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Zámecká 
sídla 

Jana z Rottalu.
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Malířka 
Haňa Grino
o své tvorbě.

Str. 19

Co vy na to, pane starosto?

Zastupitelstvo města vypsalo na svém posledním 
zasedání  veřejnou  soutěž  na  prodej  pozemků 
a nejvhodnější návrh na zastavění části  lokality 
ulice Školní. Jaký bude další postup? Co vy na to, 
pane starosto?

„Zastupitelstvo města zveřejnilo návrhy prodeje po-
zemků v lokalitě Školní ulice a očekává v rámci nabídek 
také návrhy investorů na to, jak by měla tato část města 
v budoucnu vypadat. Základní podmínky byly zadány 
v souladu se studií, kterou zastupitelstvo města schvá-

lilo před zhruba dvěma lety. Záměr byl vypsán s podmínkami, že se bude 
jednat o polyfunkční dům s nebytovými prostorami, podzemním parkováním 
a zónou klidu. O případných nabídkách bude na červnovém zasedání jednat 
zastupitelstvo s tím, že podle návrhů může své zadání různě modifikovat. 

Dokončení na str. 3. Podrobnosti na str. 14

Školní je na prodej
Holešovskou osobností roku 2009 se stal ředitel Státního okresního 

archivu v Kroměříži Miroslav Olšina. Velkou pečeť města mu předal 
v sobotu 1. května v zámeckém sále sala terrena starosta Holešova 
Zdeněk Janalík. Při této příležitosti dostaly z rukou představitelů města 
ocenění i další osobnosti města za rok 2009.

Další informace na str. 5 a 31

Miroslav Olšina si kráčí pro ocenění před zaplněnou sala terrenou. Foto František Sovadina

Holešovskou osobností pro rok 2009 se stal Miroslav Olšina

Družební vztahy Holešova se zahraničními městy se neustále pro-
hlubují. Na posledním jednání zastupitelé schválili podepsání smlouvy 
o spolupráci s Považskou Bystricí, a formalizovali tak několikaleté 
neoficiální vztahy. 

Poslední dubnový víkend zase navštívila početná delegace zástupců 
z Holešova a okolí chorvatské družební město Desinič.

Podrobnosti o obou těchto událostech si přečtěte na stránkách 2 a 4.

(sov)  

Družební vztahy Holešova
se nadále prohlubují
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V souladu s ustanovením § 16 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, starosta města Holešova 
stanovil  plochy pro umístění volebních 
plakátů a podmínky jejich využívání 
pro volební kampaň v rámci voleb 
do Poslanecké sněmovny ve dnech 
28. - 29. května 2010 takto:
1) Po dobu volební kampaně (16 
dnů přede dnem voleb) od 12. 5. 
2010 do 26. 5. 2010 mohou politic-
ké strany, politická hnutí a koalice 
(dále jen volební strany), navrhu-

Podmínky pro umístění volebních plakátů
jící kandidáty do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, umisťovat 
volební plakáty (plakátové stoja-
ny - trojnožky) na veřejných pro-
stranstvích města Holešova. Ve-
řejným prostranstvím se nemyslí 
výlepové plochy města, které má 
v pronájmu pan Přívara. Pokud vo-
lební strany chtějí umístit plakáty 
na  tyto  plochy, musí  se  dohod-
nout s panem Přívarou, bez jeho 
vědomí nesmí být nic  vylepeno. 
2) O umístění volebních plakátů si 
rozhodne každá volební strana sama, 
musí však respektovat volební pla-

káty jiné volební strany na místě již 
instalované. Za umístění plakátů se 
po uvedenou dobu nebude vybírat 
místní poplatek, neboť jde o infor-
maci ve veřejném zájmu. Volební 
plakáty však nesmí být ve dnech vo-
leb umístěny v bezprostředním okolí 
volebních místností.
3)  Volební  strany  zajišťují  umís-
tění  volebních  plakátů  na  vlast-
ní náklady a nebezpečí  a nesou 
současně odpovědnost za to, že 
jimi nebude ohrožena bezpečnost 
občanů ani poškozen veřejný či 
jiný majetek.  Plakáty  musí  být 

umístěny  v  souladu  s  právními 
předpisy a technickými normami, 
za což nese odpovědnost přísluš-
ná volební strana.
4)  Bezprostředně po ukončení voleb, 
nejpozději však do 4. června 2010, 
jsou volební strany povinny veške-
ré své volební plakáty z veřejného 
prostranství odstranit. V případě, že 
se tak nestane, bude zabezpečeno 
jejich odstranění na náklady volební 
strany.

Irena Ďuláková
Odbor správní a vnitřních věcí

Městský úřad Holešov

Zastupitelstvo města Holešova schválilo na svém posledním zase-
dání uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Zlínským 
krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského 
kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Celková výše finanční-
ho příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2010 činí 857 tisíc korun. 
V rozpočtu města je pro tento rok na zajištění dopravní obslužnosti 
vyčleněna částka 860 tisíc korun. 

Kraj se na základě zmíněné smlouvy zavazuje použít finanční pří-
spěvek na úhradu nejvýše 15 procent z celkové prokazatelné ztráty, a to 
pouze smluvním dopravcům provozujícím veřejnou linkovou autobusovou 
dopravu na území Zlínského kraje v rozsahu schváleném orgány kraje. 
Kraj z jiných zdrojů uhradí uvedeným smluvním dopravcům nejméně  
85 procent z celkové prokazatelné ztráty.  

(sov)

Holešov přispěl na ztrátu  
z dopravní obslužnosti

Považská Bystrica a Holešov 
jsou oficiálně partnerskými městy

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o ob-
cích, v platném znění zveřejňuje záměry prodeje částí městských 
pozemků: p.č. 907/7, ostatní plocha, o výměře cca 5 m2 , p.č. 1017/3, 
zbořeniště, o výměře cca 57 m2, p.č. 1017/4, ostatní plocha, o výměře cca 
57 m2 v k.ú. Holešov Luďku Dorotíkovi, Václavu Hasilíkovi, Mgr. Radku 
Strakovi, PaedDr. Miloslavu Růžičkovi, Jaroslavu Očadlíkovi a Michalu 
Sanétrníkovi za minimální kupní cenu  200,- Kč/m2  + náklady s tímto 
prodejem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání vý-
pisu nebo opisu z katastru nemovitostí, náklad za vyhotovení znaleckého 
posudku, daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny.

Kupující je povinen zajistit si geometrický plán vlastním nákladem 
a přizvat technika správy majetku odboru investic, silničního hospodář-
ství a údržby města Městského úřadu Holešov k vyměřování pozemku 
geodetem.

Zájemci o koupi  městského pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 17. 5. 2010.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických 
osob rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu z obch. rejstříku, živnosten-
ského listu), účel využití pozemku, nabídku kupní ceny, termín a způsob 
úhrady kupní ceny, závazné prohlášení, že: a) v termínu do 31. 5. 2010 
upraví plochy, kde byla rozhrnuta zemina a vysvahovaný terén kolem 
garáží stojících na pozemku p.č. 1017/28, k.ú. Holešov, a to zatravněním 
terénu, b) zajistí trvalou údržbu vysvahovaného terénu kolem garáží 
stojících na pozemku p.č. 1017/28, k.ú. Holešov. Vysvahovaný terén 
ke garážím pro trvalou údržbu bude ve vodorovné šířce od stavby garáže 
minimálně 5 m. Tato trvalá údržba spočívá v sečení trávy, odstraňování 
náletových dřevin a sněhu, c) zajistí trvalou údržbu nájezdové plochy 
před garážemi o výměře 4,5 x 26 m na pozemcích p.č.907/7,  p.č. 1017/3 
a  p.č. 1017/4, k.ú. Holešov.

Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva města 
Holešova v měsíci červnu 2010. Bližší informace o prodeji podá odbor 
investic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu Ho-
lešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573521459.

Ing. Stanislav Julíček, městský stavitel,
vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města                                                                                                              

MĚSTO HOLEŠOV

Dalším zahraničním partne-
rem města Holešova na oficiální 
úrovni se stala Považská Bystri-
ca. Na svém dubnovém zasedání 
o tom rozhodli holešovští zastupi-
telé. Neoficiální spolupráce s tímto 
městem trvala již několik let. Návrh 
na formální potvrzení spoluprá-
ce vzešel ze strany slovenských 
partnerů. Zastupitelstvo města Po-
važská Bystrica schválilo dohodu 
o spolupráci s Holešovem na svém 
jednání dne 25. března 2010.

Považská Bystrica se tak stala 
po polské Pszczyně, slovenských 
Turčianských Teplicích a chorvat-

ském Desiniči čtvrtým oficiálním 
partnerem Holešova. Město Po-
važská Bystrica je sídlem okresu 
Považská Bystrica v Trenčínském 
kraji. Ve městě žije přibližně 42 000 
obyvatel, z toho 8 000 v městských 
částech. Považská Bystrica je 14. 
největším slovenským městem, 
ve kterém sídlí mnoho orgánů stát-
ní správy, společenských organi-
zací a 7 bank. Velké množství 
dalších  informací  lze  najít  na-
příklad na oficiálních stránkách 
města Považská Bystrica - www.
povazska-bystrica.sk. 

(sov)

Zastupitelstvo města schvá-
lilo na svém posledním zasedání 
rozdělení dotací v tzv. Akci milion. 
Letos tak poprvé učinilo podle 
nových pravidel s názvem „Kri-
téria pro poskytování finanční 
dotace z rozpočtu města Holešo-
va na činnost a aktivity v oblasti 
sportovní, kulturní a společenské, 
tzv. Akce milion. Tato kritéria byla 
schválena Zastupitelstvem města 
Holešova dne 21. prosince 2009. 
Po konečných úpravách bylo 
letos na Akci milion vyčleněno 

Zastupitelstvo přidělilo dotace  
z tzv. Akce milion

1 300 000 korun. Podrobný rozpis 
přidělených financí jednotlivým 
subjektům zveřejníme v příštím 
čísle Holešovska.

 Letos přišlo na městský úřad 
celkem 65 žádostí, což bylo méně 
než v předcházejících dvou le-
tech. V roce 2009 a 2008 přišlo 
71 žádostí, v roce 2007 celkem 64 
žádostí, v roce 2006 - 48, v roce 
2005 - 50, v roce 2004 - 58, v roce 
2003 - 57 a v roce 2002 celkem 
55 žádostí. 

(sov)
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Dokončení ze str. 1
Cílem je vytvořit v tomto pro-

storu mezi nádražím a sídlištěm 
Novosady jakési druhé, tentokrát 
moderní centrum Holešova, které 
vyroste vedle současného histo-
rického centra města soustředě-
ného kolem náměstí Dr. E. Beneše 
a zámku.    

Co vy na to, pane starosto?
Kdo chce kočky z Havlíčkové?

Motorkáři vyjeli s požehnáním děkana

Školní je na prodej

Součástí řešení tohoto problé-
mu je také sanace druhé části Školní 
ulice až ke třídě Palackého a pře-
stěhování zdejších obyvatel do no-
vého objektu, jehož výstavba začne 
v létě. Na podzim by se pak do to-
hoto objektu měli zbývající nájemníci 
ze Školní ulice přestěhovat.“

(sov)

Prosíme o pomoc při řešení „kočičí“ situace v Havlíčkově ulici v Ho-
lešově, kde po odstěhování obyvatel z nedalekých domů zůstala na ulici 
bezprizorní zvířata. Jedná se o 3 mourovaté kočičky a 2 kocourky - čer-
nobílého a zrzavého. Jsou to dospělá zvířata, která jsou sice v současné 
době dobře živena, ale potřebují vedle základního veterinárního ošetření 
hlavně svůj domov a trvalou lásku člověka.Věříme, že se najdou lidé, 
kteří se těchto zvířat ujmou, a předejde se tak jejich strádání hlavně 
v zimních měsících.

 Veškeré informace vám poskytne p. Bubeníková: 777 576 609 
nebo p. Doleželová ve Zverimexu u minigolfu 777 607 850.

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 dis-
pozici ihned. Cena za nemovitost 
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.

ŘáDKOVá 
inZErcE

Zhruba dvě stovky motorkářů z regionu 
zahájily v sobotu 1. května sezónu v centru 
Holešova. V pravé poledne požehnal strojům 
i jezdcům shromážděným kolem kostela děkan 
holešovské farnosti František Cinciala. Kolona 
silných strojů se pak vydala na spanilou jízdu 

přes Martinice a Fryšták na Lešnou a zpět přes 
Přílepy do Dobrotic, kde program zahájení 
motorkářské sezóny pokračoval.

Podrobnosti  o  akci  včetně  spousty 
fotografií naleznete na stránkách pořadatelů 
www.bykeri.czechian.net   
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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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOScH

PrOnáJEM komerčního prostoru 
v Holešově v Tovární ulici.
Celková plocha 600 m2 s možností rozdělení 
na samostatné prostory, nákladní rampa, 

sociální zázemí, energie připojeny.

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

Chorvatsko - Zástupci města 
Holešova přijali pozvání u příležitosti 
Dne svatého Jiří do partnerského 
chorvatského městečka Desinič. 
Po příjezdu nás v pátek ráno 23. 
dubna přivítala místní dechovka 
Desiničanka, zástupci města Desi-
nič i místní lidé vřelými přátelskými 
pozdravy. Dopoledne se uskutečnila 
bohoslužba v kostele sv. Jiří, kterou 
kromě chorvatského faráře sloužil 

i náš holešovský děkan František 
Cinciala. Na náměstíčku vyhrávala 
celé dopoledne místní kapela k dob-
ré pohodě i připravené degustaci 
místních vín, která k této slavnostní 
příležitosti dodali místní vinaři. 

Odpoledne se program roz-
dělil. Holešovští fotbalisté - „staří 
páni“ - se utkali při přátelském  utká-
ní s fotbalovým klubem z Pregra-
dy - nedalekého města. Zástupci 
Holešova starosta města Zdeněk 
Janalík, místostarosta Rudolf Sei-
fert, radní Josef Jakubčík a zastu-
pitel Miroslav Strnad se zúčastnili 
slavnostního aktu, otevření nové 
mateřské školy v Desiniči. 

Pro děti z MŠ byl připraven bo-
hatý program, divadelní vystoupení 
dvou studentek herectví ze Zlína. 

Zástupci města obdarovali děti při otevření MŠ v Desiniči

Dětem se rozzářila očka, jakmile 
mohly rozbalit dárky od zástupců 
města Holešova (hračky z J+H) 
a ochutnat cukrovinky, které k této 
příležitosti sponzorsky věnovala 
firma Nestlé. Mimo jiné akci oboha-
tili divadelním vystoupením hosté 
z rakouského městečka Gloggnitz, 
se kterými také Holešov udržuje 
velmi dobré přátelství. Do Desiniče 
odjeli rovněž zástupci dobrovolných 

hasičů z Holešova a setkali se tam 
se svými chorvatskými kolegy.

Večer program pokračoval 
(po oba následující dny) v obrov-
ském stanu, kde se střídaly místní 
folklorní a hudební soubory, mažo-
retky z Desiniče a Českou republiku 
a náš region reprezentoval folklorní 
soubor Rusava a cimbálovka Bu-
kovinka. 

V sobotu se přítomní účastníci 
zájezdu mohli podívat do nedaleké-
ho skanzenu, který je zaměřen na ži-
vot v Krapinsko-Záhorské oblasti. 
Bylo zde možno navštívit i rodný 
dům Josipa B. Tita. Další skupinka 
se vydala na turistický výlet na Vin-
nou Goru a fotbalisté přijali pozvání 
zdejšího místostarosty k návštěvě 
„Grašnej Gorici“. Odpoledne se 

na místním hřišti uskutečnil další 
fotbalový zápas mezi týmy Holešova 
a Desiniče. Ten holešovští fotbalisté 
bezproblémově vyhráli a naopak 
alespoň pohostili své přátele pl-
zeňským a lahůdkami věnovaným 
firmou JASPO Holešov. Večer jsme 
se museli rozloučit a vydat se opět 
do Česka. 

Česko-chorvatská družební 
návštěva se i tentokrát vydařila, 
společensko-kulturní setkání pod-
pořilo vzájemné velmi dobré vztahy 
a „účastníci zájezdu“ si přivezli krás-

né vzpomínky. Kulturními vystoupe-
ními, sportovními kláními, ale i pre-
zentací firem tak přispěli k propagaci 
Holešova a naší země v krásné Kra-
pinské oblasti. Po našem návratu 
domů jsem obdržela děkovný e-mail 
s velkým poděkováním zástupcům 
města i všem zúčastněným za velmi 
přátelskou atmosféru a také velké 
poděkování od učitelek z mateř-
ské školy a od dětí, kterým udělaly 
velkou radost dárky a cukrovinky 
z Holešova.

Irena Seifertová                             

Dopoledne se uskutečnila bohoslužba v kostele sv. Jiří, kterou sloužil 
i holešovský děkan František Cinciala (druhý zleva). 

Starosta Holešova Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf Seifert 
mezi dětmi v mateřské škole v Desiniči. 

Sportovní rozměr návštěvy v chorvatském družebním městě 
obstarali fotbalisté z Holešova.
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V sala terreně byly oceněny osobnosti Holešova za rok 2009

Vrcholem letošního prvomájového programu v zámku a zámecké 
zahradě bylo předání ocenění osobnostem města Holešova. Tato 
cena se letos udělovala poprvé. Zastupitelstvo města schválilo dne 
21. prosince 2009 pravidla pro její udělování a podle těchto pravidel 
byly ve stanoveném termínu doručeny na Městský úřad Holešov 
dvě nominace - Miroslav Olšina a František Křupala. V souladu 
s pravidly jmenovala Rada města Holešova dne 8. 3. 2010 Komisi 
pro udělení cen města Holešova v roce 2010 ve složení Rudolf 
Seifert, Ludmila Joklová a Libor Liška. Tato komise se sešla dne  
22. 3. 2010 a doporučila jednomyslně k ocenění Miroslava Olšinu.

Miroslav Olšina je jednou z nejvýznamnějších postav vlastivědné 
a kulturní činnosti v Holešově a okolí v posledních čtyřech desetiletích. 
Od roku 1968 pracuje v okresním archivu, nejprve v Holešově a po jeho 
přesunutí v Kroměříži. Od roku 2002 je ředitelem Státního okresního 
archivu Kroměříž. Svými články týkajícími se zejména historie Holešova 
a okolí či místních významných osobností přispívá pravidelně do čtrnácti-
deníku Holešovsko a do jednotlivých publikací Knihovničky Holešovska. 
Osobně zajišťuje vlastivědné výstavy s tematikou holešovských dějin. 
Právě v roce 2009 byl autorem a zpracovatelem výstavy k dílu a osobnosti 
Františka Xavera Richtera v rámci oslav 300. výročí Richterova narození 
a také v tomto roce oslavil významné životní výročí.

Velkou pečeť města předal Miroslavu Olšinovi  
starosta města Zdeněk Janalík. 

Osobností města Holešova za rok 2009 v oblasti kultury se 
stal Jiří Richter. 

Jiří Richter založil Klub přátel Izraele v Holešově a zejména OLAM 
- společnost Judaica Holešov, občanské sdružení, jehož je rovněž před-
sedou. Vytvořil, vede organizaci a v plné míře zajišťuje dramaturgii kaž-
doročních festivalů židovské kultury v Holešově, které zatím vyvrcholily 
9. ročníkem v roce 2009 a které jsou celostátně významnou kulturní akcí. 
Pamětní list v deskách převzal z rukou místostarosty Rudolfa Seiferta 
spolupracovník Jiřího Richtera Bohumil Kněz. Jiří Richter  byl na přelomu 
dubna a května na dovolené. 

Osobností města Holešova za rok 2009 v oblasti volnočaso-
vých aktivit je slečna Lenka Doleželová.

Lenka Doleželová dosáhla v roce 2009 těchto úspěchů: na mis-
trovství České republiky v twirlingu první místo v kategorii sólo senior. 
Na mistrovství České republiky sóla a dua třetí místo a titul druhý vicemistr 
ČR v sólo senior s rekvizitami. V roce 2009 založila občanské sdružení 
Mažoretky Holešov, se kterými dobře reprezentuje naše město.

Cenu Lence Doleželové předal poslanec Parlamentu ČR Pavel 
Svoboda. 

Kolektivem města Holešova za rok 2009 v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit se stal dětský folklorní soubor Zrníčko.

Dětský folklorní soubor Zrníčko pracuje ve Středisku volného času 
od roku 2003. Za dobu působení prošlo souborem zhruba 100 dětí 
ve věku od 3 do 7 let. Soubor Zrníčko se účastní řady významných akcí 
nejen v Holešově, jako je např. Den matek, Vánoční pohlazení, Rozsví-
cení vánočního stromu, ale i v Kroměříži, Chropyni, Zlíně.

Cenu souboru předal poslanec Parlamentu ČR Josef Smýkal.

Pamětní list v deskách obdržel také Dalibor Sedlář za osobní 
podíl při záchraně lidského života.

Dalibor Sedlář, holešovský občan a hokejový brankář HC Olomouc, dne 
30. 12. 2009 na zimním stadionu Sportovního klubu Horácké Slavie Třebíč 
před utkáním 1. ligy ledního hokeje pomohl zachránit lidský život šestadva-
cetiletého třebíčského hokejisty Lukáše Slámy, který při předzápasovém 
rozcvičení zkolaboval. Za tento čin dostal spolu se svými třemi spoluhráči 
od Českého klubu fair play za rok 2009 i Čestný diplom za záchranu živo-
ta. Cenu předal Daliboru Sedlářovi místostarosta města Josef Bartošek. 

Text a foto František Sovadina. (Více fotografií na www.holesov.cz) 
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Přijaté usnesení č. 141/2010. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit uzavření smlouvy o po-
skytnutí úvěru k financování výku-
pu pozemků pro JV obchvat města 
ve výši 21 mil. Kč se společností 
Komerční banka, a.s. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 19. 
04. 2010.
Přijaté  usnesení  č.  142/2010. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit dodatky ke zřizo-
vacím  listinám příspěvkových 
organizací: dodatek č. 4 ke zři-
zovací listině 1. Základní školy 
Holešov, dodatek č. 5 ke zřizo-
vací listině 2. Základní školy Ho-
lešov, dodatek č. 5 ke zřizovací 
listině 3. Základní školy Hole-
šov, dodatek č. 4 ke zřizovací 
listině Mateřské školy, Holešov, 
Masarykova 636, okres Kromě-
říž,  dodatek  č.  3  ke  zřizovací 
listině Mateřské školy, Holešov, 
Grohova 1392, okres Kroměříž, 
dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
Mateřské školy Sluníčko Hole-
šov, dodatek č. 4 ke zřizovací 
listině Centra pro seniory, pří-
spěvková organizace, dodatek 
č. 4 ke zřizovací listině Ústřední 
školní jídelny Holešov, dodatek 
č.  8  ke  zřizovací  listině Měst-
ského kulturního střediska Ho-
lešov, příspěvková organizace, 
dodatek č. 7 ke zřizovací listině 
Střediska  volného  času,  pří-
spěvková organizace, dle před-
ložených  návrhů.  Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 
19. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 143/2010. 
Rada města Holešova schválila 
rozpočtové opatření Rady měs-
ta Holešova č. 2/2010 v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města 
Holešova ze dne 15. 6. 2009. Zod-
povídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté  usnesení  č.  144/2010. 
Rada města  Holešova  dopo-
ručila  Zastupitelstvu  města 
Holešova  schválit  pořízení 
změny územního plánu města 
Holešova na návrh Libora Liš-
ky, bytem Holešov, ze dne 09. 
04. 2010 spočívající ve změně 
funkčního využití pozemku p.č. 
2951/6  a  části  pozemku  p.č. 
2951/2 v k.ú. Holešov na plochu 
bydlení.  Zodpovídá:  Ing.  Ra-
domír Šťastný. Termín: ZM 19. 
04. 2010.
Přijaté usnesení č. 145/2010. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova  schválit 
úplatné nabytí vlastnických práv 
nově vzniklých pozemků dle zpra-
covaných geometrických plánů 
č. 1505 - 94/2009, k.ú. Holešov, 
č. 1502 - 94/2009, k.ú. Holešov, 

Usnesení z 8. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 19. dubna 2010

č. 373 - 94/2009, k.ú. Dobroti-
ce, č. 1079 - 94/2009, k.ú. Žopy, 
vše zpracované Ing. Danielem 
Sobotou, v souvislosti s realizací 
investiční akce „Silnice II/490: Ho-
lešov - jihovýchodní obchvat“ dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 
19. 04. 2010.
Přijaté  usnesení  č.  146/2010. 
Rada města Holešova doporu-
čila  Zastupitelstvu města  Ho-
lešova schválit úplatné nabytí 
vlastnických práv k pozemkům 
od jednotlivých vlastníků v sou-
vislosti  s  realizací  investiční 
akce „Silnice II/490: Holešov - ji-
hovýchodní obchvat“ dle před-
loženého  návrhu.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 19.04.2010.
Přijaté usnesení č. 147/2010. Rada 
města Holešova schválila smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemcích 
p.č. KN 3256, 3100/76, 3100/70, 
3100/74 a 3100/68, k.ú. Holešov, 
KN p.č. 640/14, k.ú. Všetuly, PK 
p.č. 192/2, k.ú. Třebětice, PK 
p.č. 153 a PK 144/1, k.ú. Količín, 
s Pozemkovým fondem České 
republiky, Praha 3, Husinecká 
1024/11a, IČ 45797072, v sou-
vislosti s realizací investiční akce 
„Holešovsko sever - kanalizace 
- stavba 1 - Holešov - Količín - 
Tučapy“ dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté  usnesení  č.  148/2010. 
Rada města  Holešova  schvá-
lila vypsání výběrového řízení 
na  veřejnou  zakázku  „Výstav-
ba parkovacích míst ve městě 
Holešově“.  K  podání  nabídky 
budou  osloveny  firmy:  1.  RK 
plus, s.r.o., Holešov, nám. F. X. 
Richtera 985, 2. Vladimír Vrubel, 
Přílepy  39,  3.  Ladislav  Vyňu-
chal,  Holešov,  Sadová  1551, 
4.  Technické  služby  Holešov, 
s.r.o., Květná 1555, 5. RAPOS, 
spol. s r.o., Holešov, Nerudova 
325. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 149/2010. 
Rada města Holešova schválila 
zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor, Tovární 1081, 
Holešov, o výměře cca 22 m2, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté  usnesení  č.  150/2010. 
Rada města  Holešova  dopo-
ručila  Zastupitelstvu  města 
Holešova  schválit  prodej  čás-
tí  městských  pozemků  p.č. 
1923/3,  ostatní  plocha,  o  vý-
měře cca 595 m2, a p.č. 1925/24, 
ostatní  plocha,  o  výměře  cca 
320 m2,  vše  k.ú. Holešov, Ka-
mile Belzové,  bytem Holešov, 

a Dušanu Kolářovi, bytem Olo-
mouc,  za  kupní  cenu  200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spo-
jené.  Smlouva  bude  uzavře-
na v  termínu do 15. 08. 2010. 
Po marném uplynutí  uvedené 
lhůty  způsobené  nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 151/2010. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prode-
je části městského pozemku p.č. 
3501/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 9.000 m2, k.ú. Holešov, a měst-
ských pozemků p.č. 151/19, trvalý 
travní porost, o výměře 693 m2, 
p.č. 151/20, trvalý travní porost, 
o výměře 243 m2, k.ú. Dobrotice, 
pro Moravský rybářský svaz, o.s., 
se sídlem Brno, IČ 00434159, dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 
19. 04. 2010.
Přijaté  usnesení  č.  152/2010. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
prodeje městských  pozemků 
v  lokalitě ul. Školní v Holešo-
vě p.č. 1070, zastavěná plocha 
a  nádvoří,  o  výměře  127 m2, 
p.č. 1071 o výměře 191 m2, p.č. 
1072 o výměře 437 m2, p.č. 1073 
o výměře 197 m2, p.č. 1074 o vý-
měře 437 m2, p.č. 1075 o výměře 
191 m2, p.č. 1077 o výměře 434 
m2, p.č. 1078 o výměře 191 m2, 
p.č. 1079 o výměře 444 m2, p.č. 
1080 o výměře 200 m2, p.č. 1081 
o výměře 460 m2 a p.č. 2961/1 
o výměře 1003 m2, vše ostatní 
plocha v k.ú. Holešov, dle před-
loženého a upraveného návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: ZM 19.04.2010.
Přijaté usnesení č. 153/2010. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit poskytnutí účelové do-
tace ve výši 204.000 Kč Charitě 
Holešov, IČ 47930063, na úhradu 
energie v městských objektech 
č.p. 97 na nám. Svobody, č.p. 
658 ul. Tyršova, č.p. 1134 a 1136 
na ul. Havlíčkova a č.p. 1597 na ul. 
Novosady v Holešově, které má 
Charita ve výpůjčce a ve kterých 
poskytuje pečovatelské služby. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Ter-
mín: ZM 19. 04. 2010.
Přijaté  usnesení  č.  154/2010. 
Rada města  Holešova  dopo-
ručila  Zastupitelstvu  města 
Holešova  schválit  pravidla 
pro prodej bytových jednotek, 
domů  a  nebytových  jednotek 
v majetku města Holešova dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Jana Kolářová. Termín: ZM 
19. 04. 2010.

Přijaté usnesení č. 155/2010. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměrů prode-
je dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Jana Kolářová. Termín: 
ZM 19. 04. 2010.
Přijaté  usnesení  č.  156/2010. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení  nájemní  smlouvy 
uzavřené s 1. Miroslavem a Mar-
tou Hrkotovými na užívání bytu 
č. 2. v městském domě čp. 543 
na  ul.  Palackého  v  Holešově 
na dobu určitou do 30.06.2010. 
2 Peterem Pilo na užívání bytu 
č.  5  v  městském  domě  čp. 
432  na  ul.  Školní  v  Holešově 
na dobu určitou do 30.06.2010. 
3. Janem a Ilonou Gaborovými 
na užívání bytu č. 1 v městském 
domě čp. 429 na ul. Školní v Ho-
lešově na dobu určitou do 30. 
06. 2010. Zodpovídá: Jana Kolá-
řová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 157/2010. Rada 
města Holešova udělila souhlas 
s výměnou bytů mezi Karolem 
a Karlou Vassovými, nájemci bytu 
č. 7 v městském domě čp. 1602 
na ul. Novosady v Holešově o ve-
likosti 71,86 m2, a Petrem Vassem 
a Olgou Randusovou, nájemci 
bytu č. 5 v domě č.p. 1379 na ul. 
Masarykova v Holešově o velikosti 
1+1. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté  usnesení  č.  158/2010. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s Jo-
sefem Bělíčkem, bytem Holešov, 
na užívání bytu vel. 1+1 o výmě-
ře 44,45 m2, označeného č. 10, 
v městském domě čp. 657 na ul. 
Tyršova  v  Holešově  na  dobu 
neurčitou. Zodpovídá Jana Ko-
lářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 159/2010. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 6. dubna 2010.
Přijaté  usnesení  č.  160/2010. 
Rada města  Holešova  schvá-
lila vypsání výběrového řízení 
na akci „Výstavba nízkorozpoč-
tových  domů  v  lokalitě  Boře-
novská“ v souladu se zákonem 
č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách,  prostřednictvím 
společnosti MCI SERVIS, s.r.o., 
Zlín. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 161/2010. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci o koncepci 
rozvoje parkování, dopravy a ze-
leně ve městě.

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města

 Mgr. Rudolf Seifert 
ověřovatel zápisu                                                                          
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Holešovský červený kříž bilancoval
V úterý 27. dubna proběhla v prostorách 

Klubu důchodců v Holešově výroční členská 
schůze Místní organizace Českého červeného 
kříže v Holešově. Hojně navštíveného setkání 
se zúčastnili jako hosté rovněž starosta města 
PaedDr. Zdeněk Janalík a oba místostarostové 
Josef Bartošek a Mgr. Rudolf Seifert. Výroční 
schůzi řídila předsedkyně holešovského ČČK 
Olga Rypková. Spolu se členkami výboru před-
nesla hodnotící zprávu za rok 2009 a zprávu 
o hospodaření MO. Členové, resp. převážně 
členky Červeného kříže se za svou činnost 
v loňském roce nemusí vůbec stydět. Celoročně 

Členky Českého červeného kříže přišli na jejich schůzi pozdravit také představitelé města.

poskytují zdravotní dozor a služby první pomoci 
prakticky na všech větších akcích pořádaných 
městem nebo Městským kulturním středis-
kem, jako je např. Den zdraví, den otevřených 
dveří na zámku,  Den dětí, Den bez aut, velké 
koncerty a další kulturní a společenské akce. 
Přítomné členky a členy pozdravili srdečně 
všichni představitelé města Holešova. Ocenili 
nezištnou a obětavou pomoc, kterou poskytu-
je holešovský Červený kříž nejen městu, ale 
i občanským sdružením a jednotlivcům, kteří se 
díky jeho zásahům a výchově mládeže mohou 
cítit v našem městě opět o něco bezpečněji. 

Přátelské povídání se starostou a místosta-
rosty vyústilo prakticky v pokračování besedy 
občanů s představiteli města. Členská schůze 
byla zakončena přednáškou místního historika 
Karla Bartoška o působení řádu Trinitářů v Ho-
lešově, který byl vlastně předchůdcem aktivit 
ČČK. Holešovská organizace Červeného kříže 
pokračuje ve své záslužné humanitární činnosti 
i do dalšího období. Pro stále dokonalejší plnění 
svých úkolů potřebuje ale obnovovat členskou 
základnu a ráda přijme každého nového člena či 
členku, ochotné zapojit se do jejích aktivit.

(red)

Poděkování
Děkuji tímto paní Janě Rohálové za pomoc při řešení mé dosavadní 
svízelné zdravotní situace. Použitím tzv. Vojtovy metody léčby pohybo-
vých vad na dospělých pacientech mi hodně usnadnila můj dosavadní 
způsob života, který tak opět nabyl významu. Za to si paní Rohálové 
velmi vážím a chci jí touto cestou moc poděkovat. Zároveň doporučuji 
ostatním pacientům uvažovat o této alternativní léčbě, která mi skutečně 
pomohla. Ještě jednou děkuji. Luděk Rýpar, Holešov  

inZErcE 
v Holešovsku
nejúčinnější 
v regionu.

Populární pálení čarodějnic se konalo v sobotu 24. dubna ve spor-
tovním areálu v Kolíčíně. Stovky dětí a dospělých nejen z Količína, ale 
i širokého okolí se zúčastnilo akce v místním sportovním areálu. Osadní 
výbor připravil jako obvykle bohatý kulturní program pro všechny věkové 
kategorie.  Jeho součástí byla diskotéka, zapálení vatry, spousta soutěží, 
vyhlášení nej čarodějnice i ohňostroj. 

V Količíně se konalo tradiční 
pálení čarodějnic

Na tanečním kole ve sportovním areálu to skutečně žilo. >

Na količínské hranici shořely vedle čarodějnice také ořezané  
větve z celé vesnice.

Količínští hasiči v sobotu 24. dubna navštívili pouť na Svatém Hostýně. 
(Více fotografií na www.holesov.cz)

PrOVEDU 
drobné stavební 

a obkladačské práce 
v Holešově 

a okolí.

Telefon 573 395 705, 
mobil 736 731 776
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Za poslední léta se již stalo 
tradicí, že se v Holešově na dů-
stojném průběhu oslav 1. máje 
podílí také místní organizace 
ČSSD.  I letos připravila pro mi-
lovníky dobré zábavy ve čtvrtek 
29. dubna od 17:00 hod. v kině 
Svět filmové představení nové 

Oslava 1. máje s čSSD v kině Svět

české komedie režiséra Zdeňka 
Trošky Doktor od Jezera hro-
chů.

Úvodem diváky přivítal a vý-
znam 1. máje připomněl předseda 
holešovských sociálních demo-
kratů a poslanec PSP ČR Josef 
Smýkal. Poté předal slovo po-

slankyni Evropského  parlamentu 
(EP) MUDr. Olze Sehnalové, která 
přítomným poděkovala za pod-
poru při její úspěšné kandidatuře 
do EP a popřála všem příjemné 
prožití oslav 1. máje. A pak se již 
zcela zaplněný sál bavil příběhem 
slušného, hodného, ale do dneš-

ního světa se skoro nehodícího 
doktora Čeňka Dobeška.

Po skončení promítání čekalo 
na diváky u východu z kina malé 
překvapení; pro dámy oranžové 
růže, pro ostatní nafouknuté ba-
lónky a jiné drobné dárky.

Jaroslav Chmelař

O problematice lidmi naleze-
ných mláďat zvěře již byly popsány 
stohy papíru, odvysílány desítky 
minut televizních záběrů. Jsou však 
i poněkud nestandardní situace, 
třeba takové, do jaké se dostal pan 
Lumír Stojan z MS Kostelecký les.

V úseku Pacetluky prováděl 
v září 2009 poslední seč vojtěšky 
na mysliveckém políčku - navzdory 
blížícímu se podzimu „vysekal“ čtyři 
čerstvě narozené zajíčky, z nichž 
jeden bohužel setkání s technikou 
nepřežil. Rozhodování bylo těžké, 
zvláště když i nejbližší okolí mys-
livce odrazovalo od pokusu o umě-
lý odchov nalezenců. Vše vsadil 
na jednu kartu, na zkoušku podložil 
zajíčky domácí samici, která přišla 

Zaječí příběh
o celý vrh svých mláďat. Navzdory 
pochybám se samice projevila jako 
vzorná matka, o čemž svědčila i její 
úporná obrana vůči jakémukoliv 
vetřelci pomocí drápků a zubů.

Ke zdárnému vývoji zajíčků 
přispěla i podaná ozdravná léčiva 
proti kokcidióze, a tak v lednu 2010 
byli zajíci přestěhováni do sklení-
ku, kde jim byly vytvořeny přírod-
ní podmínky. Po další dávce léčiv 
a označení byli v průběhu dubna 
vypuštěni do volné přírody. Snad si 
během svého svobodného zaječího 
života vzpomenou na zahradu, které 
kromě skleníku vévodil přírodní ryb-
níček a voliéry s osazenstvem krá-
lovských a tenebroských bažantů.

Zdeněk Hlaváč

  1. Chci obnovit společné zdanění manželů
 2. Chci daňové zvýhodnění rodin s více dět-

mi a dostupné školky
  3. Chci platit část sociálního pojistného přímo 

na důchod mých rodičů
 4. Chci zachovat státní podporu stavebního 

spoření
 5.  Chci zrušit poplatek za recept u lékaře
 6.  Chci více zdanit a zároveň omezit hazard
 7.  Chci levnější státní zakázky bez korupce
 8.  Chci zvýšit možnost úvěru pro mladé rodiny na bydlení 
  z 300 na 500 tisíc Kč
 9.  Chci zamezit zneužívání sociálních dávek
 10.  Chci efektivní a fungující veřejnou dopravu
11.  Nechci podporovat ty, kteří sami nechtějí pracovat 
  nebo se práci vyhýbají
12.  Nechci zvyšování státního dluhu
13.  Nechci výpověď ze zaměstnání bez udání důvodu
14.  Nechci snížení porodného a mateřské
 15.  Nechci snižovat životní úroveň důchodců a zdravotně postižených
 16.  Nechci mrhat penězi z evropských dotací na nesmyslné projekty
 17.  Nechci platit vysoké odměny manažerům státních firem

10 + 7 důvod proč  
jít k volbám

17 dobrých důvodů, proč jít k volbám
17 dobrých důvodů, proč volit kandidátku č. 17

KDU-čSL - DOBrá VOLBA PrO SLUŠnÉ LiDi

V druhé polovině dubna zavítal do Holešova bývalý ministr kultury 
Vítězslav Jandák. V doprovodu čelných politiků a lídrů zlínské kandidátky 
ČSSD Zdeňka Škromacha, Josefa Smýkala a dalších hostů si prohlédl 
zrekonstruované prostory zámku, ale také výstavu historických pohlednic, 
faleristiky, magnetofonů a rádií. Po zámeckých prostorách je provázel 
ředitel Městského kulturního střediska v Holešova Pavel Chmelík a zámec-
ký kastelán Jaroslav Radecki. Vítězslav Jandák si u vchodu na výstavu 
zakoupil jednu z publikací o historii holešovského zámku.  (ll)

Exministr kultury si prohlédl  
holešovský zámek
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Alois  Valenta 
zůstal  výsadkářem 
až do konce života. 

V  další  části 
seriálu, v němž při-
nášíme  životopisy 
důstojníků 7. výsad-
kového pluku, který 
v Holešově působil 
v  šedesátých  le-
tech minulého  sto-
letí,  připomínáme 
osudy  plukovníka 
v  záloze  ing.  Aloise  Valenty.

Narodil se 29. října 1931 
v Prlově na Vsetínsku. Vyrostl 
v početné rodině jako třetí z osmi 
dětí. Po druhé světové válce se 
rodina přestěhovala na Znojem-
sko. Začal studovat gymnázium 
v Mikulově, po dvou letech však 
přestoupil na vojenské gymnázium 

Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů

Z činnosti Klubu výsadkových veteránů Holešov

v Moravské Třebové. 
Po maturitě absolvo-
val pěchotní učiliště. 
Rozhodl se pro spe-
cializaci výsadkáře 
a průzkumníka.  Bě-
hem vojenské služ-
by působil u mnoha 
výsadkových útvarů. 
V roce 1957 byl při 
založení průzkumné 
výsadkové roty zvlášt-
ního určení v Sabino-

vě, kde působil ve funkci velitele 2. 
čety. Potom odešel do poddůstoj-
nické školy, kde se významnou mě-
rou zasloužil o výcvik nových veli-
telů družstev. Ve výcviku vojáků byl 
tvrdý, ale byl přísný i sám na sebe. 
Podřízení jeho autoritu respektova-
li. Po transformaci útvaru na stupeň 
prapor a přesunu do Prešova byl 

ustanoven do funkce velitele roty. 
V roce 1960 byl prapor přesunut 
do Holešova, kde později zastával 
různé štábní funkce u praporu a ná-
sledně u 7. výsadkového pluku. 
V této době vystudoval vysokou 
vojenskou školu. V roce 1966 se 
přestěhoval do Tábora, kde vyko-
nával vysokou velitelskou funkci 
na Západním vojenském okruhu. 
Rád se vracel mezi výsadkáře, kte-
rým i nadále předával své zkuše-
nosti, věnoval se jejich odbornému 
vedení. Pomáhal vybudovat nové 
výcvikové středisko v Prostějově.  
Až do konce své vojenské kariéry 
prováděl vojenské seskoky. Byl 
držitelem všech stupňů výsadkář-
ských odznaků, včetně titulů Mistr 
a Instruktor.

Ke své práci přistupoval velice 
zodpovědně.  Lidé, se kterými se 

pracovně setkal, se k němu hlásili 
i po mnoha letech. 

Přestože své práci dal hodně 
času a energie, důležitá byla pro 
něj hlavně rodina. V roce 1957 
si vzal za manželku Růženu Ko-
záčkovou a prožili spolu 47leté 
harmonické manželství. Vychovali 
spolu tři děti. 

Alois Valenta se aktivně an-
gažoval při vzpomínkových akcích 
na partyzánský odboj. Do poslední 
chvíle udržoval kontakty s parašu-
tistickými veterány.

V roce 1989 odešel do zálohy 
a i přes zdravotní problémy se na-
dále věnoval zálibám ve sportov-
ní oblasti. Jeho zdravotní stav se 
však stále zhoršoval a plukovník 
v.v. Ing. Alois Valenta dne 12. červ-
na 2004 v Táboře skonal.

(jb)

Ing. Alois Valenta

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 780 001

RPSN od 199,71%

k03-0036_SMP_90x90_BW.indd   1 16.10.2009   11:15:17

Měsíc duben byl ve znamení 
řady společenských událostí, kterých 
se účastnili i členové našeho klubu. 

16.  dubna  -  téměř  dvě  de-
sítky  výsadkových  veteránů  se 
účastnily  vzpomínkového  aktu 
k uctění památky výsadkové sku-
piny Clay-Eva v obci Hostišová 
u pomníčku postaveného poblíž 
místa seskoku.

Vzpomínka na seskok a zda-
řilou odbojovou činnost výsadku 
na území Moravy se poprvé ko-
nala pod záštitou hejtmana Zlín-
ského kraje  a poprvé  za účasti 
všech  tří  synů  -  potomků  čle-
nů  paraskupiny.  Po  ceremoni-
álu,  ještě  před  setměním,  vy-
razily  na  vzpomínkový  pochod 
ve  stopách  výsadkové  skupiny 
Clay-Eva kromě ostatních  i dvě 
skupiny  dosud  ještě  zdatných 
výsadkových veteránů.

17. dubna - delegace Klubu 
výsadkových veteránů se účastnila 
vzpomínky 90. výročí od narození 
pplk. Jiřího Štokmana, tehdejšího 
šifranta, četaře aspiranta skupiny 
Clay-Eva. Delegace položila kytici 
květin u pamětní desky umístěné 
na jeho rodném domě v Buchlo-
vicích.

18. dubna - konal se pietní 
akt u památníku protifašistického 
odboje  na  Ploštině  ležící mezi 
obcemi Drnovice a Vysoké Pole. 
Tento akt se konal za přímé účasti 
hejtmana Zlínského kraje. Dopro-
vodný  akt,  kladení  věnců  a  hu-
dební doprovod, byl zabezpečen 
příslušníky krajského vojenského 
velitelství. Při této příležitosti bylo 
obci Drnovice uděleno vyzname-
nání ministra obrany ČR I. stupně, 
které  předal  I.  náměstek minis-
tra  obrany  František  Padělek. 
Zástupci  našeho KVV  společně 
s Klubem výsadkových veteránů 
Zlín  přispěli  nejen  svou  účastí, 
ale i položením květin.

19. dubna - dva členové na-
šeho klubu společně s kolegy KVV 
Prostějov byli vzdát poslední poctu 
plk. ve výslužbě Jiřímu Šolcovi - vý-
sadkáři a spisovateli, autorovi několi-
ka knih s vojenskou tematikou (např. 
„Červené barety“), který opustil naše 
řady ve věku 78 let. Rozloučení se 
konalo ve velké obřadní síni v Praze, 
se všemi vojenskými poctami.

20. dubna - tak jak jsme si 
loni předsevzali, vyjela skupina 
členů  našeho  klubu  na  Tesák 
a Troják,  aby očistili  a  upravili 

po zimním období pomníky par-
tyzánů  padlých  v  protifašistic-
kém odboji.

Na měsíc květen organizuje-
me účast členů Klubu výsadkových 

veteránů na pietním aktu při příleži-
tosti 65. výročí osvobození města 
Holešova dne 4. května u památníku 
padlých.

Výbor KVV Holešov

Vzpomínka 90. výročí od narození pplk. Jiřího Štokmana, šifranta, 
četaře aspiranta skupiny Clay-Eva.

Pietní akt u památníku protifašistického odboje na Ploštině.
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Počasí celý týden nebylo pochodu příliš 
nakloněno. Až v pátek déšť ustal a trasa po-
chodu mohla začít schnout. Účastníci pochodu  
Clay-Eva potvrdili, že ani nepřízeň počasí ne-
může odvrátit jejich účast, tak se hromadné 
odhlašování skupin z pochodu nekonalo. 

Na start pochodu se letos postavilo 85 
účastníků, ale těch, kteří se zúčastnili pouze 
slavnostního zahájení, bylo mnohem více. Dle 
očekávání dorazila na zahájení pochodu velmi 
vzácná návštěva. Z USA přiletěli dva synové 
dvou členů skupiny. Pan Michael Štokman, syn 
šifranta skupiny Jiřího Štokmana, a pan Antonín 
Bartoš ml., syn velitele skupiny. Trojici přímých 
potomků členů výsadku Clay doplnil Ing. Čestmír 
Šikola ml., syn radisty skupiny, který přijel z Malé 
Skály. Ani letos nechyběli Jan Štokman z Buch-
lovic, synovec Jiřího Štokmana, a paní Bohumila 
Zicháčková z Bystřice pod Hostýnem, dcera 
významných spolupracovníků skupiny.

noční vzpomínkový pochod clay-Eva 2010 letos s výjimečnými hosty

Vzhledem k tomu, že v sobotu 17. dubna 
2010 uplynulo 90 let od narození šifranta skupiny 
Jiřího Štokmana, nesl se letošní pochod v duchu 
tohoto jubilea. Na začátku slavnostního setkání 
seznámil příchozí Mgr. Ondřej Machálek s život-
ními osudy Jiřího Štokmana. Mgr. Michal Mynář, 
který celý ceremoniál provázel svým slovem, se 
zhostil i hudebního občerstvení a zahrál hymnu 
pochodu „Jdou muži tmou“, jejímž je autorem.

Nakonec dostali slovo vzácní hosté. Před 
mikrofon s krátkou zdravicí předstoupili všichni tři 
synové a i Jan Štokman, který doplnil životopis 
Jiřího Štokmana o zajímavé detaily z jeho života 
v USA. Na závěr ceremoniálu zazněla česká 
a slovenská hymna (hymna státu, za který pa-
rašutisté bojovali), došlo i na položení kytic k po-
mníku a na čestnou salvu z pušek členů Klubu 
vojenské historie Hraničářského pluku 19. 

Místa startu skupin byla opět dvě. Do terénu 
mohli účastníci vyrazit jako již tradičně z Rackové 

od fotbalového hřiště a zdatnější si mohli vyzkou-
šet kompletní trasu pochodu přímo z Hostišové. 
I letos byla na trase U Tří kamenů přichystána 
zastávka v podobě bedny s vysílačkou, ve které 
byla kronika pochodu a pro každého pamětní 
placka. U vlakového nádraží v Bystřici pod Ho-
stýnem vzniklo cílové stanoviště, u kterého se 
mohli zmožení pochodující zahřát horkým čajem 
a vychutnat již tradiční chléb se sádlem a cibulí. 
Obdrželi zde také účastnické listy. 

Za všechny organizátory pochodu chci 
poděkovat nejen těm, díky jejichž pomoci náš 
pochod může probíhat, ale i účastníkům, kteří 
svým vzorným chováním přispívají k hladkému 
průběhu a důstojnosti celé akce. Již nyní vás mů-
žeme srdečně pozvat na osmý ročník pochodu, 
který se uskuteční z 15. na 16. dubna 2011. Pro 
konkrétní informace sledujte internetové stránky 
pochodu: http://clay-eva.cz 
Za pořadatele pochodu Ing. Marek Bartošek

Čestná salva z pušek členů Klubu vojenské historie 
Hraničářského pluku 19.  

U mikrofonu se v průběhu slavnostního ceremoniálu vystřídali potomci 
všech členů skupiny Clay-Eva. 

Vzpomínkových pochodů se pravidelně účastní členové Klubu 
výsadkových veteránů z Holešova.  

Na start pochodu se letos postavilo 85 účastníků. Těch, kteří se zúčastnili 
pouze slavnostního zahájení, bylo mnohem více.
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noční putování z rackové do Bystřice napříč Hostýnskými vrchy

TáBOr s Wikynem 
v rajnochovicích 

již po sedmé...
Tábor je určen pro chlapce a dívky 

od 6 do 16 let.
Táborová základna je v údolí říčky 

Juhyně.
Termíny: 

I. běh od 1. do 14. 8. 2010, 
cena 2900 Kč

II. běh od 14. 8. do 21. 8. 2010, 
cena 1740 Kč

Tel.: 604 100 907, mail: www. tabor-
rajnochovice.webnode.cz

Krátce po dvacáté hodině. Startovní čára na okraji Rackové. 
Jeden z pořadatelů pochodu Marek Bartošek si důkladně zapisuje každého 

ze startujících. Je třeba, aby si na konci pochodu mohl u každého 
odškrtnout, že ve zdraví došel. 

22.30 - hřeben Onřejovska. Pohyb po nočních a deštěm nasáklých 
Hostýnkách není pro úplně každého. Vždyť  řada účastníků pochodu 

Clay-Eva měla zkušenost z pohybu ve vysokohorském terénu, 
včetně výstupu na Mount Blanc.  

22.40 - dlouhý a na několika místech kamenitý hřeben Ondřejovska 
poskytuje nádherné výhledy zejména jihovýchodním směrem 

- do východní části Fryštácké brázdy i na samotný Zlín, 
jehož světla zářila do temné noci. 

00.25 - les U Tří kamenů. I letos tady pořadatelé umístili bednu 
s vysílačkou, ve které byla kronika pochodu a pro každého pamětní placka. 

Zbývající část trasy byla variantní. Někteří šli do Bystřice přes Tesák, 
jiní se vraceli po hřebenu přes Klapinov, Skalný a kolem Hostýna.

01.15 - rozcestí Na Šarmance. Noc pokročila a v nohách už je přes dvacet 
kilometrů. Na účastníky pochodu pozvolna doléhá únava a také zima. Fou-
ká nepříjemný vítr, v záři čelových baterek poletuje drobný prach, nejspíše 
popel z islandské sopky.  Foto František Sovadina a Ivana Sedlářová

03.15 - cíl - parkoviště před vlakovým nádražím v Bystřici pod Hostý-
nem. Na unavené účastníky pochodu čeká s teplým čajem a chlebem 
se sádlem a cibulí pořadatel Michal Mynář. Každý už netrpělivě vyhlíží 

pracovnici Českých drah, která ve čtyři hodiny otevírá vyhřátou čekárnu. 
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Čl. I Základní ustanovení
1)Těmito Pravidly se stanoví postup při 

prodeji bytových jednotek, domů a nebytových 
jednotek určených rozhodnutím Zastupitelstva 
města Holešova (dále jen „ZMH“) k prodeji, které 
jsou dosud ve vlastnictví města Holešova (dále 
jen „vlastník“ nebo též „prodávající“), fyzickým 
nebo právnickým osobám za podmínek sta-
novených zákonem č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
a zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
(dále jen „zákon o vlastnictví bytů“), vše ve znění 
pozdějších právních předpisů. 

2) Prodej bytových jednotek, domů a ne-
bytových jednotek se uskutečňuje: a) prodejem 
bytových jednotek současným nájemcům dle čl. 
II, III, IV b) prodejem bytových jednotek třetím 
osobám dle čl. V c) prodejem domů dle čl. VII d) 
prodejem volných bytových jednotek dle čl. VII e) 
prodejem nebytových jednotek dle čl. VII.

3) Záměr města Holešova prodat bytové 
jednotky, domy a nebytové jednotky bude zve-
řejněn podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Podmínky prodeje bytových jednotek 
současným nájemcům 

1) Bytová jednotka se nabízí k prodeji ná-
jemci, který má uzavřenou s vlastníkem řádnou 
nájemní smlouvu. Nájemní smlouvy vystavuje 
společnost pověřená správou majetku města 
Holešova po řádném přidělení bytu z pořadníku 
žadatelů, nebo na základě přechodu nájmu bytu 
na rodinné příslušníky nebo cizí osoby po odstě-
hování nebo po úmrtí stávajících nájemců dle  
§ 706, resp. § 708 OZ. Každý nový nájemní vztah 
podléhá schválení v Radě města Holešova (dále 
jen „RMH“).

2) Bytovou jednotku nemůže odkoupit oso-
ba, která byt užívá protiprávně. V případě, že 
nájemce má dluh na nájemném či úhradách 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu bude mu 
bytová jednotka nabídnuta k odkoupení s upo-
zorněním, že dluhy na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu, musí 
být uhrazeny před podpisem kupní smlouvy. 
Nájemci, který nesplní tyto podmínky, nebude  
bytová jednotka prodána.

3) Prodej všech bytových jednotek zpro-
středkovává společnost pověřená správou ma-
jetku města Holešova.

4) Prodej je uskutečněn až podpisy prodá-
vajícího a kupujícího na kupní smlouvě. Za návrh 
i přijetí návrhu se považuje vždy až příslušný 
podpis kupní smlouvy. Jiné úkony v průběhu 
vyjednávání jsou považovány jen za předsmluvní 
ujednání.

5) V případě prodeje bytových jednotek 
ve smyslu zákona o vlastnictví bytů je předmě-
tem prodeje příslušná bytová jednotka, ideální 
spoluvlastnický podíl ke společným částem domu 
určený dle § 8 zákona o vlastnictví bytů, ideální 
spoluvlastnický podíl k pozemku (stavební parce-
le) odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu.

Čl. III Postup při prodeji bytových jednotek
1) Seznam bytových jednotek určených 

k prodeji dle zákona o vlastnictví bytů bude 
zveřejněn vyvěšením na úřední desce města 
Holešova, zveřejněním na internetových strán-
kách města Holešova (www.holesov.cz), popř. 
dalším možným způsobem, po dobu minimálně 
15 kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli 
zájemci seznámit. 

2) Závazná nabídka na odkoupení příslušné 
bytové jednotky se zasílá vždy nájemcům všech 

Pravidla pro prodej bytových jednotek, domů a nebytových jednotek 
v majetku města Holešova

bytů v domě, včetně těch, kteří o odkoupení bytu 
nežádali. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do  
6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může 
vlastník dále postupovat přiměřeně podle čl. VI. 
odstavce 2 a následujících těchto Pravidel.

Čl. IV Kupní cena bytových jednotek a sou-
visející náklady

1) Prodej bytových jednotek je prováděn 
ve smyslu ustanovení zákona o vlastnictví bytů. 
Podle ustanovení tohoto zákona činí lhůta pro 
odkoupení bytové jednotky 6 měsíců ode dne 
doručení závazné nabídky za kupní cenu, jejíž 
podmínky jsou dále uvedeny.

2) Nabídková cena bytu je stanovena jako 
80 % z výchozí ceny určené znalcem vycháze-
jícím ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších právních předpisů, 
a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni 
ocenění, který zákon provádí.

3) Pokud všichni nájemci v domě projeví zá-
jem o odkoupení bytové jednotky, činí nabídková 
kupní cena 75 % z výchozí ceny.   

Všem nájemcům k zaplacení běží lhůta 
od převzetí doporučeného dopisu nebo lhůta 
stanovená v kupních smlouvách, tj. 3 měsíce ode 
dne podpisu kupní smlouvy. Nezaplatí-li nájemce 
ve stanovené lhůtě, zvyšuje se nabídková kupní 
cena nájemci v domě na 80 % a musí být uhrazena 
do 14 dnů od původně stanoveného termínu.  

Pro nájemce, kteří nedodrželi ani takto pro-
dlouženou lhůtu, činí pak nabídková kupní cena 
další 3 měsíce 85 % z výchozí ceny stanovené 
znalcem.  

4)  V případě, že nájemce realizuje výmě-
nu bytu ve lhůtách uvedených v odst. 3 tohoto 
článku, zůstávají zachovány novému nájemci 
původní lhůty pro uhrazení kupní ceny ve výši, 
uvedené v odst. 3 tohoto článku.

5)  V minulosti oslovenému nájemci z byto-
vého domu, kde již byla část bytových jednotek 
prodána, bude po uplynutí lhůty 6 měsíců ode 
dne doručení původní nabídky učiněna ještě 
jedna nabídka s cenou 90 % z výchozí ceny 
s termínem 12 měsíců na zaplacení.

6)  Kupní cena se platí jednorázově, niko-
liv ve splátkách, a to nejpozději do tří měsíců 
od podpisu kupní smlouvy.

7)   Kupující je dále povinen uhradit při 
podpisu kupní smlouvy správní poplatek za pro-
vedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem.

Čl. V Prodej bytové jednotky třetí osobě
1) Bytové jednotky, které nebyly prodány 

postupem dle článku III a IV, může vlastník na zá-
kladě vlastního rozhodnutí prodat třetím osobám. 
Postupuje v těchto případech ve smyslu ust. § 22 
odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů.

2) Prodej třetí osobě se uskuteční postupem 
dle článku VII, avšak minimální cena, za kterou 
může být byt prodán, je stanovena ve výši 100 % 
z výchozí ceny určené znalcem vycházejícím ze 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
ve znění pozdějších právních předpisů, a z ceno-
vého předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, 
který zákon provádí. 

3) Prodej bytových jednotek se bude usku-
tečňovat na základě znaleckých posudků, které 
budou nahrazovat prohlídky bytů.

Čl. VI Postup při prodeji bytových jednotek 
v domech se zvláštním režimem

1) Domem se zvláštním režimem se rozumí 
bytové domy se společnými kotelnami, výmění-
kovými stanicemi, rozvody tepla a teplé užitkové 
vody nebo kryty civilní ochrany.

2) Spoluvlastnický podíl na prostorách, 
ve kterých jsou umístěny kotelny (v domech, 
které nejsou napojeny na centrální zásobování 
teplem) a slouží zásobování teplem, popř. tep-
lou užitkovou vodou pouze pro jeden objekt, 
se prodává spolu s bytem, a to včetně podílu 
na technologickém vybavení, jež je součástí ko-
telny. Do doby prodeje všech bytů v domě bude 
zachován stávající způsob provozování kotelny, 
nedohodnou-li se spoluvlastníci jinak.

3) Spoluvlastnický podíl na prostorách, 
ve kterých jsou umístěny výměníkové stanice 
sloužící pro jeden, popř. více domů, se prodává 
spolu s bytem. Zařízení výměníkových stanic 
není předmětem prodeje. Na budoucí vlastníky 
bytových jednotek přejdou v souladu s ustanove-
ním § 13 odst. 6 zákona o vlastnictví bytů práva 
a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, 
týkající se těchto prostorů a zařízení, nabytím 
vlastnictví k bytu, tzn. přejdou na ně práva a po-
vinnosti ze smlouvy o výpůjčce se společností 
Tepelné hospodářství Holešov s. r. o., popř. věc-
né břemeno zřízené ve prospěch společnosti 
Tepelné hospodářství Holešov s. r. o. 

4) Rozvody tepla a teplé užitkové vody, 
které a) slouží k zásobování teplem a teplou užit-
kovou vodou pouze pro jeden bytový dům, budou 
vždy předmětem prodeje a tvoří společnou část 
domu, b) slouží k zásobování teplem a teplou 
užitkovou vodou pro více objektů (tj. veřejné 
rozvody, které bytovým domem procházejí), 
nejsou předmětem prodeje.

5) Spoluvlastnický podíl na prostorách, 
ve kterých se nacházejí kryty civilní ochrany, se 
prodává spolu s bytem. Provoz a údržbu zařízení 
civilní ochrany zajišťuje a provádí město Holešov. 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje má 
kontrolní a schvalovací pravomoc ve vztahu 
ke stavbám civilní ochrany. Vlastníci bytových 
jednotek jsou povinni umožnit vstup do domu 
za účelem údržby, kontroly, zabezpečení provo-
zu a oprav zařízení civilní ochrany pověřeným 
zaměstnancům města Holešova.

Čl. VII Prodej domů, volných bytových jed-
notek a nebytových jednotek 

1) Podle tohoto článku se postupuje při 
prodeji domů, bytových jednotek, ke kterým není 
uzavřena nájemní smlouva (dále jen „volné byto-
vé jednotky“) a při prodeji nebytových jednotek. 
Podle tohoto článku se přiměřeně postupuje také 
v případech, kdy tak stanoví tato Pravidla. 

2) Domy, volné bytové jednotky a nebytové 
jednotky se prodávají formou veřejné soutěže. 
Záměr města Holešova prodat domy, volné byto-
vé jednotky a nebytové jednotky bude oznámen 
vyvěšením na úřední desce města Holešova, 
zveřejněním na internetových stránkách měs-
ta Holešova (www.holesov.cz), popř. dalším 
možným způsobem, po dobu minimálně 15 
kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli zájemci 
seznámit. V záměru bude rovněž uvedeno místo, 
kde se zájemci mohou seznámit s Pravidly pro 
prodej bytových jednotek, domů a nebytových 
jednotek v majetku města Holešova.

3) Vybrané domy a nebytové jednotky mo-
hou být přednostně nabídnuty k prodeji stáva-
jícím nájemníkům se zvýhodněním dle přílohy  
č. 1 těchto pravidel. 

Čl.VIII Přechodná a závěrečná ustanovení
1.Tato Pravidla byla schválena Zastupitel-

stvem města Holešova dne 19. 4. 2010, usne-
sením č. 61/2010.

2) Tato pravidla jsou účinná ode dne schvá-
lení Zastupitelstvem města Holešova.



13

hole‰ovsko 9/2010

Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměry prodeje 
městských  nemovitostí:

1. dům č.p. 20 stojící na po-
zemku p.č. 63/1, 63/2 pozemek 
p.č. 63/1 o výměře 157 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří pozemek 
p.č. 63/2 o výměře 149 m2, za-
stavěná plocha a nádvoří vše k.ú. 
Holešov. Uvedený dům obsahuje 
3 bytové jednotky o velikosti: 1+0, 
3+1 a 2+1 a pronajaté nebytové 
prostory (dílna) za minimální kup-
ní cenu 4.000.000 Kč + náklady 
s  prodejem  spojené. Zájemci 
o koupi těchto nemovitostí musí 
podat žádost písemně v zalepe-
né obálce s výrazným označením 
„Neotevírat - nabídka č.p. 20“.                                                                                                                                    

2.  dům č.p. 64 stojící na po-
zemku p.č. 137/1 pozemek p.č. 
137/1 o výměře 718 m2, zastavěná 

Záměry prodeje městských nemovitostí
plocha a nádvoří vše k.ú. Holešov. 
Uvedený dům obsahuje 5 bytových 
jednotek  o velikosti 2+1, 3 bytové 
jednotky o velikosti 1+1, nebytové 
prostory za minimální kupní cenu 
6.000.000 Kč  +  náklady  s  pro-
dejem spojené. Zájemci o koupi 
těchto nemovitostí musí podat žá-
dost písemně v zalepené obálce 
s výrazným označením „Neoteví-
rat - nabídka č.p. 64“.

3. dům č.p. 545 stojící na po-
zemku p.č. 1419,  pozemek p.č. 
1419 o výměře 1141 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemek p.č. 
1420/1 o výměře 1680 m2, zahra-
da, vše k.ú. Holešov.  Uvedený 
dům obsahuje 3 bytové jednotky  
o velikosti 3+1, 6 bytových jed-
notek o velikosti 2+1, 2 bytové 
jednotky  o velikosti 1+1 za mini-
mální kupní cenu 7.500.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zájemci o koupi těchto nemovi-

tostí musí podat žádost písemně 
v zalepené obálce s výrazným 
označením „Neotevírat  -  nabíd-
ka č.p. 545“.

4. nebytové prostory - dům 
č.p. 1420 stojící na pozemku p.č. 
1681/19, pozemek p.č. 1681/19 
o výměře 113 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše k.ú. Holešov za mi-
nimální kupní cenu 1.000.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zájemci o koupi těchto nemovitostí 
musí podat žádost písemně v zale-
pené obálce s výrazným označením 
„Neotevírat - nabídka č.p. 1420“.

Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo dne 19.04.2010 záměr 
prodeje nemovitostí za podmínek 
stanovených v Pravidlech pro 
prodej bytových jednotek, domů 
a nebytových jednotek v majetku 
města Holešova.                                      

Zájemci o koupi uvedených 
nemovitostí musí podat žádost pí-

semně v zalepené obálce s výraz-
ným označením s heslem, které je 
uvedeno u jednotlivých domů, a to 
buď poštou na adresu Městský 
úřad Holešov, Masarykova 628, 
769 17 Holešov, nebo přímo na po-
datelny Městského úřadu Holešov, 
a to nejpozději do: 10.00 hod. dne 
26. 05. 2010.

Žádosti musí obsahovat:  řád-
né  označení zájemce (u fyzických 
osob rodná čísla, u práv. osob ko-
pie výpisu obch. rejstříku, živnos-
tenského listu), účel využití nemo-
vitosti, nabídku kupní ceny, termín 
a způsob úhrady kupní ceny.

Bližší  informace  o  pro-
deji  podá  Jana  Kolářová,  tel. 
573  521  253.  Záměr  prodeje 
-  zveřejnění  na  úřední  desce 
od 26. 04. 2010 do 10. 00 hodin 
26. 05. 2010.

(redakčně upraveno)

Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr prodeje 
městských  nemovitostí:

1) bytové jednotky v měst-
ském domě čp. 192 ul. Střelnice 
v Holešově stojící na pozemku p.č. 
463, a pozemek p.č. 463 o výměře 
511 m2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov -  stáva-
jícím nájemníkům za minimální 
kupní cenu dle znaleckého posud-
ku + náklady s prodejem spojené. 
Uvedený dům obsahuje 5 byto-
vých  jednotek o velikosti 1+1. 

2) bytové jednotky a půd-
ní  prostor  v  domě  čp.  652 
(Holešov, ul. Masarykova) stojící 
na pozemku p.č. 1748, pozemek 
p.č. 1748 o výměře 521 m2, za-
stavěná plocha a nádvoří,  po-

zemek p.č. 1749/1 o výměře 1027 
m2, zahrada, pozemek p.č.  1749/2 
o výměře 6 m2 (altán) zastavěná 
plocha vše k.ú. Holešov -  stáva-
jícím  nájemníkům za minimální 
kupní cenu dle znaleckého posudku 
+ náklady s prodejem spojené.

3) bytové jednotky v domě 
čp. 1193, 1194 a 1195 (Holešov, 
ul.  U  Letiště) stojící na pozem-
ku p.č. 2727/2, p.č. 2727/3, p.č. 
2727/27 a pozemků p.č. 2727/2 
o výměře 192 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, p.č.2727/3 o výměře 174 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 2727/27 o výměře 164 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov - stávajícím nájem-
níkům za minimální kupní cenu 
dle znaleckého posudku + náklady 
s prodejem spojené. V domě je 10 
bytových jednotek o velikosti 2+1, 

1 bytová jednotka o velikosti 3+1,  
1 bytová jednotka o velikosti 1+1 

4)  bytové jednotky v domě 
čp.  1230 (Holešov, ul. Grohova) 
stojící na pozemku p.č. 1477/1, 
a pozemků p.č. 1477/1 o výměře 
163 m2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, p.č.1482 o výměře 989 m2, 
zahrada, vše k.ú. Holešov - stáva-
jícím  nájemníkům za minimální 
kupní cenu dle znaleckého posudku 
+ náklady s prodejem spojené. Dům 
č.p. 1230 obsahuje 4 bytové jednot-
ky o velikosti 2+1.

Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo dne 19. 04. 2010 
záměr prodeje nemovitostí za pod-
mínek stanovených v Pravidlech 
pro prodej bytových jednotek, domů 
a nebytových jednotek v majetku 
města Holešova. Nabídková cena  
stávajících nájemníků bude před 

porovnáním s nabídkou ostatních 
účastníků veřejné soutěže upra-
vena základním koeficientem Kn. 
Maximální hodnota koeficientu 
bude 1,15. 

Převod bytové jednotky 
bude proveden v souladu se zák. 
č. 72/1994 Sb., kterým se upravu-
jí některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a doplňují některé zákony 
(zákon o vlastnictví bytů) ve znění 
pozdějších zákonů.

Bližší  informace  o  pro-
deji  podá  Jana  Kolářová, 
odbor  kancelář  starosty,  tel. 
573  521  253.  Záměr  prodeje 
-  zveřejnění na úřední desce 
od  26. 04. 2010 do 10.00 hodin  
26. 05. 2010.

(redakčně upraveno) 

v souladu s ustanovením §39 odst. 
1  zák.  č.  128/2000 Sb.  o  obcích 
v platném znění zveřejňuje záměry 
směny pozemků a to tak, že:

1. z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Holešov pozemek p.č. 3273, 
o výměře cca 8.600 m2, k.ú. Hole-
šov a z vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Holešov přejdou do vlast-
nictví 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 ob-
chvat“, v předloženém znění.

2. z vlastnictví města Holešova 
přejdou do vlastnictví Zdeňka Trh-
líka pozemky p.č. 3394, o výměře 
7798 m2, k.ú. Holešov a p.č. 566/3, 
o výměře 4009 m2, k.ú. Tučapy, 
a z vlastnictví Zdeňka Trhlíka pře-
jdou do vlastnictví města Holešova 
pozemky p.č. 1992/2 o výměře 369 
m2 a p.č. 1992/3, o výměře 689 m2, 

MĚSTO HOLEŠOVMĚSTO HOLEŠOV
k.ú. Holešov, v rámci přípravy stavby 
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchod-
ní obchvat“,v předloženém znění.

Zájemci o směnu městských po-
zemků musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 01 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Měst-
ského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 17. 05. 2010  do 10.00 hod. Směna 
pozemků bude připraven k projedná-
ní na zasedání Zastupitelstva měs-
ta Holešova v měsíci červnu 2010.

Bližší  informace o  směnách 
podá  odbor  investic,  silničního 
hospodářství  a  údržby  města 
Městského úřadu Holešov,  Jitka 
Hanslíková, tel.: 573521459. Záměry 
směn jsou zveřejněny na úřední desce 
od 21. 04. 2010 do 17. 05. 2010.

Ing. Stanislav Julíček, 
městský stavitel

vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby 

města

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění zveřejňuje záměry prodeje části městských pozemků: 

1. p.č. 182/3, ostatní plocha, o výměře cca 12 m2 k.ú. Holešov manželům 
Drábkovým, bytem Zlín  za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a 2. p.č. 
2957/1, ostatní plocha, o výměře cca 16 m2  p.č. 2961/4, ostatní plocha, o výměře 
cca 24 m2  k.ú. Holešov,  manželům Zbrankovým, bytem Holešov za minimál-
ní kupní cenu  200,- Kč/m2. V obou případech + náklady s tímto prodejem 
spojené: správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu z katastru 
nemovitostí, daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny. Kupující jsou 
povinni zajistit si geometrický plán vlastním nákladem a přizvat technika správy 
majetku odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Městského 
úřadu Holešov k vyměřování pozemku geodetem. Zájemci o koupi  městského 
pozemku musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, 
Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu 
Holešov, a to nejpozději do 17. 05. 2010  do 10.00 hod. 

Žádost musí  obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických osob 
rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského listu), 
účel využití pozemku, návrh kupní ceny, termín a způsob úhrady kupní ceny. 
Prodej pozemku bude připraven k projednání na zasedání Zastupitelstva města 
Holešova v měsíci červnu 2010. Bližší informace o prodeji podá odbor inves-
tic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu Holešov, Jitka 
Hanslíková, tel.: 573521459. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od  
21. 04. 2010 do 17. 05. 2010.

Ing. Stanislav Julíček, městský stavitel
vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města
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MĚSTO HOLEŠOV (dále jen vyhlašova-
tel) vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 281 
a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejnou 
soutěž (dále jen VS) o nejvhodnější návrh 
na zastavění části lokality ulice Školní by-
tovým  (polyfunkčním)  domem  a  uzavření 
smlouvy na prodej pozemků pro výstavbu 
bytového  domu  a  jeho  zázemí  (dále jen 
návrh):

1.  Předmětem plnění  je: Zástavba by-
tovým (polyfunkčním) domem pozemků  p.č. 
1070, zast.plocha a nádvoří o výměře 127 
m2,  p.č. 1071, ost. plocha o výměře  191 m2, 
p.č. 1072, ost. plocha o výměře  437 m2, p.č. 
1073, ost. plocha o výměře 197 m2, p.č. 1074, 
ost. plocha o výměře  437 m2, p.č. 1075, ost. 
plocha o výměře  191 m2, p.č. 1077, ost. plocha 
o výměře  434 m2, p.č. 1078, ost. plocha o vý-
měře  191 m2, p.č. 1079, ost. plocha o výměře  
444 m2, p.č. 1080, ost. plocha o výměře  200 
m2, p.č. 1081, ost. plocha o výměře  460 m2, 
p.č. 2961/1, ost. plocha o výměře 1003 m2, vše 
k.ú. Holešov za minimální kupní cenu  6.000 
000,- Kč + náklady s tímto prodejem spojené: 
správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,  
správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu 

Město vyhlašuje soutěž na prodej a zastavění části Školní ulice

z katastru nemovitostí, daň z převodu nemovi-
tostí ve výši 3 % z kupní ceny.

Navržený dům musí obsahovat: a) ma-
ximálně  tři  nadzemní  podlaží  a  případně 
obytné podkroví, b) minimálně jedno pod-
zemní podlaží, c) podzemní parkovací stání, 
d) v převážné části 1.NP budou umístěny 
komerční  prostory,  e)  pro  komerční  pro-
story bude navržen dostatek parkovacích 
stání  před  objektem. Pro návrh je možno 
vycházet z alternativy zastavění, které je přílo-
hou (Viz úřední deska města Holešova - Pozn. 
redakce).

2. Podmínky soutěže:
A) Nabídka musí splnit veškeré požadavky 

uvedené v předmětu plnění a musí obsahovat: 
a) jednoduchou studii navrhovaného domu, 
b) termíny zastavění, c) návrh kupní ceny, d) 
reference uchazeče - zkušenosti s obdobným 
druhem výstavby.

 B) Návrhy budou podávány písemně 
na adresu město Holešov, Masarykova 628,   
769 17 Holešov nebo předloženy osobně tam-
též na podatelnu.

C) Lhůta, do níž lze návrhy podávat, končí 
dne 31. 5. 2010 v 10.00 hod.

D) Vyhlašovatel oznámí vybraný návrh 
do 60 dnů po ukončení lhůty k podání.

3.  Kritéria  pro  rozhodování  o  nabíd-
kách: a) návrh domu 35 %, b) termíny realizace 
20 %, c) výše kupní ceny 45 %.

4.  Úhrada  nákladů: Účastníci soutěže 
nemají nárok na náhradu nákladů.

5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: ve-
řejnou soutěž zrušit, odmítnout všechny návrhy

6. Název, sídlo, telefon, fax vyhlašova-
tele: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, telefon 573521111, fax 573521210. 
Podrobnější  informace  k  VS  poskytne 
Ing.  Stanislav  Julíček  -  vedoucí  odboru 
ISÚ na telefonu č. 573521450.

7. Doplňující  údaje: Pokud na základě 
této VS bude vybrán návrh zahraniční osoby, 
budou se řídit vzniklé právní vztahy platnými 
zákony ČR.

8.  Informativní  schůzka: Informativní 
schůzka všech zájemců se uskuteční v kan-
celáři starosty města Holešova dne 31.5.2010 
v 16.00 hod. Na této schůzce budou otevřeny 
všechny doručené obálky a uchazeči budou 
mít možnost protokolárně upravit nabídnutou 
kupní cenu. 

Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel,

vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

Zájezd na Sovinec
Turistický zájezd na hrad Sovinec se usku-

teční 15. května 2010. Pěší túra po zelené 
trase přes Skalku na zříceninu hradu Rešov, 
kolem rešovských vodopádů (nejkrásnější vo-
dopád Jeseníků), pak po červené trase přes 
obec Rešov, kopec Ostrý do Valšovského dolu. 
Odtud pak na hrad Sovinec. Cena zájezdu 
250 Kč. Závazné přihlášky přijímá Jiří Číhal, tel.: 
777 694 071 e-mail: jc666@seznam.cz.  

Pěší výšlap na Hostýn
V pořadí už  11. ročník  tradičního pěšího 

putování na Hostýn  se koná v sobotu 29. 5. 
2010. Start je v Roštění u kostela sv. Floriána 
v 8.00 hodin přes Bořeňáky, tučapskou kotlinou 
na Kopaniny ke Trianglu a z Holešova od Ho-
lajky v 8.00 hod. přes Želkov kolem Tučap  na                                                                                                                        
Kopaniny ke Trianglu. Pro účastníky z jiných 
obcí je sraz u Trianglu v 9.30 hodin. Následuje 
túra přes Hlinsko se zastávkou u rodiny Kunů, 
dále kolem Chlumu do Slavkova a tamního 
pohostinství NA ŠACHTĚ, odkud následuje 
finální výstup na sv. Hostýn.

Zvou SČSP a HogoFogo

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřej-
ňuje záměry prodeje městských pozemků: 

1. část p.č. 3501/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 9000 m2, k.ú. Holešov, p.č. 151/19, trvalý 
travní porost, o výměře 693 m2, k.ú. Dobrotice, p.č. 
151/20, trvalý travní porost, o výměře  243 m2, k.ú. 
Dobrotice, pro Moravský rybářský svaz, o.s., IČ 
00434159 za minimální kupní cenu 120.000,- Kč 
+ náklady s tímto prodejem spojené: správní popla-
tek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení 
vkladu do katastru nemovitostí, správní poplatek 
za vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, 
daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní 
ceny. Žádost musí obsahovat: řádné označení 
zájemce (u fyzických osob rodná čísla, u práv. osob 
kopie výpisu obch. rejstříku, živnostenského listu), 
účel využití pozemku, nabídku kupní ceny, termín 
a způsob úhrady kupní ceny.

2. p.č. 926/2, ostatní plocha, o výměře cca 
42 m2, p.č. 928/2, ostatní plocha, o výměře cca  
1 m2,  k.ú. Holešov, k výstavbě  garáže za mini-
mální kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené: správní poplatek za přijetí 
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do ka-
tastru nemovitostí, správní poplatek za vydání 
výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, náklad 
za vyhotovení znaleckého posudku daň z převo-
du nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny. Žádost 
musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fy-

MĚSTO HOLEŠOV cS - HogoFogoTour 
cestovatelský spolek 

zických osob rodná čísla, u práv.osob kopie výpisu 
obch.rejstříku  živnostenského listu), účel využití 
pozemku, nabídku kupní ceny, termín a způsob 
úhrady kupní ceny, prohlášení zájemce, že stavba 
bude provedena dle projektové dokumentace 
schválené městem Holešov, odborem investic, 
silničního hospodářství a údržby města. Infor-
mativní schůzka všech zájemců se uskuteční 
v kanceláři starosty města Holešova dne 19. 
5. 2010 v 16 hodin. 

Kupující je povinen zajistit si geometrický 
plán vlastním nákladem a přizvat technika správy 
majetku odboru investic, silničního hospodářství 
a údržby města Městského úřadu Holešov k vy-
měřování pozemku geodetem. Zájemce o koupi 
městského pozemku musí podat žádost pí-
semně, a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo 
přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, 
a to nejpozději do 17. 5. 2010 do 10 hodin.

Prodej pozemku bude projednán na zasedá-
ní Zastupitelstva města Holešova v měsíci červnu 
2010. Bližší informace o prodeji podá odbor 
investic, silničního hospodářství a údržby města 
Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 
573521459. Záměry prodeje jsou zveřejněny 
na úřední desce od 21.4.2010 do 17. 5. 2010.

Ing. Stanislav Julíček, městský stavitel,
vedoucí odboru investic,

silničního hospodářství a údržby města                                                                                                              
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Záměry prodeje městských nebytových prostor

Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměry prodeje 
městských  nemovitostí - nebyto-
vých prostor:

1) dům č.p. 538 stojící na po-
zemku p.č. 1403/1, pozemek p.č. 
1403/1 o výměře 160 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří, vše k.ú. 
Holešov za minimální kupní cenu 
1.500.000 Kč  +  náklady  s  pro-
dejem spojené. Zájemci o koupi 
těchto nemovitostí musí podat žá-
dost písemně v zalepené obálce 
s výrazným označením „Neoteví-
rat - nabídka č.p. 538“.

2)  dům č.p. 543 stojící na po-
zemku p.č. 1415/1, pozemek p.č. 
1415/1 o výměře 366 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří, vše k.ú. 
Holešov. Uvedený dům obsahuje 
2 bytové jednotky o velikosti 2+1, 
1 bytovou jednotku o velikosti 1+1 
a nebytové prostory (do 31. 5. 2015 
prodejna potravin ŠMAK) za mini-
mální kupní cenu 7.000.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zájemci o koupi těchto nemovi-
tostí musí podat žádost písemně 
v zalepené obálce s výrazným 
označením „Neotevírat  -  nabíd-
ka č.p. 543“.

3) k  30.  04.  2012 městské 
nemovitosti - nebytové prostory 
(garáže,  dílny,  dispečink) sto-
jící na pozemku p.č. 1196 a část 
pozemku p.č. 1196, zast. plocha, 
o výměře cca 1.330 m2, k.ú. Ho-
lešov,  firmě SANITA CAR s.r.o. 
Holešov, k podnikatelským úče-
lům  za minimální  kupní  cenu 
2 000 000 Kč  +  náklady s tímto 
prodejem spojené, na těchto ne-
movitostech vázne nájemní záva-
zek stávajících nájemců. Zájemci 
o koupi těchto nemovitostí musí 

podat žádost písemně v zalepené 
obálce s výrazným označením „Ne-
otevírat - nabídka č.p. 478“.

4)  v domě čp. 1193 (Hole-
šov,  ul.  U  Letiště,  v  současné 
době  trafika) stojící na pozemku 
p.č. 2727/2, a pozemku p.č. 2727/2 
o výměře 192 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Holešov za mi-
nimální kupní cenu 600 000 Kč  
-  750  000 Kč  +  náklady  s  pro-
dejem spojené. Zájemci o koupi 
těchto nemovitostí musí podat žá-
dost písemně v zalepené obálce 
s výrazným označením „Neoteví-
rat - nabídka č.p. 1193/6“.

5) v domě čp. 1193  (Hole-
šov,  ul.  U  Letiště,  v  současné 
době pizzerie) stojící na pozemku 
p.č. 2727/2, a pozemku p.č. 2727/2 
o výměře 192 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú.Holešov  za mi-
nimální kupní cenu 1 300 000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zájemci o koupi těchto nemovitostí 
musí podat žádost písemně v za-
lepené obálce s výrazným ozna-
čením „Neotevírat - nabídka č.p. 
1193/5“.

6) v domě čp. 1194 (Holešov, 
ul. U Letiště, v současné domě 
restaurace) stojící na pozemku 
p.č. 2727/3 a pozemku p.č. 2727/3 
o výměře 174 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Holešov za mi-
nimální kupní cenu 1 200 000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zájemci o koupi těchto nemovitostí 
musí podat žádost písemně v za-
lepené obálce s výrazným ozna-
čením „Neotevírat - nabídka č.p. 
1194/5“.

7) v domě čp. 1195  (Hole-
šov,  ul.  U  Letiště,  v  současné 
době  pedikúra) stojící na po-
zemku p.č. 2727/27, a pozemku 
p.č. 2727/27 o výměře 164 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Holešov za minimální kupní cenu 
550 000 Kč + náklady s prodejem 
spojené. Zájemci o koupi těchto 
nemovitostí musí podat žádost 
písemně v zalepené obálce s vý-
razným označením „Neotevírat 
- nabídka č.p. 1195/5“.

Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo dne 19.04.2010 záměr 
prodeje nemovitostí za podmínek 
stanovených v Pravidlech pro 
prodej bytových jednotek, domů 
a nebytových jednotek v majetku 
města Holešova. 

Zájemci o koupi uvedených 
nemovitostí musí podat žádost pí-
semně v zalepené obálce s výraz-
ným označením s heslem, které je 
uvedeno u jednotlivých domů, a to 
buď poštou na adresu Městský 
úřad Holešov, Masarykova 628, 
769 17 Holešov nebo přímo na po-
datelny Městského úřadu Holešov, 
a to nejpozději do 10.00 hod. dne 
26. 05. 2010.

Hodnotící  kritéria:  kupní 
cena 45 %, účel budoucího uží-
vání 35 %, výše smluvní pokuty, 
zajišťující dodržení účelu budou-
cího  užívání  15 %,  doba  splat-
nosti kupní ceny ve dnech 5 %.

 (1) Hodnocení nabídek bude 
provedeno bodovací metodou. 

 (2) Pro hodnocení nabídek 
bude použito bodovací stupnice 
v rozsahu 0 až 100. Každé jednot-
livé nabídce je dle dílčího kritéria 
přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné na-
bídky v rámci dílčího kritéria. 

• Pro číselně vyjádřitelná kri-
téria, pro která má nejvhodnější 
nabídka maximální hodnotu kritéria 
(např. kupní cena, výše smluvní 
pokuty), získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější 
nabídky. 

• Pro číselně vyjádřitelná kri-
téria, pro která má nejvhodnější 
nabídka minimální hodnotu kritéria 
(např. doba splatnosti kupní ceny) 
získá hodnocená nabídka bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodněj-
ší nabídky k hodnocené nabídce. 

• Pro kritéria, která nelze vy-
jádřit číselně, sestaví hodnotící ko-
mise pořadí nabídek od nejvhod-
nější k nejméně vhodné a přiřadí 
nejvhodnější nabídce 100 bodů 
a každé následující nabídce přiřadí 
takové bodové ohodnocení, které 
vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria 
ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

 (3) Hodnocení podle bodo-
vací metody provede hodnotící 
komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích 
kritérií vynásobí příslušnou vahou 
daného kritéria. Na základě součtu 
výsledných hodnot u jednotlivých 
nabídek hodnotící komise stanoví 
pořadí úspěšnosti jednotlivých na-
bídek tak, že jako nejúspěšnější je 
stanovena nabídka, která dosáhla 
nejvyšší hodnoty.

Žádosti  musí  obsahovat:  
řádné označení zájemce (u fyzic-
kých osob rodná čísla, u práv. osob 
kopie výpisu obch. rejstříku, živnos-
tenského listu), účel využití nemo-
vitosti, nabídku kupní ceny, termín 
a způsob úhrady kupní ceny.

Bližší  informace  o  prodeji 
podá Jana Kolářová, odbor kan-
celář starosty, tel. 573 521 253. 
Záměr  prodeje  -  zveřejnění 
na úřední desce od 26.04.2010 
do 10.00 hod. dne 26.05.2010.

(redakčně upraveno)

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových pro-
stor - garáže 

• u objektu č.p. 15  na nám. Dr. Ed. Beneše v Holešově o celkové 
výměře  19,60 m2  za nájemné v minimální výši 1.000,- Kč/měsíc včetně 
DPH  ( volné od 1. 7. 2010 ),

•  u objektu č.p. 183  na ul. Palackého v Holešově o celkové výměře  
12,25 m2 za nájemné v minimální výši 1.000,- Kč/měsíc včetně DPH 
(volné od 1. 7. 2010)

•  u objektu č.p. 183  na ul. Palackého v Holešově  o celkové výměře  
14,75 m2 ( volné   od 1. 7. 2010 ).

Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písem-
ně, a to buď poštou na adresu Tepelné hospodářství s.r.o., nám. Sv. 
Anny č. 1030, 769 01  Holešov, nebo přímo na pracoviště Tepelného 
hospodářství s.r.o., nám. Sv. Anny č.1029, v Holešově nejpozději  do 14. 
5. 2010.  Žádosti musí být  označeny  heslem: v případě č. 1 „nám. 
Dr. Ed. Beneše č.15“, v případě č. 2 „Palackého č.183/2“  a v případě 
č. 3 „Palackého č.183/1“. Žádosti musí dále obsahovat jméno, příjmení 
a bydliště žadatele.

Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi 
rady. Bližší  informace o pronájmu nebytových prostor poskytne 
pracoviště Tepelné hospodářství s.r.o., nám.Sv.Anny č.1029, 76901 
Holešov, tel. 573 506 240  Jaroslava Stískalová. Záměr pronájmu 
nebytových prostor  je zveřejněn na úřední desce v  termínu od  
26. 4. 2010 do 14. 5. 2010.

PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města

MĚSTO HOLEŠOVMĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, 

v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městského pozemku 
1. p.č. 905/1, orná půda, o výměře 16.846 m2 k.ú. Všetuly, za mini-

mální kupní cenu 600,- Kč/m2  + náklady s tímto prodejem spojené: 
správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu 
z katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní 
ceny.

Zájemci o koupi  městského pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 17. 5. 2010 do 10.00 hodin.

Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři sta-
rosty města Holešova dne 19. 5. 2010 v 15.30 hodin.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických 
osob rodná čísla, u práv.osob kopie výpisu obch. rejstříku, živnosten-
ského listu), účel využití pozemku, nabídku kupní ceny, termín a způsob 
úhrady kupní ceny.

Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva města 
Holešova v měsíci červnu 2010. Bližší informace o prodeji podá odbor 
investic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu Ho-
lešov,  Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 459. Záměr prodeje je zveřejněn 
na úřední desce od 21. 4. 2010 do 17. 5. 2010.

Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel vedoucí odboru investic,

silničního hospodářství a údržby města                                                            
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JEFF  BECK:  EMOTION  &  COMMO-
TION
Legendární  kytarista a nositel Grammy 
Jeff Beck vydal před týdnem po sedmi le-
tech nové sólové album s názvem EMO-
TION & COMMOTION. Vrací se tak  smě-
sicí skladeb, které tento kytarový  virtuos 
hraje společně s dalšími velmi talentova-
nými hudebníky a 64členným  orchest-
rem. Společně se pustili do úprav  tak 
rozdílných děl, jako jsou  Pucciniho „Nes-
sun Dorma“, „Elegy For Dunkirk“ z filmu 
Pokání,  „Somewhere Over The Rainbow“ 
z legendárního Čaroděje ze země OZ  či 
Jeffa Bucklyho interpretace  „Corpus 
Christi Carol“ od Benjamina Brittena. 
Album vzniklo minulý rok v Sarm stu-
diích v Londýně ve spolupráci s držiteli 
mnoha ocenění, producenty  Stevem 
Lipsonem a Trevorem Hornem. K roz-
manitému zvuku alba přispěli mimo řady 
jiných  skvělých hudebníků také jeho tra-
diční  spoluhráči  Vinnie Colaiuta na bicí, 
Jason Rebello na klávesy a Tal Wilkenfeld 
na basovou kytaru. Na albu se dále podí-
lely zpěvačky Imelda May („Lilac Wine“), 
Olivia Safe („Serene“, „Elegy For Dun-
kirk“) a hlavně nositelka Grammy Joss 
Stone („I Put A Spell On You“ a „There’s 
No Other Me“). Jeff Beck říká, že nápad 
propojení kytary s orchestrem se rozvinul 
díky jeho zkušenosti s verzí 5. symfonie 
Gustava Mahlera, kterou nahrál před 
několika lety. 
Pro tohoto kytarového génia byl minulý 
rok jedním z nejúspěšnějších. Svědčí 
o tom jeho vyprodané světové turné, 
vstup do Rockandrollové síně slávy, 
úspěch jeho živého alba, které se dočkalo 
v mnoha zemích platinového ocenění,  
a fantastické vystoupení s kapelou u příle-
žitosti 25. výročí Rockan rollové síně slávy  
v Madison Square Garden. Tento rok 
Jeff Beck pokračuje v intenzivních kon-
certních aktivitách, například počátkem 
roku s Ericem Claptonem a v nejbližších 
týdnech v rámci vlastního propagačního 
turné k vydání nového alba EMOTION & 
COMMOTION. 

RR

Příjemná atmosféra vládla na vernisáži obrazů Hani Grino. 
Kromě malířčiných přátel se v Městské galerii Holešov sešli i ti, 

kteří nevynechají žádnou vernisáž. Foto Robert Rohál

Režisér Tim Burton se rád při natáčení 
obklopuje stejnými lidmi, s trochou nadsáz-
ky se dá mluvit o jeho velké filmové rodině. 
Také ve svém nejnovějším filmu Alenka v říši 
divů vsadil na své osvědčené spolupracovníky.  
V hereckém ansámblu se již posedmé pod jeho 
vedením objevuje Johnny Depp. Ten si u Bur-
tona poprvé zahrál ve Střihorukém Edwardovi 
po boku své tehdejší partnerky Winony Ryder. 
V titulní úloze laskavého monstra s nůžkami 
místo rukou nahradil původně zvažovaného 
Michaela Keatona, kterého si Burton přes od-
por studia předtím prosadil do svého Batmana. 
Depp ho vystřídal nejen v tomto filmu, ale hy-
poteticky vzato možná i ve všech následujících 
společných projektech: Ed Wood, Ospalá díra, 
Mrtvá nevěsta Tima Burtona, Karlík a továrna 
na čokoládu a Sweeney Todd, ďábelský holič 
z Fleet Stereet. Depp sám se vyznal, že Bur-
tonovi kývne na film s jakoukoliv rolí, věří mu 
natolik, že nečte ani scénář a finanční efekt ho 
nezajímá. Peníze mu koneckonců vynáší jiné 
projekty - především pirátská (zatím) trilogie.  

V počtu rolí prohrává o jednu Helena Bonham Car-
ter, kterou Burton obsadil poprvé v Planetě opic. 
Od té doby hraje téměř v každém jeho filmu, ale 
většinou tak jako v Planetě opic je v takové míře 
namaskovaná či počítačově upravená, že není 
mnohdy v podstatě ani k poznání. Oproti Deppo-
vi má další spolupráci pojištěnou a posvěcenou, 
protože se za Burtona v roce 2002 provdala.  
Za kameru se v Alence opětovně po „Ďábel-
ském holiči“ postavil Dariusz Wolski, které-
ho do týmu přivedl Depp z Pirátů z Karibiku. 
Galerii fantaskních výjevů v říši divů svou 
melodií podkreslil osvědčený skladatel Dan-
ny Elfman, který se zas naopak právě kromě 
muzikálového holiče podílel na všech filmech. 
A jaký dort tahle sehraná parta upekla? Alenka 
Tima Burtona je stejně jako Avatar komplet-
ně digitální, pyšní se dokonalou 3-D animací 
a moderními triky z oblasti nejvyspělejší tech-
nologie. Výrazný posun ale v porovnání s před-
chozími adaptacemi Carrollovy literární dětské 
klasiky nenastal jen ve vizuálním řemeslném 
provedení snímku, ale i v uchopení a ztvárně-
ní knižní předlohy. Tato nejnovější verze má 
být dle slov režiséra duchu knihy nejvěrnější. 
Titulní Alenka je navíc již dospělá 19letá dívka, 

Alenka v říši divů - Burtonův rodinný podnik

která má před svatbou. Právě na útěku před 
ženichem spadne do králičí nory a dostane se 
do podzemní říše divů. V jejím ztvárnění se na-
plno projevila hravost, imaginace a fantazie reži-
séra, který právě za pomoci triků a 3-D efektů vy-
tvořil barevný, křiklavý a podivuhodný svět plný 
těch nejroztodivnějších lidiček, tvorů a rostlin. 
Alenka (australská herečka Mia Wasikowska) 
se zde setkává s panem Kloboučníkem (John-
ny Depp s digitálně zvětšenýma očima), zlou 
Srdcovou královnou (Helena Bonham Carter 
s počítačově nafouknutou hlavou), hodnou Bílou 
královnou (kupodivu nijak nedeformovaná Anne 
Hathaway), s kocourem Šklíbou, s bafajícím 
houseňákem Absalomem, s paní Plšicí, s dvoj-
čaty Tydlidýnem a Tydlidumem a mnoha dalšími.  
Sama Alenka zde prochází fantastickými pro-
měnami, hned je malá, že se pohodlně schová 
do čajové konvičky, a hned zas tak velká, že 
na ní praskají šaty. Postupně je stále více citově 
vtahovaná do nového světa a osudů jeho obyva-
tel, a tak se nakonec přirozeně ujme role osvo-
boditelky obyvatel podrobených zlé Srdcové 
královně. Ve finální bitvě se vítězně utká s dra-
kem Tlachapoudem. Po skončení této podzemní 
mise se může vrátit zpátky do našeho světa, 
obohacená o nevšední zážitky a zkušenosti... 
Tim Burton ke svému pojetí řekl: „Ve všech mi-
nulých filmech byla Alenka jen holka vandrující 
od jedné podivné postavy ke druhé. To jsem 
chtěl změnit. Usiloval jsem o pořádné citové 
propojení všech postav a v tomto smyslu o ucho-
vání ducha původního příběhu.“ Příběhu, který 
před již téměř stoletím a půl vymyslel britský 
matematik, logik, fotograf a spisovatel Lewis 
Carroll. Vyprávěl ho  pro zkrácení dlouhé chvíle 
během plavby lodí po Temži dcerce vicekancléře 
oxfordské univerzity Henryho George Liddella, 
Alici Liddell, historicky první Alence. 

Marie Drechslerová

Neděle 23. 5. od 14.00 hodin v prostorách zámecké zahrady 
a zámku FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - vystoupení dětských folklorních 
souborů Hané a Valašska, vstupné 40,-

Neděle 30. 5. od 14.00 hodin v zámecké zahradě celoměstský 
DEN DĚTÍ - hry, soutěže, malování, vystoupení, atrakce...

PODĚKOVánÍ
za donášku nákupů a veškerou pozornost, kterou nám, tělesně 
postiženým, projevují paní Soňa Janalíková a další v Mini Marketu 
Holešov (u restaurace Archa) na Novosadech. 

Marie a Josef Možíšovi, Holešov

Středisko volného času 
Holešov zve
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Neděle 9. 5. v 19.30 h DEZER-
TÉR Z VOLŠAN - Chceš-li poznat 
pravdu, umři! Tak zní motto ko-
medie E. A. Longena se známým 
pražským hercem Oldřichem Na-
vrátilem v hlavní roli! Představení, 
které nastudovala Divadelní spo-
lečnost Julie Jurištové a ve kterém 
dále hrají například Kamila Šprá-
chalová nebo Martina Hudečko-
vá, se uskuteční v sále kina Svět. 
Předprodej v MIC Holešov.

Čtvrtek  26.  5.  až  neděle 
29. 5. FESTIVAL LOUTKY 
A BÁBKY A VŠELIJAKÉ 
HRÁTKY - 2. ročník mezi-
národního setkání českých 
a slovenských divadelníků. 
Dopolední a odpolední pro-
gram pro děti a školy, večer 
něco pro dospělé diváky! 
Kino Svět a Smetanovy 
sady.

VÝSTAVY
Výstava historických po-
hlednic, faleristiky, mag-
netofonů a rádií - přízemí 
zámku. Unikátní výstava 
potrvá do 29. 8. 2010.

Výstava  obrazů  Zpáteč-
ní jízdenka - v prostorách 
Městské galerie Holešov 
vystavuje Haňa Grino. Vý-

Program MKS Holešov

Program kina Svět

stava, kde představuje svou ak-
tuální i počáteční tvorbu známá 
výtvarnice z Bystřice pod Hostý-
nem, potrvá do 30. 5. 2010.

Výstava  černobílých  fotografií 
Roberta Rohála - zámecká vinár-
na (výstava prodloužena).

MKS PŘIPRAVUJE
Neděle 6. 6. Jaromír Nohavica
Čtvrtek 24. 6. Čechomor

Známý herec Oldřich Navrátil hraje 
titulní roli v komedii Dezertér z Volšan.

Sobota 8. 5. v 17.30 a neděle 9. 5. v 15 h: PERCY JACKSON: ZLO-
DĚJ BLESKU - USA, dobrodružný fantasy v českém znění. Fantastické 
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 neděle 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. 

Pondělí 17. 5. a úterý 18. 5. v 19.30 h: I LOVE YOU, PHILIP MOR-
RIS - USA, komedie s titulky. Jim Carrey v roli šťastně ženatého muže, 
který se dostane do problémů a odpykává si trest ve vězení. Zde se 
setká s Philipem Morrisem, do kterého se bezhlavě zamiluje... Inspiro-
váno skutečnými příběhy muže, který podnikl mnoho bizarních útěků 
z vězení, které realizoval vždy v pátek 13...

Čtvrtek  20.  5.  v  17.30  a  pátek  21.  5.  v  19.30  h:  NEZAPOMEŇ 
NA MĚ - USA, romantický s titulky. Romantický snímek s dívčím idolem 
Robertem Pattinsonem (Stmívání, Harry Potter). Jeho nečekaná láska 
k dívce Emily musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií v obou 
rodinách. Role otců ztvárnili  Pierce Brosnan a Chris Cooper. 
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„Ta cesta se začala hodně dáv-
no, za časných dnů mladosti. 
Kde jsou ty časy,
kdy jsme vyplouvali z Götebor-
gu na palubě
Vegy nebo z Vardo na palubě 
Framu!“

Tak začíná vyprávění Karla 
Čapka o jedné z jeho dobrodruž-
ných cest na sever. Z téže knihy 
(Cesta na sever) čerpal také ná-
mořní kapitán pan ing. Vladimír 
Dočekal inspiraci při svém pracov-
ním pobytu v Norsku, na objevo-
vání zajímavostí a krás této drsné 
země, aby se pak o ně mohl podělit 
s vděčnými posluchači. 

Do posledního místa zaplněná 
studovna Městské knihovny v Ho-
lešově se tak stala svědkem jeho 
poutavého vyprávění o místech, 
která navštívil, o zajímavostech, 
které objevil, i o kouzlu severské 
pobřežní krajiny. 

„Oslo, Bergen, Lofoty aneb Kousek cesty s Karlem čapkem“ 
(... a také s panem Vladimírem Dočekalem)

Díky velkému množství di-
apozitivů i filmových ukázek se 
posluchači mohli vrátit o té-
měř 70 let nazpět do míst, která 
K. Čapek se svojí ženou důkladně 
prozkoumali, seznámit se s řadou 
pamětihodností ukrytých v četných 
muzeích a vydat se po stopách R. 
Amundsena a jeho legendární lodi 
Fram. Ta mimo jiné inspirovala O. 
Scheinpflugovou k napsání jedné 
z básní, kterými je Čapkův cestopis 
doprovázen.

Pan Dočekal byl průvod-
cem nadmíru povolaným (i díky 
své profesi námořního kapitána), 
a tak jsme spolu s ním mohli ob-
jevovat půvaby hanzovních měst, 
obdivovat staré obchodní cesty, 
procházet uličkami bíle natřených 
dřevěných domků a téměř cítit 
nezaměnitelnou vůni rybího trhu. 
I když se dnešní svět hodně změ-
nil, to, co tenkrát fascinovalo slav-
ného spisovatele, zůstalo naštěstí 

dochováno dodnes. A díky panu 
Dočekalovi jsme se o tom všem 
mohli všichni přesvědčit.

Knihy  Cesta  na  sever  K. 
Čapka a Český román O. Sche-

inpflugové, ze kterých bylo čer-
páno, si můžete vypůjčit v MěK 
Holešov.

Liba Batrlová

Reprízu detektivní komedie brit-
ského dramatika Normanna Robinse 
Hrobka s vyhlídkou chystá po nedávné 
úspěšné premiéře Divadlo 6. května. 
Druhé uvedení hry se uskuteční ve čtvr-
tek 27. května v 19.30 hodin v sále 
kina Svět.  

Diváci, kteří nestihli premiéru, ane-
bo ti, co chtějí hru v podání holešovských 
divadelníků vidět ještě jednou, čeká zda-
řilé představení plné humoru a napětí. 

V úspěšném představení, které re-
žíroval Jan Nejedlý (měl režii i loňského 
Lakomce), hrají s chutí sobě vlastní Ivo-
na Vávrová, Alena Směšná, Jan Dobeš, 
Adéla Paštěková, Magda Grygerová, 
Jiří Pospíšil, Helena Jandová, Jaroslav 
Jarkovský, Olga Matyášová a Jaroslav 
Bravený. 

RR  

Hrobka 
s vyhlídkou 

se dočká reprízy
Unikátní historické pohlednice Holešova 

se objevily ve dvaapadesátistránkové publikaci, 
kterou vydalo město Holešov. Vzácné pohledy, 
které zachycují převážně začátek dvacátého 
století, pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky 
(1940 - 2006). Úvodní slovo napsal Karel Bar-
tošek, editorem tohoto ojedinělého projektu, 
na němž se spolupodílel i Libor Liška, byl re-
daktor Holešovska Robert Rohál. 

Retrospektivní publikace, která nabízí  
v zajímavých dobových grafických úpravách 
pohledy na dnes už neexistující anebo zreno-
mované objekty (centrum města, významné 
budovy, zámek a jeho přilehlý park) či různé 
akce (průmyslová výstava, městské trhy), vyšla 
už koncem loňského roku v rámci Knihovničky 
Holešovska. 

Brožura je k dostání nejen v obou hole-
šovských knihkupectvích, vybraných trafikách 
i na místě prvního kontaktu Městského úřadu 
Holešov, ale rovněž na výstavě historických po-
hlednic, faleristiky, starých magnetofonů a rádií, 
která právě probíhá v holešovském zámku. 

(red)

Historické pohlednice

Pozvánka 
na výstavu fotografií

HOLEŠOV OBJEKTIVEM
ROBERTA ROHÁLA

Vernisáž - středa 19. 5. 
v 17.30 hodin

Vinárna U Chytílků, 
Masarykova, Holešov

Výstava potrvá 
do konce července 2010
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rOZHOVOr

Více než týden „běží“ v Městské galerii 
Holešov výstava malířky Hani Grino. Výtvar-
nice, která žije léta v Bystřici pod Hostýnem, 
tady ovšem nevystavuje poprvé. Přesto se její 
prozatím poslední holešovská výstava - nazva-
ná Zpáteční jízdenka - v čemsi liší. Sympatická 
výtvarnice totiž postavila do konfrontace svou 
aktuální tvorbu s ukázkami z dob svých umě-
leckých začátků.

Pokolikáté už v Holešově vystavujete 
a kolikátá je to vaše výstava v pořadí?

Vystavuji zde potřetí a pokaždé velmi 
ráda. Jinak je tato výstava moje pětadvacátá. 
Zúčastnila jsem se sedmi společných výstav, 
ale většinou vystavuji samostatně.

S čím přicházíte  letos do Holešova? 
Co všechno nabídnete?

Moje výstava naprosto vybočuje z řady 
svých předchůdkyň. Nejen že se ohlížím 
za uplynulými pěti lety, co jsem na volné noze 
a vystavuji obrazy z těchto let, které zde ještě 
nebyly, ale můj pohled zpět zalétá až do dob 
prvopočátků mého kreslení. Symbolicky je to 
vyjádřeno i v názvu. Zpáteční jízdenka je urče-
ná pro návrat do let mého mládí, kdy jsem se 
na gymnáziu hodně bavila kreslením. Protože 
se po celou dobu, co vystavuji, v povídání o mně 
odvolávám na to, že jsem se vrátila k zálibě ze 
studentských let, považovala jsem za férové 
můj „tvůrčí pravěk“ představit veřejnosti. 

Jak se díváte nyní, s odstupem času, 
na váš „tvůrčí pravěk“?

Snad se nemám za co stydět. S kreslením 
jsem strávila nejednu příjemnou chvíli, líbilo se 
mi hrát si s tvary, zkoušet, jak co nejjednodu-
šeji se dokážu vyjádřit. Dnešní konfrontace je 
úsměvná, hlavně co se týče způsobu provedení 
- kreslila jsem na obyčejný náčrtník, nijak zvlášť 
jsem se nezabývala kvalitou vykreslování, 
jakmile bylo zřejmé, jaká barva byla použita 
a docílila jsem žádaného výrazu, detaily už 
jsem se nezdržovala. Však to taky byla jen 
moje zábava, kdepak bych si pomyslela, že 
za třicet až pětatřicet let budou tato minidílka 
vystavována!

Jaký je rozdíl mezi začínající kumštýř-
kou z let 1975 - 1980 a dnes už vyzrálou 
malířkou Haňou Grino roku 2010?

V té době jsem o tom, že bych se snad 
stala profesionálkou, vůbec neuvažovala. 
Měla jsem plnou hlavu vysněné veterinární 
medicíny a žádná jiná profese mě nedokázala 
zlákat. Ani do tehdejší lidové školy umění jsem 
na kreslení či výtvarnou výchovu nechodila. 
Byla jsem odjakživa dost nespoutaná, co 
se týče projevu, a asi by pro mě bylo ná-
ročné splňovat zadání učitelů... Vzpomínám 
si, že mi něco takového dělalo problémy 
i na základní škole - kreslit tak, jak všichni 
ostatní - však mám na kterémsi vysvědčení 
z výtvarné výchovy dvojku - mezi ostatními 
jedničkami. Myslím, že dnes kreslím pořád 
ve svém prapůvodně nakročeném stylu, ako-
rát věnuji mnohem větší pozornost kvalitnímu 
propracování samotné kresby a asi jsem ještě 
o trochu víc nekonkrétní. Moc se mi líbí, když 
dokážu ztvárnit určitou specifickou atmosféru, 
náladu, pocit, takové to neuchopitelno.

Docela ráda bych zůstala „nezařaditelná“, říká malířka Haňa Grino

Jak se vám tvoří na tvz. volné noze?
Svým rozhodnutím zůstat na volné noze 

jsem získala vytouženou svobodu, které bych 
se jen velmi nerada vzdávala, ale za kterou 
zároveň draze platím. Obrazy jsou věci tzv. 
zbytné, je mi jasné, že si je lidé nebudou ku-
povat, když mají problémy s pořízením věcí pro 
život nezbytných. O tom mě přesvědčil hlavně 
loňský rok, kdy byl tento fakt pro mě velice citel-
ný. Jsem skromná, mnoho toho nepotřebuji, ale 
jsem ráda, že se mi podařilo sehnat brigádu, 
takže na nejdůležitější výdaje se dají potřeb-
né prostředky vždycky dohromady. S oblibou 
říkám, že je to krizovka - v té krizi. Ale jinak 
jsem nenapravitelná optimistka a mám pocit, 
že se opět začíná blýskat na časy...  A když ne 
teď, tak to jednou určitě přijde…

Malujete  denně,  anebo  potřebujete 
inspiraci,  která  ovšem  nemusí  přicházet 
každý den?

Moje záchvaty kreslení přicházejí ve vl-
nách. Když už začnu, tak kreslím několik dnů 
po sobě tak, abych rozkreslený obraz dodělala. 
Poté potřebuji pauzu. Dávám do svých kreseb 
spoustu energie, kterou pak musím načerpat 
zpět. Dřív jsem kreslila víc, neboť jsem měla 
víc času. Teď mi mé brigádování přece jen 
jistou kapacitu času i sil odebírá, takže jsem 
ráda, když udělám jeden obraz za měsíc. Ale 
nestěžuji si, všechno je, jak má být...

Co je vaším osvědčeným inspiračním 
zdrojem?

Výraznou roli v mé 
tvorbě hraje podvědomí. 
Troufám si tvrdit, že právě 
podvědomí určuje, co se 
pro mne stane inspirací, co 
se pokusím ztvárnit a pře-
vést do řeči pastelek. Letos 
jsem nakreslila čtyři obrazy. 
Jedním byla zakázka na mo-
tiv již dříve nakreslený a tři 
jsou inspirovány počasím, 
respektive ročním obdobím. 
Je to Předjarní smutnění 
a dvojí (neboť to první bylo 
naprosto neúčinné) Vzývání 
jara. Všechny tři obrazy jsou 
na mé výstavě. Jinak si mé 
podvědomí zpracovává vše, 
co prožívám, co kde vidím, 
o čem čtu a já sama jsem 

mnohdy překvapená, co to 
vlastně kreslím - většinou 
to v různých fázích kresle-
ní začnu rozeznávat, neboť 
jen málokdy začínám kreslit 
a vím co.

Jak  byste  vaši  sou-
časnou  tvorbu  charakte-
rizovala? Do jakého žánru 
či  stylu  byste  ji  zařadila,  
případně kam byla zařaze-
na jinými?

Přiznám se k jedné věci, 
která mě moc nectí, ale pro 
moji tvorbu je naprosto ne-
zbytná. Cíleně se vyhýbám 
nejen tomu, abych měla pře-
hled přes jednotlivé směry, 
žánry, styly, ale i tomu, abych 
znala tvorbu jiných malířů. 

Není to povýšeností či mou namyšleností, 
důvod je naprosto prozaický. Bojím se ovliv-
ňování. Chci si zachovat svůj ryzí pocitový 
projev. Není to vůbec snadné. Mnohokrát jsem 
se přesvědčila o tom, že když mě něco zaujme, 
mám sklony to napodobovat. To teď myslím 
obecně, ať se to týká čehokoliv. Díky tomu, že 
tohle o sobě vím, mohu se snad docela účinně 
bránit. Bohužel za cenu mé do nebe volající 
neznalosti malířského umění. A také za cenu 
naprosto ojedinělých návštěv výstav mých 
kolegů. Omlouvám se za to. O tom, že bych ně-
kým byla do nějakého žánru zařazena, nevím. 
Docela ráda bych zůstala „nezařaditelná“.

Od koho vás nejvíc potěší slova chvály 
a uznání?

Té chvály zas není tolik, abych si mohla 
vybírat, od koho mě těší víc a od koho méně. 
Jsem vděčná za jakékoliv ocenění, je-li myš-
leno opravdově. Na nějaké falešné nejsem 
absolutně zvědavá, mám na to sakramentsky 
dobrý nos, a takové poznání mě spíš znechutí. 
Je mi jasné, že se moje tvorba nemůže líbit 
všem - vždyť by to bylo nenormální. Ale jistý 
docela komorní okruh mých příznivců se již 
zformoval, a pokud se občas přidá někdo další, 
bude vítán. Tímto zvu všechny laskavé čtenáře 
na mou výstavu a zároveň k poslední návštěvě 
holešovské galerie na náměstí, příště se sejde-
me již v nových prostorách na zámku.

Ptal se Robert Rohál
Foto autor

Malířka Haňa Grino v den instalace výstavy 
před Městskou galerií Holešov.

Haňa Grino a galerista Vratislav Brázdil během vernisáže. 
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Při vzpomínání na léta 1968 - 1976 prožitá 
v Holešově nelze pominout tak důležitý mezník 
v historii čtyřicetileté vlády komunistů v naší 
zemi, jakým bylo období od ledna do srpna 
1968, které dostalo poetický název pražské jaro. 

Byla to převratná doba velkých nadějí 
na politické uvolnění a svobodnější život. Udá-
losti těch osmi měsíců změnily nejen politickou 
atmosféru ve městě, ale podstatně ovlivnily také 
jeho společenský, kulturní a náboženský život. 
Kromě oživení činnosti všech tehdy režimem 
povolených politických, kulturně-společenských 
a zájmových organizací a sdružení došlo k po-
kusu o obnovení činnosti některých zájmových 
organizací, které byly po únoru 1948 zlikvidová-
ny jako organizace ideově neslučitelné s komu-
nistickou mocí (Sokol, Orel, Junák). Projevily se 
rovněž snahy o založení nových sdružení, např. 
organizace politických vězňů K 231, zájmových 
klubů a kroužků mládeže aj. 

Poté, co padly různé zákazy a omezení, 
se projevilo výrazné oživení náboženského 
života církví. U římskokatolické církve se to 
projevilo viditelně např. velkou účastí věřících 
na veřejném průvodu po náměstí při oslavách 
svátku Božího těla 14. června 1968 (asi 3000 
věřících), výrazným nárůstem počtu žáků na-
vštěvujících vyučování náboženství ve školách 
a zvýšením účasti věřících na bohoslužbách. 
V duchovní službě mohli vypomáhat i řehol-
ní a diecézní kněží, kteří byli v předchozích 
letech zbaveni státního souhlasu k výkonu 
duchovenské činnosti (redemptorista P. Rudolf 
Chytil z Tučap, dělník v TON v Holešově). Opět 
po letech mohli přijmout biřmování mladí lidé 
(v červenci 1968 na 400 biřmovanců). Řadu 
akcí v holešovské farnosti zabezpečovali čle-
nové městské organizace ČSL, kteří v té době 
částečně suplovali katolický laikát. Organizovali 
např. autobusové zájezdy na poutní místa u nás 
i v zahraničí (připravoval je a jako zasvěcený 
průvodce doprovázel prof. Jan Šráček, později 
i se svojí dcerou PhDr. Evou Krystýnkovou), 
brigády na opravy vzácných církevních památek 
ve městě a besedy pro mládež a podíleli se 
i na dalších akcích. 

Pod starostlivým vedením děkana P. Fran-
tiška Alexe byly zahájeny opravy filiálního kos-
tela sv. Anny. Došlo k omlazení chrámového 
sboru, který o Vánocích 1968 provedl Českou 
mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Pod vedením 
mladých kaplanů (P. Josef Šich a další) se 
postupně formovala skupina mladých křesťa-
nů, která si při setkáních a na výletech zpívala 
s kytarou. A nejen folkové písně, ale i rytmické 
písně duchovní. Aktivní věřící se mohli začít se-
znamovat s některými koncilovými dokumenty, 

Útržky vzpomínek aneb Z časů nedlouho zašlých

jejichž vydávání nebylo v Československu dříve 
povoleno (2. vatikánský koncil se konal v letech 
1962 - 1965). 

Postupně byla zaváděna koncilní liturgická 
obnova. Do škol se mohli vrátit učitelé, kteří byli 
v 50. letech pro své náboženské přesvědčení 
propuštěni ze školství (prof. Jarmila Janská, 
ing. Ladislav Černocký aj.). V čele města stál 
tenkrát umírněný komunista Miroslav Pavelka, 
který sympatizoval s polednovým demokrati-
začním vývojem.

Období pražského jara ukončila srpnová 
okupace Československa vojsky pěti států 
Varšavské smlouvy. Představitelé obrodného 
procesu byli nuceni vzdát se během jediného 
roku svých pozic a vedení KSČ převzali noví 
lidé, kteří od dubna 1969 zahájili proces tzv. 
normalizace, v němž šlo v podstatě o návrat 
do starých totalitních poměrů. 

I když velká část občanů města pode-
psala v červenci petice na podporu vlády při 
jednáních naší vlá-
dy s představiteli 
vlád zemí Varšavské 
smlouvy v Čierné nad 
Tisou a v Bratislavě 
a v srpnu 1968 veřej-
ně manifestovali svůj 
odpor vůči sovětským 
okupantům (v disku-
sích se sovětskými vo-
jáky a pomalováním 
města různými hesly 
proti okupantům), 
mnozí staří, před-
váleční komunisté 
a další straníci, kteří 
si nepřáli demokrati-
zaci společnosti, se 
již měsíc po okupaci 
začali scházet na ak-
tivech ve velkém sále 
holešovského zámku. 
Pozvali si na ně od-
půrce polednového vývoje z ÚV KSČ. V září 
to byl aktiv s Milošem Jakešem, v říjnu pak 
s Aloisem Indrou, v listopadu s Drahomírem 
Koldrem a v lednu 1969 s Antonínem Krčkem. 
Byly to jedny z prvních aktivů v republice s tímto 
zaměřením. 

Normalizační období trvalo nepřetržitě až 
do listopadu 1989 a bylo provázeno čistkami, 
propouštěním ze zaměstnání, zavedením tuhé 
cenzury, zrušením mnoha zájmových a politic-
kých organizací a dalšími represivními opatře-
ními. Normalizace však nenastala na všech 
úrovních a ve všech oblastech najednou a ko-

munistům se už nikdy nepodařil stoprocentní 
návrat k absolutnímu monopolu moci a totální 
potlačení všech aktivit vyvolaných v roce 1968. 
Mnozí křesťané se ve zhoršujících podmínkách 
naučili využívat možností, jež jim režim nabí-
zel pro vyvíjení náboženských aktivit. Hledali 
a nalézali mezery a skuliny v houštinách pří-
kazů a zákazů obklopujících úzký prostor, 
jejž komunisté věřícím ponechávali, když šlo 
o obranu práva zachovat si víru v soukromí 
i na veřejnosti. Ti odvážnější  pak opouštěli 
obranné postoje a přecházeli do protiútoku. 
Dovolávali se náboženské svobody zaruče-
né ústavou a mezinárodními pakty o občan-
ských, hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, které byly stvrzeny v Helsinkách 
roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem  
23. března 1976. 

Svobodně ještě ve městě proběhly zda-
řilé oslavy 70. výročí založení gymnázia v září 
1969, ale již ve školním roce 1969 - 1970 bylo 

po politických prověrkách postiženo několik 
profesorů a orgány KSČ byl na gymnázium 
dosazen nový ředitel a prorežimní normalizá-
tor Oldřich Švehla. Další městské oslavy pak 
proběhly již plně v režii služebníků staronového 
totalitního režimu. 

Nejvýznamnější z nich byly oslavy 700 let 
trvání města v roce 1972, které doprovázelo 
množství hodnotných kulturně-společenských 
akcí, koncertů, divadelních představení, tělový-
chovných akademií a výstav.

Pokračování na str. 21 

Chrámový pěvecký sbor na holešovském náměstí - Boží tělo 1968. Část třítisícového průvodu během slavností Božího těla v roce 1968.

Boží tělo v Holešově - píše se rok 1968.
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550 holešovských poutníků vezlo na sarkandrovskou pouť  
4. 9. 1970 sedm autobusů.

Křesťanská mládež provedla rytmickou mši Josefa Rafaji  
23. 8. 1970. 

Profesor Jan Šráček v čele 550 holešovských poutníků 
na sarkandrovské pouti 4. 9. 1970.

Mladí hudebníci přednesli ukázky z Truvérské mše Petra Ebena  
u kostela sv. Anny na jaře roku 1970.

Průlomové bylo uvedení rytmických písní při mši  
u kostela sv. Anny na jaře roku 1970.

Dokončení ze str. 20

Slavnostního zasedání městských orgánů 
za předsednictví nového předsedy národního 
výboru Ladislava Hudce se zúčastnili i přední 
reprezentanti normalizace - Alois Indra a Miloš 
Jakeš.

Šířící se depresi a rezignaci překonávali 
holešovští křesťané pokračujícími aktivitami. 
Na podzim 1969 zorganizovali manifestační 
pouť na Velehrad, které se zúčastnilo na 500 
poutníků. Stejný počet poutníků putoval v ju-
bilejním roce 1970 (350 let od mučednické 
smrti Jana Sarkandra) na každé ze dvou poutí 
po stopách blah. Jana Sarkandra. 280 mladým 
lidem bylo uděleno biřmování. 23. srpna 1970 
sloužil kaplan P. Josef Šich ve farním kostele 
za velké účasti mladých i starších věřících prvně 
rytmickou mši sv., když několik rytmických písní 
(mj. z Truvérské mše Petra Ebena) zaznělo již 
na jaře 1970 za doprovodu instrumentální skupi-
ny Josefa Rafaji ve filiálním kostele sv. Anny.

Tato událost vyvolala velké nadšení farní-
ků. Navzdory všem hrozbám a zákazům se ani 
v letech normalizace nepodařilo utlumit aktivity 
věřících. Požehnané bylo působení kaplanů, 
kteří se obětavě s plným nasazením věnovali 
nábožensko-výchovné práci s dětmi a mládeží, 
mezi nimi i ministrantům. 

V dalších letech se dařilo tyto 
aktivity ještě rozšířit, když vznikaly 
scholy, které se uplatnily při konci-
lové obnově liturgie a doprovázely 
zpěvem za doprovodu kytar nejen 
bohoslužby, ale uplatnily se i při dal-
ších slavnostech (křtiny, biřmování, 
první svaté přijímání atd.). Mládež 
se scházela i mimo kostel, později 
na různých setkáních a prázdni-
nových „chaloupkách“. Nad prací 
mladých kaplanů (P. Josefa Šicha, 
P. Jana Kutáče, P. Emila Matušů 
a dalších) držel ochrannou ruku oblí-
bený holešovský děkan P. František 
Alex, který díky své obratnosti a di-
plomatickým schopnostem zabránil 
postihům mladých kněží ze strany 
státní moci. Ve farnosti byly postup-
ně úspěšně zaváděny změny vyvo-
lané II. vatikánským koncilem. 

Koncem roku 1989 padla 
v Československu konečně posled-
ní despotická vláda jedné strany 
a její ideologie a do naší země se 
vrátila svoboda.

Ing. František Rafaja
Foto archiv autora
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Naše rubrika „Historická zajímavost“ vzbu-
zuje značný zájem čtenářů Holešovska. A to 
i znalců historie, kteří občas najdou v textech 
chybičku, kterou ale ihned uvedou na pravou 
míru, tak jak to učinil čtenář Michal Macůrek 
v následujícím článku.

Ve vaší rubrice Historická zajímavost -  
„Žádný strom neroste do nebe - Jan Rottal 
staví zámek“  v Holešovsku 5/2010 jsem se 
pozastavil nad větou: „ … dodnes je ale 
trochu záhada, proč se (Jan z Rottalu) 
rozhodl právě v Holešově zbudovat své 
reprezentativní sídlo, když už vlastnil 
velký zámek v Napajedlích.“ Pokusím 
se tuto záhadu v rámci mých znalostí 
objasnit. 

Onen „velký zámek v Napajedlích“ 
byl postaven až v letech 1764 - 1769, 
tedy bezmála století po smrti Jana z Rot-
talu. Stavbu zámku prováděl židlocho-
vický zednický mistr Antonín „Mates“ 
Slováček podle projektu brněnského 
architekta Františka Antonína Grimma 
na objednávku Marie Antonie z Rottalu. 
Po rozdělení dědictví po otci Františ-
ku Antonínovi v roce 1763 (smlouva 
z 26. 3.) vyvstala pro Marii Antonii 
a jejího manžela Quidobalda Josefa 
z Dietrichsteina potřeba odpovídajícího 
šlechtického sídla na zděděném napajedel-
ském panství a bylo rozhodnuto pro novostavbu 
„na zelené louce“, tedy v místě, kde žádná 
původní zástavba nebránila zamýšlené stavbě. 

Původní šlechtické sídlo v Napajedlích byla 
gotická vodní tvrz, která měla spíše charakter 
hradu, a stávala na dnes již zaniklém ostrově 
meandrující řeky Moravy. Do dnešních dnů 
se zachoval jen nepatrně vyvýšený pahorek 
v poloze „Na Kapli“ (severně od fotbalového 
hřiště). V roce 1611, kdy napajedelské panství 
koupil Jan Jakub z Rottalu, byla tato původní 
tvrz již téměř sto let opuštěná a nejspíš sloužila 
jako zdroj levného stavebního materiálu. Tento 
materiál možná posloužil i ke stavbě novější tvr-
ze, zmiňované právě roku 1611, která ale stála 
v areálu dnes již také zaniklého hospodářského 
dvora v severozápadní části ulicového náměstí 
a která měla nejspíš charakter lepšího panské-
ho domu bez jakýchkoliv fortifikačních prvků (asi 
něco jako tvrz v Rymicích).  A právě tuto tvrz 
zdědil po otci v roce 1622 Jan z Rottalu.

V roce 1626 se Jan oženil s Alinou Brun-
tálskou z Wrbna, majitelkou panství a zámku 
Kvasice. Původní gotický vodní hrad v Kvasicích 
prodělal koncem 16. století celkovou renesanční 
přestavbu, kterou v osmdesátých letech započal 
Havel Kurovský z Vrchlabí a podle znakových 
desek v průjezdu ji završila Anna z Oberheimeru 
spolu se Zdeňkem Nekešem (nebo Nekšem?) 
z Landeka v letech 1592 - 98. To už byla jiná 
kategorie než tvrz v Napajedlích, kde přímo 
pod okny tvrze fungoval provoz hospodářského 
dvora, a nejspíš hned po svatbě se Jan z Rottalu 
zabydlel v Kvasicích, protože zde právě od roku 
1626 datoval některé svoje listiny. Ovšem o ně-
jakém rozšíření tamějšího zámku nemohla být 
ani řeč - dva metry tlusté obvodové zdi byly 
oříškem i pro pozdější generace majitelů…

Příležitost ke zbudování reprezentativněj-
šího sídla se Janovi z Rottalu naskytla v roce 
1647, kdy koupil od Františka Pereny, Františka 
hr. Vesseleg z Hodku a Julie Belassy (roz. 
Bosnyakové z Magyarbélu) panství Veselí nad 
Moravou. 

Veselský zámek (renesančně přestavě-
ný gotický vodní hrad) byl značně poničený 
dělostřelbou a následně vypálený za útoku 
vojska Gábora Bethlena (asi 5. října 1621). 

Zámecká sídla Jana z rottalu
Pobělohorský majitel Tomáš Bosnyak z Ma-
gyarbélu údajně napravil škody způsobené 
třicetiletou válkou, nevíme ale, do jaké míry 
stavební práce pokročily. V roce 1647 však byl 
zámek v takovém stavu, že ho Jan z Rottalu 
neuznal za vhodný k obývání a přikročil k jeho 
celkové přestavbě na sídlo, odpovídající jeho 
společenskému postavení. Vypracováním pro-
jektu přestavby byl pověřen Filiberto Luchese  

a nejspíš započaly i stavební práce, ale přestav-
ba byla dokončena až následujícími majiteli a je 
sporné, zda byl dodržen původní Lucheseho 
projekt (čtyřkřídlá dispozice s nárožními věžemi 
by tomu odpovídala). 

Po zisku Holešova v roce 1650 se ale 
situace změnila. Stavební práce na veselském 
zámku byly nejspíš zastaveny a samotné pan-
ství Veselí nad Moravou Jan z Rottalu v roce 
1652 prodal. A proč taková změna? Osobně 
vidím dva důvody: 

Především to byla náročnost samotné 
stavby. Veselský zámek tvořil nepravidelný 
shluk budov, které pod renesančním kabátem 
ukrývaly prostory původního gotického hradu. 
Přestavba vyžadovala postupné stržení celého 
severního traktu a dostavbu do čtyřkřídlé dis-
pozice. Samotné místo stavby pak bylo omeze-
no rameny řeky Moravy, která tvořila systém 
opevnění, jejichž zasypání bylo dlouhodobou 
záležitostí. Naproti tomu pustý holešovský 

zámek pravidelného půdorysu mnoho bourání 
nevyžadoval a volný prostor umožňoval bez-
problémové rozšíření stavby podle libosti (což 
se, jak víme, později vymstilo). V roce 1650 
zřejmě práce ve Veselí ještě nedosáhly ta-
kového rozsahu, aby Jan z Rottalu nemohl 
s klidným srdcem změnit místo své budoucí 
rezidence a aby nemohl zadat Luchesemu 
zakázku na stavbu zámku od základu nového 

- holešovského. 
Druhý důvod přesunu z Veselí 

do Holešova je v oblasti soukromých 
hypotéz, nedá mi to ale, abych jej ne-
nabídl ke zvážení. Jako člen trium-
virátu spravujícího Moravu a později 
jako samotný zemský hejtman měl Jan 
z Rottalu mimo jiné na starosti vypra-
cování plánů ke splavnění řeky Moravy 
z Olomouce až do Dunaje a ke stavbě 
odersko-moravského (dunajského) pla-
vebního kanálu. Plány vypracoval, do-
poručil císaři a doprovodil je i některými 
praktickými opatřeními. Samozřejmě se 
na takovou stavbu nenašly potřebné fi-
nance (a to nejen v 17. století) a projekt 
zůstal jenom na papíře. Představme si 
ale, že by skutečně došlo k realizaci. 
Vznikla by tak dopravní tepna celo-
evropského významu, spojující Černé 

moře s Baltským, po které by pluly lodě s nejrůz-
nějším zbožím v nepředstavitelných objemech. 
Majitel hned několika panství podél řeky Moravy 
by tak mohl získat ohromné bohatství, ať už 
překupováním přepravovaného zboží, či provo-
zováním přístavišť a překladišť nebo vybíráním 
nejrůznějších poplatků. 

Myslím si, že vidina budoucích zisků vedla 
Jana z Rottalu ke koupi jinak třicetiletou válkou 
zbídačeného veselského panství a k úmyslu 
vystavět si svou novou rezidenci na břehu 
řeky Moravy - nové dopravní cesty. Když pak 
bylo jisté, že k žádné stavbě nedojde, ztratil 
Jan z Rottalu o celý projekt splavnění Moravy 
a plavebního kanálu zájem a nejspíš se už 
koupě veselského panství nezdála tak výhod-
ná. A když se pak nabídl výběr mezi sídlem 
ve Veselí a sídlem v Holešově… ani se mu 
nedivím. Veselí je sice pěkné město, ale Ho-
lešov je lepší … 

Michal Macůrek

Zámek Veselí nad Moravou.
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• Čtvrtek 6. 5. Koncert malých flétnistů 
- 16.00 hod. sál ZUŠ

• Středa 12. 5. Žákovská besídka 
- 16.00 hod. sál ZUŠ

• Čtvrtek 13. 5. Violoncellový  koncert  pro-
fesorů kroměřížské konzervatoře - sál ZUŠ 
ve 14.30 hod.
(zveme všechny, kteří mají o tento nástroj zá-
jem a eventuálně by se od září 2010 chtěli 
přihlásit do výuky, kterou plánuje na naší škole 
zahájit pan profesor Kamil Žvak vždy v pátek 
odpoledne)

nejdůležitější akce ZUŠ F. X. richtera
Holešov v květnu 2010

• Středa 19. 5. Absolventský koncert 
- 17.00 hod. sál ZUŠ

• Čtvrtek 20. 5. Absolventský koncert 
- 17.30 hod. sala terrena zámku

• Sobota 22. 5. - čtvrtek 27. 5. Výstava výtvar-
ného oboru - Drive Club Holešov
(otevřeno: so, ne: 14.00 - 16.00 hod., 
po - čt: 9.00 - 11.00, 14.00 - 17.00 hod.)

• Čtvrtek 27.5.   Závěrečný koncert  soubo-
rů  a orchestrů ZUŠ“ - 17.30 hod. velký sál 
zámku

Pavlína Jíšová, které se přezdívá „první 
dáma tuzemského“ folku, zazpívá ve středu  
19. května v Hudebním klubu v zámku. Koncert, 
na kterém ji doprovodí kapela Přátelé, nabídne 
průřez jejím bohatým repertoárem. Vstupenky  
v předprodeji v MIC Holešov.

Každý rok na jaře pořádá 
Osadní výbor Žopy vítání občánků. 
Letos připadla tato událost na ne-
děli 25. dubna a v pořadí se tato 
akce konala již potřetí. Přivítání 
jednoho děvčátka a tří chlapců se 
uskutečnilo ve společenské míst-
nosti osadního výboru. Úvodní 
slovo, a jak se všichni přítomní 
shodli nádherné a dojemné, měla 
pedagožka holešovské Základní 
umělecké školy F. X. Richtera Sil-
via Šimečková, která také zajistila 
kulturní program žáků této školy. 
Pásmo básniček měly připravené 
i děti z naší mateřinky pod vedením 
paní učitelky Hany Němcové. Při-
vítat naše nové občánky si nemohl 
nechat ujít ani předseda OV Žopy 
Luděk Hradil a náš host - poslanec 
Parlamentu ČR pan Pavel Svobo-

Vítání občánků v Žopích

da. Do Žop jsme tentokrát přivítali 
tyto čtyři malé občánky: Adama 
Bubíka, Vojtěcha Jančíka, Šimo-
na Třetinu a Terezku Frodlovou. 

Malošci dostali pamětní list, ma-
minky kytičku a dárek od osadního 
výboru.
Za OV Žopy Martina Sedláčková

Můžete se těšit na malou 
divadelní epizodu „Slunce, 
seno, Holešov“ a hudebně 

taneční show dětí 
z 1. ZŠ Holešov

Pěvecký sbor 
BAnAnA VOX  

a divadelní 
soubor SEDMA

vstupné 40,- Kč

V kině Svět  
16. května 2010  
od 15.00 hodin

Vás srdečně zvou  
na zábavné nedělní  

odpoledne.

Dne 9. 5. 2010 by se dožil 70 let 
ing. LEOPOLD LIŠKA, 

dlouholetý radní a zastupitel 
města Holešova. Stále vzpomínají 

manželka Emilie a synové
Petr a Libor s rodinami.

V dubnu 2010 se dožila ži-
votního jubilea 80 let paní Milada 
Nováková z Dobrotic. S gratu-
lací a věcným dárkem ji při této 
příležitosti navštívili členové OV 
pánové Drahomír Hlobílek a Sta-
nislav Lopreis. Paní Nováková 
byla v minulosti dlouhodobou člen-
kou osadního výboru a aktivně 
se podílela na činnostech v obci, 
například na přípravě a organiza-
ci Hanácké svatby a Hanáckého 
práva. Za její práci ještě jednou 
děkujeme a k životnímu jubileu 
srdečně blahopřejeme.

Společenská kronika

Již v pátém ročníku soutěže mladých za-
hrádkářů se v Holešově utkali žáci základních 
škol ve vědomostech z přírodovědy a zahrád-
kářských otázek. Letos se do této soutěže 
přihlásilo 56 dětí z osmi škol okresu. Mezi 
nimi 3. ZŠ z Holešova, ZŠ Kvasice, ZŠ T.G.M. 
z Bystřice, ZŠ Přílepy, 6. ZŠ Oskol Kroměříž 
a ZŠ Tlumačov. Děti soutěžily v poznávání 40 
rostlin a v testech musely odpovědět na 32 
otázek. V mladší kategorii od 4. do 6. třídy bylo 
zastoupeno 26 dětí, mezi staršími soutěžilo 30 
žáků. Všechny děti si odnesly dárky v podobě 

Mladí zahrádkáři soutěžili ve znalostech přírody
okrasných keřů, hlízy jiřin a mečíků, semínka 
zelenin a květin, CD a další drobnosti od našich 
hodných sponzorů.

Do národního kola soutěže Mladých za-
hrádkářů letos postupují za mladší děti Kateřina  
Fuksová ze ZŠ Přílepy a za starší už tradičně 
Dominik Kusý ze 6. ZŠ Oskol Kroměříž. 

Umístění mladších: 1) Kateřina Fuksová, 
ZŠ Přílepy, 2) Magda Závrbská, ZŠ Přílepy,  
3) Kateřina Buchtová, ZŠ Přílepy, 4) Helena 
Kocfeldová, ZŠ TGM Bystřice, 5) Petra Hof-
manová, 1. ZŠ Holešov.

Umístění starších žáků: 1) Dominik Kusý, 
6. ZŠ Oskol, Kroměříž, 2) Marie Viktorinová,  
2. ZŠ Holešov, 3) Veronika Schmolzová, 2. ZŠ  
Holešov, 4) Edita Janalíková, 2. ZŠ Holešov,  
5) Veronika Stravová,  2. ZŠ Holešov. 

Všem dětem, ale hlavně jejich vyučujícím, 
patří obrovský kus poděkování, že touto cestou 
vedou děti k lásce k přírodě a snaze vytvářet 
kolem sebe pěkné prostředí.  Doufám, že se 
příští rok znovu setkáme při dalším kole Mla-
dých zahrádkářů. 
Za pořádající ÚS ČZS Kroměříž Vlasta Čablová
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Dnes přinášíme snímek, na kterém je čtenářka Holešovska Hana 
Chytílková s kapelníkem Fleretu Zdenkem Hrachovým a zpěvačkou Jar-
milou Šulákovou (tentokrát v civilu). Kapela Fleret i s Jarmilou Šulákovou 
hrála 30. dubna v Holešově. Snímek vznikl před penzionem Hana, kde 
umělci nocovali.

Foto RR

Moje setkání s celebritou

Po úspěšném výletu za památkami vý-
chodních Čech (zámek a hrad Potštejn, zámek 
Častolovice) v červnu loňského roku plní CAS-
TELLUM svůj slib a plánuje další autobusový 
zájezd - tentokrát na jihozápadní Moravu a část 
Vysočiny, do míst, která souvisejí s naším měs-
tem jak historicky, tak pokud se týká jeho aktivit 
v oblasti galeristiky a výtvarného umění.

V sobotu 5. června 2010 se chystáme totiž 
navštívit zámek v Moravském Krumlově, kde 
je veřejnosti přístupný jedinečný soubor dva-
ceti rozměrných pláten malíře Alfonse Muchy, 
nazvaný Slovanská epopej. S perspektivou 
připravované velké výstavy tohoto slavného 
českého malíře a designéra bude návštěva jeho 
proslulých gigantických pláten jistě nemalým 
zážitkem.

Další zastávkou bude barokní zámek 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, který patřil rodu 
Questenbergů, velmi úzce spřátelených s rodem 
holešovských hrabat Wrbnů, do jejichž majetku 
později přešel. Její královská Výsost hraběnka 
Elvíra Wrbnová, manželka Rudolfa Kristiana, 

cASTELLUM HOLEŠOV chystá další zájezd

Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................ Telefon: ...................................

Počet osob, které přihlašuji: ..........................................................................................................

Záloha ve výši 200 Kč na osobu složena proti potvrzení.

Datum přihlášky: .............................................   Podpis: .........................................

hraběte Wrbny, tu dokonce v závěru svého života 
trvale pobývala (do roku 1943).

Z Jaroměřic se podíváme do Telče, jehož 
náměstí je jedinečnou památkovou rezervací,  
a  celý výlet zakončíme v Třešti, městě betlémů, 
originálních tím, že jsou postaveny pouze z pří-
rodních materiálů.

PŘiHLáŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 5. června 2010 do Moravského 
Krumlova, Jaroměřic nad Rokytnou, Telče a Třešti.

Pro zájemce o tento zájezd je připravena 
i přihláška, kterou vyplňte, odstřihněte a ode-
vzdejte do 23. května 2010 spolu se zálohou 
200 Kč v Městském informačním centru, nám. 
Dr. E. Beneše v Holešově. Odjezd bude 5. června 
2010 v 7 hodin z autobusového nádraží Holešov, 
příjezd přibližně ve 21 hodin. 

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou.

Slovanská epopej - zatím stále v prostorách zámku v Moravském Krumlově. Foto Robert Rohál
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1. 5. 1975 Zemřel PROCHÁZKA, Alois Ví-
tězslav, básník, prozaik, osvětový pracovník 
(* 18. 7. 1902) - 35. výr. úmrtí
2.  5.  1875 Narozena  na Rusavě ČERNÁ, 
Františka, etnografka, osobnost Valašska  
(+ 7. 8. 1967) - 135. výr. narození
3. 5. 1815 Narozen ENDERS, Johann Nepo-
muk, dramatik, prozaik, vlastivědný pracovník, 
vydavatel, zakladatel první tiskárny v Novém 
Jičíně, sbíral pohádky a pověsti (+ 11. 3. 1877) 
- 195. výr. narození
4. 5. 1965 Narozen KNOPP, Tomáš, historik, 
spisovatel, autor knih o Jesenicku (+ 4. 8. 2008) 
- 45. výr. narození
5. 5. 1955 Zemřel NOVÁK, Karel, keramik, so-
chař, řezbář, realizoval návrhy pro architekturu  
a do interiérů (* 8. 10. 1871) - 55. výr. úmrtí
6.  5.  1940 Narozen ve Zlíně BUŇKA,  Jo-
sef, restaurátor, sochař, malíř, restaurování 
uměleckých děl z kamene, kovu a dřeva - 70. 
výr. narození
7.  5.  1945 Zemřel NEUMAN, Vladimír, ar-
chitekt, ilustrátor, malíř, scénograf, navrhoval 
loutky, jeden ze zakladatelů Horáckého divadla 
(* 24. 1. 1909) - 65. výr. úmrtí
8. 5. 1950 Zemřel JAŠKA, Alois, archivář, 
muzejník, spisovatel, vlastivědný pracovník  
(* 23. 6. 1900) - 60. výr. úmrtí
9. 5. 1945 Zemřel BUČÁNEK, Alois, sochař, 
věnoval se figurální, portrétní a pomníkové 
plastice (* 6. 9. 1897) - 65. výr. úmrtí
10. 5. 1910 Narozen STRNADEL, Antonín, 
grafik, ilustrátor, malíř, scénograf, významný 
představitel poválečné ilustrace vycházející 
z lidových tradic, tvorba čerpá z folkloristických 
motivů Valašska (+ 31. 10. 1975) - 100. výr. 
narození
11. 5. 1960 Zemřel BALÁN, Alois, architekt, 
funkcionalista, působil ve Valašském Meziříčí, 
Zlíně (* 2. 2. 1891) - 50. výr. úmrtí
12. 5. 1890 Narozen POSPÍŠIL, Josef, bib-
liofil, kulturně-osvětový pracovník, na Sloven-
sku propagátor Slovenska - slovesné kultury, 
výtvarného umění a přírodních krás, podílel 
se na přípravě Slováckého studijního ústavu 
v Uherském Hradišti (+ 2. 6. 1953) - 120. výr. 
narození
13. 5. 2000 Zemřela URBÁNKOVÁ, Jarmila, 
básnířka, literární kritička, nakladatelská redak-
torka, prozaička, překladatelka, rozhlasová 
redaktorka, autorka dětské literatury (* 23. 2. 
1911) - 10. výr. úmrtí
14. 5. 1975 Narozen v Přílepích STANICKÝ, 
Petr, sochař, volná sochařská tvorba zamě-
řena figurálně, působí ve Valašském Meziříčí,  
Bystřici pod Hostýnem - 35. výr. narození
15. 5. 1875 Narozen KALVODA, Alois, grafik, 
malíř, spisovatel (+ 25. 6. 1934) - 135. výr. 
narození
16. 5. 2000 Zemřel HAMŠÍK, Vladislav, diva-
delní dramaturg, operetní režisér, operní reži-
sér, překladatel, překládal a upravoval libreta 
(* 27. 7. 1914) - 10. výr. úmrtí
17. 5. 1915 Narozen v Holešově SIMONI-
DES, Jaroslav, překladatel dramat, televizních 
a rozhlasových her, esejů, povídek, románů, 
literatury pro mládež, překlady z polštiny týka-
jící se Fryderyka Chopina (+ 25. 5. 1996) - 95. 
výr. narození
18. 5. 1895  Narozen MORAVČÍK, František, 
osvětový pracovník, věnoval se historii a náro-
dopisu Valašska, přičinil se o založení Valaš-
ského krúžku v Brně, zasloužil se o vydávání 
časopisu Nové Valašsko a sborníku Valašsko 
(+ 20. 4. 1967) - 115. výr. narození

VÝrOčÍ - KVĚTEn 2010

19. 5. 1965 Zemřel POLÁŠEK, Albín, sochař, 
řezbář, autor sochy Radegasta a sousoší Cyrila 
a Metoděje na Radhošti, osobnost Valašska  
(* 14. 2. 1879) - 45. výr. úmrtí
20.  5.  1935  Narozen  HÝŽA,  Karel, malíř, 
fotograf, restaurátor, nejčastějšími náměty jsou 
krajiny, kytice a zátiší, věnuje se restaurování 
obrazů, rámů, sošek i starých technických před-
mětů, osobnost Valašska - 75. výr. narození
21.  5.  1855   Narozen SMYČKA, Jan, mu-
zejní, národopisný a vlastivědný pracovník, 
publikoval místopisné črty, stati z regionálních 
dějin a z národopisu (+ 15. 10. 1927) - 155. 
výr. narození
22. 5. 1905 Narozen ZÁVADA, Vilém, bás-
ník, esejista, knihovník, překladatel, redaktor 
(+ 30. 11. 1982) - 105. výr. narození
 23. 5. 2005  Zemřel OTÁHAL, Jan, vlasti-
vědný pracovník, člen Vlastivědného krouž-
ku     v Holešově, zpracoval trasu městského 
památkového okruhu a vyznačil ji i v terénu 
a doplnil informačními tabulemi, publicista, člen 
městské letopisecké  a městské názvoslovné 
komise, člen redakční rady Zpravodaje města 
Holešova, příslušník, cvičitel a náčelník Sokola 
(* 10. 8. 1914) - 5. výr. úmrtí  
24. 5. 1970 Zemřel PUKL, Vladimír, grafik, 
malíř, věnoval se ilustraci a drobné grafice, 
autor učebnic a příruček, působil na Valašsku 
(* 2. 3. 1896) - 40. výr. úmrtí
25. 5. 1925 Narozen PUMPRLA, Stanislav, 
vlastivědný pracovník, archivář, 1971-1985 ve-
doucí okresního archivu, který sídlil na zámku 
v Holešově, autor článků a publikací vlastivěd-
ného a osvětového charakteru, člen redakční 
rady Zpravodaje města Holešova, psal kroniku 
obce Prusinovice, v obci založil tradici národo-
pisných zvyků a slavností (+ 13. 8. 1996) - 85. 
výr. narození
26. 5. 1910  Narozen HANK, Vilém, architekt, 
muzejní pracovník, zabýval se lidovým orna-
mentem, cenné jsou jeho kartografické práce 
(boží muka, kříže, kapličky, typy rolnických vsí 
na Moravě), spoluzakládal Vlastivědný věstník 
moravský (+ 4. 10. 1993) - 100. výr. narození
27. 5. 1895   Zemřel TRAPP, Moric Vilém, 
archeolog, autor odborné literatury, kreslíř, 
muzejní pracovník, přispíval do řady odborných 
časopisů, publikace z oboru muzejnictví a ar-
cheologie (* 24. 1. 1825) - 115. výr. úmrtí
28.  5.  1950    Zemřel  FOLPRECHT,  Josef, 
literární historik, etnograf, literární referent, 
překladatel, organizátor školství na Slovensku, 
zajímal se o dialektologii a dějiny slovanských 
literatur (* 6. 4. 1879) - 60. výr. úmrtí
29. 5. 1955  Zemřel DENK, Petr, překladatel, 
spisovatel, upravovatel lidových pohádek, pů-
sobil ve Zlíně (* 20. 9. 1902) - 55. výr. úmrtí
30. 5. 1970 Zemřel KULIŠŤÁK, Miloš, folk-
lorista, národopisný pracovník, sbíral valašské 
pohádky, pověsti, pořekadla, tance (* 11. 8. 
1896) - 40. výr. úmrtí
31. 5. 1965 Zemřel ŠALDA, Jaroslav, český 
vydavatel a kulturní pracovník (* 27. 3. 1880) 
- 45. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 5. 1925 Narozen HAVELKA, Svatopluk, 
sběratel lidových písní, hudební skladatel, di-
rigent, autor orchestrálních, vokálně instru-
mentálních, komorních děl, scénické a filmové 
hudby (+ 24. 2. 2009) - 85. výr. narození
6.  5.  1925  Zemřel  MARHULA,  Eduard, 
hudební skladatel, autor vokálních skladeb, 
redaktor hudebních časopisů, zasloužil se 

o vydávání časopisu Hudební obzor, později 
Hudební a divadelní obzor (* 8. 12. 1877) - 85. 
výr. narození
7. 5. 1970 Narozen SANTÉ, Roland, hudební 
skladatel, komponuje a interpretuje medita-
tivní hudbu, patří k předním představitelům 
instrumentální hudby, osobnost Valašska  
- 40. výročí narození
8. 5. 1900 Narozen MICHAL, Jaromír, hu-
dební organizátor, hudební pedagog, hudební 
skladatel, autor drobných skladeb, hudebních 
článků (+ 20. 1. 1959) - 110. výr. narození
9. 5. 1845 Narozen LUDWIG, Mauritz, diri-
gent, hudebník, hudební skladatel, varhaník, 
autor pochodů a tanečních skladeb, operet, 
chrámových skladeb a sborů, působil v Kromě-
říži (+ 5. 2. 1907) - 165. výr. narození
15.  5.  1970  Zemřel  SOBOTA,  Jaroslav, 
operní zpěvák, působil u opery slovenského 
Národního divadla v Bratislavě, v Osvobo-
zeném divadle v Praze, od r. 1933 v divadle 
v Olomouci v opeře i operetě (* 12. 11. 1903 
v Holešově) - 40. výr. úmrtí
16.  5.  1960  Zemřel  ELIÁŠ,  Jiří, klavírista, 
hudební skladatel, autor baletní a scénické 
hudby, rozhlasových pořadů (* 22. 8. 1908)  
- 50. výr. úmrtí
18.  5.  1945  Zemřel  HELFERT,  Vladimír, 
dirigent, hudební historik, redaktor, založil a re-
digoval časopis Hudební rozhledy (* 24. 3. 
1886) - 65. výr. úmrtí
21. 5. 1900 Narozen HÁBA, Emil, dirigent, 
hudební skladatel, varhaník, psal skladby 
chrámové, komorní, sbory, upravil slovác-
ké lidové písně a koledy (+ 12. 2. 1982)  
- 110. výr. narození
24.  5.  1905  Narozen  BLAŽEK,  Zdeněk, 
hudební skladatel, hudební teoretik, autor 
skladeb klavírních, sborových, písní, kantát, 
oper, upravoval lidové písně (+ 19. 6. 1988)  
- 105. výr. narození
25. 5. 1925 Narozen SCHINDLER, Antonín, 
houslista, violista, varhaník, hudební skladatel, 
autor odborné literatury, založil hudební odděle-
ní ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, odborný 
znalec varhan, zakladatel Mezinárodního var-
hanního festivalu v Olomouci, autor scénické 
hudby k loutkovým hrám a sborových skladeb, 
autor literatury faktu, spolupráce s olomouckým 
rozhlasem a televizí - 85. výr. narození
26.  5.  1905 Narozena DŘEVJANÁ, Anna, 
lidová básnířka, hudební skladatelka, zpěvač-
ka, autorka textů a nápěvů písní vycházejících 
z lidových tradic Lašska a Valašska (+ 8. 4. 
1984) - 105. výr. narození
27. 5. 1890 Narozen HRBÁČEK, Jindřich, 
dirigent, houslista, redaktor, sbormistr, hudeb-
ní skladatel, vydavatel, autor orchestrálních 
skladeb, písní, sborů, operet (+ 13. 9. 1964)  
- 120. výr. narození
29.  5.  1890 Zemřel ROHLÍK, Antonín, ka-
pelník, hudební skladatel, varhaník, skládal 
mše, rekviem, moteta aj. (* 12. 12. 1812)  
- 120. výr. úmrtí
30.  5.  1930  Narozen  DADÁK,  Jaromír, 
dirigent, hudební režisér, redaktor, hudeb-
ní skladatel, věnoval se valašskému folkloru  
- 80. výr. narození
31. 5. 1915 Zemřel AMBROS, Ezechiel, hu-
dební pedagog, hudební skladatel, sbormistr, 
upravoval lidové písně, kostelní písně, psal 
skladby pro housle a klavír, pro sbory, chrá-
mové skladby, melodramy, působil v Kroměříži, 
Prostějově (* 8. 12. 1861) - 95. výr. úmrtí

H.K.
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Ve středu 21. 4. 2010 se dět-
ský pěvecký sbor Plamínek, působí-
cí při 3. Základní škole v Holešově, 
zúčastnil krajské přehlídky školních 
pěveckých sborů, která se konala 
v krásném prostředí uherskohra-
dišťské Reduty již po deváté.

Soutěž pro nás dopadla 
výtečně. Vyzpívali jsme si zlaté 
pásmo ve své kategorii, dostali 
zvláštní cenu poroty za hlasovou 
kulturu, což potěšilo především 
naše sbormistryně, a navíc jsme 
získali postup na celostátní pře-
hlídku školních pěveckých sborů 
do Rychnova nad Kněžnou, kam 
pojedeme 28. - 30. května 2010. 

Jsme moc pyšní, že se nám 
podařilo dosáhnout tak velkého 

Plamínek vyzpíval zlaté pásmo v Uherském Hradišti  
úspěchu, který současně vnímá-
me nejen jako odměnu za naše 
snažení, ale také jako povzbuzení 
do další práce. Je skvělé, že báječ-
né okamžiky spojené s vítězstvím 
mohla spolu s námi prožít i naše 
kmotra paní Mgr. Alena Grygerová, 
která nás na soutěži doprovázela. 
Velmi si vážíme její dlouholeté pod-
pory stejně jako podpory vedení 
3. Základní školy a všech našich 
příznivců.

Srdečně vás zveme na náš 
„Jarní koncert“, který se koná 
v aule 3. Základní školy Holešov 
poslední květnovou středu, tj.  
26. 5. 2010 v 16 hodin. 

Těší se  na vás
DPS Plamínek

Školní rok se blíží k svému závěru a od chví-
le, kdy jsem předala vedení školy mé nástupkyni, 
paní ředitelce Mgr. Jitce Heryánové, uplynulo 
několik měsíců. Se školou jsem stále v kontaktu 
a ráda se účastním školních akcí.

S potěšením jsem přijala pozvání dětské-
ho pěveckého sboru PLAMÍNEK na soutěžní 
krajskou přehlídku školních pěveckých sborů 
v Uherském Hradišti. Krásný velký sál Reduty 
přivítal ten den devět pěveckých sborů z celého 
Zlínského kraje. Po slavnostním zahájení sou-
těže nastoupili jako první naši Plamínci, kteří 
se svými 45 zpěváky patřili k nejpočetnějším. 
Jedna písnička střídala druhou, krásně laděné 
hlásky zněly sálem a písničky byly odměňovány 
velkým potleskem. Se závěrečnou pátou sklad-
bou bylo zřejmé, že Plamínkům se vystoupení 
podařilo! S příjemným pocitem a velkým zá-
jmem sledovali naši zpěváčci další soutěžní 
sbory a čerpali nové zkušenosti. Očekávané 

Pěkný den s Plamínkem...
vyhlášení výsledků stanovila odborná porota 
na odpoledne. 

Naši Plamínci nezaháleli a volný čas využili 
k poznání města Uherské Hradiště a především 
ke zpívání písniček, které si oblíbili. Obdivovala 
jsem, s jakou chutí zpívali a rozdávali kolem 
radost a potěšení. 

Přiblížila se 14. hodina a sál se zaplnil 
soutěžními sbory. Odborná porota byla připra-
vena ke slavnostnímu vyhodnocení soutěže 
a udělení ocenění. Stále mám před očima 
okamžiky obrovské radosti a nadšení zpěváčků 
doprovázené bouřlivým potleskem, kdy paní 
sbormistryně Mgr. Gabriela Kovářová přebí-
rala z rukou předsedy poroty diplom za zlaté 
pásmo a k tomu zvláštní cenu poroty za hla-
sovou kulturu. Radost gradovala v okamžiku, 
kdy DPS Plamínek byl nominován na postup 
na celostátní přehlídku školních pěveckých sbo-

rů.  Radostná zpráva se rychle šířila do školy, 
k rodičům a všem příznivcům, kteří Plamínkům 
drželi palce.

S příjemným pocitem a velkou radostí jsme 
se vraceli z úspěšné soutěže. Byl to krásný den 
plný dojmů a nezapomenutelných zážitků. Dě-
kuji Plamínkům za srdečné pozvání, za příjemně 
strávený den a ještě jednou blahopřeji k velké-
mu úspěchu a příkladné reprezentaci školy.

Velký dík vyslovuji sbormistryním Mgr. Ga-
briele Kovářové, Mgr. Veronice Svobodové 
a Mgr. Lence Hýžové za dosažené výborné 
výsledky, za jejich vysoce záslužnou práci při 
rozvíjení pěveckého talentu žáků. 

Přeji všem hodně úspěchů na celostátní 
soutěži v Rychnově nad Kněžnou a moc se 
těším na Jarní koncert v aule školy.

Mgr. Alena Grygerová

V sobotu 17. dubna se naše děvčata z ta-
nečních kroužků Sundance a Rainbowdance 
ze SVČ TYMY Holešov zúčastnila taneční 
soutěže DANCE SHOW v Uherském Hradišti. 
Soutěžící byli rozděleni do čtyř věkových kate-
gorií, z toho ve třech měly holešovské tanečnice 
zastoupení.

Krásné slunečné sobotní ráno a odhodlání 
děvčat předznamenávaly, že máme před sebou 
úžasný den. Avšak pohled na konkurenci během 
prostorových zkoušek na místě konání naznačil, 
že boj bude tvrdý. Zejména nejmladší skupina 
Sundance se skladbou „Muzikál ze Žabárny“ 
měla před sebou náročný úkol, neboť byla 
zařazena do nejpočetnější kategorie tvořené 
jedenácti tanečními formacemi. Kromě velkého 
počtu konkurentů se děvčátka musela „poprat“ 
s věkovým handicapem, protože byla v rámci 
své skupiny nejmladší. Co se však zpočátku 
zdálo velkou nevýhodou, proměnilo se v zá-
věru ve sladkou odměnu. Precizním výkonem, 
originální choreografií, roztomilými kostýmy 
a úsměvem na tvářích naše „žabičky“ okouzlily 
porotu a doskákaly si pro první místo.

Stejnou radost nám připravila děvčata 
ze skupiny Rainbowdance, která bojovala se 
skladbou „Trochu Vánoc neuškodí“ ve starší 
věkové kategorii. Opět zabodovalo dokonalé 
provedení a nápaditá a vtipná choreografie, 
které přinesly tanečnicím z Holešova druhé 
vítězství během jednoho dne. Vítězové III. kategorie - Rainbowdance.

Velký obdiv a slova chvály patří i děvča-
tům soutěžícím v nejstarší věkové kategorii. 
Jejich žensky pojatá skladba Dámská jízda 
byla okouzlující, malý počet tanečnic však ne-
umožnil porotě zařadit jejich výkon na stupně 
vítězů. Věříme, že v budoucnosti nás čeká ještě 

spousta podobných radostných dnů ověnče-
ných úspěchy našich děvčat a že stejně jako 
tentokrát budou mít tanečnice, jejich maminky 
i trenérka Olinka Pešková opět důvod uronit 
pár slz radosti.

Za kolektiv maminek - Jana Sabová

Dvojnásobné vítězství holešovských tanečnic
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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
8. 5. Pétanque od 14.00 v zámecké zahradě 
Holešov, pro jednotlivce i týmy, malé i velké, 
startovné 10,-
11.  5.  Burza  samolepek od 15.00 v ICM 
TYMY, setkání sběratelů samolepek, výměna 
i možnost nákupu, vstup volný
12. 5. Koňské cválání od 16.00 na zahradě 
u TYMY, cena 1. jízdy 20,- a dalších 15,-
15.  5.  Zápas  fotbalových  benjamínků 
od 10.00 za příznivého počasí na hřišti ve Vše-
tulích
16. 5. MATIČCE od 15.00 v TYMY, vystoupení 
dětí a členů z kroužků TYMY k oslavě dne ma-
tek, srdečně zveme maminky, babičky i tetičky, 
spojeno s oslavou 7. narozenin TYMY
18. 5. Pletení košíků od 15.30 z přírodního 
materiálu pedig, pro začátečníky i pokročilé, 
s sebou zahrad. nůžky a ručník, cena: 250,- 
(přihlášky do 14.5.)
18.  5. Májová  cyklostezka od 15.30, start 
u garáží ve Všetulích, po cestě úkoly pro děti 
i dospělé
18.  5.  Turnaj  mladších  žáků  ve  fotbale 
„O pohár starosty města Z. Janalíka“
20.  5.  Kurz  první  pomoci  pro  veřejnost 
od 16.00, přihlášky do 14. 5., cena: 150,-
21.  5.  Táborové hry od 15.00 pro zasmání 
i zábavu, startovné: 10,-
23. 5. Folklorní odpoledne od 14.00 na zám-
ku v Holešově, vystoupení dětských folklorních 
souborů z Hané a Valašska i souboru TYMY 
„Zrníčko“, vstupné 40,-
25.  5. Malování  triček  s  Bárou od 15.30, 
různé techniky malování s kvalitními barvami 
a konturami, savování, cena 150,- (v ceně 
triko a materiál)
25. 5. S fotoaparátem do přírody, sraz v 15.30 
u TYMY, s sebou fotoaparát, cena: 20,-
26.  5.  Sportovní  hry od 18.00, startovné 
10,-
29.  5.  Badmintonový  turnaj od 9.00 pro 
zájemce od 15 let, startovné 50,- přihlášky 
do 25. 5.
30. 5. Den dětí od 14.00 v zámecké zahradě 
- hry, soutěže, vystoupení, malování
31. 5. Oslava Dne dětí v TYMY od 15.00, hry, 
soutěže, odměny a dárek pro děti

MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 11. 9. 
v Divadle Kalich Praha, odpolední 
představení, cena: 1.190,- (při-
hlášky do 25. 6.)

NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod ko-
ordinací SVČ  - TYMY probíhat 
ve městě Holešov rozsáhlá kam-
paň pod názvem „Na kolo jen 
s přilbou“. Jedná se o širokou 
kontrolovanou kampaň k propa-
gaci nošení cyklistických přileb 
dětmi do 15 let.  Tato kampaň je 
již několik let úspěšná ve snižo-
vání počtu úrazů hlavy na kole. 
Během května budou probíhat 
v Holešově kontroly nošení při-
leb 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 vy-
tvářet prostředí, kde je normální jezdit na kole 
s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě se 
vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.

LÉTO U MOŘE - ozdravné pobyty pro děti 
a rodiny s dětmi u moře ve spolupráci s CK 
CAPRO
Istrie: letovisko LANTERNA
ubytování v apartmánech cca 300 m od moře, 
doprava autobusem z Holešova, 
možnost zajištění stravy a pojištění léčebných 
výloh, možnost denního cvičení za příplatek
1. termín:   8. - 20. 6., 11 pobytových dnů, 
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě 
bez lůžka, příplatek za cvičení: 800,-
Informace v kanceláři TYMY na tel.: 573 396 928 
či e-mailem: vsetuly@centrum.cz

LETNÍ TÁBORY
ČERVENEC - Beskydy Sulov
11. - 16. 7. Pod pirátskou vlajkou
- výprava do starých dobrých časů pro piráty 
a pirátky, která odkrývá taje pirátského řemesla 
a cesty za plněním života, dobrodružstvím 
a odvahou, cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Taneční léto 
- tábor pro holky i kluky spojený s hip-hopem, 
freedancem, aerobikem a dalšími tanečními 
styly a technikami, cena: 2.250,-/dítě 
11. - 16. 7. HOLIDAY LÉTO
- letní tábor pro holky i kluky spojený s výukou 
angličtiny hrou, cena: 2.250,-/dítě 
11. - 16. 7. Havraní plenér 
- výtvarný letní tábor s keramikou, cena: 
2.450,-/dítě
 26.7. - 7. 8. STANOVÝ TÁBOR v Podhradní 
Lhotě, cena: 3.300,- (bližší informace v kance-
láři 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 vy-
jížďkami na koních, cena: 2.850,- 
(v ceně je denní pobyt ve stáji a vyjížďka na ko-
ních)  
16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK
- pouť pohádkovou říší plná dobrodružství, 
zábavy, her, malování, zpívání a výtvarných 
technik, cena: 2.500,-/dítě

(V ceně letních táborů je 
doprava, ubytování, plná 
penze, pitný režim, základ-
ní pojištění dětí, program, 
materiál, odměny, pedago-
gický a zdravotní dozor.)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19 . - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s vý-
lety do dinoparku v Ostravě a Hej parku Odry, 
cena: 1.090,-
26. - 30. 7. Havraní keramika dobrodružství 
a keramická tvorba, pálení v polní peci, cena: 
1150,-
2. - 6. 8. Avatar aneb Hostýnské putování 
- turisticko-přírodovědný s výlety, koně, hrady, 
hory, jeskyně, cena: 990,-
23. - 27. 8.  U nás v TYMY - výlet do ZOO, 
činnost v TYMY, cena: 990,-

DOBRODRUŽNÉ STANOVÁNÍ - ve spolupráci 
s MC Srdíčko
28. 6.  - 2. 7. Táborové dobrodružství pro 
nejmenší děti a jejich maminky na táborové 
základně v Podhradní Lhotě, možno se přihlásit 
i na některé dny, nabídka sportovních, výtvar-
ných a hlavně pravých zálesáckých dobrodruž-
ství, těší se na vás Dája, Martina a Jana, cena 
690,- (dospělá osoba + 1 nebo 2 děti)

Dětský  parlament  v  Holešově  předával 
„Srdce na dlani“
V letošním roce se konal v Holešově již šestý 
ročník ankety „Srdce na dlani“. Tuto anketu „vy-
myslel“ Parlament dětí a mládeže ve spolupráci 
se Střediskem volného času - TYMY. Jedná 
se o anketu, ve které žáci a studenti dávají 
svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, 
vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se 
zapojily dvě základní školy, SPŠ MV Holešov, 
SOŠ PaedDr. Stratila, SVČ - TYMY.
 Slavnostní vyhodnocení proběhlo 28. 4. v SVČ 
- TYMY. Zúčastnili se ho z každé školy nejú-
spěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města 
a zástupci Parlamentu dětí a mládeže. Z rukou 
dětí obdrželi diplomy, kytičku a keramické srdce  
z 2. ZŠ paní učitelka Jitka Dvořáková a paní uči-
telka Lucie Dvorníková, ze 3. ZŠ paní učitelky 
Veronika Milerová a Andrea Macíková, za pro-
jekty a volnočasové aktivity byl vyhodnocen 

Petr Pišl, ze SOŠ PaedDr. Stratila  
paní učitelka Soňa Kryštofová, ze 
SPŠ MV pan učitel Antonín Stra-
chota a popáté v anketě zvítězil 
vychovatel pan Karel Adámek, 
ze SVČ - TYMY Pavla Lamploto-
vá a Jakub Tichý.   
Slavnost obohatily krátkým vy-
stoupením děti z folklorního 
kroužku Zrníčko. Všem oceně-
ným poblahopřál také starosta 
města Holešova pan Zdeněk 
Janalík. Děkujeme všem učitelům 
za jejich práci a velmi si vážíme 
spolupráce s Parlamentem dětí 
a mládeže a také se Střediskem 
volného času - TYMY.

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ 

a koordinátorka PDMSrdce na dlani - defilé oceněných učitelů a pedagogických pracovníků.
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V sobotu 24. dubna 2010 pro-
běhla v Moravské Třebové soutěž, 
která je součástí mažoretkového 
šampionátu. Jednalo se o disciplíny 
sóla a dua v klasické mažoretce, 
hůlka s rekvizitou a rytmická taneční 
dua pro všechna děvčata z celé 
Moravy a Slezska.

Této soutěže se zúčastnily 
také mažoretky ze skupin Kon-
trasty Hulín a Všetulky Holešov. 
Hulínská děvčata Adéla a Tereza 
Baborovy obsadila v disciplíně ryt-
mické taneční duo 2. místo, získala 
stříbrnou medaili, titul VICEMISTR 
Moravy a Slezska a postup na mi-
strovství České republiky, Kristýna 
Jurčová soutěžila v disciplíně kla-
sická mažoretka a obsadila 3. mís-
to, získala bronzovou medaili, titul 
II. VICEMISTR Moravy a Slezska 
a postup na mistrovství ČR. Také 
soutěžila v disciplíně sólo s hůlkou 
a rekvizitou, kde se umístila na 5. 
místě. Marta  Navrátilová soutě-
žila také v disciplíně sólo s hůlkou 

V Moravské Třebové tleskali i Všetulkám
a rekvizitou a obsadila 3. místo, 
bronzovou medaili, titul II. VICE-
MISTR Moravy a Slezska a také 
postup na mistrovství ČR. V kate-
gorii senior sólo hůlka s rekvizitou 
reprezentovala hulínský soubor 
Lenka Pavlíčková. Své vystoupe-
ní předvedla takovým způsobem, 
že obsadila 1. místo, získala zlatou 
medaili, titul MISTR Moravy a Slez-
ska a také postup na mistrovství 
ČR. Všechna děvčata, která se ze 
souboru KONTRASTY Hulín soutě-
že zúčastnila, obsadila medailová 
místa a získala postupy na mistov-
ství České republiky.

Poprvé se této soutěže zú-
častnily také dvě zástupkyně ma-
žoretkového souboru Všetulky Ho-
lešov, které trénují v TYMY Holešov. 
Mladší Alenka Omastová soutěžila 
v disciplíně sólo s hůlkou a rekvizi-
tou a byla v kategorii děti nejmladší. 
Své soutěžní vystoupení předvedla 
velmi pěkně, a získala tak 3. místo, 
bronzovou medaili, titul II. VICE-

MISTR Moravy a Slezska a postup 
na mistrovství ČR. Starší Monika 
Krejčí soutěžila v disciplíně klasická 
mažoretka, kde ve velké konkurenci 
obsadila krásné 7. místo. 

Všem děvčatům děkuji za re-
prezentaci souborů KONTRASTY 

Hulín a VŠETULKY Holešov a pře-
ji jim hodně zdaru na mistrovství 
České republiky, které proběhne 
15. - 16. května v Ronově nad 
Doubravou.

Alena Rafajová
Foto Alenka Omastová                                                                                              

Kompletní sbírku medailí si vybojovaly Holešovské mažoretky 
na soutěži jednotlivkyň a dvojic v Moravské Třebové.

V sobotu 24. dubna se zde konalo Mistrovství Moravy a Slezska 
svazu mažoretek NBTA ČR v disciplíně sólo, duo. V tomto klání jsme 
měly hojné zastoupení. Kromě cenných kovů získaly reprezentantky 
Holešova i postup na mistrovství České republiky, které je čeká již za ne-
celý měsíc v Ronově nad Doubravou. Na soutěži nás opět povzbuzoval 
skvělý fanklub rodičů a příznivců našich mažoretek. Trenérkám a všem 
děvčatům patří velké poděkování a pochvala za povedená vystoupení.

 
• Lenka Smýkalová - sólo děti pochod - 2. místo (postup na MČR)
• Denisa Novotná -  sólo děti pochod - 4. místo (postup na MČR)
• Aneta Karlíková - sólo děti pochod - 5. místo
• Lucie Zlámalová + Katka Lucká - duo děti pochod - 1. místo (postup 

na MČR)
• Veronika Očadlíková + Lucie Bubíková - duo děti pochod - 5. místo
• Nikola Zlámalová - sólo junior mladší rekvizity - 1. místo (postup 

na MČR)
 
• Tereza Müllerová + Katka Dudová - duo junior mladší pochod - 3. místo 

(postup na MČR) 
• Adéla Froňková + Klaudie Pospíšilová - duo junior mladší pochod -  

4. místo (postup na MČR)
• Klára Brodová + Lucie Zakopalová - duo junior mladší pochod -  

6. místo
• Lenka Dujková + Barbora Maťová - duo senior rytmické twirlingové -  

1. místo (postup na MČR)
Lenka Doleželová

vedoucí mažoretek Holešov
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Holešovské mažoretky jdou od úspěchu k úspěchu

Zasílejte nám pozvánky na vaše akce i články o vaší činnosti 
stejně jako fotografie. Rádi zveřejníme. Neváhejte a jen se pochlubte 
s vašimi činností a výsledky! 

(red)

VÝZVA PrO SPOLKY A OrGAniZAcE!

V letošním školním roce se bude v Holešo-
vě opět konat veřejná tradiční jarní studentská 
slavnost - majáles. Majáles má dlouhou celore-
publikovou historickou tradici. V dnešním pojetí 
představuje především oslavu krás studentské-
ho života a prezentaci studentských schopností, 
dovedností a kreativity. V letošním roce se 
budou majálesu účastnit žáci z holešovských 
středních škol a učilišť.

 Zveme vás tímto srdečně na student-
ské oslavy „Majáles 2010“, které proběhnou 
ve čtvrtek 13. 5. 2010 v prostorách holešov-
ského zámku a náměstí. 

Pozvánka na Majáles 2010
Součástí oslav bude průvod ulicemi města, 

který začne dopoledne v 10 hodin před budovou 
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Průvod 
povede Palackého ulicí směrem ke kruhovému 
objezdu a dále pak přes náměstí Svaté Anny 
do zámeckého areálu. Zde vybraní zástupci 
jednotlivých škol představí ukázky krátkých 
programů na téma letošních studentských oslav 
„Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše aneb Každý 
myslíme jinak“. 

Součástí oslav bude i tradiční volba krále 
majálesu, který vzejde z vybraných studentů 
zúčastněných škol. V odpoledních hodinách 

proběhne vystoupení amatérských kulturních 
seskupení, a to hudebních i divadelních. Sou-
částí programu bude rovněž výtvarná výstava. 
Harmonogram celého programu bude ještě 
upřesněn.

Doufáme, že i tento ročník potvrdí vzrůsta-
jící zájem studentů a široké veřejnosti o majáles 
a ten si najde trvale pevné místo mezi kulturními 
akcemi města Holešova.

Na vaši návštěvu se těší organizátoři akce.

Mgr. Tomáš Kačor
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TJ Krnov - DFK Holešov 2:7 (1:4)
Konečně!!! … znělo po zápase 

z klubka holešovských fanoušků, 
kteří doprovázeli tým žen na cestě 
do Krnova. DFK začal zápas od prv-
ního hvizdu s plným nasazením 
a s navrátivší se Pájou Jablunko-
vou v obraně a hned v 1. minutě 
skóroval: ihned po rozehrávce ze 
středového kruhu následoval krásný 
pas Zdeňky Skupinové na výbornou 
Evu Zderčíkovou, která obešla spo-
luhráčku, centrovala před branku 
soupeře a odražený míč sama přes-
ně umístila do sítě Krnova. Rychlý 
gól zmrazil snahu domácích a byl 
vodou na mlýn Holešova, který pře-
vyšoval svého soupeře ve všech 
činnostech. Ve středu hřiště předvá-
děla opět skvělý výkon reprezentant-
ka Skupinová, která hrála výborný 
sólový i kolektivní part, za sebou 
měla bezchybnou Jablunkovou, kte-
rá zpevnila obranné řady a dařilo 
se jí i rozehrávat odebrané míče. 
V záložní řadě neúnavně bojova-
ly maličká Míša Vítková s Hankou 
Samsonkovou a nejnebezpečnější 
útočnice Zderčíková svým pohybem 
zaměstnávala neustále obranu do-
mácích. V 17. minutě po spolupráci 
Kršňáková - Bakalíková padla dru-
há branka - hlavou se pěkně trefila 
opět Zderčíková; o minutu později 
po sólové akci skórovala krásnou 
střelou ze šestnáctky Zdeňka Sku-
pinová. Domácí hráčky se snažily 

DFK Holešov přivezl cenné body z Krnova
ohrozit branku DFK především ze 
standardních situací, jiné šance si 
nevypracovaly; přesto zbytečně 
v 21. minutě skórovaly po špatném 
zásahu gólmanky Pitnerové. Účet 
poločasu zakončila v 38. minutě 
Hanka Samsonková, která po pasu 
od Skupinové zvýšila vedení Ho-
lešova střelou z 20 metrů na 4:1. 
Po přestávce přesunuli domácí svou 
brankářku a bývalou nejlepší střelky-
ni na hrot útoku a snažili se o zvrat 
v zápase, ale pečlivé osobní bránění 

Jablunkové a trvalý tlak Holešova 
nedovolily Krnovu vývoj zápasu oto-
čit. V 50. minutě opět koncertovala 
Zdeňka Skupinová, která uvolnila 
ve středu hřiště Míšu Dobrosláv-
kovou a ta pěknou střelou zvýšila 
vedení DFK. Hosté přes některá 
nedorozumění pokračovali v tlaku 
a v 57. minutě předvedla z trestného 
kopu svou dobrou techniku stoperka 
Dominika Stolářová  a zvýšila skó-
re na 6:1. Poslední třetina zápasu 
byla rozmělněna osobními souboji 
a fauly na obou stranách, domácí 
sice po zbytečně chybě holešovské 
brankářky snížili z trestného kopu, 
ale o výsledku utkání bylo již dávno 

rozhodnuto. Výsledek utkání peče-
tila spolupráce po ose Skupinová - 
Weissová - Bakalíková v 80. minutě, 
když posledně jmenovaná v malém 
vápně s tečí Evy Zderčíkové dopravi-
la míč posedmé do domácí branky.
Sestava: Pitnerová, Šutová, Jablun-
ková, Stolářová, Kršňáková, Sam-
sonková, Skupinová, Vítková, Dob-
roslávková, Bakalíková, Zderčíková.
Střídaly: Weissová, Motalová.
Branky: 2 Zderčíková, po 1 Skupi-
nová, Samsonková, Dobroslávko-
vá, Stolářová, Bakalíková. Nejlepší 
hráčka: Eva Zderčíková, Pája Jab-
lunková, Zdeňka Skupinová.

Mgr. Svatava Ságnerová

V sobotu 24. 4. 2010 oddíl Slavoj Luhačovice pořádal 4. závod va-
lašského žebříčku v orientačním běhu. Centrum závodu bylo v Prakticích 
na myslivecké chatě. Závodníky přivítalo krásné jarní počasí. Startovalo 
se v 10 hodin po minutových intervalech. Na trať vyběhli také závodníci TJ 
Sokol Holešov. Výsledky našich závodníků: Kat. D16C - Klára Končáková 
3. místo, D35C - Jana Sedláčková 5. místo, H12C - Tomáš Tomeček   
9. místo, H14C - Ondra Sedláček 5. místo, H35C - Jarda Sedláček   
2. místo, H45C - Tonda Peška 1. místo a P5 - Ladislav Tomeček 7. místo. 

Další závod Valašské oblasti pořádá TJ Sokol Holešov - oddíl orien-
tačního běhu v sobotu 8. 5. 2010. Centrum závodu a prezentace je od  
8 do 9 hodin v Lukovečku na místním koupališti. Přihlásit se na tento závod 
může každý, i začátečník. Tratě budou s fáborky i bez nich i lehké pro 
ty, co si to chtějí vyzkoušet. Občerstvení bude zajištěno a my se těšíme 
na vaši účast. Více informací na našich webových stránkách http://www.
volny.cz/obholesov. Tonda Peška 

Orientační běžci pořádají závody 
v Lukovečku

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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FC Slovácká Sparta Spytihněv - 
SFK ELKO Holešov

3   (2 : 1)   2
Po dobrém výkonu v minu-

lém kole odjížděli hráči Holešova 
do Spytihněvi s jasným úmyslem 
získat body. V sestavě chyběl pouze 
Roubalík. Již ve 2. minutě se protla-
čil obranou domácích Josef Křenek 
a měl na kopačce šanci, jenže brá-
nu těsně minul. To domácí kopali 
ve 4. minutě rohový kop a nepokrytý 
Kašpar vsítil hlavou první branku 
utkání - 1:0. Ale již v 11. minutě 
prošel obranou J. Křenek a vyrovnal 
stav na 1:1. Do 23. minuty tři útoky 
domácích skončily v ofsajdové  pas-
ti. Ve 24. minutě zahrával trestný 
kop Odstrčilík a Bačík hlavou těsně 
minul tyč. Ve 34. minutě měli nao-
pak domácí velkou šanci, když míč 
proletěl celým vápnem a u tyče Krej-
čí bravurně míč vyrazil. Pohroma 
do šatny přišla ve 42. minutě, kdy 
po otřesné chybě v obraně vstřelil 
školácký gól Němčák - 2:1. 

Ještě horší chyba přišla již 
ve 46. minutě, když domácí Barot 

Fotbalisté prolomili neúspěšnou sérii, o týden později zase prohráli

vystřelil na bránu z asi 25 metrů 
a míč se třepal v holešovské bran-
ce - 3:1. O pět minut později zahrál 
Sedlařík rohový kop přes celou 
šestnáctku a přesná rána Tomáše 
Křenka znamenala snížení stavu 
na - 3:2. Na obrácení výsledku ještě 
zbývalo hodně času, ale zbytek 
nervózního utkání za přispění fa-
natických diváků a velmi slabého 
rozhodčího Houdka ze St. Města 
se již dohrál beze změny, pouze 
žlutých karet přibývalo. Příští kolo 
zajíždí opět hráči Holešova na těž-
kou půdu do Vigantic.
Sestava: Krejčí - Belza, Odstrči-
lík, Charuza, Bačík - Křenek T., 
Marek, Sedlařík, Barták, Munster, 
Křenek Jos.
Střídání: 46. min. za Bačíka - Ohlí-
dal, 73. min. za Křenka Jos. - Uruba, 
85. min. za Marka - Olša Michal.

SFK ELKO Holešov 
- Spartak Hluk
2   ( 1 : 0)   0

Po neúspěšné sérii si byli hrá-
či Holešova vědomi, že setrvání 

na horních místech tabulky zajis-
tí pouze vítězství. Prvních dvacet 
minut se hrálo mezi šestnáctka-
mi a bylo vidět, že se potkala dvě 
mužstva vyznávající stejný způsob 
hry. První větší šance přišla ve 25. 
minutě. Roubalík vysunul J. Křenka, 
ale ten netrefil branku, i když šel 
sám na brankáře. Ve 28. minutě za-
hrozili hezkou hlavičkou hosté, ale 
s míčem si brankář Krejčí poradil. 
Ve 31. minutě vznikl pěkný závar 
před bránou hostí, ale ti nakonec 
šanci domácích odvrátili. Ve 38. mi-
nutě byl faulován Barták a trestného 
kopu se ujal Odstrčilík, jehož centr 
bravurně umístil hlavou pod břevno 
Marek - 1:0. Ve 40. minutě se ob-
jevil v pokutovém území hráč hostí 
Zalubil, ale jeho šanci Krejčí vyrazil 
nohou na rohový kop. Do šaten tak 
odcházeli spokojenější domácí.

Ve druhém poločase přišla 
pěkná rána z dálky, autorem byl 
v 56. minutě Münster. Vzápětí  při-
šel rychlý útok, který zakončoval 
neúspěšně  J. Křenek. V 58. minutě 
hostující Miroš rozechvěl břevno 

Krejčího svatyně. Stav se však změ-
nil až v 65. minutě. Na bránu hostí 
šlo několik střel, jednu z nich bran-
kář vyrazil, míč se dostal k Tomáši 
Křenkovi, který v záklonu vstřelil pla-
církou bombu, ale brankář míč vyra-
zil… akce se však opakovala, míč se 
opět dostal ke Křenkovi, který tento-
krát prostřelil všechno, co mu stálo 
v cestě, a zvýšil na 2:0. Další šance 
na zvýšení skóre přišla v 73. minutě.  
J. Křenek šel sám od poloviny hřiště 
na bránu, ale akci nezakončil. Pak 
ještě párkrát zahrozili hosté se sna-
hou o korekci skóre, ale to se jim již 
nepodařilo. Utkání řídil s menšími 
chybami rozhodčí Pavel Růžička 
před dvěma stovkami diváků. Každé 
mužstvo dostalo dvě žluté karty.
Holešov: Krejčí - Belza, Odstrčilík, 
Charuza, Bačík - J. Křenek, Mün-
ster, Marek, Barták - Roubalík, T. 
Křenek.
Střídání: 77. min. Uruba za Rouba-
líka,  87. min. Ohlídal za J.  Křenka, 
90. min. Sedlařík za Marka.

- HR -

Pilotní projekt pohybového programu Děti v pohybu dospěl v dubnu 
téměř do samotného finále. Třetí kolo pohybových aktivit proběhlo podle 
již osvědčeného scénáře na všech mateřských a základních školách Ho-
lešova a bylo předpremiérou celoměstského finále, které čeká na všechny 
děti v květnu. 

Děti si na tento pohybový projekt již zvykly a na jednotlivá soutěžní 
kola se těší - tak zněla charakteristika akce samé z úst pedagogických 
pracovnic jednotlivých škol. Radost z pohybu obecně u většiny dětí převa-
žuje nad soutěžením jednotlivců i tříd, a potvrzuje tak ideu holešovských 
organizátorů Dětí v pohybu - nechť sportují a hýbají se rády všechny děti bez 
ohledu na rozdílné motorické předpoklady i výsledky v dané disciplíně.

Organizátoři celé akce v čele s poslancem PSP ČR Josefem Smýkalem 
zvou všechny rodiče zúčastněných dětí a další příznivce sportu a pohybo-
vých činností na holešovské finále celého programu, které se bude konat 
12. května 2010 ve sportovní hale 1. Základní školy Holešov. Slavnostní 
nástup dětí ze všech škol - organizátoři předpokládají účast 250 malých 
závodníků - a zahájení proběhnou v 9 hodin, poté bude následovat předsta-
vení jednotlivých škol a jejich soutěžní vystoupení. Pro všechny účastníky 
je připraveno plno příjemných překvapení, na vyvrcholení celé akce se těší 
i studentky Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, které působí v programu 
jako rozhodčí i kamarádky a pomocnice malých závodníků zároveň.

Mgr. Svatava Ságnerová, 
koordinátorka programu Děti v pohybu v Holešově

Děti v pohybu potřetí úspěšné

ROHÁLOVSKÁ PADESÁTKA. Na čtyři stovky  účastníků se postavilo 
na start  prvního ročníku cyklistického závodu Rohálovská padesátka. 
Traťový rekord nového závodu stanovil Jiří Hradil, který projel blátivou 
a technicky náročnou trať za 1:47:37. Zhruba o půl minuty později projel 
cílovou páskou holešovský borec Radek Šíbl jezdící v barvách Ekodrillu 
Zlín, který se v kombinaci s umístěním v letošním bežeckém závodu 
Rohálovská desítka stal tzv. Rohálovským borcem.  

Foto František Sovadina

FC Brno - FK Holešovské holky
0   (0:1)    2

Překvapivého, ale zaslouženého vítězství 
dosáhla holešovská děvčata na umělé trávě 
v brněnských Ivanovicích a dokázala přede-
vším sama sobě, že kolektivním pojetím a kázní 
na hřišti lze dosáhnout dobrých výsledků i se 
silným soupeřem. Za dusného, horkého odpo-
ledne nastoupila holešovská děvčata do první 
půle s velkým nasazením a odhodláním odvézt 
ze hřiště soupeře alespoň bod. Po celý první 
poločas byla naše děvčata lepší svého soupeře 
a jen nedůraz v koncovce znamenal pouze jed-
nobrankové vedení, o které se po přihrávce Ko-
vaříkové zasloužila Monika Šilhárová, a to ve 27. 
minutě. Do druhé půle nastoupili domácí s větším 
důrazem, lépe kombinovali a vynutili si soustavný 
tlak na holešovskou branku. Nutno podotknout, 

Holešovské holky přivezly dva body z Brna
že však s nedůraznou a nepřesnou koncovkou. 
Paradoxně více brankových příležitostí bylo při 
našich útocích, ale domácí podržela výborně chy-
tající brankařka. V již nastaveném čase přidala 
rozhodující branku po rohovém kopu Kovaříková, 
která hlavou upravila skóre na konečných 2:0. 
Celkově nemělo utkání nijak vysokou úroveň, 
vědomí důležitosti zisku bodů bylo pro oba cel-
ky zátěží, přes kterou se nedokázaly přenést.

Holešovským děvčatům výrazně přispěl 
návrat Voždové do středu obrany, kdy tato byla 
svým zcela bezchybným výkonem nejlepší hráč-
kou na hřišti. Úspěšně jí sekundovaly neúnavně 
bojující Dvorníková, Holcová a Šilhárová. Zlepše-
ní ve hře prokázaly také Hošková a Mrázková se 
Šebestovou. Je na místě také vyzvednout výkon 
holešovské brankařky Tomečkové, která svými 
jistými a spolehlivými zákroky výrazně přispěla 

k vítězství našeho týmu. Důležité bylo, že po celé 
utkání působila děvčata jako tým a v tomto téměř 
tropickém počasí hrála s velkým nasazením, 
mnohdy na hranici sebeobětování.
Sestava:  Tomečková - Kubíčková, Voždová, 
Dvorníková Hošková - Mrázková, Holcová, Ko-
vaříková, Darebníková - Šebestová, Šilhárová 
(Pavlíkovská, Petrášová).
Branky: Šilhárová, Kovaříková.
Žlutá karta: Holcová, Hošková. 

(sb)

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Osobností města Holešova za rok 2009 v kategorii sportovci 
do 20 let se stal Petr Navrátil.  

Je úspěšným závodníkem oddílu vzpírání SKP Holešov. V roce 
2009 dosáhl těchto úspěchů: obsadil druhé místo na mistrovství ČR 
juniorů do 18 let, dále obsadil třetí místo na mistrovství ČR juniorů do 20 
let a na mistrovství ČR mužů obsadil 4. místo. Jako reprezentant ČR 
jí pomohl vybojovat na mezinárodním turnaji olympijských nadějí zemí 
visegrádské čtyřky druhé místo. Cenu předala Petru Navrátilovi hole-
šovská zastupitelka Ludmila Joklová.

Kolektivem města Holešova za rok 2009 v oblasti sportu se 
stalo družstvo žáků MGC Holešov. 

V roce 2009 dosáhlo družstvo žáků MGC Holešov těchto úspěchů: 
v kategorii družstev získalo bronzovou medaili na mistrovství České 
republiky, stříbrnou medaili v I. lize Moravy a zlatou medaili v Českém 
poháru družstev. Tito žáci získávají úspěchy i v nejvyšší dlouhodobé 
mládežnické soutěži - extralize juniorů, přestože jsou věkem stále ještě 
žáci. Cenu golfistům předal holešovský zastupitel Libor Liška.

Osobnosti města Holešova v oblasti sportu
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Více než čtyřicet čtenářů Holešovska reagovalo na hádanku 
z čísla 7/2010 - a všichni odpověděli správně. Tentokrát šlo o dialog 
z komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag režisérky Věry Chytilové. 
První vylosovanou se stala Lenka Rypková z Holešova, která si pochut-
ná v Restauraci Kanada, jako 
druhá byla vylosována Katka 
Šimčíková z Holešova, která si 
v příštích dnech zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU posíláme volné 
vstupenky do kina Svět Anetě 
Markové z Martinic a Štefanu 
Špirkovi z Holešova. Všem vy-
losovaným redakce Holešov-
ska srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance, která je tra-
dičně postavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, 
ze které úspěšné české komedie pochází tento dialog?

„Kde je klika?“
„Neni. Aby někdo neutek. He, jenže voni zapomněli, že Kolumbus 
přijede lodí! Vodovodem, glo, glo, glo...“

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

Velmi zajímavý řád Trinitářů (správně Řád 
Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců) 
založili kněz Jan z Mathy a poustevník Felix 
z Valois (oba později svatořečení) v roce 1198 
ve Francii. Žebravý řád žijící podle regulí sv. 
Augustina reagoval na aktuální potřeby celého 
středověku a části novověku - jeho příslušníci 
vykupovali křesťanské zajatce a otroky většinou 
od muslimů (nejprve Arabů a potom Turků), 
ale i muslimské zajatce od křesťanů, které pak 
vyměňovali. Třetinu veškerých svých příjmů mu-

seli věnovat na tuto záchrannou činnost. Kromě 
vykupování zajatců se ale věnovali i medicíně 
- především ošetřovali raněné z bitev a nemoc-
né obecně - byli tedy jakýmsi předchůdcem 
Červeného kříže.

Řád byl velmi populární, a když majitel 
holešovského panství František Antonín hrabě 
z Rottalu uvažuje o zřízení mužského klášte-
ra v Holešově jako o vrcholu své donátorské 
činnosti, volba padá právě na tento oblíbený 
řád. V roce 1747 zve do Holešova skupinu 
pěti trinitářských mnichů - kněží, kterým věnuje 
kostel sv. Anny, kde po levé (epištolní) straně 

presbyteria staví klášterní budovu (později zde 
bylo hejtmanství a nyní radioterapie). Mniši si ale 
stěžují na nesnesitelnou vlhkost a zimu v objektu, 
tak je F. A. Rottal dočasně ubytovává v přízemí 
holešovského zámku a neprodleně pro ně staví 

po pravé (evangelní) straně presbytáře budovu 
novou (bývalý tzv. Volákův dům, nyní bytová 
budova společnosti El-Eng, nám. F. X. Richtera 
č. 8.). Zde Trinitáři žijí od roku 1750 třicet dva 
let. V roce 1782 je jejich klášter reformami císaře 
Josefa definitivně zrušen a holešovský klášter 
připadá tzv. Náboženskému fondu a od něj jej 
posléze kupují zpět majitelé panství.

V uplynulých le-
tech se zatím v Hole-
šově odkryla dvě ta-
jemství spojená s tímto 
řádem. V letech 1974 
- 1976 byla v kapli sv. 
Flámia (zvané také sv. 
Kosmy a Damiána) 
v kostele sv. Anny od-
kryta ak. mal. Josefem 
Steklym do té doby 
neznámá monumen-
tální nástropní malba, 

nejvýznamnější dílo malíře Josefa Pilze z Olo-
mouce, představující jakýsi panteon Trinitáři 
uctívaných svatých, samozřejmě s Nejsvětější 
Trojicí v centru. A v roce 2009 byla v budově 
bývalého kláštera (nám. F. X. Richtera č. 8) ne-

čekaně objevena a letos odkryta nástropní malba 
v lichoběžníkovém pokoji v jihozápadním ostrém 
rohu stavby (v přízemí). Její reprodukci dnes 
poprvé zveřejňujeme, zatím ji kromě historiků 
a restaurátora MgA. Miroslava Bodanského nikdo 
neviděl. Tato malba (bohužel se nachází v sou-
kromých, nepřístupných prostorách) zatím není 
umělecko-historicky prozkoumána, představuje 
ale zřejmě souhrn trinitářských činností - na levé 
straně muž ve světlém rouchu s koněm ošetřuje 
sedícího zraněného, který se drží za krk, na pra-
vé straně si dvě již málo zřetelné, poškozené 
postavy předávají váček s penězi - zřejmě jde 
o předávání výkupného za zajatce. Prostřední 
dvě postavy jsou zatím neurčené, zřejmě se 
jedná o kněze a vojáka (?). Zatím není známý 
autor malby ani doba jejího vzniku - ta logicky 
patří do doby mezi lety 1750 - 1782. Autorem 
vzhledem k určité jednoduchosti malby byl zřejmě 
jeden z holešovských mnichů. 

Karel Bartošek

Trinitáři v Holešově

HiSTOricKá 
ZAJÍMAVOST (seriál)

Známá scénka z komedie 
Parta hic.


