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Budova nádraží prošla zásadní rekonstrukcí

Co vy na to,
pane starosto?
Kruhová křižovatka
u Martinic budí u řady řidičů rozpaky. Pro nákladní vozidla je prý zbytečně úzká. Navíc si mnozí
kladou otázku,  proč jsou
na příjezdových cestách
od Martinic i Holešova
takové relativně prudké
zatáčky, když je kolem
tolik místa. Co vy na to, pane starosto?
„Řada řidičů se skutečně pozastavuje nad
umístěním této kruhové křižovatky. Stejně tak
si například někteří cyklisté stěžují na vedení
cyklostezky z Holešova do Martinic a její křížení
se silnicí před zmíněným kruhovým objezdem.
I pro mě jako řidiče se zdá tato dopravní stavba
zbytečně komplikovaná. V každém případě
však jak kruhová křižovatka, tak i cyklostezka
od benzinky do Martinic patří Zlínskému kraji
a město Holešov nemohlo jejich umístění a výstavbu nijak ovlivnit.
Dokončení na str. 3

Otevření opraveného nádraží se zúčastnili
představitelé Českých drah i holešovské samosprávy.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz.

Nákladnou rekonstrukcí ve výši bezmála dvaceti milionů korun
prošla v uplynulých devíti měsících budova holešovského vlakového
nádraží. Ke slavnostnímu otevření došlo ve čtvrtek 13. května dopoledne.
Vedle představitelů českých drah se slavnosti zúčastnili představitelé
krajské a holešovské samosprávy i poslanci Parlamentu České republiky
a další hosté.
Dokončení na str. 3

Nájemníci ze Školní souhlasí
se stěhováním do Bořenovské
Obyvatelé Školní ulice v drtivé většině
souhlasí s tím, že město vybuduje v ulici Bořenovská nové byty modulového typu a nabídne je
nájemníkům k bydlení. Ve středu 5. května odpoledne se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti
městského úřadu v Holešově setkání představitelů města s obyvateli Školní ulice. Přítomni
byli také zástupci vládní Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách a některých
neziskových organizací. Starosta Holešova Zdeněk Janalík se přítomných několikrát zeptal,
zdali platí to, na čem se domluvili již v minulosti.
Z reakce drtivé většiny přítomných bylo zřejmé,
že s návrhem starosty města souhlasí. „Město
nabídne nájemníkům ze Školní nové prostory
pro bydlení v lokalitě v Bořenovské ulici. Ze
strany města je to pro tyto občany nabídka nad

rámec povinností. Jednotliví nájemníci tuto nabídku mohou nebo také nemusí přijmout. A pak
se o své bydlení postarají podobně jako drtivá
většina ostatních občanů města sami,“ zdůraznil
starosta města. Do nových bytů v Bořenovské
ulici se nastěhuje zhruba padesát nájemníků
ze Školní ulice. Podmínkou je to, že si plní své
povinnosti vůči městu a budou si je plnit i nadále. V nové obytné čtvrti bude na pořádek dbát
správce a město bude po nájemnících vyžadovat
dodržování daných pravidel. Projekt navíc počítá s tím, že součástí bydlení v Bořenovské bude
i sociální program. Díky němu by si nájemníci
měli postupně najít práci i vhodnější bydlení.
Holešovskou radnici v tomto postupu podporuje
také vládní agentura.
Dokončení na str. 3

Volby 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek
28. května od 14 do 22 hodin a v sobotu
29. května od 8 do 14 hodin. Podrobnosti
o holešovských volebních okrscích najdete na str. 2. Uvnitř čísla rovněž naleznete
prezentaci volebních stran.

Loutkový festival
se blíží
Druhý ročník mezinárodního festivalu Loutky a bábky, který připravuje Městské kulturní
středisko Holešov, proběhne ve dnech 27. - 29.
května na několika místech v Holešově. Podrobný program festivalu najdete na str. 22.
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starosta města Holešova podle § 15 zákona č. 247/1997 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 28. 5. 2010 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 29. 5. 2010 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky:
Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,
TEL.: 573 334 308
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bořenovská, Dělnická, Hankeho, Holajka, Horní, Nábřeží,
Nám. Dr. E. Beneše (6, 7, 67, 1, 2, 3, 4, 5, 88, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19), Nám. F. X. Richtra, Nám. sv. Anny, Nám. Svobody,
Přerovská, Příční, Střelnice, Třešňové Sady, Tučapská,
U Rusavy, Vítězství, Zámecká, Želkov.
Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: I. ZŠ  SMETANOVY SADY, SMETANOVY SADY
Č. P. 630, TEL.: 736 772 612
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, Masarykova, Nám. Dr. E. Beneše (26, 1245, 1614, 49, 45,
51, 44, 54, 43, 55, 42, 56, 41, 57, 40, 59, 39, 58, 38, 60, 37, 61, 33, 62,
32, 25, 24, 23, 21, 20), Pivovarská, Smetanovy Sady, Tyršova
(1162, 1163, 1103, 987, 658, 657), U Potoka.
Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PIVOVARSKÁ 
Č. P. 1419, TEL.: 573 398 440
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bezručova, Boženy  Němcové, Dvořákova, Drásalova,
JAROŠOVA, Jiráskova, K Větřáku, Komenského, Květná,
Luhy, Osvobození, Partyzánská, Plajnerova, Sadová,
Sportovní, Tovární (1097, 1306, 923, 1099, 922, 921, 917, 1423,
918, 1333, 919, 920, 1093, 1167, 1280, 1248, 1346), Tyršova (703, 1352,
1353, 1441, 1442, 1446, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477,
1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578,
1584, 1586, 1662, 1094, 1276, 1003, 1138, 1135, 1145, 1352, 1353, 1443,
1449, 1455), U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost: II. ZŠ  SMETANOVY SADY, SMETANOVY SADY
Č. P. 625, TEL.: 573 334 327
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Grohova, Nádražní, Očadlíkova, Palackého (726, 744, 834,
1063, 1128, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1385, 1398, 1400, 1412, 1431,
1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 546, 821, 545, 523, 544, 521, 520,
542, 519, 518, 540, 777, 539, 535, 728, 972, 513, 533, 532, 510, 531,
508, 530, 507, 504, 524, 503, 1169, 1168, 500, 1341, 499, 1090, 860, 495,
962, 494, 959, 960, 974, 1110, 493, 961, 492, 438, 437, 436, 435, 856,
859, 1008, 729, 769, 813, 741, 742, 743, 745, 1232, 1233), Plačkov,
Samostatnost, Za Drahou.
Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU II. (BÝVALÉ PVT),
TOVÁRNÍ Č. P. 1407, TEL.: 573 521 890
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
Tovární (31, 1081, 1100, 1209, 1221, 1250, 1268, 1330, 1627, 1628,
1630, 1633, 1648, 724, 1200, 1407), U Letiště.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: Mateřské centrum  Srdíčko  Holešov
(DUHA), ŠKOLNÍ Č. P. 1582, TEL.: 573 334 328
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bartošova, Dlažánky, Havlíčkova, Národních Bojovníků,
Nerudova, Novosady (352, 473, 1305, 1437, 1496, 1566, 1568,
1582, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1606,
1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642, 351, 358, 353, 354, 768, 474, 770,
397, 1068, 472, 471, 470, 857, 469, 468, 765, 467, 466, 465, 464, 388,
1290, 852), Sušilova, Školní.
Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: Mateřské centrum  Srdíčko  Holešov
(DUHA), ŠKOLNÍ Č. P. 1582, TEL.: 573 334 328
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Novosady (1190, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1382, 1500, 1501, 1502, 1503,
1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,
1580, 1607, 1247, 1229, 1286).
Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: III. ZŠ, DRUŽBY Č. P. 329, TEL.: 573 503 144
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
a Všetulích: Družby, Dukelská (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,
424), Hanácká, Kráčiny, Palackého (129, 130, 133, 135, 191,
200, 204, 224, 244, 245, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 270, 308, 319,
330, 333, 359, 411), Slovenská.
Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU (TYMY), SOKOLSKÁ 
Č. P. 70, TEL.: 573 334 330
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Všetulích:
6. května, Dukelská (51, 54, 56, 57, 85, 87, 89, 99, 155), Krátká,
Míru, Ovocná, Palackého (23, 40, 59, 60, 62, 73, 79, 134, 147, 157,
162, 183, 188, 193, 198, 201, 203, 222, 229, 232, 262, 306, 360, 432,
459, 464, 466, 499, 501, 502, 509), Polní, Růžičkova, Rymická,
Sokolská, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVA  OV TUČAPY, TUČAPY Č. P. 68,
TEL.:  573 396 228 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Holešově-Tučapích.
Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVA ŠKOLY DOBROTICE, DOBROTICE
Č. P. 96, TEL.: 573 334 333
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově-Dobroticích.
Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVA OV ŽOPY, ŽOPY Č. P. 63,
TEL.: 573 399 631 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Holešově-Žopích.
Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVA OV KOLIČÍN, KOLIČÍN Č. P. 93,
TEL.: 573 397 382 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Holešově-Količíně.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
PaedDr. Zdeněk Janalík v.r.
Holešov dne 13. 5. 2010
starosta
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Nájemníci ze Školní souhlasí se stěhováním
do Bořenovské
Pokračování ze str. 1
„Výstavba bytových jednotek v Bořenovské ulici je v současné době jediným možným
řešením, kterým město může občanům ze
Školní ulice pomoci. Navzdory názorům některých intelektuálů z neziskových organizací,
kteří město kritizují za to, že údajně nájemníkům
ze Školní ulice nepomáhá dostatečně,“ dodal
starosta.

Nájemníci ze Školní by se měli do nových
bytů stěhovat již v září letošního roku. Zbývající
domy v prostoru Školní ulice budou zbourány
a na jejich místě vyroste nová zástavba polyfunkčního typu. Mezi nádražím a sídlištěm
Novosady by tak mělo vzniknout druhé - moderní - centrum Holešova.
František Sovadina

Budova nádraží prošla zásadní rekonstrukcí
Dokončení ze str. 1
Celková přestavba začala koncem září loňského roku. České dráhy investovaly do oprav
19,8 milionu korun. Budova tak dostala novou
střechu, objekt byl zateplen a opatřen novou
fasádou. „Vyměnili jsme všechna okna, dveře
a proměnou prošla i sociální zařízení. Částečně
jsme zrekonstruovali i restauraci a byty umístěné v prvním patře,“ uvedl náměstek generálního
ředitele českých drah pro správu majetku Milan
Matzenauer. Součástí rekonstrukce je i zcela
nový přístřešek směrem k nástupištím či zvětšení vestibulu. Celý interiér prošel rozsáhlou

modernizací a byl dispozičně změněn. Díky
tomu vznikly i nové komerční prostory, pro které
již České dráhy hledají provozovatele.
(sov)

Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Vedení města naopak navrhovalo, aby cyklostezka navazovala na síť městských cyklostezek v místě vedoucím kolem železniční trati.
Cyklisté tak mohli jezdit ve směru do Martinic
za Orelským hřištěm a dále ulicí K Větřáku kolem Technických služeb. Zlínský kraj se rozhodl
pro stávající variantu. Původně měla stávající
cyklostezka vést až k ulici Květná, ale protože
se kraj nedohodl s vlastníky pozemků, stezka
končí už u benzinové pumpy. Cyklisté či in-line
bruslaři tak musejí překonat nebezpečný úsek
po křižovatku ulice Květná a Zlínská po frekventované silnici.“
(sov)

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.

Pozvánka na hostýnské setkání skautů
Tradiční již 21. setkání skautů u příležitosti vzpomínky na 2. náčelníka
skautů RNDr. Rudolfa Plajnera se uskuteční v sobotu 22. května ve 13 hodin
u Plajnerova pomníku na Hostýně. Akce navazuje na dvacet ročníků vzpomínkového pochodu z Tesáku na Hostýn, který od roku 1990 pořádá skautské
středisko Holešov. Zveme všechny příznivce skautingu a pamětníky.
Skauti Holešov

Seminář pro ženy

Pietním aktem vzpomněli představitelé města spolu se zástupci
společenských organizací, škol a občany 65. výročí osvobození naší
republiky. Vzpomínka spojená s kladením věnců a kytic a projevem starosty Zdeňka Janalíka proběhla v úterý 4. května v podvečer u pomníku
padlých na holešovském hřbitově.
Text a foto RR

Daňová problematika pro ženy, které chtějí začít podnikat. Akce se
uskuteční v rámci projektu Asistenční centrum pro podporu podnikání žen
a organizuje ji HK ve Zlíně. Datum konání: 3. 6. 2010 od 9.00 do 14.00
hod. Místo konání: vila Tomáše Bati ve Zlíně, Gahurova 292. Přednášející:
Ing. Romana Gálová, daňová poradkyně. Účast: zdarma. Přihlášky: do 2.
6. 2010 na adresu OHK ve Zlíně, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, e-mail:
martina.betakova@ohkzlin.cz, tel. 573 776 004. Informace: Městský úřad
Holešov, odbor Obecní živnostenský úřad.

Prodám zděný byt 3+1 v osobním vlastnictví, 1. patro, balkón,
plastová okna, dům je po celkové revitalizaci, součástí je kuchyňská linka. Holešov, Masarykova. Kontaktní telefon 739 268 616.

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

Hledáme čerstvého
důchodce na brigádu
v zemědělství.
Inf. 777 55 88 14.

střešní latě
impregnované
stavební desky
ostrohranné

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488,
605 922 985.
www.mk-palubky.cz.

prodej:
areál
INTEA SERVICE

DOVOLENÁ
VÍKENDOVÉ POBYTY
V JESENÍKÁCH
Ubytování
ve 2-3lůžkových pokojích.
Cena včetně polopenze
za osobu a den 350,- Kč

Tel.: 602 359 915
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Tradiční pálení čarodějnic v Tučapích
V pátek 30. 4. se konalo v Tučapích
již tradiční Pálení čarodějnic. Členové
osadního výboru ve spolupráci s mateřskou školkou přichystali pro malé
čarodějnice a čarodějníky odpoledne
plné her, soutěží, další zábavy a dobrého
občerstvení.
Pro děti byl připraven okruh po vesnici nazvaný Putování po barevných kouzelnických kopcích. Školačky a školáci
z Tučap čekali v převlecích za čarodějné
bytosti na každém barevném stanovišti,
kde jejich mladší kamarádi museli plnit různé úkoly. Po dlouhé cestě vzplál
na zahradě u školky oheň a všichni spálili
své malé vyrobené čarodějnice a košťátka. Pak
už při opékání špekáčků a pití „nápoje lásky“
bylo veselí v plném proudu a večer se nechtělo
domů ani velkým, ani malým.

Chcete levnější
povinné ručení?

Osadní výbor děkuje všem za pomoc
a hojnou účast a těší se na další ročník této
hezké jarní tradice.
OV Tučapy

VPŠ a SPŠ MV v Holešově pořádá za podpory města
Holešova prezentační akci s názvem

Den Policie ČR 2010
Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky a studenty škol.
Datum konání: 3. června 2010
začátek v 8.15 hodin, konec ve 13.00 hodin
Místo konání: areál zámecké zahrady v Holešově
Program: hasičský záchranný sbor, jízdní policie Zlín, pyrotechnická služba PČR, Speciální pořádková jednotka PČR Praha, výcvik služebních psů, výcvik donucovacích prostředků a prvky sebeobrany, stanoviště první pomoci a prezentace služby dopravní policie, zajišťování kriminalistických
stop, ověřování pravosti cestovních dokladů, prezentace střelecké přípravy, vrtulník Letecké služby
PČR v součinnosti se zásahovou jednotkou.
Srdečně zvou pořadatelé
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Sokol Holešov vzpomíná 65. výročí osvobození města Holešova
Tak jako každý rok i letos
si sokolové v květnových dnech
připomněli 65. výročí osvobození
naší vlasti od nacismu a uctili dne
4. května památku padlých v boji
za naši svobodu položením kytice
u památníku padlých na místním
hřbitově.
Před 65 lety přinesl začátek
května osvobození a konec válečného utrpení druhé světové války.
V tyto dny vzpomínáme i na oběti z řad členů Sokola a starostu
Sokola, ředitele holešovského
gymnázia prof. Ladislava Jaroše,

popraveného v Kounicových kolejích v Brně v roce 1942. Na jeho
počest v roce 1946 osadili na vrchu Jahelník členové Sokola pamětní desku a každoročně pořádají výstup s položením květin.
Díky Městskému úřadu Holešov
byla tato pamětní deska v loňském roce po téměř padesáti
letech opravena. I v letošním
roce připravila T. J. Sokol Holešov tradiční autobusový zájezd
na Tesák, kde byla krátká pietní
vzpomínka pro všechny účastníky. Kytičku k památníku br. Lad.

Ti nejzdatnější vynesli kytičku k pomníku na Jahelník.

Pietní vzpomínka na Tesáku.

Jaroše donesli ti nejzdatnější,
senioři využili dobu před odjezdem na Říku k posezení u kávy
a procházce na Tesáku, další dvě
skupiny pokračovaly pěší turistikou na Říku.
Všichni účastníci této vzpomínkové akce a také zástupci
vedení města PaedDr. Zdeněk
Janalík a Mgr. Rudolf Seifert,
Klubu českých turistů, Junáka,
Župy hanácké Kroměříž a T. J.
Sokol Kostelec u Holešova prožili pěkný slunečný den a ještě si
i zasportovali.

Květnové pietní vzpomínkové oslavy vystřídá příští měsíc
uspořádání sokolské akademie
v místní sokolovně, čímž oslaví
holešovští sokolové 130. výročí založení Sokola v Holešově.
Naše členy i příznivce zveme
na tuto akci v  sobotu 12. června
2010 v sále sokolovny s ukázkou cvičebních aktivit,  s posezením na hřišti a zhlédnutí malé
výstavky fotografií a historie
z činnosti Sokola Holešov.
Srdečně Vás zve výbor
T. J. Sokol Holešov
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Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 19. dubna 2010
Přijaté usnesení č. 25/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Boženu Zacharovou a Miroslava Kunce.
Přijaté usnesení č. 26/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Zdeněk Hlobil, Bc.
Jaroslav Chmelař a Vojtěch
Jurčík.
Přijaté usnesení č. 27/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program
jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 19. dubna
2010.
Přijaté usnesení č. 28/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů
města od posledního jednání
Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 29/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 8. února 2010.
Přijaté usnesení č. 30/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 6 odst. 5) a §
47 odst. 5) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, zadání změny
č. 15 územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 31/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
podle § 6 odst. 5) a § 44 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, pořízení nového „Územního plánu Holešov“. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: bezodkladně. II.
uložilo Radě města Holešova zařadit potřebné finanční prostředky
k pořízení nového územního plánu
do rozpočtu města na léta 2011 2013. Zodpovídá: PaedDr. Zdeněk
Janalík, starosta města. Termín:
dle textu.
Přijaté usnesení č. 32/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 6 odst. 5) a §
44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
pořízení změny územního plánu
města Holešova na návrh Libora
Lišky, 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. Své usnesení podmínilo úhradou nákladů spojených
s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 33/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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Miroslavu Olšinovi, bytem Holešov, udělení ceny města Holešova
„Osobnost města Holešova“ za rok
2009 a „Velké pečeti města Holešova“. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 34/2010.
Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo uzavření dohody
o spolupráci mezi městy Holešov
a Považská Bystrica dle předloženého návrhu. II pověřilo starostu města Holešova PaedDr.
Zdeňka Janalíka podpisem této
dohody. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 35/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování výkupu pozemků
pro JV obchvat města ve výši 21
mil. Kč se společností Komerční
banka, a.s. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: 30. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 36/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo odpis nedobytných
pohledávek dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
31.05.2010.
Přijaté usnesení č. 37/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření města Holešova č. 2/2010 dle předloženého
návrhu v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 38/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace
města Holešova tzv. Akce milion
2010 dle předloženého návrhu.
Finanční částka bude čerpána
z kapitoly 13 - Odbor školství
a kultury. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací takto:
dodatek č. 4 ke zřizovací listině 1.
Základní školy Holešov, dodatek
č. 5 ke zřizovací listině 2. Základní
školy Holešov, dodatek č. 5 ke zřizovací listině 3. Základní školy Holešov, dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž,
dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, dodatek
č. 5 ke zřizovací listině Mateřské
školy Sluníčko Holešov, dodatek
č. 4 ke zřizovací listině Centra pro
seniory, příspěvková organizace,
dodatek č. 4 ke zřizovací listině
Ústřední školní jídelny Holešov, dodatek č. 8 ke zřizovací listině Městského kulturního střediska Holešov,
příspěvková organizace, dodatek
č. 7 ke zřizovací listině Střediska
volného času, příspěvková organizace dle předložených návrhů.

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 40/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení města
Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 41/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí vlastnických práv
nově vzniklých pozemků dle zpracovaných geometrických plánů č.
1505 - 94/2009, k.ú. Holešov, č.
1502 - 94/2009, k.ú. Holešov, č. 373
- 94/2009, k.ú. Dobrotice, č. 1079 94/2009, k.ú. Žopy, vše zpracované
Ing. Danielem Sobotou, v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 43/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Zlínským
krajem, tř. T. Bati 21, za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí
majetku z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
a to pozemků p.č. 869/15, ostatní
plocha, o výměře 5.949 m2 a p.č.
869/16, ostatní plocha, o výměře
376 m2, vše k.ú. Dobrotice. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 45/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru směny části
pozemků, a to tak, že z vlastnictví
města Holešova přejde do vlastnictví manželů Kopřivových část městského pozemku p.č. 246/4, trvalý
travní porost, dle výměry určené
v GPL 165 m2, k.ú. Žopy, a z vlastnictví manželů Kopřivových přejde
do vlastnictví města Holešova část
pozemku p.č. 247, trvalý travní porost, dle výměry určené v GPL 165
m2, k.ú. Žopy, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 46/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městského po-

zemku p.č. 1932/8, orná půda,
o výměře 43 m2, společnosti Nad
Sadovou, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, za kupní cenu 250 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.05.2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 47/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej částí městských pozemků
p.č. 1923/3, ostatní plocha, o výměře cca 595 m2, a p.č. 1925/24,
ostatní plocha, o výměře cca 320
m2, vše k.ú. Holešov, Kamile Belzové, bytem Holešov, a Dušanu
Kolářovi, bytem Olomouc, za kupní
cenu 200 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 15.08.2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 48/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 3501/1, ostatní plocha,
o výměře cca 9.000 m2, k.ú. Holešov, a městských 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:
21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 49/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 907/7,
ostatní plocha, o výměře cca 5 m2,
p.č. 1017/3, zbořeniště, o výměře
cca 57 m2 a p.č. 1017/4, ostatní
plocha, o výměře cca 57 m2, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 50/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 182/3, ostatní plocha, o výměře cca 12 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 21.04.2010.
Přijaté usnesení č. 51/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č. 926/2,
ostatní plocha, o výměře cca 42 m2
a p.č. 928/2, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
21. 04. 2010.
Pokračování na str. 8
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Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. května 2010
Přijaté usnesení č. 162/2010. Rada
města Holešova I schválila dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) a v souladu
s pravidly pro zadávání veřejných
zakázek města Holešova (dále jen
„pravidla“) vyhlášení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Územní plán Holešov“ dle
předloženého návrhu. Základním
hodnotícím kritériem bude nejnižší
nabídková cena. K podání nabídek budou osloveni projektanti:
Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská
25, 625 00 Brno, Ing. arch. Vladimír
Dujka, Kamenná 3858, 760 01 Zlín,
Ing. arch. Leopold Pšenčík, Lazy
I 4007, 760 01 Zlín, Ing. arch. Jitka
Šimordová, Pod Vodojemem 4500,
760 01 Zlín, Ing. arch. Radoslav
Špok, Visualcad, s.r.o., Poštovní
253, 686 01 Uherské Hradiště a II
jmenovala dle § 71 odst. 3) a § 74
odst. 1) „zákona“ a v souladu s „pravidly“ hodnotící komisi pro výběr
dodavatele, která bude současně
plnit funkci komise pro otevírání
obálek v tomto složení: Josef Bartošek (náhradník Mgr. Rudolf Seifert),
Ing. Radomír Šťastný (náhradník
Ing. Tomáš Nedbal), Ing. Radomíra Pospíšilová (náhradník Ing. Petr
Klenner), Ing. Stanislav Julíček (náhradník Radka Stratilová), František
Kulhavý, Ph.D. (náhradník Ing. Petr
Kvasnica). Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 163/2010.
Rada města Holešova udělila
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko Holešov souhlas pro přijetí sponzorských
darů od SRPD v celkové výši
28.433,50 Kč dle přílohy. Na darovací smlouvě bude uvedeno
číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Lenka Pacíková, ředitelka
MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 164/2010. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory
Holešov souhlas pro přijetí sponzorských darů ve výši 3.220,03 Kč
a 14.400 Kč od firmy MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec, Konská 198, dle
přílohy, dále ve výši 43.068,00 Kč
od firmy LENA NÁBYTEK, s.r.o.,
Holešov, Palackého 62, a ve výši
15.000 Kč od firmy HERUS, s.r.o.,
Zlín, nám. T. G. Masaryka 588, dle
přílohy. Na darovacích smlouvách
bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 165/2010.
Rada města Holešova schválila
udělení „Pamětního listu v deskách“ 1. Daliboru Sedlářovi, bytem Holešov, za osobní podíl
při záchraně lidského života. 2.
Adrianu Barimu, bytem Holešov, a Jiřímu Nesázelovi, bytem
Kroměříž, u příležitosti jejich
padesátého bezpříspěvkového

daru krve. 3. Jindřichu Dovrtělovi, bytem Žopy, za dlouholetou
práci kronikáře Žop a k významnému životnímu jubileu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 166/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
s užitím znaku města Holešova.
1.MGC Holešov, IČ 26615606,
pro všechny tiskoviny vydávané
k příležitosti pořádání Mistrovství
České republiky v minigolfu, které
bude probíhat v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 22.
- 24. července 2010, a na webové stránce k tomuto mistrovství. 2. Tělocvičné jednotě Sokol
Holešov, IČ 00532835, a Sboru
dobrovolných hasičů Holešov, IČ
63414082, v souvislosti s výročím
130 let od svého vzniku. 3. Publicity
s. r. o, IČ 25332881, pro pozvánku
na slavnostní vyhlášení soutěže
„Stavba roku 2009 Zlínského kraje“,
které se uskuteční dne 18.05.2010
v prostorách holešovského zámku.
4. právnickým a fyzickým osobám,
kterým byla poskytnuta v roce 2010
dotace z tzv. „Akce milion“ nebo
z kapitoly 51 - Rada města, a to
v souvislosti s propagací města
Holešova za poskytnutí této dotace
pro rok 2010. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 167/2010.
Rada města Holešova schválila
vyčlenění finančních prostředků ve výši 22.500 Kč z rozpočtu města Holešova Rostislavu
Kutrovi, IČ 61700371, na pořízení videozáznamu a jeho kopií
holešovské slavnosti Dne díkůvzdání roku 2009. Částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 168/2010. Rada
města Holešova schválila 2. Základní škole Holešov výjimku ze
stanoveného počtu žáků ve třídě
8. A na 31 žáků pro období od 03.
05. 2010 do 31. 08. 2010. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 169/2010.
Rada města Holešova schválila Ústřední školní jídelně Holešov, vypsání výběrového řízení
k výběru firmy na akci „Oprava
střechy Ústřední školní jídelny Holešov“. K podání nabídek
budou vyzvány společnosti: VW
Wachal, s.r.o., Kroměříž, Tylova
220/17, ROOS, s.r.o., Kroměříž,
Kojetínská 3881, RAPOS, s.r.o.,
Holešov, Nerudova 325, Zlínstav,
a.s., Zlín, Bartošova 5532, Stav
consult, s.r.o., Kroměříž, Jožky
Silného 2349/4. Zodpovídá: Milena Michalcová, ředitelka ÚŠJ.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 170/2010.
Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene na části
pozemku p.č. 975/1, k.ú. Všetuly,
pro společnost E.ON Distribuce,

a.s.,České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené na základě plné moci ze
dne 12.03.2009 společností E.ON
Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,
IČ 25733591, v souvislosti s akcí
„Všetuly, Sokolská, kab. smyčka
VN, Tesco“za cenu 37.200 Kč +
DPH v zákonné výši. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 171/2010.
Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene
na části pozemku p.č. 970, k.ú.
Všetuly, pro společnost E.ON
Distribuce, a.s.,České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ
28085400, zastoupené na základě plné moci ze dne 02.07.2008
společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti s akcí
„SB-4507-126, Holešov - Všetuly,
T35 ELKO“za cenu 3.840 Kč vč.
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2010. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na části pozemku p.č. 208/1, k.ú. Holešov, pro
společnost E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupené na základě plné moci ze dne
02.07.2008 společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti s akcí „SB4506-168, Holešov, Svobody - příp.
do 50 m, Bartošek“ za cenu 5.280 Kč
vč. DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 173/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu se
společností VaK Kroměříž, a.s.,
Kojetínská 3666, IČ 49451871,
v souvislosti s investiční akcí
„Holešovsko sever - kanalizace STAVBA 1“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 174/2010. Rada
města Holešova schválila smlouvu
o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu věcného břemene
na pozemcích p.č. 3705/1, vodní
plocha, p.č. 3705/2, vodní plocha,
p.č. 3705/3, vodní plocha, k.ú. Holešov, p.č. 1041/1, vodní plocha, p.č.
1041/5, vodní plocha, p.č. 1041/6,
vodní plocha, k.ú. Všetuly, p.č.
279/1, vedená ve zjednodušené evidenci, p.č. 279/2, vedená ve zjed.
ev., p.č. 279/3, vedená ve zjed. ev.,
k.ú. Količín, uzavřenou s Povodím
Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, IČ
70890013, v souvislosti s investiční
akcí „Holešovsko sever - kanalizace - STAVBA 1“dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 175/2010.
Rada města Holešova I schválila výpůjčku městského pozemku
p.č. st. 177, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 31 m2, k.ú.
Dobrotice, Českému zahrádkářskému svazu ZO Dobrotice a II
pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy o výpůjčce. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 176/2010.
Rada města Holešova I schválila
výpůjčku části městského pozemku
p.č. 2/2, ostatní plocha, o výměře
7 m2, k.ú. Holešov, Agrodružstvu
Roštění, Kostelec u Holešova, a II
pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy o výpůjčce.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 177/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s manžely Janou Rohálovou
a Andrejem Rohálem na užívání bytu vel. 1+3 o výměře 96,30
m2, označeného č. 2, v městském domě čp. 985 na nám. F.
X. Richtera v Holešově. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 178/2010. Rada
města Holešova schválila výpověď
z nájemní smlouvy k 31.05.2010:
1. Anně Bihariové na užívání bytu
č. 1 v domě čp. 432 na ul. Školní
v Holešově, 2. Angelice Pačajové
na užívání bytu č. 22 v domě čp.
507 na ul. Palackého v Holešově a 3. Josefu a Lence Šebovým
na užívání bytu č. 7 v domě čp. 657
na ul. Tyršova v Holešově. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 179/2010.
Rada města Holešova schválila změnu platu Evě Fuksové,
vedoucí organizační složky
Mateřské centrum Srdíčko, dle
předloženého návrhu s účinností od 01.05.2010. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 180/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o výpůjčce movitých věcí
s Tepelným hospodářstvím Holešov, spol. s r.o., dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka
Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 181/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Českou republikou - Ministerstvo vnitra a městem Holešov
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ilona Kupková. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 182/2010. Rada
města Holešova schválila rozpočtové opatření Rady města Holešova č.
3/2010 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
15. 6. 2009. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Dokončení na str. 8
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Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 19. dubna 2010
Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 52/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 498/17, zahrada, o výměře
36 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 53/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejde do vlastnictví Římskokatolické farnosti Holešov část
pozemku p.č. 3273, o výměře cca
8.600 m2, k.ú. Holešov a z vlastnictví Římskokatolické farnosti Holešov
přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 358/11 o výměře
434 m2 a p.č. PK 364 o výměře
2.726 m2, k.ú. Žopy, v rámci přípravy stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“, dle
předloženého návrhu. 2. zveřejnění
záměru směny pozemků, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova
přejdou do vlastnictví Zdeňka Trhlíka pozemky p.č. 3394, o výměře
7.798 m2, k.ú. Holešov, a p.č. 566/3,
o výměře 4.009 m2, k.ú. Tučapy,
a z vlastnictví Zdeňka Trhlíka přejdou do vlastnictví města Holešova
pozemky p.č. 1992/2 o výměře 369
m2 a p.č. 1992/3, o výměře 689 m2,
k.ú. Holešov, v rámci přípravy stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: 21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 54/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje částí městských pozemků p.č. 2957/1, ostatní plocha,
o výměře cca 16 m2 a p.č. 2961/4,
ostatní plocha, o výměře cca
24 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 55/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městského pozemku p.č.
418/3, zastavěná plocha, o výměře 9 m2, k.ú. Holešov, společnosti
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
České Budějovice, za kupní cenu
600 Kč/m2+ náklady s tímto prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 06. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 56/2010. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej městských
pozemků p.č. 2790/103, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
p.č. 2790/104, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2790/105,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
vše k.ú. Holešov, Mgr. Žanetě
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Dvořáčkové, bytem Kroměříž,
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 30.06.2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. 2.prodej městských pozemků p.č. 2790/106,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2790/107, ostatní plocha,
o výměře 21 m2, vše k.ú. Holešov, Marice Zábranské, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2+ náklady s tímto prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 06. 2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 57/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 905/1, orná
půda, o výměře 16.846 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 58/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
v lokalitě ul. Školní v Holešově 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 výměře 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 předloženého a upraveného návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 21. 04. 2010.
Přijaté usnesení č. 59/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
obecně závaznou vyhlášku města
Holešova č. 1/2010, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města
Holešova č. 10/2003 ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 1/2004
a č. 2/2007, o místních poplatcích
za užívání veřejného prostranství,

dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2010. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 204.000 Kč Charitě
Holešov, IČ 47930063, na úhradu
energie v městských objektech
čp. 97 na nám. Svobody, čp. 658
na ul. Tyršova, čp. 1134 a 1136
na ul. Havlíčkova a čp. 1597
na ul. Novosady v Holešově,
které má Charita ve výpůjčce
a ve kterých poskytuje pečovatelské služby. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 61/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
pravidla pro prodej bytových jednotek, domů a nebytových jednotek
v majetku města dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2010. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměrů prodeje městských bytových jednotek, domů a nebytových prostor
dle předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2010. Zastupitelstvo města Holešova souhlasilo
s realizací výzvy č. 6 - Zavádění ICT
v územní veřejné správě v podmínkách Městského úřadu Holešov dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Ivan Slezák. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 64/2010.
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí  v souladu
s ustanovením § 119 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
předloženou zprávu kontrolního
výboru o výsledcích kontrol provedených v I. čtvrtletí 2010.
Přijaté usnesení č. 65/2010. Zastupitelstvo města Holešova delegovalo na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., IČ 494 51 871, konanou dne
21. dubna 2010 společnost Česká
infrastrukturní, a.s., se sídlem Praha
1, Václavské nám. 19, PSČ 110 00,
IČ 261 84 125.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo podle § 6 odst. 5) a § 44

s použitím § 55 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova
na návrh společnosti ONEXAN,
s.r.o., Holešov, nám. Dr. E. Beneše
25/27, ze dne 20.05.2009 doplněný
dne 20.07.2009, spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č.
1362/1, 1382, 1360/4 a 1360/5
v k.ú. Holešov na plochu bydlení se
záměrem výstavby bytového domu.
Své usnesení podmínilo úhradou
nákladů spojených s pořízením
změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p.č.
2096, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č.
2728/1, zahrada, o výměře cca 100
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 208/1, ostatní plocha,
o výměře cca 56 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo prodej městských pozemků p.č. 520, orná půda, o výměře 9.574 m2, p.č. 961, orná půda,
o výměře 1.014 m2a p.č. 962,
ostatní plocha, o výměře 740 m2,
vše k.ú. Všetuly, společnosti AIP,
s.r.o., Zlín, IČ 46902481, za kupní
cenu 300 Kč/m2+ náklady s tímto
prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31.05.2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Božena Zacharová v. r.
ověřovatelka zápisu
Miroslav Kunc v. r.
ověřovatel zápisu

Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. května 2010
Dokončení ze str. 7
Přijaté usnesení č. 183/2010.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 19. dubna 2010.
Přijaté usnesení č. 184/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí

zprávy o jednáních a doporučení
komisí Rady města Holešova.
Přijaté usnesení č. 185/2010.
Rada města Holešova schválila
1. změnu platu řediteli společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v souvislosti
s rozšířením činnosti společnosti, a to s platností od 01. 05. 2010
dle přílohy. 2. vyplacení ročních

odměn řediteli a členům dozorčí
rady této společnosti dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. František Fuit,
tajemník městského úřadu. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Josef Bartošek v. r.
ověřovatel zápisu
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Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů
Jaroslav Janků - dobrý střelec a letecký modelář
Dalším z důstojníků 7. výsadkového
pluku zvláštního
určení, který působil v letech 1961 až
1969 v Holešově, je
Jaroslav Janků. Tento výsadkář, výborný
střelec a letecký modelář zastával funkci
zástupce náčelníka
štábu tohoto útvaru.
Jaroslav Janků
se narodil 5. května
1933 v Brně. Od roku
1939 začal navštěvovat obecnou školu v Brně-Černovicích. Osobně zažil
a sledoval první nálet spojeneckých
letadel na Brno. Pro malého chlapce
to byl velmi silný zážitek, který mu
způsobil silnou neurózu. Protože rodiče nechtěli riskovat zhoršení jeho
zdravotního stavu - další nálety se
daly očekávat - odvezli ho ke svým
příbuzným do Náměšti nad Oslavou.
Zde potom Jaroslav Janků navštěvoval měšťanskou školu až do doby
jejího uzavření. Krátce po skončení války se vrátil ke svým rodičům
do Brna a začal zde studovat na reálném gymnáziu. V roce 1949 se
přihlásil do Sokola, kde absolvoval
roční paravýcvik. Po jeho absolvování
se o něj začali zajímat důstojníci krajské vojenské správy a nabídli mu stu-

dium na vojenských
školách. Nabídku přijal, ukončil studium
na reálném gymnáziu šestým ročníkem
a nastoupil do školy
důstojnického dorostu (ŠDD) v Ostravě.
Posláním školy bylo
ve zkráceném termínu umožnit mladým zájemcům další
studium na vyšších
vojenských školách
podle zájmu a schopností. Po úspěšném absolvování ŠDD
obdržel nabídku ke studiu na různých vojenských učilištích. Vzhledem
k dřívějšímu poznání výsadkového
výcviku projevil zájem o službu u výsadkového vojska.
Absolvování Pěchotního učiliště v Lipníku nad Bečvou a následné
zdravotní prohlídky a testy tělesné
zdatnosti mu umožnily přijetí k výsadkářům. Určovací lístek k útvaru
v Prešově byl počátkem služební
kariéry. Přeškolovací kurz v odborné
přípravě umožňoval v krátké době
vést výcvik v malé jednotce. Postupně vykonával službu u několika výsadkových útvarů, zpravidla
ve funkci velitele čety.
Při jednom zdokonalovacím
kurzu velitelů se v roce 1957 dověděl

o zakládání průzkumné výsadkové
roty zvláštního určení v Sabinově
a okamžitě projevil zájem u této nové
speciální jednotky sloužit. Uspěl při
výběru k této jednotce a stal se
v ní velitelem první čety. Vzhledem
k tomu, že byl velmi dobrým střelcem
a vynikal zejména v pistolových disciplínách, vedl k tomu i své podřízené.
Díky jeho nadšení a systematickému
výcviku dosahovala jeho četa výtečných výsledků. Mezi vojáky základní
služby patřili např. Jaroslav Bílek
a Luděk Stoklásek (nyní členové
KVV Holešov). Po roce služby v této
jednotce se už vypracoval na funkci
zástupce velitele roty. V roce 1958
byl útvar přemístěn do Prešova
a rozšířen na prapor. U nově vzniklého praporu zvláštního určení se
Jaroslav Janků dostává do funkce
velitele roty. V roce 1960 byl prapor
redislokován do Holešova. Se svou
rotou pracoval v Holešově na vybudování výcvikové základny, při
současném plnění bojových úkolů.
Jednou z významných událostí byla
reprezentace výsadkového vojska
na leteckém dnu v září 1960 na pražském ruzyňském letišti, kde se účastnil hromadného výsadku.
V roce 1961 vzniká v Holešově
7. výsadkový pluk zvláštního určení
sestávající ze dvou praporů a Jaroslav Janků se stává náčelníkem

štábu jednoho z těchto praporů.
Po dvou letech je ustanoven do funkce zástupce náčelníka štábu pluku
a tuto funkci pak zastává po celou
dobu existence pluku až do jeho
rozpuštění v roce 1969. V této době
zároveň pracoval i na svém vzdělání.
V roce 1963 zahájil dálkové studium
Vojenské akademie při zaměstnání,
které úspěšně ukončil v roce 1967.
Závěrem roku 1969 - po likvidaci útvaru v Holešově - přichází
na štábní funkci na velitelství Západního vojenského okruhu, kde potom
setrvává po dobu 15 let. Vzhledem
k jeho zkušenostem byl v roce 1984
povolán na Generální štáb Zpravodajské služby ČSLA k plnění úkolů
rozvoje vzdušné průzkumné techniky. Na konci roku 1990 odchází
do zálohy.
Jaroslav Janků se oženil v roce
1954 a vychoval se svou manželkou
dva syny a dceru. Vedle starostlivosti, kterou věnoval své rodině,
bylo jeho velkým koníčkem letecké
modelářství. Celá jeho rodina ráda
vzpomíná na léta strávená v Holešově a stále udržuje kontakty se
zdejšími přáteli. Při setkání v Holešově se i po čtyřiceti letech k němu
hlásila řada výsadkových veteránů.
V současné době žije se svou manželkou v Písku.
Josef Bartošek

„Důvěra se buduje dlouho a hrozně rychle se ztrácí,“
říká Michaela Šojdrová v předvolebním interview
Jste lídrem kandidátky KDU-ČSL ve Zlínském kraji, jaký je váš
vztah k  tomuto regionu?
Jsem tady doma! I po mnoha
letech v nejvyšších patrech politiky
jsem pevně spojena s životem v tomto kraji. Žije tu celá moje rodina. Já
sama se snažím pomáhat v mnoha místních institucích. Ve správní
radě Univerzity Tomáše Bati řeším
rozvoj vzdělávání pro náš kraj, v komisi pro obnovu historických parků
v Kroměříži zajišťujeme velký projekt
rekonstrukce a oživení této národní
památky za 340 milionů korun, v kontrolním výboru Matice velehradské
pomáhám při aktivitách spojených
s opravami a aktivitami duchovně
kulturního centra. Na Valašsku pomáhám Sdružení pěstounských rodin se zajištěním nových objektů.
Jezdím na setkání starostů, hasičů,
orlů… Zkrátka jsem tam, kde mohu
být užitečná.
Netrápí vás občas pochybnosti nad budoucností KDU-ČSL?
Konzervativní křesťansko-demokratické strany jsou v Evropě stále
nejsilnějším politickým proudem.
Ekonomická krize znovu ukázala,
jak moc jsou naše hodnoty užitečné
a znovu „moderní“. Česká republika
je sice nejateističtější zemí světa. Zároveň si tu ale mnoho lidí uvědomuje,
jak potřebná je mezilidská solidarita,
ochrana lidského života nebo třeba

úcta k zemědělské půdě, kterou nám
šílenou dřinou zkultivovali naši předci. Jsme také jedinou stranou, která
postavila svůj program na podpoře
rodiny. Dítě je pro rodiče dar, radost,
ale také značná investice. Proto chceme investice rodičů zohlednit třeba
v daňovém a penzijním systému…
Proč vám tak leží na srdci
právě rodiny? Ostatní strany se
soustředí spíš na ekonomiku?
Jednak na rodiny s dětmi těžce
dopadla ekonomická krize. A hlavně
- bez rodin a dětí náš národ vyhyne.
Proto křičíme na poplach. Ukazuje
se, že mnozí lidé nás chápou. Přes
snahu rozehrát volby pouze jako
souboj dvou velkých stran pravice
a levice slyší náš hlas pro rodinu. Důležité ale je, aby nám voliči věřili. Věřit
mohou těm, kteří je nezklamali, kteří
jim nelžou, kteří jsou s nimi na jedné
lodi. Důvěra se buduje dlouho a hrozně rychle se ztrácí.
Kritici namítají, že všichni si
zaslouží stejnou podporu. Proč
protežovat právě rodiny?
Dnes se dokonce 36 % dětí rodí
mimo manželství. Také víme, že mnoho mladých manželů nemůže mít
přirozenou cestou dítě. To všechno
chápeme a vážíme si všech lidí bez
rozdílu. Jenže funkční rodiny jsou
ničím nenahraditelné. Kde jinde se
dítě naučí vnímat lidské vzory, ale
také bezpečí a porozumění?

Já jsem si na počátku své kariéry uvědomila, že jsem nahraditelná ve všem,
kromě role maminky
a manželky. I proto
mám velké pochopení pro ženy, které
mají zájem pracovat a zároveň chtějí
naplnit své poslaní
v rodině. Především
kvůli nim chci prosadit úlevy na daních
pro zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají mladé maminky
na zkrácený úvazek, nebo umožnit
vznik miniškolek. Zachování výše
mateřské dovolené i rodičovského
příspěvku, stejně jako porodného, je
doufám samozřejmostí. Zavedení společného zdanění manželů je prvním
krokem ke zdanění rodinnému, které
je naším konečným cílem. Chceme,
aby náklady na výchovu dítěte byly
spravedlivě odečteny z daní rodičů.
To všechno jsou důležité nástroje pro
to, aby společnost konečně docenila
institut manželství a rodiny. Jen pro
srovnání, u nás se na rodinné dávky
vynakládá kolem 1,1 % HDP, ve Francii je to 5,8 %. Co víc k tomu dodat?
A co třeba senioři?
Prarodiče jsou přece součástí
rodiny! Pro důchodce chceme zajistit
důstojné stáří a postupné zvyšová-

ní důchodu tak, aby
sledoval úroveň 50 %
průměrné mzdy. To
nejde udělat jednorázovým vyplacením
třináctého důchodu,
jak navrhuje ČSSD.
To je prachsprostý
úplatek důchodcům.
Aby na valorizace
důchodů bylo dostatek peněz, musíme
se konečně odhodlat
k penzijní reformě.
Jako jediná strana
máme kompletně zpracovaný návrh,
který vymysleli špičkoví odborníci.
Chceme v něm zohlednit péči rodičů
o děti - po dobu výchovy dítěte budou
platit o 3 % méně a zároveň budou
mít garantovaný průměrný důchod.
Děti budou navíc moci přispět svým
rodičům k důchodu odpisem ze svého sociálního pojištění do výše 2 %
z hrubého příjmu.
Teď jste asi potěšila nejednoho důchodce…
Ano, ale peníze nejsou všechno.
Mám zkušenost, že nejvíce chybíme
našim prarodičům my - děti a vnoučata. Čekají na naše zavolání a pohlazení. Nic to nestojí a pro ně to má
nevyčíslitelnou cenu. Vlastně… nejen
pro ně, ale i pro nás samotné!
Děkuji za rozhovor, K.V.
(PR)
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Motto: „ŠACHMAT PRAVICI aneb HRA SKONČILA!“
Vážení spoluobčané, voliči!
Abych mohla být spokojena já jako občan, nutně k tomu
potřebuji i spokojenost vaši.
Kdo mě blíže zná, ví, že to
tak je! Osobně se nemohu dívat na všechny ty nepravosti,
které hýbou naší malou zemičkou. A to všechno jen proto, že
nedokážeme společně nahlas
říci svůj názor, nedokážeme
ho proměnit ve volební hodnotu = hlas a provést jím stop
stav dané skutečnosti.
Myslet si, že bude lépe bez našeho přičinění, je těžký omyl.
Kdo už má hodně, bude chtít ještě víc a garantuji vám, že pro to
udělá cokoliv! Bez ohledů a skrupulí. A těm, co se odebírá snad
každou minutu, zůstanou oči jen pro pláč, ruce pro práci, pokud
tato bude, a rozum, ten, který měl využít při volebním aktu, se
stane nadbytečným.
Někteří lidé, a je jich dost, KSČM vyčítají, že je populistická.
Ptám se, v čem se ten populismus skrývá? V tom, že nazýváme
věci pravými jmény? Copak se dříve platilo u lékaře nebo v mateřské, základní, střední či na vysoké škole? Nebylo snad bydlení,
voda, energie za babku? Školy v přírodě, lyžařské výcviky byly
dostupné všem žákům bez rozdílu? Řešili jsme děti, které byly
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celý den o jednom rohlíku? Nebylo spíše raritou potkat žebráka
či bezdomovce? Mohli mladí lidé zakládat rodiny beze strachu,
že nebudou mít bydlení, práci? A co senioři? Museli se obávat
o své důchody nebo se bát ve svých domovech? Mohlo se stát,
že byl člověk vyhozen z práce, aniž by cokoliv zavinil a k tomu
bez udání důvodu? Kde je ta proklamovaná spokojenost budoucí
rodiny a jejích členů? Kde je ta proklamovaná demokracie a rovnost šancí pro všechny?
Řečí a slibů bylo již dost! Lidé, konečně už našlápněte
správnou nohou, ale hlavně běžte k volbám. Vyberte si tu stranu,
u níž předpokládáte plnění předvolebních slibů. Váš hlas pro
KSČM, která má nejblíže k zájmům širokých vrstev obyvatel, je
také zárukou odvrácení povolebních dohod pravicových stran
s vedoucími garniturami ČSSD.
Tady končí hra … začíná život !
Ludmila Štaudnerová

VOLTE č. 6
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Holocaust. Naprostá zkáza?
Naprostá zkáza, úplné zničení.
Tak zní doslovný překlad slova holocaust. V 70. letech padlo v souvislosti
s vyvražďováním Židů a Romů za
2. světové války, kdy jej užili tvůrci
amerického dokumentárního cyklu.
Žáci VIII. a IX. třídy naší školy si
připomněli dobu 2. světové války projektem „Holocaust“, jenž byl propojen
pěti předměty, a to dějepisem, občanskou výchovou, zeměpisem, českým
jazykem a informatikou. Jeho součástí byla i zajímavá exkurze do Šachovy synagogy a na židovský hřbitov
v Holešově. Cílem projektu bylo přiblížit žákům příčiny a důsledky těchto
událostí jak z historického, tak i z kulturního hlediska. Snažili jsme se, aby
pochopili okolnosti, které vedly lidstvo
k tomuto velkému a nesmyslnému
zabíjení, ničení a potlačování lidské

Tak jak je to vlastně s tím zadlužováním?
V médiích, v diskusích, na volebních mítincích probíhají nekonečné hádky o tom, kdo že má ve skutečnosti jaký podíl na státním dluhu. Dovolíme si využít graf vývoje bilance státního rozpočtu samostatné
České republiky s rozlišením období dle aktuálních vlád s tím, že obrázek si pozorný čtenář udělá sám.
Zde je:

#

období

předseda vlády

ministra financí

složení

1)

2. 7. 92 - 4. 7. 96

Václav Klaus

Ivan Kočárník

ODS+KDU-ČSL+ODA

2)

4. 7. 96 - 2. 1. 98

Václav Klaus

Ivan Pilip

ODS+KDU-ČSL+ODA

3)

2. 1. 98 - 22. 7. 98

Josef Tošovský

4)

22. 7. 98 - 15. 7. 02

Miloš Zeman

Ivo Svoboda
Pavel Mertlík
Jiří Rusnok

menšinová vláda ČSSD

5)

15. 7. 02 - 4. 8. 04

Vladimír Špidla

Bohuslav Sobotka

ČSSD+KDU-ČSL+US-DEU

6)

4. 8. 04 - 25. 5. 05

Stanislav Gross

Bohuslav Sobotka

ČSSD+KDU-ČSL+US-DEU

7)

25. 5. 05 - 4. 9. 06

Jiří Paroubek

Bohuslav Sobotka

ČSSD+KDU-ČSL+US-DEU

8)

4. 9. 06 - 9. 1. 07

Mirek Topolánek

9)

9. 1. 07 - 24. 3. 09

Mirek Topolánek

přechodná vláda

bez důvěry
Miroslav Kalousek

ODS+KDU-ČSL+SZ

Je evidentní, že k největšímu zadlužení došlo v době, kdy ministerstvu financí šéfoval pan Sobotka. Je nám
tedy záhadou, jak někdo může navzdory faktům hovořit o tom, že za dluhy mohou ministři vlád vedených ODS.

důstojnosti. Na základě těchto informací měli žáci také možnost utvořit
si vlastní názor na to, jak se má demokratická společnost stavět k projevům neonacismu a zda je hrozba
opakování holocaustu stále aktuální.
Vždyť diskriminace a bezpráví nebyly
jen problémem holocaustu 2. světové
války, ale problémem všech dob, ať už
minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Určitě i dnes všichni známe
slova jako rasismus, neonacismus,
šikana, násilí, diskriminace a další.
Proto by si měli žáci ze získaných
poznatků vyvodit vlastní závěry a ponaučení. Právo na život patří k nejdůležitějším lidským právům. Proč má
někdo potřebu ho porušovat?
Renata Hudcová, učitelka ZŠ
Kostelec u Holešova

Program rozvoje
Městský úřad Holešov, Odbor
životního prostředí, obdržel od ministerstva životního prostředí v souladu
s § 10c odst. 2 zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci s názvem Program
rozvoje územního obvodu Zlínského
kraje 2010 - 2012.
Písemné vyjádření k oznámení koncepce může zaslat každý
příslušnému úřadu, tj. Ministerstvu
životního prostředí ČR, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí,
Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE nejpozději do 1. 6. 2010.
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://
eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.
php kód koncepce MZP108K.
Ing. Lenka Brezanská
odbor životního prostředí

Oznámení
Charity
Charita Holešov oznamuje
všem občanům, kteří mají zájem
o zapůjčení kompenzační pomůcky
( invalidní vozík, chodítko, pokojový
klozet, berle...) nebo již doma nějakou mají, že zapůjčení, vrácení či
platba za zapůjčenou kompenzační
pomůcku bude probíhat v pracovní
dny v době od 8.00 do 9.00 a od
13.00 do 14.00 hodin. Výdej oblečení z charitního šatníku bude probíhat
každou pracovní středu v měsíci
od 9.00 do 11.00 hodin.
Děkujeme za pochopení
G. Botosová, Charita Holešov

PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Pavel Svoboda,
Poslanec Parlamentu ČR

Zdeněk Janalík,
senátor

Telefon 573 395 705,
mobil 736 731 776
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Preventivní program
na holešovském gymnáziu
Minimální preventivní program
je nedílnou součástí výchovného
a vzdělávacího procesu pro každý
školní rok ve všech typech škol.
V letošním školním roce je tento
program na Gymnáziu Ladislava
Jaroše Holešov zaměřen na problematiku prevence kriminality
mládeže. V rámci tohoto programu
se v průběhu školního roku konalo
několik přednášek, z toho dvě proběhly v dubnu 2010.
Začátkem toho měsíce se uskutečnila beseda se studenty 2. ročníků
čtyřletého maturitního studia na téma
Rizikové chování u dětí a mládeže. Žákům se představila nstržm.
Ing. Barbora Balášová z Preventivně
informační skupiny Okresního ředitelství Policie ČR Kroměříž, která
ve svém vystoupení charakterizovala
jednotlivá rizika, se kterými se mladí
lidé v dnešní době setkávají.
Další zajímavá přednáška
v rámci MPP byla určena pro žáky
osmiletého studia, kdy třídy kvarta a kvinta absolvovaly besedu se
zajímavým názvem „ Aby tě dopink
neodpink“.

Diskusi se žáky tentokrát vedl
Radovan Klabal, pracovník Kontaktního centra Plus Kroměříž, který
přiblížil posluchačům problematiku
nedovoleného užívání anabolických
látek, látek omamných a alkoholu
a důsledky jejich užívání na zdravotní stav mladých lidí.
V současné době na základních
školách v Holešově a okolí začíná
realizace tzv. Peer programu - jedná
se o rámcový preventivní program,
zaměřený na prevenci v oblasti užívání návykových látek. Tento program
uskutečňuje holešovské gymnázium
úspěšně již několik let prostřednictvím besed a diskusí, které se žáky
7. - 9. tříd základních škol vedou vyškolené dvojice studentů gymnázia.
Minimální preventivní program
pokračoval v měsíci květnu tradiční studentskou slavností majáles,
která proběhla 13. května a které
se zúčastnily všechny holešovské
střední a základní školy.
Mgr. Svatava Ságnerová
Školní metodik prevence
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

Občanské sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA  HOLEŠOV si Vás
dovoluje pozvat na veřejnou členskou schůzi. Schůze se uskuteční
8. června 2010 od 18 hodin v sále DRIVE CLUBU v přízemí kina Svět.
Zváni jsou jak všichni současní i bývalí členové Divadla 6. května, tak
i celá široká veřejnost.
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Přílepské bosorky neuhranuly ani jediný kus dobytka
Noc z 30. dubna na 1. května je tradičně filipojakubskou nocí
ve znamení čar a kouzel. Dle pověstí se právě tuto noc shromažďovaly
na rozcestích a návrších ke svému sabatu čarodějnice, ježibaby, bosorky,
strigy a jiné ženštiny, které byly obdařeny magickou mocí. Zmiňovaná
stvoření v počtu okolo padesáti se sešla také v Přílepích. Rozjařený
průvod k nepoznání vystrojených čarodějnic se prohnal ulicemi Přílep
po páté hodině odpolední a jako tradičně zakončil svoji pouť na rejdišti
v zámeckém parku, aniž by cestou čarodějnice uhranuly jediný kus
dobytka. Rej nadšeně uvítaly asi tři stovky návštěvníků, kteří nadšeným
potleskem podporovali čarokrásné veselí.
Po tradičním přípitku kouzelným lektvarem tajné receptury došlo
na volbu královny sabatu a slet pokračoval zábavou pro ty nejmenší
čarodějky a čaroděje. S přicházejícím soumrakem byl zapálen oheň, který
obstoupily všechny zúčastněné čarodějnice. Ty po krátkém obřadním
povykování vhodily do ohně svoje košťata.
Po spálení košťat již na sebe nedal dlouho čekat zlatý hřeb večera.
Po napjatém tichu se ozvala známá písnička z Mrazíka a na scéně se
objevil roztančený samolibý chasník Ivánek se zrcátkem a v červených kozačkách. Po krátkém tanečku
se za Ivánkem na plac vyrojil houf ruských barišní
v pestrých šatech s čelenkami a dlouhými copy v čele
se samotnou Nastěnkou. Nechyběla ani tančící chaloupka na kuřích nožkách a ježibaba, o které ten večer
vskutku nebyla nouze. Za nadšeného potlesku diváků
se ještě jednou krasavice proměněné mávnutím kouzelného proutku z čarodějnic vrátily, aby mohly poděkovat
za potlesk a přízeň rozesmátých diváků.
Na závěr patří poděkování všem, kteří slet připravili, starali se po celou dobu o občerstvení a dobrou
zábavu a taky všem, kteří se přišli pobavit, jelikož
bez nich by veškerá snaha byla marná. Věřme, že
ve šlehajících plamenech zůstalo všechno zlo a špatné
lidské vlastnosti a nejen Přílepy čekají v tomto roce jen
příjemné okamžiky.
Miroslav Sovadina
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Ženy v pokušení - divácký kinohit
letošní sezóny

tip pro vás
Holešov objektivem Roberta Rohála
Útulný interiér holešovské vinárny U Chytílků na Masarykově ulici si vybral pro
prezentaci svých fotografických obrazů
redaktor Holešovska Robert Rohál. Tentokrát představuje dva soubory. Zatímco
tím hlavním je soubor fotografií autorova
rodného města (už jenom proto dostala výstava název Holešov objektivem
Roberta Rohála), druhý soubor je de
facto retrospektivním výběrem portrétů
z výstav, které proběhly v Městské galerii
Holešov.
„Udělat výstavu ze snímků pořízených
na různých místech v Holešově mě přesvědčili přátelé. Na druhé straně mě ale
zase nemuseli přemlouvat. Já jsem totiž
pro každou špatnost,“ říká autor.
Výstava tvorby holešovského autora je
prodejní a ve vinárně U Chytílků „poběží“
do konce letošního července.
(red)

Na české filmy se
chodí. To je dlouhodobě známá a pro českou
kinematografii prospěšná skutečnost. Ženám
v pokušení Jiřího Vejdělka se okamžitě po uvedení dostalo rekordní
návštěvnosti a zdá se,
že se prosadí jako letošní domácí hit, podobně
jako loni Líbáš jako Bůh
Marie Poledňákové.
Vážným konkurentem
v boji o diváckou přízeň
by jim mohl být pouze
Doktor od Jezera hroŽenské protagonistky úspěšné komedie.
chů podle povídky Miloslava Švandrlíka. Obecný divácký vkus snad ale nechal blýsknout v choulostivějších scénách.
není tak nízký, aby preferoval Troškovu lidovou Ta je však o generaci mladší. U obou hereček
zábavu, která je v porovnání s „Ženami“ o hodně ale kromě nahoty zaujmou i jiné aspekty jejich
pater níž. Nutno ovšem předeslat, že Ženy v po- výrazového rejstříku. Obě dvě dostaly ve svých
kušení jsou také v každém ohledu jednoduchým „generačních“ postavách (E. Balzerová jako
matka Vilma a Lenka Vlasáková jako její dcera
Helena) příležitost zahrát si „šťavnatou“ roli,
temperamentní, živočišnou a plnokrevnou hrdinku (samozřejmě i s jistou nadsázkou) a obě
spotřebním produktem (intelektuál hledající toho na 100 % využily. Lenka Vlasáková ve filv kině hloubku a přesah nemá na tomto filmu co mu debutovala těžkou úlohou němé dívky Lei
dělat). Disponují ale vkusným scénářem s pest- ve stejnojmenném dramatu Ivana Fíly a poté
rou škálou dobře vypointovaných komických si- ztvárňovala další a další variace psychologicky
tuací, zdařilými gagy, břitkými dialogy s přehršlí náročných, převážně depresivních postav (Paopravdu vtipných hlášek („Kdo si myslíš, že má ralelní světy, Útěk do Budína). Že je dobrá kozájem o hrbatou čtyřicítku?! - „Leda pojišťovna!“ mička, jí dal ukázat teprve nedávno Jan Hřebejk
- „... Doufám, že to není poslední vrchol, kterého v jeho komedii U mě dobrý. Jiří Vejdělek z této
jsme spolu dosáhli?!“ -„... To je bývalá model- dosud zanedbávané stránky jejího talentu vyka-„ - „Jak dlouho bývalá?“), zručnou filmovou těžil ještě o poznání víc. Trio hlavních protagorežií a v neposlední řadě perfektně vybranými nistek - babičky, dcery a vnučky - doplňuje v roli
a odehranými hlavními postavami. Navíc v pří- nejmladší členky rodu Laury nadějná Veronika
padě Elišky Balzerové ve filmu neokoukanými Kubařová. Scénář, který se zaměřuje na jejich
a společně s Lenkou Vlasákovou i obsazenými vztahové peripetie a na milostný život, napsal
do jisté míry proti zažitému typu. Vždyť kdo by režisér Jiří Vejdělek podle vlastního námětu.
si dokázal představit, že upjatá „dr. Čeňková“ Sám k němu říká: „Vilma si nedělá iluze o mubude ochotně odhalovat svoje tělesné půvaby, žích, a proto je šťastná. Helena si naopak iluze
mluvit o „navoněné frndě“ a na obal knihy se dělá, proto se cítí nešťastná. Nejmladší Laura
nechá vyfotografovat tak, jak ji pánbůh stvořil? zatím váhá, do jaké míry si iluze má dělat.“
Je třeba ovšem konstatovat, že akt je to za prvé Při větším kritickém zacílení se příběhu dá
nesmírně decentní a za druhé Eliška Balzerová samozřejmě vytknout určitá podbízivost (mj.
se ve svých takřka 61 letech opravdu nemá volbou atraktivních profesí a obsazením „masza co stydět, naopak má co ukazovat. Stejně kota“ Jiřího Macháčka), místy „tlačení na pilu“
jako Lenka Vlasáková, kterou režisér rovněž (sex na psychoanalytickém sezení), jednorozměrné charaktery a nereálnost většiny situací
(hlavně románek matky
s dceřiným přítelem). Nikdy ale nesklouzne k trapnosti, samoúčelné vulgaritě a nemá hluchá místa.
Film od první do poslední
minuty baví, většina pasáží je natolik vtipná, že vyvolává hlasitý smích, což
bohužel zvlášť v poslední
době u komediálních titulů
není úplně automatické.
Po úspěšných Účastnících
zájezdu, Václavovi a Romingu je to od autora Jiřího
Vejdělka další trefa do černého. Takže - vážený čtenáři, jestliže jsi dočetl až
sem a zatím tě film míjel,
pokud máš pokušení ho
vidět - klidně mu podlehni.
Zaručuje dvě hodiny dobré
zábavy.
Marie Drechslerová

kinorecenze

Jedna z prezentovaných fotografií
Roberta Rohála.

Na pouť do Staré Vsi
Májová pobožnost se koná v neděli
30. května od 14.30 hodin v lese Dubina
mezi Kostelcem u Holešova, Starou Vsí
a Karlovicemi. Pořadatelem je římskokatolická farnost Stará Ves. Mariánská kaple,
u které se pobožnost koná, byla postavena
v roce 1876. Podle pověsti se tak stalo
na památku události v době třicetileté
války, kdy pod kopytem koně vytryskla
na tomto místě voda, která uzdravila rytíře.
Krásné místo v lese, obvzláště v jarním
období, bylo v době pobožností hojně
navštěvováno také věřícími z okolních
farností na Holešovsku a dodnes zde má
mnoho pamětníků. Později však byly tyto
poutě zrušeny a voda ze studánky u kaple byla odvedena potrubím jako pitná
pro několik domácnosti. K obnovení poutí
u Mariánské kaple v lese Dubina došlo
po opravě kaple v roce 1998.
Miroslav Rozkošný
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Vyjde další publikace v edici
Knihovnička Holešovska

Program kina Svět Holešov
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.
Sobota 22. 5. a neděle 23. 5. v 17.30 h: ChůVA 
V AKCI - USA, akční komedie v českém znění.
Zasloužilý tajný agent s tváří hvězdy kung-fu
filmů Jackie Chana má před sebou další z řady
životu nebezpečných misí, při níž musí využít
všech svých schopností tvrdého výcviku - musí
zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl
šanci na odměnu v podobě jejího ANO.
Pondělí 24. 5. v 19.30 h: OKO NAD PRAHOU - ČR. Dokument. Dokumentární snímek

je osobním i politickým životopisem Chobotnice
neboli projektu pražské Národní knihovny, ale
také životopisem zejména posledních let života
autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si
ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: Vyhrát soutěž a mít jednu lásku. Režie
Olga Špátová.
Úterý 1. 6. a středa 2. 6. v 19.30 h: ŠKOLA 
ŽIVOTA - VB, drama s titulky. Píše se rok 1961
a atraktivní, chytrá šestnáctiletá studentka Jenny poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává
počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích
a životě zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek“. Vítejte v poválečném, předbeatlovském
Londýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už
klepou na dveře...

Holešovská rodačka - herečka Ema Skálová
v dobách své největší slávy.

Program MKS a New Drive Clubu
Sobota 22. 5. v 19 h: CRASH ROCK - mladá
regionální rocková kapela. Hudební klub zámek
(New Drive).

VÝSTAVY: Výstava historických pohlednic,
faleristiky, magnetofonů a rádií - přízemí zámku. Unikátní výstava potrvá do 29. 8. 2010.

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

Výstava obrazů ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA - v prostorách Městské galerie Holešov vystavuje Haňa
Grino. Výstava, kde představuje svou aktuální
i počáteční tvorbu známá výtvarnice z Bystřice
pod Hostýnem, potrvá do 30. 5. 2010.

Sobota 29. 5. ve 21 h: ZÁMECKÉ DISCO - DJ
Steve. Hudební klub zámek (New Drive).

Herečky Eva Miláčková, Ema Skálová
a Alena Růžičková, režisér Petr Tuček, herec
a spisovatel Jiří Zapletal, pěvec a sportovec
František Křupala a herec, spisovatel, dramatik
a malíř Jiří Sehnal - to jsou osobnosti, jimiž se
bude zabývat nová publikace Roberta Rohála.

MKS PŘIPRAVUJE: Neděle 6. 6. ve 20 h:
JAROMÍR NOHAVICA - zámecká zahrada.
Výstava - ALFONS MUCHA - od 17. 6. v zámecké galerii.

Vesměs jde o umělce, kteří se prosadili
v kumštu - například holešovská rodačka Ema
Skálová působila léta v Realistickém divadle Praha a během své umělecké kariéry hrála ve více
než dvaceti celovečerních filmech a celé řadě
televizních inscenací.
Padesátistránková brožura, která připomene život a dílo těchto sedmi osobností, z nichž
většina se v Holešově narodila (ti ostatní zde
strávili dětství a mládí), by měla vyjít koncem
června v edici Knihovnička Holešovska. Publikace, jejíž název zatím zní Holešovské hvězdy,
bude v prodeji jak ve vybraných trafikách a v obou
prodejnách knih, tak v zámecké galerii.
(red)

PŘEDPLATNÉ MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Městské divadlo Zlín pořádá
pro sezónu 2010/2011 předplatné
se zajištěnou dopravou z Holešova. Jedná se o večerní předplatné
skupiny č. 3 - hrací den je čtvrtek. Odjezd z Holešova v 18 hodin

s možností nástupu na trase Holešov - Zlín. Zájemci se mohou do
15. června přihlásit v Městském informačním centru na náměstí Dr. E.
Beneše, tel. 573 395 344
LH

HOLEŠOVSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR zahraje
ve smetanových sadech

Speciální koncert
pod širým nebem
Program:
G. P. Telemann: Koncert pro čtvery housle
G dur, A. Vivaldi: Koncert F dur pro flétnu
a orchestr, G. Torelli: Sinfonia č. 6,
J. Haydn: Divertimento C dur

Pátek 28. 5. 2010 v 18 hodin
- vstup volný
Za nepříznivého počasí v Městské knihovně,
koncert se koná
v rámci festivalu Loutky a bábky
15
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Dekorativní průčelí holešovských budov
Svého času jsem do Holešovska napsal
pár řádků o holešovských věžích a věžičkách.
Poznamenal jsem tehdy, že v dnešní uspěchané době některým lidem uniká pohled na různorodost, mnohotvárnost a krásu mnohých
stavebních objektů v našem městě. Možná
proto také méně všímavým uniklo, že koncem
minulého roku nenávratně zmizela z jednoho průčelí holešovského domu secesní krása
z počátku minulého století. Dům se nachází
na rozcestí ulice Nerudovy a Sušilovy, vedle
budovy bowlingu. Na oprýskané fasádě byly
ještě ve zcela zachovalém stavu v Holešově
ojedinělé typické secesní štukové reliéfy - stylizované rostlinné prvky a hlavy žen, které připomínaly plakáty světově proslulého secesního
malíře Alfonse Muchy, moravského rodáka.
Reliéfy na domě však byly otlučeny a zhotovena
hladká fasáda.
Zmizení oněch reliéfů mi vnuklo myšlenku,
že možná nebude na škodu, když se pokusím
o dekorativních průčelích některých budov se
štukovými reliéfy ve městě napsat krátké laické
povídání.

Doufám, že mi prominou odborníci - architekti případné nepřesnosti v terminologii. Snad
se po přečtení následných řádků někteří lidé
před popsanými budovami pozastaví a potěší se
pohledem na zajímavé štukatérské práce, které
nám naši tvořiví a zruční předkové zanechali.
Začnu na náměstí, kde je zajímavých průčelí nejvíce. U kruhového objezdu stojí rozmanitě zdobený rohový dům s věžičkou (původně
dům Skuherských). Přízemní fasádu zdobí kvádrování (napodobení kamenných kvádrů), okna
v 1. poschodí lemují špalety (plastické ostění
oken) zdobené štukovými reliéfy, na podokenní
římse jsou vymodelovány štukové lastury. Nad
okny a na atice (zeď kryjící střechu) se nacházejí vysoké štukové reliéfy dětských hlaviček
a stylizovaných rostlinných prvků. Nad bočním
vchodem domu můžeme přečíst na jednom
reliéfu rok vzniku fasády - 1891.
Jeden z nejbohatěji plasticky zdobených
domů najdeme také u zmíněného objezdu je to sídlo finančního úřadu, v minulosti dům
Pokorných. Portál zdobí na bocích pilastry
(dekorativní náznaky sloupů), bosáž (plastická
omítka s „psaníčky“) a v horní části bohatě
členěný štukový erbovní reliéf. Pilastry podpírají
velkou lasturu, na níž je posazen půlkruhový
balkon s kovovým ornamentálním zábradlím.
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Okna jsou zvýrazněna špaletami a římsami se
štukovou výzdobou jemných rostlinných prvků
a lastur. Pilastry zdobí také obloukový vchod
na balkonu, nad obloukem je umístěna štuková plastika hlavy ženy. Na členěné římse pod
atikou najdeme vysoké reliéfy lvích hlav.
Mnoho zdobných prvků se nachází také
na atice - balustráda (kamenné zábradlí z kuželek), erbovní reliéfy, plastika hlavy muže
a na vrcholu kovová plastika dravce s rozepjatými křídly.
Hned vedle zmíněného domu stojí decentně zdobená budova školní jídelny, dřívější
restaurace. Nad obloukovitými okny přízemí
jsou štukové erbovní reliéfy, podlaží jsou oddělena plastickým pásem zdobeným štukovými
rostlinnými prvky, na levé straně pásu je v kruhu
vysoký reliéf Hanáka, na pravé reliéf Hanačky.
V pásu býval nápis „Záhlinická pivnice“. Bohatě
zdobená je římsa pod střechou i štít podkroví.
Rohy budovy jsou zvýrazněny kvádrováním.
Také 1. poschodí průčelí blízké drogerie stojí
za prohlédnutí. Rozmanitě a bohatě členěná je
fasáda domu, v jehož přízemí je v nynější době
bistro - podokenní i nadokenní římsy se štukovými lasturami, erbovními reliéfy i rostlinnými
prvky, meziokenní pilastry s členitými hlavicemi,
obloukové atiky s kruhovými okny.
Vrátíme-li se ke kostelu, najdeme vedle
prodejny masa jeden z nejstarších holešovských
domů, památku chráněnou státem. Ve středu
průčelí je kartuš - oválný obraz „Nejsvětější Trojice“ s plastickou štukovou obrubou. Mezi okny
jsou přes obě podlaží pilastry, podokenní římsy
jsou zdobeny štukovými girlandami, nadokenní
štukovými dětskými hlavičkami a lasturami.
Sousední dům s cukrárnou je od ostatních
odlišen rozměrným balkonem, nad jehož oknem
je vysoký štukový secesní reliéf ženské hlavy
a ratolestí, na atice je plastický letopočet 1903,
nadokenní římsy jsou zdobeny decentními geometrickými prvky.
Dům číslo 5 - bývalá lékárna - upoutá bohatou výzdobou celého průčelí. Mezi přízemními okny jsou vymodelovány štukové reliéfy hlav,
v nadokenních římsách a špaletách neobvyklé
reliéfy ryb. Členitostí oplývá také rozsáhlá atika
s reliéfy ryb, ale hlavně s množstvím věžiček
s báněmi, praporci a makovicemi. Na sousedním domě - prodejně nábytku - je v Holešově
ojedinělá atika s tympanonem, zdobeným zlatým „Božím okem“.
Zelenavá budova informačního centra
a knihovny (bývalý dům Kneislových, majitelů
Sfinxu) je zajímavá svým arkýřem - krytým
výstupkem na zdi. Přízemí fasády zdobí kvádrování s kamínkovou mozaikou, nad okny
prvního patra jsou frontony (štíty) se štukovými
girlandami. Arkýře najdeme i na blízkém domě
bývalé Klabusayovy tiskárny v rohu náměstí
a na bývalé radnici (vedle restaurace Slavie),
na níž je nad portálem plastický barevný znak
Holešova.
Kamenný znak města lze spatřit také
na další bývalé radnici nad průchodem z hlavního náměstí na náměstí Sv. Anny. Rozmanitou
plastickou výzdobou oplývá dům číslo 33/21.
Zajímavě členitý portál lemují pilastry, římsy
a erbovní reliéf, nadokenní římsy jsou zdobeny
vysokými štukovými reliéfy hlav a ratolestí, vše
završuje atika s balustrádou. Dekorativní prvky
balustrády pod okny, frontony nad okny a zajímavá římsa pod střechou zdobí také blízkou
budovu s prodejnou hraček.
Vydáme-li se z náměstí směrem na Přerov, budeme míjet zajímavou decentní fasádu

s nadokenními římsami a meziokenními girlandovými pásy domu Bernatíkových s prodejnou
elektroniky. Na blízkém náměstí Svobody nás
upoutá pozoruhodně zdobené průčelí domu
u autobusové zastávky. Přízemní fasáda je
kvádrovaná, portál se snad ještě původními
dřevěnými reliéfními dveřmi je zvýrazněn pilastry, okenní oblouky zdobí štukové antické
hlavy. Fasáda prvního poschodí je zvýrazněna
imitací režného zdiva, na podokenních římsách
jsou geometrické ozdoby, špalety nesou frontony s bohatým štukovým členěním. Zajímavě
zdobená je také podstřešní římsa.
Na ulici Palackého se nachází několik
budov se zajímavým průčelím. Jednou z nich je
Sokolský dům se dvěma arkýři, okny rámovanými pilastry a oblouky se štukovými hlavami.
Fasáda prvního poschodí je mezi okny zdobena
secesními vázami se stylizovanými ratolestmi,
na atice je zobrazen jelen a letopočet 1901.
Nedaleká sokolovna na Plačkově má členěné průčelí kvádrováním, pilastry, frontony
i atikou.
Pokračování na str. 17
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Dekorativní průčelí holešovských budov
Pokračování ze str. 16
Mezi budovou ČSOB a poštou je výraznými štukovými reliéfy zdobený dům s členitými
štíty v rozích a zajímavým portálem.
Zvláštně zdobené průčelí, v Holešově
ojedinělé, najdeme na rohové budově s prodejnou potravin (v minulosti dům Kneislových
s prodejnou jejich cukrovinek ze Sfinxu). Ostře
lomené hrany arkýře, říms a špalet připomínají
kubismus z počátku minulého století (v literatuře se uvádí, že čeští architekti mají světový
primát v použití kubistického stylu v architektuře). Protější rohová budova restaurace Tacl
zaujme členitostí nedávno opravené fasády
- kvádrováním, frontony nad okny i rozsáhlou
balustrádou na atice.
Zajímavé nadokenní římsy a štíty zvýrazňují restauraci Morávka stejně jako protější
dům (s prodejnou masa), který má i bohatě
členěný štít nad portálem. Za povšimnutí stojí
nejen průčelí, ale celý ojediněle řešený dům
se sídlem policie (původně dům Kosatíkových

z roku 1903, jak nám napovídá letopočet na praporci pozoruhodné věžičky). Je chvályhodné,
že se odstranila nevhodně vyměněná okna při
necitlivé rekonstrukci a nedávno se vrátil jejich
původní tvar - možná tomu napomohlo i moje
kritické upozornění v již zmíněném článku Věže
a věžičky...
Rozmanitou štukovou výzdobou oplývá
celá fasáda budovy gymnázia. Sloupy portálu
nesou balkon, přízemí zdobí kvádrování, vyšší
patra jsou členěna pilastry i reliéfy hlaviček
a rostlinných prvků. Vše završuje rozsáhlá atika
se třemi štíty, na nichž jsou reliéfy městského
znaku, které najdeme i nad dvěma slepými okny
ve druhém poschodí. Budově dominuje štíhlá
rozmanitě tvarovaná věž.
Za povšimnutí stojí i štuková výzdoba fasády prvního poschodí domu vedle speciální
školy, bohaté girlandy a hlavy v arabesce rostlinných prvků.
Pozoruhodnou plastickou výzdobu průčelí
mají i školní budovy ve Smetanových sadech.
Starší je 1. Základní škola (původně chlapecká)

z roku 1888, jak můžeme přečíst na praporci
na střeše. Upoutá nás rozměrná atika s balustrádou i podokenní římsy s prvky balustrády
a také bohaté kvádrování fasády.
Sousední 2. Základní škola (bývalá dívčí)
byla postavena ve stylu secese v roce 1911.
Dominují na ní zajímavě tvarované čtyři věžičky,
na fasádě mají podokenní římsy typicky secesní
reliéfy, na bočních zdech členitého portálu se
nacházejí zajímavé štukové plastiky - J. A.
Komenského a učedníka.
Na Masarykově ulici stojí poblíž městského
úřadu dva domy s reliéfně zdobeným průčelím.
Jedna fasáda se právě opravuje, druhý dům má
nad portálem členitý erbovní reliéf s monogramem a arkýř s letopočtem 1903.
Všechny zmiňované budovy pocházejí
z konce 19. nebo z počátku minulého století.
Samozřejmě jsou v Holešově zajímavá průčelí
dalších budov z doby starší i mladší, ale to už
by byly jiné kapitoly.
Jiří Valenta
Foto Robert Rohál

Kapela Motus zve své příznivce...
Pro všechny příznivce hudební skupiny Motus přinášíme termíny nejbližších zábav, na kterých tato kapela ještě teď v květnu a dále pak
v červnu zahraje:
Květen:
Pátek 21. 5. Stará Ves
Sobota 22. 5. Chropyně (Pizzerie Porto)
Sobota 29. 5. Morkovice (Cihelna)
Červen:
Pátek 4. 6. Holešov (zámecká zahrada, dále hraje Expo)
Sobota 12. 6. Količín
Sobota 19. 6. Počenice (Ořecháč)
Pátek 25. 6. Rataje (hřiště)
Sobota 26. 6. Otrokovice (Štěrkáč, dále hraje Prinz)
Zpěvák kapely Motus Peter „Lupo“ Majkrič s manažerem
Milanem Čajánkem. Foto RR

Více informací na www.motus.unas.cz

Skupina ATLANTA ROCK vydala singl
Písničky Coca cola, Fáro, Cesty andělů a Trápení se
objevily na prvním promo singlu kapely Atlanta Rock. Předznamenávají tak první album, které by se mělo objevit ještě
v letošním roce.
Kapela, která hraje především na zábavách v našem
regionu, byla založena už v roce 2005 a původně se jmenovala
Moravský výběr. Po vystřídání kytaristy Ondry Bělika (odešel
ke kapele Sara a pak Premier) za Karla Konupka a příchodu
zpěváka Zdendy Molka se skupina přejmenovala na Atlanta
Rock. Aktuální obsazení dnes tvoří Zdenek Molek (zpěv),
Olda Nesrsta (basa), Jarda Valenta (kytara), Roman Vaculík
(klávesy), Bob Mašta (bicí) a Honza Blizňák (zvukař).
Obal prvního promo singlu kapely Atanta Rock. >

Městské kulturní středisko Holešov,
Městská galerie
vás srdečně zvou na výstavu

HAŇA GRINO:
ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA
Retrospektiva pěti let na volné noze v úsměvné konfrontaci
s tvůrčím pravěkem z let 1975 - 1980. Výstava tvorby známé malířky
z nedaleké Bystřice pod Hostýnem trvá do 30. května a je otevřena
denně kromě pondělí.

NEZAPOMEŇTE
23. 5. Folklorní odpoledne od 14.00 v zámeckém parku v Holešově, vystoupení dětských
folklorních souborů Hané a Valašska i souboru
TYMY „Zrníčko“, vstupné 40,30. 5. Den dětí od 14.00 v zámeckém parku
- hry, soutěže, vystoupení, malování, atrakce
31. 5. Oslava Dne dětí v TYMY od 15.00,
skákací hrad ZDARMA, hry, soutěže, odměny
pro děti (akce za každého počasí)
Zve středisko volného času

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Myslím si, že se mi práce daří, říká ředitelka centra pro seniory
Ivana Bozděchová
Nejen o práci, úspěších i problémech vyplývajících právě z její práce jsem si v minulých
dnech povídal s ředitelkou holešovského centra
pro seniory Mgr. Ivanou Bozděchovou. Známe
se sice dlouho, ale až vlastně teď jsme si
konečně popovídali trošku víc, přičemž přišel
na přetřes i její soukromý život. Co mě však potěšilo, bylo to, že je stále plná energie a Plánu
- a prakticky je pořád taková, jako jsem ji kdysi
poznal. Milá, sympatická a vstřícná.

Jaká jste byla jako matka, když vaše
děti chodily do školy? Musela jste „honit“
děti do učení,  anebo to šlo tak nějak samo?
Ostatně co dnes dělají vaše děti?
Mám tři děti a všechny se učily ve škole
dobře, ale honit se musí občas každé dítě.
Nejstarší dcera vystudovala SOŠ a bydlí již samostatně, prostřední syn pracuje jako správce
sítě a nejmladší studuje na UK v Praze obor
fyzioterapie.

rozhovor

Manžel má pro vaši práci pochopení?
Můj manžel je tolerantní, má pochopení
a mohu se na něho ve všem spolehnout. Stejně
tak mě podporují i mé děti.

Co všechno obnáší pracovat jako ředitelka v centru pro seniory? To asi nebude
taková ta práce od - do...?
Práce vedoucího pracovníka už s sebou
přináší i to, že vás povinnosti zaměstnají i mimo
pracovní dobu. Já mám velkou výhodu, že
mám na pracoviště blízko, protože bydlím
v sousedství centra pro seniory, a tak mi to ani
nepřijde, když musím někdy vyběhnout z domu
řešit problém v práci.
Nosíte si třeba i práci domů?
Stává se to zřídka, dávám přednost klidu
kanceláře.
Jaký máte vztah s podřízenými, respektive se spolupracovníky?
Snažím se o korektnost ve vztazích a o to,
aby mí zaměstnanci měli ve mě důvěru a dokázali jsme problémy, které život přináší, řešit
efektivně. Někdy je to obtížné, protože máme
92 zaměstnanců a nelze všem vyhovět. Přesto
si myslím, že se mi to daří. Problémy si vyříkáme, anonymy, které byly dříve časté, se
vyskytnou jen sporadicky.
Kolik obyvatel se momentálně nachází
v centru pro seniory? Znáte je všechny
osobně?
Kapacita domova pro seniory je 178 lůžek
a v odlehčovací službě 4 lůžka. Momentálně
jsme plně obsazeni. S uživateli obou služeb
se potkávám denně při běžných činnostech,
ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko,
navštěvuji na pokojích.

Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka Centra
pro seniory Holešov.

Jaká je vlastně vaše původní profese?
Co jste dělala předtím?
Vystudovala jsem UP v Olomouci, obor
učitelství pro školy II. cyklu (tj. pro SŠ) a až
do roku 2006 jsem byla věrná školství. Postupně
jsem pracovala jako učitelka, později zástupce
ředitele a několik let jsem byla ředitelkou školy.
Když jste byla ještě holka, co jste chtěla dělat a jaké jste měla koníčky?
Asi o mně hodně lidí ví, že pocházím z učitelské rodiny. Učitelem byl již můj dědeček
i oba mí rodiče, a tak je zřejmé, že jsem nikdy
neuvažovala o jiné profesi. Koníčky jsem měla
úplně obyčejné, jako většina dětí v té době jsem
chodila do hudební školy - hrála jsem na klavír,
chodila jsem cvičit do Sokola, běhala venku
s ostatními dětmi. Velmi ráda jsem četla.
Oba vaši rodiče byli kantoři. Znamenalo to tedy, že jste musela být ve škole
premiantka?
To jsem nemusela, ale učení mi šlo docela
dobře.

Najdete si i dnes čas na nějakého
koníčka?
Musím se přiznat, že ve volném čase
hledám činnosti, při kterých spíš odpočívám.
Ráda se projedu po okolí na kole, občas chodíme s vnukem na bazén, zajdeme s manželem
do kina nebo posedíme s přáteli.
Kam se chystáte v létě na dovolenou a co všechno byste chtěla v tyto dny
stihnout?
Dovolenou zásadně dopředu neplánujeme, vždy ji řešíme až na poslední chvíli. Tak, jak
letos vypadá počasí, asi pojedeme za sluníčkem. Také vždy navštívíme příbuzné, protože
na to přes rok není čas vzhledem ke vzdálenosti, kde bydlí. O dovolené ale nechci nic „stíhat“,
je to doba odpočinku a relaxace.
Kdybyste měla zrekapitulovat období
vašeho působení v centru pro seniory,
co byste ráda vypíchla? Co všechno se
povedlo, na co jste třeba hrdá?
Nový sociální zákon určuje směr naší
práce. Nejtěžší bylo vytvoření a zavádění tzv.
standardů kvality poskytování péče. S tím
úzce souvisí změny pracovních postupů, změny ve složení zaměstnaneckého kolektivu,
změny vztahů na pracovišti a další. Přijali
jsme nové zaměstnance, kteří v sociálních
službách ani ve zdravotnictví nikdy předtím nepracovali, udělali si rekvalifikační kurz
a octli se rovnýma nohama v praxi. To klade
velké nároky především na organizaci práce
a samozřejmě i na ty, kteří již mají nějaký ten
rok praxe za sebou.
Po technické stránce mě nejvíce těší vyřešení dopravy stravy z kuchyně na jednotlivá
patra, pak výměna oken, která se odrazila na
tepelné pohodě klientů, či nové výtahy. Ale
ze všeho nejvíc mám radost z opravy modlitebny, kde se nám podařilo vytvořit velmi
pěkné, klidné a důstojné prostředí k rozjímání
a modlitbám.
Ale určitě i vás někde tlačí bota... Kde
a v čem?
To, co nás nejvíc tíží, jsou stará sociální zařízení na pokojích, která potřebujeme
přebudovat tak, aby byly tyto prostory bezbariérové. Jako vždy je to otázka financí,
ale v tomto případě budeme muset vyřešit
i organizaci provozu, protože takové opravy
nelze provádět bez jeho omezení. Doufám,
že nalezneme podporu u zřizovatele, kterým
je město Holešov.

„Snažím se o korektnost ve vztazích a o to, aby mí zaměstnanci měli ve mě důvěru a dokázali
jsme problémy, které život přináší, řešit efektivně,“ říká Mgr. Ivana Bozděchová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Kateřina Sekulová - Otrokovice
Martin Kevický - Holešov
Jiří Vrtělka - Holešov, č. Tučapy
Zuzana Křepelková - Holešov, č. Tučapy
Alena Tkadlečková - Holešov
Evžen Šrom - Holešov
Jana Sedláčková - Šelešovice
Petr Šiška - Střížovice
Lenka Koláčková - Zlín
Petr Štěpaník - Ludslavice
Zuzana Skácelová - Praha
René Buřič - Praha
Eva Posseltová - Kelč
Jakub Műller - Štěpánkovice
Aleš Landsfeld - Tečovice
Michaela Zámorská - Hostišová
Naděžda Podolová - Holešov
Martin Jadrný - Přerov

Monika Horáková - Holešov
Michal Potočný - Zahnašovice
Eva Šetková - Opava
Martin Konečný - Fryšták
Leona Heczková - Praha
Vladimír Matuška - Praha
Alena Janochová - Žeranovice
Lukáš Hrančík - Racková
Narození
Lukáš Macek - Holešov
Tereza Konečná - Holešov
Nikola Zemánková - Holešov
Šimon Pátek, - Holešov, č. Tučapy
Lucie Podlasová - Holešov
Ondřej Bílek - Holešov
Matyáš Hána - Holešov
Kamila Říhová - Holešov
Ondřej Vlasák - Holešov
Jan Zapletal - Holešov
Štěpán Kuczman - Holešov
Natálie Brázdilová - Holešov
Jan Divílek - Holešov, č. Žopy

Jubilanti
Květen 2010
Jan Helsner - Holešov
Blažena Theimerová - Holešov
Růžena Pešková - Holešov
HildaVaverková - Holešov, č. Žopy
Jiřina Doskočilová - Holešov
Agata Faciníková - Holešov
Emilie Rajáková - Holešov
Jindřiška Ottová - Holešov
Olga Foltýnová - Holešov
Jarmila Krutilová - Holešov
Ludmila Vlčková - Holešov
Stanislav Cholasta - Holešov
Antonín Procházka - Holešov
Marie Čúzyová - Holešov
Marie Přikrylová - Holešov, č. Dobrotice
František Gaja - Holešov
Anna Bělíčková- Holešov
František Fuksa - Holešov, č. Dobrotice
Marie Navrátilová - Holešov, č. Količín
Marie Štěpánková - Holešov
Úmrtí
Antonín Albert - Holešov
Jaroslava Darebníčková - Holešov
Anežka Talašová - Holešov
Marie Maňasová - Holešov
Jaromír Hradil - Holešov
Drahomíra Chybíková - Holešov
Marie Bránecká - Holešov
Věra Dostálová - Holešov
Vlasta Brázdilová - Holešov
Marie Gažová - Holešov
Drahomíra Gajová - Holešov
Marie Petrů - Holešov

JM

Pozvání na vítání
občánků

Tato limuzína přivezla ve čtvrtek 13. května do obřadní síně (sala terreny) nevěstu Zuzanu Skácelovou,
kde ji již čekal ženich René Buřič. Novomanžele vidíme na dalších snímcích. Foto RR

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

19

hole‰ovsko 10/2010

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na květen
Beletrie
ATWOOD Margaret - Paní Pythie: Hlavní
hrdinka žije dva životy: ve dne je manželkou
politického aktivisty a slavná básnířka, v noci
je ale neméně úspěšnou autorkou harlekýnek
a milenkou netradičního umělce. Udržet dvě
identity je však zjevně nad její síly...
BAJAJA Antonín - Na krásné modré Dřevnici: Konec starých časů ve Zlíně. I tak by se
mohl jmenovat nový román zlínského autora
A. Bajaji.
CARR David - Kokain. Temná pouť do vlastní minulosti: Autor, americký novinář, nebývale
objektivně popisuje dlouhé období, kdy byl
závislý na kokainu.
DAHL Roald - Kluk: Autobiografické příběhy
z dětství od skvělého anglického spisovatele.
HANIBAL Jiří - Střepy z královské číše:
Historický román o životě českého krále Jana
Lucemburského.
JANEČKOVÁ Klára - Srdce v písku: Osudy
pilota Petra Hartmana a Sandry Koutné se
protnou v Dominikánské republice, kde tráví
se svými blízkými dovolenou...
KLEMPERA Josef - Příběh velkovévodkyně
Toskánské aneb Láska někdy bolí: Příběh
o zajímavé ženě žijící v 18. století, ženě, která
byla výjimečná svým životem i jednáním.
MASSIE Elizabeth. Tudorovci. II.: Druhé pokračování historického románu zahrnuje období
vlády krále Jindřicha VIII. od roku 1530 do roku
1536, roku popravy Anny Boleynové.
MYRON Vicki - Dewey: Skutečný příběh kocoura z knihovny, který okouzlil celý svět.
OBERMEIER Siegfried - Hra kurtizán: Obraz
uvolněných společenských mravů pohnuté
doby Říma kolem roku 1500.
REINEROVÁ Lenka - Lodní lístek: Kniha přináší dvě dosud česky nevydané prózy poslední
německy píšící pražské autorky - Druhé přistání
v Mexiku a Lodní lístek.
ROLLINS James - Klíč soudného dne: Sigma
Force čelí největší hrozbě lidstva v dobrodružství, které sahá od římského kolosea přes ledové
norské vrcholky a rozvaliny středověkých opatství k zapomenutým hrobkám keltských králů.
SAPKOWSKI Andrzej - Magické střípky:
Sbírka povídek, které představují polského
autora v celé námětové šíři jeho tvorby.
TUČKOVÁ  Kateřina - Vyhnání Gerty
Schnirch: Román o jednom osudu zlomeném
dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je
možno odpustit a porozumět.

ZAIMOGLU Feridum - Lásky žár: Milostný
příběh odehrávající se v Evropě 21. století,
v době chladné racionality.
Naučná literatura
BAREŠ Petr - Dějiny Egypta: Obsáhlá monografie z edice Dějiny států.
DESENSKÝ Rudolf - Jak poznat psí duši:
Zkušenosti a rady odborníka v oboru psychologie psů, ověřené dlouholetou praxí.
FURET Francois - Člověk romantismu a jeho
svět: Hluboký pohled do myšlení, mentality
a každodenního života lidí daného období.
GATO Martin - 150 nejlepších her pro děti
i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec
nic: Kniha přináší 150 známých, méně známých
i neznámých her pro všechny věkové skupiny.
HAJŠMAN Jan - V drápech bestie: Novinář a spisovatel Jan Hajšman strávil většinu
2. světové války v koncentračním táboře Buchenwald. Ve své knize popisuje utrpení a poměry, ve kterých lidé byli nuceni žít i události,
jichž byli svědky.
HORA Petr - Toulky českou minulostí. 12:
Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19.
a 20. století představuje tento díl oblíbených
historických Toulek.
NOVÁK J.; NOVÁKOVÁ H. - Alergenní rostliny: Spolehlivý a obsáhlý kapesní atlas pro
milovníky přírody.
PETŘÍČKOVÁ  Renata - Jsem těhotná, ne
nemocná!: Rady, které vám jinde neprozradí,
netradiční průvodce těhotenstvím ve stylu Betty
McDonaldové.
PŘÁDNÁ Stanislava - Miloš Forman. Filmař
mezi dvěma kontinenty: Monografie se pokouší podat kompletní náhled na tvorbu tohoto
významného tvůrce - a to jak v kontextu české,
tak i americké kultury.
ROGAK Lisa - Stephen King. Mistr strachu:
Poutavý životopis úspěšného amerického spisovatele, mistra hororů.
ŠMÍD Zdeněk - Z Paříže... Jan Šmíd: Autor
jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu
představuje trochu jinou Paříž.
TOMEŠ Igor - Úvod do teorie a metodologie
sociální politiky: Vysokoškolská učebnice
seznamující s různými pojetími sociální politiky
vysvětluje základní pojmy a nabízí přehled o vývoji sociálně politických idejí a institucí.
WINKLER Petr - Velký počítačový lexikon:
Více než 5000 výkladových hesel vysvětlujících
co je co ve světě počítačů.

Knihy pro dětské čtenáře
AWDRY W. - O mašince Tomášovi. 5: Další
pohádkové příběhy ze světa modré mašinky
jménem Tomáš, určené nejmenším dětem.
BERGER Margot - Poslední šance pro
Janu: Román pro dívky, příběh, který se skutečně stal.
BEŠŤÁKOVÁ Eva - Písmenkové pohádky:
Knížka pro prvňáčky a předškoláčky o písmenkách z abecedy.
BONSELS W. - Včelka Mája a její dobrodružné příběhy: Krátké, pětiminutové příběhy pro
malé čtenáře, kteří si zamilovali včelku Máju.
CABOT Meg - Allie Finlová. 1. Holčičí pravidla. Stěhujeme se!: Když se devítiletá Allie
od rodičů dozví, že se budou stěhovat, má
rázem po dobré náladě...
CARMODY Isabelle - Legenda o Kožešince.
3. Vlčí tajemství: Kožešinku čeká třetí napínavá výprava: nejprve do zoo a pak do nitra hor
daleko od města, aby poznala tajemství vlků
i svědectví o tom, co na konci dávnověku, kdy
ještě světu nevládli zaslepení majetničtí lidé,
potkalo jejího statečného tatínka.
FLANAGAN John - Hraničářův učeň. 7.
Obléhání Macindanu: Sedmá kniha příběhů
o Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu.
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. 7 křišťálových koulí: Nová komiksová dobrodružství
odvážného Tintina a jeho psa Filuty.
HODGSON Frances - Tajná zahrada: Mary je
ošklivá, protivná, rozmazlená a všichni o ní říkají
jen to nejhorší. Když osiří, je poslána ke strýci
na ponuré panství, jehož chodbami se v noci
nese žalostný nářek …
MODÉRÉ Arnelle - Můj první anglicko-český
slovník vět: Kniha všem malým studentům
a studentkám zpříjemní a usnadní první seznámení s angličtinou.
STORK P. L. - Vikingové. Zachraň se, kdo
můžeš!: Pat a Sandra objevují zemi, život
a válečné výpravy Vikingů.
1000 kolejových vozidel: Kniha je přehlídkou
nejrůznějších typů vozidel místní, příměstské
a dálkové dopravy z celého světa.
WICH H. - Tři holky na stopě. Pozor, pusa!:
Detektivní klub Tři holky na stopě řeší opět
důležitý případ.
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.
I.Ž.

MKS - Městská knihovna Holešov
Vás zve na přednášku

Z DÁVNOVĚKU
HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ:
HRAD KŘÍDLO
čtvrtek 20. května 2010
v 17.00 hodin
studovna Městské knihovny Holešov
Nám. Dr. E. Beneše 17
Přednáší: Dalibor Kolbinger
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Zájezd nejen
za „Slovanskou epopejí“…
Holešov - Castellum Holešov připravuje na sobotu 5. června další ze
zájezdů věnovaných naší historii i dějinným souvislostem našeho města.
Zájemci se ještě mohou přihlásit - do 24. května - v Městském informačním
centru. Letošní zájezd je skutečně atraktivní a účastníci si budou moci
prohlédnout rozsáhlou Slovanskou epopej Alfonse Muchy v Moravském
Krumlově (možná jedna z posledních možností). A protože Městské kulturní
středisko otevře v polovině června výstavu děl tohoto secesního velikána
(k vidění budou oleje, kresby, studie i plakáty), tak návštěva Moravského
Krumlova je nejen pozvánkou na holešovskou výstavu, ale je možností poznat rozsah Muchova díla. Dalším místem, které si účastníci zájezdu budou
moci prohlédnout, je zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, jehož historie je
úzce spjata s holešovskými Wrbny, a také navštívit nádhernou Telč (památka
UNESCO) a Třešť, jež je oprávněně nazývána „městem betlémů“.
Zájemci, kteří si nechtějí nechat ujít navštěvu uvedených míst, se
mohou přihlásit do 24. května v Městském informačním centru (nám. Dr. E.
Beneše, tel.: 573 395 344). Záloha při podání závazné přihlášky je 200 Kč,
celková cena zájezdu je pouhých 350 Kč.
Rudolf Seifert

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

Jméno a příjmení: .....................................................................................
Adresa: .......................................................... Telefon: .............................
Počet osob, které přihlašuji: .....................................................................
Záloha ve výši 200 Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ........................................ Podpis: ................................

Městské kulturní středisko Holešov
a Základní umělecká škola F. X. Richtera
Holešov

si vás dovolují pozvat na

Violoncellový koncert profesorů, žáků
a hostů kroměřížské konzervatoře
Na programu skladby L. V. Beethovena, J. Haydna,
J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna aj.

Čtvrtek 3. června v 18.00 hod.
sala terrena zámku, vstupné dobrovolné
Římskokatolická farnost Holešov
pořádá v rámci projektu „Noc kostelů“

Varhanní koncert Ludvíka Šuranského
Na programu skladby Ch. J. Stanleyho, J. S. Bacha,
F. M. Bartholdyho aj.

Pátek 20. května ve 20.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nejdůležitější akce ZUŠ F. X. Richtera Holešov v nejbližší době:
• Čtvrtek 20. 5. v 17.30 hod. Absolventský koncert - sala terrena zámku
• Sobota 22. 5. - čtvrtek 27. 5. Výstava výtvarného oboru - Drive Club
kino Svět (otevřeno so, ne: 14.00 - 16.00 hod., po - čt: 9.00 - 11.00,
14.00 - 17.00 hod.)
• Čtvrtek 27. 5. Výchovný koncert pro MŠ v 9 a 10.30, pro ZŠ
v 10.30 hod. - velký sál zámku
• Čtvrtek 27. 5. v 17.30 hod. Závěrečný koncert pro veřejnost - velký
sál zámku
• Středa 9. 6. Zápis do ZUŠ 14 - 17 hod. v ZUŠ (obor hudební, výtvarný,
taneční)
• Čtvrtek 10. 6. Zápis do ZUŠ 14 - 17 hod. v ZUŠ (obor hudební, výtvarný, taneční)
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Městské kulturní středisko Holešov a HVIZD o. s. pořádají
II. ročník mezinárodního uměleckého setkání
„PŘÍBĚHY STROMŮ“ /odměna vítězných
prací /
CESTA  DO PRAVĚKU, promítání filmu
dětem
Městská knihovna, 17 hodin, vstup volný
Divadlo 6. května:
HROBKA  S VYHLÍDKOU, repríza černé
divadelní komedie
Sál kina Svět, 19.30 hodin, vstup 90,-

festival
pátek/piatok 28. 5.
Divadlo PIKI /SK/: PASKUDÁRIUM aneb
Rozprávky pro neposlušné děti a jejich
starostlivé rodiče

Program
čtvrtek/štvrtok 27. 5.
Zahájení festivalu výstavou prací žáků
5. tř. 1. ZŠ Holešov

Slovenští loutkoherci Katka Aulitisová
a Ladislav Piktor nás provedou „muzeem
neposlušných dětí“, které založil profesor
Samojed. Dozvíme se mnohé o zvláštních
případech dětské neposlušnosti a kritice
neujdou ani někteří příliš starostliví rodiče,
díky kterým pak z dětí rostou lenivci, žalobníčkové a prospěcháři!
KINOKLUB - komorní scéna, 16 hodin, děti
zdarma, dospělí 40,- Kč
PERINBABA slovenská filmová
pohádka Juraje Jakubiska. Paní Zima
zachrání malého
Jakubka ze spárů
smrti, protože se jí
líbí, že se nebál ani
samotné zubaté.
Vezme jej k sobě,
aby jí pomáhal natřásat velkou peřinu,
kterou dělá na zemi
sníh. Přes neplechy, které rozpustilý chlapec působí
(například chumelenici na poušti), má
kouzelná Perinbaba
Jakuba ráda a pomáhá mu i poté,
co opustí její sídlo
a vydá se mezi lidi,
kam jej přitahuje
láska ke krásné
Alžbětce. Než však
budou moci vystrojit
svatbu, čeká Jakuba i Alžbětku ještě
nejedno trápení se
zlou macechou a její
dcerou Dorou, a také
se smrtí, která po Jakubovi stále pase.
KINO SVĚT, 17.15
hodin, vstup volný
HOLEŠOVSKÝ
KOMORNÍ ORCHESTR - pod
širým nebem
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Program: G. P. Telemann: Koncert pro čtvery
housle G dur, A. Vivaldi: Koncert F dur pro
flétnu a orchestr, G. Torelli: Sinfonia č. 6, J.
Haydn: Divertimento C dur
Smetanovy sady před kaplí sv. Kříže,
18 hodin, vstup volný /v případě deště studovna Městské knihovny/
LETNÍ SCÉNA  KINA  SVĚT Smetanovy
sady od 19 hod., koncerty + promítání:
BUBENICKÉ PŘEKVAPENÍ
LESNÍ ZVĚŘ
LOS PERDIDOS
BARON PRÁŠIL - legendární Verneovka
v rukou geniálního Karla Zemana
Vstup na celý večer 90,- Kč
sobota/sobota 29. 5.
ZLATOVLÁSKA, česká filmová hudební
pohádka
KINO SVĚT - komorní scéna, 13.30 hodin,
vstup volný
ŘÍŠE LOUTEK Kroměříž:
O PEJSKOVI A KOČIČCE repríza úspěšného loutkového představení pohádek
J. Čapka
Sál kina Svět, 15 hodin /děti zdarma, dospělí
40,- Kč/
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA, švédský
film pro děti podle Astrid Lindgrenové
KINOKLUB, 16 hodin, vstup volný
DĚTI MAJÍ NA VŠECHNY AKCE VSTUP
VOLNÝ, dospělí si mohou zakoupit permanentku na MIC Holešov od 11. května
v hodnotě 120,- Kč, která platí po celý festival, anebo si zakoupit jednotlivé vstupenky
vždy na místě před akcí.

INZERCE
V NAŠICH NOVINÁCH
NEJÚČINNĚJŠÍ
V NAŠEM REGIONU
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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
21. 5. Táborové hry od 15.00 pro zasmání
i zábavu, startovné: 10,23. 5. Folklorní odpoledne od 14.00 v zámeckém parku v Holešově, vystoupení dětských
folklorních souborů 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, krátký kurz fotografie v přírodě pro
děti i rodiče, s sebou fotoaparát, cena: 20,26. 5. Sportovní hry od 18.00, mix sportovních
her jako je rugby, freesbee, hackies, basketbal
badminton, s sebou sportovní obutí a oblečení,
pití, 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, atrakce
31. 5. Oslava Dne dětí v TYMY od 15.00,
skákací hrad ZDARMA, hry, soutěže, odměny
pro děti (akce za každého počasí)

PŘIPRAVUJEME
3. 6. Na kolo jen s přilbou od 15.00 na hřišti
I. ZŠ, pestrý program pro děti plný her a soutěží, překážková dráha, první pomoc, ceny
a odměny pro všechny, kdo přijedou na kole
s přilbou na hlavě
6. 6. Pokus o zápis do České knihy rekordů:
„nejvíce lidí na jednom místě s biomechanickou
aktivní stélkou J. HANÁK® v obuvi“ na náměstí
E. Beneše Holešov v 16.00, připraven pestrý
program
25. 6. Hurá, prázdniny - od 16.00 na zahradě
TYMY, hry a soutěže, sladké odměny, táborák

DINOPARK OSTRAVA 
a HEY PARK ODRY
- 20. 7. 2010
celodenní výlet do moderního parku s maketami dinosaurů v životní
velikosti a 3D kinem se
zastávkou v zábavním parku s velkou bobovou dráhou a jinými superatrakcemi, odjezd
v 8.15 od TYMY, cena: 399,-/děti do 3 let, 499,dospělí a dětí od 3 let s doprovodem (v ceně
doprava, vstupné, průvodce), přihlášky do
24. 6. v TYMY

TURISTICKÝ VÝLET - 28. - 30. 6. 2010
pro zájemce od 18 let nabízíme tři dny zábavy
na kole, vodě i na skalách, cena: 450,- (doprava, ubytování, průvodce, jídlo v Náchodě)
Program:
28. 6. - cyklistický výlet na Rusavu, bruslení,
bowling
29. 6. - horolezectví Náchod
30. 6. - rafting Náchod
Zájemci, přihlaste se do 20. 6. v kanceláři
TYMY

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

Taneční projekt Ty tančíš - My tančíme
byl úspěšně završen v rámci Taneční show 2010
V pátek 16. dubna se konala v SVČ - Tymy
Taneční show 2010. Jednalo se o první akci tohoto druhu. Show připravilo SVČ - Tymy ve spolupráci s TK Gradace Kroměříž. Moderátorka
přivítala mezi hosty také místostarostu města
Rudolfa Seiferta, ředitelku 3. Základní školy J.
Heryánovou, zást. řed. 1. Základní školy J. Hanáčkovou, paní Alenu Grygerovou, holešovského
děkana Františka Cincialu, naše sponzory a další. Program byl zahájen taneční formací Hello,
Dolly, která byla úžasným začátkem, všechny
přítomné dobře naladila a výkony tanečníků byly
předzvěstí výborné kvality. Poté následovala
vystoupení, ve kterých se představily taneční
páry TK Gradace Kroměříž. Stoprocentní výkony,
nádherné kostýmy a skvělá hudba, to vše utvářelo jedinečnou podívanou pro všechny přítomné.
Skvělá byla také práce osvětlovačů. Mezi tanečními páry byli finalisté a také vítězové různých
tanečních soutěží, mistři ČR, vítězové olympiády
dětí a mládeže a také účastníci mistrovství světa.

Uprostřed taneční show se předvedli taneční
benjamínci ze školní družiny. Nejprve děvčata
a chlapci z 1. Základní školy zatančili veselou
formaci Alo Mio. Poté v programu vystoupili Kuba
a Ahmadou s free stylem Black and White. Děti
ze 3. Základní školy zatancovaly formaci Miláčci.
Celkem vystoupilo 52 dětí, které se velmi snažily
a odvedly vynikající výkon, za který sklidily velký
potlesk. Ve druhé části taneční show měli možnost diváci obdivovat taneční kreace na melodie
ze známých filmů - Pomáda, Šíleně smutná
princezna, Avatar… Taneční show vyvrcholila
dětskou a juniorskou formací Sex Bomb, která
strhla všechny přítomné diváky. Taneční show
2010 byla velmi úspěšná, patří za ni poděkování
všem dětem ze školní družiny, tanečníkům TK
Gradace. Za organizátory bych chtěla slíbit milovníkům tance, že už nyní připravujeme taneční
show 2011.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - Tymy

NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá
kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“.
Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi
do 15 let. Tato kampaň je již několik let úspěšná
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během
května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, kde je normální jezdit
na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě
se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
BABÍ LÉTO U MOŘE - TANČÍME S TYMY
V CAORLE ITÁLIE
Termín: 4. - 12. 9. 2010
cena: 3.500,-(ubytování ve stanech s podsadou, doprava, pojištění CK proti úpadku, výuka
tance)
Pohodová relaxace, čisté písečné pláže, výuka
různých tanečních stylů, vodní park s báječnými
atrakcemi, možnost dokoupení stravy a cestovního pojištění.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19. - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s výlety
do dinoparku v Ostravě a Hey 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,
výtvarných a hlavně pravých zálesáckých
dobrodružství, těší se na Vás Dája, Martina
a Jana, cena 690,- (dospělá osoba + 1 nebo
2 děti)
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Projekt Comenius na SOŠ Holešov
Střední odborná škola Holešov je zapojena
v projektu Comenius Partnerství škol v rámci
Programu celoživotního učení, od něhož obdržela grantovou podporu.
Ve dnech 12. 4. - 21. 4. 2010 bylo v Německu uskutečněno druhé setkání s naší partnerskou školou v Hennigsdorfu. První společné
žákovské setkání proběhlo v Holešově v prosinci 2009.
Po příjezdu do Berlína nás přivítali kamarádi a učitelé z partnerské školy, se kterými
pracujeme na projektu nazvaném: „Alles isst
anders“ aneb „Všechno se jí jinak“ o německých a českých potravinářských výrobcích,
které se vyráběly v obou bývalých „zemích východního bloku“ do roku 1989 a jsou vyráběny
i v současnosti. Během našeho pobytu v Německu byli někteří žáci ubytováni v rodinách
a zbylí žáci bydleli s učitelkami Mgr. Renatou
Juráňovou a Ing. Bc. Editou Michutovou, které
na projektu pracují, na internátě partnerské
školy. První den naší projektové práce jsme
byli přivítáni ředitelem školy a jeho zástupci.
Byla nám ukázána celá škola, včetně prohlídky
odborných učeben a dílen. Ve škole jsme pracovali na projektových činnostech, vymýšleli
logo projektu, plakát a zabývali jsme se tvorbou
brožury v češtině, němčině a angličtině, na níž
se bude i nadále pracovat. V dalších dnech
jsme navštívili Berlín a jeho okolí. V rámci oslav

Moje setkání
s celebritou

uznání se jedná o příjemného, skromného, veselého člověka. Během neděle jsme se setkali
s rodinami našich německých spolužáků. Někteří jeli např. do berlínské zoo nebo do Berlína
na další památky a někteří zůstali v rodinách
a seznamovali se s rodinou. Čas rychle plynul
a nadešlo rozloučení s ředitelem a vedoucími
projektu. Chtěl bych všem na projektu zúčastněným poděkovat za skvělou práci a srdce,
které do tohoto projektu dali a úspěšně plní
dané úkoly. Další společné setkání je plánováno
na podzim 2010.
Roman Krist, 1. B SOŠ Holešov

„Bezpečná škola“ na 3. Základní škole v Holešově

Čtenářka Holešovska Lenka Nevřalová
nám poslala fotografie, které vznikly letos v lednu na Plese podnikatelů ve Zlíně. Právě tam
se setkala se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou
a hercem a moderátorem Janem Čenským.
(red)
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65. výročí osvobození bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen
jsme měli možnost v budově jeho
objektu debatovat s českým bývalým politickým vězněm Jaroslavem
Vrabcem, který zde byl po dobu 2.
světové války vězněn a jako jeden
z mála přežil a dokonce se mu zdařil
návrat do rodné vlasti, kde žije dodnes
a těší se úctyhodnému věku 89 let.
Povykládal nám o tom, jak to v tehdejším koncentračním táboře chodilo,
a po ukončení jeho vyprávění jsme
mu mohli klást dotazy. Poté jsme si
celý tábor prohlédli, jeho rozloha byla
skutečně obrovská a z každých dveří,
kouta či zdí byla cítit historie, která se
zde odehrávala, což na každého zapůsobilo
zcela individuálně. Já jsem se zde cítil jako v hororovém filmu. Jiný zážitek nám přinesla přednáška s českým rodákem Prof. Dr. Peterem
Kostou, který vede na univerzitě v Postupimi
katedru slovanské jazykovědy a je činný na univerzitách v New Yorku, Petrohradě, Moskvě
a podporuje projekty na univerzitách v Praze,
Olomouci, Brně a Opavě. Pan profesor hovořil
v českém jazyce o problematice slovanských
jazyků a především o téměř vymizelém jazyku
Srbů v Dolní a Horní Lužnici. Navzdory jeho
vysokému vědeckému nasazení a světovému

V úterý 20. dubna 2010 ovládla hřiště 3. Základní školy v Holešově akce s názvem Bezpečná
škola. Jednalo se o celorepublikovou akci zaměřenou na prevenci a bezpečnost žáků ve škole,
na ulici, ale i doma. Byli jsme osloveni manažerem
celého projektu panem inženýrem Vopičkou, který
tuto akci pro naši školu naplánoval a připravil nás
na ni. Celý projekt spočíval v tom, že se mladší
žáci učili od starších. Žáci 2. stupně vysvětlovali
malým dětem, jak se mají chovat v situacích, kdy
může dojít k ohrožení jejich zdraví.
Žáci tříd 6. B a 8. A si tak připravili pro děti ze
3. a 4. tříd bohatý program. Všemu předcházela
pečlivá příprava šesťáků a osmáků ve třídách.
Starší žáci si vyzkoušeli, jaké to je cítit se v roli učitele a tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně.
Poctivě si připravili spoustu materiálů, názorných
příkladů a pomůcek - tak, aby co nejvíc zaujali.
Třída 6. B zpracovávala témata: Bezpečnost na kole, Dítě v autě, Bezpečnost na bruslích,
skateboardu a koloběžce a Bezpečnost na přechodu. Ke každému okruhu si žáci připravili
prezentaci formou plakátu a praktickou část,
ve které museli mladší žáci 3. ročníků absolvovat
překážkovou dráhu na kole, bruslích, koloběžce,
vyzkoušet si první pomoc a ošetřit kamaráda.

Získané vědomosti si potom prověřili formou
kvízů nebo křížovek.
Další třída - 8. A - měla za úkol připravit
prezentace na téma: Požár, Technické havárie,
Přírodní katastrofy a Únik škodlivých látek. Teoretická část probíhala ve 4. třídách a poté byl ve škole
vyhlášen požární poplach, při kterém žáci museli
urychleně opustit budovu školy na předem určený
prostor, což bylo školní hřiště. Tam na ně potom
čekal poslední úkol, kdy měli v prostředcích improvizované ochrany překonat zamořený prostor.
Oblečení v pláštěnkách, slunečních brýlích,
sáčcích a igelitových taškách přecházeli vyznačenou dráhu na fotbalovém hřišti a dokonce se
byli schopni i navzájem ošetřit a pomoci jeden
druhému.
Celá akce se vydařila, na tvářích všech dětí
bylo vidět úsměvy a počasí nám také přálo. Mladší
žáci si tak zábavnou formou zopakovali pravidla
silničního provozu, první pomoc a chování v mimořádných situacích. Tato spolupráce mezi staršími
a mladšími se nám velmi osvědčila a dala podnět
k dalším podobným akcím na naší škole.
Za 3. Základní školu
Mgr. Petra Chmelařová a Mgr. Hana Vičarová
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Děti v pohybu rozhýbaly celý Holešov
Městské finále pohybového
projektu Děti v pohybu se opravdu
vydařilo - to byl názor většiny návštěvníků, kteří zavítali 12. května
2010 do sportovní haly 1. Základní
školy Holešov, aby tuto unikátní
akci zhlédli. Přes zamračené počasí
venku svítily v hale úsměvy téměř
250 dětí ze všech mateřských a základních holešovských škol a spolu
s nimi se celé dopoledne bavily
nejen jejich paní ředitelky a paní učitelky, ale rovněž velký počet rodičů
a mnoho dalších hostů.
Příprava celého programu začala v létě 2009, kdy patron této
akce - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Josef Smýkal přišel s nápadem
uskutečnit unikátní sportovní akci
pro holešovské děti předškolního
a mladšího školního věku. Autory
projektu jsou Václav Ševčík a Štefan Forgáč, s jejichž sportovními
pomůckami děti cvičily a trénovaly. V průběhu podzimu 2009
byly s cílem programu postupně
seznámeny všechny školy v Holešově a jejich pozitivní odezva
byla základem úspěchu celé akce.
Předání cvičebních setů proběhlo
v jednotlivých školách během zimních měsíců, děti začaly pomůcky
používat a nacvičovat jednotlivé části soutěžní dráhy. Během
podzimu proběhlo rovněž školení
rozhodčích, kterými byla děvčata z Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov a vybrané žákyně z jednotlivých základních škol. Díky výborné spolupráci a bezproblémové
komunikaci se školami proběhla
v jarních měsících ve školkách
a školách tři soutěžní kola.
Holešov je prvním městem,
kde tento pohybový program probíhá, a jeho patrony se kromě
pana poslance Josefa Smýkala
stali rovněž Zdeněk Grygera, holešovský rodák a reprezentant ČR
v kopané, záštitu celému projektu
poskytl rovněž hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák a s realizací projektu vyslovila souhlas
rovněž Rada města Holešova. Projekt má za úkol postupně zapojit

Zpěvák Stanislav Hložek rozpohyboval všechny přítomné - děti i dospělé. Foto František Sovadina.
Více fotografií z akce na www. holesov.cz.
do pohybu všechny děti ze všech
škol a jeho holešovští realizátoři si
vytyčili i další úkol - získat pro pohyb a sportování všechny děti bez
rozdílu výkonnosti, předpokladů
a somatotypu a tento záměr se jim
beze zbytku podařilo naplnit.
Všechny soutěžící čekalo při
zahájení několik překvapení - prvním z nich byla nádherná barevná paleta ze soutěžících, kterou
v soutěžních tričkách s logem
akce vytvořily děti při společném
defilé, další představovali čestní
hosté, kteří se zahájení zúčastnili.
Děti a všechny zúčastněné pozdravili poslanec PSP ČR Josef
Smýkal a senátor a starosta města
PaedDr. Zdeněk Janalík; čestným
hostem byla rovněž Mgr. Alena
Grygerová, zastupující svého syna
- fotbalového reprezentanta Zdeňka. Přítomni byli rovněž další ředitelky a zástupci jednotlivých škol
a rovněž autor projektu pan Václav
Ševčík. Po úvodním slovu překvapily děti všechny přítomné sborově
zazpívanou hymnou „Hola, děti,
pojďte, pojďme sportovat“, kterou

Úvodní slovo měla koordinátorka projektu Svatava Ságnerová,
které kromě jiného přivítala všechny přítomné hosty.

bravurně a s nadšením zazpívaly.
Hudební úvod doplnil prvním hudebním vstupem zpěvák Stanislav
Hložek, který svým zpěvem zvedl
všechny přítomné děti z tribuny
a poprvé doslova a do písmene
rozhýbal celou sportovní halu.
Sportování probíhalo podle stanoveného harmonogramu
a hudební vstupy Standy Hložka
tvořily skvělou kulisu pro střídající se školy na stanovištích. Své
umění rovněž předvedla děvčata
s cvičením aerobiku, která se prezentovala nápaditým vystoupením
s krásnými uniformami letušek.
Před zakončením akce se opět
pod hudební taktovkou přítomného
zpěváka zaplnila celá hala tancujícími a zpívajícími dětmi, které spolu
se svými kamarády, ale i s učitelkami a rodiči nadšeně oslavily
úspěch celé akce. V závěrečném
hodnocení zaznělo motto holešovského projektu - každé dítě bez
rozdílu věku a schopností může
najít v pohybu a sportu uspokojení
dle svých schopností a možností,
a tak výsledek celé akce - zvítězily
všechny přítomné děti bez udání
pořadí - bylo pro všechny tím nejlepším zakončením projektu.
Děkuji za možnost realizace tohoto programu panu Josefu
Smýkalovi, poslanci PSP ČR. Celý
projekt od úvodních kol až po finále
finančně zaštítila Olympia, o.s.,
která zajišťovala dopravu dětí při
jednotlivých kolech, velmi zdařilé
pozvánky pro rodiče, cvičební pomůcky a spolu se školami a rodiči
se podílela na zakoupení triček pro
děti; finančně akci podpořil rovněž
Zdeněk Grygera. Profesionální výkon odvedl při celé akci Stanislav
Hložek a jeho zásluhou se doslova
roztancovala celá sportovní hala.
Za realizační tým celého projektu
rovněž děkuji za spolupráci pedagogickým pracovnicím ze všech

škol, bez jejichž aktivního přístupu
a podpory by tento program neměl
šanci uspět; v jednotlivých školách
poděkování patří těmto: Mateřská
škola Grohova Holešov - paní ředitelka Alena Kotoučková, paní učitelky Radovana Ponížilová a Jana
Smažilová; Mateřská škola Masarykova Holešov - paní ředitelka
Jaroslava Turoňová a paní učitelky Jana Lužíková a Hana Němcová; Mateřská škola Sluníčko
Holešov - paní ředitelka Lenka
Pacíková a paní učitelky Jana Šálková a Jana Mrlíková; 1. Základní
škola Holešov - paní ředitelka
Mgr. Jarmila Růžičková, zástupkyně ŘŠ Mgr. Jarmila Hanáčková
a paní učitelky Mgr. Otmara Jeřábková a Mgr. Dagmar Křenková;
2. Základní škola Holešov - paní
ředitelka Mgr. Drahomíra Konvalinková, zástupkyně ŘŠ ing. Iva
Foukalová a paní učitelky Mgr. Helena Jandová a Mgr. Lucie Dvorníková; 3.	Základní škola Holešov - paní ředitelka Mgr. Jitka
Heryánová , zástupce ŘŠ Mgr. Ivo
Junášek a paní učitelky Jaromíra
Podhajská, Mgr. Ivona Vávrová
a Mgr. Marcela Hušťavová.
Poděkování za možnost působení organizátorů z Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov patří
rovněž ředitelce školy Mgr. Blaženě Kubíčkové a 12 studentkám
rozhodčím, děkuji rovněž Tomáši
Dvorníkovi za zajištění bezchybného ozvučení celé haly.
Organizátoři programu završí
první rok sportování společným
hodnocením akce se zástupci
všech škol a na všech přítomných
bude ležet rozhodnutí, zda a jakým
způsobem bude projekt sportování
dětí v Holešově pokračovat.
Mgr. Svatava Ságnerová,
koordinátorka pohybového programu „Děti v pohybu“ v Holešově
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Holešovské holky si poradily
s Olomoucí
FK Holešovské holky
- FK Olomouc    3   (2:0)   0
Za krásného počasí nastoupila
holešovská děvčata povzbuzená
cennou výhrou z Brna proti FK Olomouc s cílem přidat doma další tři
body. A domácí hráčky tentokrát
nikoho nenechaly na pochybách,
že pro vítězství udělají maximum,
od úvodu utkání byly lepším celkem
a nad soupeřem měly převahu. Hře
pomohla také rychlá branka, kdy neuplynula ani čtvrthodina hry a Dvorníková po precizním rohu Šebestové
nedala hlavou šanci brankářce hostí.
Domácí pokračovali v aktivní útočné
hře, z rohových kopů si vytvořili 4
gólové šance a ve 42. minutě přidali
hostům do šatny ještě jednu branku,
když akci dvou útočnic proti jedné
obránkyni vyřešila Šilhárová milimetrovým pasem na Šebestovou, která
si v samostatném úniku počínala
mazácky a zakončila na zadní tyč.
Do druhé půle vstoupila obě
družstva méně koncentrovaným
výkonem, hosté se pokoušeli prosadit, což se jim však nedařilo.
S postupem času se tak hra vrátila na kopačky hráček Holešova,
které si ve druhém poločase vytvářely hodně vyložených šancí.
Několik drzých průniků zakončených střelou z hranice šestnáctky
předvedly Kovaříková a Mrázková,
která se zaskvěla také krásným
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přímým volným kopem - ve všech
případech však kralovala vynikající
brankářka hostí. Domácí definitivně
uklidnila až Šilhárová, která brankářce tvrdou přízemní ranou ze
šestnáctky nedala šanci. Domácí
pokračovali i nadále ve vytváření
šancí, největší neproměnila Šebestová, která v samostatném úniku
nastřelila brankářku. V samotném
závěru domácí prostřídaly a utkání
se už jen neurovnaně dohrávalo.
Sestava: Tomečková - Kubíčková,
Voždová, Dvorníková, Hošková Mrázková, Holcová, Kovaříková (Heglasová), Darebníková (Pavlíkovská)
- Šilhárová, Šebestová (Petříková).
(sb)

Šachy
II. liga - 11 kolo: ŠK 64 Brno - MKS Holešov A - 2.5:5.5. Holešov byl na rozdíl od domácích již v soutěži zachráněn, takže mohl hrát
v klidu. Brno se naopak pozvolna propadalo tabulkou a nakonec svůj
boj o přežití nezvládlo a opouští spolu s Lokomotivou Brno A a Ořechovem II. ligu. Postup do I. ligy vybojovalo družstvo Zlína B, Holešov
obsadil solidní 5. místo. Bodovali: P. Navrátilík, R. Šudřich, M. Rafaja st.,
L. Zicháček. Remizovali: A. Sojka, J. Mudrák, M. Vymětal.
Krajský přebor - 11. kolo: Sokol Postoupky A - MKS Holešov
B 5,5: 2,5. Postoupky nedaly oslabenému Holešovu šanci a zaslouženě
zvítězily. Holešov obsadil konečnou 7. příčku, do II. ligy postupují Boršice A a Sokol Postoupky, sestupují Gumárny Zubří. Vyhrál: A. Chutný.
Remizovali: P. Votava, R. Zajíček, E. Dvořák.
Regionální přebor - 11. kolo: Zborovice B - MKS Holešov
C   4:4. V utkání se příliš nebojovalo, brzo po zahájení se hráči obou
družstev dohodli na nerozhodném výsledku. Remizovali: S. Žáček,
Z. Krajcar, P. Krajcar, M. Novák, K. Šudřich, I. Machovský, J. Petřivalský,
V. Hasník. Slavia Kroměříž D - Sokol Holešov A 5,5:2,5 Remizovali:
P. Ploch, R. Holman, M. Kunc, L. Botek, M. Tomeček st. Do krajské
soutěže postupuje Slavia Kroměříž C, sestupují Pravčice, MKS Holešov
obsadil 7. pozici a Sokol Holešov skončil 10.
Regionální soutěž - 10 kolo. Spartak Hulín - MKS Holešov
D 4:4. Bodovali: Vl. Ševela, Š. Žáček, I. Machovský. Remizoval:
O. Sedláček. 11. kolo MKS Holešov D - Š.K. Milovice 5:3. Úvod utkání
patřil hostům, kteří se dostali do slibného vedení 0,5:2,5. Pak však domácí hráči „zabrali“ a otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch. Bodovali: K.
Šudřich, O. Sedláček, I. Machovský, P. Holuj. Remizovali: P. Krejcar, Vl.
Ševela. Sokol Holešov B - Hulín  6,5 : 1,5. Hráči Hulína nastoupili pouze
v pěti hráčích a utkání v zásadě vypustili. Bodovali: M. Sovadina, L. Janík,
M. Slovenčíková, D. Šín, M. Tomeček ml., M. Tomeček st. Remizoval:
M. Kunc. Postup vybojovala Bystřice pod Hostýnem B, Sokol Holešov
obsadil výborné 4. místo, MKS Holešov D skončil na místě 8.
Šachový oddíl MKS Holešov děkuje za přízeň svým sponzorům
- firmám: Trachea, Moldcast, Saturn, dále pak Pojišťovací kanceláři
p. Josefa Votavy, paní Haně Chytílkové a MUDr. Janu Stavělovi
staršímu i MUDr. Janu Stavělovi mladšímu.
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Fotbalisté dostávají rozhodující branky
v prodloužení
SFK  ELKO Holešov
- FK Ostrožská Nová  Ves
2    (0:0)    2
Také další kolo krajského přeboru mělo
stejný průběh jako ty ostatní. Hrálo se na domácím hřišti a i přes porážky venku se očekávaly
tři body. V sestavě byly opět tři změny, chyběli
Belza, Bačík a Barták. I když na těžkém rozmočeném terénu měli domácí více ze hry, utkání
do vítězného konce nedotáhli. Prvních 28 minut
bylo z obou stran spíše vyčkáváním na to, kdo
co ukáže. Pak přišla 29. minuta a velká šance
Roubalíka, ale brankář míč vykopl. Ve 34. minutě
doráželi za sebou nejprve Uruba a po něm Odstrčilík, ale ke vstřelení branky to nevedlo.
Ve druhém poločase se ale začaly dít věci.
V 51. minutě po centru Roubalíka vstřelil první mistrovskou branku Uruba - 1:0. V 60. minutě zvýšil
Josef Křenek na 2:0 a zdálo se být rozhodnuto.
Do konce utkání zbývalo devět minut a žádný
ze 120 zmrzlých diváků si nepředstavoval nějakou změnu ve skóre. Jenže právě v 81. minutě
zničehonic hlavou Galuška snížil na 2:1. A následovalo to, co se v této sezoně stalo holešovským fotbalistům již čtyřikrát. Uplynulo 90 minut
a rozhodčí Zdenek Kypr nastavil jednu minutu.
A domácí opět v nastaveném čase inkasovali.
Hostující Máčela vyrovnal na konečných 2:2.
Sestava: Krejčí - Vávra, Charuza, Odstrčilík, Ohlídal - Roubalík, Sedlařík, Munster, T.
Křenek, Uruba, J. Křenek. Střídání: 81. min.
Michal Olša za Urubu.
Vigantice - SFK ELKO Holešov
4   (1:1)   3
Je zarážející, že mužstvo vstřelí tři branky
na hřišti soupeře, přesto nedoveze ani bod.
V každém utkání musí trenér Malík měnit nej-

méně dva posty v sestavě. Tentokrát chyběli
zranění Bačík a Marek. I tak hra mužstva a šance
v utkání měly stačit na zisk bodů. Holešov to však
nedokázal. Přitom již ve třetí minutě byl faulován
Roubalík a sám z trestného kopu získal vedení
- 0:1. A hosté měli na svých kopačkách i další
vývoj utkání. Co dokázali hráči zahodit, by stačilo
na vedení čtyři nula v poločase. Ale na šance se
nehraje, a tak místo klidu přišla 43. minuta a hrubá chyba stopera Odstrčilíka. Na bránu šel sám
Vokáč a vyrovnal na poločasových 1:1.
Ve 47. minutě byl sražen v pokutovém
území Barták a z nařízeného pokutového kopu
opět Roubalík strhl vedení na stranu Holešova
1:2. Jenže již v 52. minutě propadla levá strana
obrany a domácí lehce vyrovnali do prázdné
brány - 2:2. Autorem byl domácí Křiva. Další
šance domácích přišla po trestném kopu v 58.
minutě, ale skončila na tyči. V 62. minutě nedůraz
při odkopu opět skončil u Křivy a domácí se ujali
vedení - 3:2. Hosté měli několik šancí k vyrovnání. To se jim povedlo v 82. minutě. Roubalík
vysunul do ulice Josefa Křenka, ten postupoval
sám a podél brankáře lehce vyrovnal na 3:3.
Zbytek utkání probíhal v duchu oboustranné
spokojenosti s výsledkem utkání. Hosté dvakrát
vystřídali a v 90. minutě rozhodčí Josef Dostálek
přidal tři minuty. Právě když se chystal ukončit
utkání, snesl se do šestnáctky Holešova poslední míč - a i když s menším faulem - brankář
Krejčí se nechal odstrčit a to stačilo Viganticím
ke vstřelení vítězné branky 4:3.
Sestava Holešova: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Charuza - Křenek Tom, Sedlařík,
Munster, Barták - Roubalík, J. Křenek. Střídání - 85. min. Uruba za Bartáka, 89. min.
Frybort  za  Ohlídala.
(hr)

Dívčí kopaná
DFK Holešov - DFC Hlučín
                 2    (0:3)    5

Špatný výkon brankářky a neproměněné šance - to byly hlavní faktory, které
ovlivnily celkový výsledek zápasu favorita
skupiny s domácím celkem. Holešov vstoupil
do utkání přitom velmi dobře. Už první nejistý
zákrok Katky Pitnerové v úvodní minutě byl
však signálem pro hosty ke zteči její branky
a po náhodné střele z 18 metrů chybovala
gólmanka DFK poprvé. Domácí přesto pokračovali ve vyrovnané hře. Snahu o vyrovnání
bohužel dvakrát zastavila opět domácí brankářka, která po nejistých zákrocích v malém
vápně při rohových kopech soupeře asistovala u dalších branek do své sítě … Holešov se
přesto nevzdával, útočil především Zdeňkou
Skupinovou, které zdatně sekundovala Hanka
Samsonková, přičemž největší nebezpečí
představovala pro Hlučín hbitá Míša Vítková.
Po přestávce nastoupila do domácí branky
Hanka Kršňáková, domácí hra se zklidnila
a Holešov začal přebírat iniciativu na hřišti.
Na branku hostí se valil jeden útok za druhým, ale ani ty nejvyloženější šance, kdy míč
poskakoval na brankové čáře a stačilo jej
pouze doklepnout do sítě, domácí děvčata
nevyužila. Proto přišel trest - do té doby výborná Kamila Dětská udělala snad první chybu
v zápase a po úniku její neobsazené útočnice
vedli hosté 4:0. Hned o tři minuty později se
konečně podařilo skórovat Holešovu, kdy se
z penalty po faulu na pronikající Evu Zderčíkovou trefila Skupinová. Po dalším faulu v šestnáctce opět z penalty snížila na 2:4 Zdeňka
Skupinová. Bohužel se hostům velmi brzy
podařilo opět skórovat - po špatné komunikaci
mezi domácí obranou nechaly hráčky DFK
ve špatně připravené ofsajdové pasti nejlepší
střelkyni soutěže Hlavenkovou a ta upravila
stav zápasu na konečných 2:5.
(sg)

27

hole‰ovsko 10/2010

Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka čtyřicet čtenářů Holešovska reagovalo na hádanku z čísla
8/2010 - a všichni odpověděli správně. Tentokrát šlo o dialog z komedie
Marečku, podejte mi pero!, kterou natočil režisér Oldřich Lipský. První
vylosovanou se stala Zdeňka
Stoklásková z Jankovic, která si pochutná v Restauraci
Kanada, jako druhá byla vylosována Bohumila Konečná
z Holešova, která si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět dvěma vylosovaným čtenářkám Holešovska,
a to Jiřině Bártkové z Holešova
Oblíbená komediální herečka
a Daně Helišové z Holešova.
Iva Janžurová ve filmu Penzion
Všem vylosovaným redakce
pro svobodné pány.
srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme novou hádankou, která je tradičně postavena
na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné
české komedie pochází tento poněkud jadrnější dialog?
„No, a máme po ptákách...“
„Ty máš po ptákách!!“
„A ty máš zase po kozách!“
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

Největší holešovský rodák?!
Nedávné velkolepé oslavy výročí F. X.
Richtera, který určitě v Holešově žil a k Holešovu se hlásil, ale zřejmě se zde nenarodil, vyvolaly dojem, že F. X. Richter je nejvýznamnější
Holešovan. Ale už století prakticky opomíjíme
velikána, který měl naše město přímo ve svém
jménu, u kterého je holešovský původ zcela
nezpochybnitelný a který patří k vrcholným
představitelům a zakladatelům humanitních
věd v celosvětovém měřítku.

u Brna (1420), kde půsonejstarší slovanskou kolebil jako převor a zemřel
du „Vele, vele, stojí dubec
zde roku 1436. Celou
vprostřed dvoru“. A Jan
svou mnišskou dráhu
z Holešova jistě popisoval
byl učencem a zřejmě
a analyzoval lidové zvyky,
jedním z nejvzdělanějkteré znal ze svého dětších lidí v tehdejším svěství v Holešově.
tě. Světové proslulosti
Mimořádný význam
a uznání dosáhl dvěma
Jana z Holešova v oblasspisy, jejichž je autorem
ti společenských věd byl
(u ostatních pěti je jeho
tak zjevný, že jeden z nejautorství nejisté). Jednak
větších českých historiků
HISTORICKÁ
provedl nejen teologický,
Josef Pekař (kriticky hodale především jazykovědnotící husitskou éru naZAJÍMAVOST (seriál)
ný rozbor svatovojtěšské
šich dějin) mu připisoval
písně „Hospodine, pomiautorství díla „O českém
Jan z Holešova, o kterém tu píšeme, se luj ny“. Přes určitá pochypravopisu“, které zavednarodil v roce 1366 jako zřejmě druhý či ještě bení, způsobená dobou
lo diakritická znaménka
další syn holešovského mana - správce biskup- vzniku této práce a jeho
(háčky a čárky) namísto
ského majetku v Holešově, Ulmana z Holešova, možnostmi a omezeným
doposud používaných
sídlícího na holešovské tvrzi, která se nacházela přístupem k pramenům,
spřežek. Ostatní historici
v místech hlavního vstupu do dnešního zámku. je toto jeho dílo prvním
toto dílo připsali Janu HuTraktát Jana z Holešova: Hospodine,
Jako nikoliv prvorozený syn drobného šlechtice dílem moderní srovnávasovi, ale spíše z ideolopomiluj ny.
se dal na kněžskou dráhu - po krátkém (a his- cí jazykovědy, za jejíhož
gických než z vědeckých
toricky nejistém) působení jako farář ve Slušo- zakladatele ve světovém měřítku můžeme Jana důvodů. Zatímco Hus byl především teolog
vicích odešel na studia do pařížské Sorbonny z Holešova směle považovat. Ještě významnější a o ostatní záležitosti se příliš nestaral, Jan
a po návratu vstoupil do benediktinského řádu je jeho „Pojednání o Štědrém večeru“ - zde po- z Holešova byl především jazykovědec a etv břevnovském klášteře u Prahy. Po vypuknutí prvé v historii vědecky popisuje a rozebírá lidové nograf, zavedení moderního pravopisu tedy
husitských válek, kdy byl tento klášter zničen, zvyky, spojené s oslavou štědrého dne a ve- svědčí spíš jemu. Ale od konce 19. století, kdy
přešel do benediktinského kláštera v Rajhradě čera, a zakládá tak etnografii (národopis) jako se husitství stalo jakousi národní ideologií, byl
zcela nové vědní od- Jan z Holešova v našich zemích a bohužel
větví. Jako úplně prv- i ve svém rodném městě značně opomíjen.
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydání místo teologických Bylo mu připisováno autorství spisku „Utrum
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
úvah (samozřejmě credit possit in Papam“ (Zda je možno věřit
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
o škodlivosti přetrvá- v papeže), obsahujícího ostrou protihusovskou
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
vajících pohanských kritiku a díky tomu byl Jan z Holešova považoruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
zvyků) zde vědec- ván za předního Husova protivníka. Moderní
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví auky analyzuje různé jazykovědný rozbor však autorství Jana z Holetoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
štědrovečerní zvyky šova značně zpochybnil - autor toho spisu psal
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
včetně jejich pravdě- poněkud jinak, než byla napsána díla, jejichž je
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
podobných kořenů Jan z Holešova prokazatelným autorem.
http:www.holesov.cz.
a dokonce zachycuje
Karel Bartošek
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