se svým
životem po boku hezké manželky Zuzany
a i bohužel úděsné tchyně Marie Košvancové v bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv
dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní
u jejich bytu, žádající jeho služby. Svou
pokornou skromností a ochotou pobuřuje
svou tchyni, která by ráda měla za zetě
doktora s velkým D, tedy někoho, kdo je
především uznávanou osobností, vydělávající velké peníze. Pro svoji dceru si vždy
přála dobrého muže, nejlépe zámožného
a uznávaného lékaře. Tchyně je pohoršena
nedostatečnou ctižádostivostí a neschopností svého zetě vydělat peníze na drahé
auto a vilu na pražské Ořechovce...
V režii Zdeňka Trošky (který tentokrát
vsadil na známou látku z pera Miroslava
Švandrlíka) hrají Jaroslav Šmíd, Tereza
Bebarová, Eva Holubová, Oldřich Navrátil, Jitka Smutná, Alžběta Stanková, Jiří
Langmajer, Adéla Gondíková, Bohumil
Klepl, Zuzana Slavíková, Edita Brychta,
Miroslav Vladyka, Sandra Pogodová, Jana
Šulcová a další.
Kino Svět uvede film ve čtvrtek 29. 4.
v 17 a 19.30 hodin.

Program MKS
Pátek 9. 4. v 19 h: ŽOFIE KABELKOVÁ. Nejvýraznější z písničkářek
nastupující folkové generace. Hudební klub zámek - New Drive Club
Sobota 10. 4. 9 -17 h: DEN PRO
ZDRAVÍ. Den věnovaný zdraví Odborné přednášky - prezentační
stánky - ukázky pohybových aktivit
- zdarma ochutnávky zdravé výživy
- diagnostika a měření zdravotního
stavu - lázeňské programy - In-line
HEPA, ukázky první pomoci - Gemini oční centrum. Prostory 3. ZŠ
Holešov
Sobota 10. 4. v 17.30 h: VEČER
SÓLISTŮ. Koncert. Ve skladbách
W. A. Mozarta, F. Chopina, A.Vivaldiho a P. J. Vejvanovského se
představí Pavla Caletková - klarinet,
Lubor Horák - klavír, Jaroslav Studenka - housle a Vladimír Češek
- trubka. Doprovází Holešovský komorní orchestr - umělecký vedoucí
Ivo Kurečka. Sala terrena
Sobota 10. 4. v 19.30 h: Hrobka
s vyhlídkou. Detektivní komedie
v podání Divadla 6. května  - premiéra. Kino Svět
Sobota 10. 4. v 20 h.: Segment
Band. Koncert holešovské kapely.
Hudební klub zámek - New Drive
Club
Neděle 11. 4. v 18 h: EVA EMINGEROVÁ s kapelou. Skvělá jazzová zpěvačka se vrací po dvou
letech do Holešova. Naposledy tady

hostovala předloni s Big Bandem
Holešov. Hudební klub zámek - New
Drive Club
Neděle 11. 4. v 15 h: KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. Pohádka.
Známí hrdinové nestárnoucího večerníčku v podání Malé scény Zlín.
Sál kina Svět
Pátek 16. 4. v 19 h: DISCO DJ
STEVE. Hudební klub zámek - New
Drive Club
Sobota 17. 4. v 19 h: ROCKOVÉ RODEO se skupinami TOJS,
ROKS, PATHERKONYASH. Hudební klub zámek - New Drive
Club
Čtvrtek 22. 4. V 17 h: OSLO BERGEN - LOFOTY aneb Kousek
cesty po stopách Karla Čapka.
Cestovatelská beseda a vyprávění
s projekcí s ing. Vladimírem Dočekalem. Městská knihovna
Výstavy:
ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA. Kolekce fotografií, které měly premiéru na loňské
výstavě Kresby světlem 5. Zámecká
restaurace (výstava byla prodloužena).
KRESBY SVĚTLEM 6. Tradiční fotografická výstava tří holešovských
autorů Jiřího Lošťáka ml., Nelly Billové a Roberta Rohála. Výstava,
jejíž otevření proběhlo 24. 3., potrvá
do 25. 4. 2010. Městská galerie
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Aktuálně třeba natáčím hudbu pro závěrečné díly seriálu
Tudorovci, říká Petr Pololáník
V Holešově žije Petr Pololáník, syn známého brněnského skladatele, už několik let. I když
se tu usídlil hned po sňatku s Petrou Košárkovou, která pochází rovněž ze známé hudební
rodiny, ani život v malém městě nezbrzdil jeho
hudební aktivity a ambice, spíš naopak. Petr
Pololáník nadále sklízí velké úspěchy jako dirigent a aranžér doma i v zahraničí. Je to pár dní,
co dirigoval koncert ve Zlíně, k čemuž ostatně
směřovala i moje první otázka…

rozhovor
Před nedávnem jste dirigoval ve Zlíně koncert. O co přesně šlo, kdo vás oslovil a jaký
byl ohlas?
Před dvěma třemi lety jsem potřeboval
upravit několik filmových melodií pro velký
orchestr. Když z toho nakonec vzešla více než
hodina hudby, napadlo mě uspořádat vybrané
tituly do určitého celku a ten pak nabídnout
orchestrům jako speciální koncertní formát,
na Západě mimochodem velmi populární. Dramaturgyni zlínské filharmonie se návrh líbil,
koncert zařadila hned následující sezónu, avšak
z provozních důvodů se mohl realizovat až letos. O úspěšnosti našeho snažení asi nejlépe
vypoví zcela vyprodaný sál, což prý u jiných
koncertů není zas tak obvyklé.
Dirigoval jste zlínskou filharmonii poprvé?
To jistě ne! Má spolupráce s Filharmonií
Bohuslava Martinů (FBM) sahá do první poloviny devadesátých let, kdy jsem se ještě coby
student stal dirigentem komorního Collegia Antonína Dvořáka. S tímto orchestrem jsem také
natočil své vůbec první CD a ob rok další, to už
ale s celou filharmonií. Po roce 2000, kdy jsem
se stal ředitelem Karlovarského symfonického
orchestru, se možnosti naší spolupráce omezily;
zůstávali jsme alespoň v příležitostném kontaktu a realizovali jen pár, zato však významných
hudebních projektů - například nahrávání s metalovou skupinou Rhapsody  v roce 2003 anebo
koncerty s Manowar na Rockfestu ve Vizovicích
či na německém Earthshaker Festu v roce
2005. Pravda ale je, že od mého posledního

„tradičního“ vystoupení s FBM v Domě umění
letos uplynulo neuvěřitelných jedenáct let…!
Vím o vás, že jste také autorem i scénické
hudby a spolupracoval jste i na muzikálu
Angelika. Můžete být konkrétní, ať mají čtenáři přehled, co jste všechno „spáchal“?
Hodně pracuji na filmech asijské produkce.
Ty se k nám ale dovážejí jen zřídka… K mému
překvapení jsem však nedávno objevil v české
distribuci (a s českým dabingem!) například
velkofilm „Tři království: Vzkříšení draka“, v televizi pak dokument „Po stopách draka: Jackie
Chan a jeho ztracená rodina“, do kin míří akční
„Odstřelovač“… To jsou tedy kupříkladu jen
některé filmy, na kterých jsem se podílel jako
orchestrátor a dirigent, a dnes jsou dostupné
i českému divákovi. Druhou oblastí, které se
intenzivně věnuji, je nahrávání hudby k tzv.
upoutávkám. Hudba, kterou nahrávám, tak
vyprovází do světa filmy jako 2012, Vzhůru
do oblak, Andělé a démoni nebo počítačové
hry jako Mass Effect 2 a mnohé další.
Jaké nejdůležitější akce, koncerty či projekty vás letos ještě čekají?
O mnoha významných projektech se
bohužel dovídám v minimálním předstihu,
takže komplexní informaci, na co se budou
moct diváci či posluchači do konce roku těšit, poskytnout nemohu. Aktuálně třeba natáčím hudbu pro závěrečné díly seriálu Tudorovci, soundtrack ke kanadsko-německému seriálu Pillars of the Earth, v přípravě jsou další snímky asijské provenience…
Vidím, že se nenudíte… Když ale nemusíte
být v nahrávacím studiu či na koncertě
a jste doma, co tak většinou děláte? Zajímalo by mě, jestli třeba máte nějakého
mimohudebního koníčka?
Po pravdě mi dnes na koníčky už moc času
nezbývá. Dřív jsem se hodně zajímal o výpočetní techniku, ekonomiku, obchod. Dnes, když
mám chvíli, se snažím být s naším dvouletým
synem. Takže snad jen vycházky do přírody…
Jakou hudbu vy sám nejraději posloucháte?

Petr Pololáník s cédéčky, na kterých
se podílel.
Každý, kdo se kdy hudbou profesionálně
zabýval, mi jistě dá za pravdu, že po hodinách
strávených ve studiu a se sluchátky na uších
je „nejlahodnější“ ticho… Nicméně mám-li dostatečný „oraz“ od studiové práce, na „dobití
baterek“ spolehlivě funguje jiný žánr, než kterému se pracovně věnuji, tedy například  jazz,
new age nebo třeba worldmusic.
Co muzikály? Jaký ať už světový, nebo náš
muzikál vás hodně zaujal?
Už jako dítě jsem poslouchal Jesus Christ
Superstar z gramofonových desek, které rodičům na počátku sedmdesátých let dovezli
příbuzní z Ameriky. Šlo tehdy o vůbec první nahrávku tohoto přelomového muzikálu na světě
a laťka jím nastavená zůstává dodnes hodně
vysoko. V posledních letech mi ale hodně utkvěla opera - muzikál „Čarodějka“ z londýnského
Picadilly Theatre. Námětem, texty i hudbou jde
o jeden z mála „řemeslně vyvedených“ muzikálů
současnosti.
Nemáte v plánu připravit třeba i nějaký projekt s vaším švagrem Karlem Košárkem?
Ač to může znít neuvěřitelně, s Kájou jsem
se pracovně setkal jen jednou, a to ještě docela
nedávno, na natáčení původně filmové hudby
mého otce pro Český rozhlas. Mé zaměření
je dnes typicky studiové, ale třeba se někdy
v budoucnu podaří zorganizovat i nějakou tu
akci pro veřejnost…
Zůstanete v Holešově, anebo máte v plánu
se přestěhovat někam jinam?
Rádi bychom tuto otázku vyřešili co možná
nejdříve, a to už s ohledem na našeho syna, který bude brzy potřebovat svůj prostor i kamarády.
Jak rychle se nám to ale ve finále podaří, to si
v tuto chvíli netroufám odhadnout.
Myslíte si, že se vaše žena Petra vrátí zpátky
k muzice?
Ale já nevím o tom, že by se kdy této
oblasti vzdálila?! Nicméně ta otázka je spíše
na ni. Momentálně se věnuje našemu malému
synovi, a co bude dál, se uvidí.

Dirigent Petr Pololáník během pauzy v nahrávacím studiu.
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Ptal se Robert Rohál

hole‰ovsko 7/2010

Hvizd(oši) a jejich Žebrácká opera v obraze

Zatímco Jakub Leško ztvárnil roli Mackheatha, Ilona Šáchová
a Lenka Králová hrály více postav.

Vladimíra Dvořáková a Martin David
jako nezapomenutelní Peachumovi.

Dušan Kovan a Vladimíra Dvořáková tentokrát v roli
bordelmamá Diany.

Kristýna Šťastná jako prostitutka Jenny a Jakub Leško coby Mackheath,
šéf zlodějské bandy.

Silná trojka: Jakub Leško, Jiří Kuhl (Lockit) a Vladimíra Dvořáková
(tentokrát Lockitová).

Při závěrečné děkovačce předal hercům květiny místostarosta
Rudolf Seifert. Foto Robert Rohál.
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NÁŠ DRUHÝ ANDERSEN...
Když si před deseti lety mé kolegyně
z Uherského Hradiště tuto akci vymyslely, jistě
netušily, s jak velkým ohlasem se setká a že se
z ní postupem času stane jedna z nejpopulárnějších jarních knihovnických akcí, která přesáhne i hranice naší země. Na počest slavného
světového pohádkáře tak mají děti možnost
poznat svoji knihovnu i v noci a přespat na místě
veskrze originálním.
Akci je věnována patřičná pozornost, tudíž
o zábavu při doprovodných akcích nouze není.
Holešovská knihovna navíc může využívat
i služeb „přidruženého“ zámku, který je bezesporu lákadlem největším.
I letos, hned po pečlivé registraci a uložení spacího vybavení, se 29 dětí ve věkovém rozmezí 9 - 12 let vypravilo nejprve
do zámeckého sadu, kde byl pod pečlivým
dozorem pana Foltýna za velkého jásotu přivezen červeným traktůrkem kouzelný strom
zvaný „Fabularius Anderseni“ - jinak prostě
Pohádkovník.

Po odborném a pečlivém zasazení a fotodokumentaci následovala večerní prohlídka zámku s poutavým slovním doprovodem
samotného majitele „pana hraběte Rottala“.
S jeho svolením jsme tentokrát absolvovali
cestu až do rekonstruovaného druhého patra,
kde se největší pozornosti těšil veliký vycpaný
jelen a posléze i krásně dochovaná zámecká
kamna. Navštívili jsme i nově otevřené sklepy
s Hudebním klubem a spletí „tajných chodeb“
jsme pak zámek opustili.
Přípravu občerstvení v knihovně zpříjemnila dětem loutková pohádka Vlaďky Dvořákové
a následné literární soutěžení o drobné odměny.
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To už se ale u těch nejmenších hlásil ke slovu
spánek, a tak byly zahájeny „spací manévry“,
kdy si děti samy určily, kde a s kým složí hlavy.
Osm „pánů kluků“ si vybralo příruční knihovnu
dospělého oddělení a zbylé slečny různá apartmá mezi regály půjčovny. Nejmenší kategorie
průběžně usínala v dětském oddělení při čtení
pohádek, obklopena svými plyšáky a polštářky.
O jejich klidný a nerušený spánek se obětavě
staralo šest kolegyň, které si tak bezděky připomněly nesporné výhody domácí postele.
V sobotu ráno si pro spokojené absolventy
nočního spaní v knihovně dojeli rodiče a my jen
doufáme, že jim tento zážitek bude připomínat

nejen upomínkový list, ale i hodně nových
dojmů z celé naší akce.
Tímto bych také chtěla moc poděkovat
zejména holešovským knihovnicím i všem těm,
kteří nám pomáhali a bez nichž by vše tak
skvěle neklaplo, a to: panu řediteli Chmelíkovi,
Janě Slovenčíkové, Vladimíře Dvořákové, panu
Radeckému a Foltýnovi a dalším.
Díky a na shledanou v příštím roce.        
Za knihovnu Libuše Bátrlová
Fotodokumentace bude umístěna
na webových stránkách knihovny.
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OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍM PLESEM ve stylu ŘECKO-ŘÍM
V pořadí již druhý ples našeho ochotnického spolku naplnil holešovský zámek řinčením zbraní řeckořímských bojovníků a jásotem jejich žen.
Letos vládli plesajícímu lidu bohové Olympu, jejichž pomyslná přítomnost
provázela všechny zúčastněné po celou dobu bujarého veselí. Tanečníci
plesali v rytmech, které jim nabízely skupiny Trip, Beatless nebo Miss
God. Samotné zahájení plesu mělo tajemnou atmosféru. Pouze za svitu
svící a doprovodu majestátní hudby jsme vstupovali jednotlivě do hlavního
sálu v dobových kostýmech řeckořímských obyvatel. O kulturní program
jsme se postarali sami dvěma vstupy, kterými jsme vzpomněli na před
lety uvedené divadelní představení Nejkrásnější válka. Časově náročná
příprava se určitě vyplatila, protože jsme byli odměněni bouřlivým potleskem, který je pro nás odměnou nejcennější. Nechyběla ani bohatá
tombola, která předčila naše očekávání. Tímto děkujeme všem sponzorům a věříme, že nám zůstanou věrni i v letech následujících.
Věříme, že jsme nezklamali naše příznivce a těšíme se na ples
další, v pořadí již třetí, který se uskuteční dne 26. února 2011. I tentokrát
bude tematicky zaměřen.

Město Holešov, MKS Holešov a Holešovský komorní orchestr
pořádají
KONCERT k 200. výročí narození Frederika Chopina

Kulturní tipy
New Drive Clubu
Písničkářka
Žofie Kabelková

VEČER SÓLISTŮ
sobota 10. dubna 2010 v 18 hodin

Pátek
Sobota

10. 4.

Sala terrena holešovského zámku. Ve skladbách W. A. Mozarta,
F. Chopina, A. Vivaldiho a P. J. Vejvanovského se představí sólisté
Pavla Caletková - klarinet, Lubor Horák - klavír,
Jaroslav Studenka - housle a Vladimír Češek - trubka.
Doprovází Holešovský komorní orchestr,
umělecký vedoucí Ivo Kurečka

Pátek

16. 4. DISCO

9. 4.

Holešovská kapela
Segment Band

Sobota

17. 4.    Rockové RODEO

Pátek

23. 4.    Karburátor blues

Sobota

24. 4.   

Bluegrassová kapela
COP

Pátek

30. 4.    

FLERET
a Jarmila Šuláková

Historické
pohlednice
Unikátní historické pohlednice
Holešova se objevily ve dvaapadesátistránkové publikaci, kterou vydalo město Holešov. Vzácné pohledy,
které zachycují převážně začátek
dvacátého století, pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky (1940 - 2006).
Úvodní slovo napsal Karel Bartošek,
editorem tohoto ojedinělého projektu, na němž se spolupodílel i Libor
Liška, byl Robert Rohál.
Retrospektivní publikace, která
nabízí v zajímavých dobových grafických úpravách pohledy na dnes
už neexistující anebo zrenomované
objekty (centrum města, významné
budovy, zámek a jeho přilehlý park)
či různé akce (průmyslová výstava,
městské trhy), vyšla už koncem loňského roku v rámci Knihovničky Holešovska. Brožura je k dostání v obou
holešovských prodejnách knih, ve
vybraných trafikách, v Městském
informačním centru i ve vestibulu
Městského úřadu Holešov. 	 (red)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOLEŠOV PŘIPRAVUJE
Neděle 6. 6. 2010 JAROMÍR NOHAVICA

Pátek 16. 7. 2010 LUCIE BÍLÁ s kapelou PETRA MALÁSKA

Čtvrtek 24. 6. 2010 FESTIVAL STAROBRNO - BOLEK POLÍVKA,
ČECHOMOR, AG FLEK

Sobota 4. 9. 2010 HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK s orchestrem
MILOŠE NOPA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Martina Nováková - Přílepy
Milan Kroutil - Přílepy
Ivona Pospíšilíková - Holešov
František Icela - Holešov
Renata Dorazínová - Zahnašovice
Nicolas Olivier Gérard Degobert - Francie
Ingrida Marovičová - Slovenská republika
Mário Pilo - Holešov
Simona Šídlová - Prusinovice
Zdeněk Chytil - Holešov, č. Tučapy
Martina Halaštová - Martinice
Karel Pavelka - Martinice
Zuzana Hiblerová - Žeranovice
Petr Andrýsek - Žeranovice
Narození
Nikola Ošťádalová - Holešov
Jan Stárek - Holešov
Natali Valdová - Holešov
Eva Darebníčková - Holešov
Amálie Poláková - Holešov
Viktorie Macurová - Holešov
Martin Boček - Holešov, č. Žopy
Tadeáš Miklík - Holešov
Kevin Machálek - Holešov
Kristýna Rozsypalová - Holešov
Štěpán Byja - Holešov
Jakub Gába - Holešov, č. Dobrotice
Jubilanti - březen 2010
Františka Dočkalová - Holešov, č. Količín
Marie Růžičková - Holešov
Helena Černá - Holešov
Ludmila Hlobilová - Holešov, č. Tučapy
Marie Klučarová - Holešov
Vlasta Jančíková - Holešov
Vlastimila Očadlíková - Holešov

a členské základně v r. 2009, návrh
aktivit pro rok 2010, volba nového
předsednictva, informace o rekonstrukci zámku a jeho využití, diskuse a jiné. Členům společnosti: upozorňujeme Vás tímto na možnost
zaplatit v průběhu schůze členské
příspěvky (od 17.00 hodin).
R. Seifert

DVD ze Zámeckého plesu
ke koupi
Castellum Holešov oznamuje, že DVD záznam z 2. Zámeckého plesu konaného počátkem letošního roku je možno
zakoupit v Elektrocentru Karhan (Palackého ulice). Cena je
100 Kč a jeho zakoupením si nejen připomenete příjemné
okamžiky prožité v zámeckých prostorách, ale také podpoříte
i další kulturní a společenské aktivity společnosti. DVD z plesu
si zájemci budou moci zakoupit i na výroční schůzi společnosti
22. dubna v kině Svět.
R. Seifert
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Úmrtí
Vladimír Burša - Holešov
Hedvika Ředinová - Holešov
Božena Vaculová - Holešov
Zdeňka Grygerová - Holešov
Ludmila Šimečková - Holešov
Božena Zámečníková - Holešov
Božena Zbořiláková - Holešov
Vítězslav Ošlejšek - Holešov
Štefan Pavlík - Holešov
Marie Knězová - Holešov
Vladimír Pešák - Holešov
Jaroslav Fajmon - Holešov, č. Dobrotice
Ivana Viznerová - Holešov
Anežka Blinková - Holešov
Jan Uruba - Holešov
Dobromila Konečná - Holešov
Josef  Malíř - Holešov
Miroslav Sedlář - Holešov, č. Žopy
Pavel Petržela - Holešov, č. Količín
Milada Kaňová - Holešov
Zdeněk Křížek - Holešov
Ladislav Vyňuchal - Holešov
Jan Vysloužil - Holešov
Jan Strachota - Holešov
Josef Prusenovský - Holešov
Ladislav Doskočil - Holešov

duben 2010
Anna Láníková - Holešov
Ludmila Šenovská - Holešov
Jaroslava Riedlová - Holešov
Anděla Žáková - Holešov
Josef Dusík - Holešov
Žofie Tomečková - Holešov
Ladislav Solař - Holešov
Břetislav Vrubel - Holešov
Emilie Kuklová - Holešov, č. Dobrotice
Jaroslava Kolaříková - Holešov
Jiřina Mlodziková - Holešov
Marie Jílková - Holešov
Jarmila Nováková - Holešov
Jiří Adamík - Holešov
Žofie Podsedníčková - Holešov, č. Količín
Vlastimila Zapletalová - Holešov
Milada Nováková - Holešov, č. Dobrotice
Marie Páleníčková - Holešov
Drahomíra Slováčková - Holešov
Růžena Vašíková - Holešov
Jiří Soušek - Holešov
Božena Turková - Holešov
Marie Loučková - Holešov
Miroslava Šimčíková - Holešov, č. Dobrotice
Jindřich Dovrtěl - Holešov, č. Žopy
Zdenka Sýkorová - Holešov
Marie Bozděchová - Holešov
František Kolomazník - Holešov
Jiří Trhlík - Holešov, č. Tučapy

Pozvánka na výroční veřejnou
členskou schůzi
Castellum Holešov zve své
členy a příznivce na výroční veřejnou členskou schůzi společnosti,
která se koná ve čtvrtek 8. dubna
2010 v Drive Clubu, tj. v přízemí kina Svět Holešov. Zahájení
v 18.00 hodin.
Hlavní body programu jsou
zprávy o činnosti, o hospodaření

Božena Turnová - Holešov
Libuše Dočkalíková - Holešov
Ladislav Galetka - Holešov

Otto Gross - Holešov
Blažena Marková - Holešov
Stanislav Valkoun - Holešov
Jiřina Fuksová- Holešov
Vlasta Michálková - Holešov, č. Žopy
Stanislava Kněčková- Holešov
Ludmila Cholastová - Holešov
Jiřina Lošťáková- Holešov
Jarmila Janků - Holešov
Jaroslava Mužíková - Holešov
Josef Novotný  - Holešov
Ludmila Podlezová - Holešov
Vlasta Štěpánová - Holešov, č. Tučapy

-JM-

Pozvání na vítání
občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou na slavnostní vítání občánků, které se
koná v obřadní síni na zámku. Pokud budete
mít zájem o přivítání Vašeho děťátka, přijďte si
dohodnout konkrétní termín na Městský úřad
Holešov - matrika, dveře č.110. Budeme se
na Vás a Vaše děťátko moc těšit.

JARNÍ PŘÁNÍ
Přišlo jaro v plné kráse,
všechno kolem zelená se.
Stromy, keře, kytičky,
krásný je den celičký.

Žádný nám to neuvěří,
jak ta léta rychle běží,
vždyť chceme být také čilí,
aspoň ještě krátkou chvíli.

Senioři hola, hola,
sluníčko už na nás volá.
Po tom zimním odpočinku,
vyjít si ven na chvilinku.

Každého to jednou čeká,
nikdo ať se nepoleká,
tohle stáří jémine,
žádného z nás nemine.

Kolena už vrzají,
jasný zrak se kalí,
to ta léta za to můžou,
co se na nás valí.
Na procházku kolem vody,
vyjít si ven do přírody,
poslechnout si píseň ptačí,
budete zas o rok mladší.
Pomaloučku dle možností,
srovnat v těle staré kosti,
protáhnout to ztuhlé tělo,
by ještě vydrželo.
Senioři po tom touží,
ať nám nožky ještě slouží,
jarního vzduchu se nalokat,
bude se vám dobře spát.

(Z tvorby J. Stratilové)

hole‰ovsko 7/2010

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV
- výběr na duben
Beletrie
ABDELHAMID Esma - Se silou lvice: Příběh
násilně provdané a ponižované ženy, o jejím
nevýslovně těžkém boji o unesené děti.
AUSTEN Jane - Láska a přátelství a jiné
prózy: Soubor osmi nejranějších próz této
anglické autorky, které jsou českým čtenářům
představeny vůbec poprvé.
BROWN Dan - Ztracený symbol: Profesor
Langdon řeší tentokrát záhadu přímo v hlavním
městě USA ve Washingtonu D.C.
COELHO Paulo - Vítěz je sám: Oblíbený autor
předkládá čtenářům román plný napětí, věrný
obraz světa, v němž žijeme a kde se natolik upínáme k bohatství a úspěchu za každou cenu.
GOLDING William - Pán much: Alegorický
příběh o skupině chlapců, kteří se na pustém
ostrově pokouší vybudovat demokratickou společnost a katastrofálně selhávají.
HESS Ludvík - Čtyřúhelník: Román popisuje
otevření sedmnácti babyboxů a osudy tří žen,
jejich nenarozených i narozených dětí od května 2007 do března 2009.
KUBEŠOVÁ Blanka - Brácha Jerry aneb
Život pod nebeskou horou: Psychologický
příběh s autobiografickými prvky o nevšedních
osudech dvou sourozenců - emigrantů.
LARSSON Stieg - Muži, kteří nenávidí ženy:
1. díl kriminálky Milénium, který získal v roce
2005 cenu za nejlepší skandinávský román.
PESSL Marisha - Vybrané okruhy z mechaniky pohrom: Mnohosetstránkový román
zasazený na fiktivní střední školu, který vyvolal
po svém vydání v Americe velkou vlnu zájmu.
SVATOŠOVÁ Edita - Budu zářit: Zajímavá
a otevřená sonda do života lesbicky orientovaných žen.
VAŇKOVÁ Ludmila - Cestou krále: Závěrečná část historické ságy z období vzniku českého
království.
ZAFÓN Carlos Ruiz - Andělská hra: Román
volně navazuje na autorův předchozí titul Stín
větru, díky němuž se jeho tvůrce stal nejprodávanějším španělsky píšícím autorem ve světě.
Naučná literatura
HÜTTNEROVÁ Iva - Za domácím štěstím:
Sbírka poučných a praktických rad z domácnosti, jakož i předpisů ku získání a zachování krásy
duševní i tělesné, jež má znáti každá žena.
KAISER Daniel - Disident. Václav Havel
1936-1989: Kniha je pokusem o co nejkomplexnější politický životopis českého dramatika,
disidenta a prezidenta, ohraničený uvedenými
letopočty.

KOUKOLÍK František - Jak si lidé hrají?:
Vědecké eseje z vysílání Českého rozhlasu
Leonardo.
LIFTON R. J. - Nacističtí lékaři: Kniha je
brilantním dílem o medicínské etice a zároveň
záznamem hrůzných zločinů lékařů, kteří se
aktivně podíleli na nacistické genocidě.
LONGWORTH Philip - Dějiny impéria. Sláva
a pád ruských říší: Zajímavá a čtivá kniha
od klasika, profesora ruských dějin.
MARTIN Gerald - Gabriel García Márquz.
Život: První autorizovaný životopis slavného
kolumbijského spisovatele od profesora pittsburgské univerzity.
MOTL Stanislav - Lída Baarová a Josef Goebbels: Autor se ve své knize pokouší zaplnit
bílá místa dramatického života a osudového
vztahu Lídy Baarové.
PAŘÍZEK Antonín - Kniha o těhotenství a dítěti: Český průvodce těhotenstvím, porodem,
šestinedělím - až do dvou let dítěte.
PROŠEK Pavel; ČUŘÍK Jaroslav - Pavel
Prošek. Profesor v Antarktidě: Kniha rozhovorů s vědcem, klimatologem, duchovním
otcem první české vědecké polární stanice
v Antarktidě, profesorem Geografického ústavu
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Pavel Prošek se narodil ve Zlíně a mládí
prožil v Bystřici pod Hostýnem.
ROHÁL Robert; CHADIMA Vítek - České
zpívající filmy: Publikace představuje tucet
filmů z domácí produkce, ve kterých bylo hodně
muziky.
RUIZ Jose - Pátá dohoda: Toltécká kniha moudrosti, praktický průvodce cestou sebeovládání.
SEDLÁČEK Tomáš - Ekonomie dobra a zla:
Prvotina ekonoma Tomáše Sedláčka ukazuje, jak
je ekonomie krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si člověk dokáže představit.
SOMMER P.; TŘEŠTÍK D.; ŽEMLIČKA J.
- Přemyslovci. Budování českého státu:
Výpravná monografie nabízí v současnosti nejucelenější přehled poznatků o českém státě doby
Přemyslovců, o jeho lidech i kultuře v prostředí
a souvislostech střední Evropy.
ŠPAČEK Ladislav - Nová velká kniha etikety: Publikace je univerzálním průvodcem
různými společenskými událostmi.
ŠTROUGAL Lubomír - Paměti a úvahy: Vzpomínky a úvahy dlouholetého vysokého funkcionáře KSČ a předsedy československé vlády.
ZOUN Martin - Orchideje: Kniha poskytuje
řadu neocenitelných rad a informací a představuje druhy orchidejí, které se dají pěstovat
v běžných podmínkách.

Knihy pro dětské čtenáře
BILLIOUD Jean-Michel - Chraňme naší planetu: Encyklopedie ochrany životního prostředí
pro všechny děti, které se zajímají o ekologii.
BRZÁKOVÁ Pavlína - Helinda a Klekánice:
Pohádkové dobrodružství holčičky Helindy, která se dostala do služby k tajemné Klekánici.
DRIJVEROVÁ Martina - Zakletá zvířátka:
Pohádky pro nejmenší děti.
FRANCKOVÁ Zuzana - Lucka, Bambulín
a tři taťkové: Prázdninové příběhy party nerozlučných kamarádů, které stráví v dřevěném
srubu uprostřed divočiny bez starostlivých maminek.
GROENING Matt - Simpsonovi. Simpsoráma: Oblíbený televizní kreslený seriál tentokrát
v knižní podobě.
HOŇKOVÁ Iva - Čarování se svíčkami. Čarodějnická kniha: Knížka pro všechny malé
čarodějnice, které se chtějí naučit vyrábět vlastní svíčky a také je správně použít ve světě
kouzel a magie.
MOULD Chris - Děsivé příběhy. Dřevěná
míle: Napínavý příběh o jedenáctiletém chlapci
jménem Stanley Buggles, který se nečekaně
stal dědicem šlechtického sídla.
NIKL Petr - Niklův Blázníček: Knížka plná
poetických veršů - říkanek. Mají své kouzlo
v jednoduchém rytmickém souznění, které nás
zavádí do světa snových představ, slovních
hříček a záměn výrazů, pro děti i dospělé.
PILÁTOVÁ Markéta - Víla Vivivíla a stíny zvířat: Punkové pohádky o zvědavé víle Vivivíle.
RESCHKE Nils - Tajuplný kód: Fyzikální
detektivka pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky
víceletých gymnázií.
SCHWINDT Peter - Justine Time. Londýnská
mise: Pátá část dá Justinovi odpověď na otázku, kdy zmizeli jeho rodiče.
SIMON Francesca - Darebák David čaruje:
Pokračování veselých příběhů nenapravitelného Darebáka Davida, určených pro nejmenší
čtenáře.
MURPHY J. - Čarodějnice školou povinné.
Mildred opět zasahuje: Další ztřeštěné kousky
a neuvěřitelné příhody copaté Mildred.
VÁCHOVÁ Šárka - Chaloupka na vršku:
Vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky,
jak prožívají jaro, léto, podzim, zimu, známé
z televizních večerníčků.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
mks.holesov.cz nebo na www.knihy.mks.holesov.cz.
IŽ

Dámy se sešly v TYMY
Ttradice seriálu „Dámských jízd“, která
byla v TYMY ve Všetulích obnovena vloni
na jaře, se předvedla se svým 3. dílem. Ženy,
dívky i holčičky se sešly v neděli odpoledne
27. března.
Jako obvykle byl pro ně sestaven komponovaný pořad skládající se z nejrůznějších
vystoupení, prezentací i mluvených vstupů vztahujících se tentokrát k tématu ŽENY A JARO.
První část zahájila premiérovým vystoupením děvčata ze Sundance TYMY, pak následovalo slovo numerologa.
Dále se ženy dozvěděly něco o tajemných
ochutnávkách připravených na stolcích a svou
nenalíčenou oběť si vybrala vizážistka s kosmetikou Mary Kay. Studenti hotelovky, kteří

v předsálí nabízeli alko i nealko koktejly,
předvedli svou show se šejkry. Poté následovalo vážnější téma, které lákalo ženy
do kurzu snižování nadváhy. Závěr první
části patřil břišní tanečnici.
Po přestávce divačky nadchlo vystoupení freedance s doprovodnou improvizací
našeho stážisty z Francie - nefalšovaného
dvoumetrového černo černého milého
černouška Ahmada. Dále se ženy dozvěděly o nabídce parfému firmy FM Group,
zatančily si společně s profesionálkou
Jasmínou ZUMBU. Vážnější téma této
části patřilo jarní očistě těla.
Břišní tanečnice Jasmína sklidila velký úspěch.

Pokračování na str. 24
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Moje setkání s celebritou
Už počtvrté představujeme fotografie, které
nám posíláte. Obvykle jsou na nich čtenáři během
setkání s nějakou známou osobností či celebritou.
Potěšila nás zejména trojice fotografií, které nám
poslala Verunka Nováková z doby, kdy se léčila

na brněnské onkologii. Setkala se tam s řadou
celebrit, mimo jiné také s Karlem Gottem...
A vy, co jste zatím ještě fotku neposlali
a máte, neváhejte. Snímky, klidně i z dřívější
doby, posílejte buď v elektronické podobě pro-

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

Tady přišel na brněnskou onkologii pozdravit malou Verunku
Novákovou Karel Gott. Verunka se do něj prý doslova zamilovala
a od té doby sbírá jeho fotky, články i hudební nosiče.

A tady je s Verunkou Novákovou a její babičkou Marií Novákovou
vyfotografována známá herecká dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Fotografie byla pořízena v Holešově v roce 2006.

Tato fotografie byla pořízena opět na brněnské onkologii - na snímku
je opět Verunka Nováková ve společnosti herce Tomáše Valíka,
kterého můžeme vidět v nekonečném televizním seriálu Ulice.

Tento snímek nám poslala paní Marie Zapletalová (vlevo), která se
v lázeňském městě Luhačovice setkala s houslovým virtuosem Václavem Hudečkem. Na fotografii je ještě známá paní Zapletalové.

Holešovské mažoretky zabodovaly na soutěži v Ostravě
V sobotu 27. března se mažoretkové skupiny Lentilky a Arabelky zúčastnily nepostupové soutěže
v pódiových formacích. Soutěž se
konala v Ostravě na VŠB, kde má
již dlouholetou tradici. Sjela se tu
spousta mažoretkových skupin
z celé České republiky, které byly
pro naše mažoretky velkou konkurencí. Děvčata se jich však nezalekla a podařilo se jim probojovat
na přední místa.
Mladší Lentilky získaly krásné
3. místo v kategorii děti mladší baton, starší Arabelky pak 5. místo
v kategorii junior mladší - baton.
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Oběma souborům gratulujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v dalších
mažoretkových soutěžích. Ta příští
je čeká v sobotu 3. dubna v Hulíně
a je určena pro sóla, dua a miniformace.
Všechna děvčata si zaslouží
velkou pochvalu za perfektně odvedenou práci, která je podmíněna
pravidelným tréninkem.
Poděkování patří i všem obětavým rodičům, kteří se s námi vydali na celodenní náročnou soutěž
a byli nám i děvčatům tento den
velkou oporou.
Trenérky Mažoretek Holešov
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Francouzština s Ahmadou ve čtvrtek 8. 4. pro
ZVEME VÁS
9. 4. Ptákovitosti aneb Ptákoviny na zavě- děti od 15.30, pro dospělé od 18.00
šení od 15.30, pracujeme s drátky a vyrábíme Konverzace v ruštině s Varvarou ve čtvrtek
8. 4. od 16.00 do 17.00
dekorace či hračky, cena: 30,10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival, STUDIJNÍ KRESBA - zápis do kurzu pro děti
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: minifor- i dospělé v pátek 9. 4. od 17.00 do 18.00, cena:
mace a skupiny hůlka, pompony, startovné 400,-/dítě, 600,-/dosp.
Hra na keyboard - zápis do kurzu v pátek 9. 4.
60,-/osoba
13. 4. ORIGAMI s Varvarou od 15.00 výroba od 15.00 do 16.30. Lektorka Alena Sklenářová,
papírových ozdob a dekorací, cena: 20,- (při- cena 400,-/dítě, 600,-/dosp.
hlášky do 12. 4.)
13. 4. Kurz snižování nadváhy od 18.00, ZA KULTUROU DO BRNA
Netopýr - úterý 27. 4. odjezd v 17.00 AN
12 lekcí, cena: 1.490,13. 4. a 27. 4. Dárek pro maminku dílnička Holešov, komická opera, režie Ondřej Havelpro děti od 15.00 do 17.00, tvorba originálního ka, cena: 470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/
dárečku z nevšedních materiálů, vstupné 40,- děti, ZTP
(přihlášky do 9. 4. a do 25. 4.)
16. 4. TANEČNÍ SHOW 2010 v 16.00, exhibi- SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ce formací a párových show ve standardních představuje divadelní hru s Květou Fialovou
a latinskoamerických tancích, závěrečné ta- HAROLD A MAUDE - „ Dnes jste tady a zítra tu
neční vystoupení dětí z projektu „TY tančíš, nebudete“ životní heslo titulní postavy Mathildy
MY tančíme“, vstupné 60,- (předprodej od 1. Chardinové, která vám stejně jako Haroldovi
možná zcela změní pohled na svět kolem Vás.
4. v kanceláři TYMY)
17. 4. Turnaj ve floorbale od 9.00, startovné (Termín bude upřesněn - duben nebo květen).
10,-/os. (přihlášky do 14. 4.)
17. 4. VELKÁ KULIČKIÁDA v zámeckém MUZIKÁLY V PRAZE
parku od 14.00 do 17.00, jarní hraní kuliček, sobota 29. 5. BARON PRÁŠIL - odjezd v 7.00
hrajeme podle základních pravidel, hrají děti, z AN Holešov, Divadlo Hybernia, 3D projekce,
mládež i rodinné týmy, pytlík kuliček s sebou! trikové efekty, kaskadéři, cena: 1.190,sobota 29. 5. DĚTI RÁJE - odjezd v 7.00
Startovné 10,-/os.
20. 4. Eko odpoledne od 15.00 k meziná- z AN Holešov, Goja music hall, první český hit
rodnímu Dni Země, vyrábíme a hrajeme si muzikál, cena: 1.090,s recyklovaným materiálem
20. 4. Otevřené dveře na modelové železnici NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ  
od 15.00 do 17.00 v Duze, volný vstup
20. 4. Pletení košíků od 15.30 pro začátečníky - TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá
i pokročilé, z přírodního materiálu pedig, práce kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“.
není náročná, s sebou zahradnické nůžky Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi
a ručník, cena 250,- (přihlášky do 15. 4.)
20. 4. Beseda o životě na moři od 16.30, do 15 let.  Tato kampaň je již několik let úspěšbeseda s cestovatelem a lodním kapitánem ná ve snižování počtu úrazů hlavy na kole.
Během května budou probíhat v Holešově
panem Dočekalem, vstupné dobrovolné
22. 4. Den u debrujárů od 15.00, pod vedením kontroly nošení přileb u dětí a mládeže -  na ulipana Zachariáše zábavné a zajímavé pokusy cích budou děti s přilbou odměňovány a ti, co
jezdí na kole bez přilby, napomínáni policií.
a fyzika hrou, vstup volný
23. 4. Pravé smaltování od 16.00 do 18.00, Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, kde
dílna pro rodiče s dětmi, mládež i dospělé, je normální jezdit na kole s přilbou, a snížit
měděný šperk zdobený pravým skleněným tím úrazovost. Určitě se vyplatí jezdit a nosit
smaltem vypalovaný ve smaltovací peci, cena: přilbu! Děkujeme.
160,-/2 šperky (přihlášky do 19. 4.)
25. 4. přátelský oblastní turnaj Magoc The LÉTO U MOŘE - ozdravné pobyty pro děti
a rodiny s dětmi u moře ve spolupráci s CK
Gatherine od 10.00
25. 4. Aktivní odpoledne pro ženy od 15.00 CAPRO
do 17.00 cvičení s činkami, gumičkami, rela- Istrie: letovisko LANTERNA
xační chvilky, cena: 150,- (přihlášky
do 19. 4.)
Středisko volného času, p. o. - TYMY
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00
na zahradě TYMY, zveme všechny
POZVÁNKA
čarodějky a čaroděje na odpoledne
na 1. ročník soutěžního festivalu mažoretek
plné her, soutěží a tance, zpívání,
táborák
NABÍZÍME KURZY!
Břišní tance v pondělí 12. 4. od 19.00
s Jasmínou pro začátečnice i mírně
pokročilé, cena kurzu 1.000,ZUMBA ve čtvrtek 15. 4. od 20.00, taneční styl spojující prvky aerobního cvičení a latinsko - amerických tanců, hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu,
cena kurzu 1.000,- (platba při 1. lekci)

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,Informace v kanceláři TYMY na tel.: 573 396 928
či e-mailem: vsetuly@centrum.cz
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 plnění 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:
1150,2. - 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,-

„VŠETULSKÁ HŮLKA 2010“
v sobotu 10. 4. 2010 od 9.30 v tělocvičně SVČ,
p. o. - Sokolská 70, Holešov

Nepostupová soutěž s účastí mažoretkových skupin
z celé ČR. Soutěžní disciplíny: miniformace,
formace s hůlkou a soutěž pompony.
Věkové kategorie - mini děti (4 - 6 let), děti (6 - 10 let)
a seniorky (14 a více)

DOBRODRUŽNÉ STANOVÁNÍ ve spolupráci s MC Srdíčko
28. 6. - 2. 7. táborové dobrodružství
pro nejmenší děti a jejich maminky
na táborové základně v Podhradní
Lhotě, možno se přihlásit i na některé
dny, nabídka sportovních, výtvarných
a hlavně pravých zálesáckých dobrodružství, těší se na Vás Dája, Martina
a Jana, cena 690,- (dospělá osoba +
1 nebo 2 děti)
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V Městském informačním centru se četlo z bible
Ve čtvrtek 1. dubna se Městská knihovna Holešov zapojila do projektu  Celonárodní čtení bible Velikonoce 2010 - bible překlad 21. století.  
Od druhé hodiny odpolední až do pozdního odpoledne se v prostorech  
Informačního centra Holešov sešlo dvanáct lidí. Četl téměř každý. Svou
pozornost jsme věnovali evangeliu sv. Lukáše.
Podpořit tuto akci přišel i holešovský místostarosta Josef Bartošek
a k naší velké radosti nás svou účastí potěšil i pan Chutný, kazatel
Jednoty bratrské, který měl hned na začátku krátké zamyšlení k Velikonocům.
Mirka Barotová, Městská knihovna Holešov

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 vaší
činností a výsledky! 	
(red)

Od 7. dubna do 29. srpna, jak sděluje obří poutač na jednom z domů
na náměstí Dr. E. Beneše, je v holešovském zámku k vidění výstava
pohlednic, faleristiky, magnetofonů a rádií.

Dvacet let holešovského
modelového kolejiště
Kroužek železničních modelářů pracuje v Holešově pod hlavičkou střediska volného času již
skoro čtvrt století. Nejprve jsme
měli k dispozici kolejiště velikosti
HO, které bylo tehdejšímu Domu
pionýrů a mládeže dočasně zapůjčeno. Začátkem roku 1990 jsme
se rozhodli začít se stavbou nového modelového kolejiště ve velikosti TT, tehdy ještě v prostorách
v Pivovarské ulici. Asi po roce
jsme se přestěhovali do nových
prostor Střediska volného času
DUHA ve Školní ulici, kde se kolejiště muselo přizpůsobit jiným
rozměrům místnosti, která nám
byla dána k dispozici. Pod rukama
členů kroužku Železničního modeláře pomalu vyrůstalo modelové
kolejiště, které dnes patří svou
rozlohou k největším kolejištím
ve velikosti TT na Moravě a stále se rozrůstá. Za dobu činnosti
kroužku se na kolejišti vystřídalo
mnoho dětí a mladých lidí, některým tato záliba učarovala a věnují
se jí dodnes.

V poslední době pociťujeme,
že zájem o železniční modelářství
upadá, počet členů se velmi rapidně snížil. Při práci na kolejišti
rozvíjí děti manuální zručnost při
stavbě krajiny, lepení papírových
modelů, seznamují se se základy
provozu na železnici, stavby kolejových vozidel a zkušenější se
základy elektrického zapojení kolejiště. Po sloučení středisek volného
času DUHA a TYMY kroužek stále
působí v původních prostorách bývalého SVČ DUHA ve Školní ulici.
Je přístupný pro všechny zájemce,
kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas práci na tomto kolejišti, bez
rozdílu věku.
Zájemci o železniční modelářství nás mohou navštívit každou
středu v době od 14 do 16 hodin
nebo při příležitosti dne otevřených dveří v úterý 20. 4. 2010 od
15 do 17 hodin, kdy můžete zhlédnout ukázky provozu našeho modelového kolejiště.
Miroslav Pospíšil a Petr
Rozkydal, vedoucí kroužku ŽM

Dámy se sešly v TYMY
Pokračování ze str. 21
Se svou druhou skladbou vystoupily tanečnice sundance a před závěrečným číslem
se nám předvedla ještě na začátku k proměně
vybraná modelka a o svých dojmech pohovo-
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řily ženy, které si v průběhu jízdy vyzkoušely
pleťové masky od Avonu.
Zlatým hřebem odpoledne byla dětská
módní přehlídka anglických oblečků převážně
značky Next. Za bouřlivého potlesku se předvedli amatérští manekýni a manekýnky od 3 do

8 let vybraní z řad dětí kroužků TYMY. Všem vystupujícím i návštěvníkům (a sešlo se jich skoro
150) děkuji za účast a mile strávené odpoledne
a spoluorganizátorům z TYMY za bezvadně
odvedenou práci. Těším se na příště.
Martina, TYMY
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Dívky z Holešova skončily třetí ve šplhu
Ve dnech 25. a 26. března 2010 uspořádala VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní finále
středních škol ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo
11 nejlepších čtyřčlenných družstev chlapců
a 12 družstev dívek z celé ČR.   Zlínský kraj
reprezentovali dívky VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
a chlapci ze SŠ COPT Kroměříž jako krajští
vítězové a družstva domácí pořádající školy.
Chlapci šplhali ze sedu na laně 4,5 m bez přírazu, dívky šplhaly na 4,5 m tyči. Každý závodník
či závodnice má možnost šplhat celkem 5x,
počítaly se dva nejlepší výkony; do družstva se
pak započítávali tři nejlepší závodníci. Soutěž
byla velmi vyrovnaná a v součtu dvou nejlepších
časů třech závodníků rozhodovaly u nejlepších
družstev pouhé setiny sekundy. Je samozřejmé,
že taková vrcholná soutěž se měří speciální
elektronickou časomírou.

Výsledky dívky
V kategorii dívek se na prvním místě umístily dívky z Gymnázia Šumperk a obhájily své
loňské prvenství, druhé skončily dívky z Gym-

názia P. Bezruče Frýdek-Místek a velkou radost
nám udělala domácí holešovská děvčata, když
obsadila třetí příčku. Na druhé místo jim chybělo
v celkovém součtu pouze 5 setin sekundy, dívky
závodily v sestavě Soňa Bajerová, Eva Šutová, Martina Dvořáková a Hana Trnková. Další
zástupce z našeho regionu VOŠPS a SPgŠ
Kroměříž se musela spokojit s 8. místem.
V soutěži jednotlivců mezi děvčaty zvítězila
Dominika Harásková z Gymnázia Šumperk,
stříbrná medaile zůstala v Holešově zásluhou
Soni Bajerové z pořádající školy a na třetím
místě se umístila Kateřina Skopalová opět
z Gymnázia Šumperk.

Výsledky chlapci
V kategorii chlapců zvítězili hoši z Gymnázia P. Bezruče Frýdek-Místek, když o pouhé
dvě setiny sekundy v celkovém součtu šesti
časů porazili největší překvapení soutěže SPŠ
Trutnov. Na třetím místě se umístili loňští vítězové SŠ polytechnická Brno. Příjemně překvapili
domácí závodníci z VPŠ a SPŠ MV Holešov,

když se umístili na 6. místě a pro tým tvořený
žáky 1. ročníku je to jistě povzbuzení, soutěžili
v sestavě Jiří Boreš, David Musil, Phi Viet Duc
a Nguyen Dat. Závodníci SŠ COPT Kroměříž
dokončili soutěž na 10. místě.
V jednotlivcích byl nejúspěšnější loňský
mistr ČR v olympijském šplhu Vladimír Kratochvíl z Gymnázia České Budějovice, na druhém
a třetím místě skončili závodníci Gymnázia
P. Bezruče Frýdek-Místek Ondřej Pavelka a Matouš Turek. Nejlepším závodníkem z našeho
regionu byl na 15. místě David Musil z VPŠ
a SPŠ MV Holešov.
Dík patří organizátorům, že přijali nabídku
na uspořádání této zajímavé soutěže. Při závěrečném dekorování vítězů všechny účastníky
za předvedené výkony pochválila i poslankyně
Michaela Šojdrová a poděkovala také všem
pedagogům, kteří závodníky na tuto soutěž
připravili, a organizátorům za perfektní zvládnutí
průběhu soutěže.
Daniel Kolář
sportovní ředitel soutěže

Team Janiš motorsport letos sází na nejmladšího člena
Motokrosový Team Janiš motorsport zahájil sezonu v sobotu 3. dubna v  Dalečíně. Jedná
se o první závod v seriálu Vysočina Cup a hned
další víkend pokračuje seriál v Karlíně, kde se
pojede úvodní závod mistrovství Moravy. Celkem mají závodníci z Holešova před sebou 23
závodů po celé České a Slovenské republice.
V tomto roce je hlavní prioritou teamu nejmladší
člen Lukáš Janiš (7 let ), který je nominovaný
do třídy MX 50, kategorie 7 až 9 let a bude ji
absolvovat na stroji KTM SX50. Jeho chuť po
závodění, ale také jeho přístup k tréninkům jak

ve fyzické přípravě, tak i na motorce přiměly
motokrosový tým k rozhodnutí   věnovat mu
maximální péči. Velkou oporu má i ve svém dědečkovi Josefovi, který s ním absolvuje všechny
tréninky i závody. Velký dík patří i všem partnerům, kteří podpořili team v letošní sezoně
2010. Partneři teamu: Vydona, LSC-Brázdil,
KOV-Velim, Pneuservis-Záruba-KM, 2DR, autoservis  Gořalík, MOV-AIR, Plšek Jiří, město
Holešov, Fiala Transport, Týdeník Kroměřížska,
ČS - Stará Ves, M-contakt.
(jn)

PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705,
mobil 736 731 776

Motokrosový Team Janiš motorsport Holešov.

Šachy

PALUBKY

Orientační běh

II. LIGA - 10. kolo.  MKS Holešov A  - Orel
Ořechov  5:3. Holešov si výhrou v tomto důležitém utkání zajistil definitivně druholigovou příslušnost i pro příští sezonu. Bodovali: J. Mudrák,
M. Dvořák, L. Zicháček. Remizovali: A. Sojka,
R. Šudřich, M. Rafaja st., M. Vymětal.
Krajský přebor - 10. kolo. MKS Holešov
B - Staré Město E 3,5:4,5. Domácí začali dobře a dlouho vedli, závěr utkání však pokazili
a soupeř stav otočil. Bodovali: P. Votava, A.
Chutný. Remizovali: M. Rafaja st,. R. Šudřich,
M. Rafaja ml.
Regionální přebor - 10. kolo. MKS Holešov C - Slavia Kroměříž D 1,5:6,5. Hráči Holešova podali v tomto zápase odevzdaný výkon
a zaslouženě vysoko prohráli. Remizovali: S.
Žáček, E. Dvořák, J. Petřivalský.
Sokol Holešov - Rapos Sulimov 3,5:4,5. Ani
druhý holešovský zástupce v soutěži na body
nedosáhl. Vyhrál: J. Košata. Remizovali:
A. Peška, R. Holman, M. Kunc, O. Sedláček,
L. Botek.
(is)

tloušťka:
15 mm od 133,- m2
19 mm od 155,- m2

Orientační běžci TJ Sokol Holešov zahájili
novou sezonu 1. závodem Valašské oblasti, který
27. 3. 2010 pořádal oddíl z Kroměříže. Centrum závodu
bylo v Kotojedech na louce u lesa Hvězda. Krásné
počasí přilákalo asi 200 závodníků ve věku od 5 let
až po nejstarší veterány. Z našeho oddílu startovala
jako nejmladší Daniela Bláhová a ve své kategorii se
umístnila v konkurenci 27 dětí  na 10. místě. Umístění
dalších našich závodníků bylo následující: Kat. D16C
Klára Končáková 3. místo, D21C Ivana Smětáková
6., D35C Kateřina Končáková 7., kat. H12C Tomáš
Tomeček 10., H14C Ondřej Sedláček 1. místo, H35C
Jarda Sedláček 4., H45C Jarda Končák 1. místo
a v Kat. příchozí P2 - Kateřina Bláhová 1. místo, Jana
Sedláčková 2., P4 - Ladislav Tomeček 11. místo.
Oddíl Sokola Holešov pořádá závod Valašské
oblasti na klasické trati v sobotu  8. 5. 2010. Centrum
závodu je v Lukovečku na místním koupališti. Prezentace je od 8 do 9 hodin. Přihlásit se může každý, kdo si
chce vyzkoušet orientaci v lese. Tratě pro příchozí jsou
lehké, nemůžete zabloudit. Více se o našem oddíle
dozvíte na našich webových stránkách. Naše adresa je: http://obholesov.webnode.cz/hlv/.
Antonín Peška

střešní latě
impregnované
stavební desky
ostrohranné

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488,
605 922 985.
www.mk-palubky.cz.
prodej:
areál
INTEA SERVICE
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Junioři FbC Holešov vítězně završili úspěšnou sezónu
Poslední turnaj 2. ligy juniorů,
který byl pořádaný 27. 3. 2010 v Hodoníně, měl být pro holešovské mužstvo z hlediska umístění v tabulce
pouze formalitou. Před posledními
utkáními bylo jisté, že skončí na skvělém druhém místě a již nemohou
dosáhnout ani na první příčku, ani být
předstiženi mužstvem ze třetího místa. I přesto k němu hráči přistoupili
s veškerou snahou a zodpovědností,
neboť ve hře byly ještě uzavřené
sázky o hodnotné ceny, především
ta o celkovém počtu získaných bodů,
které byly velkou motivací.
Do Hodonína se také dostavil
hojný počet fanoušků, kteří se v končící sezóně chtěli s hráči rozloučit
a užít si jejich poslední zápasy. Fanoušci vytvořili holešovským hráčům
na turnaji téměř domácí prostředí.
Výbornou atmosféru hráči podpořili
dvěma vyhranými zápasy a nadšenými výkony.
V prvním utkání mužstvo FbC
Holešov změřilo síly s hráči 1. SC
Bohumín `98 DDM, které v posledním
období podávalo poměrně nevyrovnané výkony. Od prvních okamžiků
střetnutí bylo zřejmé, že je to jen
otázka času, kdy Holešovští vstřelí
branku. To se podařilo ve 4. minutě,
když 1. gól utkání zaznamenal Tomáš
Müller a díky svojí vysoké aktivitě
a bojovnosti přidal za dvě minuty
další. Avšak jako již několikrát v této
sezóně se hráči Holešova nechali
ovlivnit stylem soupeře a jejich hra
se stala neurovnanou, nedařily se
jim přesné přihrávky a předváděli
spoustu individuální snahy, která
však neměla šanci na úspěch. Navíc se museli od 9. minuty bránit
přesilové hře soupeře. Zodpovědným
výkonem se jim ale podařilo protivníka zaskočit a ve hře v oslabení vstřelil
3. branku Petr Sovadina.
Ve druhé třetině však snaživý
soupeř hru téměř vyrovnal a holešovští hráči se začali obávat o výsledek,
zvlášť když se mužstvu Bohumína
podařilo snížit velmi kuriózním gólem.
Po střele jednoho z bohumínských
hráčů se míček odrazil od tyče zpět
do hřiště k brankáři Ondřeji Mikeškovi a ten si jej nešťastně srazil zpět
do branky. To ale hráče Holešova

psychicky nezlomilo a dále se snažili
o útočnou hru. Ve 4. minutě 2. třetiny
zvýšil na 4:1 krásnou střelou Michal
Fridrich a vteřinu před koncem 2. třetiny zvýšil Zdeněk Černoch na 5:1.
V závěrečné třetině se hráči
Holešova snažili udržet těžce vypracovaný náskok a to se jim i přes dva
další obdržené góly nakonec podařilo. Jednoznačné uklidnění přišlo až
po polovině třetí třetiny, když vstřelil
6. branku Ondřej Přikryl a těsně v závěru přidal svoji druhou branku Petr
Sovadina a hattrick zkompletoval

Bohužel již ve 2. minutě utkání
se nechal Tomáš Müller vyprovokovat k oplácení faulu a byl za to
vyloučen. Při přesilové hře si ale
soupeř nevytvořil žádný tlak a dále
bylo úžasné sledovat zapálenou hru
juniorů Holešova. Pro vývoj utkání
bylo velmi důležité, že se jim podařilo
vstřelit první gól, o který se v 6. minutě zápasu zasloužil Petr Sovadina.
O minutu později podpořil nadšení
holešovských fanoušků dalším gólem
Radek Nedbal. Na druhé straně začala ještě více narůstat nervozita domá-

Tomáš Müller. Tímto vítězstvím tak
holešovští hráči definitivně získali
potřebné body pro výhru sázky. Jejím předmětem bylo získat v tabulce
alespoň 45 bodů a v té chvíli jich
na kontě měli 46.
Druhé utkání turnaje bylo
ve znamení prestižního střetnutí s domácím mužstvem, které nastoupilo
v absolutně maximálním počtu a jeho
hráči si málem ani neměli na střídačce kam sednout. Hráči Holešova
přistoupili k poslednímu utkání sezóny
s absolutním soustředěním, protože si
byli vědomi toho, že Hodonín je velmi
tvrdým a nepříjemným soupeřem.
Od počátku utkání vytvořili fanoušci
Holešova kulisu, kterou hodonínská
hala při utkáních juniorů zřejmě ještě
nikdy nezažila. Nasazení všech hráčů
Holešova bylo obrovské a úměrné
této kulise. Diváci mohli také několikrát zaslechnout rady domácího trenéra svým hráčům, který je nabádal
ke klidu a podporoval je myšlenkou,
že soupeř určitě takové nasazení nemůže vydržet až do konce zápasu.

cích hráčů, kteří měli zřejmě o utkání
úplně jiné představy. Hodonínští hráči
se stále snažili o nátlakovou hru,
ale nedokázali si vypracovat vůbec
žádné šance. Navíc se nechávali
častokrát vylučovat za zbytečné fauly
a v jedné z přesilovek zvýšil Tomáš
Müller na 3:0 a za tohoto stavu také
první třetina skončila.
Druhá třetina byla ve znamení
neutuchající nadšené hry holešovských hráčů a zvýšené snahy Hodonína o zkorigování výsledku. Kupodivu se nenaplňovala předpověď
o tom, že nasazené tempo Holešov
nemůže vydržet a hodonínští hráči
se také opět zbavili možnosti zvýšit
tlak dalšími vyloučeními díky svojí
nekázni. Když už se zdálo, že druhá
třetina skončí bez branek, podařilo
se po několika nevyužitých šancích
konečně vstřelit důležitý gól Ondrovi
Přikrylovi.
Na začátku třetí třetiny zvýšil
Radek Nedbal na 5:0 a soupeř byl
v těch chvílích na kolenou nejen obrazně, ale i ve skutečnosti. Výkon

hráčů Holešova se zdál být neumdlévající a jejich fanoušci je svým
povzbuzováním hnali do dalšího boje.
Hodonín však stále věřil v možnost
obratu skóre utkání a plamínek naděje pro ně zažehla branka, která
byla pro holešovské trochu nešťastná. Při jejich rozehrávce v obranné
třetině se míček odrazil od brankové
konstrukce přímo k soupeři a pro
dva protihráče již bylo zakončení poměrně jednoduché. Stav utkání byl
5:1 a rozhořel se boj o každý metr
hřiště. Chvíli se zdálo, že se mužstvo
Hodonína nadechne k očekávanému
náporu, ale holešovští hráči byli stále
o něco rychlejší. To dělalo domácím
velké problémy a opět se zvýšila
jejich nervozita, z níž pramenilo další
vylučování, které nakonec vyvrcholilo
urážkami rozhodčích. V 5. minutě
třetí třetiny tak měli hráči Holešova
možnost hrát přesilovou hru 5 na 3
a tu se jim podařilo velmi rychle využít, když dal branku Michal Fridrich
pěknou střelou z dálky a v pokračující
přesilovce 5 na 4 zvýšil Zdeněk Černoch na 7:1. Nekončící povzbuzování
holešovských fanoušků ještě více
zvyšovalo euforii hráčů Holešova,
kteří závěr utkání změnili ve vlastní
exhibici. V 10. minutě třetí třetiny
přidal svůj druhý gól v utkání Michal
Fridrich a za další 2 minuty uzavřel
skóre na 9:1 Kamil Trhlík střelou
do odkryté branky.
V obou utkáních nastoupili
hráči Holešova v této sestavě:
brankář Ondřej Mikeška, v obraně
Michal Fridrich, Radek Nedbal,
Kamil Nepraš a v útoku Zdeněk
Černoch, Jiří Černý, Tomáš Müller, Ondřej Přikryl, Petr Sovadina
a Kamil Trhlík.
Oba poslední zápasy byly
hezkou tečkou za velmi úspěšnou
sezónou a lze napsat, že letošní
umístění holešovských juniorů ve
2. lize ve skupině IV je jedním z největších úspěchů holešovského florbalu za celou dobu jeho trvání. Blahopřejeme nejen všem hráčům, kteří se
o něj zasloužili, ale také všem funkcionářům a nadšencům, kteří tento
krásný amatérský sport propagují
a snaží se jej ještě více prosadit.
(rod)

Holešovan je mistrem republiky v hokeji
Mladí hokejisté HC PSG ZLÍN
Marek Sedlář z Holešova (na fotce
vlevo) a Zdeněk Sadil z Chomýže
získali titul mistra republiky v ledním hokeji. Ve finále play off juniorů hraném na dvě vítězná utkání
porazili pražskou Slavii 2:1 a 4:3

po prodloužení, a získali tak pro
Zlín první juniorskou zlatou medaili
v samostatné historii české republiky. Pro zlínský hokej se jedná
o mimořádný úspěch v mládežnické kategorii.
(red)

První ročník závodu horských kol

RAAB ROHÁLOVSKÁ 50

se uskuteční 1. května 2010
v Prusinovicích.
Více na www.rohalovskapadesatka.cz
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Jarní tři body zůstaly na domácí půdě
SFK ELKO Holešov - FC Slušovice
3 (1:1) 1
Domácí začali utkání aktivně, ale vážnější
situaci u brány soupeře si nevytvořili. Naopak
jejich sebedůvěra byla otřesena hned v 8. minutě, kdy překopnutí míče přes střed obrany využil
Jakub Polák ke vstřelení první branky -   0:1.
Domácí na další minuty nečekanou brankou
ztratili vítr z plachet.Většina míčů byla posílána
na Roubalíka, ale ten byl vpředu osamocen. Až

přišla akce ve 38. minutě. Za rychlým míčem
se vydal Barták a z úhlu vypálil na brankáře,
ten dokázal míč jen vyrazit a Lukáš Marek
nekompromisně vyrovnal  na 1:1. Do poločasu
se již nic vážnějšího nestalo, a tak obě družstva
odešla spokojeně do kabin.
Druhou půli začali lépe domácí. Ve 46. minutě rozehrál Belza dopředu na Roubalíka, ten
přímočaře uháněl na soupeřovu bránu a střelou
kolem brankáře zakončil - 2:1. Od této chvíle

Holešovští házenkáři si v Šumperku
zasloužili vyhrát
TJ Šumperk - TJ Holešov
29 (12:16) 29
V dalším mistrovském utkání nastoupil TJ
Holešov na palubovce vedoucího oddílu soutěže
TJ Šumperk. Po velmi dobrém výkonu remizoval
29:29, po vyhraném poločase 16:12. V utkání
od začátku vedl Holešov o 1 až 2 branky a 4
minuty před koncem poločasu dokonce o 6 branek. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil
a Holešov si stále udržoval vedení o 3 až 4 branky. V závěru utkání 2 minuty před koncem vedl
Holešov 29:26 a po chybě a zranění  Balůska,
Kasaje a Gahury a za velkého přispění rozhodčího Zdražila - Holešov s ním má problémy, kdykoliv je nasazen - domácí srovnali na konečných
29:29. V utkání byli na straně domácích vyloučeni

3 hráči, na straně hostů 5 a sedmičky proměnili
jak hosté, tak domácí po 2.  Kladem utkání bylo
opětovné nasazení mladých hráčů Holešova Ustohal, Uruba, Rys - a dobrá práce brankáře
Luňáka. Trenér Pavlas před utkáním prohlásil, že
bere bod všemi deseti, ale po utkání a za přispění
rozhodčího jsme vlastně bod ztratili.
Sestava a branky:  v brance Luňák, v poli
Ustohal 1, Gahura 3, Kasaj 1, Procházka 1,
Uruba 1, Rys, Zetík 6, Plšek 6 a Balůsek opět
nejvíce, a to 10 branek a stále si udržuje pozici
nejlepšího střelce soutěže.
Další domácí utkání sehraje TJ Holešov
doma, a to 11. dubna 2010 v 10.30 hodin.
Soupeřem bude další favorit soutěže, a to
družstvo HC Zubří - juniorka.

DFK vysoko prohrál na jihu Moravy
FC Nesyt Hodonín - DFK Holešov: 6:1 (5:0)
První kolo jarní části Moravskoslezské ligy
žen mělo ukázat, zda DFK Holešov o zimní přestávce zahájí boj o záchranu v této soutěži, ale
výsledek a předvedená hra především v první
půli tomu vůbec neodpovídaly.
Připravovaná sestava dostala trhliny v několika absencích, a tak se poprvé od začátku
zápasu za DFK představila 13letá Vendula Kuchařová, ale její premiéra zapadla do špatného
výkonu Holešova. Přitom začátek utkání byl
velmi vyrovnaný, hra se přes záložní řady přelévala k oběma brankám a bylo otázkou času,
kdo otevře skóre. Domácí hráčky pochopily, že

přes kvalitní záložní řadu hostí cesta nevede
a začaly hrát nakopávané míče za obranu, což
na velmi špatně hrající hráčky DFK v této řadě
platilo. Zahozené šance Skupinové a Bakalíkové v poslední čtvrthodině pak jen ukázaly
střeleckou nemohoucnost DFK…
Sestava: Pitnerová, Motalová, Vybíralová, Brantálová, Brezanská, Samsonková, Skupinová,  
Stolářová, Šutová, Kuchařová, Bakalíková.
Branka: 61. Zdenka Skupinová
Střídaly: Zderčíková, Procházková
Nejlepší hráčka: Hana Samsonková, Zdenka
Skupinová
Mgr. Svatava Ságnerová

se Holešov uklidnil a hráči začali předvádět
akce,  na jaké jsou naši příznivci zvyklí. V  50.
minutě zahrával rohový kop Sedlařík a stoper
Odstrčilík mířil hlavou k tyči, ale brankář Juřík
míč vytáhl na rohový kop. V 64. minutě měli
brankové šance Marek a po něm Josef Křenek,
ale hosté míč odvrátili do bezpečí. V 66. minutě
unikl Tom Křenek, ale s přihrávkou zaváhal. Hra
se převalovala z jedné strany na druhou, ale
stav se neměnil. Až v 82. minutě nahrál Barták
míč na Josefa Křenka a ten třetím gólem uklidnil
diváky - 3:1. Závěr zápasu patřil hostům, ale
těm stál v cestě do sítě bezchybný brankář Mira
Krejčí. V 84. a 89. minutě zabránil vyloženým
šancím. Utkání sledovalo 200 spokojených
diváků.
Holešov: Krejčí  - Belza, Charuza, Odstrčilík,
Vávra - Marek, Sedlařík, Munster, Barták - Roubalík, Tom Křenek.
Střídání: 51. min. Josef Křenek za Roubalíka,
76. min. Uruba za Sedlaříka, 85. min. Chudárek
za Bartáka.
Rozhodčí Zpěvák, asistenti Barton a Mrázek.
-HR-

Čestný diplom
za záchranu života
Hokejový brankář a holešovský občan
Dalibor Sedlář, který v letošní sezóně hrál
za HC Olomouc, dostal spolu s dalšími třemi
spoluhráči ocenění od Českého klubu fair-play.
Hráči tak dostali symbolickou odměnu za to, že
zachránili život třebíčskému hokejistovi Lukáši
Slámovi, který zkolaboval při předzápasové
rozcvičce. Uvedl to server olimpic.cz.

Hokejový brankář z Holešova zachránil
život protihráči.

27

hole‰ovsko 7/2010

Sudoku

Soutěž Holešovska
Šestatřicet čtenářů a čtenářek reagovalo na hádanku z čísla
5/2010 - a všichni odpověděli správně. „Hláška je z filmu Jáchyme, hoď
ho do stroje. Pronáší ji dr. Chocholoušek,“ napsal nám v e-mailu Petr
Petržela z Količína - a stává
se výhercem pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhá byla
vylosována Lenka Ančincová
z Rymic, která si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Haně Špirkové
z Holešova a Lukáši Markovi
z Martinic. Všem vylosovaným
redakce Holešovska srdečně
Stella Zázvorková a Jaromír Hanzlík
gratuluje!
v komedii Jak utopit doktora Mráčka
A teď už pokračujeme
aneb Konec vodníků v Čechách.
v nové hádance, která je tradičně postavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze
které úspěšné české tragikomedie pochází tento dialog a komu že patří
ten vpravdě jadrný závěr?
„Dobrý den.“
„Guten Tag.“
„Kur...! Dva roky po revoluci a Němci sa tu proháňajů jako za války!“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovska, 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

Holešovský svatý Jan Sarkander - dodnes kontroverzní téma (1. část)
Pokud dobře počítám, je v České republice
celkem jen 13 míst spjatých se životem některého svatého. Na Moravě jsou to dokonce jen
3 - dodnes místně přesně neurčený bájný velkomoravský Velehrad (nepleťme se současným
poutním místem), ve kterém působili moravští
zemští patroni sv. Cyril a Metoděj a ve kterém
je po levé straně kněžiště katedrály moravský

postojem nekatolických
jitelem panství Bystřice
církví k tomuto knězi
pod Hostýnem a Prusia katolickému svatému.
novice Václavem BítovJan Sarkander se
ským z Bítova, horlivým
narodil ve slezském - nyní
protestantem, o pozemky
polském Skočově v roce
patřící farnosti, které se
1576, byl mimořádně
nacházely na okraji pannadaným studentem teství Bítovského, a vzniklo
ologie v Olomouci, Praze
tak mezi nimi osobní nea Štýrském Hradci, získal
přátelství.
HISTORICKÁ
dokonce doktorát z teoloKoncem roku 1618
gie. Zřejmě nic lidské mu
začala politická situace
ZAJÍMAVOST (seriál)
nebylo cizí - studia předna Moravě i v Holešově
časně v roce 1606 ukonhoustnout. Z Holešova
biskup Metoděj pochován, Křižanov, ve kterém čil, aby se oženil s probyli vyhnáni jezuité a hose zřejmě narodila sv. Zdislava z Lemberka, testantkou (!) Annou Plalešovský pán Ladislav ml.
a zcela nezpochybnitelný Holešov, místo po- chetskou. Jeho žena ale
Popel z Lobkovic byl sesledního působení a důvod martyria sv. Jana krátce po sňatku zemřela
sazen jako katolický proJan Sarkander - lidová malba na skle.
Sarkandera.
a on se vrátil ke kněžské
minent z místa zemského
Dodnes ale velká část Holešovanů o svém službě. Byl vysvěcen
hejtmana a dokonce byl
svatém pořádně nic neví a Holešov jako by si ani na kněze, ale v roce 1609 dokonce na příkaz internován v Brně. Jan Sarkander přišel v Hoté cti mít vlastního svatého pořádně nevážil.
kardinála Dietrichštejna uvězněn, protože prý lešově o ochranu a cítil se osobně ohrožen.
Ta naše přílišná opatrnost a nedostatečná pomohl svému bratrovi, rovněž knězi a velmi A tak v červenci 1619 raději odjel do katolickéúcta k vlastnímu svatému jsou samozřejmě problematické osobnosti, velkému machinátoro- ho Polska - do kláštera v Čenstochové - kde
dané desetiletími ateistické výchovy, kdy hole- vi Mikulášovi uprchnout z vězení. Po propuštění strávil skoro půl roku. Bohužel v té samé době
šovským dětem byla osoba Jana Sarkandera se stal farářem, vystřídal několik farností, až jej skupina katolických politiků v čele s pasovským
buď zamlčovaná, nebo naopak líčena v těch v roce 1616 povolal holešovský pán Ladislav biskupem Leopoldem Habsburským, ve ktenejčernějších barvách, ale i značně negativním ml. Popel z Lobkovic na faru do Holešova. Zde ré aktivně působil i již zmíněný Sarkanderův
měl jako osvědčený bratr Mikuláš, vyjednávala s polským králem
a schopný katolický o vyslání kozáckého vojska proti vzbouřeným
kněz spolu s jezuity moravským stavům a na pomoc rakouskému
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydázajistit konverzi ho- císaři. Jan Sarkander sice o těchto jednáních
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
lešovských, vesměs věděl, sám se jich ale, jak je nyní z pramenů
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
luteránských či čes- zřejmé, nijak nezúčastnil. Bohužel si ale svým
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
kobratrských obyva- pobytem v Polsku, časově odpovídajícím průnevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autel ke katolicismu. běhu tajného jednání rakouského poselstva, vetoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
Při zastávání své- deného hrabětem Alhanem, prakticky podepsal
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
ho úřadu se dostal rozsudek smrti. Bolestivé a mučednické.
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
do
prudkých, soudem
Karel Bartošek
http:www.holesov.cz.
řešených sporů s ma- Dokončení příště
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