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Uživí se supermarkety?

Město prodalo
byty a domy

Co vy na to,
pane starosto?
V Holešově byl ve čtvrtek
22. července otevřen supermarket Tesco. Vedle
Billy, Alberta Penny, Lidlu
a Luka se jedná o další
velkou prodejnu ve dvanáctitisícovém Holešově.
Uživí se tady všichni obchodníci? Co vy na to,
pane starosto?
To mi nepřísluší posuzovat. Město samozřejmě není ani majitelem, ani provozovatelem
těchto supermarketů, takže je to otázka spíše pro
manažery příslušných řetězců. V každém případě
je konkurence zdravá, takže lidé si budou moci
srovnat kvalitu i cenu zboží. Z hlediska města je
důležité, že nový supermarket vzniká v té části,
kde podobný obchod zatím chyběl, na což si
občané Všetul opakovaně stěžovali. Navíc cesta k Tescu nevede pouze od hlavní silnice na parkoviště, ale supermarket bude přístupný také
ze strany od starých Všetul. To bude výhodné
také pro obyvatele Količína či Pravčic, kteří sem
mohou jezdit na kole po cyklostezce. Podobně to
budou mít blízko obyvatelé Třebětic, Zahnašovic,
Ludslavic, ale i dalších obcí z okolí.
Pokračování na str. 3

KONCERT V ZAHRADĚ. Další z řady top umělců zavítal do Holešova. Tentokrát v zámecké
zahradě zpívala své nové písně i největší hity
ze svého repertoáru zlatá slavice Lucie Bílá.
Podrobnosti na str. 15.
Foto František Sovadina

Holešov (frs) - Zastupitelstvo města
na svém posledním zasedání definitivně rozhodlo o prodeji městských bytů a domů. „V součinnosti s nájemníky, kteří budou tyto byty kupovat,
nyní budeme připravovat kupní smlouvy. Snažíme se kupujícím vycházet maximálně vstříc, to
se ovšem netýká některých žádostí o snížení
ceny. Pravidla pro stanovení cen byla dohodnuta
po dlouhých jednáních a samotné ceny jsou
velmi výhodné pro stávající nájemníky. Vše bylo
schváleno zastupitelstvem města, a pravidla
proto nelze dodatečně měnit,“ uvedl starosta
města Zdeněk Janalík.
Zastupitelstvo v této fázi prodává 16 domů
se zhruba 60 byty, nebytovými prostory a také
několik garáží. Vedle bytů, které si kupují jejich
nájemníci, město prodává také několik celých
domů zájemcům, kteří nabídli nejvyšší cenu.
„Prodej domů a bytů je součástí restrukturalizace neustále rostoucího majetku města. Utržené
peníze použijeme na opravu a rozvoj jiného
majetku města - konkrétně na domy s pečovatelskou službou a další objekty, které jsou pro
město významné. Na tomto postupu jsme se
shodli napříč politickým spektrem zastoupeným
v zastupitelstvu,“ dodal starosta města.
Podrobnosti v zápisu z jednání Zastupitelstva na stranách 10, 11 a 12.

Začne Týden
židovské kultury
Pod mottem Humor a satira
v židovství se ponese jubilejní 10.
ročník festivalu Týden židovské
kultury, který proběhne na několika
místech Holešova, a to ve dnech
25. - 31. července. Tradiční akce,
jejímž pořadatelem jsou město Holešov, Městské středisko Holešov
a. s. Olam se koná pod záštitou
starosty města Holešova, hejtmana
Zlínského kraje, ministerstva kultury
a Velvyslanectví státu Izrael. Podrobnosti v letáku, který je součástí
tohoto vydání, anebo na str. 18.

NECKYÁDA V PŘÍLEPÍCH. Věhlas přílepských recesních akcí dávno překonal hranice obce. Po loňském velmi
zdařilém prvomájovém průvodu se o to letos postarala Neckyáda na místní přehradě. Podrobnosti na str. 29.
Foto František Sovadina

Příště vyjde
Holešovsko
19. srpna.
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Povodňové dotace Zlínského kraje obcím našeho regionu
Zlínský kraj poskytl obcím regionu dotaci
více než 200 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů následků povodní vzniklých po vytrvalých
deštích v červnu tohoto roku. Obce Bořenovice,
Kostelec u Holešova a Kurovice obdržely dotaci
ve výši 50 tis., město Holešov obdrželo dotaci
ve výši 20 tis. Kč, obec Němčice obdržela dotaci
ve výši 15 tis. Kč a obce Rymice a Zahnašovice
obdržely dotaci ve výši 10 tis. Kč.
Dotace je určena především na pokrytí
prvotních nákladů a na pokrytí nákladů na nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodní vzniklých po vytrvalých deštích
na území České republiky v červnu 2010 a lze ji
použít v rámci řešení krizové situace, v souladu
s přílohou k usnesení vlády ze dne 29. 9. 2009
Č. 1232/2009 „Způsob použití finančních pro-

středků z účelové rezervy na řešení krizových
situací, jejich předcházení a odstraňování jejich
následků“.
Finanční prostředky získané z této dotace
mohou být obecně použity například na nákup
vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních
prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích
vakcín, monitorování vody a půdy, rozbory pitné
vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny,
plynu, nákup a opravy poničeného zařízení,
stavební úpravy demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů,
odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených

Upozornění pro podnikatele
S platností od 1. 7. 2010 je novou povinností provozovatele živnostenské provozovny označit ji trvale a zvenčí viditelně identifikačním
číslem provozovny (IČP). Značení zavádí zákon č. 227/2009 Sb., kterým
se mění zákon o základních registrech. IČP je desetimístné číslo a váže
se na konkrétní osobu, která v provozovně vykonává podnikatelskou
činnost. IČP přidělují živnostenské úřady.
Ing. Jitka Martínková, Živnostenský úřad Holešov

Pronajmu nebytový prostor na nám. Dr. E. Beneše č. 37/19 v Holešově (bývalá prodejna Elektroservis Režný). Výměra nebytového prostoru
(prodejna, kancelář, sklad) je 100 m2. Uzavření
nájemní smlouvy je možné od 1. 8. 2010.
Informace - telefon 728 664 685.

objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů,
odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid
veřejného prostranství, na provizorní přechody,
odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové
ubytování a stravování a podobně.
V rámci našeho regionu se jednalo především o náklady spojené s nákupy materiálu
(pytle, desinfekční prostředky), vyčištění ucpaných kanalizací, odstranění náplav, nákupy
PHM a podobně.
Obcím tak byly v jejich nelehké finanční
situaci díky operativnímu řešení Zlínského kraje
pokryty alespoň prvotní náklady, které měly při
řešení nelehké situace z počátku ‚upršeného‘
června letošního roku.
Ivan Slezák

Veřejná vyhláška - změna územního
plánu města Holešova
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 15 územního plánu města Holešov a zveřejnění
návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu
města Holešov.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel
změny č. 15 územního plánu města Holešov ve smyslu § 6 odst. 1
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (stavební zákon ) dále jen stavební zákon oznamuje
v souladu s § 20 odst. 2, §22 a §52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu města
Holešov s jeho odborným výkladem, které se uskuteční dne 25. 8.
2010 v 15.30 hod. na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární
1407, místnost č. 310
b) vystavení upraveného a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu města Holešov
k veřejnému nahlédnutí v době 25. 7. do 25. 8. 2010 včetně.
Do návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu
města Holešov je možno nahlédnout na Městském úřadě Holešov, odboru
územního plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární 1407, dveře
č. 311 a na internetových stránkách města Holešova www.holesov.cz
v sekci městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Předmětem návrhu změny je změna funkčního využití pozemků
na jižním okraji místní části Všetuly (lokalita B) na plochu pro smíšenou
výrobu a služby, na jižním okraji města Holešova (lokalita C) na plochu
pro polyfunkční občanskou vybavenost, ve východní části města (lokalita
D) na plochu pro individuální bydlení a na okraji místní části Žopy (lokalita E) - stávající areál zemědělské výroby na smíšené plochy služeb
a agroturistiky.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22
stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov. Toto
oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu
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Uživí se supermarkety?

Duchovní dostali pamětní list
v deskách
Holešov (frs) - Pamětní listy v deskách
udělila Rada města Holešova děkanovi Františku Cincialovi a kaplanovi Josefu Svobodovi
v souvislosti s ukončením jejich duchovní služby
v holešovské farnosti. Radní zároveň schválili
poskytnutí 3 000 korun na zakoupení darů pro
oba kněze.
Děkan František Cinciala stál v čele holešovské farnosti tři roky. V průběhu této doby
došlo k velmi dobré spolupráci mezi farností

a holešovskou samosprávou. Děkan se pravidelně zúčastňoval celé řady společenských
a kulturních akcí pořádaných městem i jinými
organizacemi. Svou pastorační činnost rozšířil
i na skupiny, o nichž se v minulosti v souvislosti
s katolickou církví příliš nemluvilo. Jednou z takových akcí bylo například květnové žehnání
motorkářům a jejich strojům.
Foto František Sovadina

Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Důležitá je určitě i skutečnost, že otevřením
Tesca vzniká v Holešově celá řada nových pracovních míst. Přínosné bude podle mě i to, že nové
Tesco nebude pouze potravinářským obchodem,
ale že zde vznikne i menší pasáž se samostatnými
obchůdky. Zajímavou novinkou v Holešově jsou
samoobslužné pokladny, na kterých budou moci
lidé platit zboží pomocí automatů.
(frs)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledám zaměstnance pro provozovnu v Holešově.
Info. 732 127 047.
• Prodám montovaný plechový
sklad 3 x 5m s dvoukřídlovými
vraty. Cena 12 000,- Kč. Dovezu
zdarma. Tel. 603 261 677.
• Hledáme prodejní nebytové prostory v Holešově. Info.
732 127 047.
Představitelé města se v pondělí rozloučili s děkanem Františkem
Cincialou a zároveň přivítali jeho nástupce Petra Bulvase.

• Prodám pevný kotec pro psa svařený z L profilu. Rozměr 3 x 2 m.
Cena 9 500,- Kč. Dovezu zdarma.
Tel. 603 261 677.
• Prodám ocelovou halu v Holešově u nového Tesca o skladové
ploše 1 271 m2 s odstavnou plochou 1 277 m2. Cena dohodou.
Tel.: 602 268 916.

PRONÁJEM

komerčního prostoru v Holešově
v Tovární ulici
Celková plocha 600 m2 s možností rozdělení na samostatné prostory,
nákladní rampa, sociální zázemí, energie připojeny.
Informace - e-mail: pellex.cz@volny.cz, tel. 775 241 148.

Zemřel plukovník Vladimír Košan

Z žehnání motorkářům a jejich strojům na parkovišti před kostelem
se pomalu stávala masová akce.

Odchází kněz, který přibližoval
církev i nevěřícím
Po tříletém působení odchází z pozice holešovského děkana František Cinciala. Duchovní, který se nejspíše v mnohém vymykal mínění
řady věřících, nepraktikujících křesťanů i ateistů o katolické církvi a jejích
služebnících. Ono asi skutečně není zcela běžné, když kněz létá na rogalu,
jezdí na horském kole, žehná drsným motorkářům a vůbec jeví zvýšený
zájem o světské zájmy ostatních lidí. Jenže právě těmito svými postupy se
nejspíše nevešel do chápání řady konzervativních katolíků. Holešovem tak
jdou zvěsti o sporu mezi dogmatiky a liberály v řadách některých věřících,
které olomoucký arcibiskup vyřešil personální rošádou ve vedení farnosti.
Je zřejmé, že tyto fámy mají pravdivé jádro.
Svými přátelskými postoji a společenskou angažovaností přitom podle
mého soudu František Cinciala dokázal pro římskokatolickou církev velkou
službu. Často je ve veřejném prostoru slyšet stesky nad tím, jak sekulární
je český národ. Způsob duchovní činnosti, jak ji v Holešově vykonával
František Cinciala, je myslím jednou z cest, kterou lze popularitu církve
mezi občany zvýšit.
František Sovadina

Zastupitelů bude dvacet tři
Holešov (frs) - Na základě doporučení rady města stanovilo zastupitelstvo Holešova na svém posledním zasedání počet členů Zastupitelstva
města Holešova pro volební období 2010 - 2014 na 23. V samosprávném
sboru města tak zasedne stejný počet zastupitelů jako doposud.

Plukovník ve výslužbě Vladimír Košan se v dubnu letošního
roku dožil 83 let a v neděli 11. července odešel z tohoto světa.
Vladimír Košan byl občanem
města Holešova po dobu devíti
let. Přišel k nám jako voják v roce
1961 do funkce zástupce velitele
7. výsadkového pluku zvláštního
určení (VP ZU). Stal se známou
a respektovanou osobností, protože byl nejen čestným, přímým
a rozhodným velitelem, ale i dobrým spoluobčanem, ochotným pomáhat svému okolí.
V roce 1966 byl jmenován
velitelem 7. VP ZU a pod jeho velením se stal tento pluk elitním útvarem Varšavské smlouvy, respektovaným i v NATO. Své zásadové
postoje potvrdil Vladimír Košan
po obsazení naší republiky v roce
1968, kdy se rozhodně postavil
na odpor sovětské okupační moci.
V roce 1969 byl 7. výsadkový pluk
rozpuštěn a Vladimír Košan musel
odejít z armády. Odstěhoval se
do Plzně, kde žil až do své smrti.
V minulém roce udělila Rada
města Holešova panu Vladimíru
Košanovi pamětní list „Za statečnost a pomoc městu v srpnu
1968“.
V panu Košanovi odešel statečný, zásadový a přímý člověk. Jeho
odchod je ztrátou nejen pro nás,

kteří jsme se s ním znali, ale i pro
naše město, pro které hodně udělal.
Za vedení města
Josef Bartošek - místostarosta

Vladimír Košan při odhalení
pamětní desky u vstupu
do policejní školy v srpnu 2008.
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TJ Sokol Holešov oslavila 130. výročí svého založení
V polovině června oslavila
Tělocvičná jednota Sokol Holešov 130. výročí svého založení
v dubnu 1880. V tu dobu vznikla
jako Tělocvično-hasičská jednota
Sokol Holešov. Do čela jednoty
byl zvolen vlastenec a národovec
Dr. František Barvič. Sokolská jednota měla dva samostatné odbory,
a to hasičský a tělocvičný. Po šesti
letech dochází po oboustranné dohodě k samostatným organizacím
pod názvy: Dobrovolná hasičská
jednota a Tělocvičná jednota Sokol Holešov.
Začátky cvičení
Z počátku cvičí v Sokole
pouze muži a cvičilo se v hostinci na Špici na Plačkově, v malé
místnosti za hasičským skladištěm
a v tehdejší měšťanské škole. Archivy uvádí, že se cvičilo při petrolejových lampách. Od roku 1903
začínají v Sokole cvičit i ženy.
Svůj vlastní stánek začínají
sokolové budovat v dubnu 1906
a již na podzim v září je sokolovna slavnostně otevřena akademií.
Finanční prostředky na stavbu získával Sokol z dobrovolných sbírek,
kulturních akcí, členové upisovali
půjčky, které byly vesměs jednotně
darovány.
Za období I. světové války
sloužila sokolovna i jako lazaret
a po vzniku I. republiky nebylo
pochyb o tom, jaký význam tělovýchovný i národní má pokroková
činnost Sokola pro český národ.
V roce 1934 byl zvolen starostou Tělovýchovné jednoty Sokol
- profesor Ladislav Jaroš, tehdejší
ředitel gymnázia. Nastává doba
bohaté sportovní činnosti i úspěchů, které získávají družstva házené, atletů i odbíjené, cvičí se
i na slety. Kulturní odbor Sokola
obohacoval kulturu ve městě koncerty a divadelními představeními.
Do Holešova byly zvány i profesionální soubory a herci.
Těžká léta Sokola
S léty 1939 - 45 přichází nejdramatičtější období za II. světové
války. I z řad sokolů byly oběti,

mezi nimiž byl starosta Sokola br.
Lad. Jaroš, který byl v červnu 1942
v Brně popraven. Na jeho počest
TJ Sokol Holešov pořádá každoročně turistický výstup na vrch
Jehelník k památníku, který mu
zde členové Sokola hned v poválečných letech zbudovali.
Poválečná léta a naděje
na obnovení sokolské činnosti skončila po XI. všesokolském
sletu v Praze v roce 1948, kdy
byla činnost Sokola zakázána již
podruhé.
Obnova činnosti
Ke třetí obnově činnosti Sokola dochází po změně politických
poměrů v r. 1989. Ihned v prosinci
dochází z iniciativy sestry Ludmily Plecháčové-Mucalíkové k vytvoření přípravného výboru členů
Sokola. V únoru 1990 se konala
první valná hromada a po ní byl
ustaven výbor T. J. Sokol ve složení: starosta - br. Jar. Dočkal, funkce
I. a II. místostarosty zastávaly sestry
L. Plecháčová-Mucalíková a Helena Gogelová. Jednatelem byl
jmenován br. F. Kučera, pokladníkem ses. Břeňová, vzdělavatelkou
ses. L. Sitková, matrikářkou ses.
N. Pastrnková, zapisovatelkou ses.
E. Malantová, náčelnicí ses. M. Kubíčková, revizory účtů O. Kolářová,
M. Strnadová, A. Glos.
Od začátku přechází do Sokola 80členný oddíl sportovní
gymnastiky a od září se rozbíhá
i cvičení rodičů s dětmi, cvičení
žaček, žen a rekreační volejbal.
Začátkem roku 1990 má T. J. Sokol
352 členů. Pro již necvičící sestry
začaly organizovat T. Schrotová
a L. Sitková schůzky seniorek,
a to pravidelně jednou za měsíc,
které trvají až do dnešních dnů.
Sokolu nastává složité období jednání o vrácení sokolského majetku, které je úspěšně ukončeno až
po třech letech.
Významné osobnosti
Není možné nevzpomenout
dvou výrazných osobností v období od roku 1990, spjatých s činností
Sokola v Holešově.

Představitelé Sokola a města Holešova vysadili společně lípu.
Jednou z nich je sestra L. Plecháčová-Mucalíková, která zasvětila celý svůj život ideálům Sokola.
Byla cvičitelkou, náčelnicí, hráčkou
i rozhodčí házené. Za II. světové
války byla aktivní členkou odboje
a padesátými léty byla postižena
i v zaměstnání. Dnes doceňujeme
její činnost při zpracování archivních materiálů o Sokole.
Druhou osobností je sestra
Helena Gogelová, která rovněž
jako dlouholetá cvičitelka a činovnice ve výboru Sokola ideou sokolství žila. Ještě při nedávných
návštěvách se až do konce života
zajímala o činnost naší T. J., sletové události i cvičení žen.
Obě tyto sestry patří mezi ty
nadšence, kteří Sokolu obětavě
sloužili a pomáhali ho znovuobnovovat.
K historii Sokola je třeba říci
i o jeho současnosti. I dnes má TJ
Sokol Holešov 300 členů a jeho činnost vychází z oddílu všestrannosti,
tj. cvičení rodičů s dětmi, předškoláků, žactva, cvičení žen, sportovních
oddílů zúčastňujících se soutěží,
a to šachy, orientační běh a sportovní gymnastika. Dále sdružuje zájemce o rekreační sporty, na které
chodí odbíjenkáři, boxeři, hráči flor-

Slavnostní akademie se odehrávala v holešovské sokolovně.
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balu a badmintonu. Do sokolovny
se dostaly i dříve neznámé sporty
či cvičení - capurea a taj-či. Vyvrcholením vždy šestiletého období
je účast na všesokolských sletech
v Praze a v období mezi slety různá
veřejná cvičení či malé slety po celé
republice i na Slovensku. V našem
programu má své místo i kulturní
část programu, ke kterému patří
tradiční společenský večer a dětský
karneval oddílu sportovní gymnastiky pro děti. Ve cvičebním programu v průběhu roku se najdou další
aktivity ke Dnu dětí, Svátku matek
či veřejná cvičební hodina před
prázdninami, kde se naši nejmenší
rádi pochlubí tím, co se naučili. Náš
program doplňuje cykloturistika,
cvičení v přírodě, zvláště v letním
období, a také spolupráce s KČT
při jejich akcích.
Toto je stručný výčet činností
dnešní TJ Sokol, z nichž jste mohli
vidět některé ukázky na akademii
v sobotu dne 12. 6. v místní sokolovně. Slavnostní schůzí s následnou akademií jsme připomněli
založení Tělocvičné jednoty Sokol
Holešov před 130 lety s úmyslem
v této činnosti vytrvat, zlepšovat ji
a zachovat pro další generaci.
TJ Sokol Holešov
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ŠIROKÁ NABÍDKA VOLNĚ STOJÍCÍCH A VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ

• automatické pračky
• sušičky prádla
• chladničky
• mrazničky
• myčky nádobí
• vestavné trouby
• varné desky
• a další
Nabídka rozšířena o profesionální a poloprofesionální spotřebiče

ZDARMA 8LETÁ ZÁRUKA
na kombinované chladničky s mrazničkou dole
a automatické pračky s 6. smyslem
• Montáž klimatizačních jednotek
• Slevy až 50 % (výrobky s estetickou vadou - II. jakost)
• Zelený bonus 500 Kč (na spotřebiče v en. tř. A+
pro zákazníky E.ON s.r.o)

OBCHODNÍ DŮM MORAVA
nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 17.00 • so 8.00 - 11.00
Bližší informace na tel.: 573 509 213, 602 155 980
5
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Podrobnosti o blížících se volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil
prezident republiky na dny 15. a 16. října
2010 svým rozhodnutím ze dne 18.6.2010,
publikovaným ve Sbírce zákonů č. 207/2010
Sb.Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Volič
Právo volit má občan za předpokladu, že
jde o státního občana ČR, který alespoň v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvanému pobytu,
a státní občan jiného státu, který v den voleb,
a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Ve volbách do zastupitelstev
obcí nelze volit na voličský průkaz.
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku
volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb
dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb
musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě
se musí jednat o státní občany České republiky,
případně o státní občany jiného státu, jimž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané
členských zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2
písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
A poslední podmínkou, která ale nebrání
zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž
následnému výkonu mandátu, je podmínka
uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách,
které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje § 21
zákona o volbách. Náležitosti kandidátní listiny

taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta,
činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím
svého zmocněnce.
Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu
nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě
tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby
byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby
do téhož zastupitelstva obce.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba
podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit
ke kandidátní listině petici podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této volební strany.
Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn.,
že musí být splněna také podmínka trvalého
pobytu voliče v obci. Kdo je voličem, je uvedeno (viz výše). Vedle podpisu voliče musí být
uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození
a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj.
úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají
se také podpisy kandidátů samých.
Počet podpisů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž
se konají volby.
Potřebné počty podpisů voličů

Obec

Bořenovice

Počet
obyvatel*)

pro nezávislé
kandidáty

pro
sdružení nez.
kandidátů

178

9

13

12 244

600

858

Horní Lapač

265

14

19

Jankovice

392

20

28

Kostelec
u Hol.

994

40

70

Kurovice

247

13

18

Holešov

Lechotice

413

21

29

Ludslavice

498

25

35

Martinice

718

29

51

Míškovice

525

25

37

Němčice

383

20

27

Pacetluky

219

11

16

Prusinovice

1261

51

89

Přílepy

921

37

65

Roštění

739

30

52

Rymice

603

25

43

Třebětice

281

15

20

Zahnašovice

340

17

24

Žeranovice

764

31

54

*) celkový počet obyvatel včetně cizinců
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je
limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li
se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva,
může volební strana na kandidátní listině uvést
nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů
volených do příslušného zastupitelstva obce
zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé
číslo dolů. Volí-li se tedy zastupitelstvo obce
např. o 7 členech, lze uvést na kandidátní
listinu maximálně 9 kandidátů, v případě zastupitelstva obce o 6 členech pak 8 kandidátů,
zastupitelstva obce o 5 členech 6 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva obce na každé
volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí
to na úřední desce obecního úřadu nejpozději
do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona
o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb.
Jakékoliv další informace o volbách
do zastupitelstev obcí naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra
České republiky www.mvcr.cz/ Informační
servis/Volby.
Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (I. kolo) vyhlásil prezident
republiky na dny 15. a 16. října 2010
svým rozhodnutím ze dne 18. června
2010, publikovaným ve Sbírce zákonů č. 207/2010 Sb. Volby do Senátu
Parlamentu ČR upravuje zákon č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“). Volby do Senátu
Parlamentu ČR se konají v pátek
15. října od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 16. října od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Hlasování
probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Sená-

6

tu, konaném ve dnech 15. a 16. 10.
2010, nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se
konat druhé kolo voleb, a to v pátek
22. října od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 23. října od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Ve druhém
kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvých dvou místech. Hlasovací
lístky pro druhé kolo voleb již voliči
nebudou dodány předem, ale volič
je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dny voleb. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR lze hlasovat
na voličský průkaz.
Způsob a podmínky vydání
voličského průkazu
Požádat o voličský průkaz lze
již dnes u obecního úřadu přísluš-

ného podle místa trvalého pobytu
voliče, a to dvěma způsoby:
1) zaslání písemné žádosti
Žádost musí být opatřena
ověřeným podpisem voliče. Formulář žádosti je možno vyzvednout
na informacích v budově Městského úřadu Holešov, Masarykova
ulice 628 nebo na internetových
stránkách města www.holesov.cz,
v odkaze Volby 2010.
Žádost musí být příslušnému
obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.
do pátku 8. října 2010.
2) osobně
Volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti
voliče po prokázání jeho totožnosti
učiní úřední záznam.

O vydání voličského průkazu
lze požádat do okamžiku uzavření
stálého seznamu, tj. do středy 13.
října 2010 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 30. září 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jim uvedenou adresu.
Jakékoliv další informace
o volbách do Senátu Parlamentu
České republiky naleznete na internetových stránkách Ministerstva
vnitra České republiky www.mvcr.
cz/ Informační servis/Volby.
Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí
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Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů
Rudolf Švirec - muž, který neustále hledal nové věci
Plukovník Rudolf Švirec se narodil
3. května 1937 v obci
Borinka u Bratislavy. Po absolvování
obecné školy odešel
na vojenské gymnázium a po maturitě
na vojenské učiliště,
z něhož byl v roce
1958 vyřazen v hodnosti poručíka. Protože ho lákala služba
u výsadkového vojska, přihlásil se
k výsadkové brigádě. Uspěl, absolvoval u brigády přeškolovací kurz
a po jeho ukončení byl zařazen
na funkci velitele čety 22. výsadkové průzkumné roty v Prešově.
Funkci velitele čety potom následně zastával i u 22. průzkumného
praporu a 7. výsadkového pluku
zvláštního určení v Holešově.
Později se stal pomocníkem náčelníka výsadkové služby
pluku, kde - už jako zkušený výsadkář - měl příležitost podílet se
na provádění vojskových zkoušek
a zavádění nového typu padáku
OVP 68 do výstroje. Při zakládání
průzkumné roty u Západního vojenského okruhu byl z Holešova pře-

velen k této jednotce,
kde byl ustanoven
do funkce zástupce
velitele roty a náčelníka výsadkové
služby. Rudolf Švirec
měl tvůrčí činorodou
povahu a stále hledal
nové věci, nové metody výcviku, nové
taktické prvky. Proto
se mu podařilo prosadit a zorganizovat
nový způsob seskoku průzkumníků
z nízko letícího vrtulníku.
Později, v říjnu 1968, byl
v rámci reorganizace průzkumných
a výsadkových jednotek ustanoven
do funkce velitele 1. výsadkové
průzkumné roty ZVO, kterou vykonával až do roku 1972. V letech
1972 až 1975 absolvoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého. Po ukončení studia mu byl
přiznán titul inženýra a byl převelen
k 22. výsadkovému pluku a ustanoven do funkce velitele praporu.
Jeho neklidná povaha ho
však zase hnala jinam, a proto
v roce 1978 požádal o přeložení.
Z působnosti MNO byl převeden
do oboru působnosti Svazarmu.

Zde působil jako starší inspektor
specialista v oddělení letecké přípravy a sportu ČÚV Svazarmu
až do poloviny roku 1984. V této
době zároveň prodělal výcvik pilota sportovních letadel a potom
stihl nalétat na letounech typu Zlin
150 letových hodin. Vypracoval
se na funkci zástupce vedoucího
oddělení letecké a výsadkové přípravy a sportu ČÚV Svazarmu.
Zde byl v květnu 1984 povýšen
do hodnosti plukovníka.
Jeho pestrý a náročný způsob života mu však způsobil zdravotní problémy s páteří a z těchto
důvodů musel ještě v roce 1984
skončit s praktickou parašutistickou a leteckou činností a zároveň
byl převeden do funkce vedoucího
odboru branné přípravy a záloh
ČÚV Svazarmu. Při transformaci
Svazarmu na jiné samostatné složky byl nově ustanoven do funkce
vedoucího oddělení branců a záloh federálního výkonného výboru
Svazu brannosti, který se v průběhu roku 1990 změnil na Československý branný svaz. Od roku
1992 pracoval ve funkci náčelníka
personální správy federálního ministerstva obrany a dnem 31. 5.

1992 byl propuštěn ze služebního
poměru vojáka z povolání a přeložen do zálohy.
Po propuštění do zálohy si
vyřídil živnostenský list na nákup
a prodej zboží - obchodní činnost
však vykonával jen krátce. Potom
společně se synem založil s.r.o. pro
lesnické práce a zpracování dřeva.
I když tato firma docela prosperovala, ukončili v roce 1998 její činnost.
Přes všechnu zátěž spojenou s povoláním prožíval Rudolf Švirec spokojený rodinný život. V roce 1959 se
oženil a vychovali 3 děti. Dnes žije
i se svojí manželkou v podhůří Jeseníků, kde si pořídili rodinný domek
se zahrádkou a těší se z pěstování
ovoce a zejména ze svých 9 vnoučat a dvou pravnoučat.
Rudolfa Švirce charakterizovaly smysl pro pořádek, přesnost,
zodpovědnost, což se výrazně projevovalo na výkonu všech jeho náročných funkcí. Pro svou vstřícnost
a kamarádství má mnoho přátel
mezi vojáky dodnes. Na Holešov
rád vzpomíná a využívá každé
možnosti, aby se mohl se svými
kamarády setkávat.
Jaroslav Bílek
Josef Bartošek

Dne ozbrojených sil se zúčastnili i holešovští veteráni
Dne 30. 6. uspořádalo Krajské vojenské velitelství ve Zlíně
oslavu Dne ozbrojených sil České
republiky. Při této příležitosti pozval
plk. Henner do Napajedel zástupce
vedení kraje - hejtmana Stanislava
Mišáka a statutárního náměstka
Libora Lukáše, představitele měst,
poslance PČR, zástupce Klubu výsadkových veteránů, představitele
policejních složek, členy aktivních
záloh a taky své spolupracovníky.
Za holešovský Klub výsadkových veteránů se akce zúčastnili jeho předseda Dušan Hric
a členové výboru Pavel Chmelík
a Václav Ryšavý. Město Holešov

reprezentoval jeho místostarosta
Josef Bartošek. Mezi členy aktivních záloh byl také Libor Plaček,
zaměstnanec Finančního úřadu
v Holešově, který si z tohoto shromáždění na své uniformě odvážel
domů o jednu hvězdičku více.
Akce byla zahájena českou
státní hymnou, po které následovaly slavnostní projevy a netradiční povyšování některých veteránů
a členů aktivních záloh. Po společném obědě předali zástupci KVV
pamětní medaili hejtmanu Stanislavu Mišákovi a medaili za zásluhy veliteli krajské vojenské správy
plk. Radku Hennerovi.

Zástupce KVV Holešov předává medaili za zásluhy veliteli krajské
vojenské správy plk. Radku Hennerovi.

Pěknou atmosféru dne doplnily také soutěže ve střelbě a v bowlingu. V obou soutěžích kralovali
příslušníci aktivních záloh - jednu
z medailí z těchto soutěží vybojoval
i Libor Plaček. Z Holešovanů zasáhli do soutěží i Dušan Hric a mís-

tostarosta Josef Bartošek - oba
však zůstali „těsně pod bednou“.
Byl to velmi zdařilý den a my
za jeho uspořádání děkujeme
plk. Hennerovi a jeho spolupracovníkům.
Výbor KVV Holešov

Střelecké závody v Dobroticích

V pátek 16. července se na policejní střelnici v Dobroticích konala
soutěž ve střeleckém trojboji. Zúčastnilo se celkem dvanáct družstev
tvořených vojenskými veterány z několika měst, zástupci Krajské vojenské správy ve Zlíně, vojáky ze 102. průzkumného praporu v Prostějově
a dalšími účastníky. Soutěžilo se ve střelbě ze samopalu, pistole a malorážky. Holešovští výsadkoví veteráni postavili hned tři hlídky. Na třetím
místě se umístilo družstvo ve složení Jozef Tóth, Dušan Hric a Ladislav
Hrubý. Čtvrté místo si vystřílelo první družstvo KVV Holešov ve složení
Miroslav Hanáček, Jiří Müller a Vladimír Klepal. Na dvanáctém místě se
pak umístili Emil Pišťáček, Miroslav Leffler a Antonín Remeš.
(sov)
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Holešovští senioři získali druhé místo v pétanque
Dne 24. 6. 2010 se dvě družstva z Centra pro seniory Holešov
ve složení 3+1 nehrající kapitán
zúčastnila 3. ročníku krajského
turnaje domovů pro seniory v pétanque, Memoriálu PhDr. Zdeňka
Szpaka, který se konal za krásného počasí v areálu Domova pro
seniory Burešov.
Účastníci byli rozlosováni
do dvou skupin, ze kterých do finálové části postupovala dvě družstva.
Holešov I ve své skupině vyhrál
3 zápasy, jeden prohrál a postoupil
do finálového klání z 1. místa. Dalšími soupeři byli senioři z Otrokovic,
Napajedel a Loučky. Holešov II byl
ve své skupině na druhém místě.
Ve finále Holešov I jeden zápas vyhrál, jeden remizoval a jeden
prohrál a s počtem 1,5 bodu se dělil
o 2. - 3. místo. Rozhodoval tedy
další zápas se soupeři z Loučky,

ve kterém Holešov I poměrem 2:1
zvítězil a umístil se tak na výborném druhém místě. Tento úspěch
neznamenal jen pohár a spoustu
dalších krásných cen, ale i postup
do moravského finále, které proběhne na stejném místě dne 26. 8.
2010. Bouřlivé a důstojné přivítání
účastníků pak při návratu domů připravily instruktorky sociální péče.
Velká gratulace od zaměstnanců Centra pro seniory Holešov
patří všem seniorům, kteří tak výborně reprezentovali naše pobytové zařízení sociálních služeb.
Dne 29. 6. 2010 proběhlo oficiální
poděkovaní hráčům od vedení zařízení s osobní návštěvou PaedDr.
Zdeňka Janalíka, starosty Holešova, a malým pohoštěním. Díky také
patří Domovu pro seniory Burešov
za pozvání, perfektní organizaci
s dobrým občerstvením.

Poděkování členkám TJ Sokol Holešov

Úspěšní reprezentanti z Centra pro seniory Holešov.
Držíme pěsti v moravském finále a přejeme hodně úspěchů.
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, statutární zástupce ředitelky
organizace a vedoucí sociální pracovník

V Žopích jsme vítali prázdniny
posledním zvoněním
Kulturní výbor našeho osadního výboru uspořádal první červencový
pátek dětský den s podtitulem „Poslední zvonění“. Děti sice měly svůj
svátek již o měsíc dříve, ale to je ještě škola. My jsme Den dětí spojili
i s oslavou vysvědčení a dali našim nejmenším, ale nejen jim, protože dorazily i děti z Holešova a Dobrotic, malý dárek za jejich celoroční píli.
Soutěže byly tentokrát ryze letní a s vodou coby rekvizitou, protože
rtuť teploměru se na slunci ten den šplhala hodně přes třicet stupňů. Pro
děti byl nachystán skákací hrad, na kterém se dokonale vydováděly.
Také zde byla možnost povozit se na konících. A můžeme všem dětem
slíbit, že koncem prázdnin na ně určitě nezapomeneme a opět pro ně
nachystáme odpoledne plné her a zábavy.
Za Osadní výbor Žopy Martina Sedláčková a Marie Javoříková

Děkuji členkám TJ Sokol Holešov - ženy skladba Kaleidoskop,
za vzornou reprezentaci Sokola Holešov při vystoupeních na Sokolském
Brně a III. Sokolských stavnostech v Trenčíně. Modrá trička s logem Holešova, která naše členky oblékaly ve volném čase, zviditelnila a dobře
prezentovaly naše město.
Irena Smrčková - starostka TJ Sokol Holešov

Mléčný automat byl přemístěn k Luku
Jistě jste si již povšimli, že dne
24. 6. 2010 došlo k přemístění automatu na čerstvé mléko, který stál
u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Automat je nově umístěný u prodejny
potravin Luko, ulice Grohova. Při této
příležitosti jsme u automatu na čerstvé mléko pořádali v pátek 25. 6.
2010 akci s názvem „Den s mlékem“.
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Šlo o ochutnávku podomácky vyrobených mléčných produktů, samozřejmě z našeho čerstvého mléka.
Každý měl možnost ochutnat domácí kefír, jogurt, probiotický nápoj,
acidofilní mléko, syrovátkový nápoj,
čerstvý měkký sýr a syrovátkovou
buchtu. Zájem o domácí zakysané
výrobky byl veliký.

Povodně 2010 - konec sbírky
Charita ČR vyhlásila v důsledku květnových
povodní 2010 sbírku na pomoc lidem, které toto
neštěstí postihlo. Charita Holešov se též zapojila
a oslovila občany Holešova a okolních obcí - Zahnašovic, Bořenovic, Jankovic, Martinic, Třebětic,
Roštění, Prusinovic a Količína. Těm osud lidí
postižených povodněmi nebyl lhostejný a přispěli
celkovou částkou 25 358,- Kč. Tento finanční obnos
již byl zaslán na sbírkové konto 5015003434/5500,
variabilní symbol 333, na které je možno i nadále

zasílat finanční dary.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nenechali svá srdce zavřená
a zapojili se do sbírky na pomoc lidem postiženým povodněmi, neboť
jim pomůže jakákoliv finanční výpomoc.
Gabriela Botosová, Dis. - Charita Holešov
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Další dva investoři vstupují do strategické zóny
Holešov (red) - Do Strategické průmyslové zóny Holešov vstupují další dvě společnosti, které již
podepsaly se Zlínským krajem „Deklaraci o porozumění“. Společnost
MRB Sazovice s.r.o. a společnost
Foundry and Machining, s.r.o. umístí své investice na této strategické
rozvojové ploše v následujících
měsících. Deklarace je základním
smluvním dokumentem avizujícím
investici v zóně, umožňuje provést
navazující kroky související s výstavbou průmyslových areálů.
Celková plocha obsazená
nově vstupujícími společnostmi
bude 2,33 ha, celková výše investice je plánována ve výši zhruba
240 milionů korun. V zóně tak
vznikne dalších 150 pracovních
míst, z nichž 145 by mělo být úplně
nových.

MRB Sazovice
Společnost MRB Sazovice je
česká firma podnikající v regionu
od roku 1990. Firma má v současné době 110 zaměstnanců
a její roční obrat dosahuje 250
miliónů korun. MRB Sazovice se
specializuje na zpracování plechu
a profilů, výrobu a montáž požárních a bezpečnostních dveří
a závěsných balkonů. Výstavba
nového výrobního areálu jí umožní zásadním způsobem zlepšit
organizaci výroby a skladování.
Rozšíření výroby bude díky nově
pořízeným technologickým zařízením spojeno s nabídkou nového
sortimentu laserového opracování
uzavřených a otevřených profilů.
Výstavba výrobního objektu s částmi pro administrativu a skladování
je navržena o zastavěné ploše cca

2000 metrů čtverečních. Celková
výměra pozemku včetně komunikací, zpevněných ploch a zeleně je
0,88 ha. Celková předpokládaná
výše investice včetně technologie
je 60 miliónů korun. Počet pracovníků v novém provozu bude
20 lidí, z toho 15 bude nově vytvořených pracovních pozic. Celý
výrobní areál společnost plánuje
uvést do provozu ve druhé polovině roku 2011.
Foundry and Machining
Společnost Foundry and Machining, s.r.o. bude v zóně realizovat nový projekt, který předpokládá
vybudování výrobního areálu s lehkou strojírenskou výrobou. Jedná
se o strojírenské obrábění se zázemím pro vlastní odlévání přesných
odlitků. Celý projekt je rozdělen

Čmelák model show 2010 bude
aneb Holešovští čmeláci žijí

do dvou fází. V první vznikne část
pro přesné strojírenství, v druhé
fázi pak část pro slévárnu přesných
odlitků z uhlíkových ocelí, nerezu,
litiny s kuličkovým grafitem, otěruvzdorné litiny a žáropevné litiny.
Hlavními odběrateli tohoto sortimentu jsou firmy v papírenském,
potravinářském, strojírenském
a železničním průmyslu. Celková
plocha, na níž bude závod postaven, je 1,45 ha. Výše investice pro
první část projektu je odhadována
na 20 až 30 milionů korun, pro
druhou pak na 120 až 150 milionů
korun. V první fázi bude vytvořeno
30 nových pracovních míst, ve druhé pak budou vytvořeny příležitosti
pro 60 až 100 nových pracovníků.
Dokončení první části projektu je
plánováno na konec příštího roku,
druhé potom v roce 2012.

Využití brownfields
ve Zlínském kraji
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP, v Praze 10 sděluje, že
do návrhu koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“, včetně vyhodnocení vlivů
této koncepce na životní prostředí, lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách ministerstva životního prostředí,
kód koncepce MZP098K (http://eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php) nebo na internetových
stránkách Městského úřadu Holešov (http://
www.holesov.cz/mestsky-urd/odbor-životnihoprostredi/posuzovaní-koncepci).
Informaci o místě a čase konání veřejného
projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. předkladatel koncepce, tj.
Zlínský kraj, na úřední desce Zlínského kraje.
Ing. Markéta Šubová

Podobní krasavci z Holešova nezmizí. Tradice modelářských show pokračuje i po likvidaci letiště.

Po likvidaci letiště Holešov přišli o leteckou plochu i holešovští modeláři. Společně
s vedením města, především díky vstřícnému
postoji pana starosty Janalíka, byla zahájena
jednání o zřízení nové modelářské plochy. Díky
pochopení vedení firmy Industry Servis ZK,
a.s., Strategická průmyslová zóna Holešov, byl
vybrán a schválen nový pozemek za vodárnou
v místě známém též jako „Na Větřáku“, na němž
byla nová letecko-modelářská plocha vybudována. Proto se holešovští „Čmeláci“ rozhodli, že
budou pokračovat v dlouholeté tradici pořádání
letecko-modelářské přehlídky, známé pod názvem „Čmelák model show“.

Po jednoleté přestávce se tedy letos,
ve dnech 7. a 8. srpna 2010, uskuteční
další - již 12. ročník této divácky atraktivní
podívané. Na místo se diváci dostanou buď
pěšky okolo vodárenského objektu, anebo
autem z hlavní silnice na Martinice (odbočka
vpravo podél „jahodové plantáže“). Přestože
vazba na letiště Holešov a vyhlídkové lety již
samozřejmě neexistuje, bude se na co dívat
a „holešovští Čmeláci“ se na návštěvníky už
moc těší a věří, že budou spokojeni stejně jako
v letech minulých.
V. Zicháček
předseda LMK Čmelák Holešov

AUTOKLUB HOLEŠOV
zve občany v sobotu 28. srpna 2010 od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách Autoškoly Trhlík
Zbyněk, Autoklubu Holešov v ulici Bartošova 993, Holešov (soutěže na kolech v prostorách
dětského hřiště Novosady) na „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ “.
PAINTBALL (paintballová hra, střelba na terče - za přispění: www.painball-zopy.net), SEGWAY
X2 (vyzkoušejte jízdu osobní dopravy budoucnosti - ovládá se náklonem těla), SKÁKACÍ HRAD
(pro všechny děti - za přispění města Holešov a Tymy centra), SOUTĚŽE PRO DĚTI (jízdní kola
a přilby s sebou), prezentace Střediska volného času - TYMY (nabídka zájmových útvarů na školní
rok 2010/2011, soutěže, www.tymycentrum.cz), VYZKOUŠEJTE NOVÉ VOZY ŠKODA A FIAT za přispění: www.dobecar.cz, VYZKOUŠEJTE ELEKTROMOBIL - za přispění: EVC Group s.r.o.,
představení činností firmy RAAB COMPUTER a další.
OBČERSTVENÍ a HUDBA ZAJIŠTĚNY (speciality na grilu, steaky, pivo, limo).

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 28. června 2010
Přijaté usnesení č. 73/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Miroslava Kunce a Ing. Miroslava Strnada.
Přijaté usnesení č. 74/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení:
Vojtěch Jurčík, Zdeněk Hlobil
a Bc. Jaroslav Chmelař.
Přijaté usnesení č. 75/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 28. června 2010.
Přijaté usnesení č. 76/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci zástupce tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 19. dubna 2010 a 17. května 2010.
Přijaté usnesení č. 77/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 78/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí
pozemku p.č. 3100/72, ostatní plocha, o výměře 227 m 2,
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 79/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 tímto
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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 80/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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
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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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 82/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 3501/1, ostatní
plocha, o výměře cca 9.000 m2,
k.ú. Holešov, a městských pozemků p.č. 151/19, trvalý travní
porost, o výměře 693 m2 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 83/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej částí městských pozemků
p.č. 907/7, ostatní plocha, o výměře cca 5 m2, p.č. 1017/3, zbořeniště, o výměře cca 57 m2 a p.č.
1017/4, ostatní plocha, o výměře
cca 57 m2, 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 84/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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 m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví Římskokatolické farnosti Holešov přejdou
do vlastnictví města Holešova
pozemky p.č. 358/11, o výměře
434 m2 a p.č. PK 364, o výměře
2.726 m2, k.ú. Žopy, v rámci přípravy stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“.
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 85/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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. 86/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/BKM/6002/2009-BKMM s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se pozemku p.č.
1801/2, ostatní plocha, o výměře
925 m2, k.ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 87/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí vlastnických práv
k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 853/1, ostatní plocha, o výměře 335 m2, k.ú. Holešov dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 30. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 89/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje
bydlení města Holešova“ žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 90/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu
„Centrum volnočasových aktivit
Holešov“ v jednotlivých letech
(2011-2012) z rozpočtu města
ve výši min. 22,7 mil. Kč včetně

DPH. 2. každoroční vyčlenění
finančních prostředků z rozpočtu města na krytí provozních
nákladů projektu, a to po dobu
minimálně 5 let od finančního
ukončení projektu, tj. po dobu
udržitelnosti projektu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2010. Zastupitelstvo města Holešova vydalo po ověření podle § 54 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění
(dále jen stavební zákon), podle
§ 6 odst. 5) písm. c) stavebního
zákona s použitím § 43 odst. 4)
stavebního zákona a v souladu s §
171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění,
opatření obecné povahy č. 1/2010
- Změnu č. 14 územního plánu
města Holešova v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 92/2010.
Zastupitelstvo města Holešova vydalo po ověření podle §
69 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen stavební zákon), podle § 6 odst.
5) písm. d) stavebního zákona
s použitím § 62 odst. 1) stavebního zákona a v souladu s §
171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném
znění, opatření obecné povahy
č. 2/2010 - Změnu č. 1 regulačního plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 93/2010. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej nebytových
prostor, stojících na pozemku p.č.
1196, a část pozemku p.č. 1196,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 1.330 m2, k.ú. Holešov,
společnosti SANITA CAR, s.r.o.,
Holešov, Sušilova 478, za kupní cenu 2.400.000 Kč + náklady
s prodejem spojené k 30. 4. 2012.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 31.07.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. II. Pověřilo starostu města
Holešova uzavřením kupní smlouvy. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 94/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
přerušilo projednávání prodeje
nebytových prostor v domě čp.
1193, stojícím na pozemku p.č.
2727/2, a pozemek p.č. 2727/2
o výměře 192 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 11
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Přijaté usnesení č. 95/2010. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej domu čp. 1029
na pozemku p.č. 45/4 a část pozemku p.č. 45/4 o výměře cca 540
m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Holešov, společnosti ELENG, s.r.o., Holešov, Palackého
859/78, IČ 27693554, za kupní cenu 7.000.000 Kč + náklady
s prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31. 7. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. II. Pověřilo
starostu města Holešova uzavřením
kupní smlouvy. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 96/2010. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej domu čp.
1420, stojícího na pozemku
p.č. 1681/19, a pozemku p.č.
1681/19 o výměře 113 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, Aleně Valáškové,
Holešov, IČ 75823675, Aleně
Stoklasové, Kostelec u Holešova, IČ 40949028 a Ivetě Truncové, Holešov, IČ 40948480,
za kupní cenu 1.000.050 Kč +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 7. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. II. pověřilo
starostu města Holešova uzavřením kupní smlouvy. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 97/2010. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej domu čp. 545,
stojícího na pozemku p.č. 1419,
a pozemku p.č. 1419 o výměře
1.141 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1420/1 o výměře 1.380 m2, zahrada, vše k.ú.
Holešov, zájemcům Radku Půčkovi, bytem Holešov, a Romanu Janečkovi, bytem Bystřice pod Hostýnem, za kupní cenu 7.600.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 7. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. II. Pověřilo starostu
města Holešova uzavřením kupní
smlouvy. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 98/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej:
1. bytové jednotky o velikosti
2+1 v I. NP domu čp. 1230 stojícím na pozemku p.č. 1477/1
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 1482, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Marii Dědičové a Ladislavu Dědičovi,
bytem tamtéž, za kupní cenu dle

předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
2. bytové jednotky o velikosti
2+1 v I. NP domu čp. 1230 stojícím na pozemku p.č. 1477/1
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 1482, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Martě Bardodějové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
3. bytové jednotky o velikosti 2+1
v II. NP domu čp. 1230 stojícím
na pozemku p.č. 1477/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podíl na pozemku p.č.
1482, vše k.ú. Holešov, do spoluvlastnictví manželů nájemců
bytu Stanislavu a Ludmile Čechovým, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
4. bytové jednotky o velikosti
2+1 v II. NP domu čp. 1230 stojícím na pozemku p.č. 1477/1
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 1482, vše k. ú. Holešov, nájemci bytu Zdeňku Macůrkovi, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
II. pověřilo starostu města Holešova uzavřením kupních smluv.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně po vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy.
Přijaté usnesení č. 99/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo prodej:
1. bytové jednotky o velikosti 4+1
v I. NP domu čp. 652 stojícím
na pozemku p.č. 1748 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1748, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, pozemku
p.č. 1749/2, zastavěná plocha, vše
k.ú. Holešov, do spolupodílového
vlastnictví nájemcům Vasylu Pakanychovi a Renatě Pakanychové,
bytem tamtéž, za kupní cenu dle
předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
2. bytové jednotky o velikosti 2+1
v II. NP domu čp. 652 stojícím
na pozemku p.č. 1748 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1748, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku
p.č. 1749/1, zahrada, pozemku p.č.
1749/2, zastavěná plocha, vše k.ú.
Holešov, do spoluvlastnictví nájemců manželů Markovi a Jolaně Teplíčkovým, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
3. bytové jednotky o velikosti 2+1
v II. NP domu čp. 652 stojícím
na pozemku p.č. 1748 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1748, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, pozemku
p.č. 1749/2, zastavěná plocha, vše

k.ú. Holešov, nájemci Marii Kubíčkové, Květoslavu Odstrčilíkovi
a Olze Odstrčilíkové, bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu + náklady s prodejem
spojené.
4. půdního prostoru o výměře
193,37 m2 v domě čp. 652 stojícím
na pozemku p.č. 1748 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1748, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku
p.č. 1749/1, zahrada, pozemku p.č.
1749/2, zastavěná plocha, vše k.ú.
Holešov, do spolupodílového spoluvlastnictví nájemcům manželů
Erikovi a Janě Langovým, za kupní
cenu dle předloženého návrhu náklady s prodejem spojené.
II. pověřilo starostu města Holešova uzavřením kupních smluv.
Zodpovídá: Jan Kolářová. Termín:
bezodkladně po vyhotovení prohlášení vlastníka budovy.
Přijaté usnesení č. 100/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej:
1. bytové jednotky č. 192/1 o velikosti 1+1 v I. NP domu čp. 192
stojícím na pozemku p.č. 463
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 463, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov
nájemci Aleně a Jolaně Ďurišovým, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
2. bytové jednotky č. 192/2
o velikosti 1+1 v I. NP domu
čp. 192 stojícím na pozemku
p.č. 463 včetně podílu na společných částech domu a podíl
na pozemku p.č. 463, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov nájemci Marii Machovské,
bytem tamtéž, za kupní cenu dle
předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
3. bytové jednotky č. 192/3 o velikosti 1+1 v I. NP domu čp. 192
stojícím na pozemku p.č. 463
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 463, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov
nájemci Radovanu Sedlářovi,
bytem tamtéž, za kupní cenu dle
předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
4. bytové jednotky č. 192/4 o velikosti 1+1 v II. NP domu čp. 192
stojícím na pozemku p.č. 463
včetně podílu na společných
částech domu a podíl na pozemku p.č. 463, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov
nájemci Zdeňce a Tomáši Novákovým, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
5. bytové jednotky č. 192/5
o velikosti 1+1 v II. NP domu
čp. 192 stojícím na pozemku
p.č. 463 včetně podílu na společných částech domu a podíl

na pozemku p.č. 463, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov nájemci Boženě Valdové,
bytem tamtéž, za kupní cenu dle
předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
II. pověřilo starostu města Holešova uzavřením kupních smluv.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 101/2010.
Zastupitelstvo města Holešova I.
schválilo prodej :
1. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1193 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Vlastě Orságové, bytem tamtéž, za kupní cenu
dle předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
2. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1193 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, do spoluvlastnictví
nájemců manželů Markovi a Janě
Čadovým, bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
3. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1193 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu
na společných částech domu a podílu na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, do spoluvlastnictví nájemců
manželů Vladimíra a Ludmily Březíkových, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
4. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1193 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Ing. Jaromíru
Horákovi, bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
5. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1194 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Monice Jonákové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
6. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1194 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Robertu
Veselému,bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené.
Pokračování na str. 12
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které se konalo dne 28. června 2010
Dokončení ze str. 11
7. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1194 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Miluši Horejšové,bytem tamtéž, za kupní cenu
dle předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
8. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1194 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Ludmile
Čápkové,bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
9. bytové jednotky o velikosti 3+1
v domě čp. 1195 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, do spoluvlastnictví
nájemců manželů Zdeňka a Věry
Matelových,bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
10. bytové jednotky o velikosti 1+1
v domě čp. 1195 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Evě Lužíkové, bytem tamtéž, za kupní cenu
dle předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
11. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1195 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Daně Jandalové,bytem tamtéž, za kupní cenu
dle předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
12. bytové jednotky o velikosti 2+1
v domě čp. 1195 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov, nájemci Monice Železné, bytem tamtéž, za kupní cenu
dle předloženého návrhu + náklady
s prodejem spojené.
II. pověřilo starostu města Holešova uzavřením kupních smluv.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 102/2010.
Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo závěrečný účet
města Holešova za rok 2009
s výhradou. II. Uložilo starostovi města Holešova sjednat
opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
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Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 103/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 3/2010 dle předloženého a doplněného návrhu
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 104/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo plán společných zařízení v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrotice“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 105/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
stanovilo počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova pro volební období 2010 - 2014 v souladu
s ustanovením §§ 67 a 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 106/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo dodatek ke zřizovací
listině 2. Základní školy Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 107/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo na vědomí v souladu s ustanovením § 119 odst. 5 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, zprávu kontrolního
výboru o výsledcích kontrol provedených ve II. čtvrtletí 2010.
II. Uložilo Radě města Holešova
projednat závěry z kontrol a přijat
patřičná opatření.
Přijaté usnesení č. 108/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
pověřilo Ing. Miroslava Strnada,
ředitele společnosti Technické
služby Holešov, s.r,o., aby zastupoval město Holešov na valné hromadě společnosti A.S.A
skládka Bystřice, s.r.o., Bystřice
pod Hostýnem, která se bude
konat dne 15.07.2010.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 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.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo prodej městského
pozemku p.č. 905/1, orná půda,
o výměře 16.846 m2, k.ú. Všetuly,
Radku Zapletalovi, bytem Hole-

šov, za kupní cenu 3.000.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 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: 30. 6. 2010.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 212/1, zahrada, o výměře cca 110 m2, k.ú. Tučapy,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: 30. 6. 2010.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 586/13, ostatní plocha,
o výměře cca 86 m2, k.ú. Všetuly,
dle předloženého návrhu.Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
30. 6. 2010.

Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo 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: bezodkladně.
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění záměru směny
pozemků, a to tak, že z vlastnictví
města Holešova přejde do vlastnictví společnosti Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin,
s.r.o., Holešov část pozemku p.č.
2727/35, ostatní plocha, o výměře
cca 279 m2 a z vlastnictví společnosti Josef Pospíšil - Výrobna
lahůdek a uzenin, s.r.o., Holešov
přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 2724/44, ostatní plocha, o výměře cca 6 m2, p.č.
2724/43, ostatní plocha, o výměře
cca 173 m2 a p.č. 3551/3, ostatní
plocha, o výměře cca 100 m2, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Miroslav Strnad
ověřovatel zápisu
Miroslav Kunc
ověřovatel zápisu
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Město opět půjčuje peníze z Fondu rozvoje bydlení
Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení. Podmínky
pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat
půjčku z fondu na základě žádosti
o zařazení do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky
bude doručena na podatelnu MěÚ
Holešov do 13. 8. 2010 do 10.00
hod. Žádost musí obsahovat: a)
jméno nebo název žadatele, b)
adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c)
přesné označení předmětu půjčky
(adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví - ne starší
než 3 měsíce, u členů byt. družstev
kopii nájemní smlouvy a kopie OP,
stavební povolení či jiný příslušný
doklad, u členů byt. družstev souhlas bytového družstva, nezbytnou projektovou dokumentaci, d)
cena akce, při svépomoci odhad
nákladů, které budou při realizaci
dokladovány fakturami a účty, e)
předpokládaná doba dokončení
akce, f) požadovaná částka úvěru,
g) popis účelu, na který je půjčka
žádána (druhy půjček), h) potvrzení
o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy
půjček:
A) Rodinné domy
A1 - účel (obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou
starší 10 let), splatnost 4 roky, úrok
5 %, do 150 000,- Kč na jeden
dům.
A2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m) splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 50 000,- Kč.
A3 - (zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam,
kde nelze provést napojení na centrální ČOV), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 35 000,- Kč na jeden dům.
A4 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,

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

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

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

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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NAVŠTIVTE NÁS

OBCHODNÍ DŮM MORAVA
nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov

ELEKTRO:
•
•
•
•

drobné domácí elektrospotřebiče
elektroinstalační materiál
osvětlovací technika
automatické pračky, chladničky, mrazničky, myčky nádobí
(včetně vestavných spotřebičů)
• veškeré audio-video (televizory, DVD, kamery a další)
• náhradní díly a příslušenství elektrospotřebičů

Tel.: 573 509 213, 602 155 980

ŽELEZÁŘSTVÍ:

DOMÁCÍ POTŘEBY:

•
•
•
•

•
•
•
•

kompletní nabídka železářského sortimentu
ruční elektrické nářadí
zahradní technika
kamna a sporáky na tuhá paliva

Tel.: 573 398 284, 602 155 981

kuchyňské potřeby
sklo, porcelán
prací a čisticí prostředky
kompletní sortiment firmy Tescoma

Tel.: 573 509 218

ZAJIŠTĚN ROZVOZ • SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 17.00 • so 8.00 - 11.00
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků
14
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Lucie Bílá předvedla
i v Holešově skvělý výkon
Více než tisícovka lidí si přišla do zámecké zahrady v pátek 16. července poslechnout koncert zpěvačky Lucii Bílé. Na to, že šlo o termín, kdy
je spousta lidí na dovolené,to byla slušná návštěvnost. A zpěvačka? Ta byla
vynikající. Až na jednu orchestrálku neodešla z jevišti a sázela - za doprovodu skupiny Petra Maláska a dvou vokalistek - jednu písničku za druhou.
Zpívala bezmála dvě hodiny a předvedla - i podle lidí s hudebním
vzděláním, kteří na koncert přišli - bezchybný výkon. Její koncert v Holešově
- to byla přehlídka jednak nejúspěšnějších písní (Láska je láska, Zpíváš mi
rekviem, Jinak to nebude, Pouta, Ave Maria, Jsi můj pán...), jednak novinek
z posledního alba Bang bang, které má sice blíže k střednímu proudu, ale
posluchačsky je nesmírně vděčné. Jde o evergreeny (například nesmrtelný
Most přes rozbouřené vody od dvojice Simon-Garfunkel), které si koneckonců s interpretkou zanotuje i nejeden zpěvaččin fanoušek.
Dalším sympatickým rysem holešovského koncertu Lucie Bílé bylo
minimum mluveného slova, důraz byl dán především na hudební složku
a bezchybný pěvecký výkon. Zkrátka, ani v Holešově nezklamala (už jenom tím, že nabídla řadu nádherných písní) a opět potvrdila svou vysokou
hudebnost, šarm a záviděníhodnou profesionalitu.
Text a foto Robert Rohál
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Serge Gainsbourg: Je t‘aime

knižní TIP
Sedm slavných holešovských rodáků
připomene nová publikace
Herečky Ema Skálová, Alena RůžičkováPavlínová a Eva Miláčková-Vildmanová,
filmový a televizní režisér Petr Tuček, herec
a spisovatel Jiří Zapletal, někdejší sportovec a později dlouholetý člen operního
sboru Národního divadla Praha František Křupala a herec, spisovatel, dramatik
a malíř Jiří Sehnal alias Jethro Spencer
McIntosh, který se během své životní pouti
dostal až do Hollywoodu - to jsou osobnosti, jimiž se zabývá nová publikace Roberta
Rohála. Klade si za cíl jediné - připomenout
slovem i obrazem život a dílo těchto sedmi
osobností, z nichž většina se v Holešově
narodila, ti ostatní zde strávili dětství nebo
mládí, aby se pak vypravili do velkého
světa divadla a filmu…

Francouzi v poslední době v pravidelném
intervalu zásobují svět zfilmovanými životopisy
svých slavných osobností. Po legendární šansoniérce Edith Piaf a ikoně módního průmyslu
Coco Chanel přišel na řadu i „rozevlátý“ génius
a provokatér Serge Gainsbourg. Ani bráno
optikou všech jeho skandálů, jak milostných
tak politických, se neztrácí ze zřetele hlavní skutečnost, že byl výjimečným hudebním
skladatelem, osobitým a procítěným interpretem a velmi originálním výtvarníkem. Všechny
výše uvedené snímky spojuje velkorozpočtová
produkce s bohatou výpravou a komerčním
potenciálem. Na rozdíl od zmíněných ženských
biografií se ale toto nejnovější zfilmované curriculum vitae nebojí jít mnohem více do kontroverznějších scén a ukázat právě tu odvrácenou
umělcovu tvář.

kinorecenze

Přední strana obálky nové publikace.
Šedesátistránková brožura nazvaná
„Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov“,
kterou vydalo město Holešov, je v prodeji
jak ve vybraných trafikách a obou prodejnách knih, tak v informačním centru
a Zámecké galerii v Holešově.
Autorem publikace je redaktor Holešovska
Robert Rohál. Během posledních dvanácti
let mu vyšla řada knížek, v nichž se soustřeďuje především na osobnosti z oblasti
divadla, filmu a populární hudby. Vedle
psaní také fotografuje a vystavuje - nejen
v Holešově, ale také například v Brně nebo
Praze. Pro edici Knihovnička Holešovska
napsal publikaci „Vzlety a pády holešovské
hraběnky Barbory Wrbnové“ (2008) a jako
editor se podílel na publikaci soustřeďující
historické pohlednice Holešova. (2009).
JZ

Další velký rozdíl je v tom, že tentokrát se
počítá s poučeným divákem. Režisér Joann
Sfara se neobtěžuje pojmenovávat lidi v Gainsbourgově okolí, nekomentuje a nevysvětluje
různé události a životní peripetie, pracuje s náznakem a pozornost věnuje oproti mediálně
„profláknutým“ scénám spíše méně známým
okolnostem. Samozřejmě se nevyhne takovým
vděčným „soustům“, jako je zkomponování
nejslavnější písně, která se dostala i do názvu
filmu, anebo parodii Marseillaisy v rytmu reggae. Divák je ale uvidí v pro něho možná ne až
tak známých souvislostech: Je t‘ame byla sice
proslavena dvojicí Serge Gainsbourg - Jane
Birkin, ale složena byla už pro Brigitte Bardot.
Hudební složka je samozřejmě v tomto typu
filmu velmi podstatná. Zajímavé je, že nezní
původní nahrávky, ale
všechny skladby jsou
důsledně přearanžovány a přezpívány. To
však hudební laik ani
nepostřehne. Co ale
samozřejmě pozornosti
a hodnocení neujde, je
forma. Nejenže je obsahu rovnocenná, zdá
se, že dokonce malinko dominuje. Režisér
Sfara při psaní scénáře vycházel z vlastního
komiksu a jeho hravost
a nápaditost při realizaci filmu zužitkoval
hlavně v animovaných
pasážích. Ústředním
motivem je rozpolcenost hlavního hrdiny,
kterou režisér důvtip-

ně zinscenoval pomocí loutkového „Ksichta“, horšího já, které svého majitele neustále
přivádí na scestí a ponouká k nepravostem.
Jmenované animační oživení je jediným novátorským postupem, film se odvíjí klasicky
ve srozumitelné vyprávěcí lince s chronologickou posloupností. Sleduje hrdinu v časové
kontinuitě od dětských let až po poslední roky.
Zaměřuje se (jak taky jinak) na vztahy se ženami a přes střípky z mnohdy divokého partnerského soužití sleduje i jeho hudební vzestup
ke slávě. Na plátně se mihne slavná Juliette
Gréco (Anna Mouglalis), Brigitte Bardot (Laetitia Casta) a Jane Birkin (Lucy Gordon). Všechny přesně typově obsazené. Největší prostor je
logicky věnován poslední z nich a je smutnou
zajímavostí, že představitelka rebelky Jane nedlouho po natočení filmu spáchala sebevraždu.
Co ale naprosto vyrazí dech, je podoba hlavního protagonisty Erica Elmosnina. On totiž
JE Serge Gainsbourg. Jeho vizáž zejména v poslední fázi života je od té zpěvákovy
skutečné naprosto k nerozeznání. Strhující
herecký projev pak v jeho případě povyšuje povedený casting do nebeských výšin.
Pokud bych filmu něco mermomocí musela
vytknout, tak by to byla maximálně mírně
přepálená stopáž 130 minut, protože ke konci už přece jen příběh jakoby ztrácel dech
a navíc se začal točit trochu v kruhu. Sergovy
sebedestruktivní kousky se už jen postupně hromadí na sebe, začíná chybět moment
napětí a překvapení. Ale to je jen malá vada
na kráse tohoto nekonformního filmu o proslulém francouzském výtržníkovi, sukničkáři,
provokatérovi a umělci od pánaboha, který žil
a tvořil nadoraz.
Marie Drechslerová

Martin Chodúr představuje debutové album
Debutovým albem Let´s Celebrate předstoupil před své příznivce vítěz první Česko - Slovenské Superstar Martin Chodúr.

cD TIP
Nahrávka vznikala pod producentským dohledem Daniela Hádla ve studiu Vyžlovka
od února do května letošního roku. Na albu
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je celkem jedenáct skladeb, z toho deset
zbrusu nových (devět s anglickým textem
z pera samotného zpěváka, jedna s českým
textem Jany Rolincové) a cover verze kladby
Paparazzi od Lady Gaga, která zazněla v soutěži. Kromě zmíněné cover verze je Martin
Chodúr autorem hudby ke všem skladbám.
„Byli jsme rádi, že nám majitelé licence první
Česko - Slovenské Superstar dovolili vydat
album o tři měsíce později,“ komentoval zrod

alba mladý zpěvák. „Měli jsme na práci relativní klid a na výsledku je to podle mě znát. Jsem
spokojený. Přestože nám například nezbyl čas
na varianty s českými texty. Ale aspoň nám
zůstaly výzvy do budoucna.“
Předzvěstí Chodúrova alba byl první singl
Let´s Celebrate, který úspěšně hrají rádia již
od dubna letošního roku.
(red)

hole‰ovsko 14/2010

Program kina Svět
Čtvrtek 22. 7. a pátek 23. 7. v 19.30 h: UŽÍVEJ
SI, CO TO JDE - USA/Francie, komedie s titulky.
Woody Allen se vrací do New Yorku s komedií
o misantropovi Borisovi a naivní Melody, která
utekla od svojí spořádané rodiny. Když ji u podivínského a o mnoho let staršího Borise objeví její
rodiče, místo toho, aby dceru odvezli domů, sami
se zapletou do neméně bizarních romancí.
Pondělí 26. 7. - středa 28. 7. v 15 h. MUŽ, KTERÝ NESMÍ ZEMŘÍT - ČR 1978 (v rámci Týdne
židovské kultury). Televizní seriál, který natočil
režisér Petr Tuček, volně navazuje na předcházející seriál Legenda o živých a mrtvých. Program
je uváděn na přání holešovských pamětníků
a k uctění památky pana Miroslava Neumanna.
Před celovečerními filmy bude vždy zařazen
díl seriálu UCTIVÁ POKLONA, PANE KOHN!
Pondělí 26. 7. ve 21 h: DOBRODRUŽSTVÍ
RABÍNA JÁKOBA - Francie/Itálie 1973, komedie (v rámci Týdne židovské kultury). Komedie
s  Louisem de Funesem a Marcelem Dalio. Osudy
dvou mužů z naprosto opačných konců tohoto
světa se protnou - rabín Jákob jede z New Yorku do Francie, kde už několik desítek let nebyl.
Zavítá sem kvůli Bar Micvah - židovskému náboženskému obřadu jeho mladého příbuzného
- chlapce Davida. Naproti tomu Viktor Datel,
který co nevidět provdá dceru, má úplně jiné
starosti - spěchá ve svém autě s lodí na střeše
(anebo obráceně) co nejrychleji domů, aby vše
v pořádku stihl.
Úterý 27. 7. ve 21 h: MUŽI V OFFSIDU - ČR 1931,
komedie (v rámci Týdne židovské kultury). Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana
Načeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky, a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku
k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí.
Přitom se bude vaše bránice třepetat jako míč
ve svatyni soupeřova brankáře. V hlavní roli
exceluje Hugo Haas.
Středa 28. 7. ve 21 h: SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ - ČR 1986, drama (v rámci Týdne židovské
kultury). Spisovatel Ota Pavel nenapodobitelným
způsobem popsal život své smíšené židovsko-české rodiny v předválečných a válečných letech. Ota
Pavel vtělil své dětství do postavy malého kluka
přezdívaného Prdelka. V prosluněném kraji poblíž
Berounky ho tatínek a „strejda“ Prošek učí rybařit,
chlapec se také dozvídá ledacos důležitého o ži-

votě. Pak přijdou tragické chvíle okupace a rodina
má náhle starostí až nad hlavu...
Čtvrtek 29. 7. ve 21 h: KONCERT - Francie/
Rusko 2009, komedie s titulky (v rámci Týdne
židovské kultury). Andrej Filipov býval největším
sovětským dirigentem a šéfoval slavnému orchestru Bolchoï v období, kdy byl u moci Brežněv. Po dobách největší slávy nastal strmý pád
poté, co odmítl vyhodit z orchestru židovské
muzikanty, mezi něž patřil i jeho nejlepší přítel Saša. O třicet let později stále pracuje pro
Bolchoï, ale jako řadový uklízeč. Jednou náhodou narazí na pozvánku pro orchestr Bolchoï
do Paříže, aby koncertoval v Théâtre du Châtelet.
Andrej dostane šílený nápad - kontaktovat bývalé
členy orchestru, poskládat jej znovu dohromady
a vydat se do Paříže, což by přineslo satisfakci
pro všechny.
Úterý 3. 8. a středa 4. 8. v 19.30 h: ROBIN
HOOD - USA, historický s titulky. Zapomeňte
na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda
Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto
příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak
vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně
nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká
a tvůrčí sestava se na tomto výjimečném projektu sešla. Hrají Russell Crowe, Cate Blanchett,
Mark Strong, Danny Huston, Max von Sydow,
William Hurt a další.
Pátek 6. 8. v 19.30 h: ZÁLOŽNÍ PLÁN - USA,
komedie s titulky. Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít
toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí
zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se
stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu
lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne
ale potká Stana (Alex O‘Loughlin) - muže, který
na ni působí velice nadějným dojmem. Více http://
www.falcon.cz/film/zalozniplan
Sobota 7. 8. a neděle 8. 8. v 19.30 h: PRINC
Z PERSIE: PÍSKY ČASU - USA, dobrodružný s titulky. Akční velkofilm, který se odehrává
v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake
Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton)
a společně se pokusit porazit temné síly v honbě
za prastarou dýkou, která je schopna ovládat
Písky času - dar bohů, s jehož pomocí lze vracet
čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout
celému světu.

k věci
Kdo natočil film Koncert
Do několika málo českých kin letos doputoval
francouzsko-ruský koprodukční snímek režiséra Radu Mihaileanu Koncert, jenž byl letos
vyznamenán dvěma Césary a řadou dalších
filmových ocenění. Film, který uvidíte i v rámci
letošního Týdne židovské kultury, je opatřen
českými titulky. A tady je alespoň několik
základních údajů pro ty, kteří o tomto skvělém
rumunsko-francouzsko-židovském režisérovi
ještě neslyšeli: Radu Mihaileanu, narozený
v roce 1958 židovským rodičům v Bukurešti,
opustil jako dvaadvacetiletý Ceausescovo
Rumunsko, několik let strávil v Izraeli a nakonec se usadil ve Francii, kde vystudoval
filmovou akademii. Dnes je považován za jednoho z nejtalentovanějších a nejrenomovanějších evropských režisérů současnosti.
Mezinárodní věhlas a četná ocenění (Cena
publika za nejlepší zahraniční film na festivalu v Sundance, dvě ceny na filmovém
festivalu v Benátkách a řada dalších) mu
vynesl film Vlak života (1998). Jde o strhující tragikomický příběh obyvatel židovské
vesnice během druhé světové války, kteří
se, převlečení do nacistických uniforem
a v „podomácku“ sestaveném vlaku směřujícím napříč Sovětským svazem do Palestiny,
snaží uniknout holocaustu. Radu Mihaileanu
se tímto snímkem stal jedním z prvních odvážlivců, kteří uchopili téma holocaustu s pomocí výrazových prostředků grotesky, aniž
by se tím dopustili sebemenší banalizace
tématu - právě naopak. „Chtěl jsem zobrazit
tragédii holocaustu jazykem komedie, chtěl
jsem na pozadí komedie ještě více zaostřit
pohled na tragédii. Smích je koneckonců jen
jiná forma pláče,“ vysvětlil Mihaileanu. Mimořádně úspěšný byl i jeho další snímek Jdi,
žij a někým se staň (2005), který líčí osudy
etiopských židovských imigrantů v Izraeli.
Získal rovněž četná ocenění včetně Ceny
publika na berlínském filmovém festivalu
a Césara za nejlepší scénář v roce 2006.
IN

Program MKS
Neděle 25. 7. - sobota 31. 7. TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY - 10. ročník dnes již tradičního
festivalu. Podrobný program, který slibuje celou řadu besed, přednášek, filmových projekcí,
koncertů či výstav, najdete v letáku, který bude
přiložen do těchto novin.
Čtvrtek 12. 8. v 19 h: LOUTNOVÝ KONCERT
ANEB Z RENESANCE DO SOUČASNOSTI.
Vystoupí Brian Wright (Velká Británie) a Jarmila Chaloupková (ČR). Sala terrena zámku
Holešov
Sobota 21. 8. v 15 h: ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE V HOLEŠOVĚ. Bohatý program: pozorování Slunce s odborným výkladem, atrakce
a soutěže pro děti, přednáška na téma Exoplanety - místa k mimozemskému životu?, večerní
pozorování oblohy pomocí větších přenosných
dalekohledů a orientace na letní obloze. Zámecký park, holešovská hvězdárna

VÝSTAVA „ALFONS MUCHA HOLEŠOV 2010“
- reprezentativní výstava plakátů, obrazů, kreseb
a studií uspořádaná k 150. výročí narození světově proslulého malíře. V galerii možnost zakoupení pohlednic, kalendářů, knih atd. Mimořádná
výstava trvá od 17. 6. do 26. 9. 2010. Zámecká
galerie - zámek Holešov
VÝSTAVA POHLEDNIC, FALERISTIKY, MAGNETOFONŮ A RÁDIÍ - unikátní expozice, kterou
byste měli rozhodně navštívit. Stojí za vidění, od
7. 4. do 29. 8. 2010. Přízemí - zámek Holešov
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA holešovský autor představuje své černobílé fotografie. Výstava trvá od 1. 5. 2009 stálá expozice.
Zámecká vinárna - zámek Holešov
MKS Holešov připravuje na září
23. - 26. 9. MUZIKA HOLEŠOV 2010 (festival
vážné hudby)

Režisér Radu Mihaileanu.

Holešov na fotografii
Útulný interiér holešovské vinárny U Chytílků v Masarykově ulici si vybral pro prezentaci
svých fotografických obrazů redaktor Holešovska Robert Rohál. Tentokrát představuje soubor
černobílých fotografií, na kterých zachytil své
rodné město. Další fotografie jsou retrospektivním
výběrem portrétů z autorových předcházejících
dvou výstav. Prodejní výstava nazvaná „Holešov
objektivem Roberta Rohála“ potrvá do konce července a zájemci ji mohou zhlédnout vždy od 17
hodin, kdy se vinárna U Chytílků otevírá.
JZ
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Město, MKS Holešov a o. s. Olam
pořádají pod záštitou starosty města Holešova,
hejtmana Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR
a Velvyslanectví státu Izrael

10. ročník festivalu
TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
25. - 31. července 2010
„Humor a satira v židovství“
Generálním sponzorem a patronem festivalu je firma
R. Jelínek.
Nevybíráme vstupné - všechny akce festivalu včetně filmové
projekce v kině Svět jsou zdarma!

Tradičním hostem jubilejního ročníku festivalu bude spisovatel
Arnošt Lustig.

Pro přespolní možnost ubytování v tělocvičně sokolovny
za symbolický poplatek, případné další možnosti ubytování
v Holešově a jeho okolí se dozvíte v MIC Holešov:
tel.: 573 395 344,
e-mail: mic@mks.holesov.cz (www.holesov.info).
Pro zájemce, kteří se nebudou moci festivalového týdne
zúčastnit a mají zájem jednotlivé části programu vidět,
bude zde stejně jako předchozí rok umístěn odkaz
na webovou kameru s on-line přenosy všech akcí
pořádaných v holešovské Šachově synagoze.

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

Letos zahraje i excelentní violoncellové duo Dominika a Jiří Hoškovi.

Holešovské Moravské děti uspěly v Číně
Možná to je pro někoho nečekaná zpráva,
možná to optimisté tušili, ale Holešovský dětský
sbor Moravské děti skutečně na Světové olympiádě pěveckých sborů v Číně výrazně uspěl.
Vystupoval ve dvou kategoriích - v jedné byla
konkurence 47 a ve druhé 45 sborů - a získal jeden
zlatý a jeden stříbrný diplom (a to v druhé soutěži
byli Holešované jen o pár desetinek bodu druzí).

Náročná práce vedení sboru, sbormistryně
Lenky Poláškové a manažerky Jany Slovenčíkové i dalších vedoucích a příznivců, tak přinesla
další ovoce a světově uznávané ocenění. Potvrdila také, že holešovský dětský sbor je na evropské a světové špičce a Holešov se má skutečně
čím pyšnit. Účast našich mladých lidí na podobné
akci jim navíc přinese řadu zkušeností a kontaktů

a rozhodně nelze litovat vynaložených prostředků a námahy. V době distribuce „Holešovska“
budou holešovští zpěváčci již na zpáteční cestě
a doma je můžeme přivítat ve čtvrtek 22. července odpoledne u Duhy. Gratulace a poděkování
si skutečně zaslouží…

Na fotografiích Moravské děti - účastníci zájezdu na Světovou olympiádu pěveckých sborů v Číně před odjezdem
v úterý 13. 7. dopoledne a momentka (s talismanem).
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Doufám, že AG Flek není jen tou folkovou kapelou
z minulého století, říká zpívající skladatel Karel Markytán
Je to snad pětadvacet či třicet let, co znovu
zahrála v Holešově zlínská skupina AG FLEK.
Bylo to v rámci společného turné s kapelou
Čechomor. I když zlínská formace prošla během
let několika změnami, aby se vrátila takřka
k původní sestavě, má pořád co nabídnout zajímavé písničky s texty o něčem, moderní
zvuk i stále působivý hlas Blanky Táborské,
kterou doplňují i další dva zpívající skladatelé
a textaři Ivo Viktorin a Karel Markytán. A právě
s Karlem jsem si chvíli po holešovském koncertě povídal.

Jak vůbec často hrajete na koncertech - a objeví se třeba i nějaké
nové album?
Přiměřeně často. Ale kdybys nám
chtěl nějaké hraní dohodit, ještě se tam
místo najde.
Jinak na www.agflek.cz jsou informace o koncertech a o kapele vůbec.
Když se ptáš na nové album AG FLEKU,
můžu s jistotou říct, že něco se chystá.
Vím, že jsi před časem usiloval
o to dát dohromady sólové album
Blance Táborské. Sešlo z tohoto projektu, anebo je ještě šance?
Ano, ale to už v Dřevnici uběhlo hodně vody. Z toho projektu sešlo. Ale jsou
jiné projekty, a možná víš, že před pár
lety jsme s Blankou a Kačesem v projektu
Odpolední směna natočili díky firmě RGM
album Večírek, kde kromě coververzí
Blanka zpívala i písně jinde nenahrané.

rozhovor
Jak se ti hrálo po tolika letech v Holešově? A jaké pocity mají ostatní členové
vaší kapely?
A po kolika? Takto jsem to nevnímal. Chtěl
jsem zahrát co nejlíp, protože tam bylo dost
známých ze Zlína. Ale znáš to, když moc chceš,
nemusí to vždycky vyjít nastopro. Snad to nebylo zlé.
Před vystoupením v Holešově jsi mi
řekl, že hraješ raději, kdy už je tma a ty moc
nevidíš do publika. Proč?
Když hraješ každý den nebo každý druhý
a jsi na scéně jako doma, může tě pohled do lidí
jistě inspirovat. Já jsem na pódiu méně často,
tak se obvykle potřebuju víc soustředit. A další
důvod, když se setmí a všechno se nasvítí,
má to úplně jinou atmosféru. Ale velké díky
za každé hraní i za dlouhé letní dny!
Vystoupili jste na společném koncertě
s Čechomorem. Kdo vlastně dal tuto „fúzi“
dohromady?
Myslím, že se o to zasloužil Petr Tolar,
který se stará o hraní Čechomoru a kdysi měl
něco společného i s námi. A s hochy samotnými
se známe dlouho a máme k sobě blízko.

Píšeš i pro jiné kapely či interprety, anebo si veškerou svou autorskou
tvorbu necháváš pro sebe a kapelu
AG Flek?
Výjimečně pro jiné. Nedávno jsem
věnoval jednu svou píseň Věře Martinové
na její novou desku. Doufám, že se Věře
i mé písni dobře daří.
Co je nového u AG Fleku? Hrajete i během letošního léta na dalších koncertech
či festivalech?
Tak to bych rád připomněl naše DVD AG
FLEK - KONCERT, to je od loňského roku,
kromě oživení několika starších písní, ta nejdůležitější novinka. Alespoň pro ty, co nás
pravidelně nesledují. Hrajeme jistě i během
letošního léta v rámci různých festivalů své
bloky i samostatné koncerty.

Na podzim zahrajete na samostatném koncertě v zámeckém New Drive Clubu
v Holešově. Na co bys nalákal publikum,
aby přišlo?
Tentokrát budeme jistě hrát hlasitěji, aby
nás všichni dobře slyšeli a cítili! Doufám, že AG
Flek není jen tou folkovou kapelou z minulého
století a myslím, že zvlášť v této nejnovější
sestavě má pořád co říct.
Text a foto Robert Rohál

Historie a současnost skupiny AG FLEK
Česká hudební skupina založená roku
1977. Tehdy ji tvořili Ivo Viktorin (*15. 6. 1955,
zpěv, kytara, klávesové nástroje), Karel Markytán (*17. 8. 1954, kytara, foukací harmonika), Josef Šobáň (*30. 4. 1955, baskytara)
a Blanka Táborská (*3. 9. 1955, zpěv). První
úspěchy se dostavily na festivalu Porta.
Roku 1978 to bylo vítězství v autorské soutěži s písní Ivo Viktorina a Karla Markytána
Meditace, v následujících dvou letech pak 1.
místa v interpretační soutěži. V letech 1980
až 1982 působil ve skupině ještě Zdeněk
Hromádka (bicí nástroje). V této sestavě
vydal AG Flek první album.
Odchodem Blanky Táborské skončila
první etapa činnosti skupiny a nastala takřka
roční odmlka, vyplněná spoluprací s Wabi
Daňkem na jeho albu Rosa na kolejích.
Po příchodu Vlasty Redla (elektrická kytara,
zpěv) do skupiny v roce 1984 byla koncertní
činnost obnovena a zároveň došlo k posunu
žánrové polohy z čistého folku blíže k rocku.
S Janem Valendinem za bicími vydal AG Flek
v roce 1989 druhé album.

Později, kdy skupinu opustil Ivo Viktorin,
hráli s AG Flekem ještě Radek Pastrňák (kytary,
zpěv), Richard Kroczek ml. (bicí) a Milan Nytra
(klávesy) - lidé, kteří se stali základem skupiny
Buty. Velkou pozornost vzbudilo spoluúčinkování AG Fleku s Jurou Pavlicou a Hradišťanem,
z něhož vzešlo i výborné album.
Od roku 1996 působí pod hlavičkou AG
Fleku opět zakládající členové Viktorin, Táborská, Markytán a styl se vrátil opět k čistšímu
folku. V roce 2000 začala skupina opět častěji
vystupovat na koncertech i festivalech, přičemž
základní trio bylo doplněno o Petra Škubalu
(baskytara), Petra Kovaříka (klávesy, kytara)
a Marka Šlapanského (bicí nástroje).
V červnu 2001 vydal Karel Markytán
na značce Venkow-Universal své vlastní album
Konec sladkostí a také Ivo Viktorin se soustředil
na svůj solový projekt, který vyšel v roce 2005
u vydavatelství Indies Records s názvem Vlna
za vlnou...
K příležitosti třicátého výročí vzniku skupiny
AG Flek se muzikanti opět setkávají. Původní
čtveřici Táborská, Viktorin, Markytán a Šobán do-

plňují kytarista Michael Vašíček a bubeník David Velčovský (známí též z působení v kapele
Každý den jinak Vlasty Redla) a na sezónu
2007 připravili comeback k tomuto jubileu.
První polovina roku 2008 byla ve znamení natáčení koncertů, z nichž bylo sestaveno live CD a DVD, které vyšlo v červnu 2009.
Na DVD je 21 písní, včetně těch největších
hitů kapely AG Flek.
IN
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Zájem zdaleka nejen holešovské veřejnosti vzbudilo Setkání veteránů, které se uskutečnilo již po několikáté v zahradě holešovského zámku.
K tradičnímu setkání, které organizuje SDH Němčice, došlo v sobotu
10. července.
Text a foto RR

Dílo Alfonse Muchy přitahuje
Otevřít v Holešově výstavu děl významného malíře Alfonse Muchy
byl nepochybně dobrý nápad, o čemž přesvědčuje zcela mimořádná
návštěvnost. Jak nám sdělila pracovnice zámecké galerie Jiřina Ježíková, výstavu, která je umístěna v několika sálech holešovského zámku,
navštíví denně sto třicet až dvě stě návštěvníků.
Přitom všichni, kteří se chtějí kochat Muchovou tvorbou, si mohou
vybrat i z nepřeberného množství pohlednic, knih či kalendářů přibližujících dílo slavného malíře, přičemž mohou zhlédnout i dokumentární film,
který běží ve čtvrtém sále galerie nonstop.
Reprezentativní výstava, kterou připravilo Městské kulturní středisko
Holešov a která se koná pod záštitou senátora Parlamentu ČR a holešovského starosty Zdeňka Janalíka, byla otevřena 17. června a „poběží“
až do konce letošního září. Otevřena je denně mimo pondělí do 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
Text a foto RR

20

hole‰ovsko 14/2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Julie Macešková - Holešov
Vojtěch Šrom - Holešov
Adam Trchalík - Holešov, č. Tučapy
Kateřina Brázdilová - Holešov
Noemi Smažilová - Holešov
Nela Martincová - Holešov, č. Tučapy
Jakub Mašlaň
Sára Gaborová - Holešov
Izabela Dohnalová - Holešov
Tereza Navrátilová - Holešov
Nela Oulehlová - Holešov
Ondřej Topič - Holešov
Agáta Morongová - Holešov
Valerie Bubeníková - Holešov
Tomáš Houdek - Holešov
Tereza Brázdilová - Holešov
Lucie Rýparová - Holešov
Jan Palla - Holešov
Aleš Berka - Holešov, č. Žopy
Šimon Rušikvas - Holešov
Tadeáš Doležel - Holešov
Jubilanti
Červen 2010
Jiřina Hrbáčková - Holešov
Marie Daňková - Holešov
František Dujka - Holešov
Drahomíra Bobalíková - Holešov
Věra Zapletalová - Holešov
Ladislav Pátek - Holešov
Naděžda Sedláčková - Holešov
Marie Kutrová - Holešov
Františka Maltová - Holešov
Zdeněk Čada - Holešov
Lubomír Kojetský - Holešov
Marie Svačinová - Holešov
Jaroslav Konečný - Holešov
František Gába - Holešov
Marie Daňková - Holešov
Červenec 2010
Ludmila Jakubíčková - Holešov
Milan Janů - Holešov
Olga Rybářová - Holešov
Marie Olšáková - Holešov

Anna Fuksová - Holešov
Věra Menšíková - Holešov
Rostislav Malant - Holešov

Snímek z připravované „andělské“ kolekce
Roberta Rohála.
Ema Konečná - Holešov
Marie Prusenovská - Holešov
Stanislava Fritschová - Holešov
Anna Zimčíková - Holešov
Blažena Krfajčová - Holešov
Josef Kučera - Holešov
Dagmar Oškerová - Holešov
Emil Klčo - Holešov, č. Tučapy
Anna Mrvíková - Holešov
Eva Svobodová - Holešov
Danuše Zapletalová - Holešov
Štefan Pilo - Holešov
Anna Stavěníčková- Holešov
Ludmila Malá - Holešov
Stanislav Přikryl - Holešov

Úmrtí
Marie Žídková - Holešov
Vlastimila Daňková - Holešov
Karel Vrubel - Holešov
Olga Šidlíková - Holešov
Anežka Klanicová - Holešov
Libuše Kučerová - Holešov
Marie Chytilová - Holešov
František Olšák - Holešov, č. Tučapy
Zdeňka Andrýsková - Holešov
Pavla Vaculíková - Holešov, č. Dobrotice
Božena Turková - Holešov
Božena Šestáková - Holešov
Jarmila Řiháková - Holešov
Josef Vlasatík - Holešov
Zdeňka Spáčilová - Holešov
Marie Horáková - Holešov
Ludmila Šenovská - Holešov
Františka Dočkalová - Holešov, č. Količín
Jaroslav Vojkůvka - Holešov
Ivana Valentíková - Holešov
Ladislav Šimčík - Holešov
Zdeněk Doležel - Holešov, č. Količín
Jaroslav Zatloukal - Holešov
František Jurčík - Holešov, č. Žopy
Božena Katrňáková - Holešov
Františka Terešková - Holešov

JM

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

Městské kulturní středisko
v Holešově a Hvězdárna
Valašské Meziříčí

BLAHOPŘÁNÍ
Manželé Alžběta a Ludvík Turečkovi
oslavili 16. července 2010 krásné
50. výročí společného života.

pořádají
v sobotu 21. srpna 2010
Astronomické odpoledne
v Holešově

Vše nejlepší a další společně prožité roky
přejí děti Jana, Ludvík, Roman
a Miroslav s rodinami.

VZPOMÍNKA

Před čtyřmi lety, 19. července 2006, nás
náhle a nečekaně opustila naše maminka
a babička, paní MARIE ROHÁLOVÁ.
Vzpomíná syn Robert s rodinou.

Astronomické odpoledne se bude konat
v prostorách holešovské hvězdárny v zámeckém
parku od 15:00 hodin. Přednáška pro veřejnost
se koná v prostorách holešovského zámku.
PROGRAM
15.00 - 18.30 - Pozorování Slunce s odborným
výkladem
15.00 - 18.30 - Dětské odpoledne - hry, soutěže
a zábavné aktivity
19.00 - 20.00 - Přednáška pro veřejnost - Exoplanety - místa k mimozemskému životu?
20.30 - 23.00 - Večerní pozorování oblohy
pomocí větších přenosných dalekohledů a orientace na letní obloze (souhvězdí).
V průběhu celé akce možnost zakoupení
drobných astronomických publikací, pohlednic,
mapek apod. v prostorách holešovské hvězdárny, prohlídky holešovské hvězdárny, výstava
Člověk a Měsíc. Vstup zdarma!
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Pěvecký sbor Plamínek úspěšně reprezentuje město Holešov
Že na 3. Základní škole zpívá dětský pěvecký sbor Plamínek, je v Holešově dobře
známo. Co všechno tyto šikovné děti pod vedením svých učitelek v letošním školním roce
předvedly a čeho dosáhly, se do povědomí
holešovské veřejnosti zatím nedostalo.
V září to vypadalo, že nás čeká oddychový
rok. (Po vydání prvního CD a slavnostní akademii k 35. výročí otevření 3. Základní školy
v květnu 2009). Byl to ale velký omyl. Po tradičním přivítání nových prvňáčků jsme hned v září
dostali pozvání na zlínský festival „Zazpívaj,
slavíčku“, kde jsme se ocitli vskutku ve vybrané
společnosti. Zpívat v Domě umění, kde vystupují
skuteční profesionálové, bylo velkým zážitkem
pro děti, paní učitelky i rodiče, kteří nás přijeli
do Zlína povzbudit.
Další zajímavou zkušeností bylo účinkování v programu Dobré ráno z Moravy, které
jsme si vyzkoušeli v říjnu ve studiu České
televize v Brně. Následující období, listopad
a prosinec, patřilo tradičním přípravám na vánoční koncerty. Ty probíhaly nejen v Holešově,
ale také u našeho družebního sboru Rosička
v Uničově. Spoustu legrace a zábavy jsme
si všichni užili na pravidelných víkendových
soustředěních ve škole.
Po novém roce jsme našimi písničkami
potěšili obyvatele Centra pro seniory, zahajovali
jsme výstavu v Městské galerii a připravovali
se na soutěžní přehlídku v Uherském Hradišti.

Soutěžní repertoár jsme si vyzkoušeli při zahájení 3. ročníku Dne pro zdraví v prostorách 3.
Základní školy a pak už nás čekala soutěž.

Před budovou České televize v Brně.

Krajské kolo v Uherském Hradišti jsme
nejen vyhráli, ale získali jsme i zvláštní ocenění
poroty za hlasovou kulturu sboru. Velmi nás
potěšilo, že jsme odbornou porotou byli vybráni,
abychom reprezentovali Zlínský kraj na jubilejní
XX. celostátní přehlídce školních pěveckých
sborů v Rychnově nad Kněžnou.
Během posledního květnového víkendu
stráveného v tomto malebném městě jsme se
stali součástí velkého sborového společenství.
Sešlo se tu 16 nejlepších sborů z celé republiky
a zpívalo přes 700 malých i větších zpěváků.
Naše společné snažení sledovala a hodnotila
šestičlenná porota, složená z předních sborových dirigentů a odborné rady pro dětský sborový zpěv. Program přehlídky byl velmi nabitý
a museli jsme vyvinout velké úsilí, abychom
stihli vše z jeho lákavé nabídky.
Vystoupení Plamínku proběhlo v sobotním
dopoledním programu a my jsme velmi rádi, že
se líbilo. Zpívat ve vybrané společnosti nejlepších sborů z České republiky a za přítomnosti
poroty plné známých jmen není žádná legrace. O to více chceme děti pochválit za jejich

Společné zpívání na festivalu ve Zlíně.

Zlatého úspěchu se dočkal Plamínek v Uherském Hradišti.
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velkou snahu, dobrý pěvecký výkon a vzorné
vystupování.
Při závěrečném vyhodnocení jsme se
v dobré náladě všichni sešli v prostorách Pelclova divadla, kde se každý sbor připomněl
jednou ze svých písní, aby poté dostal od poroty pamětní list a zvláštní ocenění. My jsme
je získali za nápaditou dramaturgii a příkladné
zapojení dětských instrumentalistů.
Víkend strávený v Rychnově byl sice náročný, ale velmi přínosný. Děti poznaly prostředí
jiného města i školy. Zjistily, jak je náročné
zúčastnit se velké akce, a měly možnost poslechnout si i jiné sbory. A my, sbormistryně,
jsme si rády vyslechly pochvalu a cenné rady,
které jsou pro nás velkou inspirací a motivací
do další práce.
Velký dík patří vedení 3. Základní školy
v Holešově za podporu a umožnění pobytu
v Rychnově nad Kněžnou. Poděkování směřuje
také k rodičům dětí a všem našim příznivcům.
Už nyní se těšíme na příští školní rok, kdy
ve sboru přivítáme 18 nováčků a kromě pravidelných akcí bychom rády připravily společně
s dětmi i něco nového …
Mgr. Veronika Svobodová,
Mgr. Gabriela Kovářová a děti z Plamínku

Ani na pobyt v Rychnově nad Kněžnou Plamínek nezapomene.
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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
Krásné prázdniny a dovolenou, naplněnou
dobrodružstvím, poznáváním nových míst,
legrací, táboráky, sluníčkem, koupáním,
pohodou a krásnými zážitky
přejí pracovníci TYMY
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 8.00 12.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny: - lze využít dle předchozí
telefonní domluvy minimálně den předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28
Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
pro děti i dospělé je k dispozici na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři TYMY
a na stránkách www.tymycentrum.cz.
Zveme Vás
29. 8. Loučení s prázdninami od 14.00 v zámecké zahradě Holešov

PODZIMNÍ LONDÝN v období podzimních prázdnin
Termín: 26. - 30. 10. 2010
- 5 dnů, z nich 2 noci v Londýně
Cena: 5.400,-/os. (doprava
luxusním autobusem, průvodce, ubytování ve 3lůžkových pokojích F1 včetně
snídaně)
Prohlídky: Doveru, Londýn
- muzeum Mdm. Tussaunds,
Bukcinghams palace, tate
Gallery, Tower, WHITE Hall,
národní galerie, Mair Fair,
Piccadilly, Hyde Park a mnoho dalšího
Přihlášky v kanceláři TYMY
do 15. září se zálohou
2.000,-/os.

Hudební divadlo Karlín v Praze uvede ve druhé polovině roku
legendární muzikál Jesus Christ Superstar s Kamilem Střihavkou v hlavní roli. Zájezd na představení organizuje i TYMY.
Beskydy Sulov,
Staré Hamry 82
• 11. - 16. 7. Pod pirátskou vlajkou
- výprava do starých dobrých časů pro
piráty a pirátky, která odkrývá taje pirátského řemesla a cesty za plnění života dobrodružstvím a odvahou, cena:
2.250,-/dítě

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.

• 11. - 16. 7. Taneční léto
- tábor pro holky i kluky spojený s hip-hopem, freedancem, aerobikem a dalšími tanečními styly a technikami, cena:
2.250,-/dítě

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.)
• 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.)

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

• 11. - 16. 7. HOLIDAY LÉTO
- letní tábor pro holky i kluky spojený s výukou angličtiny hrou, cena: 2.250,-/dítě
• 11. - 16. 7. Havraní plenér
- výtvarný letní tábor s keramikou, cena:
2.450,-/dítě

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
23. - 27. 8. U nás
v TYMY - výlet do zoo,
činnost v TYMY, cena:
990,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.
LETNÍ POBYTOVÉ
TÁBORY S TYMY
ČERVENEC

SRPEN
Beskydy Horní Bečva, RS Retaso
• 16. - 20. 8. Léto na koni
- dobrodružství pro holky a kluky spojená s vyjížďkami na koních, cena: 2.850,- (v ceně je
denní pobyt ve stáji a vyjížďka na koních)
• 16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK
- pouť pohádkovou říší plná dobrodružství,
zábavy, her, malování, zpívání a výtvarných
technik, cena: 2.500,-/dítě
INDIÁNSKÉ LÉTO
Ahoj, kamarádi!
Cesta indiánským létem začíná již brzy. Jsou
poslední místa čekající možná právě na tebe
a věříme, že právě ty se staneš tím pravým
indiánem plným hrdosti, síly, cti a moudrosti …
Tímto Vás zveme na cestu plnou dobrodružství,
her, zážitků a poznání spousty nových kamarádů. Pojďte s námi tam, kde znějí indiánské
bubny, tam, kde večer v tepee vychutnávají
obřad dýmky, tam, kde se po pláních prohánějí stáda bizonů. Já, velký náčelník, Tě tímto
vyzývám, abys si nás co nejdříve kontaktoval
do naší indiánské základny na e-mailu:vsetuly@centrum.cz nebo tel. č. číslo 732 11 22 44
u našich indiánských šamanů.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV
- výběr na červenec
Beletrie
BRDEČKOVÁ, Tereza - Alhambra: Románová
kronika o pražské umělecké rodině, pokrývající
celé jedno století, nás zavádí hlavně do časů
slávy českého loutkového filmu.
FAULKNER, William - Komáři: Štiplavý, satirický román, jehož děj se odehrává v New
Orleansu dvacátých let 20. století.
GRAFTON, Sue - U... jako utrpení: Soukromé
očko v sukních Kinsey Millhoneová řeší dávnou
vraždu malé holčičky.
HORNBY, Nick - Julie, demoverze: Co se
stane, když váš idol miluje vaši přítelkyni?
HŮLOVÁ, Petra - Strážci občanského dobra: Temná groteska, která upozorňuje na to,
že to, co pro jednoho člověka znamená nové
možnosti a svobodu, může druhému přinášet
úzkost, prázdnotu a pocit chaosu.
KÖRNEROVÁ H. M. - Pán hor. 6. díl: Další pokračování rozsáhlé historicko-romantické ságy
mapující osudy šesti generací šlechtického rodu
de Braie od roku 1785 do počátku 20. století.
LI, Yiyun - Ubožáci: Román americké autorky
čínského původu se odehrává v rozmezí několika málo dnů na jaře roku 1979 v období tzv.
Pekingského jara.
McCARTHY, Cormac - Města na planině:
Třetí díl tzv. „Pohraniční trilogie“ je stejně jako
Všichni krásní koně i Hranice existencionálním
westernem z americko-mexické hranice a románem zasvěcení na cestě k dospělosti.
MASSIE, Elizabeth - Tudorovci. Buď vůle
Tvá: Třetí pokračování začíná krátce po smrti
Anny Boleynové, kdy se novou královnou stává
krásná Jana Seymourová.
MORO, Javier - Červené sárí:
Nesmírně barevný a poutavý
příběh života Sonii Gándhíové,
Italky, která se přivdala do slavné
rodiny Gándhíů.
SAVIANO, Roberto - Krása
a peklo: „Psát znamená vzdorovat, znamená klást odpor“, svěřuje se Roberto Saviano, italský
novinář a autor dnes již světoznámého svědectví o praktikách neapolské mafie Gomora, v úvodu
své nové knihy, kterou věnoval
svým čtenářům.
SMATANA, L‘ubomír - Jánošíci
s těžkou hlavou: Česko-slovenský bestseller o mýtech a realitě Slovenska očima českého
reportéra.
ZUSAK, Markus - Zlodějka
knih: Děj románu, který se držel
více než sto týdnů na žebříčku
bestsellerů New York Times,
začíná rokem 1939. Evropa je
v pohybu a smrt nikdy neměla
více práce...
Naučná literatura
CIBULKA, Aleš - O češtině. 3:
Třetí díl ediční řady O češtině nejen
pro příznivce a věrné diváky stejnojmenného televizního seriálu,
ale pro všechny, kteří si rádi přečtou zajímavosti o rodném jazyce.
CÍLEK, Roman - Olga Hepnarová. Zabíjela, protože neuměla
žít: Kniha popisuje tragédii, která
se stala v Praze v roce 1973, kdy
dvaadvacetiletá Olga Hepnarová
najela nákladním autem přímo
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do davu na tramvajové zastávce. Osm lidí zemřelo, další se potýkali s těžkými zraněními.
COMFORT, David - Rocková kniha mrtvých: Hendrix, Joplin, Morrison, Presley, Lennon, Cobain, Garcia - sedm jmen, sedm ikon
rockové hudby, sedm neuvěřitelných životních
příběhů.
EAGELTON, Terry - Úvod do literární teorie:
Nejpoužívanější úvod do literatury na západních
univerzitách napsaný živým, svěžím stylem,
který dokáže podat složité problémy moderní
literatury srozumitelně.
GRACLÍK M.; NEKVAPIL V. - Marie Rottrová: Neautorizovaný umělecký a životní příběh
ostravské Lady Soul.
HOPPE, Jiří - Opozice‚ 68: Autor se ve své
práci o pražském jaru zaměřil na tři významné
společensko-politické aktivity občanů - sociální
demokracii, KAN a K 231.
JANOŠKA, Martin - Křížem krážem po moravských horách pěšky i na kole: Desítky tipů
na výlety po moravských a slezských kopcích.
KOVAŘÍK, Jiří - Napoleonova invaze 18071810: I. svazek popisující poloostrovní válku,
letitý konflikt napoleonských válek, který zuřil
ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807
až 1814.
LANGE, Henrik - 99 klasických filmů pro lidi
v kalupu: Všem uspěchaným milovníkům filmu
je určena tato knížka, která poněkud rozpustile,
nicméně vždy se znalostí věci, seznamuje s 99
filmy světové kinematografie.
MANDŽUKOVÁ, Jarmila - Jméno jako osud:
Zvídaví čtenáři se dozvědí zajímavá fakta o pů-

vodu jednotlivých jmen a o jejich význačných
nositelích.
ŘÍM: Bohatě ilustrovaný průvodce, se kterým
určitě nezabloudíte.
WERTH, Nicolas - Ostrov kanibalů: Otřesné
svědectví ze sibiřského druhého gulagu.
ZVELEBIL, Jan - Na vandru s Reflexem. IV.:
Zatím poslední vydaná kniha z úspěšné série
vypráví opět o osudech Čechů, kteří se vydali
do světa a po návratu se rozhodli popsat své
zkušenosti ze života v cizích zemích.
Knihy pro dětské čtenáře
BRAUNOVÁ, Petra - Ema a kouzelná kniha:
Pohádkový příběh o Emě a její kouzelné knize
pro děti od 7 let.
BREZINA, Thomas - Případ pro tebe a Klub
Tygrů. Létající přízrak: Vydej se s Klubem Tygrů na dobrodružné prázdniny do malé norské
vesničky, která je zahalena tajemstvím.
CAST, P.C. - Škola noci. 1. Označená: Úvodní
díl úspěšné řady příběhů o výjimečné a přitom
docela obyčejné budoucí upírce Zoey, která je
předurčena k velkým věcem.
GOHL, Christiane - Kůň mých snů: Žofie se
ocitá v nelehké životní situaci - její rodiče jsou
v rozvodovém řízení a tatínek chce, aby nadále
bydlela s ním a jeho novou přítelkyní...
JIRÁSEK, Ondřej - Moravské pohádky a pověsti: Pohádky a pověsti z jižní Moravy doplněné CD, které obsahuje všech 17 pohádek, které
vypráví kouzelný dědeček Arnošt Goldflam.
MOULD, Chris - Děsivé příběhy. Ledová
ruka: Tajemný příběh plný napětí je pokračováním příběhu jedenáctiletého chlapce jménem Stanley
Buggles.
PALME J. F. - Tadeáš v Bretani: Tadeáš prožívá nová
strašidelná dobrodružství, tentokrát na keltském hudebním
festivalu v Bretani.
REINER M.; VIEWEGH M.;
ŠRUT P. - Tři tatínci a maminka: Vyprávění o jedné
mamince, jednom strýčkovi
a celé rodině, kolem které se
celé vyprávění točí.
SVĚRÁK, Jan - Kuky se vrací: Kniha, která byla napsána
podle stejnojmenného filmu, je
dojemným a napínavým příběhem o medvídkovi, který chtěl
zůstat na poličce, ale musel se
postavit na své plyšové nohy
a stát se hrdinou.
ŠRUT, Pavel; MIKLÍNOVÁ,
Galina - Lichožrouti: Napínavý a vtipný příběh o záhadných
tvorech lichožroutech, kteří žerou ponožky a z párů dělají
licháče.
ŽÁČEK, Jiří - Krysáci: Čtveřice sympatických kamarádů, které znáte z televizních
večerníčků, zažívá napínavé
i legrační příhody uprostřed
Valašského království.
Další knižní novinky a fond
knihovny na
www.mks.holesov.cz nebo
www.knihy.mks.holesov.cz.
I.Ž.
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Karel Košárek uvádí
I. ročník hudebního festivalu

program
Slavnostní zahajovací koncert
čtvrtek 23. září 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Filharmonie Brno
Pavel Šporcl – housle
Karel Košárek – klavír
Zbyněk Müller – dirigent
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr d moll
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a smyčcový orchestr d moll
E. Elgar: Introdukce a Allegro pro smyčce, op. 47

Koncert pro školáky
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 11:00 hod.
Pavel Šporcl – housle
Karel Košárek – klavír
Koncert ke 300. výročí narození holešovského
rodáka F. X. Richtera
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Collegium 1704
Jana Semerádová – barokní traveso
Xenia Löffler – barokní hoboj
Václav Luks – dirigent
F. X. Richter: Sinfonia č. 1 D dur op. 4 – NOVODOBÁ PREMIÉRA!
W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314
F. X. Richter: Koncert pro flétnu a orchestr e moll
F. X. Richter: Sinfonia č. 3 C dur op. 4 – NOVODOBÁ PREMIÉRA!

Odpoledne pro rodiny s dětmi
sobota 25. září 2010, zámek, nádvoří a park, 14:00 hod.

Jazzový koncert
sobota 25. září 2010, zámek, Drive Club, 20:00 hod.
Epoque Quartet
Gabriela Vermelho – kvinton, zpěv
D. Balakrishnan, J. Hendrix, Ch. Corea, P. Metheny, G. Vermelho, C. Fischer, P. Wajsar

Dopolední matiné
neděle 26. září 2010, zámek, sala terrena, 11:00 hod.
Karel Košárek – klavír
F. Liszt, B. Smetana, B. Martinů, S. Rachmaninov, A. Chačaturjan, G. Gershwi

od října 2010 do června 2011 na festival naváže
samostatný koncertní cyklus 6 koncertů
představujeme první dva koncerty
Slavnostní koncert k výročí vzniku Československa
středa 27. října 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Filharmonie Zlín, Vojtěch Spurný – dirigent, klavír
„Lettere Amorose“
pondělí 15. listopadu 2010, zámek, hlavní sál, 19:00 hod.
Magdalena Kožená – mezzosoprán
Private Musicke
v prosinci připravujeme:
Collegium Musicum
mimořádný koncert slovenské art-rockové legendy

předprodej vstupenek:
- v síti TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283
- Městské informační středisko Holešov, Nám. dr. E. Beneše 17, tel. 573 395 344
Slevy jsou poskytovány důchodcům, držitelům mezinárodního studentského průkazu ISIC, držitelům průkazek ZTP (1 osoba)
a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod) po předložení příslušného dokladu.
Nabízíme cenově zvýhodněnou permanentku na festival v ceně 500,- Kč (standardní) a 250,- Kč (zlevněná). Při zakoupení ušetříte
u standardní permanentky 160,- Kč a u zlevněné 80,- Kč. Permanentky lze zakoupit v předprodeji MIC Holešov
nebo prostřednictvím emailu: novak@musicaholesov.cz
více informací:

www.musicaholesov.cz
www.holesov.cz
www.cema-music.com
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Ocenění literárního sborníku
U příležitosti 35. výročí otevření 3. Základní školy v Holešově byl
v květnu 2009 vydán literární sborník (K)rok za (k)rokem školním
rokem aneb pořád se něco děje. Toto půvabné literární dílko bylo
představeno holešovské veřejnosti na slavnostním křtu CD Plamínek
a následně prezentováno na slavnostní akademii.
Během celého školního roku se sborník stával součástí prezentačních materiálů naší školy a sklízel zasloužená slova chvály. Mgr. Jana
Sovadníková vytvořila z příspěvků téměř sto padesáti dětí nádhernou
publikaci, která byla oceněna v celostátní soutěži školních literárních
sborníků základních škol 1. místem.
Slavnostní vyhodnocení v Praze bylo krásným zážitkem i pro tři
zástupkyně z řad dětí. Paní učitelce Sovadníkové i všem přispívajícím
dětem gratulujeme a do další tvorby přejeme mnoho dobrých nápadů.
Mgr. Gabriela Kovářová

Do předprodeje v MIC Holešov byly uvolněny poslední vstupenky na exkluzivní koncert
Magdaleny Kožené a Private Musicke, který proběhne v rámci nového hudebního festivalu
Musica Holešov 15. listopadu 2010 na zámku. Všechny ty, kteří si zakoupili vstupenky na
tento koncert již dříve, pořadatelé upozorňují na tiskovou chybu v uvedení začátku koncertu
na vstupenkách - koncert začíná již v 19.00 hodin!!!
Byl také zahájen prodej cenově zvýhodněných permanentek na festival Musica Holešov.
Více informací na www.musicaholesov.cz

Pozvánka na 5. ročník tradiční přehlídky

ROCK POD HOSTÝNEM
Sobota 31. 7. 2010 od 16 hodin,
hřiště TJ Slavkov pod Hostýnem
Hrají TITANIC, CITRON, MISS GOD, FANY & FUNNY,
NIGHTWISH REVIVAL, ALEŠ BRICHTA & ABBAND
Předprodej 220 Kč, vstupné na místě 270 Kč,
děti do 10 let zdarma

Hudební skupina Tři na Tři band
živá hudba pro Vaše hudební a společenské akce, svatby, plesy, oslavy,
zábavy, firemní večírky.
•
•
•
•

„live“ hudební produkce
profesionální hudební zázemí kapely
široký repertoár
přijatelná cena

Více na: www.trinatri.cz. Tel. 737 766 335
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Roztodivná plavidla soutěžila na hladině přílepské nádrže
Přílepští recesisté uspořádali v sobotu
17. července svoji další akci, tentokrát s názvem Neckyáda na retenční nádrži Přílepy.
I když tato někdejší nedílná součást vybavení
každé domácnosti dala akci název, stovky návštěvníků se mohly na vlastní oči přesvědčit, že
necky nejsou zdaleka jediným netradičním plavidlem. Od ranních hodin se začal plnit jeden ze
břehů přehrady roztodivnými plavidly a nakonec
se jich sešlo 23. Na břehu i hladině pak přítomní
diváci viděli například sultánův koberec, vor
z PET lahví, havanský doutník, sáňky se sněhulákem, postel i s peřinami, speciálně upravený
trabant, dřevěnou kadibudku či naopak moderní

splachovací záchod se vší výbavou. Samozřejmě nechyběly ani několikery necky neboli troky.
Soutěžní přehlídku odstartovaly ve třináct hodin
pohledné uprchlice z Havany a pravidla byla pro
všechny stejná. Doplout či doplavat na vlastní pohon na druhý břeh, přičemž nezávislá
osmičlenná porota hodnotila úroveň a vzhled
plavidla, ale také posádky.
Kromě vlastní soutěže připravili pořadatelé okolo přehrady i další atrakce. Děti se
mohly vydovádět ve skákacím hradu, dospělí
si zase vyzkoušeli doprovodnou disciplínu - přejetí kola v dřevěné lávce s následným skokem
do vody. Nechyběl ani tetovací salón a závě-

rečný slavnostní ohňostroj. Nebyla nouze ani
o občerstvení všeho druhu a místo konání bylo
výborně zabezpečeno co se hygieny, pořádku
a bezpečnosti týká.
Celou akci připravilo a organizovalo občanské sdružení SRP (Sdružení recesistů Přílep),
známé již z loňského prvomájového průvodu.
Díky patří také všem sponzorům, kteří poskytli
finanční či jakoukoliv jinou pomoc, a pomohli
tak zajistit dobrou úroveň Neckyády. Nadšení
a smysl pro recesi jistě vydrží pořadatelům
i nadále a my se můžeme těšit na další akci.
Miroslav Sovadina
Foto František Sovadina
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Holešovský triatlon už po čtvrté
Holešov (frs) - Pevnou pozici mezi tradičními holešovskými podniky si už
získal sprinttriatlon s názvem Holešov (wu)man. Jeho čtvrtý ročník odstartuje
v sobotu 7. srpna úderem desáté hodiny na zámeckém koupališti.
Přihlášené závodníky čeká pět set metrů v bazénu, 26 kilometrů na
horském kole a závěrečný pětikilometrový běh. Podobně jako v loňském
roce budou i letos součástí závodu štafety. Prezentace účastníků se
uskuteční od 7 do 9 hodin na stadionu Míru. Startovné stojí v předstihu
200 Kč, pro štafety 3x200 Kč, v den závodu pak bude o 50 korun dražší.
V ceně startovného je pamětní triko, občerstvení (pivo, nealko, kuřecí
steak, startovní číslo), bohatá tombola pro závodníky, vstup na koupaliště
pro závodníka a jeden doprovod a také vstup na večerní diskotéku. Vítěze
pořadatelé vyhlásí v 16 hodin, a to v kategoriích M1 (muži do 19 let), M2
(muži 20 - 45 roků), M3 (muži 46 a víc roků), Z - (ženy, při účasti více než
30 závodnic budou rozděleny na dvě kategorie) a S (štafety). Speciální
kategorie NH = Nejlepší Holešovan.

Profil cyklistické části vede přes jižní hřeben Hostýnských vrchů,
běžecká část pak závodníky zavede na Želkov.
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VII. ročník závodu horských kol
pod záštitou radního Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka
a starosty obce Rusava Bohumila Škarpicha.
TERMÍN: 14. 8. 2010.
Pořadatel: SK Rusava. Trasa: 50 km, převýšení 1 050 m. Start: Rusava,
základní škola, 11.00 Cíl: Areál SK Rusava.
PREZENTACE: Areál SK Rusava, fotbalové hřiště 13. 8. 2010 od 16.00
do 21.00 hod. • 14. 8. 2010 od 7.00 do 10.00 hod.
INFORMACE: mobil: 608 258 695, 603 580 251,
e-mail: vladan.danek@seznam.cz
Do závodu je možné se přihlásit i na místě v den startu do 10.00 hod.
VEČERNÍ PROGRAM 20.00 hod. koupaliště Rusava - KOSOVCI,
ČUŇASKI.

Fotbalová školička - nejmladší
fotbalisté SFK HOLEŠOV
Tak jako všechny oddíly ukončily v červnu sezónu, také fotbalová
školička uzavřela rok velkým zápasem proti rodičům na hřišti ve Všetulích,
kde přípravky trénují. Trenéři zhodnotili uplynulý rok při posezení u grilování,
na kterém se podávaly také jiné dobroty připravené rodiči. V září 2009 se
přihlásilo 16 nováčků, kteří pilně trénovali a seznamovali se s prvními fotbalovými krůčky. Pro malé fotbalisty je to období, kdy na ně není vyvíjen příliš
velký tlak a kdy fotbal spíše poznávají a vytvářejí si k němu vztah. Po absolvování tohoto ročníku postupují hoši (ročník narození 2003) do mladší
přípravky, která už hraje soutěž a v níž jsou na ně kladeny větší nároky.
Před ukončením měli kluci možnost vyzkoušet si vše, co se v průběhu
roku naučili, na turnaji školiček pořádaném oddílem Zlín-Louky. Zúčastnilo
se 10 družstev a naše školička se umístila na krásném 5. místě, což je
určitě úspěch.
Aby kluci přes prázdniny na fotbal nezapomněli, scházíme se každou
neděli dopoledne na hřišti gymnázia. Podle počtu kluků se do hry zapojí
někdy i rodiče. Nová sezóna pro další nováčky, a to ročník narození
2004, začíná na hřišti ve Všetulích v pondělí 23. srpna v 16 hodin;
poté každé pondělí a středu. Zde také podají trenéři potřebné informace.
Samozřejmě dnes hrají fotbal i děvčata, takže holky a kluci si ho mohou
vyzkoušet na krásném všetulském hřišti.
Trenér školičky Stanislav Jaša
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Sedmnáctý ročník Bikemaratonu Drásal ve znamení rekordů
Holešov - Letošní v pořadí již 17. ročník
DRÁSALA, nejstaršího MTB maratonu v ČR,
který tradičně startuje první červencovou sobotu z holešovského náměstí E. Beneše (letos
3. 7. 2010), se nesl za krásného letního počasí
ve znamení rekordů. A to nejen co do časového zdolání trasy maratonu i půlmaratonu, ale
také počtem startujících i návštěvníků. To je
důkazem, jak rychle tento závod nabývá na popularitě a dimenzích. Již po několik let skýtá
zázemí nejen pro dojezd a cíl závodu zámecká
zahrada a obora. Vše doplněno velkoplošnou
projekcí z několika míst na trati, nabídkou zboží
souvisejícího s cyklistikou i velkým výběrem
občerstvení. Letošní závod si s výhledem prodlouženého víkendu jistě všichni o to více užili
a vychutnali.
Již třetím rokem má závod dvě trasy - „Dlóhé
Drásal“ měří 115 km s převýšením 3 200 m,
„Krátké Drásal má 53 km s převýšením 1 500 m.

Obě vedou výhradně Hostýnskými vrchy a obě
patří ve své kategorii - maraton a půlmaraton
k nejtěžším u nás a nejtěžším závodům seriálu
„Kolo pro život“, do kterého patří.
Program letošního bikemaratonu začal
doprovodnou akcí již v pátek v nově zrekonstruovaných prostorách New Drive Clubu zámeckého sklepení, vystoupením holešovské rockheavy kapely MISS GOD. Dále po odstartování
obou hlavních závodů proběhly závody dětí
„Malé Drásal“ v rámci Junior Trophy, odpoledne
„Open jízda Expedice Kopaniny“, což je vyjížďka po okolí pro všechny.
O vítězi 115 km trati se rozhodovalo až
v cílovém prostoru a stal se jím Jan Jobánek
(Merida Biking Team) 04:41:34,4 hod. (čas
loňského vítěze Ondřeje Fojtíka byl zhruba o 10
minut horší) těsně před Janem Hruškou (Volvo
Auto Hase) 04:41:36,3. V ženách si pro zlato
dojela Pavlína Černá (MTB Team Příchovice)

vítězným časem 06:05:45,0 hod. Na kratší
třiapadesátikilometrové trase zvítězil až po těsném finiši Stanislav Hejduk (Factor Bike Team
Teplice) 02:05:57,7 hod. před Janem Fojtíkem
(Volvo Auto Hase) 02:05:57,8 hod. Vítěznou
ženou se stala Bára Manďáková (Cyklotermink.
com) 02:38:04,9 hod. V časovém limitu 11 hodin
dokončilo 115 km trať 517 bikerů; trať půlmaratonu 53 km dokončilo v sedmihodinovém limitu
557 závodníků.
Po vyhlášení výsledků hlavního závodu
a losování tomboly proběhla tradiční „Drásalova Moon Night“, kterou ukončil půlnoční
ohňostroj.
Organizátoři velmi děkují touto cestou
za podporu všem sponzorům a dobrovolným
pořadatelům.
Více na www.drasal.cz
JZ
(foto J. Zapletalová a R. Seifert)
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Pětatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 12/2010, přičemž všichni poznali, že jde o krátký dialog, který zazněl
v komedii Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntag. První vylosovanou
byla Katka Šimčíková z Holešova, která si pochutná v Restauraci Kanada,
druhou vylosovanou je Dagmar Procházková Holešova, která si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné
SUDOKU posíláme volné
vstupenky do kina Svět Ladislavu Drábkovi z Holešova a Zdeňce Stokláskové
z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
gratuluje!
A teď už pokračujeme
novou hádankou, která je
tradičně postavena na slavných filmových hláškách.
Jestlipak poznáte, ze které
úspěšné české hudební poZnámá scénka z filmové komedie,
hádky pochází tento dialog?
Homolka a tobolka.
„Co si počnem?“
„Já bych věděl. Tlumočníky. Já u vás, vy u nás.“
„A co řeči?“
„Nejsou zapotřebí. U vás se mluví stejně jako u nás. Ale nikomu ani
muk. Lidi na to ještě nepřišli.“
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

Holešov a obnovení Jednoty bratrské
Ač je to v současné materialistické době
s podivem, Holešov sehrál několikrát velmi významnou úlohu v duchovním životě nejen našeho
státu, ale i Evropy či světa. Role našeho města
v historii náboženství a církví značně přesahuje
jeho význam hospodářský či jeho velikost. Už jsme

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
zde psali o svatém Janu Sarkandrovi, o prvním
pronásledování nekatolíků na počátku 17. století,
jistě se vrátíme k obrovskému významu Holešova v židovském duchovním světě. Dnes si
popíšeme jednu velmi zajímavou historku, která
sehrála zásadní roli v obnově Jednoty bratrské
a obecně tzv. Moravské církve na celém světě.
Smrtí J. A. Komenského a intenzivní protireformací v českých zemích jediná česká církev
- Jednota bratrská - prakticky zanikla. Přesto se
její tradice tajně na našem území držela i v Holešově a okolí, a to ještě sto let po bělohorské
porážce, i když nekatolíci byli stále pronásledováni a po odhalení (a zabavení nekatolických
knih, zvl. rozšířených výtisků Bible kralické) perzekvováni, obvykle pokutami, zákazem výkonu
živností či vězením.

V letech 1708 - 1709 navštívil Holešov
tesařský tovaryš ze Ženklavy u Nového Jičína,
Kristián David (1692 - 1751). Pracoval u svého holešovského strýce, tesařského mistra,
na stavbě farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Byl katolicky vychován, ale v Holešově
se setkával jednak se silnou židovskou komunitou a jednak s tajnými nekatolíky. Začal
o svém náboženském přesvědčení pochybovat,
váhat, dokonce (podle svých zápisků, které
se dodnes zachovaly) koketoval s přestupem
k židovství a navštívil holešovskou synagogu,
ale ani tato návštěva jej neuspokojila. Zlom
přišel, až když jednou procházel průchodem
vedoucím z náměstí do Malé (tehdy Čmelové) ulice přes starou radnici (nyní č. p. 32).
Na dvoře tam stála šatlava - městské vězení,
holešovsky šerhovňa, a v ní bylo zavřených 12
holešovských sousedů, odsouzených pro tajné
konání nekatolických bohoslužeb a držení zakázaných nekatolických knih. Tito vězni zpívali své
náboženské písně a hluboký duchovní zážitek
z tohoto krásného zpěvu lidí trpících ve vězení
nasměroval Kristiána Davida k odkazu Jednoty
bratrské. Když pak na půdě u svého strýce
objevil ukrytou Bibli kralickou, kterou mu strýc
věnoval, nasměroval svůj veškerý další život
k obnově odkazu Jednoty. Po návratu na severní
Moravu se spojil s místními nekatolíky a vyvinul
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ohromnou organizační činnost k jejich podpoře.
Dosáhl toho, že hrabě Ludwig von Zinzendorf
v sousední Horní Lužici (Sasko) poskytl především moravským nekatolíkům útočiště na svém
panství, kde David vybudoval osadu Ochranov
(Herrnhut) a vytvořil zde kolonii exulantů (sám
porazil první strom na stavbu jejich obydlí) a stál
u zrodu obnovené Jednoty bratrské, která se
potom jako církev Moravských bratří (Moravian
Brothers, Moravian Church) rozšířila do celého
světa a dodnes je významnou představitelkou evangelických církví. Kristián David se stal
starším představitelem této církve, jejím významným misionářem (působil mj. i v Grónsku)
a byl a je jejími členy označován za „moravského Mojžíše“, „božského tesaře“ či „apoštola“
a „tvůrce Ochranova“.
Jeho osobní zápisky jsou významným teologickým spisem protestantských církví vůbec
a Holešov zde má čestné místo jako příčina
jeho duchovního vyzrání a přerodu. A Moravští
bratři z celého světa (a to doslova, náboženské
obce Moravských bratří a jejich misie jsou četné
v Africe, Jižní (zejm. v Karibiku) i Severní Americe
i v Indii) znají holešovskou radnici - ratúz číslo
32, a zejména její šatlavu.

Taneční zábava
s kapelou
SHERON-rock
Sobota 14. 8.
na hřišti Všetuly.

Karel Bartošek

Kapela MOTUS
zahraje
v pátek 23. 7.
v Prusinovicích
(vedle KD)
v sobotu 24. 7.
v Rymicích

