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Město prodává byty
Co vy na to,
pane starosto?

DEN pro ZDRAVÍ. Další ročník populárního Dne pro zdraví se uskutečnil v prostorách 3. Základní
školy v Holešově. Slovem akci provázel zkušený moderátor rádia Čas Ondřej Carda. Podrobnosti
na str. 2. Foto František Sovadina

Očkování
proti vzteklině
Upozorňujeme veřejnost, že letošní vakcinace psů proti vzteklině proběhne ve Všetulích
u restaurace Barborka v pátek 30. dubna
od 16.00 do 17.00 hodin.
MVDr. M. Polášek

1. máj na zámku
Den otevřených dveří na zámku a v zámecké zahradě se uskuteční v sobotu 1. května
od 9.00 do 24.00 hodin. Prohlídky s průvodcem
začínají v 10, 13 a 15 hodin. Jednotné celodenní
vstupné do zámku na prohlídku, vystoupení v klubu i na probíhající výstavu je 40 Kč pro dospělé,
děti zdarma!
Pokračování na str. 3

Město Holešov prodá
v nejbližší době 16 objektů se zhruba šedesáti
byty. K prodeji jsou rovněž garáže i nebytové
prostory. Proč město prodává svůj majetek? Co vy
na to, pane starosto?
„Prodej domů a bytů je
součástí restrukturalizace
neustále rostoucího majetku města a je třeba, abychom objekty, o které nejsme schopni
dobře se postarat, prodali a utržené peníze
použili na opravu a rozvoj jiného majetku města
- konkrétně na domy s pečovatelskou službou
a další objekty, které jsou pro město významné.
Na tomto postupu jsme se shodli napříč politickým spektrem zastoupeným v zastupitelstvu.
Zásady pro prodej nemovitostí připravila
pracovní skupina složená rovněž ze členů politických stran zastoupených v zastupitelstvu. O prodeji bytů jsme jednali i s jednotlivými nájemníky.
Materiálem se následně zabývalo mimořádné
pracovní zastupitelstvo. To pověřilo radu města,
aby na základě přijatých závěrů připravila záměry prodeje jednotlivých bytů a domů. Tyto záměry
zastupitelstvo na svém posledním zasedání
schválilo a budou zveřejněny na úřední desce.
Vedení města nyní čekají jednání s nájemníky o dalším postupu při prodeji bytů. Půjde
samozřejmě především o otázku ceny.
Pokračování na str. 3

STAVEBNÍ PRÁCE
provádíme:
• kompletní rekonstrukce, koupelny, sádrokartony,
• obklady, dlažby, zámkové dlažby, zateplení budov,
• výstavba RD.

Tel.: 605 817 102,
e-mail: pouzar.petr@seznam.cz

Pozvánka
na setkání a připomínku 65. výročí osvobození
města Holešova. Pietní akt se uskuteční
v úterý 4. května 2010 od 18.00 hodin
u památníku padlých na holešovském hřbitově.
Slavnostní zahájení Všetulské hůlky. Další informace na str. 21
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Klub umění a řemesel vrací do města tradice
Od svého vzniku v roce 2008
stačilo holešovské občanské sdružení Klub umění a řemesel zavést tradici řemeslných jarmarků
na holešovském náměstí. Kromě
tří jarmarků vánočních se letos
v sobotu 27. března uskutečnil již
druhý velikonoční jarmark lidových
řemesel. A že se z těchto jarmarků
pomalu, ale jistě stává tradice, bylo
poznat na mimořádně silné návštěvnosti - náměstí bylo od osmi
hodin ráno do poledne prakticky
zaplněné.
Členky a členové holešovského klubu prezentovali své řemeslné výrobky, předváděli pletení
pomlázek - po našem tatarů, vařili
velikonočního čerta prochladlým
návštěvníkům. Kromě nich prezentovali své výrobky lidoví řemeslníci
z partnerského města Považská
Bystrica a dále v řadě stánků byly
nabízeny sladkosti, velikonoční ozdoby, kožedělné a dřevěné
výrobky, hračky, všechno pravé
řemeslné výrobky - importované

asijské harampádí mělo na jarmark
přísný zákaz vstupu.
Městské kulturní středisko
technicky zajistilo i kulturní program - vystoupení souboru Banana Vox Mgr. Moniky Vyhlídalové
rozezpívalo náměstí melodiemi
šedesátých a sedmdesátých let.
Mimořádně kouzelné a milé předvádění moravských velikonočních
zvyků nádherně krojovanými, vesměs předškolními dětmi souboru Zrníčko pod vedením Milady
Květákové chytlo za srdce snad
každého nadšeného diváka. Mimo
tato vystoupení zajišťovala hudební
podmalbu celého dopoledne skupina peruánských indiánů, jejichž
El kondor pasa sice nebyl typickou
velikonoční melodií, ale příjemně
zpestřil společenská setkávání,
která se při těchto příležitostech
na náměstí stávají milým zvykem
pro spoustu Holešovanů.
A nakonec hlavní atrakce uprostřed dopoledne přiklusala
na náměstí řada koní z Jezdecké-

ho klubu Podhradí pod vedením
Lucie Svačinové a desítky dětí
i jejich rodičů si potom užily krásnou projížďku na koňském hřbetě
z náměstí Sv. Anny přes zámecký
park a zpět.

A tak v Holešově zase proběhl
jeden z příjemných dnů - jistě nešlo
o to něco koupit, ale hlavně o setkání
s přáteli, známými, popovídání si
a potěšení z našeho milého města.
Karel Bartošek

Předjarní atmosféra na holešovském náměstí.
Více fotografií na www.holesov.cz
Foto František Sovadina

Den pro zdraví aneb „Udělej krok ke svému zdraví“
Pro všechny zájemce o zdravou výživu a zdravý životní styl se
v sobotu 10. dubna 2010 konal Den
pro zdraví. Pod záštitou Všeobecné
zdravotní pojišťovny a místostarosty Holešova Rudolfa Seiferta se
uskutečnil již III. ročník. Městské
kulturní středisko a agentura Vital life
ve spolupráci se 3. Základní školou
v Holešově připravily pro návštěvníky opravdu velmi pestrý program.
Slavnostního zahájení se ujala
ředitelka 3. ZŠ paní Jitka Heryánová
a školní pěvecký sbor Plamínek.
V úvodu přítomné pozdravil starosta
města Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf Seifert a za organizátory
Jana Slovenčíková a Hana Sovišová. Průvodním slovem provázel
zkušený moderátor rádia Čas Ondřej Carda, který všechny přítomné
seznámil s plánovaným průběhem
akce a postupně si k mikrofonu zval
zástupce jednotlivých prezentačních
stánků. K vidění, slyšení i ochutnání
bylo mnoho zajímavého.
Kdo si chtěl vyzkoušet jógu,
taj-chi, orientální tance a další
pohybové aktivity, navštívil školní
tělocvičnu. Ve školní jídelně byla
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připravena pestrá nabídka zeleninových a ovocných salátů z dílny
pracovnic školní kuchyně. Mohli
jste také ochutnat zajímavé výrobky
od firmy LAGRIS či vegetariánské jídelny Holešov, a vyvrátit tak tvrzení,
že co je zdravé, není dobré.
V učebnách prvních tříd probíhaly celý den zajímavé přednášky
na témata aromaterapie, relaxace,

bylinky a další. Studenti Střední
zdravotnické školy v Kroměříži prováděli měření cholesterolu, krevního
tlaku, tuku, množství kyslíku v krvi
a zjišťovali krevní skupiny. V aule
školy se návštěvníci setkali s další
nabídkou zdravého životního stylu
a také si mohli vyzkoušet poskytování první pomoci se studenty střední
policejní školy, využít kosmetické

poradny, zakoupit si zdravotní obuv
firmy Josef Hanák či zhlédnout
ukázku výcviku psů pro canisterapii. Prezentovaly se i lázně Teplice
nad Bečvou, oční centrum GEMINI
Zlín, solná jeskyně Bystřice pod Hostýnem a spousta dalších.
Celý den bylo ve škole opravdu rušno a většina přítomných při
svém odchodu nešetřila slovy chvály. Jsme rádi, že se III. ročník DNE
PRO ZDRAVÍ vydařil a těšíme se
na další pokračování, kterého se
jistě v příštím roce dočkáme.
Mgr. Gabriela Kovářová
3. ZŠ Holešov

Vyhodnocení
ankety

Den pro zdraví provázel velký zájem veřejnosti. Praktické ukázky první
pomoci - například při poranění nožem - předváděli studenti policejní
školy. Foto František Sovadina

Všichni účastníci Dne pro
zdraví měli možnost vyplnit
ANKETU, která byla v závěru
akce slosována. Výherci získali ceny, které věnovala KP
VZP Zlín a Vital Life Holešov.
Účastníci kladně hodnotili všeobecné informace
nejen o zdravém způsobu
života, získání nových informací, skvělou organizaci, velkou nabídku aktivit, společné
setkání účastníků, vynikající
ochutnávku salátů a zdravé
výživy, možnost diagnostiky
svého zdraví, včetně krevních skupin, vyzkoušení první
pomoci v praxi.
Doporučení účastníků
ankety pro příště: rozšířit nabídku pro děti, rozšířit nabídku
o informace ohledně bolesti
hlavy, zad a zubů.
(red)
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Pozvánka na pálení čarodějnic v Količíně
Již po několik let patří poslední dubnová
sobota v Količíně veselému vítání jara prostřednictvím tradičního pálení čarodějnic.
Nejinak tomu bude i letos! 24. dubna
v 18 hodin začíná ve sportovním areálu zábavný program, ve kterém si najde to své
každý, děti i dospělí. Zveme vás proto všechny
k nám do Količína. Pro děti v kostýmech čarodějnic, kouzelníků či strašidel je občerstvení zdarma.
V 19 hodin zapálíme velkou vatru, bude táborák
i pochoutky z grilu, točené pivo i dobře zásobený

bufet. Je zajištěn kulturní program a hry pro děti,
diskotéka nejen pro čarodějnice. Z nich vybereme
tu nejlepší, a to jak z dětských, tak i dospělých
adeptek. Ve 21 hodin bude odpálen ohňostroj
a poté bude večer pokračovat taneční zábavou
s místní rockovou kapelou HAA-band.
Ti, kdo nás navštívili v minulosti, vědí, že se
mohou těšit na večer plný příjemných zážitků,
radosti a pohody. Na vaši hojnou účast se těší
pořádající Sbor dobrovolných hasičů a Osadní
výbor v Količíně.
(mh)

Schůze Castella
Castellum Holešov zve své členy a příznivce na výroční veřejnou členskou schůzi společnosti,
která se koná ve čtvrtek 22. dubna 2010 v Drive Clubu, tj. v přízemí kina Svět Holešov. Zahájení
v 18.00 hodin. Členům společnosti: upozorňujeme Vás tímto na možnost zaplatit v průběhu
schůze členské příspěvky (od 17.00 hod.).				      R. Seifert

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám dětské horské kolo žluté
barvy (asi tak pro desetileté dítě)
v zánovním stavu. Cena dohodou.
Tel.: 724 105 808.
• Prodám starší rodinný dům
na Novosadech, ulice Dlažánky.
Dům leží na pozemku o velikosti
343 m2, k tomu náleží zahrada
o velikosti 169 m2. Dům je k dispozici ihned. Cena za nemovitost je
790 tisíc Kč. Tel.: 602 762 667.

• Prodám stavební pozemek na Novosadech, ulice Dlažánky, o výměře 512 m2. Na pozemku je dům
určený k demolici nebo k celkové
rekonstrukci. Cena nemovitosti je
790 tisíc Kč.
Tel.: 602 762 667
• Prodám babetu v dobrém stavu
za 5 500 Kč a dámské horské
kolo za 900 Kč.
Tel.: 732 832 108.

Město prodává byty
Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Myslím si, že se nám podařilo nastavit
takové ceny, které nejsou na jedné straně ani
nepřiměřeně vysoké, na straně druhé však
jejich výše zohledňuje fakt, že se chováme jako
dobří hospodáři. Celé domy pak budou prodány
zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší částku.
Předpokládám, že pracovní komise zastupitelstva, která připravila zásady prodeje,
bude pokračovat ve své práci i jako komise pro
otevírání obálek v případě prodeje celých domů
a její členové budou dbát na transparentní průběh prodeje městských nemovitostí.“
(frs)

Uctění památky padlých na Ploštině
Zvěrstva nacistické krutovlády
si připomněli obyvatelé našeho kraje
u památníku vypálení obce Ploština
nedaleko Vizovic 18. dubna. V předvečer této události se sešla kromě
mnoha obyvatel regionu a příbuzných obětí také řada představitelů

politického či společenského života.
Tuto tragickou událost si připomněli
a věnce k památníku obětí položili
i starosta města Holešova a senátor
Zdeněk Janalík a další osobnosti
holešovského veřejného a spolkového života.
R. Seifert

Osobnosti kraje se vyhlašovaly
na holešovském zámku
Holešov (red) - V rámci
slavnostního vyhlášení 5. ročníku
ankety Osobnost roku 2009 Zlínského kraje získal v prostorách
holešovského zámku prvenství
známý zlínský soudce, spisovatel a fotbalový funkcionář Josef
Holcman. Spolu s ním převzalo
ocenění z rukou krajských radních
Josefa Slováka, Taťány Nersesjan,
Hany Příleské, náměstka hejtmana Jindřicha Ondruše, senátora a starosty Holešova Zdeňka
Janalíka a hejtmana Stanislava
Mišáka dalších devět z celkem 25
nominovaných osobností z celého
Zlínského kraje.

Anketu Osobnost roku 2009
Zlínského kraje pravidelně vyhlašuje Agentura J. Králík a kandidáty na ocenění nominují členové
Zastupitelstva Zlínského kraje,
poslanci senátoři za Zlínský kraj,
obce s rozšířenou působností
v kraji, zástupci médií, partneři
ankety a další významné instituce
v kraji. Dosavadními vítězi minulých
ročníků této ankety jsou například
primář a oční chirurg světového
významu MUDr. Pavel Stodůlka,
bývalý rektor Univerzity Tomáš Bati
ve Zlíně profesor Ing. Petr Sáha
a spisovatel a cestovatel Ing. Miroslav Zikmund.

1. máj na zámku
Dokončení ze str. 1
Slavnostní zahájení bude v 9.45
v zámecké zahradě. Připravený je
bohatý hudební a kulturní program.
V 18.30 je v sala terreně přichystáno
slavnostní ocenění osobností města Holešova za rok 2009 vyhlášené

Zastupitelstvem města Holešova.
Součástí doprovodného programu
budou jízda na lodičkách na zámeckých rybnících, přehlídka lidových
řemesel, jízda na koních, bryčce
a další atrakce.
(red)

Holešovský zámek září
i za hranicemi města

Přítomní tleskají ve velkém sále holešovského zámku
Josefu Holcmanovi (první muž zleva), který zde byl oceněn
jako osobnost Zlínského kraje pro rok 2010.

Říká se někdy, že samochvála smrdí, na straně druhé se také říká, že
když se nepochválíš, nikdo jiný to za tebe neudělá.
Chvály na úžasné množství kvalitní práce, která byla doposud odvedena
při rekonstrukci holešovského zámku, zaznělo nepočítaně. Při nedávném
vyhlašování osobností Zlínského kraje zněla chvála veřejně, hlavně však
takříkajíc z vnějšku.
Holešovský zámek se stává perlou zářící daleko do kraje. To ostatně
dokládá skutečnost, že se pořadatelé rozhodli uspořádat tuto akci právě v Holešově. Po pěti letech, kdy osobnosti regionu vyhlašovali ve Zlíně. Všem, kteří
se o opravu kulturní památky zasloužili, poděkoval ve svém vystoupení nejen
hejtman Stanislav Mišák, ale i čerstvě oceněná osobnost kraje, soudce Josef
Holcman. Tento renesanční a uměnímilovný člověk ve své řeči vzdal hold všem,
kteří se na opravě zámku podíleli, „od štukatérů až po městský úřad“.
Vyhlášení osobnosti Zlínského kraje na holešovském zámku se stalo
dalším potvrzením toho, že záměry holešovské samosprávy se naplňují.
Někdejší panství moravské šlechty, dlouhá léta zanedbávané, se opět stává
důstojným stánkem pro setkávání občanů Holešova, svým leskem začíná
přesahovat katastr města a přitahuje zájem širokého okolí.
František Sovadina
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Na veřejné besedě představitelů města s občany
zazněly desítky otázek, podnětů i kritických připomínek
Další ze série pravidelných
besed starosty města a dalších
představitelů holešovské samosprávy s občany se uskutečnila
v pondělí vpodvečer v Drive Clubu kina Svět. S necelými dvěma
desítkami přítomných diskutoval
starosta města Zdeněk Janalík,
místostarostové Josef Bartošek
a Rudolf Seifert, poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda, přítomni byli také zastupitelka Gabriela
Hradilová a předseda osadního
výboru ze Žop Luděk Hradil.
Starosta Janalík nejprve přítomné seznámil s tím, jak bylo
naloženo s podněty z podzimního
setkání a hovořil také o některých
aktuálních tématech. Mezi nimi
například o tom, že navzdory ojedinělé kritice kvůli dočasnému zákazu parkování bude pokračovat
pravidelné čištění města, připomněl pokračující výkup pozemků
pod jihovýchodním obchvatem či
fakt, že město obdrží státní dotaci
na revitalizaci Amerického parku,
kde bude vybudováno umělé kluziště a další zařízení pro aktivní
odpočinek všech generací.
V průběhu následujících necelých dvou hodin směřovali občané
své dotazy a připomínky na adresu
přítomných politiků:
Jak je to se železniční stanicí Všetuly a železniční stanicí
u Billy?
Město Holešov podporuje
zřízení železniční zastávky u Billy,
i když tam nejsou ideální technické parametry kvůli blízkosti dvou
železničních přejezdů. Zastávka
ve Všetulích není prioritou pro
Správu železniční dopravní cesty
a ta zatím neuvažuje o jejím obnovení.
Budou se na Školní kácet
nebo alespoň prořezávat stromy?
Každé kácení stromů je problém. Nelze pokácet jen tak nějaký
strom. K pokácení stromu musí být
souhlas státních orgánů, posudek
stavu stromu. Prořez stromů bude
zajištěn v termínu pravidelného
prořezu stromů ve městě.
Kde bude začínat a kde
bude končit jihovýchodní obchvat Holešova?
Ze směru od Bystřice pod
Hostýnem bude obchvat začínat
za benzínovou pumpou v Dobroticích, obloukem překlene železnici,
povede po okraji bývalého smetiště ke kasárnám a dále na již vybudovaný kruhový objezd u Martinic,
odtud by měl pokračovat na plánovanou R49.
Co bude v prostoru bývalého zahradnictví v Dobroticích?
Pozemky koupila soukromá
firma, která zde plánuje vybudovat
městskou čtvrť s rodinnými domy,
řadovými domy a vila domy (dvoupodlažní domy se 4 až 8 bytovými
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jednotkami). Konečný vzhled bude
stanoven až podle zájmu lidí. Vše
postaví investor, aby mělo území
jednotný vzhled, a lidé si pak koupí
hotové stavby.
Co bude se stadiónem
Míru? Kdo zajišťuje úklid a údržbu?
Stadión míru je státu a město
již několik let usiluje o jeho převod do vlastnictví města. Údržbu
a úklid stadiónu hradí město ze
svých prostředků. Ve večerních
hodinách se zde setkává mládež
a Policie ČR spolu s městskou

Lidé ze zákona nemohou takto zabírat silnici, potažmo veřejné
prostranství. Tento problém se
snad vyřeší vybudováním dalšího
parkoviště nebo parkovacího domu
v prostoru za poliklinikou.
Proč se celou zimu sypalo
jen drtí a ne solí? Proč nastoupila skupina pracovníků sekajících led a sníh z chodníků až
týden před táním?
Na to, jaká byla letošní zima,
tak ji město zvládlo dobře. Sníh
byl uklizen. Problém nastal s mrznoucím deštěm, který pokryl celé

Beseda starosty města a dalších představitelů samosprávy s občany
se uskutečnila v Drive Clubu.
policií plánují sérii zátahů tak, aby
zde nedocházelo k ničení majetku
a dalším nežádoucím aktivitám.
Čí jsou pozemky na Kozrálově?
Pozemky na Kozrálově jsou
většinou soukromých osob, město
zde vlastní jen velmi malou část
pozemků. V budově městského
úřadu na Masarykově ulici v prvním patře vlevo visí na stěně velká
mapa, kde je možné zjistit parcelní
číslo každého pozemku a vlastníka
(stát, město, soukromá osoba).
Město nově zpoplatnilo
parkoviště na Nerudově ulici
a Plačkově, a auta tak stojí všude jinde, jen ne na parkovišti,
kdo hlídá parkování v zákazu,
na chodníku, před vjezdy?
Toto hlídá Policie ČR a MěP.
Parkování ve městě je obecně
problém. Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města zpracovává komplexní projekt
pro rozšíření parkovacích ploch.
V dnešním roce dojde k vybudování 100 nových parkovacích míst
na Novosadech a sídlišti U Letiště, kde je situace s parkováním
nejhorší.
Lidé si zejména v Sušilově
ulici staví před domy a vjezdy různé bedny, sloupky a jiné
překážky, aby jim tam lidé nemohli parkovat, je tento postup
zákonný?

město několikacentimetrovým
ledovým příkrovem a hned nato
spadly teploty hluboko pod nulu
a udržely se celý měsíc. Posypová
sůl je funkční cca do –5 stupňů,
navíc z hlediska ochrany přírody
je se solením většinový nesouhlas.
Proto se sype drtí. Úřad práce,
který platí pracovníky na veřejně
prospěšné práce, umožnil jejich
využití až koncem února.
V minulosti byl v Americkém parku dozor nad dodržováním veřejného pořádku, jak
toto město zajistí v případě vybudování centra volnočasových
aktivit, o kterém jste hovořil
v úvodu?
V centru bude přes den správce, mimo provozní dobu bude
prostor hlídat městský kamerový a dohlížecí systém napojený
na pracoviště městské policie.
Neuvažuje se o tom, že by
se náměstí vyasfaltovalo, aby
došlo ke snížení hluku projíždějících aut a  o snížení nájezdů
na parkovací plochy?
Náměstí je historické centrum, kde jsou použity jen přírodní
materiály, zde jsme s Národním
památkovým úřadem ve shodě.
Narušil by se tak celkový historický
vzhled celého náměstí.
Chodník kolem zdi praktické školy je nerovný a při letošní zimě byl velký problém se

na něm udržet, je možné jeho
předláždění?
Předláždění zajistí odbor
investic, silničního hospodářství
a údržby města.
U zámku byly instalovány
sklopné značky, které Zámeckou ulici zjednosměrňují v době
konání akcí na zámku. Výrostci značky svévolně „otvírají“
i v době, kdy na zámku žádné
akce nejsou. Je možné značky
nějak zajistit, aby je nemohli
zneužívat?
Podnět bude předán městské
policii a úseku silničního hospodářství k nápravě.
Je možné všechny lavičky
v zámecké zahradě zabetonovat do země, aby nedocházelo
k tomu, že je lidé berou a shlukují nebo je v zimě dávají na led
do trojzubce, kde po roztátí ledu
zůstaly ve vodě?
Všechny lavičky zabetonovat
nelze, podnět bude předán Městskému kulturnímu středisku, aby
přenosné lavičky na zimu uklízeli
a na jaře je zase rozmístili.
Jaké bude využití budovy
bývalé spořitelny?
Budovu nevlastní město,
a proto o záměrech jejího využití
nic neví. Majitelé chtěli podchod
zasklít a budovu opravit, památkáři
byli proti, a majitelé tak ztratili o původní projekt zájem. Město nemá
pravomoc majitele nutit do opravy
nebo nějakého adekvátního využití.
Je možné upravit předzahrádky u restaurací, aby byla  
zachována větší část chodníku
tak, aby mohla projet maminka
s kočárem a proti ní jít i další
chodec?
Podmínkou povolení předzahrádek je vždy ponechání průchozího chodníku. V tomto ohledu se
asi nelze zavděčit všem. Prosíme
všechny o toleranci těchto předzahrádek, jedná se přece jen o letní
měsíce.
Děti znečišťují břehy Rusavy, je možné školám přikázat,
aby v rámci výuky šly děti břehy uklízet, aby viděly důsledky
svého chování?
Školy nesmí takto děti úkolovat ani v rámci výuky. V rámci
mimoškolních dobrovolných aktivit
to samozřejmě lze, ale do těchto
aktivit se ti, kteří nepořádek dělají,
nepřihlásí.
Občan vyjádřil nespokojenost se vzhledem první strany
Holešovska a obecně s jeho obsahem, kdy je upřednostňována
kultura a aktivity škol v Holešově před děním v celém regionu Holešovska. Když přinesl
článek o kurovické tvrzi, tak jej
redaktoři neuveřejnili, prý proto,
že k článku není fotka.
Pokračování na str. 5
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Na veřejné besedě představitelů města s občany
zazněly desítky otázek, podnětů i kritických připomínek
Dokončení ze str. 4
Starosta poděkoval za upřímný názor sdělený veřejně, podnět
si poznamenal a poradí se o tom
s redaktory Holešovska. Na neuveřejnění článku odpověděl přítomný
redaktor s tím, že o tvrzi za poslední
rok psali dva články.
Loni se v Holešově postavilo hodně cyklostezek, existuje
na jejich výstavbu nějaká norma,
stezka kolem Rusavy (Za Vodou
- Nábřeží) je příliš úzká.  
Norma na výstavbu cyklostezek samozřejmě existuje, šíře
cyklostezky musí být 1,2 m v jednom směru. Všechny cyklostezky
budované s finančním přispěním
státu tuto normu splňují. Jinak jsou
na tom cyklotrasy (nejsou cyklostezkami) budované jen z prostředků města, kterými se město snaží doplnit síť cyklostezek tak, aby
na sebe navazovaly. Jde o účelové
komunikace, asfaltové polní cesty
apod., na tyto trasy se norma nevztahuje.

Několikrát jsem byl svědkem, že přes náměstí projel
kamion s návěsem. Jak je to
se zákazem vjezdu kamionů
do města?
Kamiony mají zákaz vjezdu
na náměstí. Problém je v tom, že
pokud si řidič nevšimne značení
ve Všetulích a pak přejede i odbočku na Nerudovu ulici, nemá už jinou
možnost, jak se dostat na Přerov,
takže to i přes zákaz vjezdu prostě
riskne. Rozhodně se nejedná o standardní jev. Starosta nechá prověřit
návěstí pro kamiony a popřípadě
doplnit, aby k tomuto nedocházelo.
V zimě a po zimě byla situace
se všudypřítomnými psími výkaly
hrozná. Zaslechl jsem zprávu, že
v některém městě zrušili stojany
na sáčky na exkrementy a tyto
sáčky rozdávají při zaplacení poplatku za psa přímo na radnici
a situace se zlepšila. Město tak
ještě ušetří peníze za doplňování
stojanů. Neuvažuje o tomto město Holešov?

Starosta tento podnět nechá
prověřit pracovníky odboru životního prostředí.
Proč se nestříhají keře
na Novosadech?
Keře se stříhají každoročně,
existují však dvě úrovně stříhání,
které se každý rok střídají. Jde
o úpravu keře anebo o jeho celkové sestříhání a ponechání jen
pár výhonů. Podnět starosta předá
odboru životního prostředí.
Na Novosadech došlo při
odklízení sněhu k poškození nájezdů pro popelnice, je možné je
opravit?
Podnět předán na odbor investic, silničního hospodářství a údržby
města k nápravě.
Jak se starosta staví ke zvýšení daně z nemovitosti, proč to
jako senátor nechal projít Senátem?
Při schvalování finančních
opatření ke snížení rozpočtového
schodku nešlo souhlasit či nesouhlasit s jednotlivými opatřeními. Buď

zákon jako celek mohli senátoři
přijmout, nebo zamítnout. Město
Holešov nebude zvyšovat daň
z nemovitostí více, než to nařizuje
zákon. Daňové zatížení obyvatel
je již tak velké, město Holešov
nebude přispívat k jeho dalšímu
zvyšování.
Platí se za odložený odpad
ve sběrném dvoře na Tučapské
proto, že je pronajatý soukromé
firmě?
Sběrný dvůr vlastní Technické
služby Holešov, což je firma 100%
vlastněná městem. Zpoplatněn je
jen velkoobjemový odpad, za jehož
uložení na skládce se platí nejvíce. V minulosti do sběrného dvora
sváželi odpad obyvatelé okolních
obcí, a město Holešov z vlastních
prostředků tak platilo i za tyto občany. Proto došlo k zavedení plateb
za odpad, pokud do dvora složí
odpad podnikatel, tak uhradí daleko víc než občan jako soukromá
osoba.
(pk,sov)

V Holešově se s občany nehovoří pouze před volbami
Vedení jednoho nejmenovaného města
se rozhodlo uspořádat besedu s občany. Jak
napsali ve zpravodaji onoho nejmenovaného
města, „možná jsme měli besedy s občany začít
pořádat již dříve, aby si lidé nemysleli, že jedinou
cestou, když se jim něco nelíbí, je volat do novin
či do televize, případně sepisovat petice…“
Současní představitelé holešovské radnice pochopili tento jednoduchý fakt už dávno.
Přesněji řečeno po minulých komunálních volbách. A proto také vznikly pravidelné podzimní

a jarní besedy starosty s občany, proto se také
pravidelně konají setkání představitelů města
s občany ve všech holešovských osadách.
Není vůbec podstatné, že na poslední
besedu do Drive Clubu přišlo zhruba patnáct
občanů, tedy zlomek holešovské populace.
Mnohým prostě stačí, že si o problémech a způsobu jejich řešení přečtou na internetových
stránkách či v Holešovku, jiní třeba žádné
problémy nevnímají nebo je prostě nezajímají.
Důležité je, že občané mají pravidelnou mož-

nost přijít, sdělit své názory a zeptat se na to,
co je zajímá. A že na druhé straně sedí politici
- představitelé města, kteří jim na jejich otázky
odpoví a v rámci možností se snaží vyřešit
podněty, které na besedě zazní.
A co je nejdůležitější. Že v Holešově se
podobné besedy nedějí pouze před blížícími
se volbami, nýbrž se staly pravidelnou součástí
komunikační strategie samosprávy i městského úřadu.
František Sovadina

V tučapském kulturním domě se konal tradiční dětský karneval
V sobotu 20. března se v tučapském kulturním domě konal
tradiční dětský karneval, který
uspořádal osadní výbor společně
s rodiči a místními dobrovolníky.
Kulturní dům zaplnilo na padesát masek, mezi nimiž nechyběli tygři, kočičky, stonožky,
čarodějnice, bojovníci, mušketýři

či princezny. Všechny děti plnily spoustu úkolů, za které byly
sladce odměněny. Neminula je
ani taneční a recitační soutěž.
Svou obratnost předvedli i rodiče, kteří ze svého dítka během
chvilky za pomoci toaletního papíru udělali mumii. Po skončení
této soutěže se nečekaně strhla

papírová válka, kde naštěstí nebyl nikdo zraněn. Odpoledne plné
karnevalového veselí vyvrcholilo
bohatou tombolou, kdy si všichni
domů odnesli nějakou z mnoha
cen, a také na vyhlášení nejkrásnějších masek se nezapomnělo. Pro opravdové vytrvalce byla
uspořádána ještě židličková sou-

těž a rocková diskotéka, po které
se již opravdu všichni odebrali
na cestu domů.
Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci, a také maminkám či babičkám,
které dětem připravily ty nejhezčí
masky.
OV Tučapy

Na tradičním karnevalu si přišly na své děti všech věkových kategorií.
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Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 6. dubna 2010
Přijaté usnesení č. 108/2010. Rada
města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
veřejné zakázky „Rekonstrukce
zastřešení plaveckého bazénu Základní školy, Družby 329, Holešov“
společnosti RAPOS, spol. s r.o.,
Holešov, Nerudova 325, za cenu
7.830.572 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 109/2010.
Rada města Holešova I. schválila vypsání výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce kulturního a společenského centra
Holešov - 2. etapa“ prostřednictvím společnosti MCI SERVIS,
s.r.o., Zlín, Vavrečkova 5262,
IČ 27718158, za cenu 80.000 Kč
bez DPH a II. jmenovala členy
hodnotící komise: - Mgr. Marie Černá, Ing. Stanislav Julíček, Radka Stratilová, Vladimír
Ságner, Ing. Vladimír Lochman.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 110/2010.Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí vlastnických práv
k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 111/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova  schválit úplatné nabytí
vlastnických práv nově vzniklých pozemků dle zpracovaných
geometrických plánů č. 1505
- 94/2009, k.ú. Holešov, č. 1502
- 94/2009, k.ú. Holešov, č. 373 94/2009, k.ú. Dobrotice, č. 1079
- 94/2009, k.ú. Žopy, vše zpracované Ing. Danielem Sobotou,
v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 112/2010.
Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 2/2,
ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 113/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského
pozemku p.č. 418/3, zastavěná
plocha, o výměře 9 m2, k.ú. Holešov, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České
Budějovice, za kupní cenu 600
Kč/m2+ náklady s tímto prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 6. 2010.
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Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 114/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. prodej městských pozemků p.č.
2790/103, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2790/104, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2790/105, ostatní plocha, o výměře 20 m2, vše k.ú. Holešov, Mgr. Žanetě Dvořáčkové, bytem Kroměříž,
za kupní cenu 300 Kč/m2+ náklady
s tímto prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30. 6.
2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
2. prodej městských pozemků p.č.
2790/106, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2790/107, ostatní
plocha, o výměře 21 m2, vše k.ú.
Holešov, Marice Zábranské, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2+
náklady s tímto prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 30. 6. 2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 10. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 116/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit obecně závaznou
vyhlášku města Holešova č.
1/2010, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Holešova č. 10/2003 ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 1/2004 a č.
2/2007, o místních poplatcích
za užívání veřejného prostranství, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 117/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví
Římskokatolické farnosti Holešov
část pozemku p.č. 3273, o výměře cca 8.600 m2, k.ú. Holešov,
a z vlastnictví Římskokatolické farnosti Holešov přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č.
358/11 o výměře 434 m2 a p.č. PK
364 o výměře 2.726 m2, k.ú. Žopy,
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. 118/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zadání změny č.
15 územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 19. 4. 2010.

Přijaté usnesení č. 119/2010. Rada
města Holešova I. vzala na vědomí
přerušení pravidelného provozu
v holešovských mateřských školách v období od 01.07.2010 do 31.
08. 2010 a II. doporučila ředitelkám
holešovských mateřských škol, aby
náhradní provoz mateřských škol
v Holešově pro nezbytně nutné
potřeby zákonných zástupců dětí
byl zajištěn takto: od 01. 7. 2010
do 23. 7. 2010 Mateřská škola Sluníčko Holešov, od 26. 7. 2010 do 6.
8. 2010 Mateřská škola, Holešov,
Masarykova 636, od 09. 08. 2010
do 27.08.2010 Mateřská škola,
Holešov, Grohova 1392. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 120/2010.
Rada města Holešova udělila
souhlas s užitím znaku města
Holešova 1. Valašskému království, s. r. o., IČ 25864033,
pro období od 01.06.2010
do 31.12.2010 v seznamu svých
partnerů, 2. Lydii Gigerichové,
IČ 67513433, na webové stránce
http://fotodoma.cz/km-holesov.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 121/2010. Rada
města Holešova schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
a nejvýznamnějších osobností
v oblasti kultury a volnočasových
aktivit města Holešova za rok 2009
a udělila oceněným „Pamětní list
v deskách“: 1. kategorie sportovní
kolektiv - družstvo žáků MGC Holešov, 2. kategorie sportovci jednotlivci do 20 let včetně - Petr Navrátil,
vzpírání SKP Holešov, 3. kategorie
kolektivy působící v oblasti kultury
či volnočasových aktivit - dětský
folklorní soubor Zrníčko, 4. kategorie osobnost v oblasti kultury - Jiří
Richter, židovská kultura, 5. kategorie osobnost v oblasti volnočasových aktivit - Lenka Doleželová,
vedoucí Holešovských mažoretek,
6. každému oceněnému finanční
odměnu ve výši 2.000 Kč. Finanční
částka bude čerpána z kapitoly 51 Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 122/2010.
Rada města Holešova I. doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit   Miroslavu
Olšinovi, bytem Holešov, udělení ceny města Holešova „Osobnost města Holešova“ za rok
2009 a „Velké pečeti města Holešova“. a II. schválila Miroslavu
Olšinovi poskytnutí finanční odměny ve výši 5.000 Kč. Finanční
částka bude čerpána z kapitoly
51 - Rada města. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM
19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 123/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. uzavření dohody o spolupráci

mezi městy Holešov a Považská
Bystrica dle předloženého návrhu.
2. pověření starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka
podpisem této dohody. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM
19.04.2010.
Přijaté usnesení č. 124/2010.
Rada města Holešova schválila
vyčlenění 5.000 Kč na městskou
oslavu Dne učitelů 2010. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 125/2010. Rada
města Holešova schválila udělení
„Pamětních listů v deskách“ Vlastimíru Janskému a Marii Novákové
za dlouholetou činnost ve Sdružení
zdravotně postižených Holešovska. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 126/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozdělení dotace
města Holešova tzv. Akce milion
2010 dle předloženého návrhu.
Finanční částka bude čerpána
z kapitoly 13 - Odbor školství
a kultury.  Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 127/2010. Rada
města Holešova schválila rozpis
finančních podílů na obnovu kulturních památek v rámci „Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ v roce 2010 takto:
- Restaurování malovaných dvoukřídlých dveří do výtahové šachty
zámku Holešov - 2. etapa
Program regenerace: 90.000 Kč,
- Restaurování nástropní malby
ve štukovém zrcadle v přízemí JZ
křídla bývalého trinitářského kláštera - nám. F. X. Richtera č.p. 8
(majitel EL-ENG, s.r.o.),
Program regenerace: 165.033 č Restaurování bočního oltáře Panny
Marie Růžencové ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,
Program regenerace: 799.843 Kč
- Restaurování bočního oltáře sv.
Floriána ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie - 1. etapa,
Program regenerace: 210.124 Kč.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: průběžně do konce roku
2010.
Přijaté usnesení č. 128/2010.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holešov, IČ
18188389, za účelem finančního
vyrovnání mezi Tělovýchovnou
jednotou Holešov a Českou republikou. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 7
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Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 6. dubna 2010
Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 130/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpočtové opatření města Holešova č. 2/2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZMH 19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 131/2010.
Rada města Holešova schválila
rozpočtové opatření Rady města
Holešova č. 1/2010 v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne 15. 06. 2009.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 132/2010. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko Holešov, p.o., souhlas
pro přijetí nadačního příspěvku daru ve výši 20.000 Kč od Nadace
Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Kolárova 447, dle přílohy.
Na darovací smlouvě bude uvedeno
číslo tohoto usnesení. Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 133/2010.
Rada města Holešova stanovila
novou výši nájemného, a to 1.000
Kč/měsíc včetně DPH za užívání nebytových prostor - garáží
v městských objektech: čp. 183
na ul. Palackého v Holešově, čp.
15 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově s účinností od 01. 07.
2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 134/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor v městském objektu čp.
1029 na nám. Sv. Anny v Holešově s organizacemi: 1. Tepelné
hospodářství Holešov spol. s r.o.,
IČ 253 09 161, kanceláře o výměře
47,20 m2, soc. zařízení o výměře
5,00 m2, společné prostory o výměře 15,90 m2, k obchodní činnosti
související se správou nemovitostí města Holešova. 2. Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 462 76 262,
kancelář o výměře 20,00 m2, společné prostory o výměře 9,60 m2,
za účelem realizace služby „Terénní
program Samaritán“. 3. Oblastní
charita Kroměříž, IČ 18189750,
kancelář o výměře 7,50 m2, společné prostory o výměře 3,60 m2,
za účelem poskytování sociální
služby Kontaktní a poradenské
centrum PLUS. 4. Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o. p. s., Vsetín, IČ 25 90 96 14, kancelář o výměře 8,50 m2, společné prostory
o výměře 4,00 m2, za účelem zřízení
kanceláře pro „Terénní asistenční
službu v rodinách s dětmi“ na dobu
určitou od 01. 04. 2010 do 31. 12.
2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 135/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách

s: 1. Ivanem Jakubcem, bytem
Holešov a 2. Hanou Ponížilovou,
bytem Holešov dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 136/2010. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s 1.
Dušanem Fialou na užívání bytu č.
1 v městském domě čp. 54 na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově na dobu
určitou do 30.04.2011. 2. Jaromírem
a Lenkou Navrátilovými na užívání
bytu č. 1 v městském domě čp.
64 na ul. Masarykova v Holešově
na dobu určitou do 31. 08. 2010. 3.
Milanem Radiměřským na užívání
bytu č. 14 v městském domě čp.
507 na ul. Palackého v Holešově
na dobu určitou do 30. 04. 2011.
4. Jarmilou Solařovou na užívání
bytu č. 5 v městském domě čp. 430
na ul. Školní v Holešově na dobu
určitou do 31. 08. 2010. 5. Libuší
Sklenářovou na užívání bytu č. 12
v městském domě čp. 1400 na ul.
Palackého v Holešově na dobu určitou do 30. 04. 2011. 6. Václavou
a Josefem Veselými na užívání
bytu č. 5 v městském domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově
na dobu určitou do 31. 08. 2010.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 137/2010.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 22. března 2010.
Přijaté usnesení č. 137/2010. Rada
města Holešova schválila 1. finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč Klubu
rodičů a přátel školy při Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově na podporu uspořádání akce
„Majáles 2010“. 2. finanční příspěvek 5.000 Kč Lence Doleželové
a 5.000 Kč Lence Dujkové na podporu jejich účasti na Mistrovství
Evropy v twirlingu 2010 pořádané
ve Skotsku. Finanční prostředky
budou čerpány z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 138/2010.
Rada města Holešova I. vzala
na vědomí rezignaci člena dozorčí rady společnosti Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.
o., Josefa Beneše, a to ke dni 31.
03. 2010  a II. jmenovala členkou
dozorčí rady této společnosti
JUDr. Jarmilu Pokornou, bytem
Holešov, Sportovní 1460, s účinností od 01. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 139/2010. Rada
města Holešova I. vzala na vědomí petici občanů proti vybudování
ubytovacího zařízení na ulici Sušilova čp. 1234 a II. uložila starostovi města svolat veřejné slyšení
za účasti zástupců města, stavební
společnosti a petentů. Zodpovídá:
Ing. Petr Kvasnica, vedoucí Odboru
kancelář starosty. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 140/2010.
Rada města Holešova I. projednala žádost Erika Langa, bytem
Holešov, Masarykova 652. o pronájem půdního prostoru v domě
čp. 652 na ul. Masarykova v Holešově a II. schválila zveřejnění
záměru pronájmu na žadatele.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej městských pozemků
p.č. 520, orná půda, o výměře 9.574
m2, p.č. 961, orná půda, o výměře
1.014 m2a p.č. 962, ostatní plocha,
o výměře 740 m2, vše k.ú. Všetuly, společnosti AIP, s.r.o., Zlín, IČ
46902481, za kupní cenu 300 Kč/
m2+ náklady s tímto prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 05. 2010. Po marném

uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček.
Rada města Holešova neschválila uzavření nájemní smlouvy
s Máriem Pilo na užívání bytu vel.
1+0 o výměře 14,60 m2, označeného č. 17, v městském domě čp.
507 na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Jana Kolářová.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 905/1,
orná půda, o výměře 16.846 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 19. 04. 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Josef Bartošek v. r.
ověřovatel zápisu

POZVÁNKA

Městský výbor KSČM  Holešov zve srdečně všechny občany
města Holešova a okolí na tradiční

PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna od 15.30 do 18 hodin
ve Smetanových sadech.
Kulturní program, občerstvení, bohatá tombola,
pro děti jsou připraveny soutěže a vláček Pacifik.

7

hole‰ovsko 8/2010

Město opět půjčuje peníze z Fondu rozvoje bydlení
Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z „Fondu rozvoje bydlení“. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat
půjčku z fondu na základě žádosti
o zařazení do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky
bude doručena na podatelnu MěÚ
Holešov do 19. 5. 2010 do 10.00
hod. Žádost musí obsahovat: a)
jméno nebo název žadatele, b)
adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c)
řesné označení předmětu půjčky
(adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví - ne starší
než 3 měsíce, u členů byt. družstev
kopii nájemní smlouvy a kopie OP,
stavební povolení či jiný příslušný
doklad, u členů byt. družstev souhlas bytového družstva, nezbytnou projektovou dokumentaci), d)
cena akce, při svépomoci odhad
nákladů, které budou při realizaci
dokladovány fakturami a účty, e)
předpokládaná doba dokončení
akce, f) požadovaná částka úvěru,
g) popis účelu, na který je půjčka
žádána (druhy půjček), h) potvrzení
o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy
půjček:
A) Rodinné domy
A1 - účel (obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou
starší 10 let), splatnost 4 roky, úrok
5 %, do 150 000,- Kč na jeden
dům.
A2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m) splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 50 000,- Kč.
A3 - (zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam,
kde nelze provést napojení na centrální ČOV), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 35 000,- Kč na jeden dům.
A4 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,

úrok 5 %, částka do 40 000,- Kč
na jeden dům.
A5 - (provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování),
splatnost 4 roky, úrok 5 % , částka
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A6 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienického zařízení),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 50 000,- Kč na jeden dům.

A10 - (nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 %
do 150 000,- Kč na jeden byt.
A 11 - (zřízení nové bytové jednotky
z nebytového prostoru), splatnost
4 roky, úroky 5 %, do 150 000,- Kč
na jeden byt.
A12 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky,

A7 - (rekonstrukce rozvodů vody,
odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 75 000,- Kč na jeden
byt.
A8 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A9 - (půdní nástavba bytu rušící
plochou střechu - min. 50 m2 užit.
plochy), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 150 000,- Kč na jeden byt.

úroky 5 %, do 150 000,- Kč na jeden dům.
B) Bytové domy
B1 - (obnova střechy, případně
přestavba ploché na šikmou starší
10 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
do 500 000,- Kč na jeden dům.
B2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m), splatnost 4 roky, úroky
5 %, do 50 000,- Kč.
B3 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 500 000,- Kč
na jeden dům.
B4 - (provedení zateplení nebo obnova fasády domu včetně oplechování),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 500 000,- Kč na jeden dům.
B5 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienické zařízení), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do
50 000,- Kč na jeden byt.
B6 - (rekonstrukce rozvodů vody,
odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 50 000,- Kč na jeden byt.

B7 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
B8 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - nad 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 300 000,- Kč
na jeden byt.
B9 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru nad 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 300 000,- Kč na jeden byt.
B10 - (půdní nástavba bytu rušící
plochou střechu - do 50 m2 užitné
plochy), splatnost 4 roky, úrok 5 %,
částka do 150 000,- Kč na jeden
byt.
B11 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru
- do 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B12 - (provedení fasády na novém
domě), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 500 000,- Kč na jeden
dům.
B13 - (zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B14 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 50 000,- Kč
na jeden byt.
B15 - (obnova a statické zajištění
balkónů), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 30 000,- Kč na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro
účely města Holešova)
C1 - (výkupy pozemků v rámci
rozvoje města), splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.
C2 - (budování infrastruktury),
splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.
Jednotlivé účely půjček lze
kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výběrového řízení budou všichni
žadatelé vyrozuměni a vyzváni
k dodání dalších potřebných
dokladů a následnému uzavření
smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství
a údržby města

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Pomoc strádající zvěři
Letošní zima nebyla příliš příznivá pro zvěř. Pro velké množství
promrzlého sněhu museli myslivci častěji přikrmovat, a to i dvakrát týdně.
Jen pro zajímavost - v honitbě Mysliveckého sdružení Horní Roveň máme
25 krmných zařízení a 7 zásypů pro zvěř pernatou.
Proto jsme byli velmi potěšeni, když si na zvěř vzpomněli i přátelé
myslivosti. Jednou z nich je také majitelka obchodu zverimex v Holešově
paní Zdena Doleželová, která již po několikáté nezištně oslovila své
dobré přátele. Ti pak shromažďovali v jejím obchodě pečivo pro naši
strádající zvěř. Poděkování patří také žákům holešovských škol a školy
v Přílepích, kteří se zúčastnili sběru kaštanů.
Paní Zdence a všem, kteří se podíleli na této záslužné činnosti, patří
velký dík od členů Mysliveckého sdružení Horní Roveň Přílepy.
Miloslav Peška,
místopředseda
mysliveckého sdružení

Poděkování za záchranu života
Někdy v roce 2008 mně položil
redaktor Holešovska pan František
Sovadina otázku, na co jsem jako
Holešovanka pyšná. Moje odpověď
zněla, že mimo jiné jsem v Holešově
pyšná na dostupnost a kvalitu lékařské péče v rekonstruované budově
polikliniky.
Nemýlila jsem se. Chtěla bych
tímto dnes poděkovat především
MUDr. Františku Červenkovi za pro-

fesionální přístup, bezchybnou diagnózu a bleskové řešení mého případu, které mi možná zachránilo život.
Zároveň děkuji i řidiči sanitního vozu
Milanu Karolovi a tříčlenné posádce
rychlé lékařské pomoci - záchranářů v červených kombinézách, která
mne bezpečně a neskutečně rychle
dopravila do kardiocentra.
S úctou a vděčností
JUDr. Jarmila Pokorná

Kdo se ujme milých kočiček?
Hledáme tímto zájemce, kteří by se ujali kocourka nebo kočičky. Jedná
se o dobře živená a sledovaná zvířata, která ale v současné době přišla
o své majitele. Zájemci, ozvěte se, prosím, na tel.: 777 576 609.
R. Seifert

Volavka bílá v korytě Rusavy
Pozorný člověk může spatřit při procházkách
kolem říčky Rusavy na okraji našeho města několik
vzácných obyvatel ptačí říše - barevný skvost ledňáčka-rybaříka, lovícího rybky střemhlavým skokem
z keře na hladinu, hnědočerného skorce s bílou
náprsenkou, který se pro potravu potápí až na dno,
čápa černého, přilétajícího pro potravu z podhostýnských lesů, kde hnízdí, volavku popelavou, neváhající vykonávat každodenní pouť od záhlinických
rybníků, a samozřejmě dlouholetého nositele jara,
čápa bílého z pivovarského komína.
Letos k nim přibyla, jak se domnívám, rarita,
kterou jsem předtím do letošního dubna nikdy
v korytě nespatřil - volavka bílá. Je stejné velikosti

jako volavka šedá (i jako čáp) - liší se však nejen
zbarvením (je celá bílá), ale také chybějící chocholkou na temeni hlavy. Autoři publikace Příroda
v České republice uvádějí: Volavka bílá má nejbližší
hnízdiště na Neziderském a Blatenském jezeru.
U nás úspěšně vyhnízdila pouze jednou - v roce
1949 v jižních Čechách. Lze ji pozorovat daleko
od hnízdišť od srpna do října v době předodletových
potulek. Z toho vyplývá, že letošní jarní výskyt volavky bílé v Holešově je opravdu vzácný jev.
Tento elegantní pták, při chůzi i v letu, brouzdá
vytrvale rozvážně vodou a hledá vhodnou potravu.
Přijdete-li k němu blíže, pomalu se vznese a opodál
přistane ve vodě, jdete kolem vody dál a situace

se opakuje. Tak jsem měl tohoto neobvyklého
a krásného společníka před sebou nedávno při
cestě od hřiště na Střelnici až k našemu domku
na Nábřeží. Přeji čtenářům, aby se jim přihodil
podobný zajímavý zážitek.
Jiří Valenta
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Moderátor Moravec diskutoval s holešovskými gymnazisty
Větou „Doufám, že vás neuondám“ začal diskusi s holešovskými gymnazisty třetích
a čtvrtých ročníků proslulý moderátor České
televize Václav Moravec v předvečer svého
otázkového speciálu s hlavními volebními lídry
Zlínského kraje.
Před studenty zaplněnou aulu Gymnázia Ladislava Jaroše se postavil s úsměvem
na tváři, v triku a džínech, čímž překvapil mnohé
zúčastněné, kteří ho doposud vnímali převážně
jako uhlazeného a spravedlivě přísného moderátora diskusních pořadů. Přes počáteční
ostych, který mezi oběma stranami zavládl,
a pobídky, aby se studenti ptali, se nakonec
vcelku rychle rozvinula diskuse na různá témata
a jedna otázka střídala druhou. Dotazy na Fakultu sociálních věd UK, na které mimochodem
Václav Moravec studoval a vyučuje, předvolební
kampaň, lídry dvou nejsilnějších politických
stran i státní maturitu doplňovaly pohotové
a přitom promyšlené Moravcovy odpovědi.
Upřímným smíchem posluchači ocenili
historky z natáčení o dřímajícím knížeti Schwarzenbergovi nebo oblíbeném polštářku Václava
Havla, méně pobavení pak způsobilo konstatování o neskrývané nevraživosti mezi Jiřím
Paroubkem a Mirkem Topolánkem.
Přes překvapení studentů odpovídal jindy
opatrný Václav Moravec také na dotazy osobnějšího charakteru, týkající se bezprostředně
jeho osoby, jeho inklinace k té či oné straně politického spektra. Přičemž uvedl, že „politicky se
cítí kdesi uprostřed a politiku vnímá i jako místo
pro solidaritu bohatých s chudšími“. Mimo jiné

studentům také udělil radu, aby hodně cestovali, dokud můžou, a poznávali svět a ve výčtu
slavných osobností, se kterými mluvil, uvedl
i své osobní přání moci jednou vést rozhovor
s jedněmi z nejmocnějších mužů planety Barackem Obamou a Vladimírem Putinem.
I když se sympatickému moderátorovi
nakonec studenty uondat nepodařilo a jejich
chuť dál se vyptávat stále neutuchala, byl nucen diskusi ukončit a vydat se do Zlína, kde
ho již čekaly závěrečné přípravy na večerní
program.

Studenti se tak po minimálně dvou hodinách zajímavého dialogu mohli vydat domů,
okouzleni inteligencí a humorem člověka s rozhledem, kterého měli možnost poznat i trochu
jinak, než jak ho zná většina veřejnosti.
Není příliš běžné, aby malé město, jako je
Holešov, navštívila podobně význačná osobnost,
a proto otázky na Václava Moravce patří k jedněm z nejpřínosnějších událostí, které pro nás
gymnazisty naši profesoři, a v tomto případě především pan profesor Petr Jagoš, přichystali.
(gym)

Politická inzerce

ROZHOVOR s Pavlem Studeníkem, kandidátem KDU-ČSL
do Poslanecké sněmovny
kteří se dostali do tíživé životní
situace v důsledku hospodářské
krize, případně jim nebylo v životě
dopřáno, aby se mohli postarat
sami o sebe.

V současnosti je místostarostou města Slavičín. V nadcházejících volbách se stal jedním z kandidátů do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky. Řeč je o Pavlu Studeníkovi, kterému jsme položili
několik otázek.
Jaké z politických témat
považujete v současné době
za nejzávažnější?
Za nejzávažnější problém
naší společnosti považuji vysokou
nezaměstnanost. Jako komunální
politik se snažím prosazovat zejména takové kroky, které vedou
k tomu, aby v našem regionu měli
lidé práci. Postupně se nám daří
revitalizovat Průmyslový areál Slavičín. Není to vůbec jednoduché,
ale za pomoci evropských dotací
a zejména místních podnikatelů
se nám to postupně daří. Je mi
hodně smutno, když před úřadem
práce potkávám nezaměstnané
lidi. Vždy si kladu otázku, jak jim
pomoci. Důležité je, aby se na tom
shodli hlavně politici a našli nejlepší a účinné řešení. Za nejdůležitější
považuji opatření na podporu drobného a středního podnikání.
S jakými problémy se nyní
potýkají naše obce?
Tak, jak je tomu téměř
ve všech oblastech našeho života,
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Obecně se ví, že lidé jsou
znechuceni politikou a tím, co
se v naší Poslanecké sněmovně
děje. Vy kandidujete na poslance. Co byste chtěl udělat pro to,
aby se změnila kultura jednání
mezi politiky?  
To, jak se dnes chovají mnozí
poslanci ve sněmovně, je pro mě
nepřijatelné. Je to výraz arogan-

je největším problémem i u mnoha našich měst a obcí nedostatek finančních prostředků. Obce
mají problémy s financováním
projektů z evropských fondů. Této
problematice se věnuje i Výzva
starostů a komunálních politiků
KDU-ČSL měst a obcí Zlínského
kraje k neprodlenému řešení nového zákona o rozpočtovém určení
daní, kterou jsem inicioval (více
o výzvě na www.pavelstudenik.cz).
Nechceme však, aby se prohlubovala zadluženost našeho státu, ale
ani to, aby zvýšení příjmů pro obce
bylo na úkor těch jejich obyvatel,

ce politické moci těch, kteří dnes
již neberou politiku jako službu
lidem. To je třeba změnit. Odvahu ke změně musí najít politické
strany a takové lidi na své kandidátky nenominovat. Pak již bude
na voličích, zda přijdou k volbám
a komu dají svou důvěru. Pokud
budou ve sněmovně noví lidé,
mohli bychom se dočkat změny.
Jejich prvořadou povinnost pak
vidím v nápravě tohoto žalostného
stavu. A pokud dostanu důvěru i já,
budu o tuto změnu usilovat.
(pr)

POZVÁNKA
Místní organizace ČSSD  Holešov zve v rámci oslav 1. máje
všechny zájemce na filmové představení nové české komedie režiséra Zdeňka Trošky dle předlohy M. Švandrlíka  

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ.
Příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro
nehodícího doktora Čeňka Dobeška se bude promítat ve čtvrtek
dne 29. 4. 2010 od 17.00 hod. v kině Svět Holešov.
Volné vstupenky lze vyzvednout od středy 21. 4. 2010
v Městském informačním centru v Holešově.
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Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů
Alois Klindera - elitní voják, o něhož lidově-demokratická armáda nestála
Od Nového roku na stránkách Holešovska zveřejňujeme životopisy některých důstojníků 7. výsadkového pluku, který v Holešově
působil v šedesátých letech minulého století. Tento pluk byl po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy rozpuštěn. Osudy
řady těchto vojáků byly více či méně svázány s politickou a společenskou realitou druhé poloviny dvacátého století. Je jistě zajímavé
a poučné dozvědět se, jak se tito lidé s touto složitou dobou osobně vypořádali. Dnes čtenářům představujeme zakladatele tohoto
elitního pluku Ing. Aloise Klinderu, CSc.
Vstupoval do armády s ideály
mladého kluka a věřil, že tím „až kamarádským přístupem“ dosáhne víc
než duchaprázdným drilem, vynucovaným řevem, tresty a podobnými
praktikami. Můžeme říct, že výsledky
to už za několik měsíců potvrdily.
Uvědomoval si, že za podřízené
vojáky nese odpovědnost a že je
musí do civilu vrátit nejméně v takovém stavu, v jakém přišli do armády.
Korejská zkušenost
Alois Klindera se narodil v roce
1934 a po absolvování obecné
školy a reálného gymnázia se dostal na Vyšší hospodářskou školu
(dnešní obchodní akademie), kterou
ukončil maturitou. Poté nastoupil
do Pěchotního vojenského učiliště v Lipníku a po jeho absolvování
v roce 1954 byl odvelen k divizní
průzkumné rotě do Plzně, kde zastával funkci velitele průzkumné čety.
Protože Alois Klindera ovládal
několik jazyků, byl hned na začátku
roku 1955 - v době korejské války
- vybrán do dozorčí komise neutrálních států v Koreji, kde působil jako
anglický tlumočník, později jako zástupce náčelníka a nakonec jako
náčelník československé delegace
v inspekčních týmech komise.
Založení jednotky
Po návratu sloužil krátkou
dobu opět v Plzni, jeho působení
zde však nemělo dlouhého trvání,
protože doba vyžadovala založení
speciálního průzkumného a výsadkového útvaru, který by reagoval

na vyhrocenou vojenskou situaci,
kdy se do výzbroje armád dostávaly atomové zbraně. Z rozhodnutí
Zpravodajské správy GŠ ČSLA byl
dán podnět k založení tohoto útvaru
v Sabinově. Zpravodajskou správou
byl vybrán právě npor. Alois Klindera, který byl znám svými mimořádnými schopnostmi, aby zde na podzim
roku 1957 založil 22. průzkumnou
výsadkovou rotu zvláštního určení.

Alois Klindera.
Hlavním úkolem této jednotky
a později útvaru bylo vyhledávání,
přesné určení postavení raket a řízených střel, jejich ničení v odpalovacích postaveních i za přesunu,
včetně letounů - nosičů jaderných
zbraní, v hlubokém týlu protivníka.
Alois Klindera byl velitel nejen
vzdělaný, ale také fyzicky zdatný
se zálibou v lehkoatletických disciplínách. Pod jeho velením byl výcvik
nesmírně tvrdý, ale zároveň zajímavý - pestrý. I když byl Klindera

náročný velitel, přesto byl u vojáků
značně oblíben, protože šel při výcviku příkladem a měl pochopení
pro potřeby vojáků.
Propuštění z armády
Očekával, že v práci, která
byla nesnadná, ho podpoří tehdejší
Zpravodajská správa. Ukázalo se,
že to byla naivní představa, protože
příslušné oddělení neprojevovalo
zájem a určitě nebylo ochotno připouštět si nějaké problémy. Jejich
zájmy se soustředily na vlastní
kariéru. Teprve po delší době se
ukázalo, proč vlastně Alois Klindera nevyhovoval. Byl snad jediný
československý voják, který viděl
americkou armádu zblízka, létal jejich dopravními letadly, mluvil běžně
s americkými vojáky, stravoval se
v jejich důstojnických jídelnách prostě žil v jejich prostředí. Svým
nadřízeným se najednou nehodil
do karet. Co bylo pro tu dobu nejdůležitější - na prvním místě stál
pohled politický, třídní a ten byl nadřazen všemu ostatnímu. Vojenský
pohled - že se nepřítel nedá zahnat
Rudým právem - byl nepřijatelný!
V roce 1960 přišel již s přetransformovaným útvarem na stupeň
prapor do Holešova, kde zastával
funkci náčelníka štábu. V roce 1961
byl prapor rozšířen na 7. výsadkový
pluk zvláštního určení, který spadal pod přímé velení Zpravodajské správy GŠ. V roce 1962 byl
kpt. Alois Klindera z rozhodnutí
Zpravodajské správy z armády
propuštěn do zálohy.

Výzva politikům před volbami
Je pravda, co se říká, že slibem nikoho neurazím. Ale pokud je těch nesplněných slibů hodně,
pak se může občan právem zlobit. Přinos politika
pro občany, který slibuje a sliby neplní, je stejný jako
politika, který nic neslibuje a pro občany nic nedělá.
Dovolím si použít lidové přísloví „Ryba zapáchá od hlavy“. V duchu tohoto přísloví je potřeba
zlepšit práci parlamentu, Senátu, vlády a soudů.
Pokud bude pořádek v těchto institucích, pak bude
pořádek v celém státě.
Jako volič bych rád slyšel v předvolebním
období odpovědi na některé otázky, o kterých
politici neradi mluví:
• Kdy bude upravena ústava tak, aby byla
jednoznačná, nešla vysvětlovat různě a byla stanovena práva a povinnosti všech občanů?
• Kdy dojde ke snížení počtu Poslanecké
sněmovny o 50 %, Senátu o 30 % a vlády o 20 %?
Počty jsou k počtu občanů vysoké.
• Kdy bude zavedeno majetkové přiznání
a hmotná odpovědnost politiků, manažerů a úředníků, kteří hospodaří s finančními prostředky
a majetkem státu?
• Kdy budou zrušené nezdaněné příplatky?
• Kdy se zamezí vedlejší příjmy politiků, manažerů a úředníků, kteří jsou placeni státem?

• Kdy bude upravený volební zákon tak, aby
poslanci nemohli „přebíhat“ a voliči mohli vybírat
své zástupce ze všech politických stran i nestraníků a ne jen z jedné strany?
• Kdy budou zrušeny „zlaté padáky“? Proč nejsou finančně postihované osoby, které způsobily
zadlužení podniků a institucí?
• Proč není snížený plat vedení podniků a institucí, které jsou zadlužené až o 50 %?
• Kdy bude zrušený daňový strop a bude
zavedená progresivní daň?
• Proč v době krize nejsou snížené dotace
politickým stranám o 50 %?
• Proč není stanovena spodní hranice důchodu na životní minimum a horní na trojnásobek
minimální mzdy?
• Proč není stanovena povinnost při pobírání
podpory v nezaměstnanosti odpracovat 64 hodin
měsíčně na veřejně prospěšných pracích?
• Kdy politici a strany začnou spolupracovat
v zájmu občanů, přiznávat své chyby, nepřisuzovat je jiným a chovat se slušně?
To je jen několik otázek, na které by měli
politici odpovědět před volbami.
Ladislav Zapletal

Úspěchy v civilu
Ještě téhož roku se přihlásil
ke studiu na Vysoké škole ekonomické. Začal pracovat v tehdejší
Ústředně mechanizované evidence, a to i díky přímluvě majora
Šediny. Po absolvování VŠE byl
promován inženýrem. Svou vlastní
pílí dohnal v novém oboru i ztrátu,
kterou pro něj znamenala služba
v armádě. Takto to on sám dlouhá
léta pociťoval.
V roce 1976 získal diplom kandidáta ekonomických věd. Pracoval
v Ústředně mechanizované evidence v Holešově, později Podniku výpočetní techniky v Brně a nakonec
v Praze. Podnik opustil z funkce
podnikového ředitele a stal se poradcem předsedy České národní
rady pro vědecko-technický rozvoj
a výpočetní techniku.
Po roce 1989 zastával funkci
ředitele rakouské firmy Intec, která
byla výhradním dovozcem kancelářského zařízení firmy Matsushita
(Panasonic).
V současné době žije v Kolíně,
a ač důchodce, je neustále aktivní.
Při setkáních bývalých příslušníků
útvaru na něj jeho vojáci i kolegové
pro jeho charakterové vlastnosti
i odborné schopnosti neustále rádi
vzpomínají. V jejich vzpomínkách
zůstává vzorem zásadového velitele, přímého člověka, dobrého
kamaráda.
Podle vyprávění Aloise Klindery zpracovali Jaroslav Bílek
a Josef Bartošek.

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

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

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

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Letní zámecká sezóna byla odstartována
Začátkem dubna byla oficiálně otevřena
letní sezóna v holešovském zámku. Za přítomnosti celé řady pozvaných hostů sezónu otevřel
holešovský kastelán Jaroslav Radecki v kostýmu
Jana Rottala. Slavnostnímu otevření předcházel
krátký proslov starosty města Zdeňka Janalíka, program samotný provázel slovem ředitel
Městského kulturního střediska Pavel Chmelík,
který poděkoval všem, kteří nejrůznějšími způsoby napomáhají při zabezpečení a organizaci
kulturních a společenských akcí na zámku. Fakt,

12

že je o holešovském zámku stále častěji slyšet
i za hranicemi města, potvrdil i vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu
Pavel Macura. Součástí zhruba hodinu a půl
trvajícího programu bylo vystoupení souboru
historických tanců, jevištní dialog dvou herců
Městského divadla ve Zlíně, ukázky z operních árií či módní přehlídka spodního prádla.
Pro veřejnost pak byl zámek otevřen v pátek 2. dubna, kdy pracovníci Městského kulturního střediska uspořádali večerní prohlídky obo-

hacené scénickými obrazy. Večerní prohlídky
se podobně jako v loňském roce i letos setkaly
s velkým zájmem návštěvníků.
Atraktivní akce předeslala nadcházející
bohatou kulturní sezónu na zámku, která je
plná zvučných jmen. Mezi nimi například Jarek
Nohavica, Lucie Bílá, Hana Zagorová, Čechomor a další.
Text a foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz.
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Duší jsem sportovec, říká ředitelka 3. ZŠ Holešov
Jitka Heryánová
Sympaticky příjemnému prostředí 3. Základní školy v Holešově „vládne“ i sympaticky
příjemná ředitelka Mgr. Jitka Heryánová. Ve své
funkci je necelý rok. Nastoupila po Aleně Grygerové, která ředitelovala v této škole řadu let.
Nicméně i současná paní ředitelka je očividně
ryba ve vodě, což dokládá i náš následující
rozhovor.
Za pár měsíců skončí první školní rok,
co ředitelujete. Víte už, co vám to přineslo
a naopak odneslo?
Ve vedení školy jsem pracovala společně
s paní ředitelkou Grygerovou jako její statutární
zástupce delší dobu. Když jsem se tedy hlásila
do konkurzu na místo ředitele školy, přesně
jsem věděla, co tato práce obnáší. Ředitel
školy je především manažer, ale také pedagog,
personalista, psycholog, ekonom… Na jednoho
člověka docela slušný výčet profesí.

rozhovor
Kdybych svoji práci neměla ráda, určitě
bych ji nemohla dělat. Kdyby mne nepodporovala rodina, asi bych také neuspěla. A kdybych
nebyla obklopena v práci lidmi, kterým důvěřuji,
jako jedinec bych sama nedokázala nic. Práce
mi přinesla spoustu bezesných nocí, ale na druhé straně také mnoho nových přátel a často
i dobrý pocit, když se nám společně podaří
ve škole něco mimořádného.
Jaké to pro vás bylo nastoupit po zkušené a oblíbené paní Aleně Grygerové?
Nastoupila jsem do funkce po ženě, která
je velmi rozumná, pracovitá, vitální a citlivá. Jak
jsem již řekla, spolupracovaly jsme spolu, takže
mě hodně ze svého pracovního nasazení naučila. V mnoha věcech pokračuji v jejích šlépějích,
mám však také své vize a nápady, jednoduše
chci, aby se škola posouvala neustále dál.
Jste s paní Alenkou v kontaktu?
S paní ředitelkou Grygerovou jsem v kontaktu velice často, dveře školy má otevřené

dokořán. Jsme přítelkyně, které si pomáhají.
Společně probíráme nejen školu, ale také třeba úspěchy našich dětí. Témat k vzájemnému
obohacení je hodně, jen toho času na společná
setkání by mohlo být více.
Jak dlouho vůbec působíte na 3. ZŠ?
Když jsme se přestěhovali do Holešova,
hledala jsem práci na střední škole. Na gymnáziu moji aprobaci nepotřebovali, od malých
synů jsem nechtěla dojíždět daleko, takže jsem
ráda přijala práci na této škole. Je to k nevíře,
ale působím zde již čtvrt století. Měla jsem zaječí úmysly, když jsem chtěla jít učit na policejní
školu, ale dnes jsem ráda, že jsem vydržela.
Naše škola je pro mne druhým domovem.
Kdyby to šlo a mohla jste se rozhodnout pro jinou profesi, udělala byste to?
Jako gymnazistka jsem při rozhodování
o budoucím povolání byla tlačena rodiči ke studiu medicíny. Dalo mi hodně práce, abych
rodiče o svém vysněném „poslání“ učitelky
přesvědčila. Byli rozumní a nechali mi volnost.
Dodnes dělám práci, která mě baví, je každý
den jiná a určitě bych neměnila. Jsem spokojená tam, kde jsem, a s tím, co dělám.
Těšíte se na prázdniny? Co všechno
byste chtěla v létě stihnout?
Na prázdniny se samozřejmě těším - vlastně těším se na dovolenou, protože prázdniny
mají žáci. Odjedu k moři, vyspím se na pláži,
opráším šnorchl a ploutve s brýlemi a stane se
ze mě ryba. Určitě zvládnu domácí resty, které
za normálního chodu nestíhám. No a také budu
pracovat nad novým školním rokem.
Když se zeptám, co děláte ráda ve svém
volném čase? Máte vůbec čas na nějaké
hobby?
Volného času mnoho nemám. Duší jsem
sportovec. Mám ráda vodu, takže chodívám
plavat, v zimě lyžuji, chodím do jógy a jako
sportovní fanda si nenechám ujít volejbal svých
synů. Sleduji všechna důležitá utkání, třeba
z olympiády nebo mistrovství světa, klidně se

kouknu i na kvalitní fotbal a hokej. Nepohrdnu
ani procházkou nebo projížďkou na kole či
na bruslích ve voňavé přírodě. Ráda jezdím
na divadelní představení, ale bohužel s přibývajícími dioptriemi ubývá knih, které přečtu.
Když se zamyslíte, je ta dnešní mládež
opravdu horší a drsnější, než jsme třeba
byli my?
Já osobně si myslím, že mládež je taková, jakou ji vychováme. Každý jedinec má být
vedený odmalička v rodině k hodnotám a normám, má z rodiny vědět, co je správné a co ne.
Jestliže výchovu zanedbáme v rodině, škola už
moc nezmůže. Domnívám se, že jsme odrazem
dnešní uspěchané doby a mnohdy máme špatně nastavené životní priority. Každý člověk má
právo na chybu, ale musí se z chyby poučit.
U dnešních dětí mi vadí hrubost, vulgárnost
a bezohlednost, ohánějí se právy, ale mnohdy
si neplní své povinnosti.
Jaká jste byla vy jako malá holka?
Těžko posoudím, jaká jsem byla, ale dle
rodičů jsem byla hodná, pracovitá, cílevědomá
a zvídavá. Vyrůstala jsem mezi kluky, kteří mě
přitáhli ke sportování. Od třinácti jsem hrála
závodně volejbal, takže trénink, zápasy a zase
trénink. Z toho možná vzešlo také studium
tělocviku. Stíhala jsem také hudebku, sbor,
sem tam kino.
Co dělají vaše děti a jak a kde byste se
chtěla vidět, dejme tomu, v roce 2020?  
Mám dva dospělé syny. Oba vystudovali vysokou školu, mám z nich radost. Starší
pracuje jako programátor v Ostravě, mladší
je strojař a pracuje tady v Holešově. Mám už
nějaké roky a vím, že všechno může být zítra
jinak. O tak o daleké budoucnosti nepřemýšlím,
ale chtěla bych se dočkat vnuků v době, kdy
budu ještě vitální, abychom si společně užívali
hor, vody, čtení pohádek. Prostě abychom byli
všichni v pohodě.
Ptal se Robert Rohál
Foto autor
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„Lítám v tom“ sám, ale už vím, že každý potřebuje svého druhého pilota
Takhle nějak by mohl probíhat vnitřní monolog hlavního hrdiny na konci filmu Lítám
v tom mladého a skrznaskrz talentovaného
režiséra Jasona Reitmana. V jeho případě
(k užitku filmových fanoušků) jablko opravdu
nespadlo daleko od stromu, pěkně se nám
chlapec „potatil“. Otec Ivan Reitman, který má
údajně slovenské předky, je totiž velmi proslulým komediálním režisérem. Z jeho tvůrčí dílny
známe, abych jmenovala jen ty nejproslulejší
tituly, Dvojčata a Krotitele duchů. Všechno sice
velmi komerční, ale zároveň kvalitní zábava.
Syn Jason, jdoucí v jeho dobře vyšlapaných
stopách, si vede, dá se říci, ještě lépe. Dokonce se zdá, jako by se teprve v jeho případě plně projevily ty proklamované evropské
kořeny. Jeho filmy totiž půsoví velmi evropským dojmem: civilním, skromným, s intelektuálním (ale stravitelným) nábojem a hlavně
bez třeskutého amerického happy-endu.
Zaujala už jeho prvotina „Děkujeme, že
kouříte“: velmi vtipná a ironická (proti)kuřácká agitka, třaskavě zábavná satira na tabákový průmysl. Druhým filmem „Juno“
o těhotné středoškolačce potvrdil, že naděje do něho vkládané byly oprávněné.
Třetím filmem „Lítám v tom“ jde ještě umělecky výš. Film navíc působí mainstreimovým,
velkorozpočtovým dojmem, přitom zůstává
sympaticky civilní, divácky srozumitelný, po čer-

tech chytrý a opět aktuální. Lítám v tom je totiž
filmem o chlápkovi (George Clooney), který
se živí tím, že vyhazuje lidi ze zaměstnání.
Dělá v podstatě špinavou práci za zbabělé
šéfy, kteří na tenhle „poslední pohovor“ se
svým zaměstnancem nemají žaludek. Že jsou
reakce lidí proklatě autentické, za to může
fakt, že režisér vybral k natočení těchto scén
jako komparzisty osoby, které skutečně dostaly
padáka. Většinu těchto dobrovolníků doplňuje
jen pár profesionálních herců. Hlavní hrdina
Ryan Bingham za svými „kšefty“ létá po celých Státech a sní o tom, že nalétá 10 miliónů
mil, aby od aerolinek dostal věrnostní kartu.

kinorecenze
V době ekonomické krize a rekordní nezaměstnanosti opravdu příhodná filmová zápletka! Jednu chvíli to dokonce vypadá, že sám
Ryan o svou práci přijde, protože jeho mladá,
sebevědomá a ambiciózní kolegyně Natalie
Keener (vynikající! Anna Kendrick) navrhne
vylepšený způsob vyhazovu, a sice on-line prostřednictvím videokonferencí. Tato naznačená
možnost vlastní zbytečnosti má vzhledem k hrdinově profesi velký komicko-absurdní potenciál.
Jason Reitman psal roli Clooneymu na tělo,
protože si nikoho jiného nedokázal představit.

Stejný pocit má i divák. Clooney hraje svého
sobeckého singl hrdinu s opravdu neodolatelným šarmem. Třetí do týmu je Vera Farmiga
jako Alex, se kterou se Ryan potkává na svých
leteckých cestách a která, zdá se, vede stejně
samotářsky bezútěšný život jako on sám. Vera
Farmiga tentokrát nemusí dokazovat, jak dobrá
je herečka (m.j. Chlapec v pruhovaném pyžamu, Nic než pravda, Orphan), hraje „jen“ svým
půvabným zevnějškem, tady to ale úplně stačí.
Co si všímavý divák při sledování filmu uvědomí,
je velmi nápaditý střih, umožňující vyznění klíčových scén při ztvárnění hrdinova plochého života:
stále stejné rutinní pohyby, opakující se výjevy,
zautomatizované úkony. Velice příjemný je písňový soundrack. Co z toho, že film vyšel naprázdno
na Oscarech, ačkoliv byl nominován v 6 kategoriích? Na kvalitách mu to rozhodně neubírá.
Když se vrátím k názvu své recenze, je z něho
patrné, že hlavní hrdina projde během filmu
fatálním vývojem. Nemá sice už sílu (anebo
ten správný věk?) udělat radikální rozhodnutí
a od základu změnit svůj život tak jako jeho „žačka“ Natalie. Dokonce se zdá, že je na konci ještě
o poznání opuštěnější a nešťastnější než kdy dřív
(i když dosáhne svého vysněného cíle - plánovaného objemu leteckých mil). Je ale rozhodně
moudřejší, empatičtější a vstřícnější. A taky už ví,
že každý potřebuje svého druhého pilota.
Marie Drechslerová

Exkluzivní rozhovor s režisérem Zdeňkem Troškou, který říká:
Za pár dní uvede i kino Svět premiéru nové
komedie populárního režiséra Zdeňka Trošky,
který při té příležitosti poskytl našemu listu
exkluzivní rozhovor.
Čí to byl nápad zfilmovat jeden z knižních bestselerů Miroslava Švandrlíka? Šel
jsi do toho opravdu s radostí?
S nápadem zfilmovat knížku pana Švandrlíka Doktor od Jezera hrochů přišli sami šéfové
nakladatelství XYZ, páni Tychtl a Dvořák, kteří
vydávají i ostatní spisovatelovy věci. Oslovili
mě, a protože mám tvorbu pana Švandrlíka moc
rád, s radostí jsem jejich nabídku přijal.

rozhovor
Jak probíhalo natáčení v zahraničí
a kde všude jste točili?
Natáčeli jsme převážně v Praze, pár záběrů u obce Všeň u Turnova a africkou část
v Keni, v české nemocnici v Itibu, v džungli
Kakamega, rezervaci Naivashu a u Jezera
hrochů, které ale kvůli suchému počasí zpola
vyschlo, takže jsme hrochy našli v jakési velké
louži, což divák stejně nepostřehne. I Jezero
plameňáků zelo ze stejného důvodu prázdnotou. Jak vidno, klimatické změny se dotýkají
rovníkové Afriky stejně jako severního pólu.
Díky skvělé produkci vše probíhalo bez sebemenších problémů, pomáhali nám kolegové
z filmového studia v Nairobi. Z bezpečnostních
důvodů jsme měli s sebou i dva vojáky, kteří nás
chránili před eventuálním napadením divokých
zvířat. Naštěstí jsme jejich služby nepotřebovali.
Které herce v tomto filmu uvidíme a jak
na tebe zapůsobili? S mnohými jsi vlastně
točil poprvé, pokud se nepletu…
Ve filmu se představí celá plejáda populárních herců v čele s Evou Holubovou, Terezou
Bebarovou, Bobem Kleplem, Jirkou Langmajerem, Jardou Šmídem, Alžbetou Stankovou,
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Oldou Navrátilem, Jitkou Smutnou, Adélou
Gondíkovou, Sandrou Pogodovou, Zuzanou
Slavíkovou, Mirkem Vladykou, Michalem Novotným, Editou Brychtou, Hankou Křížkovou
a dalšími. Každý z nich si svou roli přímo hýčkal
a radost z ní je, myslím, na filmu velice čitelná.
Jako vždy byla práce při natáčení zábavou,
všechno probíhalo v naprosté pohodě. I když
jsem se s mnohými herci sešel před kamerou
poprvé, měl jsem pocit, že se známe už odnepaměti a stali jsme se dobrými přáteli. A já se
těším na další spolupráci s nimi!
Doktor od jezera bude tvz. rodinný
film?
Ano, myslím, že pobaví a potěší všechny
generace, protože humor je vlastní všem bez
rozdílu věku.
Jak to vypadá s plánovanou pohádkou
Čertova nevěsta?
Pohádku Čertova nevěsta jsme měli točit již vloni, ale nepodařilo se sehnat peníze. Nyní se projekt opět rozjíždí a věřím, že
se v létě zrealizuje. Byla by to škoda, kdyby
z něj sešlo, všechno máme připraveno, místa
k natáčení, ubytování, oslovené herce i štábové pracovníky, nachystané kostýmy a masky,
triky a dokonce i hudební motivy. Stále ještě
sháníme peníze, jak jinak, a snad najdeme
spřízněné duše, kterým není lhostejná klasická česká pohádka bez násilí, agrese, hororu.
Jako režisér jsi podepsaný i pod několika operami. Co nového v této oblasti? Je
pravda, že jsi režíroval operní představení
i v Rusku?
Mám radost, že se mé inscenace Rusalky a Carmen ve Státní opeře Praha stále
těší velké divácké přízni, stejně jako Rusalka a Faust a Markétka ve Štátnom divadle
Košice a Čarostřelec v Jihočeském divadle
v Budějovicích. Před několika dny jsem dostal
krásnou nabídku zinscenovat Smetanovu Pro-

Režisér Zdeněk Troška.
danou nevěstu k 90. výročí divadla v Olomouci.
Budu se snažit skloubit svůj čas tak, abych
se mohl této krásné práci věnovat tak, jak
si to zaslouží, klasicky a v národním duchu.
Je pravda, že jsem jednal i s vedením Dněpropetrovské Opery kvůli uvedení Dvořákovy
Rusalky na Ukrajině. Momentálně jsme termín
realizace kvůli chřipkové karanténě odložili.
Který český anebo i zahraniční film
z poslední doby tě opravdu zaujal?
Přiznám se, že jsem se v poslední době
z časových důvodů do kina moc nedostal, takže
nemůžu moc posuzovat.
Pokračování na str. 15
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Program kina Svět
Čtvrtek 22. 4. v 19.30 h: NA HRANĚ TEMNOTY - USA, thriller s titulky. Propracovaný krimi thriller
s Melem Gibsonem v roli detektiva,
jemuž umírá v náručí vlastní dcera.
Film režíroval Martin Campbell,
tvůrce výrazných bondovek Zlaté
oko a Casino Royal.
Neděle 25. 4. a pondělí 26. 4.
v 19.30 h: VLKODLAK - USA,
horor s titulky. Nejnovější zpracování legendy o krvelačném monstru s nadlidskou silou, které se
po nocích toulá po okolí a vraždí
vše živé, v němž najdete oscarové
herce Benicia Del Tora, Anthonyho
Hopkinse a čím dál populárnější
Emily Blunt.
Úterý 27. 4. v 19.30 h: BÍLÁ 
STUHA (Projekt 100) - Německo/
Rakousko/Francie/Itálie. Černobílý
s titulky. Vyprávění o podivných
nehodách v rakouské vesničce
na začátku století je až dusivě
sešněrováno a halí ústřední záhadu, k jejímuž rozřešení nelze pro-

Program MKS

niknout a je napínavé do posledních minut. Držitel Zlatého glóbu
za nejlepší zahraniční film!
Čtvrtek 29. 4. v 17 a 19.30 h:
DOKTOR  OD JEZERA HROCHŮ - ČR, komedie. Nový film
režiséra Zdeňka Trošky dle předlohy Miroslava Švandrlíka vypráví
o mladém lékaři, který žije v bytě
se svou manželkou a její matkou.
Na začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich
vztahů, kterým dominuje rázná
tchyně, která si pro svou atraktivní,
ziskuchtivou a vypočítavou dceru
vždycky přála prvotřídní partii.
Neděle 2. 5. v 19.30 h: PROKLETÝ OSTROV - USA, thriller
s titulky. Izolovaný ostrov uprostřed
oceánu, přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy a jedna pacientka, která zmizela. Případ pro detektiva Danielse
v podání slavného herce Leonarda
DiCapria, a to v režii slavného režiséra Martina Scorseseho.

Čtvrtek 22. 4. v 17 h: OSLO BERGEN - LOFOTY aneb Kousek
cesty po stopách Karla Čapka.
Cestovatelská beseda s projekcí s Ing. Vladimírem Dočekalem.
Městská knihovna
Pátek 23. 4. v 19 h: KARBURÁTOR BLUES - koncert známé
kapely. Hudební klub zámek - New
Drive
Sobota 24 4. v 19 h: COP - koncert plzeňské bluegrassové kapely.
Hudební klub zámek - New Drive
Pátek 30. 4. v 17 h: FLERET &
JARMILA ŠULÁKOVÁ - koncert
v zámeckém parku, jako předkapely vystoupí Segment, Crash Rock,
Agnes Compadres (v případě nepříznivého počasí Rytířský sál zámku)
Čtvrtek 6. 5. v 19.30 h: TRAVESTI SCREMERS - další kabaretně
laděná show oblíbené pražské travesti skupiny, která je v Holešově
jako doma. Sál kina Svět

Pátek 7. 5. ve 20 h: JANET ROBIN & NOVEMBER 2 AND - americká zpěvačka a kytaristka z Los
Angeles s vražedným stylem, kdykoliv schopna změnit se ve skvělou
zpěvačku a písničkářku. Hudební
klub zámek - New Drive
Neděle 9. 5. v 19.30 h: DEZERTÉR  Z OLŠAN - divadelní
komedie z pera E. A. Longena
s Oldřichem Navrátilem v hlavní
roli, dále hrají známí pražští herci.
Sál kina Svět
Pátek 14. 5. v 19 h: PETER LIPA
& VLADO VIZÁR JAZZ Q - swingová mašinerie skvělého zpěváka
a kapely ve složení Vlado Vizár,
Peter Jankech, Andrej Šebo a Ján
Babič.
Středa 19. 5. ve 20 h: PAVLÍNA
JÍŠOVÁ  & PŘÁTELÉ. Koncert
českobudějovické zpěvačky, která
je právem označována jako „první
dáma folku“. Hudební klub zámek
- New Drive

Doktor od Jezera hrochů by měl potěšit všechny generace
Dokončení ze str. 14
Ale pokud si vzpomínám, byla to komedie Mařenky Poledňákové Líbáš jako Bůh. Zaujaly mě
oba poslední filmy Filipa Renče a v televizi anglický seriál Tudorovci. Obrovskou radost jsem si
udělal před několika dny, kdy jsem objevil v Levných knihách svůj oblíbený francouzský film
Stará puška s krásnou Romy Schneiderovou
a Philippem Noiretem, stejně jako Cocteauovu
Krásku a zvíře s Jeanem Maraisem a Viscontiho
poslední fílm Nevinný! To jsou šperky světové
kinematografie a děkuji všem, kteří se o jejich
uvedení na český trh zasloužili!
Tvůj nejsilnější hudební zážitek z poslední doby?
Mě zaujala První Česko-Slovenská superstar! Jsem překvapen profesionální pěveckou úrovní všech těch dětí, tedy mladých
adeptů. Moc se mi všichni líbí, fandím jim
a vždy je mi líto, když někdo odejde. Ale odcházejí jenom z této soutěže, jinak si myslím,
že se stejně všichni dál uplatní, což jim ze
srdce přeju!

Proč třeba nenatočíš muzikál? Je to
opravdu jen o penězích?
Ano, peníze a zájem! Mám nachystaný
scénář k Hamletovi
Janka Ledeckého, kdysi bylo nadšení tento
úspěšný muzikál natočit, ale pak z toho sešlo.
Rád bych zfilmoval i muzikál Zdeňka Bartáka
a Petra Markova Jedna
noc na Karlštejně. Viděl
jsem jej ve Vlašském
dvoře v Kutné Hoře
a moc se mi líbil. Jenže
- pokud není „objednavatel“, tedy zájemce,
který by jej zafinancoval
a dál prodal, není o čem
mluvit.
Robert Rohál

Hlavní ženské role v komedii Doktor od Jezera hrochů vytvořily
Tereza Bebarová a Eva Holubová.

FILMOVÉ TIPy
Úterý 4. 5. a středa 5. 5. v 19.30 h: ŽENY 
V POKUŠENÍ - ČR. Komedie. Čtyřicátnice
Helena, uznávaná odbornice na manželské
problémy, přistihne svého manžela in flagranti
s mladší ženou a brzy bezradně stojí na prahu
nového života. Pokud se má však něco vyřešit,
chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani
naději. Hrají Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová. Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček a další.
Sobota 8. 5. v 17.30 a neděle 9. 5. v 15 h:
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU - USA,
dobrodružný fantasy v českém znění. Fantas-

tické dobrodružství od tvůrců filmu o Harry
Potterovi. Percy se s kamarády vydá na transkontinentální výpravu, která je zavede nejen
šest set pater nad střechy New Yorku, do výšin
bájného paláce na vrcholu Olympu, ale také
do pekelného podzemí ukrývajícího se ve skalách za slavným nápisem Hollywood.
Úterý 11. 5. a středa 12. 5. v 19.30 h: MILÝ
JOHNE - USA, romantické drama s titulky.
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických
hitů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil silný
romantický příběh lásky, která musí neustále
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky.

Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně prostřednictvím dopisů…
Čtvrtek 13. 5., pátek 14. 5. a sobota 16. 5.
v 19.30 h: NINE - USA, hudební s titulky. Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago se režisér
Rob Marshall pouští do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná
herecká sestava: Sophia Loren, Nicole Kidman,
Marion Cotillard, Penélope Cruz, Kate Hudson,
Judi Dench a další.
Všechny snímky promítne kino Svět.
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Talentovaná Žofie Kabelková zazpívala v zámeckém klubu
V pátek 9. dubna mohli holešovští posluchači na vlastní uši
sami posoudit, nakolik oprávněná
byla nominace na hudební cenu
Anděl 2009 v kategorii folk a country pro mladou písničkářku z Jihlavy Žofii Kabelkovou. Právě ona,
jedna z nejvýraznějších osobností
nastupující folkové generace, totiž
vystoupila od 20 hodin v zámeckém hudebním klubu.
Obecenstvo nebylo nejpočetnější, ale společně s půvabnou
a milou zpěvačkou hned od začátku vytvořilo tu správnou, vstřícnou
a pozitivní atmosféru. Žofie Kabelková momentálně intenzivně spolupracuje s flétnistkou a pianistkou
Petrou Klementovou, v Holešově
však vystoupila sólo jen se svou
kytarou. V téměř dvouhodinovém
pořadu zazněly písně z obou zatím vydaných alb „Žiju“ a „Peřiny
z vody“. Většina autorských skladeb
nezapřela autobiograficky zabarvené prvky, odrážející vnitřní krásu

a čistotu duše „majitelky“, některé
otextoval Marcel Kříž. Všem textům
bez rozdílu byl společný poetický
náboj plný básnivých přirovnání,
hravých obratů, metafor a slovních
hříček. Prostě balzám na duši.
Melodická linka bohatá rozsahem dala vyniknout křehké vokální kráse zpěvaččina altu, jenž
působil ve všech polohách měkce
a přirozeně. Ve vyšších tónech
se lehounce vznášel, v hlubokých
hedvábně hladil. Potřebně jemně
zněl v lyričtějších polohách, aby
se naplno rozezvučel v dramatičtějších pasážích.
Z předvedeného repertoáru
se částečně vymykaly „nedokončený“ Valčíček, Bezhlavě hrané
v ohnivých latinskoamerických
rytmech a zvuk kalimby, která najedenkrát obstarala hudební doprovod místo kytary. Jak má Žofie Kabelková nádherně poslouchatelný,
lahodně znějící hlas, pozoruhodný
rozsah a kultivovaný projev, doká-

Zpívající autorka Žofie Kabelková na snímku autorky článku.
zala i v „katedrálovitě“ vystavěném
přídavku jen tak bez hudby. Svým
vystoupením potvrdila svůj mimořádný talent a ukázala, že s ní naše
folková scéna musí do budoucna
pevně počítat. Na její další profe-

sionální cestu jí lze jen ze srdce
popřát, aby ten mnohokrát v textech zmiňovaný anděl nad ní nikdy
v budoucnu nepřestal bdít.
Marie Drechslerová

Holešovský komorní orchestr
si přizval sólisty
HOLEŠOV - Večer sólistů - tak se jmenoval koncert, který připravil
na sobotu 10. dubna v zámecké sala terreně - za účasti dalších přizvaných hráčů - Holešovský komorní orchestr vedený Ivem Kurečkou.
Na programu byly skladby W. A. Mozarta, F. Chopina, A. Vivaldiho a P. J.
Vejvanovského, během nichž si s holešovským tělesem zahráli sólisté
Pavla Caletková (klarinet), Lubor Horák (klavír), Jaroslav Studenka
(housle) a Vladimír Češek (trubka).
Koncert, který se uskutečnil během akcemi nabitého víkendu,
měl nejen výbornou návštěvnost, ale i více než dobré ohlasy drtivé
většiny návštěvníků. Publikum, které přišlo, ocenilo vůbec zajímavou
dramaturgii stejně jako výkony hudebníků, ať už těch domácích, nebo
hostujících - což padá i na vrub pana kapelníka, který měl ve všech
ohledech šťastnou ruku.
RR

Za klavírem právě sedí Lubor Horák.

Hudební klub zámek
(New Drive)

Koncert plzeňské
bluegrassové kapely
COP
Sobota 24. 4. 2010
od 19 hodin

PODĚKOVÁNÍ paní Rafajové a paní Kujové
za Všetulskou hůlku
V sobotu 10. 4. proběhl 1. ročník soutěžního festivalu mažoretek „Všetulská hůlka 2010“,
kterého se zúčastnilo na 40 souborů mažoretek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Aleně
Rafajové za její odborné rady, skvělou spolupráci,
organizaci a moderování této soutěže. Paní Rafajo-

vá v TYMY vede již druhým rokem soubor Všetulky.
S radostí sledujeme jejich první mažoretkové krůčky
i malé úspěchy. Velké díky patří paní Kujové, neboť
díky její nezištné pomoci a šikovným ručkám mohly
Všetulky vystoupit v kompletním stejnokroji.
J. Vaclachová, ředitelka

Eva Emingerová nabídla swing a jazzové evergreeny
Známé jazzové evergreeny,
pohodovou swingovou muziku, ale
i původní skladby - to vše nabídla
pražská jazzová zpěvačka Eva
Emingerová v neděli 11. dubna
na koncertě v holešovském kině
Svět. Zpívala česky i anglicky, scatovala a za zády měla čtyřčlennou
kapelu, která ji doprovází v tuzemsku i zahraničí.
Holešovské publikum může
znát Evu Emingerovou nejen
z cédéček, ale také třeba ze společného koncertu s Big Bandem
Holešov, který proběhl přibližně
ani ne před dvěma roky. Tehdy
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zazpívala za doprovodu velkého
orchestru a „v režii“ kapelníka Josefa Hájka.
Její prozatím poslední holešovské vystoupení se neslo
ve znamení menšího zájmu publika, k čemuž přispěl poměrně
nešťastný termín (neděle večer)
a přespříliš velký sál. Hned mne
napadlo, proč se její vystoupení
neodehrálo v menším klubovém
prostoru - nicméně zpěvačka vše
zvládla s profesionálním šarmem
a svým umem potěšila i tu hrstku
posluchačů, kteří na ni zavítali…
Text a foto RR
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Divadlo 6. května „naservírovalo“ detektivní komedii

Rodinka jak když vyšije: v první lajně Olga Matyášová (Dora Tombová),
Ivona Vávrová (Emily Tombová) a Jaroslav Bravený (Lucien Tomb),
za nimi vzadu Adéla Paštěková (ošetřovatelka Anna Franklinová)
a Jaroslav Jarkovský (Marcus Tomb).

Do pochmurně působící vily na samotě,
ve které žije rozvětvená rodina různým způsobem trhlých podivínů, přijíždí právní zástupce Hamilton Penworthy otevřít závěť po otci,
který, jak se ukáže, svým potomkům nic moc
neodkázal a dokonce možná vůbec nezemřel.
Vilu rodiny Tombových navštíví také spisovatelka dívčích románů Freda Mountjoyoyá se
svým průvodcem Peregrinem Potterem, což
odstartuje sérii podivných událostí, kdy jde
o život, a do posledního okamžiku není jasné,
kdo a co bude dědit, kdo komu líčí past a jestli
vůbec někdo ve strašidelném sídle povedené
rodinky přežije…
Předcházející řádky přiblížily děj detektivní
komedie s hororovým nádechem, pod níž je
jako autor podepsán anglický herec a dramatik
Norman Robbins (1930). Jde patrně o jeho
nejslavnější hru, kterou má v repertoáru řada
profesionálních tuzemských divadel. Já ji viděl
asi před deseti lety v Městském divadle ve Zlí-

Hamiltona Penworthyho si zahrál Jan Dobeš.

Mozaiku barvitých postav dotvářejí zejména Helena Jandová
(sexuální dračice Monika Tombová), Alena Směšná (rázná služebná
Agatha Hammondová, na snímku se sekyrou) a Ivona Vávrová
(„babochlap“ Emily Tombová).

ně a jen tak na ni nezapomenu. Hra je to skvělá
a zábavná, a proto mě tak zajímalo, jak si s ní
poradí místní divadelníci.
Na holešovské inscenaci, kterou režíroval Jan Nejedlý, oceňuji především odvahu,
s jakou se členové Divadla 6. května pustili
do kusu, který jim dal nepochybně zabrat. Ale
vše zvládli, a tak diváci, kteří naplnili v sobotu
10. dubna kinosál, nešetřili potleskem ani
během samotného představení.
Herecky nejpřesvědčivější se mi jevila Alena Směšná coby služebná Agatha Hammondová, ta byla skutečně dokonalá, čímž ovšem
nechci snižovat výkony ostatních protagonistů.
V režii profesionála se snažili všichni - ale
především měli co hrát, což je nepochybně ten
pravý základ pro divácky vděčné představení.
Proto je dobře, že je v plánu i brzká repríza. Ta
by měla proběhnout už koncem května.
Text a foto Robert Rohál

Na snímku Helena Jandová, Jaroslav Bravený
a Ivona Vávrová.

Publikum, které zaplnilo sál kina Svět do posledního místečka, dávalo už během představení
svým potleskem jasně najevo, že se mu představení Hrobka s vyhlídkou líbí.
Snímek je ze závěrečné „děkovačky“.
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(Placená inzerce)
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V holešovském zámku je instalována nová výstava
Holešov (red) - Ředitel Městského kulturního střediska Holešov
Pavel Chmelík a galerista Vratislav
Brázdil otevřeli 6. dubna v nově
zrekonstruovaných prostorách
v přízemí holešovského zámku
výstavu historických pohlednic,
faleristiky, magnetofonů a rádií.
Součástí výstavy je i unikátní
expozice historických pohlednic
pocházejících ze sbírky ing. Leopolda Lišky. „Není jednoduché
určit, kdy se pohlednice začala
objevovat,“ říká syn zakladatele
sbírky Libor Liška. „Zdá se, že to
mohlo být někdy kolem roku 1862
ve Švýcarsku, nebo 1869 v Rakousku. Roku 1889 se objevily
první barevné pohlednice. Obrázky

na těchto pohlednicích byly tištěny podle malované nebo kreslené
předlohy, takzvanou litografickou
technikou (jedná se o tiskařskou
metodu zvanou kamenotisk neboli
technika tisku z plochy). První fotografické pohledy se objevily kolem
roku 1895, a to díky velkému rozvoji
tisku a fotografie. První pohlednice
z Holešova se tiskly na zakázku
u vídeňské firmy Schwidernoch,
dále se zapojili místní nakladatelé
a knihkupci jako Stelzig, Schiffner
nebo Balatka.“
Zajímavá výstava, která už
v prvních dnech přilákala řadu
zájemců a která přináší nejednu
raritu, potrvá do 29. srpna.

Holešovský zámek hostí další unikátní výstavu. Ta je umístěna
ve třech sálech v přízemí.

Výstavu otevřeli Pavel Chmelík a Vratislav Brázdil. Už v prvních dnech přilákala řadu zájemců.

Holešov a jeho typická i netypická zákoutí na černobílé fotografii
Výstavu z fotografií, na kterých bude Holešov a jeho typická i netypická
zákoutí, připravuje na konec května redaktor Holešovska Robert Rohál.
Výstava by měla být k vidění v jedné z místních vináren.
„I když mi současně ještě běží výstava v Městské galerii, tohle bude
něco jiného. Tentokrát chci prezentovat fotografie, které jsem pořídil ve svém
rodném městě. Některé snímky mě při výběru až překvapily v tom, jak moc
je naše město fotogenické,“ říká autor.
Datum vernisáže bude včas zveřejněno.
(red)
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Duchovní život v Centru pro seniory Holešov
Velikonoce jsou pro nás věřící
středem křesťanského života. Také
my věřící z centra pro seniory jsme
si velmi přáli oslavit velikonoční
svátky mší svatou. Chtěli jsme si
tím nejen posílit a upevnit svoji víru,
ale také vyjádřit radost ze vzkříšeného Krista.
Byli jsme velmi potěšeni, když
k nám 10. dubna roku 2010 přišel
P. ThLic. ICLic. František Cinciala,
děkan holešovský, aby v prostorách
centra pro seniory sloužil v době tzv.
velikonočního oktávu mši svatou.
V úvodu mše svaté pan děkan přivítal nejprve pozvané čestné
hosty - pana místostarostu Josefa
Bartoška s chotí a poté i ostatní
přítomné věřící.
Pak již následovala samotná
bohoslužba doprovázená nádher-

ným liturgickým zpěvem holešovského chrámového sboru, jehož uměleckým vedoucím je Mgr. Jan Kotas.
Pan děkan se ve své promluvě k nám věřícím zaměřil zvláště
na pravdivost a opravdovost Kristova zmrtvýchvstání. Poté jsme
vyznali svoji víru a měli možnost
přistoupit ke svatému přijímání.
V závěru mše svaté pan děkan
František Cinciala nám všem věnoval obrázky znázorňující zmrtvýchvstalého Krista.
Děkujeme našemu panu děkanovi Františku Cincialovi za překrásnou mši svatou.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali naší paní ředitelce
Mgr. Ivaně Bozděchové za rekonstrukci modlitebny v našem centru
pro seniory a také za zajištění vý-

zdoby a důstojných podmínek pro
slavení mše svaté.
Též děkujeme paní ředitelce
za pohoštění, které připravila pro

čestné hosty a holešovský chrámový sbor.
Věřící klienti centra pro seniory

Vzpomínka na Josefovskou zábavu v centru pro seniory

Senioři si Josefovskou zábavu náležitě užili.

Březnový čas se v centru pro seniory nesl v duchu oslav svátků
všech Josefinek a Josefů. Senioři se s radostí a nadšením pustili do výzdoby velké společenské místnosti, kde se dne 17. března 2010 konala
tradiční Josefovská zábava.
V úvodu všem oslavencům popřála vše nejlepší Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. K jejímu přání se připojila naše milá seniorka
paní Jiřina Stratilová, která pro tuto příležitost složila veršovanou báseň
„Přání Josefkům“. Poté se rozezněla hudba, která roztančila a rozezpívala
všechny naše seniory a ani jedno oko nezůstalo suché.
K dobré náladě také velkým dílem přispěli žáci střední policejní školy
ministerstva vnitra, kteří si velmi pečlivě připravili taneční vystoupení
a klavírní recitál. Do dob mládí se senioři mohli ve vzpomínkách vrátit
díky skvělému hudebnímu repertoáru pana Aloise Cholasty.
Bohaté občerstvení z rukou našich zručných kuchařek a kuchařů
se vší noblesou servírovaly členky Lions Clubu a dobrovolnice z řad studentek holešovské MPSV. Velký dík patří též naší dlouholeté dobrovolnici
paní Marii Zachovalové za její obětavou a laskavou pomoc.
Tato kulturní akce se všem seniorům velmi líbila a všichni se již těší
na letní zahradní slavnost.
Instruktorky sociální péče CpS

Společenská
kronika
Vzpomínka
Dne 17. dubna 2010 by
se paní Jitka Piskačová
-Skácelová dožila osmdesáti let. Kdo jste ji znali,
věnujte jí, prosím, tichou
vzpomínku.
Dcera Irena
a syn Ondřej s rodinami
Odešel jsem dřív, než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Kdyby to bylo možné, vrátil bych
se zpět, aby váš život nebyl tak
smutný, jako je teď.
Poslední pozdrav všem, kdo měl
mě rád, jsem nemohl dát.
Mně se už nikdy nerozední,
já musím věčným spánkem spát.

Dne 21. 4. 2010 jsme vzpomněli 3 roky
od noci, kdy tragicky zahynul náš syn, bratr, vnuk
a kamarád JAN  RYBÁK z Količína. Stále vzpomínají rodiče, bratři Václav a Adam, rodina Bajgarova
a strýc Zdenek s rodinou.
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V České republice probíhá již několik let kampaň Celé Česko čte dětem. Třetí ročník této
akce se uskutečnil 13. dubna ve Středisku volného času - Tymy. Mezi žáky prvních a druhých
ročníků 3. Základní školy přijela opět všetulská rodačka, herečka a dabérka paní Eva Miláčková
z Prahy. Letos si paní Miláčková připravila pro děti téma o zvířátkách. Přečetla dětem několik
ukázek z různých knížek a vyprávěla také své vlastní zážitky se zvířátky ze ZOO v Praze, kde
je pravidelnou návštěvnicí. Školáci pozorně poslouchali četbu i vyprávění. Podělili se také o své
vlastní zkušenosti s četbou knížek. Jsme rádi, že paní Eva Miláčková i v letošním roce podpořila
akci Celé Česko čte dětem a těšíme se na další setkání s ní, s dětmi i knížkami.
JV
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Mažoretky ovládly TYMY na 1. ročníku soutěže
„Všetulská hůlka 2010“
Středisko volného času TYMY uspořádalo v sobotu 10.
dubna 1. ročník soutěžního festivalu mažoretek „Všetulská hůlka
2010“. Této nepostupové soutěže
se zúčastnilo na 40 souborů z celé
České republiky. Soutěžilo se
v disciplínách miniformace a formace hůlka a pompony ve čtyřech
věkových kategoriích, a to miniděti,
děti, juniorky a seniorky.
Všechna družstva mažoretek
za svůj výkon sklidila obrovský po-

tlesk a domů si odvezla účastnické
listy, sladkou odměnu, upomínkové
materiály s kytičkou. Vítězným souborům v každé disciplíně a kategorii byl z rukou paní ředitelky Vaclachové předán pohár a diplom.
Výkony všech hodnotila
odborná porota ve složení paní
Synková, paní Sámelová a paní
Lochmanová. Velký aplaus sklidil
doprovodný program, v němž vystoupil taneční soubor Sundance
s muzikálem ze Žabince, maminky

Mažoretky seniorky.
z Mohelnice s hůlkou a pompony
a Kuba s Ahmadou.
Této soutěže se účastnily i místní soubory mažoretek jak z TYMY
„Všetulky“, tak z Holešova „Lentilky“
a „Arabelky“ - a jejich výkony byly
hodny obdivu. „Všetulky“ v nejmladší
kategorii miniděti v disciplíně skupina
- hůlky obsadily 2. místo a Lentilky
Holešov v kategorii děti ve stejné
disciplíně 1. místo. Gratulujeme!

Poděkování patří všem organizátorům, ale především sponzorům - městu Holešov, Květinářství
Andrýsek, Lahůdky Pospíšil, VodoTopo Konečný, RAVAL, Vondřejc,
Trachea, Expreso, Nestlé, Labužník a LUKO. Děkujeme!
Na dalším ročníku na viděnou
v TYMY.
Hanka S.

Atmosféra v sále byla fantastická.

Úspěšná jarní taneční polepšovna
V sobotu 10. dubna se konal v SVČ - Tymy závěr jarní taneční
polepšovny - Taneční prodloužená.
Kromě taneční výuky, pod vedením tanečních mistrů manželů
Starečkových, čekal na účastníky také bohatý program. Mohli zhlédnout ukázky standardních tanců, ve kterých se předvedl pár manželů
Kulhavých. S ukázkou hip-hopu vystoupil francouzský tanečník Ahmada. Účastníci taneční prodloužené si kromě klasických standardních
a latinskoamerických tanců zatancovali také ve stylu country. Byla to
pro všechny zajímavá změna. V rámci večera proběhla bohatá tombola
a nechybělo ani občerstvení.Taneční páry přišli povzbudit také jejich
kamarádi, rodiče a přátelé a všichni se dobře bavili. Velké poděkování
si zaslouží taneční mistři Alena a Dušan Starečkovi. Těšíme se na další
podzimní kurz taneční polepšovny.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - Tymy

Lentilky vybojovaly zlatý pohár!
První ročník nepostupové soutěže mažoretek „Všetulská hůlka“ se konal 10. dubna
v prostorách SVČ Všetuly.
V dětské věkové kategorii (skupina - hůlka)
obdržely 1. místo a zlatý pohár naše šikovné
mažoretky Lentilky! Porotu zaujaly veselým
a živým předvedením své skladby.
Starší Arabelky získaly pěkné 5. místo
v juniorské kategorii (skupina - hůlka).
Nejstarší děvčata v kategorii seniorky
(miniformace - hůlka) si vybojovala 3. místo
a bronzový pohár.
Děkujeme pořadatelům za příjemné mažoretkové soutěžení a těšíme se na další ročník!
Našim holkám držíme palce, aby se jim
dařilo na dalších soutěžích a přehlídkách, například i na postupové soutěži, která je čeká již
9. května v Hluku. Zde se totiž bude bojovat
nejen o tituly, ale také o postup na Mistrovství
ČR Svazu NBTA.
Vedoucí mažoretek Holešov

Na scéně Všetulky.

PALUBKY
tloušťka:
15 mm od 133,- m2
19 mm od 155,- m2
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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Moje setkání s celebritou
Naše výzva čtenářům Holešovska stále
zabírá. Dvě fotografie ze svého pobytu v USA
nám poslala Martina Koutná. V Americe tehdy
potkala herce Ondřeje Vetchého a hudebníka
Dana Landu. Další snímek nám poslala Marie

Nováková, která se v Ratajích setkala s písničkářem Janem Nedvědem. Na snímku je ještě její
kolega Pepa Mikulčák. A vy, co jste zatím ještě
fotku neposlali a máte, neváhejte. Snímky, klidně i z dřívější doby, posílejte buď v elektronické

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

V Americe se Martina Koutná potkala jednak s hercem Ondřejem Vetchým, jednak s hudebníkem Danem Landou.

VÝZVA PRO SPOLKY
A ORGANIZACE!
Zasílejte nám pozvánky
na vaše akce i články o vaší činnosti stejně jako fotografie. Rádi

Marie Nováková a Pepa Mikulčák s písničkářem Janem Nedvědem.

Městská galerie Holešov
připravuje výstavu obrazů
Hani Grino
HOLEŠOV (red) - Zatímco
fotografická výstava tří holešovských autorů Jiřího Lošťáka ml.,
Nelly Billové a Roberta Rohála
Kresby světlem 6 v neděli 25.
dubna v prostorách Městské galerie Holešov končí, další výstavu
v tomtéž prostoru je na spadnutí.
Půjde o retrospektivní výstavu bystřické malířky, jejíž umělecké jméno
zní Haňa Grino. Vernisáž by měla
proběhnout ve středu 28. dubna
v 17 hodin a výstava by měla trvat
do 30. května.
Malířka z nedaleké Bystřice
pod Hostýnem, která v Holešově
nevystavuje poprvé, by měla tentokrát představit jednak uměleckou retrospektivu z posledních pěti
let, co je na volné noze, a jednak
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„tvůrčí pravěk“ z období let 1975
- 1980.
Z dalších výstav, které jsou
v Holešově v těchto dnech ještě
k vidění, nelze opomenout ani samostatnou výstavu Jiřího Lošťáka
ml., který své fotografie vystavuje
v interiéru kavárny Piano caffee
(dříve kavárna Central). Návštěvníci kavárny si tak mohou udělat
jasný obrázek o fotografově nesporném talentu a záběru.
Samostatnou výstavu svých
fotografií připravuje i Robert Rohál,
který představí své černobílé snímky
- jak se o tom ostatně píše na jiném
místě tohoto vydání - už koncem
května. Tentokrát ale soustředil svou
pozornost na svůj rodný Holešov
a jeho typická i netypická zákoutí.

zveřejníme. Neváhejte a jen se
pochlubte s vaší činností a výsledky!
(red)
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
ZVEME VÁS
22. 4. Den u debrujárů od 15.00, pod vedením
pana Zachariáše zábavné a zajímavé pokusy
a fyzika hrou, vstup volný
23. 4. Pravé smaltování od 16.00 do 18.00,
dílna pro rodiče s dětmi, mládež i dospělé,
měděný šperk zdobený pravým skleněným
smaltem vypalovaný ve smaltovací peci, cena:
160,-/2 šperky (přihlášky do 19. 4.)
25. 4. přátelský oblastní turnaj Magoc The
Gatherine od 10.00
25. 4. Aktivní odpoledne pro ženy od 15.00
do 17.00 cvičení s činkami, gumičkami, relaxační chvilky, cena: 150,- (přihlášky do 19. 4.)
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na zahradě TYMY, zveme všechny čarodějky a čaroděje na odpoledne plné čarodějných znalostí
a zkoušek, tance a zpěvu, společný táborák
s opékáním špekáčků
PŘIPRAVUJEME
4. 5. Den Evropy od 9.00 do 12.00 na náměstí
E. Beneše, tvořivé dílny pro děti, stánek dobrovolníků EDS ze zahraničí, kvíz o EU
16. 5. MATIČCE od 15.00 v TYMY, vystoupení
dětí a členů z kroužků TYMY k oslavě dne matek, srdečně zveme maminky, babičky i tetičky
PROBĚHLO
Úspěšná jarní taneční polepšovna
V sobotu 10. dubna se konal v SVČ - Tymy
závěr jarní taneční polepšovny - Taneční prodloužená.
Kromě taneční výuky, pod vedením tanečních
mistrů manželů Starečkových, čekal na účastníky také bohatý program. Více najdete na jiném
místě tohoto vydání Holešovska

HAROLD A MAUDE - „ Dnes jste tady a zítra tu
nebudete“ životní heslo titulní postavy Mathildy
Chardinové, která vám stejně jako Haroldovi
možná zcela změní pohled na svět kolem Vás.
Termín - pátek 21. 5., cena: 420,MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 11. 9. v Divadle Kalich
Praha, odpolední představení, cena: 1.190,(přihlášky do 25. 6.)
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během května
budou probíhat v Holešově kontroly nošení
přileb u dětí a mládeže
- na ulicích budou děti
s přilbou odměňovány
a ti, co jezdí na kole bez
přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte
i vy vytvářet prostředí,
kde je normální jezdit
na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě
se vyplatí jezdit a nosit
přilbu! Děkujeme.

kem 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
26. 7. -7. 8. STANOVÝ TÁBOR v Podhradní
Lhotě, cena: 3.300,- (bližší informace v kanceláři TYMY nebo na tel.: 732 11 22 44)
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)

LÉTO U MOŘE 
ozdravné pobyty pro
děti a rodiny s dětmi
u moře ve spolupráci
s CK CAPRO
Istrie: letovisko LANNABÍZÍME KURZY !!!
Francouzština s Ahmadou ve čtvrtek pro TERNA
ubytování v apartmádospělé od 18.00
Společný snímek z Taneční prodloužené.
Konverzace v ruštině s Varvarou ve čtvrtek nech cca 300m od moře,
doprava autobusem z Holešova, možnost zajiš- 16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK
od 16.00 do 17.00
Hra na keyboard - lektorka Alena Sklenářová, tění stravy a pojištění léčebných výloh, možnost - pouť pohádkovou říší plná dobrodružství,
zábavy, her, malování, zpívání a výtvarných
denního cvičení za příplatek
cena 400,-/dítě, 600,-/dosp.
technik, cena: 2.500,-/dítě
1. termín: 8. - 20. 6. 11 pobytových dnů,
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠ- cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě (V ceně letních táborů je doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní pojištění
TĚ představuje divadelní hru s Květou Fialovou bez lůžka, příplatek za cvičení: 800,Informace v kance- dětí, program, materiál, odměny, pedagogický
láři TYMY, na tel.: a zdravotní dozor.)
573 39 69 28 či emailem: vsetuly@cent- PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19. - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s výrum.cz
lety do dinoparku v Ostravě a Hej parku Odry,
Masarykova 635, Holešov
cena:1.090,LETNÍ TÁBORY
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
ČERVENEC - Besky- 26. - 30. 7. Havraní keramika, dobrodružství
a keramická tvorba, pálení v polní peci, cena:
dy, Sulov
Provádíme:
11. - 16. 7. Pod pirát- 1150,• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
2. - 6. 8. Avatar aneb Hostýnské putování
skou vlajkou
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
- výprava do starých - turisticko-přírodovědný s výlety, koně, hrady,
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
dobrých časů pro pi- hory, jeskyně, cena: 990,• Montáž a servis domácích telefonů atd.
ráty a pirátky, která 23. - 27. 8. U nás v TYMY - výlet do ZOO,
• Výškové práce bez použití lešení
odkrývá taje pirátské- činnost v TYMY, cena: 990,• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
ho řemesla a cesty
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů
za plněním života DOBRODRUŽNÉ STANOVÁNÍ - ve spolupráci
dobrodružstvím a od- s MC Srdíčko
Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
vahou, cena: 2.250,-/ 28. 6. - 2. 7. táborové dobrodružství pro
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
nejmenší děti a jejich maminky na táborové
dítě
Prodáváme:
11. - 16. 7. Taneční základně v Podhradní Lhotě, možno se přihlásit
• Elektroinstalační materiál
i na některé dny, nabídka sportovních, výtvarléto
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
- tábor pro holky i kluky ných a hlavně pravých zálesáckých dobrodruž• Kompletní materiál pro hromosvody
spojený s hip-hopem, ství, těší se na vás Dája, Martina a Jana, cena
freedancem, aerobi- 690,- (dospělá osoba + 1 nebo 2 děti).

Miroslav Kunc - EMKA
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Školní družina a zájmová činnost
Školní družiny při základních
školách byly zřízeny původně jako
zařízení, která měla pomoci zaměstnaným rodičům vyřešit problém, kam s malými dětmi po skončení vyučování, když rodiče jsou
v zaměstnání. Nebývala tak široká
nabídka různých kroužků, jako je
dnes. Proto si v nich děti převážně
hrály, odpočívaly, sportovaly nebo
si psaly domácí úkoly, ale to vše
se dělo spíše spontánně.
Dnes je školní družina společně se školním klubem a středisky
volného času zařazena do zájmového vzdělávání. To znamená, že
děti si tam po skončení vyučování
také odpočinou a pohrají, současně ale je program družiny sestaven
tak, aby pokryl všechny zájmové
oblasti - tj. pracovní, výtvarnou,

tělovýchovnou, literární, hudební
i relaxační.
Školní družina a klub by měly
nabízet různé programy pro žáky
tak, aby smysluplně strávili dobu
po skončení výuky a současně si
u této činnosti odpočinuli a pobavili
se. O to se snažíme také na 1. Základní škole Holešov, kde nabízíme
dětem množství různých kroužků
od anglického jazyka přes sportovní, výtvarné, hudební či divadelní.
Máme radost, že je u starších žáků
zájem o vaření, kondiční cvičení s overballem nebo o vytváření
textilních doplňků v kroužku módní
inspirace.
V současné době jsme zaznamenali úspěch v soutěži časopisu
Informatorium, protože žákyně třídy 2. B Natálka Kováčová uspěla

s obrázkem na téma „Nejmilejší
hračka“. Její medvídek s hrnkem
medu je otištěný v posledním čísle
tohoto časopisu a šťastnou Natálku

i se spolužáky z družiny a s výhrou
v ruce přinášíme na naší fotografii.
Mgr. Jarmila Růžičková,
ředitelka 1. ZŠ Holešov

Blíží se Den Země
Na 1. Základní škole se zabýváme ochranou přírody a čistotou
životního prostředí. Proto jsme ve vyučování výtvarné výchovy vytvářeli
koláže, které nám připomněly, že člověk přírodu často ničí, místo aby
ji chránil.
V naší republice máme národní parky a chráněné krajinné oblasti,
ale na některých místech máme zničené lesy, protože tam působí kyselé
deště a škodlivé zplodiny z továren.
Lidé také často zbytečně jezdí autem nebo odhazují odpadky
do přírody. Proto jsme sestavili tyto plakáty, které mají připomenout, jak
je pro nás příroda důležitá. Doufáme, že časem lidé změní své chování
a přestanou ji ničit.
Anna Stachurová
a Barbora Hlavicová, 4. A

PŘÍŠTĚ SI PŘEČTĚTE
• Protože naše noviny nejsou nafukovací
a ne všechny materiály od externích dopisovatelů jsme mohli zařadit, najdete je určitě
v příštím vydání. V čísle 9 tedy najdete nejen
fotoreportáž o dvojnásobném vítězství holešovských tanečnic na soutěži Dance Show
v Uherském Hradišti (klání probíhalo v sobotu
17. dubna), ale rovněž zveřejníme článek o dalším úspěchu dvou holešovských mažoretek
- Lenky Dujkové a Lenky Doleželové - na Mistrovství Evropy v twirlingu. Toto evropské klání se
konalo ve dnech 2. - 4. dubna v hlavním městě
Skotska Edinburgu a naše reprezentantky si nevedly špatně. Více se ale dočtete až v čísle 9.
• V příštím čísle bude pokračovat i oblíbený
seriál „Historická zajímavost“, který pro Holešovsko píše Karel Bartošek.
• Přineseme rovněž článek, který nám
poslal Michal Macůrek na téma Zámecká sídla
Jana z Rottalu.
• V čísle 9 nebude chybět ani kinorecenze
z pera Marie Drechslerové, tentokrát na film
Alenka v říši divů.
• Vedle toho přineseme i rozhovor s talentovanou bystřickou malířkou Haňou Grino,
která bude mít od konce dubna do konce května
v Městské galerii Holešov retrospektivní výstavu
obrazů.
RR
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Studenti nemocným dětem
Ve středu 24. února 2010 jsem navštívila
společně s mou spolužačkou dětské oddělení
Baťovy nemocnice ve Zlíně. Díky předvánoční
sbírce s názvem Plyšák pro radost jsme vybraly
ve škole přes 70 plyšových hraček. Část z nich
jsme odevzdaly do centra TYMY, odkud dál
putovaly na pomoc onkologicky nemocným
dětem.
Menší část hraček jsme předaly osobně
při návštěvě dětského oddělení. Během ledna
proběhla na naší škole další sbírka v podobě menších finančních příspěvků. Za vybrané
peníze jsme nakoupily omalovánky, pastelky,
fixy, bílé i barevné papíry. To všechno mohou

děti využívat při pobytu v nemocnici. Všechny
zakoupené věci jsme předaly vrchní sestře
dětského oddělení, která se srdečným poděkováním dárky přijala.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kteří se sbírky zúčastnili, a pomohli tak dětem
zpříjemnit pobyt v nemocnici.
Mile nás překvapila i vrchní sestra dětského oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně paní
Alena Pilušová, která poslala děkovný dopis
ředitelství naší školy.
Ivana Čubová, Dagmar Utěkalová,
žákyně 2. B, SOŠ - Pivovarská, Holešov
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Ani ve druhém zápase na hřišti soupeře Holešovanky nebodovaly
FC Brno B - DFK Holešov:
4:2 (3:1)
Ani ve druhém zápase na hřišti
soupeře nedokázal Holešov získat
body, přestože začátek utkání byl
tak slibný… Trenéři museli opět
udělat změny v sestavě, což se podepsalo na sehranosti DFK, přesto
hosté mohli zápas dovést do vítězného konce, ale opak byl pravdou.
Střetnutí začalo náporem Holešova
a po prvním kiksu brněnské stoperky otevřela skóre po samostatném
úniku Katka Bakalíková. DFK pokračoval ve svém náporu, ale výše
jmenovaná střelkyně už nedokázala
zopakovat po celý zápas svou úspěšnou akci a neproměněné šance hostí
se střídaly jedna za druhou. Už v 7.
minutě po zbytečném faulu ve středu
hřiště přišel trest: za pomoci silné-

ho větru vyrovnali z přímého kopu
po chybě brankářky domácí střelou
z 20 metrů. Zápas se poté přeléval
z jedné strany na druhou, Brno útočilo především po pravé straně hřiště,
kde jakoby neexistovaly holešovské
hráčky; ve středu hřiště se pokoušela
o spolupráci se Zdeňkou Skupinovou
Eva Zderčíková, ale bojovala více se
svým postem než se soupeřkami.
Naštěstí od začátku dirigovala suverénně holešovské zadní řady Dominika Stolářová, která byla nejlepší
hráčkou obrany a ještě vypomáhala
při útočných akcích záloze, ale nebylo to nic platné - předstoperka Vybíralová střídala dobré okamžiky s velmi
špatnými, krajní záložnice nestíhaly
přihrávky ani souboje s protihráčkami, a tak musel volit Holešov hru středem hřiště, kde přetížená a pozorně

bráněná Skupinová marně hledala
spoluhráčky ke kombinační hře, která
byla na soupeře platnou zbraní. Brno
po soustavném tlaku zvýšilo své vedení ve 34. minutě a ještě ve 40.
minutě po další minele gólmanky
Pitnerové při rohu, kdy se vše zdálo
být pro hosty ztraceno. Po přestávce
ale hrál DFK po větru, zvýšil tlak
na domácí celek a po samostatné
akci snížila v 54. minutě Zdenka Skupinová. Jedna šance hostí stíhala
druhou, vyrovnání viselo ve vzduchu,
protože domácí celek přestal úplně
hrát, ale ani slabá dorážka Bakalíkové ze skrumáže, ani nepřesné střely
do prázdné branky mezi 60. a 70.
minutou nepřinesly změnu stavu.
Domácí měli rovněž několik šancí,
ale nedokázali po minelách obrany skórovat, a tak rozhodnutí padlo

v 87. minutě - po nesmyslně zavedeném míči Vybíralovou do rohu hřiště
přihrála hostující předstoperka přes
celou šestnáctku přímo na kopačky
soupeřky, a ukončila tak veškerou
snahu hostí o změnu skóre. Zklamání
Holešova bylo obrovské, za předvedenou hru si zasloužil odvézt minimálně bod, ale hrubé individuální
chyby a neproměněné šance útočnic
rozhodly o výhře Brna.
Sestava: Pitnerová, Brezanská, Vybíralová, Stolářová, Šutová, Samsonková, Skupinová,
Zderčíková, Motalová, Bakalíková, Dobroslávková.
Střídala: Procházková. Branky: Bakalíková, Skupinová.
Nejlepší hráčky: Dominika
Stolářová a Zdeňka Skupinová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěch orientačních běžců na severu Moravy
O víkendu 10. a 11. dubna 2010 startovali
holešovští orientační běžci v Maletíně nedaleko
Mohelnice. Oddíl Vytrvalostních sportů Šumperk
zde uspořádal mistrovství Moravy na klasické trati
a zároveň 1. závod žebříčku B Morava. Počasí
sice nepřálo, ale přesto přijelo 750 závodníků
všech věkových kategorií. Tratě připravili zkušení
stavitelé. Náročný terén, místy skalky, prudké
srázy, těžká orientace…
Závodníci Sokola Holešov se neztratili a někteří skončili i na stupních vítězů. V kategorii H60B
Tonda Peška vyhrál a stal se v této kategorii

mistrem Moravy 2010. Další výsledky našich závodníků: v kat. H14B - Ondřej Sedláček 2. místo,
H40B - Jarda Sedláček 3. místo, H 45B - Končák
Jarda 7. místo, D16B - Klára Končáková 11. místo,
D35C - Jana Sedláčková 8. místo, Katka Končáková 14. místo, H12C - Tomáš Tomeček 12. místo
a kat. P3 - Ladislav Tomeček 7. místo. Tomečkovi
jsou sice začátečníci, ale závody zvládají výborně.
Další zájemci o tento sport se mohou přidat.
V neděli se konal závod Českého poháru
štafet a zároveň mistrovství Moravy. Naše veteránská štafeta běžela ve složení 1. úsek Jarda

Končák, 2. úsek Tonda Peška a 3. úsek Jarda
Sedláček. První úsek jsme doběhli na 2. místě,
na druhém jsme 2. místo udrželi a na třetím úseku
doběhl Jarda na 1. místě. Vyhráli jsme Český pohár a stali se mistry Moravy pro rok 2010. Na druhém místě se umístili běžci z Ostravy a 3. místo
obsadili závodníci z Bruntálu. Druhá naše štafeta
mix běžela ve složení 1. úsek Jana Sedláčková,
2. úsek Katka Končáková a 3. úsek Laďa Tomeček a skončila na 5. místě. Ondřej Sedláček
a Tomáš Tomeček běželi za brněnskou štafetu.
Antonín Peška
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Zahájení motorkářské sezóny
se uskuteční 1. května v 11.45
u kostela v Holešově,
kde přítomným požehná děkan
holešovské farnosti.

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

SK Allmetal Martinice
Vás srdečně zve na

JEZDECKÉ ZÁVODY
25. 4. 2010 od 11 hodin
na jízdárně v Martinicích.
Na programu jsou skokové soutěže.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

KADEŘNICTVÍ
LENKA TOBOLÍKOVÁ
Dr. E. Beneše 3
(ve dvoře cukrárny Vendula)

Tel: 736 533 311
Nabízí:

• prodlužování a zahušťování vlasů
nejšetrnější metodou - certifikát
• kvalitní lidské vlasy - evropský typ, remy,
evropské (velmi příznivé ceny)
• moderní střihy, barvení, melír,
americký melír, trvalá
• poradenství
• profesionální italská kosmetika
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Holešovským fotbalistům se na jaře nedaří
Sokol Kateřinice - SFK ELKO Holešov
4 (2:0) 1
Celkový výsledek napovídá, že se snad
hrálo jen na polovině Holešova, ale nebyla
to pravda. Již v 1. minutě zahrozil Roubalík,
ale mířil těsně vedle. Následně vyrážel střelu
domácích Krejčí. V 15. minutě zahrával trestný
kop ze třiceti metrů Odstrčilík, ale brankář míč
vyrazil. Ve 27. minutě Roubalík z úhlu přehodil
brankáře a ten ještě míč zvedl nad břevno. Pak
přišla 30. minuta, Krejčí vykopl míč na polovinu
soupeře, ten ale zachytil domácí hráč a z rychlého protiútoku domácí Válek lehce poslal míč
do holešovské sítě - 1:0. Ve 35. minutě byl
ve vápně faulovaný Roubalík, ale rozhodčí
nereagoval. Ve 43. minutě opět domácí Válek
lehce zvýšil na 2:0.
Po přestávce již ve 47. minutě dokopávali
domácí do prázdné brány, ale brankář Krejčí
ještě vykopl míč na roh. Po jeho zahrání zvýšil
Jaroš na 3:0. Tlak Holešova na zkorigování výsledku se zvýšil. V 55. minutě vstřelil

Roubalík branku, ale pomezní sudí odmával
nesmyslně ofsajd. V 60. minutě zahráli domácí
ve vlastním vápně rukou, ale píšťalka opět mlčela. V 61. minutě byl sražen ve vápně Belza
a to už bylo slabému rozhodčímu Hladišovi
asi nepříjemné, a tak nařídil pokutový kop.
Exekutor Marek snížil na 3:1. Tlak hostí se
opět zvýšil, ale byly z něj pouze 4 rohové kopy
a v 70. minutě trestný kop Odstrčilíka, při němž
míč „olízl“ břevno domácí brány. Poslední
minuty patřily domácím a holešovský Krejčí
se blýskl několika výbornými zákroky. Jedna
z vyložených šancí domácích nakonec skončila v síti - 4:1. V dalším utkání hostí Holešov
dobrý Spartak Hluk, hráči musí přidat hlavně
v zakončování.
Sestava: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Charuza,Vávra - T. Křenek, Munster, Sedlařík,
Marek - Roubalík, J. Křenek.
Střídání: 37. min. Bačík za Vávru, 77.
min. Uruba za Roubalíka, 84. min. Chudárek
za Marka.

Mladší žáci zahájili jaro vysokým vítězstvím
Žáci SFK ELKO Holešov jeli na první mistrovský zápas do Štítné nad
Vláří. Po náročné zimní přípravě, kdy žáci sehráli několik kvalitně obsazených turnajů a přátelských zápasů, se projevila lepší sehranost mužstva
a soupeře prakticky nepustili do větší šance. Poločas zápasu skončil 0:4.
Ve druhé polovině přidali holešovští žáci dalších osm branek a zápas
skončil debaklem Štítné 0:12. Nejbližší domácí zápas sehrají mladší
žáci na střelnici 2. května v 11 hodin proti celku z Vlachovic. Zveme
všechny příznivce fotbalu. Branky Holešova: Nevřala 4, Matuška 2,
Kotas 2, Javora, Olšák, Zakopal, Šuba.

FK Bystřice pod Hostýnem
- SFK ELKO Holešov 2 (2:0) 0
K dalšímu utkání jeli fotbalisté do Bystřice
pod Hostýnem se snahou překvapit. V sestavě
chyběl tvůrce hry R. Sedlařík a Ohlídal. Již ve
2. minutě utkání vyrobil obrovskou chybu Vávra
a toho bleskově využil Samsonek, který vstřelil
první branku utkání - 1:0. Ve 25. minutě se deset
metrů před brankářem ocitl Roubalík, ale jeho
slabou střelu gólman chytil. Ve 26. minutě přišel
špatný zákrok Marka a opět Samsonek zvýšil
na 2:0. Navzdory několika šancím na obou
stranách už do konce utkání ke změně skóre
nedošlo. Slušně hrané utkání řídil rozhodčí
Zdeněk Kypr z Valašského Meziříčí se svými
asistenty Bělůnkem a Stodůlkou.
Sestava: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Charuza, Vávra - Křenek T., Marek, Münster,
Barták - Křenek J., Roubalík.
Střídání:  83. min. Uruba za Roubalíka.  
85. min. Frybort za Vávru.                
Tréner: Martin Malík
- HR -

POZVÁNKA
V pátek 30. 4. pořádá v Domě zahrádkářů v Holešově na Dlažánkách
Územní sdružení ČZS již tradičně okresní kolo vědomostní soutěže mladých
zahrádkářů. Děti od 4. do 9. třídy budou rozděleny do dvou věkových
kategorií a budou soutěžit ve vědomostech z oblasti přírody, ekologie,
botaniky a zahrádkářských znalostí. V rámci soutěže budou rovněž poznávat rostliny, semena zeleniny a květin. V letošním roce je okresní kolo
dotováno sponzory. Z této dotace byl již od ledna předplacen na celý rok
všem dosud soutěžícím základním školám časopis ZAHRÁDKÁŘ.
Vlasta Čablová

Schůze Českého červeného kříže

Vítězné družstvo SFK ELKO Holešov s trenérem Lindou.

Místní organizace Českého červeného kříže Holešov srdečně zve
na výroční členskou schůzi, která se koná v úterý 27. dubna 2010 v klubu důchodců, nám. Dr. E. Beneše. Zahájení v 15.30 hodin. Program:
zpráva o činnosti, diskuze. Hosty jednání budou ing. Karel Bartošek
a představitelé města Holešova. Od 16.30 hodin přednáška ing. Karla
Bartoška, zaměřená na holešovský region. Přednáška s besedou je
určena široké veřejnosti.

Jarní body zůstaly doma
FK Holešovské holky: COMFORT Dobratice 3:1 (2:0)
V sychravém nedělním odpoledni nastoupila holešovská děvčata
k prvnímu domácímu utkání sezóny s jednoznačným cílem zvítězit. Domácí celek však pro toto utkání nemohl počítat se třemi hráčkami základní
sestavy, která tak opět doznala změn. Přesto děvčata začala utkání velmi
aktivně a soupeře přehrávala ofenzivním fotbalem převážně po pravé
straně. Svým přístupem si postupně vynutily několik standardních situací,
zejména rohových kopů, jejichž zahrávání se dařilo Šilhárové i Šebestové.
Ze standardní situace také padla první branka, když se ve vzduchu prosadila
důrazná Holcová. Stejná hráčka přidala po další standardce i druhou branku,
když ve skrumáži před brankou skluzem dopravila do sítě odražený míč.
Hosté si v první půli vytvořili jedinou vyloženou šanci, ale hostující útočnici
vychytala pozorná Tomečková, která si poradila i s přímým kopem, který
se snášel k její bližší tyči. Holešov mohl vedení navýšit z penalty nařízené
po nešťastném faulu na Šebestovou, při němž se hráčka hostí navíc zranila. Šilhárová však brankářku nepřekonala a neprosadila se ani střelou ze
šestnáctky, kterou po pěkném pasu Šebestové poslala vysoko nad.
Do druhé půle vstoupila obě družstva nervózním neutěšeným fotbalem, který nepřinášel šance ani na jedné straně. Přesto se prosadily
hostující hráčky, které využily nedůsledné bránění při standardní situaci
a bez problémů snížily na 2:1. Domácí se pokoušeli se střídavými úspěchy
opět převzít iniciativu v utkání, hra však stále působila velmi neurovnaně.
Uklidnění tak přinesla až krásná trefa Kovaříkové z trestného kopu, který
zapadl do rohu hostující branky. Sestava: Tomečková - Holcová, Kubíčková, Dvorníková, Hošková - Mrázková, Pavlíkovská, Kovaříková,
Darebníková - Šilhárová (Heglasová), Šebestová.
(sb)
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třiatřicet čtenářů a čtenářek reagovalo na hádanku z čísla 6/2010
- a všichni odpověděli správně. Tentokrát šlo o hlášky z filmu Kolja, což
je česká komedie z roku 1996 režiséra Jana Svěráka. První větu pronesl
Zdeněk Svěrák (hudebník Louka) a druhou Regina Rázlová (sociální
pracovnice Zubatá). První vylosovanou se stala Pavla Ševčíková z Holešova, která si
pochutná v Restauraci Kanada,
jako druhý byl vylosován Jaroslav Vacula z Holešova, který si
v příštích dnech zajde na pizzu
do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Miroslavu
Měchurovi ze Žop a Františku
Krajcarovi z Holešova. Všem
Známá scénka z pohádkové
vylosovaným redakce Holešovkomedie Dívka na koštěti.
ska srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance, která je tradičně postavena
na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné
české komedie pochází tento dialog?
„Kroupo, puč mi kružítko…“
„Vidíš, že ho potřebuju! Tu máš, vobtáhni si pětikorunu! Copak
nemáš svoje? Proč si nekoupíš svoje?“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
RR

Holešovský svatý Jan Sarkander - dodnes kontroverzní téma (dokončení)
Jedna z teorií dokonce vysvětluje Sarkandrovo zdržení v Polsku tím, že v zastoupení holešovského pána Ladislava ml. z Lobkovic vyjednával
s již zverbovanými kozáky bezpečnost Holešova,
či že dokonce předával kozákům výpalné. To
se však nepodařilo žádnými prameny potvrdit.
Faktem je, že na začátku února 1620 vtrhli kozáci
- lisovčíci najatí polským králem na pomoc císaři
Ferdinandovi na Moravu. Moravští protestantští
stavové, kteří se připravovali na vítání „zimního“
krále Fridricha Falckého, tím byli zcela zaskočeni
a dlouho se nezmohli na účinný odpor. 5. února
zcela vyplenili a spálili Bystřici pod Hostýnem,
hlavní majetek Václava Bítovského z Bítova. 6.
února 1620 se vojsko lisovčíků přiblížilo k Holešovu. Vyšel jim vstříc zámecký kaplan Samuel
Tuček (ne Jan Sarkander, jak se v tradici uvádí),
instruován jak Ladislavem Popelem z Lobkovic,
tak i Janem Sarkandrem, s křížem v rukou, doprovázený zámeckým trubačem Janem Pražákem
a skupinou holešovských katolických měšťanů.
Ti s kozáky zazpívali několik mariánských písní
a vojsko se Holešovu vyhnulo a o to tvrději tentýž
den udeřilo na Kvasice a Napajedla.
Toto zachránění Holešova ihned vzbudilo podezření nekatolických stavů - moravské
direktorium nechalo skoro obratem zatknout
a vyslýchat soudem v Olomouci jak kaplana
Tučka, tak trubače Pražáka. A na základě těchto

výslechů nařídila vyšetřující komise, v jejímž čele
se ocitnul Sarkandrův osobní nepřítel Václav
Bítovský z Bítova, zatknout Jana Sarkandra
- stejné důkazy sice vedly k Ladislavu Popelu
ml. z Lobkovic, ale toho se stavové zatknout
zatím neodvážili, snažili se útrpnými výslechy
zatčených zjistit další, dle naší terminologie
„výbušné“ informace, které by jim umožnily sáhnout i na tak vysoce postaveného pána. Za potencionálně nejlepší zdroj informací považovali

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

Lobkovicova zpovědníka - Jana Sarkandra,
který byl jeho důvěrníkem, a tak mohl spoustu
věcí na Lobkovice vyzradit. Sarkander zatím
v obavě před zatčením uprchl do Tovačova
(na zámek druhé Lobkovicovy manželky Anny
Marie ze Salmu, se kterou se v našem seriálu
ještě setkáme) a zde ho vyslaní biřici s pomocí
psů našli v lese a odvlekli do Olomouce. Mezi
13. a 18. únorem (tedy už týden po vpádu kozáků!!) 1620 byl Jan Sarkander třikrát podroben
útrpnému právu - mučen se stále rostoucí intenzitou, ale nic ani z okolností kozáckého vpádu,
ani ze zpovědí Ladislava z Lobkovic neprozradil.
Navíc se stal obětí
roztržky mezi katem,
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všech těchto peněz ve prospěch soudu. Rozhořčený žalářník pak dokonce odmítal zraněného
Sarkandra ošetřovat, vybíral od jeho návštěv
vstupné a zabavoval vězni vše, co mu návštěvy
přinesly. Také kat si vyléval zlost na Sarkandrovi
tím, že jej pálil na bocích a i jinak mučil víc, než
vyšetřovatelé nařizovali a než mohl vězeň snést.
Nakonec i kat přiznal, že už nezná další způsoby
mučení, které by Sarkandrovi rozvázaly jazyk,
a když vyšetřovatelé v čele s Václavam Bítovským požadovali speciální tortury, olomoucký
rychtář nakonec další mučení prakticky bezvládného kněze zakázal. Ten nakonec podlehl svým
zraněním a 17. března 1620 zemřel.
Jeho hlavní protivník, Václav Bítovský
z Bítova, po bělohorské bitvě prchl do ciziny
a na Moravu se vrátil jako důstojník Jana Arnošta
Výmarského. V bitvě u Bernsteinu v Dolním Slezsku byl v červenci 1627 zajat vojáky Albrechta
z Valdštejna, který se s ním ještě jako majitel
Rymického panství a jeho soused také tvrdě
soudil. A situace se opakovala - zatímco ostatní
zajatí důstojníci byli Valdštejnem propuštěni,
Václav Bítovský byl v okovech převezen do Brna
a souzen za velezradu i za smrt Jana Sarkandra.
Dle zachovaných protokolů byl rovněž opakovaně mučen, při natahování na skřipec mu bylo
zlomeno rameno a nakonec sám kat odmítl další
tortury, aby při nich nezemřel. 27. března 1628 byl
Václav Bítovský z Bítova popraven mečem před
brněnskou radnicí za stálého troubení a bubnování, aby nebyla slyšet jeho slova, jeho hlava byla
pověšena na vrata tzv. židovské brány.
I když Jana Sarkandra umučili kvůli zachránění Holešova před nájezdem kozáků, tento čin
a mučednická smrt přinesly brzo rozšíření úcty
k němu - na Moravě, v Čechách i v Polsku. V roce
1859 byl blahořečen a 21. 5. 1995 jej papež Jan
Pavel II. společně se Zdislavou z Lemberka
svatořečil. Podivné jsou lidské osudy.
Karel Bartošek

