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NOHAVICA V ZAHRADĚ. Přes pět tisíc lidí se přišlo v neděli 6. června podívat do zámeckého parku na populárního písničkáře
Jaromíra Nohavicu. Více na str. 13. Foto Robert Rohál

Hasiči a TJ Sokol
oslavili výročí
Co vy na to,
pane starosto?
Dvě významné společenské organizace holešovského veřejného života
si v minulých dnech připomněly kulaté výročí.
Tělocvičná jednota Sokol
Holešov a Sdružení dobrovolných hasičů Holešov v sobotu 12. června
oslavily 130 let od svého
vzniku. Co vy na to, pane starosto?
„Vzpomínkové akce obou organizací probíhaly v průběhu celé soboty a myslím si, že se organizátorům skutečně vydařily. Na své si přišli nejen
členové obou organizací, ale i široká veřejnost.
Ať už při slavnostní akademii v holešovské sokolovně, nebo pak odpoledne v zámecké zahradě,
kde se předvedly jednotlivé složky Integrovaného
záchranného systému. Jakousi pomyslnou třešinkou na dortu byl přílet vojenského vrtulníku.
Návštěvníci a hlavně děti se tak mohli podívat
do stroje, který není běžně k vidění a který málokdy přistává mimo vojenská letiště.
Pokračování na str. 3 a 4

Drásal se blíží

Začíná stavba
odpadového centra

Letošní ročník populárního Drásala s poněkud pozměněným názvem Bikemaraton České
spořitelny se pomalu, ale jistě blíží. Do startu
17. ročníku na holešovském náměstí Dr. E.
Beneše chybí zhruba čtrnáct dnů. Zásadní
změny ve vedení trasy závodu i v organizaci
pořadatelé nehlásí. V tomto čísle Holešovska
je vložený leták s podrobnostmi a mapkou
dlouhého i krátkého závodu, článek si můžete
přečíst také na str. 27.

Holešov (frs) - Po dlouhých přípravách se
v areálu Technických služeb Holešov začíná
budovat odpadové centrum. Součástí centra
bude i provoz pro zpracování biologického
odpadu. „Tato investice by měla přispět k efektivnějšímu nakládání s odpady v Technických
službách, které jsou vlastněny městem Holešov,“ uvedl starosta města Zdeněk Janalík. Odpadové centrum postaví za zhruba 40 milionů
korun společnost Strabag.

V zámecké galerii je výstava Alfonse Muchy
Unikátní výstava plakátů, obrazů a kreseb
slavného českého malíře, grafika a návrháře
Alfonse Muchy začala 17. června v zámecké
galerii holešovského zámku. Výstava, která se
koná ke 150. výročí narození tohoto umělce
světového formátu, začala slavnostní vernisáží
ve středu 16. června a potrvá do 26. září.
Po loňské zdařilé výstavě obrazů Joži
Uprky, která přilákala do Holešova množství
návštěvníků z tuzemska i zahraničí, je výstava Alfonse Muchy dalším dokladem toho, že
kulturnímu životu se v našem městě skutečně
dobře daří.
Podrobnosti na str. 14
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Co je (a co není) ePUSA
Na otázku: co je ePUSA, se odpověď přímo nabízí, takže, jak se zdá,
definice nebude nijak složitá. Známe
eLearning (elektronické učení, výukové kurzy na PC), známe eHealth
(elektronická zdravotní dokumentace), eGovernment (elektronická
státní správa), eObčanka (elektronický občanský průkaz). No a podle
toho to můžeme snadno rozkódovat:
je to jasné, „e“ na začátku znamená
„elektronický/-á“ a zbytek názvu tvoří
předmět, kterého se ta elektronizace
týká. Z toho nám plyne, že ePUSA je
elektronický polibek. Bohužel (a ani
nevíte jak nerad to říkám) tomu ale
tak (v tomto případě) není, jak trefně
poznamenává Ing. Koudele, informatik z Plzně. O novou formu líbání tu
skutečně nejde.
Vím, že po tomto sdělení se část
čtenářů (a doufám, že menší) přestala zajímat o to, co tu dál o ePUSE stojí a přešla na jiné, zajímavější
čtivo. Pro vás ale, co jste tu zůstali
i po tom zdrcujícím sdělení a pro vás,
které skutečně zajímá, co to tedy ta
ePUSA vlastně je, bych rád řekl,
že se moc nemýlili alespoň v tom,
že to malé „e“ na začátku opravdu
znamená „elektronický“, ale zbytek je
matoucí, protože ePUSA je zkratkové
slovo, které, když se rozšifruje, znamená Elektronický Portál Územních
Samospráv.
Když už víme, co to je, měli bychom si říci, k čemu to vlastně je. To,
že se jedná o portál, napovídá, že to
bude mít něco společného s Internetem. Z encyklopedie se dozvíme,
že portál (elektronický) je webový
server (zařízení, které poskytuje tzv.
webové služby především úložišti
webových stránek), který slouží jako

svého druhu brána do světa internetu. Je to stránka, která obsahuje
spoustu (užitečných) odkazů. A řekněme rovnou, že ePUSA poskytuje
spoustu opravdu užitečných odkazů
a také řekněme rovnou, že informací o územních samosprávách. Ne
každý a ne vždy takové informace
zrovna potřebujeme, ale může se
stát... a potom je pro nás připravený
vynikající elektronický polibek, pardon, ePUSA.
Kde tak zajímavou věc najdeme?
Jak již bylo řečeno, sídlí na internetu.
Takže když si ve svém prohlížeči
do políčka adresa zadáme „http://
www.epusa.cz/“ a stiskneme „ENTER“, jsme po chvilce napjatého
čekání přímo na ní.
Ano, to je ona ePUSA. Hezká, že.
Na úvodní stránce najdeme (jak
se na pořádný portál sluší) spoustu
odkazů. Hned nahoře můžeme v políčku zadat název objektu, o kterém
hledáme nějaké informace, a můžeme
si vybrat, zda se jedná o obec, osobu,
subjekt nebo zřizovanou organizaci.
Obec jako objekt vyhledávání je
jasná, ale zajímá-li mne - z nějakého
důvodu, kolik mých jmenovců pracuje
v územní samosprávě, zadám své
jméno a nechám vyhledat a hned
vím, že mimo mne v samosprávě
pracuje ještě pět Slezáků a můžu si
i najít informace o tom, v jaké obci či
městě nebo na jakém místě pracují.
Subjektem se pro toto vyhledávání
rozumí kraj. Mohu si tedy najít informace o svém kraji. No a zřizované organizace jsou například školy,
technické služby, zařízení sociálních
služeb, kulturní zařízení a podobně.
Nebaví-li mne už vyhledávání
a postoupím-li na základní obrazovce

níž, vidím, že k vyhledávání mohu
vhodně použít připravené zkratky.
Mohu si nechat zobrazit všechny
obce s rozšířenou působností (tzv.
„trojky“, mezi které patří i Holešov).
Kliknu a mám je před sebou pěkně
podle abecedy, jen si vybrat. Nebo
zachce-li se mi podívat se na všechny obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojky“), kliknu na další
položku a mám je před sebou jako
živé. A poslední odkaz se týká okresů, o nichž si mnozí myslí, že už
neexistují. No a přímo na titulní straně
najdu také výčet všech „trojek“ seřazených pěkně podle krajů.
Když se dost nabažím „klikání“
a prohlížení odkazů na úvodní straně, mohu se podívat na některou
obec. Je tu spousta zajímavých a užitečných informací. Zadám si název
obce, kliknu na „Hledej“ a hned se mi
zobrazí stránka příslušné obce. Věděli jste například, že obec Jamné má
tři e-mailové adresy? Také se tady
dozvíte číslo účtu příslušné obce, její
IČ, kód obce, webové stránky, úřední
hodiny a můžete se nořit dál a dál.
Můžete nahlížet i do statistik, které se o obci vedou. Stačí, kliknete-li
na odkaz „Statistika“. Hned víte, kolik
a jaké druhy pozemků patří vaší obci
i s výměrou, kolik je tam a jakých
podnikatelských subjektů, jak je to
tam s kulturou (přesněji s kulturními
zařízeními), co lázně, kolik má obec
katastrů, jak je na tom daná obec
s obyvatelstvem, kolik je tam mužů,
žen, kolik jich „přirostlo“, ubylo, odstěhovalo a přistěhovalo se jich. Dozvíte
se údaje o školství, sportu, zdravotnictví. V dalších informacích zjistíte,
jak byl daný subjekt založen, jaký má
rozpočet, kde jsou jaké formuláře.

Můžete „rozkrýt“ organizační strukturu a dozvíte se údaje o kontaktních
osobách. Už pro vás nebude problém
odpovědět na otázku: ‚Ty, Karle, nevíš náhodou, kdo teď dělá starostu
v Paloníně?‘ (Správná odpověď,
Karle: Pavel Pytlíček - pozn. redakce). Snadno zjistíte, jaké organizace
obec nebo město zřídilo a informace
o nich. Už budete také vědět, ke kterým správním obvodům a úřadům ta
která obec náleží. U té své obce to
víme, ale může se nám lehko stát,
že potřebujeme informace z jiného
kraje na jiném „kraji“ naší republiky.
V odkazech můžete najít příslušnou
obec - její katastr i na mapě. Takže
zdědíme-li něco po bohaté tetičce ne
z Ameriky, ale například z Oudoleně,
hned si Oudoleň můžeme na mapě
najít i s informacemi, na který finanční
úřad budeme (muset) posílat přiznání k dani z nemovitosti. Také jsou
zde - nyní i docela potřebné - informace o datové schránce (-kách)
dané obce, města. A v neposlední
řadě také informace podle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Máte-li i příslušná
práva, můžete se dozvědět také další
informace např. o orgánech krizového řízení a podobně.
Možná nevíte k čemu to všechno, proč „mnoho povyku pro nic“. To
proto, že za těmito stránkami se skrývá ohromné množství titěrné a velmi,
ale velmi trpělivé práce a zdá se mi,
že je škoda, když ji občané nebo
třeba i školy více nevyužívají. Vím,
že kdyby byla ePUSA elektronickým
polibkem, bylo by to určitě jiné.
Ing. Ivan Slezák
eGON Centrum Holešov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Holešova,
které se uskuteční v pondělí 28. června 2010 od 16:00 hod. ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Holešov. Rada města navrhla, aby se jednání
zastupitelstva řídilo tímto programem:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti orgánů města
6. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3100/72 k.ú. Holešov
7. Prodej částí městských pozemků p.č. 926/2 a p.č. 928/2, k.ú. Holešov,
k výstavbě garáže
8. Prodej městského pozemku p.č. 905/1, k.ú. Všetuly
9. Prodej části městského pozemku p.č. 182/3, k.ú. Holešov
10. Prodej městského pozemku p.č. 498/17, k.ú. Holešov
11. Prodej částí městských pozemků p.č. 2957/1 a p.č. 2961/4, k.ú. Holešov
12. Prodej části městského pozemku p.č. 3501/1, k.ú. Holešov a městských
pozemků p.č. 151/19 a p.č. 151/20, k.ú. Dobrotice
13. Prodej částí městských pozemků p.č. 907/7, p.č. 1017/3 a p.č. 1017/4,
k.ú. Holešov
14. Směna pozemků k.ú. Tučapy a k.ú. Žopy v souvislosti s investiční akcí
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
15. Směna části městského pozemku p.č. 246/4, k.ú. Žopy
16. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - k.ú. Dobrotice
17. Úplatné nabytí vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční akce
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
18. Zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí, lokalita Novosady
19. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 212/1, k.ú.
Tučapy
20. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 586/13, k.ú.
Všetuly
21. Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 853/1, k.ú. Holešov
22. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 439, k.ú. Žopy

2

23. Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p.č. 1681/1, k.ú.
Holešov
24. Zveřejnění záměru směny části městského pozemku p.č. 2727/35, k.ú.
Holešov
25. Návrh poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
26. Finanční krytí investiční akce „Centrum volnočasových aktivit Holešov“
27. Opatření obecné povahy č. 1/2010 - Změna č. 14 územního plánu města
Holešova
28. Opatření obecné povahy č. 2/2010 - Změna č. 1 regulačního plánu části
města Holešova - lokalita Za Kozrálovem
29. Prodej nebytových prostor (garáže, dílna) stojících na pozemku p.č. 1196,
a části poz. p.č. 1196, zast. plocha o výměře cca 1.330 m2, vše k.ú. Holešov
30. Prodej nebytových prostor v domě čp. 1193 v ul. U Letiště v Holešově
31. Prodej domu čp. 1029 na nám. Sv. Anny v Holešově stojícího na pozemku p.č. 45/4, a pozemku p.č. 45/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Holešov
32. Prodej domu čp. 1420 v ul. Masarykova stojícího na pozemku p.č. 1681/19,
a pozemek p.č. 1681/19 o výměře 113 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov
33. Prodej domu čp. 545 na ul. Palackého v Holešově, pozemku p.č. 1419
o výměře 1.141 m2 a p.č. 1420 o výměře 1.680 m2, vše k.ú. Holešov
34. Prodej městských bytů v domě čp. 1230 v ul. Grohova v Holešově
35. Prodej městských bytů v domě čp. 652 v ul. Masarykova v Holešově
36. Prodej městských bytů v domě čp. 192 v ul. Střelnice v Holešově
37. Prodej městských bytů v domě čp. 1193, 1194 a 1195 v ul. U Letiště
v Holešově
38. Závěrečný účet města Holešova za rok 2009
39. Změna rozpočtu města Holešova č. 3/2010
40. Plán společných zařízení v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Dobrotice“
41. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova
S pozdravem
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
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ZAČNĚTE S NÁMI
JIŽ 3. ROK
VÝUKY JAZYKŮ
V HOLEŠOVĚ
NABÍZÍME JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÉHO, NĚMECKÉHO,
FRANCOUZSKÉHO A RUSKÉHO
JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ.
NAŠE KURZY JSOU PRO STUDENTY
I STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACI.
S NÁMI NAD JAZYKY ZVÍTĚZÍTE
JAZYKOVÁ ŠKOLA WIN

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

INFORMACE O JAZYKOVÝCH
KURZECH NALEZNETE NA
www.jswin.cz

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

ZÁPIS PROBÍHÁ
od 7. 6. do 24. 9. 2010

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA

RÁDI VÁM PORADÍME NA
tel.: 573 398 440,737 825 641,
e-mail: info@jswin.cz

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz

Voda zaplavila kulturní areál
Količín (frs) - Další prudké deště na začátku měsíce způsobily komplikace i v některých místech na Holešovsku. Asi nejhorší byla
situace ve středu 2. června v Količíně. Voda
zde zaplavila některé sklepy a na místo byla

povolána jednotka sboru dobrovolných hasičů
z Holešova. Jedno velké jezero se také vytvořilo
na místě kulturního areálu a přilehlého fotbalového hřiště. Voda také částečně zalila silnici
vedoucí z Količína do Rymic.

Hasiči a TJ Sokol
oslavili výročí
Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Vzpomínkový den zvýraznil význam obou
organizací jak v oblasti společenské, tak v oblasti samotného přínosu pro město. U sokolů je to zejména práce s mládeží v různých
sportovních oddílech. To se ostatně ukázalo
i při samotné akademii, kde se při jednotlivých
vystoupeních prolínalo cvičení různých generací
a bylo myslím zřejmé, že přítomní cvičí hlavně
pro vlastní uspokojení a že jim pohyb dělá
radost. U hasičů je vedle společenské stránky
zřejmá jejich nezastupitelná role při ochraně
zdraví, životů a majetku. To bylo patrné zejména
při povodních v minulých dnech, kdy opakovaně zasahovali v místech, kde velká voda začala
dělat problémy.“

Štěstí v neštěstí
Chtěla bych tímto poděkovat jménem sebe
a svého bratra všem blízkým přátelům, spolupracovníkům, známým i rodině za velký projev
solidarity při nešťastné události, která se nám
přihodila v neděli 2. 5. 2010. Velký dík patří také
všem obyvatelům domu v Havlíčkově ulici, kde
se tato událost stala. Už dlouho jsem se nesetkala s takovou mírou tolerance a vzájemné
pomoci. Závěrem bych chtěla poděkovat celé
rodině Koumarově.
J. a L. Vaclachovi
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Sokoli i holešovští hasiči oslavili 130 let trvání
Holešov (rr) - Úctyhodných 130 let od svého založení si o minulém víkendu připomněly
jak Sbor dobrovolných hasičů Holešov, tak
Tělovýchovná jednota Sokol. I když mají oba

V rámci pietního aktu u sochy sv. Floriána v parku hasičů vystoupil děkan František Cinciala.

spolky různé poslání, není náhodou, že významné výročí oslavily v jeden den v Holešově
- ony totiž mají společné kořeny. Zatímco dnes
přinášíme ze dne oslav, které proběhly v sobotu

Po pietním aktu zamířil slavnostní průvod, ve kterém byli i představitelé města a hosté
ze Slovenska a Chorvatska, do zámku.

Ve velkém zámeckém sále, kde se sešli sokoli a hasiči,
došlo na ocenění těch nejlepších.

Vzpomínka na všechny zesnulé sestry a bratry z TJ Sokol
proběhla na holešovském hřbitově.
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12. června na několika místech v Holešově,
fotografie v příštím vydání přineseme obsáhlejší
textový materiál.
Foto Robert Rohál

Také slavnostnímu vysazení sokolské lípy poblíž zámku přihlíželi všichni
zúčastnění z řad sokolů a hasičů.

Na ukázky tělocvičných sestav z posledního Všesokolského sletu
došlo na akademii v sokolovně.
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Bezpečnost pacientů zvýší identifikační náramky
Novinku v podobě identifikačních náramků zavede v nejbližších
dnech na svých odděleních Kroměřížská nemocnice a.s. Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti pacientů
při hospitalizaci a zabránění případných nežádoucích událostí. „Tento
systém již využíváme na porodním
a novorozeneckém oddělení,“ podotkl
ředitel nemocnice Pavel Calábek.
Nyní bude systém identifikačních náramků zaveden u pacientů
na všech lůžkových odděleních.

„Naším cílem je co nejvíce preventivně zmírnit rizika, která jsou spojena
se zdravotní péčí. Může se jednat
například o chyby spojené s podáváním léků, kdy může dojít k záměně pacientů, o chirurgická pochybení, ale i nesprávně poskytnutou
okamžitou odbornou péči, pokud
je například pacient v bezvědomí,“
vysvětlila hlavní sestra nemocnice
Marie Christovová.
Snadnou orientaci personálu
umožní barevné odlišení jednot-

livých náramků. Bílou barvu dostanou běžní pacienti, červenou
pacienti s alergií v anamnéze (například na léky či desinfekci), žlutou
pacient diabetik. „Barevné rozlišení
je přizpůsobeno nemocnicím, které
už tyto náramky běžně používají.
Při překladu na jiné oddělení nebo
do jiného zdravotnického zařízení
je proto náramek pacientovi ponechán. Je mu sundán až těsně
před odchodem domů,“ upozornila
Christovová.

Hlavní sestra zároveň upozornila, že pokud některý pacient náramek odmítne, bude jeho rozhodnutí respektováno a zaznamenáno
do dokumentace. „Všichni ostatní
dostanou náramek se souhlasem
na pravé předloktí okamžitě po přijetí na oddělení. Důležité je, aby náramek nezpůsoboval otok končetiny,
ale nebyl ani příliš volný. Při výskytu
alergie by byl pacientovi okamžitě
sundán,“ dodala hlavní sestra.
(vk)

MA21 aneb Všichni táhneme za jeden provaz
Ve dnech 23. - 25. dubna 2010 proběhl
ve vzdělávacím středisku Oneness na Rusavě
seminář „MA21 aneb Všichni táhneme za jeden
provaz“, jehož hlavním cílem bylo rozšíření
vzájemné spolupráce škol, místních organizací
a veřejné správy v souvislosti s uplatňováním
principů trvale udržitelného rozvoje na místní
a regionální úrovni. Akci pořádalo Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov za finanční podpory Krajského úřadu Zlínského kraje a města
Holešov.
S problematikou Místní Agendy 21 nás
přijela seznámit Mgr. Iva Koutná, ředitelka
občanského sdružení Líska, která má bohaté
zkušenosti se zaváděním metod komunitního
plánování na Vsetínsku, a umožnila nám vyzkoušet si jednu z těchto metod na příkladu
školy jako místa k životu pro žáky i učitele.
V dalším bloku nám představila Mgr. Jitka
Požárová ze Sdružení za výchovu k občanství

a demokracii projekt „Já, občan“, ve kterém
se žáci učí řešit veřejný problém z blízkého
okolí. Témata již uskutečněných projektů jsou
pestrá, například čištění řeky, pomoc dětskému
domovu, přechody pro chodce, bezbariérový
přístup, parkovací místa ve městě, drogy, kouření a alkohol a nespočet dalších.
Mimo tyto dva bloky si účastníci semináře
vyzkoušeli mnoho praktických ukázek metod
a her, které jsou využitelné jak v environmentální výchově, tak v dalších aktivitách a akcích
s žáky, ať už to byly různé varianty diskuze
o problému, hry k prověření znalostí, anebo jen
zábavné aktivity na uvolnění a relaxaci.
Prožili jsme velmi příjemný a inspirativní víkend, poznali jsme nové kolegy a zasadili jsme
první semínka vzájemné spolupráce. Určitě v ní
budeme dále pokračovat.
Mgr. Julia Mudruňková

Mgr. Iva Koutná vypráví o vzniku a významu
Místní Agendy 21.
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Usnesení z 11. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. května 2010
Přijaté usnesení č. 205/2010.
Rada města Holešova schválila
na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na akci „Výstavba parkovacích míst ve městě
Holešově“ společnosti HLAVA STAVBY, s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, za cenu 4.318.015 Kč
včetně DPH. V případě, že smlouva nebude podepsána v termínu
do 11. 6. 2010, přiděluje se zakázka nabídce 2. v pořadí, tj. společnosti Technické služby, s.r.o.,
Holešov, Květná 1555. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č.
206/2010. Rada města Holešova doporučila Ústřední školní
jídelně Holešov zrušit vypsané
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
střechy Ústřední školní jídelny
Holešov“. Zodpovídá: Milena
Michalcová, ředitelka ÚŠJ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 207/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Holešova
žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 208/2010.
Rada města Holešova I. projednala zprávu projektového týmu
o návrhu oblastí možné spolupráce mezi Technickými službami Holešov, s.r.o., a SITA CZ, a.s.
a II. uložila řediteli Technických
služeb Holešov, s.r.o., připravit
návrh smlouvy o spolupráci.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 209/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit směnu 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. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31. 8. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 210/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje částí městského
pozemku p.č. 1681/1, ostatní
plocha, o výměrách cca 450 m2
za cenu 200 Kč/m2 a cca 50 m2
za cenu 500 Kč/m2, k.ú. Holešov.
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Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 211/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí pozemku p.č. 3100/72, ostatní plocha,
o výměře 227 m2, k.ú. Holešov,
od spolumajitelů Ing. arch. Michala Bednaříka, bytem Olomouc,
a Ivany Novotné, bytem Bruntál,
za cenu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 212/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej 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,
Haně a Václavu Sovadinovým,
bytem Holešov, za kupní cenu
550 Kč/m2+ náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 9. 2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 213/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej části městského
pozemku p.č. 182/3, ostatní plocha, o výměře cca 12 m2, k. ú.
Holešov, PhDr. Haně a Ing. Jiřímu
Drábkovým, bytem Lukov u Zlína,
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30. 9.
2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 214/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského
pozemku p.č. 498/17, zahrada,
o výměře 36 m2, k.ú. Holešov,
Oldřichu Závorovi, bytem Holešov, za kupní cenu 30 Kč/m2+
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 9. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 215/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej 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, Ing. Stanislavu a Aleně Zbrankovým, bytem
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2+ náklady s prodejem spojené.

Smlouva bude uzavřena v termínu
do 30. 9. 2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 216/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej části městského
pozemku p.č. 3501/1, ostatní
plocha, o výměře cca 9000 m2,
k.ú. Holešov, a městských pozemků p.č. 151/19, trvalý travní
porost, o výměře 693 m2 a p.č.
151/20, trvalý travní porost,
o výměře 243 m2, k.ú. Dobrotice, Moravskému rybářskému
svazu, o.s., Brno, IČ 00434159,
za kupní cenu 120.000 Kč +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 217/2010.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej částí městských
pozemků p.č. 907/7, ostatní plocha, o výměře cca 5 m 2, p.č.
1017/3, zbořeniště, o výměře
cca 57 m2 a p.č. 1017/4, ostatní
plocha, o výměře cca 57 m2, k.ú.
Holešov, do ideálního podílového
spoluvlastnictví, a to: - PaedDr. Miloslavu Růžičkovi, bytem Holešov,
k 1/6 - Mgr. Radku Strakovi, bytem
Holešov, k 1/6 - Luďku Dorotíkovi,
bytem Holešov, k 1/6 - Jaroslavu
Očadlíkovi, bytem Holešov, k 1/6
- Václavu Hasilíkovi, bytem Holešov, k 1/6 - Michalu Sanétrníkovi,
bytem Holešov, k 1/6 za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 12. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 218/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. směnu 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 m 2, 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“. 2. směnu 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“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 219/2010.
Rada města Holešova schválila
1. ukončení smluv o dovozu stravy
z důvodu převodu činnosti na Technické služby Holešov, s.r.o., ke dni
30. 6. 2010 s těmito subjekty: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524 - Obec Martinice - Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392 - Mateřská škola
Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 2. prodej automobilu
Ford Transit společnosti Technické
služby Holešov, s.r.o., za odhadní
cenu. Zodpovídá: Irena Ďuláková.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 220/2010.
Rada města Holešova jmenovala členy hodnotící komise pro
vyhodnocení veřejné soutěže
o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality ulice Školní
bytovým (polyfunkčním) domem: - Bc. Jaroslav Chmelař,
Ludmila Štaudnerová, Josef
Bartošek, Gabriela Hradilová,
Mgr. Rudolf Seifert, JUDr. Jarmila Pokorná. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 221/2010.
Rada města Holešova udělila souhlas s výměnou bytů mezi Monikou
Jonákovou, nájemkyní bytu č. 5
o velikosti 1+2 v městském domě
čp. 64 v ul. Masarykova v Holešově, a Zdeňkem a Marcelou Masnými, nájemci bytu č. 1 o velikosti
1+2 v městském domě čp. 1194
v ul. U Letiště v Holešově. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 222/2010.
Rada města Holešova udělila
souhlas s výměnou bytů mezi
Monikou Železnou, nájemkyní
bytu č. 4 o velikosti 1+1 v městském domě čp. 657 v ul. Tyršova
v Holešově, a Janem a Angelou Gagovými, nájemci bytu č.
4 o velikosti 1+2 v městském
domě čp. 1195 v ul. U Letiště
v Holešově. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 223/2010.
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 17.
května 2010.
Pokračování na str. 7
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Centrum pro seniory bude čerpat peníze
z evropských fondů
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR byl zahájen 1. 6. 2010 v Centru pro
seniory Holešov.
Projekt nese název „Systematickým
vzděláváním pracovníků v sociálních službách k vyšší kvalitě služeb“ (registrační číslo:
CZ.1.04/3.1.03/45.00134) a má na pokrytí nákladů částku 1 315 492,79 Kč. Je zaměřený
na profesní vzdělávání cílové skupiny zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách, a to
29 pracovníků přímé obslužné péče a 5 zaměstnanců, kteří mají na starost základní výchovnou
nepedagogickou činnost.
Cílem projektu je zavedení a následná realizace systematického profesního vzdělávání
pracovníků v sociálních službách v rozsahu požadovaném zákonem 108/2006 Sb. o sociálních
službách, a tím dosáhnout zvýšení kvality péče
poskytované v našem zařízení.

Semináře budou zaměřeny na prohloubení
a zvýšení znalostí a dovedností v oblasti standardů
kvality sociálních služeb, komunikace a zjišťování
potřeb klientů, metod soc. práce a péče o seniory
a prevence syndromu vyhoření. V rámci projektu
bude vybrán dodavatel služby zajišťující lektorskou
činnost dle klíčových aktivit. Vzdělávání bude probíhat ve skupinách po 11 -12 lidech přímo v centru
pro seniory ve vyčleněné školicí místnosti. Pro
potřeby lektorů bude v rámci projektu zakoupeno
základní počítačové vybavení včetně dataprojektoru a plátna. Projekt je naplánovaný na období
od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012. V tomto časovém rozpětí umožní efektivně naplnit zákonnou povinnost
vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
Realizátor projektu Název: Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ: 47934531, Ulice: Příční 1475, Město: Holešov, PSČ: 769 01.
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Bozděchová,
cpsholesov@cpsholesov.cz, tel.: 573 396 595
WWW: http://www.cpsholesov.cz.

Poděkování občanům za hlasy pro ODS
Vážení spoluobčané,
28. a 29. 5. 2010 proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem MS
ODS Holešov upřímně poděkoval za důvěru, kterou
jste ODS vyjádřili svými hlasy. Nyní je zřejmé, že se
Česká republika díky Vašim hlasům nevydá cestou
státního bankrotu a dluhů pro naše děti.

Mohu Vám veřejně přislíbit, že opětovně zvolený náš člen, pan poslanec Pavel Svoboda, bude
v Poslanecké sněmovně působit minimálně stejně
pozitivně jako v minulém volebním období. Ukázalo
se, že propojení této zákonodárné instituce v jeho
osobě s orgány měst a obcí našeho regionu bylo pro
nás všechny více než prospěšné, což i jako zastupitel Zlínského kraje velmi vítám. Přeji všem hodně
úspěchů v osobním životě a snad i krásné léto.
Ing. Tomáš Šimčík, předseda MS ODS Holešov,
člen výkonné rady ODS

V neděli 6. června 2010, za krásného slunečného počasí, byl na náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově ustanoven rekord v setkání „Nejvíce
lidí na jednom místě s biomechanickou aktivní
stélkou J HANÁK R® v obuvi“. Nový rekord
dosáhl úctyhodného počtu 243 lidí s biomechanickou aktivní stélkou v obuvi. Rekord byl ustanoven v rámci akce „Zdravá chodidla – záruka
zdraví“, kterou pořádala Zdeňka Machalová,
Regenerační studio „Z“ za spolupráce SVČ,
příspěvková organizace Holešov. Rekordní
účast byla oficiálně spočítána a zaevidována
do České databanky rekordů Agentury Dobrý
den Pelhřimov. Chtěla bych touto cestou velmi
poděkovat všem sponzorům, dobrovolníkům,
přátelům i vedení MKS a TS za vstřícné jednání,
pracovníkům MěÚ Holešov za podporu akce,
i pracovníkům městské policie, kteří se na uskutečnění a zdárném průběhu této významné akce
podíleli. Děkuji také všem účastníkům rekordu,
kteří budou jmenovitě zapsáni do České knihy
rekordů, i všem divákům za nádhernou atmosféru, kterou na náměstí v Holešově vytvořili.
Velké poděkování patří i všem, kteří připravovali
s dětmi kouzelné kulturní vystoupení, a také
účinkujícím prvňáčkům z 1. ZŠ v Holešově,
z folklorního souboru Zrníčko, mažoretkám
Všetulkám, Kubovi s Ahmadou i dětskému pěveckému sboru Banana Vox. Díky skupině AZ
Band za nádherný hudební doprovod. Úspěšná
premiéra tohoto ojedinělého setkání ukázala,
že si stále více lidí uvědomuje, že jen správná
podložka pod chodidly nám zajistí dobré fyzické
i duševní zdraví a mobilitu v každém věku!
Zdeňka Machalová,
Regenerační studio „Z“, Holešov

Výběrové řízení
na pracovní pozici ZVNČ

Řádková inzerce
Pronajmu garáž v ul. Masarykova. 800 Kč měsíčně. 777 314 665.
Prodavačku pro prodejnu tabák-víno-doutníky-tisk přijme řetězec Don Pealo do OC Tesco
v Holešově. Krátký - dlouhý týden, práce
na PC, plat 12.000 Kč + prémie. Kontakt: info@
donpealo.cz, tel.: 774 171 783.
Prodám ocelovou obloukovou halu v Holešově
u nového TESCA o skladové ploše 1 271 m2 s odstavnou plochou 1 277 m2. Cena dohodou, část
kupní ceny možno ve splátkách. Tel. 602 268 916.
Prodám byt 3+kk v Holešově U Letiště.
Po celkové rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel. 723 23 51 58.
Letní příměstský jazykový tábor pro děti od 6 do 14
let. Zajímavý program plný zábavy a překvapení
s angličtinou ve skupinách po 4 - 8 dětech. Jazyková agentura Maximum, tel. 777 607 587,
573 331 194.

PODĚKOVÁNÍ

Centrum pro seniory, příspěvková organizace se sídlem v Holešově, Příční 1475 koná výběrové řízení
na pozici pracovníka v sociálních službách ZVNČ.
Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách - ZVNČ
Požadované vzdělání: Minimálně SŠ s VL
Kvalifikační předpoklady: dle Z 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav, §116, odst. 5, písm. b) kurz
pro pracovníka ZVNČ - nebo pro pracovníka v soc. službách se zaměřením na aktivizační činnosti,
vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, znalost práce na PC, řidičský průkaz
skupiny B. Praxe není podmínkou
Osobnostní předpoklady: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsob., odborná
způsobilost, empatie, ochota pomáhat, vstřícnost, tvořivost, manuální zručnost, výtvarné nebo hudební
schopnosti a dovednosti, výhodou pedagogické zkušenosti
Podmínky pracovní smlouvy: Smlouva je na dobu určitou - zástup za MD. Nástup možný od 15. 7.
2010. Platové zařazení - dle katalogu prací - instruktor sociální péče.
Nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do 25. 6. 2010 na adresu:
Centrum pro seniory, p.o., Příční 1475, 769 01 Holešov nebo na e-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz
Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka organizace

Usnesení z 11. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. května 2010
Pokračování ze str. 6
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 439, ostatní plocha,
o výměře cca 30 m2, k.ú. Žopy, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
28. 6. 2010.

Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej městského pozemku p.č. 905/1, orná
půda, o výměře 16.846 m2, k.ú.
Všetuly, Radku Zapletalovi,
bytem Holešov, za kupní cenu
3.000.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 9. 2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem

pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí čp.
356, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 897, pozemek p.č. 897, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
291 m2, čp. 357, rodinný dům, stojící
na pozemku p.č. 898, pozemek

p.č. 898, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m2, p.č. 896/4,
zahrada, o výměře 982 m2 a p.č.
901, zahrada, o výměře 172 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 28. 6. 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Josef Bartošek v. r.
ověřovatel zápisu
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Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů
Stanislav MIKUŠ: „Byl jsem vojákem z povolání a byl jsem jím rád!“
Podplukovník
Stanislav Mikuš se
narodil v početné
zemědělské rodině v obci Ratkovice v okrese Trnava
na Slovensku. Základní školu vychodil v místě bydliště
a měšťanskou potom v Leopoldově.
Po ukončení školní
docházky mnoho
příležitostí na výběr nebylo. Automaticky se počítalo s tím, že bude
pracovat v místním jednotnom rolnickom družstve. Tato perspektiva
však nebyla pro něj nijak lákavá.
Proto, když přišli do školy náboráři vojenské správy, nerozhodoval
se dlouho a přihlásil se ke studiu
na Vojenské škole důstojnického
dorostu v Rožňavě u Košic.
Jeho rozhodnutí bezpochyby
ovlivnilo i to, že jeho nejstarší bratr
se v roce 1944 jako velitel tanku aktivně účastnil Slovenského národního povstání (SNP) a jeho švagr
bojoval na Dukle a v SNP jako příslušník 2. paradesantní brigády čs.
armádního sboru v SSSR. Vojenskou školu důstojnického dorostu
absolvoval ve školním roce 195253. Následně pokračoval v tříletém
studiu Ženijního technického učiliště

v Litoměřicích, které
ukončil v roce 1956
v hodnosti poručíka
ženijního vojska.
Jeho první služební
zařazení bylo rovněž
v Litoměřicích, kde
zastával funkci velitele ženijní průzkumné čety. V roce 1958
byl vyslán do přeškolovacího kurzu
výsadkového vojska
v Prešově. O rok později absolvoval
zdokonalení ve výsadkové a speciální přípravě a následně se vrátil
k mateřskému útvaru.
Služba u výsadkového vojska
ho však stále lákala, a proto se
přihlásil ke službě u Výsadkového
průzkumného praporu zvláštního
určení v Prešově. Na základě dobrých výsledků byl k tomuto útvaru
přijat a zařazen na funkci ženijního náčelníka. V květnu 1960 byl
vyslán spolu s pracovní skupinou
do Holešova, kde připravili přestěhování průzkumného praporu
do holešovských kasáren, kde pak
působil i v dalších letech. V Holešově se mu velmi líbilo. Během
služby absolvoval roční zdokonalovací kurz pro důstojníky ženijního
vojska v Bratislavě a potom dálkově studoval v Brně.

Při transformaci praporu na 7.
výsadkový pluk zvláštního určení
byl určen do funkce ženijního náčelníka pluku. Příprava ženijních
specialistů, výsadkářů a průzkumníků, která spadala do jeho náplně, byla náročná, avšak zajímavá
a prováděl ji s opravdovým nasazením bez ohledu na čas. Na jeho
činnosti musíme nejvíce ocenit tu
skutečnost, že při nebezpečné
práci s výbušninami nedošlo při
výcviku nikdy k žádnému úrazu
nebo jinému neštěstí. A příležitostí
bylo nemálo.
Konec 7. výsadkového pluku
zvláštního určení již čtenáři Holešovska dostatečně znají. Nesouhlas se vstupem sovětských vojsk,
náročná služba v kritických dnech
srpna 1968 a účast na přípravě
akce k osvobození Dubčeka, to
všechno mu způsobilo následné
potíže. V roce 1969 byl převelen
k ženijnímu vojsku a ustanoven
do funkce velitele roty Vojenské
střední odborné školy v Holešově.
Toto funkční zařazení nemělo však
dlouhého trvání. Po prověrkách
v roce 1970 byl za své postoje
a vyjádření nesouhlasu s okupací
odvolán z funkce a později propuštěn z armády.
Tak jako všichni propuštění
důstojníci měl i Stanislav Mikuš

velké problémy najít nějaké zaměstnání. Až Zemědělské stavby
v Kroměříži přijímaly takto postižené
bez zvláštního kádrování. Po třech
letech změnil zaměstnání a nastoupil do závodu Ergon. V roce 1990
odešel do důchodu.
Po zrušení 7. výsadkového
pluku ztratil kontakt se všemi spolupracovníky. Doba tzv. normalizace
a konsolidace nepřála udržování
styků. Náplní volného času se mu
stalo zahrádkaření, rodina a setkávání s novými přáteli. V roce
1990 byl rehabilitován, čímž se mu
dostalo zadostiučinění a potvrzení,
že jeho propuštění ze služebního
poměru vojáka z povolání bylo neoprávněné.
Se svými bývalými kolegy se
sešel až v roce 1990. Toto setkání
na něj hluboce zapůsobilo, protože
zjistil, že jeho kamarádi na něj nezapomněli a pro jeho čestné a přátelské chování si jej stále váží.
Rád vzpomíná na službu
u výsadkového vojska a na dobrý kolektiv. Lituje jen, že události
v roce 1968-69 a následně i rok
1970 je na tak dlouhou dobu rozdělily. Ke své službě sám říká: „Byl
jsem vojákem z povolání a byl jsem
jím rád!“
Jaroslav Bílek, Josef Bartošek

Výstavba Technologického parku Holešov začne v letošním roce
Holešov - Stavba technologického parku ve Strategické
průmyslové zóně Holešov začne
ještě v letošním roce. Na projekt
v celkové hodnotě přibližně 150
milionů korun se totiž podařilo získat dotaci ve výši 112,5 milionu.
Technologický park nabídne vhodné podmínky pro inovativní firmy
s výzkumným a vývojovým potenciálem. Součástí parku jsou také
prostory pro začínající podnikatele.
Celkem může v Technologickém
parku Holešov najít práci až 140
lidí. Investoři v zóně pak mohou
díky projektu posilovat konkurenceschopnost prostřednictvím spolu-

práce s technologicky zaměřenými
firmami a institucemi.
Celý areál Technologického
parku Holešov, pro jehož výstavbu
je vyčleněna plocha v centru strategické průmyslové zóny, budou tvořit
tři hlavní objekty. Ve dvou bude samotný technologický park, v třetím
pak podnikatelský inkubátor. V této
budově bude také sídlo společnosti
Industry Servis ZK, jež má na starosti přípravu celé zóny, a Technologického inovačního centra (TIC),
které je odborným garantem projektu Technologického parku Holešov.
Celý soubor budov bude stavebně
dokončen v pololetí příštího roku.

Komunikace uvnitř zóny zatím slouží především cyklistům
a in-line bruslařům.

Vodojem uprostřed zóny. V pozadí jižní svahy Hostýnských vrchů
s obcí Přílepy na jejich úpatí.

„V technologickém parku najdou své místo inovačně zaměřené
subjekty s delší historií, vlastním
produktem, povětšinou zaměřené
na nové materiály či informační a komunikační technologie. Řada z nich
bude mít rovněž vazbu na univerzity,“ vysvětlila ředitelka TIC Daniela
Sobieská. TIC je společným podnikem Zlínského kraje a Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, jeho posláním
je podpora a zkvalitňování zázemí
pro podporu podnikatelských aktivit.
Své aktivity nyní centrum vyvíjí především ve Zlíně, kde již delší dobu
provozuje vědeckotechnický park či
podnikatelský inkubátor.

Projekt Technologického parku
Holešov zároveň nezanedbatelným
způsobem zvyšuje atraktivitu zóny
pro investory. „Zřejmý je především
potenciál, který je tímto vytvářen pro
další rozvoj potenciálních investorů
díky těsné spolupráci s inovačními subjekty. Z druhé strany pak
společnosti, které budou v rámci
podnikatelského inkubátoru úspěšné, mohou pro další expanzi využít
prostory Strategické průmyslové
zóny Holešov,“ poznamenal statutární náměstek hejtmana Zlínského
kraje Libor Lukáš.
(red)
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Tradiční Békal se letos konal již po desáté
Léto patří tradičně různým
festivalům, koncertům a jiným setkáním pod širým nebem. Stejně
tak patří k létu i táborák, dobrá
parta, výlety do přírody a trampské
písničky.
V sobotu 5. června proto zaplnili nádvoří přílepského zámku příznivci folkové a trampské muziky.
Po roce se zde opět konal tradiční
letní festival tohoto žánru s názvem
Přílepské Békal. Letošní jubilejní
desátý ročník měl oproti předešlým
letům pouze malou změnu, a to
místo konání. Tradiční dolní louka byla díky vytrvalým květnovým
dešťům natolik podmáčená, že pořadatelé přesunuli konání přímo
na zámecké nádvoří. Scházel zde
sice táborový oheň, ale jinak již
nebyli návštěvníci, kterých se sešlo
na tři stovky, o nic ošizeni.
Ve 14 hodin zahájila přehlídku mladičká písničkářka Zuzka
Sakařová ze Zborovic, která představila nové písničky ze své tvorby,
a vtiskla tak folkovou atmosféru
pomalu se plnícímu zámeckému
nádvoří. Po třech letech se na pódiu Békala opět představili The
Principals z Otrokovic a duet pro
své písně často sahal i do rocko-

vější škatulky a podával je v ryze
akustické podobě. Na pódiu se
dále představil písničkář Honza
„Ombre“ Blahynka, který hrál v Přílepích poprvé a dle potlesku se
dá soudit, že jistě ne naposled.
Pak už se návštěvníci dočkali vystoupení hvězdy festivalu - protestsongového písničkáře Zbyňka
„Ziggyho“ Horvátha ze Zlína, který
všechny rozezpíval očekávanými
hity jako Skřivan či Výročí a co by
to bylo za protest songového písničkáře, aby nezhodnotil čerstvě
proběhlé volby a stávající politickou situaci v ČR po nich. To už
ale pomalu slunce zapadlo za zámeckou věž a na pódium nastoupil
další békalovské nováček, kapela
Hrnek, která přijela do Přílep až
z Hlučína.
Večer patřil hulínské folkrockové kapele Nebo Co a olomouckozlínské formaci Nápoj Zdarma, která nechyběla na žádném z posledních ročníků festivalu, a všichni si
opět vychutnali scénické provedení
největšího hitu s názvem Svačinka.
Ve večerních hodinách nastoupila
poslední účinkující kapela Texas
z Holešova, která zde měla díky
téměř domácímu prostředí mno-

ho fanoušků a akce se pomalu
měnila v letní country bál. Tanec
a dobrá nálada vydržely až něco
přes půlnoc a k dokonalé trampské
atmosféře scházel jen zmíněný
táborový oheň.
Úspěchu letošního ročníku
festivalu napomohlo kromě pořadatelů z PKS, účinkujících a samozřejmě návštěvníků také krásné
slunečné počasí, ve které v předešlých dnech málokdo věřil.

Závěrem ještě patří poděkování sponzorům, kteří díky své
podpoře napomáhají stoupající
úrovni této již nadregionální
akce. Letošní ročník sponzorovaly firmy Kovotrend, s.r.o., Korund OK, s.r.o., Tacl Restaurant,
Fly United a Altec Int., s.r.o. Více
fotek a další informace najdete
taktéž na festivalovém webu
www.bekal.prilepy.net.
Miroslav Sovadina

V přílepském zámku byl nalezen poklad
Horké sobotní odpoledne 12.
června v zámeckém parku v Přílepích proběhlo ve znamení hledání
pokladu. Nešlo však o poklad hraběcího rodu Seilernů ani jiných šlechiců působících v historii na zámku, ale o poklad pirátský. Místní
klub rodičů společně s ostatními
dobrovolníky zde připravil oslavu
dětského dne v pirátském stylu.
Všechny zúčastněné děti dostaly
na startu malé občerstvení, aby
se mohly vydat na honbu za pokladem do parku plného nástrah,
soutěží a úkolů v pirátském duchu.
V jednom zákoutí zdolávali malí
piráti lanovou překážku, v jiném
zase zkoušeli střelbu z luku nebo
házení na cíl. Nechyběla ani soutěž
v kresbě a mezi stromy natažená
lana se rychle plnila obrázky pirátů,
lodí, pokladů a dalších tematic-
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kých kreseb. Všechny soutěže řídili
„skuteční“ piráti v nádherných kostýmech a nechyběli ani papoušci
na rameni či karibský bar, ve kterém se však místo rumu podávaly
barevné limonády. K dokonalé
atmosféře už chyběla snad jen
pirátská plachetnice.
Za každý splněný úkol náležela kromě pocitu úspěchu ze
zdolání také sladká odměna. V závěru trasy byla připravena zkouška
odvahy, kdy si každý z malých pirátů mohl sáhnout do staré truhlice pro barevné drahokamy, které
však byly střeženy lidskou lebkou
ve světle svíček. Tento suvenýr si
však odnesl každý. Zlatým hřebem
a úkolem pro nejodvážnější piráty
bylo slaňování ze stěžně na horolezecké sedačce. Vše probíhalo
za účasti lezeckého instruktora,

a tak byla zajištěna maximální
bezpečnost.
Piráti a doprovázející rodiče
vyhladovělí po náročné cestě za pokladem nakonec obdrželi od pořadatelů špekáčky, které si mohli opéct
na připraveném táboráku. Nechyběla ani točená zmrzlina, která v sobotním parnu přišla opravdu vhod.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za hezké
odpoledne a dětem popřát úspěšný závěr školního roku, hezké vysvědčení a spoustu prázdninových
zážitků. Snad našly děti či rodiče
v prožitém odpoledni i nějakou tu
inspiraci k prázdninovým hrám.
Miroslav Sovadina

Holešovští gymnazisté
besedovali s olympionikem
Ve středu 2. června přivítaly na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov
dvě třídy osmiletého studia - prima a sekunda - vzácného hosta: do Holešova přijel na pozvání Krajské rady Asociace školních sportovních klubů
ČR Zlínského kraje člen Českého olympijského výboru (ČOV) a dvojnásobný olympijský medailista ve veslování Oldřich Svojanovský. Tento
dlouholetý reprezentant Československa je držitelem stříbrné medaile
z OH v Mnichově 1972 a bronzové medaile z OH v Montrealu 1976.
Oldřich Svojanovský se kromě práce v ČOV věnuje rovněž propagaci mládežnických sportovních projektů, mezi něž patří i program
desetibojařů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho Odznak všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV). Oba držitelé zlatých olympijských medailí
v desetiboji stáli u zrodu tohoto sportovního projektu, který má v letošním
školním roce premiéru, a do něhož se rovněž přihlásily některé třídy
holešovského gymnázia. OVOV je jakousi obdobou bývalého Odznaku
všestrannosti, oblíbeného v 70. letech u školní mládeže, má větší rozsah
disciplín a u některých z nich je možné si volit různé alternativy.
Beseda s panem Svojanovským začala stručnou rekapitulací jeho
reprezentační kariéry a závodních úspěchů a poté pokračovala debatou,
zaměřenou hlavně na sportovní trénink a jednotlivé etapy sportovní kariéry. Studenti se v závěrečné diskusi dotazovali především na atmosféru
olympijských her, na tréninkovou přípravu před OH a na stravovací režim
sportovců. V obou třídách jsou aktivně sportující děti a lze si jen přát, aby
mezi nimi byli budoucí reprezentanti nejen města Holešov, ale možná
i celé naší země. Tato beseda rozhodně motivující úlohu splnila a nyní
záleží pouze na tréninkové píli a vynaloženém úsilí mladých závodníků,
aby se jim splnil třeba sen o startu na olympijských hrách.
Mgr. Svatava Ságnerová
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V Holešově oceňovali malé talenty
V SVČ - TYMY se v úterý
2. 6. konal již 4. ročník zajímavé
akce pod názvem „ Talentík 2010“.
Na základě nominací vedení základních škol a SVČ bylo oceněno
celkem 34 dětí z různých oborů
činností. Za svou činnost za středisko volného času ve společenském tanci byla oceněna Monika
Bsonková a Petr Ponížil, za moderní tanec Kateřina Bartošková
a za mažoretkové sólo Monika
Krejčí. Z I. ZŠ - Jana Runštuková,
David Kašpárek a Štěpán Brázdil
za reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích v přírodovědných předmětech, Lenka Pumprlová za pěvecké, moderátorské
a organizační schopnosti, Jana
Trdlicová za matematické soutěže, Kamila Sedláčková za činnost
v divadelním souboru Sedma, Mi-

chaela Křížková za reprezentaci
v pěveckých soutěžích, Veronika
a Alžběta Hanulíkovy za reprezentaci v přírodovědných soutěžích,
Simona Šlechtová a Veronika
Nováková za reprezentaci v pěveckých soutěžích. Ze II. ZŠ - Lukáš Janiš za úspěch v motokrosu
v kat. 7-9 let, Martina Zapletalová
za sólový a sborový zpěv, Klára
Brodová, Tereza Müllerová a Lucie
Zakopalová za mažoretky - Miniformace. Ze III. ZŠ - Jana Zachovalová za úspěchy v anglickém
a českém jazyce a 1. místo v matematické a přírodovědné soutěži
Klokan, Nikola Dobešová za výborný výsledek ve SCIO testech,
Gabriela Fuksová v matematické
a zeměpisné olympiádě, Karolína
Kovářová za všestranné nadání
a reprezentaci školy, Ondřej Vedra

Mažoretková miniformace oceněných dívek ze 2. Základní školy
- Klára Brodová, Tereza Müllerová a Lucie Zakopalová.

Mažoretkové sólo Moniky Krejčí.

Holešovské talenty v tělocvičně střediska volného času.
za reprezentaci ve fotbale a floorbale, Lada Prokešová a Jiří Loučka
za reprezentaci na festivalech, zisk
Zlatého pásma a postup do celostátní přehlídky, René Rudolfová
za vlastní literární tvorbu, Vilém
Mlýnek za činnost v dramatickém
kroužku, Eva Roháčková za reprezentaci v recitaci, Ludmila Miklíková za úspěch v matematických
soutěžích a zeměpisné olympiádě,
Martina Němcová za úspěch v oblasti přírodních věd a jazykovědy.
Slavnostního dopoledne se
zúčastnily nominované děti společně s vedením škol, přítomné
přišel pozdravit také místostarosta
města Rudolf Seifert. Moderátorka
jednotlivě představila všechny navržené a ti v krátkosti odpověděli
na její všetečné dotazy. Někteří si
dokonce připravili ukázku tance,

přednesu či zpěvu. Na závěr programu vystoupil francouzský dobrovolník Ahmadou se svým volným
tanečním stylem. Všechny přítomné děti obdržely pamětní list a keramickou plaketu společně s kytkou
a věcnými dárky. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení, na kterém
se podíleli sponzoři. Poděkování si
zaslouží všichni, kteří na tuto akci
přispěli - Ladislav Raab, pekárna
Espresso a město Holešov.
Chtěla bych ještě jednou
všem oceněným „talentíkům“
poblahopřát k jejich úspěchům
a popřát jim, aby svůj talent ještě
více rozvíjeli, a dělali tak radost
nejen rodičům a škole, ale také
nám všem.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - TYMY
Foto František Sovadina

Za svou činnost ve společenském tanci byli oceněni také
Monika Bsonková a Petr Ponížil.

Pozvánka

Prodejna a půjčovna el. nářadí

na členskou schůzi
KVV Holešov,

značky BOSCH

která se koná dne
25. 6. 2010 v 16 hodin
na internátě
SPŠ a VPŠ MV Holešov.
Zve výbor KVV

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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Holešovská fotografka vystavuje ve Slavičíně
Svou tvorbu vystavuje od minulého týdne ve Slavičíně holešovská
fotografka Nelly Billová. Její výstava byla slavnostně otevřena v cukrárně
Jasmín, kde se podobné výstavy konají už několik let. Loni v těchto
prostorách vystavovali i další dva Holešované - Jiří Lošťák ml. a Robert
Rohál.
Vernisáž byla zahájena několika skladbami v podání komorního
souboru Corda Magico, kterému „šéfuje“ právě Nelly Billová. Úvodního
slova se pak chopila jedna z členek souboru Sylvia Šimečková. Seznámila návštěvníky vernisáže s profesní minulostí i současností hlavní
aktérky a svým sympatickým projevem navodila příjemnou atmosféru.
Mimo jiné se zmínila i o tom, že v dalším období by měla Nelly Billová
vystavovat také v Praze a Děčíně.
Mezi návštěvníky byli nejen přátelé holešovské fotografky, kteří ji
přijeli podpořit, ale také místní obdivovatelé výtvarného umění. A přišlo
jich docela dost. Faktem je, že jsou na výstavy v cukrárně Jasmín zvyklí,
a tak na tyto akce chodí v hojném počtu.

Spokojená mohla být i Nelly Billová. Její fotografie i koláže, které
předvedla už letos na jaře v Městské galerii Holešov, zaujaly i ve Slavičíně. A nejen to. Líbilo se i vystoupení souboru Corda Magico, a proto
se prodalo i pár cédéček...
„I ve Slavičíně vystavuji hlavně foto-grafiku,“ říká Nelly Billová.
„Právě tento obor mě velmi inspiruje, velmi mě baví pomocí fotografií
kreativně vytvářet moje představy a fantazie. Jsem tvůrčí člověk, také
v hudbě nevím, jestli raději hraji, nebo skládám. A nezapomněla jsem
ani na fotografie z mých posledních cest po Švýcarsku, kde každoročně
relaxuji.“
Na otázku, co fotí nejraději, odpověděla: „Jednoznačně přírodu! Ta
je naprosto dokonalá. Ale lidem se nevyhýbám! Mám pár oblíbených
modelek, které fotím velmi ráda.“
Výstava fotografií a koláží Nelly Billové ve slavičínské cukrárně
Jasmín potrvá do konce září letošního roku.
Text a foto Robert Rohál

Zajímavé akce ZUŠ Holešov v závěru školního roku 2009/2010
Závěr roku bývá dobou, kdy
každá škola hodnotí výsledky své
celoroční práce. Nejinak je tomu
i letos. K nejvíce očekávaným akcím patří bezesporu absolventské
koncerty, které proběhly ve dnech
19. a 20. května v sále ZUŠ a překrásném prostředí sala terreny.
Rodičovské veřejnosti se
představilo více než 30 žáků, kteří
prezentovali své hráčské umění
na různé hudební nástroje v různorodém obsazení - ať již sólovém,
či v komorním seskupení.
Stejnou důležitost přikládáme závěrečné výstavě výtvarného oboru, která byla instalována
v tradičním prostředí Drive Clubu
kina Svět. Vysoká návštěvnost
svědčí o oblibě této akce u široké
veřejnosti.
Celkově absolvovalo v různých oborech naši školu v letošním roce 46 žáků. Mnozí z nich
pokračují ve II. cyklu, jiní nastupují
na střední či vysoké školy. Do dalšího studia jim přejeme mnoho
úspěchů a ujišťujeme je, že budou
v naší škole vždy vítáni, kdykoliv
se s námi přijdou podělit o své
úspěchy v novém období svého
života.
Výchovné koncerty pro žáky
MŠ a ZŠ mají v Holešově již mnohaletou tradici. Letos se konaly
27. května ve velkém sále zámku.
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Žáci a pedagogové mohli slyšet
průřez prací holešovských pedagogů od souborů komorních, hrajících například hudbu Vivaldiho, až
po Světelný nářez Dana Nekonečného či sóla bicích souborů.
To nejlepší z přehlídky souborů a orchestrů školy mohli slyšet
rodiče a široká veřejnost, která má
o naši práci zájem, večer na závěrečném koncertě ZUŠ. Akce se
zúčastnilo přes 180 vystupujících
hudebníků a tanečníků. Zaplněný
sál svědčí o tom, že naše akce
má již své nezastupitelné místo
v kulturním dění města. Zajímavým
počinem byl jistě i violoncellový
koncert posluchačů a profesorů
kroměřížské konzervatoře pořádaný 3. června v sala terreně.
Naše propojení se školou
P. J. Vejvanovského se nám jeví
jako velmi dobré pro případnou
další spolupráci s touto výbornou
školou. Žáci naší školy se měli
možnost rovněž zúčastnit exkurze
na tuto školu.
Chtěla bych na tomto místě
poděkovat jménem vedení školy všem pedagogům naší školy
za jejich celoroční práci, rovněž tak
našim žákům za čas a úsilí, které
věnovali mnohdy náročné práci,
za reprezentaci školy v soutěžích.
V neposlední řadě patří poděkování i rodičům za to, že umožňují

svým dětem vzdělání tolik nezbytné a nutné pro jejich další život.
Přejeme všem příjemně
strávené prázdniny plné pohody
a sluníčka a těšíme se s vámi opět

na shledanou 1. září 2010, a to
v době od 8.30 do 11.30 a od 13.00
do 17 hodin v budově naší školy.
Sylvia Šimečková

Taneční pár František Kulhavý a Ladislava Kulhavá se v květnu
zúčastnil mezinárodního tanečního festivalu GRAND PRIX TYRNAVIA
2010, kde skončil na druhém místě. V rámci galavečera odtančil za potlesku finalistů hlavní soutěže IDSF svých pět tanců (waltz, tango, valčík,
slowfox, quickstep).
(red)
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Jarek Nohavica přilákal do Holešova
více než pět tisíc lidí
Sázka na jistotu, ale také štěstí na dobré
počasí - to všechno hrálo do karet organizátorům vystoupení Jaromíra Nohavici, které
se uskutečnilo v neděli 6. června v Holešově.
Koncert provázel skutečně mimořádný zájem

publika z Holešova i širokého okolí, které se sešlo v atraktivním prostředí zámecké zahrady.
Slavný písničkář střídající kytaru s harmonikou a doprovázený polským akordeonistou
Robertem Kusmierským dával jednu perlu (či
pecku?) za druhou (dostalo se na staré i nové
písničky) - a kromě toho bavil posluchače vtipnými průpovídkami a komentářem. K publiku,
které jeho písním pozorně naslouchalo, byl
nesmírně laskavý a pozorný - a bezprostřední.
Zpíval, hrál, filozofoval i vtipkoval - a lidi ho
jednoduše řečeno „žrali“. Přišlo jich přes pět
tisíc, což nebylo na začátek sezony špatné,
spíš naopak.
Když pak s přibývajícím večerem spadla
tma, nad hlavami svítily jen hvězdy a do toho
zněl Jarkův zpěv, to vše s kulisami holešovského zámku i romantického parku, mohl to
být zřejmě pro většinu přítomných nezapomenutelný zážitek.
Text a foto Robert Rohál

Skupiny Expo-Penzion a Motus zahrály v zámecké zahradě

Přinejmenším dvě generace v řadách návštěvníků bylo vidět v pátek 4. června v zámecké zahradě v Holešově na vystoupení kapel
Expo-Penzion a Motus. Obě hudební skupiny,
které hrají v našem regionu řadu let, se střídaly

po hudebních blocích a pro zúčastněné návštěvníky vytvořily vynikající atmosféru. Akci,
která byla jedním z programů Zámeckého hudebního léta, přálo i počasí, a tak nejen zámeckým parkem zněla dynamická hudba dlouho

do noci. Na své si přišli jak ti tancechtiví, tak
skalní příznivci obou kapel a potažmo obou
zpěváků - Jardy Čápka (Expo-Penzion) a Petra
Majkriče (Motus).
Text a foto Robert Rohál
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Dozvuky vernisáže
fotografií
Stále ještě slyším znít radostný šum a smích,
který provázel vernisáž ve vinárně U Chytílků pod
názvem Holešov objektivem Roberta Rohála.
Scházející se příznivci tohoto umění se vítali,
usmívali a rozprávěli mezi sebou. Při skleničce lahodného vína a chuťově i množstevně vynikajícím
pohoštění plynuly rozhovory, diskuze či debaty.
Přátelská pospolitost naplňovala výstavní
prostory. Všichni jsme kamarádi a známí Roberta
Rohála, hlavní osobnosti dnešního dne. Už poněkolikáté nám i holešovské veřejnosti představil
své fotografie.
Ani ne před dvěma měsíci jsme byli svědky
výstavy fotografií, kterou Robert Rohál pořádal
s dalšími dvěma autory. A teď se sešlo snad ještě
více lidí na zahájení jeho samostatné výstavy.
V příjemném a uvolněném ladění pokračoval
i Pavel Chmelík úvodním slovem.
Stávající atmosféře podvečera neubrala
ani vážná slova hodnocení fotografií. Ostatně
pozitivně vyznívající náhledy odborníků se dobře poslouchaly - pan Chmelík mluvil osobitým
„bezva“ způsobem a pak - vystavené fotografie
potvrzovaly vše vyřčené.
Zahájení výstavy gradovalo hudebním vystoupením Vlaďky Dvořákové a Jakuba Leška. My
hosté a účastníci jsme tleskali, smáli se a někteří
s účinkujícími i zpívali. Kdyby bylo více prostoru,
možná by se Vlaďce Dvořákové podařilo větší
část návštěvníků této vernisáže i roztančit.
Samotné fotografie Roberta Rohála přinášejí
rozmanité pohledy - romantická zákoutí či tklivé
nálady, reálné pohledy na naše město, stejně tak
„jiný úhel pohledu“, než jsme běžně zvyklí.
Místo pro konání výstavy je nekonvenční,
ale doslova přiléhavé, tvořící působivý rámec
vystaveným snímkům v jednoduše elegantních
rámech.
Jistě si všichni přejeme sejít se na tak báječné další vernisáži!
Jana Ledinová

Výstava fotografií

HOLEŠOV OBJEKTIVEM
ROBERTA ROHÁLA
Vinárna U Chytílků
v Holešově
Výstava trvá
do konce července

Alfons Mucha (24. 7. 1860 - 24. 7. 1939),
nejvýznamnější malíř evropské secese
Alfons Mucha, český malíř, grafik
a návrhář, nejvýznamnější malířská
osobnost evropské secese (někdy
se také evropská výtvarná secese
nazývá Le style Mucha) a jedna z určujících osobností českého malířství,
přichází na svět 24. července roku
1860 v Ivančicích u Brna.
Začátky Muchovy umělecké
kariéry jsou spjaty s vídeňskou malířskou dílnou divadelních dekorací
Kautsky-Brioschi-Burghardt, kam nastupuje (nejspíše) v roce 1880 (nebo
1789) poté, co není přijat na pražskou
Akademii výtvarných umění.
Ve firmě Mucha působí přibližně
rok, poté působí v letech 1881- 1885
u hraběte Khuena, pro něhož vyzdobí
jídelní sál na zámku v Hrušovanech
a vnitřní prostory zámku Gandegg
nedaleko italského Bolzana.
Po odchodu z hraběcí služby
pak Mucha studuje v letech 1885
- 1887 na mnichovské Akademii
(s Khuenovou podporou), poté odjíždí do Francie, kde v Paříži studuje
na Akademii Julian.
Od roku 1888 pak Alfons Mucha působí v Paříži ve svobodném povolání, pracuje
především jako ilustrátor pro mnohá pařížská
nakladatelství a časopisy. Zároveň Mucha
v Paříži, v ulici Grande Chaumiére, vede vlastní
výtvarnou školu.
V roce 1900 se Mucha účastní příprav
Světové výstavy v Paříži (je autorem výzdoby
pavilónu Bosny a Hercegoviny a spolupodílí
se na projektu výstavby pavilónu člověka),
v roce 1904 pak poprvé opouští Evropu a odjíždí do Spojených států amerických, kde pak
působí opět nejen jako výtvarník, nýbrž i jako
učitel. V roce 1910 se Mucha natrvalo vrací
do Čech.
Jako malíř je Alfons Mucha zpočátku
autorem historických obrazů akademického
aranžmá, teprve devadesátá léta 19. století
znamenají v jeho tvorbě zlom - Mucha nachází
svůj vlastní osobitý styl, typický tím, že linie
kresby se stává samostatným, autonomním,
dekorativním prvkem jeho výtvarného díla,
zároveň se Mucha začíná výtvarně vyjadřovat

Městské kulturní středisko
a město Holešov pořádají
výstavu
plakátů, obrazů a kreseb

ALFONS MUCHA
- HOLEŠOV 2010
Výstava ke 150. výročí
narození Alfonse Muchy

17. června - 26. září 2010
v Zámecké galerii
Výstava se koná pod záštitou
senátora Parlamentu ČR
Zdeňka Janalíka.
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Alfons Mucha.

v symbolických nápovědách - když pak Mucha
tento svůj vlastní nový styl užije při zakázce
na plakát pro hru „Gismond“ (1894) v pařížském divadle Sarah Bernhardtové, získává
okamžitý úspěch.
Pro divadlo S. Bernhardtové pak Mucha
v následujících několika letech vytvoří mnoho
dalších úspěšných plakátů - vzniká „Dáma
s kaméliemi“, „Lorenzaccio“, „Samaritánka“,
„Médea“ aj., kromě toho se Mucha stává autorem množství plakátů např. pro Salon de Cents
a další instituce.
V této době (tedy ve druhé polovině devadesátých let 19. století) též Mucha vytváří
řadu návrhů dekorační malby, mimo jiné vzniká
panó „Čtyři roční období“, „Čtvero umění“,
„Květiny“, „Denní doby“ a „Měsíce“ (v letech
1896 - 1899).
Kromě toho se Mucha v těchto letech
velice intenzivně věnuje grafice užité - vznikají
jeho grafické návrhy jídelních lístků, kalendářů
či divadelních programů, věnuje se i grafice
knižní (za vrchol jeho ornamentální tvorby je
považována jeho ilustrátorská práce na knize
„Otčenáš“ z roku 1899).
Po roce 1900 se Mucha začíná navracet
k historické malbě, v níž usiluje o co možná
největší literární sdílnost a popisnost - v roce
1910 pak začíná pracovat na dvacetidílném
malířském cyklu nazvaném „Slovanská epopej“
(1910 - 1928), v němž se ideově navrací k myšlenkám českého národního obrození a zobrazuje mýty a legendy slovanských národů.
Po návratu do Čech též Mucha spolupracuje
na výzdobě Primátorského sálu pražského
Obecního domu. Ve svém posledním tvůrčím
období, již po vzniku samostatného Československa, se Mucha opět částečně navrací
ke svému originálnímu stylu z konce 19. století,
jeho návrhy bankovek, plakátů či poštovních
známek však již nejsou tak úspěšné a žádané
jako předtím.
Alfons Mucha umírá 24. července roku
1939, necelý půlrok po okupaci Československa
fašistickým Německem, v Praze na zápal plic.
(red)
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Program kina Svět
Úterý 22. 6. a středa 23. 6. v 19.30
h: MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY USA, komedie. George Clooney,
Jeff Bridges, Evan McGregor,
Kevin Spacey v bizarní černé komedii o hypnóze, válce. Reportér
Bob Wilton se snaží zapomenout
na rozpadlé manželství a hledá
velký námět pro svůj příští článek.
Potkává agenta speciální jednotky
Lyna Cassadyho, který mu odhalí
existenci tajné vojenské jednotky,
jejímž cílem je změnit válku tak,
jak ji známe.

rozděleni. Znovu se setkávají až
v Tokiu, Oskar pracuje jako drogový
dealer, Linda ve striptýzovém baru.
Oba si slíbí, že už se nikdy neopustí,
ale Oskar je při policejní šťáře zastřelen. Ale slib, který si dali, mu nedovolí
opustit tento svět. Jeho duch bloudí
nočním Tokiem a realita ztrácí pevné
obrysy. Přítomnost se začíná míchat
s minulostí i budoucností ve vizuálně
úchvatný a přitom děsivý koktejl.
Podmanivý film z prostředí tokijských
nočních klubů, který vypráví o životě,
o smrti a o lásce.

Středa 23. 6. a čtvrtek 24. 6.
v 17.30 h: ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
- USA, fantasy v českém znění.
Alenku čeká zážitek, na který hned
tak nezapomene. Když ji požádá
o ruku bohatý, ale přihlouplý Hamish, uteče pryč. Vydá se za Bílým
králíkem do fantastické Říše divů.
Šťastný sedmý počin spolupráce
režiséra Tima Burtona s hercem
Johny Deppem tentokrát inspirovaný slavnou fantasy spisovatele
L. Carrolla.

Úterý 29. 6. v 19.30 h: SERGE
GAINSBOURG: JE T´AIME - Francie/USA, životopisný s titulky. Pyšné
Francii zazpíval parodii Marseillaisy
v rytmu reggae, v přímém přenosu
si zapaloval cigarety bankovkami,
svedl sexsymbol Brigitte Bardot
v dobách její největší slávy, jeho
duet s Jane Birkin Je t‘aime... moi
non plus odmítli hrát v několika zemích kvůli obscénnímu textu. Provokatér a skandalista stejně jako
skvělý hudebník a umělec. Koho
urazil a svedl, jaké hity nesou jeho
rukopis a kam až sahalo jeho charizma ukáže film, který je stejně
zábavný a bouřlivý jako celý Gainsbourgův život.

Pondělí 28. 6. v 19.30 h: VEJDI
DO PRÁZDNA - Francie/Německo/
Itálie, thriller. Po tragické smrti rodičů jsou sourozenci Oskar a Linda

Program MKS
Čtvrtek 17. 6. v 15 h: VYSTOUPENÍ BUBENÍKŮ ZUŠ Holešov
a Kroměříž.
Zámecká zahrada

Výstavy:
VÝSTAVA ALFONS MUCHA
HOLEŠOV 2010 - reprezentativní
výstava plakátů, obrazů a kreseb
ke 150. výročí narození malíře,
od 17. 6.
Zámecká galerie

Pátek 18. 6. v 19.30 h: ŽEBRÁCKÁ OPERA - po úspěšné premiéře
se opět vrací neodolatelní hrdinové
skvělé komedie Václava Havla.
Hrají J. Leško, dále hrají J. Kuhl,
V. Dvořáková, M. David, K. Šťastná, L. Králová, I. Šáchová a D.
Kovan. Režie V. Dvořáková.
Sál kina Svět

VÝSTAVA POHLEDNIC, FALERISTIKY, MAGNETOFONŮ A RÁDIÍ - unikátní expozice, od 7. 4.
do 29. 8. zajímavá výstava.
Zámek Holešov

Čtvrtek 24. 6. v 19 h: FESTIVAL
STAROBRNO TOUR 2010: ČECHOMOR, BOLEK POLÍVKA, AG
FLEK - Koncert hvězd.
Zámecká zahrada

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA - černobílé fotografie
holešovského autora, od 1. 5. 2009
zámecká vinárna (stálá expozice).
Zámek Holešov

Na snímku zlínská skupina AG FLEK, v popředí Blanka Táborská
a Ivo Viktorín.
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Herečka Eva Miláčková-Vildmanová je jednou ze sedmi osobností, jejichž
Myslím si, že vůbec nepřeháním, když
napíšu, že příjmení Miláčková tuto milou
dámu dokonale vystihuje. A potvrdí to nepochybně všichni, kdo Evu Miláčkovou-Vildmanovou znají blíže. Když jsem se s ní
předloni prvně setkal v čajovně střediska
volného času TYMY, bylo mi velkým potěšením s ní posedět. Její vzpomínky na uplynulá léta v divadle či na lidi, které měla
ráda, nebudou chybět ani v připravované
publikaci Osobnosti, kterým netleskal jen
Holešov. A tady přinášíme malou „ochutnávku“…   

„To není za herectví, ale za ten kankán!“
„Před studiem na DAMU jsem točila pár
malých roliček ve filmech Osení, Hledá se táta,
Gustav Hilmar (tam jsem dělala průvodkyni)
a jiné,“ vzpomíná na své herecké začátky Eva
Miláčková. „Napsala jsem si tajně do všech
českých divadel, odpověď přišla z Mostu. A tak
jsem nastoupila, celá šťastná, do mosteckého
divadla jako elévka. Byla to bezvadná škola,
vedle výuky herectví jsme svítili, napovídali,
inspicírovali. A moje první role byla Madlenka
v Příliš Štědrém večeru. Krásná role, krásná
sezona. Elévská skupina byla fajn, přede mnou
končili Vítek Olmer a Václav Neckář. Se mnou
byli Mirek Moravec a Dáda Landsmannová. Pan
ředitel Lubomír Poživil mi radil jít na AMU. Váhala jsem, divadlo mi už příliš vonělo, ale udělala
„Všetulačkou“ dodnes - a ráda!
jsem zkoušky, rozhodla se pro školu a neliMaminka Evy Miláčkové, která se za svo- tovala. I tam byla prima parta, pár báječných
bodna jmenovala Bakalíková, pochází ze Vše kantorů. Hodně vzpomínám na Lea Spáčila,
tul, čímž bylo dáno, že sem malá Eva (narodila profesora herectví, Evu Kröschlovou, profesorse 1. září 1943 v Praze) jezdila na prázdniny ku pohybu, a Annu Kadežávkovou-Rottovou,
a jeden rok zde dokonce chodila do základní hlasovkářku. Výborní, obětaví. Profesorka Kröškoly. A jak je známo, jezdí do Všetul dodnes. schlová se na nás jezdila dívat i po absolutoriu.
„Dokonce celou první třídu jsem absolvovala Jedna, nejmenovaná, tak dobrá nebyla. Spoluve všetulské základní škole,“ vzpomíná Eva žák Vláďa Pucholt nás obcházel s dotazem: Tak
Miláčková. „Jsem z pěti sourozenců, tatínek co jí říkáš? Špatná, že? - Řekl to, pravda, jiným
byl Pražák, ale fakt je ten, že během války jsme slovníkem. Každý přitakal. - Tak mi to podepiš! s maminkou přebývali ve Všetulích a do Prahy a Vláďa vytáhl papír. Většina podepsala a víte,
se natrvalo přestěhovali až pár let po válce, že nám kantorku odebrali?
takže část sourozenců se narodila ve Všetulích
V prvním ročníku si mne po zkoušce zavoa část v Praze.
lal profesor Miloš Nedbal na chodbu. Miláčková,
A její první setkání s divadlem? „Snad navrhl jsem ti jedničku! - Já rozpačitě: Pane
žádný Všetulák nemůže nebýt nepoznamenán profesore, ale já v té roličce (vdovička z Každý
divadlem,“ vzpomíná Eva Miláčková, „takový něco pro vlast) ještě nedávám to vnitřní herecrozmach amatérského divadla jako na Hole- tví… - Smál se: To není za herectví, ale za ten
šovsku snad jiné kraje nepamatují. Maminka, kankán! - Tanec byl součást role.
její sestra a všichni bratři zpívali, muzicírovali
Po DAMU přišel Hradec Králové, nezapoa hráli. Bakalíkovi ze Všetul. Doma i v ochot- menutelných deset krásných let! To už šel se
nickém spolku. Příbuzní, sousedé. Takže to mnou manžel Miroslav Vildman, ten v Hradci
„semínko“ bylo zaseto v útlém dětství. Tetě Lídě spoluzaložil světoznámé loutkové divadlo Drak,
jsem „nahazovala“ texty, když doma studovala pak přešel k činohře, učil na AMU a po listopadu
Maryšu. Však jsem na ni vzpomínala, když jsem 1989 šel jako ředitel Divadla loutek do Ostravy
již profesionálně hrála v Hradci Králové.“
a bohužel mi v roce 1991 zemřel na rychlou,
zákeřnou chorobu. Nenahraditelný.“
Ve filmu si zahrála
skutečně málo, prakticky
jen na samém začátku šedesátých let minulého století. Byl to režisér Václav
Krška, který ji tenkrát obsadil do dívčích rolí ve svých
filmech Osení (1960) a Kde
řeky mají slunce (1960).
Zatímco v prvním snímku
představoval titulní roli
tehdejší filmový krasavec
Vít Olmer, ve druhém filmu
hráli prim Bedřich Vrbský
a Marie Waltrová, přičemž
další postavy ztvárnili Zuzana Fišárková, Vilém Besser,
Míla Myslíková, František
Kovářík, Jaroslav Satoranský, Libuše Havelková, JaS Jaroslavem Satoranským ve filmu Osení.
roslav Moučka, Karel HluEva Miláčková vystudovala herectví šička anebo právě tehdy sedmadvacetiletá Eva
na pražské DAMU, což byl ostatně její sen Miláčková. Ta se pak ještě objevila - coby průod útlého mládí. Vlastně ještě před studiem vodkyně - v životopisném dokumentu Gustav
herectví působila krátce v mosteckém Divadle Hilmar (1961), který režíroval Bořivoj Zeman,
pracujících. Po absolutoriu (1965) byla v angaž- i v komedii režiséra Františka Daniela Hledá se
má v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, táta! (1961), kde měla roli zdravotní sestry Oliny
kde působil i její manžel Miroslav Vildman, spo- pečující o děti v kojeneckém ústavu.
luzakladatel dnes už legendárního loutkového
divadla Drak. V roce 1976 přešla do pražského V divadle jsem hrála hodně
angažmá - stala se členkou Divadla Jiřího
„V Hradci Králové se mi splnil sen všech
Wolkera, kde byla až do konce osmdesátých hereček,“ říká Eva Miláčková. „Hrála jsem tam
let minulého století.
nádherné role. Maryšu, Taťánu v Oněgino-

osobnost
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Eva Miláčková v Goldoniho komedii
Mirandolína.
vi, Luisu v Schillerových Úkladech a lásce,
Annu Frankovou, Julču v Molnárově Baladě
od kolotoče (za ty dvě poslední jsem dostala
celostátní vyznamenání, Cenu DILIA). A jiné!
Solvejgu v Peer Gyntovi! Tragédie, veselohry,
frašky, pak i muzikál Bosá balada - o studentech
za protektorátu, tam jsem hrála se svou velkou
kamarádkou Evou Jakoubkovou.
Jeden čas jsem hrávala ty „chudinky, kterým lidé ubližují“, a v Hradci mi lidé nabízeli soucitně bez fronty přednost na tehdejší čtvrteční
knižní novinky, měla jsem volně detektivky 3 x
Odeon, vše až po tu schovanou svíčkovou…
Po mnoha letech jsem měla úraz kyčle, jela
jsem na pohotovost do Hradce a lékař mi pošeptal: Tak já držím za nohu Taťánu!
Na vyjmenování kolegů a kolegyň by nestačil papír, tak aspoň herečtí partneři. Od Mirka
Zounara, Jaroslava Černíka (to byl ten herec Jarda z Černých baronů, co pásl prasata
a doopravdy skvěle vařil) přes Tondu Brtouna,
Pepu Kettnera, Petra Křiváčka, Petra Svobodu
po Jirku Štěpničku (nezapomenutelný Oidipus
vladař), a to jsem určitě na někoho zapomněla.
Promiňte…
Pokračování na str. 17

Jako loupežnice (vpravo) v pohádce Sněhová
královna, na snímku s Táňou Fischerovou.
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životní i profesní peripetie líčí nová publikace Knihovničky Holešovska
Dokončení ze str. 16

Ovšem prázdný!
A ještě vzpomínka přeVětšinou jsme mívali vykladatelská. Čojson, manželův
prodáno i na zájezdech. Hrála
spolužák z AMU, ředitel dijsem hodně, bylo to náročné
vadla, přeložil do mongolštiny
na čas. A to už jsem měla
Prodanou nevěstu. Měla tisíc
doma malou dcerku Haničku.
repríz! Ohromný úspěch, nejDnes je dospělá, profesí socivíc se líbil Kecal. Ptala jsem
ální pracovnice.
se Čojsona, zda měl s překlaMám vzpomínku na Šrámdem nějaké problémy. Řekl:
kovo léto. V létě (bylo to v červAle ano, když Kecal přemlouvá
nu) zkusmo ředitelství divadla
Jeníka k nevěstě, která „dvě
posunulo začátek představení
krávy má a hezké telátko…!“
z půl osmé na šestou, myslím
No to by se Mongolové usmáli,
v pátek. Bylo šest a herec Mirek
u nás je žebrák, kdo nemá sto
Zounar (tatínek Martina Zounakusů dobytka! - A jak jsi to tedy
ra, tehdy batolátka), který hrál
přeložil? Ptala jsem se. - Jak?
redaktora Peroutku, nikde.
Má takové stádo dobytka, že
Obecenstvu, které se v horku
se nedá vůbec spočítat!
procházelo před divadlem, se
Po dvouletém pobytu
oznámilo, že pro náhlou nev Mongolsku jsem se vrátivolnost v souboru se o chvilku
la k profesi, dabuji, nejraději
zdrží začátek. Starostlivého
podivínky, a kupodivu nejvíc
lékaře, který přiletěl do šaten,
vražedkyně, zrovna včera
S kamarádkou Evou Jakoubkovou na jednom z poetických večerů.
zpacifikovali koňakem. Rychle
dvacátou osmou! Námořní vyse poslalo pro Zounara domů,
šetřovací služba - tak se film
tam se zjistilo, že je na rybách s karikaturis- jistá paní Anna Hrubá a do Všetul mě rovnou jmenuje. Ráda vzpomínám na Kdo vraždí nejtou Vladimírem Renčínem, jeli tedy k soutoku pozvala. Slovo dalo slovo a já tam tehdy uspo- lepší evropské kuchaře a na Adama Dalglishe.
Orlice a Labe a přivezli Zounara v rybářských řádala moji první besedu. Byla o Mongolsku To bylo v režii Olgy Walló, vynikající režisérky
botách s prutem. Mirek na rozveselený dav a uskutečnila se ve středisku volného času dabingu, ostatně u jejího tatínka K. M. Walló
křičel: Lidičky, promiňte mi to, já byl s Renčínem TYMY, to se psal rok 2005. Od té doby jezdím jsem začínala…“
na rybách! - Za chvilku jsme začínali a nikdo do TYMY jako domů…“
z nás si neuvědomil, jaká jsou první slova hry!
Z éry, kdy působila v Mongolsku, je tato Nejen o kamarádce Evě Jakoubkové
Šrámkovo léto skutečně začíná slovy: Vesničan vzpomínka: „V divadle v Ulánbátaru zkoušeli
Poslední vzpomínka Evy Miláčkové má
k postavě Peroutky, kterého hrál Mirek, skuteč- Havlovu Audienci, mne pozvali na schvalovací v sobě smutek, vzpomíná totiž na svou životní
ně říká: Z rybiček ráčejí? - Takový výbuch, co generálku. Režisérova úprava - celou hru za- kamarádku Evičku Jakoubkovou. „S odchodem
nastal, jsem v divadle nezažila, chechtali se komponoval do jakéhosi snu, zarámovaného mých blízkých se nedokážu vyrovnat ještě teď,“
lidé, chechtali se herci, uvaděčky, osvětlovači, tancem spoře oděných děvčat v čemsi, co při- tvrdí. „Evička byla skvělý, hodný, dobrý člověk.
všichni. Nejvíc Zounar. Šla opona, klid, nový pomínalo vzdáleně uniformy. Svůj krok režisér Skamarádily jsme se v divadle, jezdily spolu
začátek a zase po „ z rybiček ráčejí?“ ještě větší zdůvodnil tím, že mu v Havlově textu chyběly na vandry. Naše vandry! Pěšky, pořád jsme zpímela. Co dělat, začátek se musel škrtnout. Ale ženské postavy, tak je přidal aspoň takhle. To valy, spalo se, kam jsme došly. Při zpěvu jsme
ten aplaus na konci! Ach, Hradec Králové! Ach, jsem mu odkývala, ale nechtěla jsem připustit, si dávaly témata, třeba moravská města.
kdeže loňské sněhy jsou…!
S manželem jsme měli rádi i muže Evy, Peaby se na scéně pití piva odbývalo naléváním
Protože manžel začal mezitím víc učit do malých štamprliček - děj hry, jak známo, se tra Nováka, noblesního, plachého, skromného
na AMU a chtěl do Prahy, nastoupila jsem tam odehrává v pivovaře. Nepřípustné, křičela jsem, člověka. Byla jsem na jejich svatbě za svědka.
do Divadla Jiřího Wolkera, dnes je to Divadlo pivo se pije u nás z půllitrů! Nechceme, opono- Formálně se pak kvůli bytu rozvedli, beztak
v Dlouhé. Hrálo se pro děti, bavilo mne to. Zlé vali oni, to by si Mongolové o vás mohli myslet, o něj přišli, a před druhou svatbou, plánovasestry, nafoukané kněžny, pohádkový svět. že jste všichni alkoholici! Pít rovnou z půllitrů! nou na září 1997, v srpnu, Petr náhle umřel.
Z věcí, které se hrály i večer pro dospělé, ráda Tak jsem aspoň prosadila, že na stole byl půllitr. Odpoledne si u Evy objednal jídlo, špagety,
vzpomínám na roli paní Čiperné v Shakespearoa na chvilku si lehl. Když ho volala k jídlu, už se
vých Veselých paničkách windsorských. A matku
neprobudil. Škoda ho, byl vynikající zpěvák.
svaté Jany v režii manžela Mirka Vildmana. Janu
S Evičkou jsem naposledy hrála v Němhrála tehdy výborná Martina Hudečková.“
cové Babičce, v komorní úpravě Františka
Avšak pěkné role začala dostávat i v daPavlíčka, v Divadle Gong. Ona paní kněžnu,
bingu, kde je dodnes jako doma. Známá je
já babičku. Měla jsem s režisérem Janem Řenapříklad její korejská hospodská Rous v kulřichou domluveno, že nemusím přerušovat
tovním seriálu M. A. S. H., který se dočkal
dovolenou na Slovensku, že na prvních orienna televizních obrazovkách už několika repríz.
tačních zkouškách být nemusím. Na Slovensko
Dabovala ale i řadu dalších, například slavný
mi došel zvláštní telegram, že účast nutná, tedy
film Kdo vraždí nejlepší evropské kuchaře nebo
jsem chytala noční rychlík. A v Praze mi Evičtaké „shakespearovské“ filmové či televizní
ka oznámila, že první, byť orientační zkouška
přepisy. Ráda vzpomíná na spolupráci s hercem
na Babičku bez „babičky“ nelze, že je to mravní
Otakarem Brouskem st. a režisérem K. M.
divadelní imperativ. A měla pravdu.
Walló, což byl de facto jeden ze zakladatelů
Byla pedant na kostýmní detaily, vyhecočeského dabingu.
vala mne a já Babičku hrála se starodávným,
vzácným růžencem. Byť nebyl od druhé řady
Dva roky v Mongolsku
vidět, patřil tam. A na dialog paní kněžna - baPozději poněkud pozměnila svou profesi
bička jsme se vždycky těšily. Obě jsme odjak- a po roce 1989 působila jako kulturní atašé
živa chodily do divadla o hodinu dříve, tak jsme
v Mongolsku, které si velice oblíbila. Mongolsi dialog s chutí přehrávaly.
sko a tamní lidé - to je vůbec její životní téma,
Na úplně posledním našem životním seo kterém ráda vypráví. A právě přes Mongolsko
tkání - na kafi v Tescu - Evička plánovala turné
se oklikou vrátila znovu do Všetul.
s představením O Boženě Němcové, s úryvky
„Když o mém působení v Mongolsku vyšel
z Babičky. Velmi jsem se těšila, leč osud rozhodl
před pár lety článek v časopisu Vlasta,“ vzpokrutě jinak.“
Titulní strana programu k divadelnímu
míná Eva Miláčková, „napsala mi milý dopis
Připravil Robert Rohál
představení Babička, kde měla hlavní roli.
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Muzikou se opravdu bavíme, říká Zdeněk Molek,
frontman kapely Atlanta rock
Když v Holešovsku č. 10 vyšel malý článeček o skupině Atlanta rock, ke kterému mě
inspiroval promo singl kapely, nezakládal se
prý text na skutečnosti. Autor článku totiž použil
i některé informace z webových stránek, které
nebyly aktuální. Kapela se však ozvala, a proto
vznikl i následující rozhovor se zpěvákem Zdeňkem Molkem týkající se současnosti skupiny,
která má základnu v Bystřici pod Hostýnem.
V pořádku jsou už i webové stránky kapely
(www.atlanta.estranky.cz).

rozhovor
Jak byste ve stručnosti charakterizoval
skupinu Atlanta rock? Jakou hraje muziku
a kdo na vaši kapelu chodí?
Skupina se zabývá poprockem a bigbítem,
vystupujeme s dvouhodinovým programem.
Charakterizoval bych kapelu především jako
velmi dobrou partu kamarádů. V nynějším složení, které dal dohromady v podstatě Roman
Holomek. Na naši kapelu chodí lidé ve věku
od patnácti až do šedesáti let...
Kdo tvoří kapelu, co je to za muzikanty?
Kapelu tvoří starší, zkušení muzikanti,
doplnění o něco mladší krev. Složení od roku
2009: bicí - Bob Mašta, klávesy - Roman Vaculík, baskytara - Tomáš Mozola (začínal s námi

Tomáš Reger, ale po dvou
měsících odešel ke své kapele RAPE rock), kytara 1 - Jiří
Lichtenbreg, kytara 2 - Roman Holomek, zpěv - Zdeněk
Molek.
Jak hraje Atlanta rock
dlouho?
Jak jsem již výše uvedl,
v nynějším složení hrajeme
cca rok, ale první ATLANTA
vznikla v roce 2005 ze skupin REFLEX II, posléze MORAVSKÝ VÝBĚR ve složení
Bob Mašta, Roman Vaculík,
Roman Holomek, Ondra Bělík a frontmanem byl René
Trebuna. Po odchodu Ondry
a Renka přichází na baskytaru pan Nesrsta
a na zpěv Zdeněk Molek. Poté se kapela přejmenovává na ATLANTA rock. Tudíž stavebními
kameny jsou Roman Holomek, Roman Vaculík
a Bob Mašta.
Autorsky jste soběstační? Kdo je v kapele
autorsky nejplodnější?
Autorsky jsme vcelku soběstační, proto
jsme se zaměřili spíše na vlastní tvorbu. No
a nejplodnější je Jiří Lichtenbreg, doplňován Romanem Holomkem. Aranže tvoříme společně.

Jak často a kde zkoušíte?
Zkoušíme tak jednou za týden, někdy jednou za čtrnáct dnů. Chtěl bych zdůraznit, že
muzikou se opravdu bavíme, takže se za ničím
nehoníme - Jako někdo :-)
Co chystáte v nejbližším období, kde všude
budete hrát - a kdy zahrajete v Holešově?
Jak už asi všichni vědí, promo singl je
na světě a nyní se pomalu dodělává celé CD.
Mělo by být hotovo přibližně v říjnu 2010. Opravdu na nic nespěcháme! V Holešově bychom
rádi vystoupili, takže se těšíme, až se budeme
moci ukázat holešovskému publiku.
Co bude následovat po promo singlu?
Po něm? Asi standardně jako doposud,
pohoda a radost z hudby!
Připravil Robert Rohál
Foto archiv skupiny ATLANTA rock

Zábavy, kde zahraje
kapela MOTUS:
So 19. 6. Počenice (Ořecháč)
Pá 25. 6. Rataje
(hřiště, za nepříznivého počasí KD)
So 26. 6. Otrokovice (Štěrkáč)

Mažoretky Holešov		
pořádají konkurz do mažoretkových skupin
Chceš se stát mažoretkou?
Jezdit na soutěže a užívat si jejich atmosféru?
Chtěla bys mít mnoho nových kamarádek a zážitků?
Máš v sobě rytmus, chuť učit se nové věci a je na Tebe spoleh?
Tak přijď mezi nás...

Miniformace (od 14 let)
Arabelky
(11 - 13 let)
Lentilky
(7 - 10 let)

Konkurz proběhne v tělocvičně 2. ZŠ Holešov
Pondělí 21. 6. 2010 18.00 - 19.00				
Středa 23. 6. 2010 18.00 - 19.00
S sebou: sportovní oblečení, cvičky

Kontakt: Mažoretky Holešov, Lenka Doleželová - tel. 728 450 955, dolele@seznam.cz
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
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Loutky a bábky - v Holešově podruhé
V posledních dnech „uplakaného“ května proběhl v Holešově už druhý ročník festivalu
loutkových a alternativních divadel
„Loutky a bábky“. Dá se říct, že je
to svátek těch úplně nejmladších
diváků, protože spousta programů
je pro ně koncipována. Bylo by ale
chybou festival označit jen jako
dětský. Na své si totiž přijdou i ti
odrostlejší diváci.

festival
Nabídka pořadů byla pestrá
a výběr široký. Vladimíra Dvořáková, duše projektu a hlavní organizátorka za Městské kulturní
středisko, sestavila pro dny 27., 28.
a 29. května maratón akcí od odpoledních do pozdních nočních
hodin.
Po loňském prvním ročníku,
který si musel teprve své místo
vybojovat a navíc mu mimořádně
nepřálo počasí, se návštěvnost letos viditelně zlepšila a na mnoha
pořadech byla nejen uspokojující,

ale i nadprůměrná, i když počasí
opětovně neukazovalo svou přívětivou tvář. K tomu Vladimíra Dvořáková podotkla: „Minulý ročník
byl náročný hlavně kvůli momentálním improvizacím s přesouváním dějiště mnohdy na poslední
chvíli, ale jako velké plus vidím
okolnost, že si lidé našli cestu
do prostor kinoklubu. Někteří tyto
prostory vlastně pro sebe objevili.
Na tom jsme letos už mohli v podstatě stavět.“
Filmová a divadelní
představení
Kinoklub byl letos scénou
jednak opět pro loutková divadla
a premiérově v mnohem větší míře
i pro filmové projekce. Malí i velcí
diváci mohli zhlédnout z českého
zlatého fondu televizní Zlatovlásku, legendární verneovku Karla
Zemana Baron Prášil, poetickou
Jakubiskovu Perinbabu, švédskou
dětskou klasiku podle námětu Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka a hororově laděný snímek
Jana Švankmajera Šílení.

Zlatým hřebem ale zůstala
loutková divadla. Zejména páteční představení rozprávky pro
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče - Paskudárium. S ním
do Holešova opětovně zavítala Podozrivo Ideálna Kočovná
Iniciatíva (PIKI) slovenských
loutkoherců Katky Aulitisové
a Ladislava Piktora. Na přetřes
přišly nejen různé dětské lumpárničky a zlozvyky, ale i výchovné
metody, kvůli kterým pak z dětí
vyrostou lenivci, žalobníčkové
a prospěcháři.
Ožily pohádky
Josefa Čapka
Děti byly do kabaretu nenásilně vtahovány a hrály s sebou.
Na interakci s dětským publikem
byla založena i druhá loutkoherecká pohádka O pejskovi a kočičce.
S ní na festival přijela divadelní
společnost Říše loutek Kroměříž.
Přestože se jednalo již o druhé
uvedení tohoto představení, bylo
i vzhledem k sobotnímu odpoledni
velmi nadprůměrně dětmi s rodiči
navštíveno. V poutavém kaleido-

skopu vyprávění „ožily“ pohádky
Josefa Čapka.
V rámci festivalu se obecenstvo dočkalo ještě jedné velmi
úspěšné reprízy. Byla jí „černohumorná“ Hrobka s vyhlídkou od anglického autora Normana Robbinse
v podání holešovského ochotnického Divadla 6. května.
Doprovodný program
Nejen divadlem „byl živ“ festivalový divák. Pod širým nebem se
uskutečnilo několik koncertů. Z oblasti vážné hudby zahrál Holešovský
komorní orchestr skladby G. P. Telemanna, A. Vivaldiho, G. Torelliho
a J. Haydna. Z trochu jiného soudku
pak k poslechu zahrály i mladé kapely Lesní zvěř a Los Perdidos.
A kdo stále ještě nebyl úplně
spokojen a podvědomě hledal jinou,
alternativní muziku, toho na závěr
sobotního večera čekalo bubenické
překvapení. Africké bubny - TUBABU - byly tou nejlepší možnou
tečkou, která třídenní festival trochu
jiného kumštu uzavírala.
Text a foto Marie Drechslerová

JAK TO VIDÍM JÁ
Máme za sebou 2. ročník mezinárodního uměleckého setkání
divadelníků, muzikantů a performerů, které letos proběhlo o něco
dřív, než se původně plánovalo - tedy 27. - 29. května 2010 za finanční podpory Zlínského kraje, o. s. Hvizd a nadace Život umělce.
Celý festival byl letos laděn spíše do komorního duchu /oproti
loňsku/, to mu však jistě na jeho kvalitě neubralo. Vystoupení
slovenského divadla PIKI a českého souboru ŘÍŠE LOUTEK bylo
doplněno místním ochotnickým souborem Divadlo 6. května, také
řadou filmových projekcí a koncertů vážné i rockové hudby, a proto
doufám, že si každý přišel na své.
Ale protože platí heslo Festival skončil, ať žije festival, tak už
nyní připravujeme třetí ročník tohoto setkání, které bych ráda rozšířila
i na naše sousední Polsko, připravuji setkání řezbářů a sochařů,
kteří budou tvořit v plenéru města, a oživí tak řadu zákoutí, chci dát
prostor mladým umělcům nejen z Čech a Slovenska, ale i z Polska,
a tak by se z tohoto malého festiválku mohla stát příjemná příležitost k setkávání těchto třech národů, které k sobě mají velmi blízko
a mohou se navzájem od sebe učit a inspirovat!
Vladimíra Dvořáková, dramaturgyně MKS Holešov
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Zájezd, který zorganizovala společnost Castellum, se vydařil
V sobotu 5. června se uskutečnil zájezd,
který pořádala společnost Castellum Holešov.
Ráno na stanoviště dorazilo 43 účastníků zájezdu, přistaven byl krásný, pohodlný
autobus, obloha byla už konečně bez mraků
a zářilo slunce. Cílem první zastávky byl Moravský Krumlov. A Slovanská epopej Alfonse
Muchy. Do zámku, kde se cyklus vystavuje
od roku 1963, jsme vcházeli současně s kastelánkou. Toho dne jsme byli prvními návštěvníky
a obdivovateli monumentálních dvaceti pláten,
na kterých jsou zachyceny výjevy z dějin čes-

kého národa a dalších slovanských národů.
Pro nás pro všechny to byl úžasný zážitek, dílo
monumentální nejen svou myšlenkou, svým
provedením, ale také svými rozměry.
Další zastávka byla na barokním zámku
v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsme se
setkali s krásnou Elvírou Wrbnovou a Rudolfem
Kristiánem Wrbnou, jejichž portréty dominovaly
ve vstupní hale, a přenesly nás tak myšlenkami
zpět domů, do našeho holešovského zámku.
Třetím cílem naší návštěvy bylo město
Telč. Na jeho kouzelném náměstí jsme navští-

Na návštěvě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Čtvrtek 24. 6. 2010
Koncert hvězd
Čechomor, AG Flek
a Bolek Polívka
Zámecká zahrada Holešov

vili i obrazovou Galerii Wimmer, kde jsme se
potěšili z vystavovaných obrazů naší rodačky
paní Jitky Sadílkové.
Poslední zastávkou našeho sobotního
putování byla Třešť. Tady jsme zase obdivovali
určitě s láskou vyrobené betlémy a taky moderní
sluneční hodiny na náměstí.
Tento celodenní výlet se nesl v pohodě, radosti a v jakémsi souznění všech účastníků zájezdu.
Myslím, že za všechny mohu říci: děkujeme.
JUDr. Jarmila Pokorná
Foto Nelly Billová

Slovanská epopej v Moravském Krumlově je famózní.

Pátek 16. 7. 2010
Koncert zpěvačky

Neděle 25. 7.
- sobota 31. 7. 2010
10. ročník festivalu

LUCIE BÍLÉ
s kapelou Petra Maláska
Zámecká zahrada Holešov

TÝDEN
ŽIDOVSKÉ KULTURY

Městské kulturní středisko v Holešově vyhlašuje
Multimediální soutěž k Týdnu židovské kultury
pro děti, mládež i dospělé
na téma:

„Židé v Holešově mýma očima“
Typy prací:
Zajímavé způsoby prezentací (Power-point - zpracování fotografie,
literární útvary, film apod. - v digitální formě na CD, DVD…)
Prezentace těchto prací budou promítnuty v rámci festivalu židovské kultury
v Holešově 25. - 31. 7. 2010
a nejzajímavější práce budou oceněny.
Po Jarkovi Nohavicovi vystoupí už v příštím
měsíci také jedna z našich nejpopulárnějších
zpěvaček Lucie Bílá. I ona by měla zazpívat
„pod širákem“ v zámeckém parku.
Ve dnech 26. - 30. 6. 2010 zavítá do našeho regionu polský pěvecký sbor z města
Piekary Slaskie, jehož partnerským městem je Kroměříž. Sbor se jmenuje POLONIA
HARMONIA a v Kroměříži již jednou před několika lety měl velmi úspěšný koncert. Členové sboru
vystupují ve slezských krojích a všichni včetně
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Více informací: MKS Holešov - kino Svět, e-mail: program@mks.holesov.cz

Uzávěrka soutěže: 15. 7. 2010
POZVÁNKA NA KONCERT
svojí sólistky, kterou je Jolanta Lubojanska Kopydlowska, předvádí skvělý pěvecký výkon.
V letošním roce budete mít možnost tento jedinečný
sbor uslyšet při koncertu v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Holešově dne 27. 6. 2010
v 19.30 hod. Na programu budou díla
známých našich i zahraničních skladatelů
světového věhlasu. Předprodej vstupenek bude
probíhat od začátku měsíce června v Informačním
centru Holešov. Nenechte si ujít tento jedinečný
hudební zážitek.
Ing. Oldřich Kuchař
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na červen 2010
Beletrie
BARBERY Muriel - Pochoutka: Nový román
francouzské autorky, která ve svých knihách
boří společenské předsudky a zabývá se otázkou, jak lze aplikovat filozofii běžného života.
CARCATERRA Lorenzo - Spáči: Silný, strhující příběh o čtyřech kamarádech, kteří se kvůli
mladické nerozvážnosti ocitají v nápravném
zařízení, kde jsou krutě mučeni a zneužíváni
sadistickými dozorci. Kniha byla i zfilmována.
FRANCIS Dick; FRANCIS Felix - Vyrovnaný
účet: Zcela nová kniha slavného autora detektivních románů z dostihového prostředí Dicka
Francise a jeho syna Felixe.
HERMANS Frederik - Temná komora Damoklova: Proslulý román, odehrávající se za 2.
světové války a těsně po ní, je příběhem z přísně konspirativního prostředí odboje.
KLÍMA Ivan - Moje šílené století. II.: Ve druhém svazku pamětí se s autorem ocitáme
v Československu v letech 1967-1989.
KOONTZ Dean - Bezmoc: Nelítostný souboj
s psychopatem, který usiluje o víc než jen někomu zničit život.
LARSSON Stieg - Dívka, která kopla do vosího hnízda: 3., závěrečná část o fiktivním
časopise Milénium, spletité, ale bezchybně
zkomponované dílo, prokreslené postavy a jasné morální vyznění.
LODGE David - Nejtišší trest: Desmond Bates
je penzionovaný profesor lingvistiky a přichází
postupně o sluch. A tak milého pana profesora
čeká všechno, jen ne důstojné stárnutí...
PROCHÁZKOVÁ Iva - Nazí: Horké léto, Berlín
a ochočená evropská příroda - to jsou kulisy
každodenních příběhů Sylvy, Niklase, Evity
a Filipa, dnešních sedmnáctiletých.
RITTER Petr - Wirth versus stát: Hlavní
postavou románu je advokát, který se už více
než čtrnáct let u soudu marně domáhá vyřízení
restituce po svých předcích.
SOUKUPOVÁ Petra - Zmizet: Kniha mladé
autorky získala ocenění Kniha roku 2010. Obsahuje tři rozsáhlé povídky, ve kterých jsou
hlavním tématem rodinné vztahy.
Naučná literatura
BEKOFF Marc - Na zvířatech záleží: Autor
- biolog vysvětluje, proč zacházet se zvířaty
s respektem a soucitem.
ČERMÁKOVÁ Dana - Pábitel Jiří Menzel:
První ucelená biografie světově uznávaného

filmového a divadelního režiséra, scenáristy
a herce Jiřího Menzela.
DĚJINY Španělska: Rozsáhlá monografie z edice Dějiny států, popisující dějiny Španělska.
FUČÍK Ivan - Francie s ozvěnou domova:
Putování po stopách českých osobností, netradiční průvodce po zemi, kterou Češi milovali
a milují.
JŮN Hynek - Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách: Autor v knize zpracovává
téma strategie práce s klinty a krizové scénáře,
vychází také z vlastní zkušenosti přímé práce
s klienty sociálních služeb.
PAENZA Adrián - Matematiko, jsi to ty?:
Výborný průvodce matematikou, který byl přeložen do dvaceti pěti jazyků a po celém světě
se prodalo přes milion výtisků.
POHORECKÝ Vladimír - Po rozhlednách
a starých hradech. 6: Průvodce nabízí 59 tipů

Prodej vstupenek
na exkluzivní koncert
Magdalena Kožená
a Private Musicke

15. listopadu 2010
- velký sál zámku,
vstupenky v prodeji
v MIC v Holešově
do 30. 6. 2010.
Omezený počet vstupenek.

na výlety po celé České republice s dobrým
rozhledem.
STREICHSBIER R. - Martina Sáblíková:
Kniha sleduje krok za krokem zatím krátkou,
ale o to blyštivější kariéru Martiny Sáblíkové zázraku na bruslích.
VÁGNEROVÁ K. - Minimalizace šikany: Příručka obsahující praktické rady pro rodiče.
WIGNEY T.; EYERS K.; PARKER G. - Putování s černým psem. Život s depresí:
Jedinečná publikace nejen pro lidi trpící depresí,
ale také pro jejich rodiny a okolí.
Knihy pro dětské čtenáře
ARNOLD Nick - Zapráskané zažívání: Publikace překypuje informacemi a je plná fantastických faktů i kuriózních kvízů, testů i potřeštěných obrázků.
BROWN Rennie - Jak vycvičit draka. Filmový příběh: Škyťák má srdce Vikinga a jako
každý správný Viking cvičí v boji s draky, kteří
Vikingům kradou jídlo...
BŘEZINOVÁ Ivona - Eliáš a liška: Knížka plná
nesmyslů a obrázků pro nejmenší čtenáře.
COX Michael - Piráti a jejich karibská dobrodružství: Knížka podává bez příkras brutální
fakta o tom, jak to tehdy chodilo ve vodách nově
objevovaného světa.
DEFOE Daniel - Robinson Crusoe: Komiksová adaptace slavného románu anglického
spisovatele, je určena dětem od 9 let.
DVOŘÁK Jiří - Stromovka aneb Abeceda
vzácných či všelijak nádherných stromů:
Vyprávění o stromech, seznamuje s legendami,
jejich výskytem, plody a dalšími zajímavostmi.
KOVAŘÍKOVÁ Zuzana - Za zvířátky do lesa:
Pojďte s námi do lesa! Je plný zvířecích kamarádů. Krátké příběhy o nich vás pobaví i potěší.
KRATOCHVÍL Miloš; DVOŘÁKOVÁ Lucie Fanfárie: František a Majda z Kouzelné školky
vás - děti zavedou do čarovné země zvané
Fanfárie a prozradí vám tajemství, o kterých
se zdává jen ve snu.
LINDGREN Astrid - Zlodějíček Bubla: Přečtěte si, jak málo stačilo a nikdy byste nepoznali
báječnou Pipi Dlouhou punčochu...
MONSTRA a jiná strašidla: Sbírka více než
čtyřiceti nejděsivějších tvorů a bytostí, doplněná
příběhy a barevnými ilustracemi.
Další knižní novinky na www.mks.holesov.cz
nebo www.knihy.mks.holesov.cz.
IŽ

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
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V neděli 6. června se uskutečnila v Holešově zajímavá akce. Jednalo se o pokus o zápis
do české knihy rekordů v co největším počtu
lidí s biomechanickou aktivní stélkou J. Hanák
v obuvi. Tuto akci vymyslela paní Zdeňka Machalová z regeneračního studia „Z“ a naše SVČ
- TYMY ji velmi ochotně a s nadšením podpořilo.
Cílem akce bylo upozornit širokou veřejnost na pravou příčinu zdravotních problémů
a zároveň ukázat řešení. V našem SVČ - TYMY
se již dlouhodobě zabýváme také zdravým
životním stylem, pořádáme taky různé besedy,
přednášky, kurzy a většina pracovníků si už

Nábor do mažoretek
VŠETULKY
- pro dívky i chlapce
od 5 do 10 let,
náborová hodina s ukázkou
a zápis zájemců proběhne
v pondělí 6. 9. 2010 od 17.00,
trenérkou Alena Rafajová.

Byli jsme u toho
na sobě vyzkoušela účinky biomechanické
aktivní stélky. Příprava této akce byla velmi
náročná a dlouhodobá.
Velké poděkování si zaslouží hlavně paní
Zdeňka Machalová, která byla hnacím motorem
celé akce. Poděkování dále patří také vedení
a učitelkám prvních tříd z 1. Základní školy
v Holešově, externím a interním pracovníkům
SVČ - TYMY.

Program na náměstí byl velmi pestrý
a bohatý. Celé akce se účastnil také komisař
agentury „DOBRÝ DEN“, který dbal na regulérní
průběh celé akce. Velký dík si zaslouží také
všichni sponzoři a partneři, kterých nebylo
málo! Přejeme všem dětem i dospělým, aby jim
biomechanické aktivní stélky přinášely radost
z pohybu a podpořily jejich zdraví.
Mgr. J. Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Nábor do FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ
- hledáme nového Grygeru!
Zveme všechny kluky rok narození 2004, 2005
do fotbalových benjamínků - první trénink
a zápis v pondělí 6. 9. 2010 od 16.00 v TYMY,
trenér Ladislav Linda.

OSLAVA DNE DĚTÍ VE 3. ZŠ HOLEŠOV
V úterý 8. června proběhlo na zahradě
školní družiny 3. Základní školy v Holešově
zábavné odpoledne pro děti.
Paní vychovatelky spolu se žáky devátých tříd připravily pro děti spoustu humorných
atrakcí, ve kterých si děti mohly zasoutěžit
s kamarády nebo zkusit své síly. Proběhly
se v gumových holínkách, skok do dálky ab-
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solvovaly s deštníkem, do dálky si zaházely
obrovskou molitanovou krychlí a ani kuželky
nezůstaly uchráněny a padaly pod přesně mířenými ranami.
Veselé bylo i skákání v pytli, který nejmenším dětem sahal až pod bradu. Obtížné bylo
zvládnutí balonu na laně nebo co nejrychleji
postavit komín z kostek. Za každý splněný úkol

děti obdržely žeton - dětský peníz. Ty v závěru
odpoledne v družinovém krámku mohly vyměnit
za sladkosti či jiné drobnosti.
Odpoledne se nám vydařilo i díky krásnému slunečnému počasí, které se přeneslo
do nálady každého z nás.
Jana Budišová, vychovatelka ŠD
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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
Když odevzdáme učebnice, co bychom si
přáli více. Dva měsíce klidu a pohody, strávíme
je radši u vody.
Krásné prázdniny a dovolenou, naplněnou
dobrodružstvím, poznáváním nových míst, legrací, táboráky, sluníčkem, koupáním, pohodou
a krásnými zážitky
přejí pracovníci TYMY
ZVEME VÁS
18. 6. Cirkus asi nebude, od 17.00, divadelní
představení souborů černého divadla TYMY,
vstupné 10,-/dítě, 20,-/dosp.
19. 6. Volejbalový turnaj pro dívky i chlapce
od 15 let, turnaj o 4 - 6 hráčích, startovné 50,(přihlášky do 15. 6.)
20. 6. Cirkus asi nebude, od 17.00, divadelní
představení souborů černého divadla TYMY,
vstupné 10,-/dítě, 20,-/dosp.
22. 6. Veselá „dražba“ keramiky od 17.00
v TYMY, neoficiální dražba keramických výrobků z výtvarných kroužků
23. 6. Freedance mix od 16.30, taneční dovádění pro děti všech věkových skupin
23. 6. Floorbalové řádění od 18.00 pro děti od
9 do 15 let, jednotlivce i skupiny, start:10,25. 6. Hurá, prázdniny - od 16.00 na zahradě
TYMY, hry a soutěže, sladké odměny, táborák (špekáčky s sebou), projížďka na poníku
20,-/jízda, skákací hrad ZDARMA
Nábor do FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ hledáme nového Grygeru
Zveme všechny kluky rok narození 2004, 2005
do fotbalových benjamínků - první trénink a zápis v pondělí 6. 9. 2010 od 16.00 v TYMY, trenér
Ladislav Linda.
Nábor do mažoretek VŠETULKY - pro dívky i chlapce od 5 do 10 let, náborová hodina
s ukázkou a zápis zájemců proběhne v pondělí
6. 9. 2010 od 17.00, trenérka Alena Rafajová.
!!! Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
pro děti i dospělé bude k dispozici na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři TYMY
a na stránkách www.tymycentrum.cz od
25. 6. 2010.
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. - vodní sporty Náchod
Možnost se přihlásit i na jednotlivé dny. Přihlášky do 20. 6. v kanceláři TYMY

BARON PRÁŠIL v sobotu 14. 11. v Divadle Hybernia, 3D projekce, trikové efekty, kaskadéři,
odpolední představení, cena: 1.190,JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4. 12.
Návrat superhitů v Hudebním divadle Karlín,
cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 9.)
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)
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28

OHLÉDNUTÍ
Předání pamětních listů
holkám i klukům navštěvujícím kroužky TYMY věříme, že jste se s námi
cítili dobře a máte spoustu
nových zážitků. Děkujeme
všem, kteří vystupovali se
svými kroužky na přehlídkách, akcích a soutěžích a reprezentovali nejen sebe, ale i TYMY.
Už dnes se těšíme, že se v září 2010 znovu
v plné síle a v pohodě setkáme.
Vedoucí kroužků
Další vítězství děvčat ze Sundance
V sobotu 5. června se konal ve Zlíně 2. ročník taneční nepostupové soutěže „Tancer cup“. SVČ
- TYMY mělo zastoupení ve třech kategoriích.
V nejmladší kategorii se představil „Babydance“
se skladbou „Kuřátka“, v juniorech I. „Sundance“ se skladbou „Žabí muzikál“ a v kategorii
junior II. soutěžil „Freedance“.
Ve velmi silné konkurenci, která se sjela do zlínského Rock Café na Čepkově, všechny tři naše
kolektivy obstály na výbornou. Zaujaly porotu
hlavně vtipnou choreografií a nápaditými kostýmy. Všichni jsme netrpělivě očekávali vyhlášení
výsledků vzhledem k tomu, že konkurence byla
opravdu velká. S nadšením jsme vyslechli verdikt poroty, kdy v kategorii junioři I. vybrala mezi
patnácti kolektivy na první místo náš Sundance
se skladbou Žabí muzikál.
Radost, nadšení a emoce nebraly konce. Děvčata tak už po třetí, během jednoho měsíce,
zvítězila na prestižních tanečních soutěžích
v našem kraji. Potvrdila tak své taneční kvality! Chtěla bych všem dívkám ze Sundance
poblahopřát k jejich úžasnému výkonu. Velké
poděkování a obdiv si zaslouží jejich vedoucí
Olinka Pešková, která je pro děvčata velkým
příkladem, motivací a inspirací. Chtěla bych
také poděkovat celému fanclubu rodičů za jejich
velkou podporu a pomoc při zajištění všech
tanečních vystoupení. Děvčatům i Olze přeji
hodně dalších úspěchů a také spoustu nových
nápadů při vytváření tanečních choreografií.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

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 děti od 3 let s doprovodem (v ceně doprava,
vstupné, průvodce), přihlášky do 24. 6. v TYMY
MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 14. 11. v Divadle Kalich
Praha, v hlavních rolích vítězové televizní reality
show „Cesta ke slávě“, odpolední představení,
cena: 1.190,- (přihlášky do 10. 9.)

Se svým Žabím muzikálem uspěl taneční soubor Sundance i ve Zlíně.
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Díky fotbalu jsem poznal moje nejlepší kamarády, říká Milan Roubalík
Nejen o fotbale, kamarádství či o zajímavé
zahraniční zkušenosti, ale také o tom, jak se
člověku otočí život, když se narodí dítě, jsem si
chvíli povídal se známým holešovským fotbalistou Milanem Roubalíkem. Zajímavý kluk, který
navíc tvrdí, že se chce holešovskému fotbalu
věnovat po celý zbytek života.

Před časem se tvé partnerce narodila
dcera. Jak moc to změnilo tvůj život? Jsi
hrdý otec?
No, řeknu ti to, Roberte, asi takhle: jako
když otočíš ručičku o 360 stupňů, mám úplně
jiný pohled na život. A jestli jsem hrdý otec?
Tak to si piš, že jo…

V Holešově tě znají všichni především
jako fotbalistu, ale ty jsi taky úředník. Jak
to jde spolu dohromady?
Dohromady asi nijak, možná jen to, že
jak pracuji na městském úřadě, tak se často
potkávám s lidmi, co nám fandí, čímž přijde
řeč i na fotbal…

Taky mám dceru, byť už poněkud starší, letos jí bude osmnáct, takže dobře vím,
o čem mluvíš. Ale nemrzelo tě třeba trošku,
že to nebyl napoprvé kluk?
Vůbec ne, a možná v koutku duše jsem si
i trochu přál, aby to byla dcera.
A pokud by se však narodil kluk jako
druhý v pořadí, přál by sis z něj mít fotbalistu?
No zajímavá otázka, protože moje partnerka chce pět dětí… Ale pokud by se mi narodil
kluk, tak to víš, že určitě bych chtěl, aby hrál
fotbal. Já fotbalem žiji celý život, ale je jasné,
že by ho to muselo ale bavit, určitě bych ho
do toho nenutil.

rozhovor
Co bys řekl k současnému stavu holešovského fotbalu a jeho postavení v krajském přeboru?
Myslím si, že klub je na výborné amatérské
úrovni a má takové zázemí, že by mu mohly závidět i mančafty z vyšších soutěží. Od nejmladší
přípravky po mužstva mužů A a B si myslím, že
neděláme ostudu městu Holešov. Chtěli jsme
letos hrát do třetího místa, což se nám nepodařilo, takže jsem trochu zklamán, ale na druhou
stranu se tu opět vytvořila dobrá parta, takže
nemám obavy z dalšího ročníku.

Milan Roubalík.
V čem vidíš problém, že nevyrostla?
Ona by i vyrostla, ale někde těm klukům
dochází chuť, vytrvalost, hlavně v období, kdy
vyjdou ze základní školy a pak už je zajímá
úplně něco jiného, bohužel. Já měl v mládí
výbornou partu a ta zůstala doteď, kdy se
scházíme každý týden na fotbálku. Proto trochu
i lituji ty mladé kluky, protože o tohle všechno
později přijdou.
Kolik dní anebo hodin v týdnu věnuješ
fotbalu?
No snad to nebude číst moje přítelkyně, ať
nemám více úkolů v domácnosti, když mám tolik
času… Ale týdně tak sedm dní s přestávkami
na pracovní činnost a rodinu..
Před pár lety jsi hrával fotbal v Rakousku. Co to byl za přestup a jak jsi to
zvládal?
Byl to takový test pro mě, abych si vyzkoušel něco nového… Jednalo se o půl roku
a můžu přiznat, že nikdy toho litovat nebudu.
A musím říct, že hodně našich „fotbalistů“ by
se mohlo učit od tamních, jak se má bojovat
v kolektivu.

Máš ještě kromě fotbalu, rodiny a vlastní práce čas na něco jiného?
Když chceš, tak čas si vždy najdeš, ale je
pravda, že já ho moc nemám… Občas si ale
zajdu zahrát squash nebo tenis, ale nejraději
zajdu za kamarády na pivko do naší hospůdky,
kde probíráme vše od A až po Z a u toho se
odreaguji od starostí…
Co ti udělalo v poslední době největší
radost? A co tě naopak vytočilo?
Tak to je jasná odpověď - narození mojí
dcery Leničky! A vytočilo? Ono toho je moc…
Třeba rozhodčí na hřišti nebo diváci, kteří kritizují a přitom v životě nehráli fotbal.
Kam se chystáš na dovolenou?
Letos toho moc v plánu nemůžeme mít,
protože dcera je moc malá… Možná vyrazíme jen na tři dny do Tábora, jezdíváme tam
s partií každý rok, tak snad to i s naší malou
zvládneme.

Se svou dcerkou Leničkou.
Pokud vím, tak hraješ v mužské kategorii již čtrnáct let. Pořád tě to ještě tak baví?
A dokdy se tomu chceš věnovat?
Stále mě to baví, ale už to není v žebříčku
mých životních hodnot na prvním místě. Tam
je samozřejmě moje dcera s přítelkyní. Hrát
ale chci, dokud mi to zdraví dovolí, budu stíhat
mladým a dokud si ze mne nebudou jako ze
starce dělat srandu… Holešovskému fotbalu se
chci ale věnovat po celý zbytek života, mám mu
stále co vracet, protože díky němu jsem poznal
moje nejlepší kamarády.
Co nástupci? Jsou mladí fotbalisté,
vyrostla nová generace?
Možná jsem pesimista, ale tohle vidím jako
velký problém, který je na delší povídání…
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Milan Roubalík v akci.

Robert Rohál
Foto archiv Milana Roubalíka
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Badmintonový turnaj v Tymy
V sobotu dne 29. 5. se
v TYMY centru uskutečnil již druhý badmintonový turnaj. Turnaj se
hrál na jednom hřišti do 21 bodů
na dva vítězné sety. Zúčastnit se
mohl takřka každý amatérský hráč
se znalostmi pravidel této hry. Nahlášených bylo zhruba osm až deset párů. Bohužel na poslední chvíli
ze zdravotních či osobních důvodů
několik hráčů svou účast odřeklo,
ale i v pěti herních párech jsme se
dočkali výborné atmosféry a her-

ních zážitků. Vítězové a rovněž
ostatní hráči byli odměněni hezkými cenami od našich štědrých
sponzorů, jako je bystřická mlékárna, bystřické papírny HOSPA
a ostatní. Děkujeme všem, že
sportovní akce pro děti a dospělé
podporují, a také blahopřejeme
všem účastněným a těšíme se opět
na badmintonovém turnaji, který se
bude konat v období října 2010.
(tymy)

pozvánka
MO mrs holešov pořádá v sobotu 19. června 2010
v 0600 hodin v areálu rybníčky

Tradiční

bohatá tombola
občerstvení - rybí speciality
country hudba - texas
společné startovné - 200 Kč
lov pouze na jeden prut

Každý závodník musí při prezentaci předložit platný rybářský lístek

Prezentace od 05.00 hodin

petrův zdar • srdečně zvou rybáři

Jakub Hřib bodoval
v běhu do schodů
První červnový čtvrtek 3. 6. 2010 se v Ostravě
v budově Nové radnice konal úvodní závod české
Run-Up série běhů do schodů a nechyběl na něm
ani zástupce holešovského regionu, němčický
Jakub Hřib. Ostravského závodu se zúčastnilo
více než 200 závodníků. Hlavní závod pro účastníky starší 16 let představoval výběh 456 schodů
a překonání 75 výškových metrů nejvyšší radniční
budovy v České republice. Výkonem 2:19,4 min.
se Jakub v kategorii juniorů do 22 let umístil na
2. místě a čekal ho ještě finálový závod o celkové
umístění mezi muži již bez dělení do kategorií.
Ve finále se ještě dokázal zlepšit, dosáhl času
2:13,3 min., což mu vyneslo v konkurenci elitních závodníků nejen z České republiky umístění
na 10. příčce. Run-Up série v bězích do schodů
pokračuje v pátek 18. 6. 2010 v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. (Více informací pro případné zájemce
o účast na www.run-up.cz).
(red)
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Dva pohledy na derby holešovských fotbalistek
Holešovské holky - DFK Holešov 4 (0:0) 1
Za krásného slunečného počasí nastoupily Holešovské holky
k očekávanému městskému derby s DFK, ve kterém šlo oběma
klubům o více než jen o prestiž.
Do utkání vstoupily lépe hostující
hráčky, které si v úvodních minutách vytvořily převahu, ze které
vyplynulo několik rohových kopů.
Po jednom z nich se poprvé v utkání zaskvěla brankářka Tomečková,
která vychytala umístěnou hlavičku
Skupinové i bezprostřední dorážku
Bakalíkové. Domácí děvčata se
v celé první polovině nedokázala
vypořádat s příkladným nasazením
a důrazem hráček hostí. Přesto
si naše děvčata vypracovala dvě
slibné příležitosti. V první z nich
poslala Kovaříková do úniku Šilhárovou, která ale nedokázala
zakončit. Ve druhé šanci se po nákopu Dědkové a souboji Holcové
s hostující brankářkou ocitla opět
Šilhárová, odkrytou branku však
těsně minula. Do kabin se tak odcházelo za stavu 0:0.
Vstup do druhé půle se domácím opět nepodařil, hosté nastoupili
podobně jako v první půli a jejich
tlak vyústil ve stoprocentní šanci
Bakalíkové, kterou svým dalším klíčovým zákrokem zastavila vynikající Tomečková. Tato neproměněná
šance se v dalším průběhu ukázala
být klíčová. Po ní již iniciativa hostí
začala opadat, v horku ubývaly síly
a na důraze postavený fotbal hostí
tím byl poznamenán. Když ve stejném okamžiku domácí děvčata svůj
důraz a nasazení naopak zvýšila,
začal se obraz hry postupně měnit.
Domácí hrozili především z rychlých brejků. První z nich proměnila
ve vedoucí branku Šilhárová, která
zkušeně zakončila únik utěšenou
střelou k tyči. Vstřelená branka však
domácí neukolébala, ba naopak,
děvčata se neustále zlepšovala
a dostávala DFK pod tlak, ze kte-

rého vyústil i druhý gól, při němž důrazná Mrázková našla křižnou přihrávkou na malém vápně Ing. Darebníkovou, která míč usměrnila
do sítě hostí. Třetí ránu poté hostům
zasadila kapitánka Kovaříková, která se dostala ke svému obvyklému
slalomu napříč útočnou polovinou,
který zakončila uvnitř vápna střelou
přes padající brankařku. Hosté se
však nevzdali a po zbytečně vzniklé
standardní situaci deset minut před
koncem zdramatizovali, když Stolařová orazítkovala z přímého kopu
břevno a odražený míč uklidila hlavou do odkryté branky Vybíralová,
která si v dresu hostí branku za svůj
vynikající výkon zasloužila. Utkání
se však v drama nezměnilo, jelikož
vzápětí Šilhárová prošla otevřenou
hostující obranou a přesnou ranou
na zadní tyč stanovila konečné skóre na 4:1 pro domácí, kteří dokonale
zužitkovali svoji kvalitu v poslední
půlhodině střetnutí s velmi dobrým
soupeřem.
Mgr. Slavomír Bednář, FK
Holešovské holky

Další soutěžní utkání s přívlastkem derby mělo pro DFK opět
nešťastný konec… Za úmorného
vedra a s tréninkovým mankem,
zaviněným přemokřenými terény, nastoupila děvčata ke svému
dalšímu existenčnímu zápasu,
a jehož začátek byl více než vydařený. Utkání začalo náporem
DFK a hned v úvodních minutách
mohli jít hosté do vedení - po hlavičce Zdeňky Skupinové nedůrazně zakončovala Bakalíková a její
vyloženou šanci vychytala domácí
brankářka. DFK pokračoval náporem, důsledným bráněním Evy
Zderčíkové proti nejlepší hráčce
soupeře a výborným výkonem Páji
Jablunkové nedal domácím útočnicím šanci zakončovat, a tak se
hra odehrávala za trvalého tlaku
především na domácí polovině.
Zdeňka Skupinová byla sice důrazně bráněna ve středu hřiště, ale
přesto vedla řadu útočných akcí,
ovšem bez efektivní spolupráce
s Katkou Bakalíkovou, které se
tento zápas vůbec nevydařil. Velmi

dobře naopak hrála v záložní řadě
kapitánka Hanka Samsonková,
která s Míšou Vítkovou dokázala
odebírat míče soupeři a obě se
snažily o rozehrávku, která ale
byla velmi často nepřesná, výborně jim při tom sekundovala
Tereza Vybíralová, která vyplnila
střed hřiště a byla platná i ve hře
dopředu. Soupeř zahrozil pouze
dvěma protiútoky na konci poločasu, jinak první půle proběhla zcela
v režii DFK. Nápor našeho týmu
pokračoval i po přestávce, do další
vyložené šance se opět dostala
Bakalíková a opět neproměnila,
v tomto okamžiku přešla aktivita na kopačky domácích hráček.
Po výkopu domácí brankářky v 65.
minutě poprvé chybovala obrana hostí včetně nejisté stoperky
Stolářové a domácí vsítili důležitý první gól, který předznamenal
další vývoj zápasu. Následovaly
další dvě branky po chybách nedůrazné obrany a o výsledku bylo
rozhodnuto. V 85. minutě po trestném kopu Dominiky Stolářové sice
snížila hlavou Tereza Vybíralová,
ale tečku za utkáním učinily domácí hráčky opět po chybě hostí
v obranné fázi. Po většinu zápasu
fotbalově lepší celek zbytečně, ale
zaslouženě prohrál, protože zkušený soupeř dovedl potrestat jeho
minimum chyb maximem branek,
což hostující celek nedokázal.
Sestava: Kršňáková, Jablunková, Vybíralová, Stolářová,
Zderčíková, Dobroslávková,
Vítková, Samsonková, Šutová,
Skupinová, Bakalíková.
Branka: Vybíralová. Střídaly: Brezanská, Motalová. Nejlepší hráčka: Tereza Vybíralová
a Pája Jablunková.

Holešovské derby se hrálo za krásného počasí.

Mgr. Svatava Ságnerová

Mladí fotbalisté Kroměříže uspěli na turnaji v Holešově
Již třetí ročník fotbalového
turnaje „O pohár starosty města“
se uskutečnil v úterý 25. května na
stadionu Míru v Holešově. I přes
nepřízeň počasí přijelo 5 týmů. Mezi
nimi fotbalisté z SK HS Kroměříž,
1. FC Slovácko, FC Tescoma Zlín,
SFK Elko Holešov a 1. FC Přerov.
Mužstva hrála systémem každý
s každým 2 x 20 minut. Vítězem
turnaje se stal SK HS Kroměříž.
Na druhém místě se umístil tým
1. FC Slovácko, třetí místo obsadil
tým FC Tescoma Zlín, na čtvrtém
místě skončili domácí SFK Elko
Holešov a na pátém místě skončil
1. FC Přerov. Nejlepším hráčem
se stal David Venený ze Zlína, nejlepším střelcem Martin Chrenčík
ze Slovácka, nejlepší brankář byl
Jan Šiška z Kroměříže a nejlepším
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obráncem byl vyhlášen domácí
Daniel Matuška z Holešova. Všem
zúčastněným týmům i jednotlivcům
předal na závěr diplomy a poháry
starosta města Holešova Zdeněk
Janalík, poslanec Josef Smýkal
a předseda oddílu Petr Labancz.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celého turnaje
- město Holešov, SFK Elko Holešov,
pracovníci SVČ - TYMY. Také děkujeme dobrovolníkům, kteří zabezpečili průběh celého turnaje.
Výsledky jednotlivých utkání:
SK HS Kroměříž - 1. FC Slovácko
3:1, SFK Elko Holešov - 1. FC
Přerov 2:0, FC Tescoma Zlín - SK
HS Kroměříž 0:0, SFK Elko Holešov - 1. FC Slovácko 2:2, 1. FC
Přerov - FC Tescoma Zlín 0:6, SFK

Elko Holešov - SK HS Kroměříž
1:2, 1. FC Slovácko - 1. FC Přerov
6:0, FC Tescoma Zlín - SFK Elko
Holešov 3:0, SK HS Kroměříž - 1.

FC Přerov 6:1, FC Tescoma Zlín 1. FC Slovácko 0:1.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ - TYMY
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Fotbalisté si zajeli do lázní zastřílet
FK Luhačovice - SFK ELKO Holešov
0
(0:2)
6
V předposledním kole krajského přeboru
Zlínského kraje odjížděli hráči Holešova se
snahou navázat na dobré výsledky. Při absenci
Roubalíka, Odstrčilíka, Olši a Belzy musel trenér
Malík tvořit sestavu z toho, co měl k dispozici.
Po jediném hrubším faulu musel navíc odstoupit
zraněný Barták, a to již ve 32. minutě. Začátek
a konec první půle patřil domácím, ale ti se
do šestnáctky Holešova nedostali. Tam navíc
kraloval brankář Krejčí, který všechny míče
lehce sbíral. Již ve 3. minutě vysunul Marek
Josefa Křenka, ale tomu míč brankář sebral. Ve

33. minutě musel Bartáka vystřídat Uruba. Ve
40. minutě měli slibnou šanci také domácí, ale
Krejčí míč do sítě nepustil. Fotbalové pravidlo
Nedáš-dostaneš přišlo o minutu později - míč
dostal na křídle Uruba na svoji slabší pravou
nohu, ale nic mu již nezabránilo, aby dostal
hosty do vedení - 0:1. Na ukazateli skóre svítila
41. minuta. Ve 45. minutě Marek posunul míč
opět na Josefa Křenka, kterého podrazil domácí
brankář. Míč si postavil na bod pokutového kopu
Marek a bezpečně proměnil - 0:2.
Hned po přestávce přišla pro domácí další
rána. Ve 46. minutě přemýšlel Sedlařík, komu
že nahraje míč, ale nakonec ho kopl ze 35 metrů

na bránu a nepřipravený gólman Soukeník šel
pro míč do sítě - 0:3. V 54. minutě opět Uruba
zvýšil na 0:4. V 67. a 73. minutě se štěstí otočilo
také na Josefa Křenka, který dvěma brankami
zvýšil na konečných 0:6. Utkání řídil před 100
diváky rozhodčí René Stodůlka, který udělil
pouze dvě žluté karty.
Sestava: Krejčí - Ohlídal, Bačík, Charuza, Vávra, Barták, Sedlařík, Munster, T.
Křenek, J. Křenek, Marek.
Střídání: ve 33. minutě Uruba za Bartáka, v 72. min. Leško za Sedlaříka.
(HR)

Bikemaraton Drásal ČS s upraveným názvem, ale s osvědčeným programem
Je to až neuvěřitelné, ale v letošním roce se jede již 17. ročník
jednoho z nejvýznamnějších závodů horských kol u nás. Ráno 3.
července odstartuje závod s nově
upraveným názvem BIKEMARATON DRÁSAL ČESKÉ SPOŘITELNY na holešovském náměstí
(7.45 h hlavní závod na 115 km
a v 8.45 „Krátké Drásal“ na 53
km). Chybět nebudou závody dětí
a mládeže, oblíbená Open jízda
„Expedice kopaniny“, jejíž výtěžek
je věnován na humanitární účely,
a samozřejmě bohatý doprovodný
program v zámeckém parku. Pre-

zentace proběhne tradičně v Drive
Clubu, tj. v přízemí kina Svět. Další informace získáte v přiloženém
letáku, který je součástí tohoto vydání Holešovska (mediální partner
závodu).
Přípravy na závod v současné
době vrcholí pod vedením zástupců
hlavního pořadatele z Drásal Teamu Holešov a na zajištění organizace se také významnou měrou podílí
pracovníci Městského kulturního
střediska, města Holešov a městské policie, pořadatelskou službu
zajistí vedle velké řady ochotných
dobrovolníků také studenti Vyšší

Podnikatelé, umožněte nám
účast na MS

Jsme dva sportovci tělem
i duší. Hrajeme minigolf za minigolfový klub Holešov. Ač jsme věkem
teprve žáci, probojovali jsme se v letošním roce díky svým výborným
sportovním výsledkům na mistrovství světa juniorů v ruské Soči.
Svůj volný čas netrávíme fetováním, kouřením, ničením majetku,
krádežemi či jinými protizákonnými
činnostmi, ale většinou sportujeme,
trénujeme a jezdíme na minigolfové turnaje v rámci celé České
republiky.
Vzhledem k tomu, že v tomto
roce nedostal Český minigolfový
svaz vůbec žádné peníze na podporu reprezentace, je naše účast
na srpnovém mistrovství světa odkázána na to, jestli se nám podaří získat
finanční prostředky jenom a pouze
od různých sponzorů. Zatím nás fi-

a Střední policejní školy MV Holešov - zde je nutno poznamenat,
že pořadatelů bude rekordně přes
dvě stě - s technikou a zabezpečením pomohou členové holešovského sboru dobrovolných hasičů
a se zajištěním především startu
a některých míst i Policie ČR.
V roce 2003 se Bikemaraton
Drásal ČS jel i jako Mistrovství ČR
v MTB maratonu, je součástí seriá-

lu České spořitelny „Kolo pro život“
a je zařazen do VELO MTB maraton série a do soutěže o nejlepšího
bikemaratonce Cyklo-servisu. Je
nejstarším závodem svého druhu
u nás a také jedním z nejtěžších.
Navíc doprovodný program v zámku a zahradě z něj činí také velmi
oblíbené místo k setkávání. Jede
se pod patronátem starosty města
Holešova a hejtmana Zlínského
kraje a možná letos
bude předávat ceny
nový předseda vlády
Odvoz a likvidace
ČR. Další informace
autovraků zdarma.
také na www.drasal.
Doklad o ekolikvidaci.
cz a www.volny.cz/
kolopro.
Tel. 777 550 621
R. Seifert

nančně podpořili samozřejmě rodiče,
mateřský klub a město Holešov.
Obracíme se touto formou
na širokou podnikatelskou veřejnost s prosbou o jakýkoliv finanční
příspěvek, aby nám bylo umožněno
se této významné celosvětové sportovní akce zúčastnit.
Věříme, že se v našem městě
najde dost podnikatelských subjektů, které ocení, že jsme již něco
ve svém sportu dokázali, a budeme
moci reprezentovat naše město i daleko ve světě.
V případě, že byste nás rádi
podpořili jakoukoliv částkou, kontaktujte prosím našeho trenéra, pana
Doležela, na tel. čísle 777 707 850.
Všem, kdo nám fandí
a drží pěsti, děkují
Tomáš Klimek a Radek Doležel
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třicítka čtenářů Holešovska reagovala na hádanku z čísla 10/2010
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nespletl. Tentokrát šlo o dialog
z komedie Slunce, seno a pár facek, který vedou Jiří Lábus (živočichář Béda) a Jaroslava
Krečmerová (Evík). Prvním vylosovaným se stal
Ladislav Drábek z Holešova, který si pochutná
v Restauraci Kanada, jako
druhý byl vylosován Stanislav Čech z Holešova,
který si v příštích dnech
zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vylušZnámá scénka ze „slunce-senové“ trilogie
těné SUDOKU posíláme
režiséra Zdeňka Trošky.
volné vstupenky do kina
Svět Holešovanům - Jarmile Urbanové a Jaroslavu Nebuželskému. Všem
vylosovaným redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance, která je tradičně postavena
na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné české
komedie pochází tento dialog?
„Pštros?“
„Irenko, to je pro tebe k narozeninám...“
„Na co pštros?“
„Takovýho ptáka jsi ještě neviděla!“
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

Temné prvenství Holešova v dějinách - aneb Za vším hledej ženu - 2. část
Doposud nábožensky tolerantní Ladislav
mladší Popel z Lobkovic, pán na Holešově, se
po ztrátě své první manželky, Anny Alžběty ze
Salmu, na začátku roku 1615 zřejmě bláznivě
zamiloval do její mladinké, nezletilé neteře
Anny Marie ze Salmu. Protože podle tehdejších
pravidel byla jeho blízkou příbuznou (i když
z manželčiny strany), musel jako katolík požádat o papežský dispens (povolení). Jeho patron,
olomoucký biskup kardinál z Dietrichštejna,

1616 provdala. Z luteránto bylo právě tkalcovství),
sky vychované dívenky se
později byla odřezána srdstala vášnivou katoličkou,
ce zvonů ve sboru, zabakterá potom celý zbytek
veny svícny a modlitebna
života tlačila nerozhodnébyla uzavřena. I Daniel
ho, měkkého Lobkovice
Strážnický byl z Holešova
k co nejtvrdším opatřením
vyhnán a sbor byl předán
proti jinověrcům, i když to
jezuitům, kteří vyklidili faru
zpočátku bylo nezákonné.
pro nového holešovského
A tak už na podzim roku
faráře Jana Sarkandera.
1615 v rozporu s platným
A až do roku 1618 byli housnesením moravského
lešovští měšťané nuceni
HISTORICKÁ
zemského sněmu, potvrvyznávat katolickou víru
zeným králem Matyášem
- pokud se například neZAJÍMAVOST (seriál)
Habsburským, vyhání Laprokázali lístkem, že byli
dislav mladší z Lobkovic
u zpovědi, nesměli vykohlava strany snažící se o restauraci katolicismu na nátlak své nastávající
návat své řemeslo.
na Moravě, toho využil a zařídil, že Lobkovic holešovského luteránskéToto náboženské nátento dispens sice dostal, musel se však za- ho faráře Jana Vítů z fary,
silí, ke kterému v Holešově
vázat, že obrátí poddané na svých statcích kterou předává z Olomouod konce roku 1615 doErb Lobkoviců.
na katolickou víru a že na tuto víru přestoupí ce povolaným jezuitům.
cházelo, porušující platný
i mladičká, doposud luteránsky vychovávaná Jezuité ihned přebírají kostel a nechávají jej zemský zákon, výslovně zakazující přinucování
nevěsta. Protože Salmové byli zchudlí a ne- znovu vysvětit olomouckým světícím biskupem. poddaných k jiné víře, bylo nejen na Moravě, ale
měli žádného blízkého dospělého příbuzného Holešovští měšťané jsou pak výnosy své vrch- ve všech zemích Koruny české opravdu zcela
a ostatně Ladislav mladší z Lobkovic byl poruč- nosti nuceni bez ohledu na dosavadní vyznání první. Až v roce 1618, tedy tři roky po zahájení
níkem své nastávající, vše se rychle uskutečnilo chodit na katolické bohoslužby, a pokud tak násilné rekatolizace v Holešově, nechali kláša v tomtéž roce se nevěsta podrobila intenziv- neučiní, jsou pokutováni a když to nepomáhá, terní úředníci strhnout protestantské modlitebny
nímu „rychlokursu“ u olomouckých jezuitů, pře- tak i vězněni. Stejně jako luteránský kněz je v Hrobech a v Broumově (v Čechách) a na jestoupila na katolictví a za Lobkovice se v lednu pronásledován i bratrský „správce sboru“ Daniel jich místě postavit katolické kostely. A tyto dva
Strážnický - z rozka- násilné rekatolizační činy se staly roznětkou,
zu panstva nejprve která zažehla výbuch stavovského povstání
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydápředstavitelé tkalcov- a nakonec i vznik třicetileté války. O holešovské
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
ského cechu zabavili sousedy se tehdy nikdo nestaral a pan z LobMK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
ve sboru tkalcovské kovic ve vleku své ženy pod taktovkou biskupa
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
stavy (Čeští bratři ne- Dietrichštejna bez následků jako první v našich
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
platili desátky ani jiné zemích začal s násilným převracením na jinou
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví aunáboženské daně či víru. Ale i toto prvenství našeho města bychom
toři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
příspěvky, jejich du- měli znát, protože je součástí nejen naší místní,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
chovní se museli živit ale vlastně i té velké, národní historie.
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
řemeslem, v případě
http:www.holesov.cz.
holešovských správců
Karel Bartošek
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