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Bude v Holešově
superúřad?
Co vy na to,
pane starosto?

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ. Tradiční ocenění holešovských pedagogů se uskutečnilo koncem
března ve velkém sále holešovského zámku. Mezi oceněnými byla i ředitelka Střediska volného
času, která se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea. Více informací na str. 11
a na www.holesov.cz
Foto Robert Rohál

Bude SuperStar?
V ostře sledované pěvecké
soutěži Česko-Slovenská SuperStar
boduje od prvopočátku sedmnáctiletá zpěvačka Gabriela Gunčíková,
studentka holešovského gymnázia.
Podle poroty patří k jasným favoritkám, o čemž svědčí i skutečnost,
že se v minulém týdnu prozpívala
do finále. Více o ní na str. 20.

Nový takzvaný superúřad
práce vznikl od 1. dubna
2011 sloučením doposud
samostatných poboček
úřadu práce. Podle záměru vládnoucí koalice
si Češi budou v další fázi
chodit pro veškeré sociální dávky a příspěvky od
státu jen na jedno místo na pobočky tohoto nového superúřadu práce.
Mění se v této souvislosti něco pro občany
Holešova a okolí, případně pro městský úřad
samotný? Co vy na to, pane starosto?
„V současné době se pro občany ani úřad nic
nemění. K zásadní změně pro městský úřad dojde
teprve v případě, bude-li celý záměr doveden do
konce. Pokud stát rozhodne, že města nebudou
určitou část státní správy vykonávat - například
v oblasti vyplácení sociálních dávek, budeme to
respektovat. V tomto konkrétním případě by to
znamenalo, že by drtivá část úředníků z odboru sociálních věcí a zdravotnictví přešla na tento úřad.
Pokračování na str. 3

Sezóna začala
Bohatým kulturním programem začala v pátek 1. dubna další
sezóna na holešovském zámku.
Nechyběl ani rozverný kankán (viz
foto). Součástí byly již tradiční odpolední a noční prohlídky, které si
nenechaly ujít stovky návštěvníků.
Více na str. 19 a www.holesov.cz
Foto František Sovadina

Strážníci odhalili zloděje, opilce i požáry
Dne 20. 3. 2011 okolo 01.00
hod. byl zadržen řidič  motorového
vozidla, který přejel chodci nohu.
Tento řidič se snažil z místa nehody
ujet a později utéct. Přijíždějící hlídka MP po pronásledování tohoto
řidiče zadržela a zjistila u něj hodnotu 2,16 promile alkoholu v dechu.
Řidič byl předán PČR k dalšímu
opatření.

Dne 22. 3. 2011 řešila hlídka
MP případ drobné krádeže v supermarketu Albert. Při lustraci
zde zadržené osoby bylo zjištěno, že tato byla v posledních
třech letech opakovaně trestána
za majetkovou trestnou činnost.
Jako podezření z trestného činu
byl případ předán Policii ČR
k dalšímu dořešení.

Dne 27. 3. 2011 okolo 11.00
hod. při běžné kontrole města spatřila hlídka MP vozidlo, v němž podle
místní znalosti strážníci poznali řidiče, který má zákaz řízení motorových vozidel. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla
osoba převezena na obvodní oddělení Policie ČR k dalšímu opatření.
Pokračování na str. 3
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Sběr odpadu ze zahrádek se uskuteční v sobotu 9. dubna
Technické služby Holešov, s.r.o.
provedou sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek
dle následujícího harmonogramu:
8.00 - 8.30 hod. - Količín u hasičské zbrojnice, sídliště U Letiště
(u garáží u domu č.p. 1216)
8.40 - 9.00 hod. - Za Cukrovarem
(u topolů na travnaté ploše), ul.
Malá (na travnaté ploše)
9.10 - 9.30 hod. - ul. Ovocná
(za hřištěm), nám. Svobody (naproti domu č.p. 176)
9.35 - 9.55 hod. - ul. Sokolská
(u bývalé mateřské školky), ul. Grohova (naproti domu č.p. 1230)
10.00 - 10.20 hod. - ul. Dukelská
(u mostu), ul. Plačkov (u křižovatky
ul. Plačkov a Očadlíkova)
10.25 - 10.45 hod. - ul. Družby
(u křižovatky ul. Družby a Kráčiny), ul. Tyršova (tzv. Dudkova
zahrada)
10.50 - 11.10 hod. - ul. Havlíčkova (u křižovatky ul. Havlíčkova
a Bartošova), ul. Luhy (odstavná
plocha u trati)
11.15 - 11.35 hod. - ul. Školní
(naproti domu č.p. 450), ul. Osvobození (u Wastexu, spol. s r.o.)
11.40 - 12.00 hod. - Novosady
(před domem č.p. 857), ul. Zlínská (parkoviště u policejní školy,
za stánkem s novinami)
12.05 - 12.25 hod. - ul. Nábřeží
(vedle domu č.p. 788)
12.10 - 12.30 hod. - Žopy  na návsi
vedle autobusové čekárny
12.30 - 12.50 hod. - Holajka
12.40 - 13.00 hod. - Dobrotice Malá stránka
13.00 - 13.20 hod. - Tučapy za mateřskou školou
Upozorňujeme, že ve sbíraném
odpadu  nesmí  být  kamení.  Jiný
odpad nebude svážen. Občané

ODPADOVÉ CENTRUM. Členové zastupitelstva města Holešova, zástupci dodavatelských firem a další
hosté se zúčastnili v pondělí 4. dubna slavnostního otevření odpadového centra v areálu Technických služeb
Holešov. Ředitel společnosti Miroslav Strnad v krátkosti seznámil přítomné s novou technologií separace
a provedl je areálem. Podrobně jsme o odpadovém centru psali v Holešovsku č. 4/2011 a ještě se k tomuto
novému způsobu nakládání s odpady vrátíme v některém z příštích čísel.
Více fotografií z otevření odpadového centra naleznete na www.holesov.cz
Text a foto František Sovadina

jej mohou odevzdat ve sběrném
dvoře v Květné ulici.
Další informace z oblasti odpadového hospodářství:
Obchodní společnost Technické
služby Holešov, s.r.o. provozuje
od 1. 3. 2011 sběrný dvůr v ulici
Květná 1555. Příjezd do sběrného
dvora je z ulice Tovární. Provozní
doba:  
Po 7.00 - 10.30 • 11.00 - 14.00 h
Út - Pá 7.00 - 10.30 • 11.00 - 18.00 h
So 7.00  - 12.00 h
Ve sběrném dvoře mohou občané města Holešova a místních
částí po předložení občanského
průkazu odevzdat:
• nebezpečné složky komunálního
odpadu (obaly od barev a jiných
chemikálií, oleje, akumulátory
apod.) ZDARMA

• použité elektrozařízení podléhající zpětnému odběru (lednice, televizory, zářivky apod.) ZDARMA
• biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva, listí) do 50 kg zdarma
• stavební suť do 100 kg zdarma
• objemný odpad do 100 kg zdarma
(za některý druh odpadu dle platného ceníku)
• pneumatiky 100 Kč/ks
Tyto služby jsou poskytovány
také pro podnikatelské subjekty
za úplatu dle platného ceníku.
Dále lze odevzdávat papír;  železo  
je vykupováno za aktuální ceny.
Pro uložení odpadu je povolen
vjezd osobních aut nebo dodávek
s celkovou hmotností do 2,5 t. Zahájením provozu sběrného dvora
v areálu technických služeb byl
zrušen provoz sběrného dvora
v ulici Tučapská.

Podrobněji jsou druhy přijímaných
odpadů, podmínky přijetí a ceník
uvedeny na www.tsholesov.cz.
Případné dotazy: tel.: 573 396 722,
ts_holesov@seznam.cz.
2. Na 33 stanovištích v Holešově
a v místních částech jsou umístěny kontejnery na papír, nápojové
kartony, sklo a PET láhve.
3. Informujte se u svých prodejců o možnosti zpětného odběru
těchto odpadů: motorové a převodové oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie,  
pneumatiky.
Děkujeme občanům, kteří nezakládají černé skládky a odpad ukládají
na určená místa.
město Holešov
starosta

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
- dodatečné sečtení

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

V období od 5. 4. 2011 do 14. 4. 2011 si mohou občané, kterým sčítací komisaři nedoručili
sčítací formuláře, tyto osobně vyzvednout také na Městském úřadě v Holešově. Sčítací listy
osob a bytové listy jsou vydávány těm občanům, kteří na území města a jeho částí bydlí nebo
jsou zde přítomni.
Termín odevzdání vyplněných sčítacích formulářů v rámci dodatečného sečtení je do
19. dubna 2011.
Občané také mají možnost na Městském úřadě Holešov využít bezplatného internetového
připojení pro vyplnění sčítacích formulářů v elektronické podobě.
Mgr. Zdeňka Konopecká, odbor správní a vnitřních věcí

Předmájové
odpoledne
Akce se uskuteční
v pátek 29. dubna
od 15.30 do 17.30 hod.
ve Smetanových sadech.

Návrh na udělení Ceny města Holešova

Kulturní program, občerstvení, bohatá
tombola, pro děti jsou připraveny soutěže
a vláček Pacifik.

Ve středu 30. března se uskutečnila výroční veřejná členská schůze společnosti CASTELLUM
HOLEŠOV. Byla projednána zpráva o činnosti společnosti, o jejím hospodaření a diskutovalo se
také o budoucnosti společnosti. Vzpomínka byla věnována zakladateli a předsedovi společnosti,
který zemřel 6. února tohoto roku. Druhého dubna by se dožil Jiří Zapletal 82 let.
CASTELLUM HOLEŠOV předložilo městu návrh na udělení Ceny města Holešova „Osobnost města Holešova“ svému předsedovi Mgr. Jiřímu Zapletalovi in memoriam:
1. za vydání jeho vzpomínek spojených s Holešovem v trilogii Jen vzpomínky tu zůstanou
2. za založení a úspěšné vedení občanského sdružení CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro
obnovení kulturního centra v holešovském zámku, které mělo ke dni podání návrhu 122 členů
3. za obohacení kulturního života města o jedinečné osobnosti a hodnotné kulturní pořady
JUDr. Jarmila Pokorná, místopředsedkyně společnosti
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Díky poctivému nálezci
Děkujeme tímto neznámému nálezci, který
vrátil mému synovi zapomenutou peněženku
před supermarketem Billa, a to včetně všech
dokladů a peněz. Velmi si vážíme činu poctivého nálezce a alespoň touto formou mu chceme
za jeho ušlechtilý čin poděkovat.
Naděžda Hlobilová, maminka
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Strážníci odhalili zloděje, opilce i požáry
Pokračování ze str. 1
Dne 29. 3. 2011 okolo 17.00 hod. byla
v rámci pěší obchůzkové služby v lokalitě
sídliště Novosady kontrolována skupinka
mladých lidí, z nichž dva byli blízcí věku 15
let. U těchto bylo zjištěno požití alkoholu
a případ byl předán k dalšímu dořešení
na sociální odbor při MÚ Holešov.
Dne 30. 3. 2011 ve 22.00 hod. při kontrole
chatové oblasti v části Rybníčky byl hlídkou
MP spatřen v lokalitě Želkov požár. Poněvadž
nebylo v silách strážníků MP požár uhasit,
byli na místo povoláni členové hasičského
záchranného sboru, kteří uhasili hořící posed
a jeho okolí.

31. 3. 2011 v 19.30 hod. při pěší pochůzkové službě byl v areálu zámecké zahrady
hlídkou MP spatřen počínající požár v prostoru v oblasti Za Mlýnem. Na místo byli
přivoláni hasiči, kteří požár uhasili.
Dne 2. 4. 2011 okolo 2.00 hod. byl spatřen
obsluhou městského kamerového systému
na ulici Palackého před discoklubem Fontána
muž, který u zaparkovaného vozidla popíjel
z pivní láhve. Muž posléze nasedl do osobního
motorového vozidla a z místa odjížděl. Byl zastaven hlídkou MP. Při následné kontrole bylo
zjištěno požití alkoholu, kdy bylo řidiči naměřeno
1,25 promile alkoholu v dechu. Případ byl dle
zákona předán Policii ČR k dalšímu opatření.
Antonín Zalabák, velitel městské policie

Poděkování Městské policii Holešov
Jaro je obdobím probouzející
se přírody, slunečního svitu a dobré
nálady, venku se objeví sportovci
na kolech či bruslích, skotačící děti,
maminky s kočárky - krásné počasí
nás všechny po dlouhé zimě  láká
k příjemné procházce a relaxaci.
Bohužel - stále jsou mezi námi lidé,
kteří pohodě a klidu nepřejí - informace o výskytu podezřelého muže,
sledujícího malé sportovce a procházející se ženy v parku, mi byla
sdělena místními občany ve středu
30. března 2011 odpoledne na stadionu Míru. Vzhledem k neobvyklému popisu muže jsem neprodleně
informovala hlídku Městské policie
Holešov, strážníku Tomáši Vokounovi jsem celou situaci popsala,

a MP okamžitě odjela vozidlem
na stadion Míru. Zde se oběma členům hlídky v krátkém čase podařilo
popsaného muže v zámeckém parku dostihnout.
Nebuďme nevšímaví k dění
kolem sebe, lhostejnost k neštěstí
a utrpení jiných či jen potencionální
riziko by nás neměly nechat nečinnými, protože každý z nás může
v životě zažít situaci, kdy bude potřebovat pomoc kohokoliv jiného.
Děkuji ještě jednou hlídce Městské
policie Holešov za vstřícné jednání
a okamžitý aktivní zásah.
Mgr. Svatava Ságnerová
Členka zastupitelstva města
Holešov

Bude v Holešově superúřad?
Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
V našem konkrétním případě by ale samotný
úřad zůstal v budově města v Tovární ulici, kam se
ostatně holešovská pobočka úřadu práce přestěhovala už od 1. března 2011. Pro občany by se z hlediska docházkové vzdálenosti tedy nic nezměnilo
a v Holešově tak vlastně poskytování sociálních
služeb funguje na jednom místě už nyní. Navíc
tato centralizace sociálních úřadů koresponduje se
záměrem města, jehož cílem je budovu v Tovární
ulici vyčlenit kompletně pro činnosti státní správy
a budova v Masarykově ulici by byla plně k dispozici pro činnosti spojené s výkonem samosprávy.
Kromě jiného by tak město ušetřilo nemalé náklady
za údržbu a provoz budovy v Tovární ulici.“ 	  (frs)

Osadní výbory se změní

Holešov (sov) - Zastupitelstvo města Holešova na svém posledním
zasedání určilo počet členů osadních výborů v jednotlivých osadách takto:
v Dobroticích 9 členů, v Količíně 7 členů, v Tučapích 5 členů a v Žopích
9 členů. Následně proběhly v osadách ankety, v nichž si občané vybrali
ty, kteří by je měli zastupovat v příštím čtyřletém období. Tyto kandidáty
by mělo na svém zasedání zastupitelstva 18. dubna zvolit zastupitelstvo
města. Funkční období současných osadních výborů končí 30. 4. 2011.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PŮJČKY & REALITY www.dinero.cz
• PRÁCE Z DOMU, více na www.byznysdomu.cz
• Prodám dětskou koloběžku po jednom dítěti, krásná, zachovalá. Nafukovací kola, červeno-žluto-modrá, pro dítě od 3 let.
• Prodám byt 2 + 1 s lodžií na sídlišti U Letiště v Holešově, byt
i dům jsou po rekonstrukci, tel. 606 711 404.
• Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel. 724 757 116.
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SATTURN Holešov ukončil vývojový projekt s hodnocením „výtečně“

Decentralizované čištění odpadních vod pro malé obce
je připraveno k realizaci
V návaznosti na evropskou legislativu jsou obce do 2000 obyvatel
postaveny před povinnost po roce 2015 prokazatelně čistit odpadní vody.
V současné době se pro čištění odpadních vod využívá velkokapacitních
(centrálních) čistíren odpadních vod. Realizace takového projektu je však
vždy doprovázena výstavbou nových kanalizačních řadů, což je hlavně
z finančního hlediska téměř nepřekonatelná překážka.
Tyto stavby jsou hlavně v obcích s roztříštěnou zástavbou nebo
s členitým reliéfem krajiny velmi nákladnou záležitostí. Znamená to, že
za velký balík peněz by bylo odkanalizováno relativně malé množství
obyvatel. Takto ekonomicky neefektivní projekty mají téměř nulovou
šanci na získání dotací. Protože se však předpokládané investiční
náklady na čištění odpadních vod v těchto obcích pohybují v průměru
od 50 do 100 milionů Kč, není tyto akce možné realizovat jen z obecních
rozpočtů. Systém decentralizovaného čištění odpadních vod, o kterém
bude v následujících řádcích řeč, se ve všech řešených případech dostává
minimálně na polovinu předpokládaných nákladů.

Pořízení čistírny, ale co dál…?

Z tohoto důvodu a na žádost některých starostů právě z takových
obcí se už v roce 2007 začala vážně zvažovat myšlenka využít v těchto
lokalitách decentralizovaného systému. V současné době jsou malé
nebo skupinové čistírny odpadních vod běžné, ale jejich provoz - kvalita
„vyčištěné“ vody - je kromě typu výrobce závislá hlavně na schopnosti,
nebo v některých případech zájmu majitele, zajistit řádný provoz čistírny.
Obecně, když si občan ke svému rodinnému domu pořídí malou čistírnu
odpadních vod, splní tím svou povinnost danou stavebním povolením,
ale pokud se o toto zařízení dále nestará dle stanovených provozních
podmínek, tak čistírna nepracuje spolehlivě, popřípadě nepracuje vůbec. Takový stav by byl po zavedení systému do celé obce naprosto
nepřijatelný.

Monitorovací technologie

Způsob, jak předejít těmto nežádoucím stavům a zajistit, aby i desítky malých
čistíren na území jedné obce byly trvale
plně funkční, se skrýval v monitorovacích
technologiích.
První návrh takovéto monitorovací
sítě vytvořila na přelomu let 2007 a 2008
společnost SATTURN HOLEŠOV. Princip spočíval v osazení dostupných čidel
a měřičů na všechny čistírny odpadních
vod v lokalitě a monitorování všech jejích
výstupů z jednoho řídícího pracoviště.
Veškeré změny nebo poruchy v celé síti
by byly okamžitě zaznamenány a odborná obsluha systému by na základě těchto
informací zajistila trvale řádný provoz
celého systému čistíren.

Grant na výzkum

Na základě tohoto návrhu společnost SATTURN HOLEŠOV požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) o grant
na výzkum a vývoj takovéto technologie. Tento vývojový projekt byl
následně vyhodnocen jako smysluplný a byl podpořen prostředky ze
státního rozpočtu ČR s termínem zahájení v roce 2008.

Ukončení vývojového projektu bylo stanoveno na konec roku 2010.
V jednotlivých letech se zkoumala, vyvíjela, testovala a ověřovala zcela
nová technologie, která by vyřešila nejen dálkové monitorování funkčnosti
čistíren, ale která by zároveň dokázala tyto čistírny na dálku i řídit (např.
zvyšovat a snižovat výkon podle potřeby) a tím šetřit náklady na budoucí
provoz systému.
Do konce roku 2010 byl navržen systém pro decentralizované čištění
odpadních vod včetně celé řady funkcí a vlastností. Byly odzkoušeny
čistírny několika výrobců, byla vybrána vhodná čidla, pomocí nichž jsou
sledovány fyzikální a chemické parametry, byla navržena komunikační síť
pro přenos dat mezi čistírnami a řídícím pracovištěm, popř. řídícími pracovišti a byl také navržen nový software, který umožňuje vzdálené sledování
a řízení čistíren z libovolného PC.

Hodnocení - výtečně

V průběhu tříletého vývoje byly
podrobně zmapovány možné komplikace provozu v reálných podmínkách.
Cíle projektu byly splněny a dne 21.
března 2011 projektový tým společnosti SATTURN HOLEŠOV uzavřel
vývoj závěrečným oponentním řízením,
kterého se v rolích oponentů a hodnotitelů účastnili přední odborníci z akademického prostředí, z oboru čištění
odpadních vod a zástupci MPO. Projekt
byl ukončen s nejvyšším možným hodnocením „Výtečně“.
Výsledek oponentního řízení naznačuje, že tento systém má ve specifických
lokalitách budoucnost a prostředky státního rozpočtu přidělené na jeho
vývoj byly vynaloženy opodstatněně.
V současné době se podnikají kroky, které by měly urychlit cestu
k realizaci pilotních projektů tak, aby v co nejkratším možném čase mohly
být sesbírány poznatky z reálného provozu a tento systém se mohl začít
realizovat ve vhodných obcích.

Příprava pilotních projektů

S ohledem na nutnou rozsáhlou projekční přípravu realizace pilotních projektů firma SATTURN HOLEŠOV nepředpokládá v roce 2011
realizaci více než 2 projektů. Po ověření kladných výsledků vývoje, při
plném provozu pilotních projektů, se předpokládá realizace desítek
dalších projektů ve vhodných lokalitách na území celé ČR nejdříve
od poloviny roku 2012.
Závěrem lze konstatovat, že se na trh dostává zcela ojedinělý
systém (je potvrzeno užitným vzorem), který přináší očekávané zlepšení
vztahu k životnímu prostředí a zároveň klade mnohem menší nároky
na investice, než bylo doposud předpokládáno. Systém v budoucnu
jistě přispěje k čistotě životního prostředí a zároveň ušetří výraznou část
veřejných rozpočtů.
Ing. Jaromír TOMŠŮ
jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV
(mezititulky redakce)
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T. J. Sokol Holešov uspořádala výroční členskou schůzi
V polovině března bilancovala T. J. Sokol Holešov svou činnost za minulý rok, který
byl výjimečný tím, že uplynulo 135 let od jejího založení. Oslavy proběhly za spoluúčasti
sboru dobrovolných hasičů a podpory města
Holešova ve velkém sále zámku slavnostním
zasedáním. Při této příležitosti město umožnilo
zasadit lípu v prostorách před zámkem. Oslavy
pokračovaly nejen vzpomínkou na zemřelé sokolské sestry a bratry na místním hřbitově, ale
i zdařilou akademií v sokolovně a táborákem
na hřišti u sokolovny. V hodnocení na výroční
schůzi vzpomněla starostka Sokola ses. Irena
Smrčková i další akce, kterými je naplněna celoroční činnost Sokola. Začátek roku patří tradičně
společenskému večeru a podobně jako minulý
rok proběhl i letos se zavedením předprodeje
vstupenek v prodejně květin na Palackého třídě
u paní Starobové. Již dnes můžeme svým příznivcům a návštěvníkům společenského večera
sdělit, že večírek bude opět na začátku března
2012 s hudbou RYTMIX.

Naše oddíly

V minulém roce měla naše jednota 329
členů, z toho 111 mládeže do 18 let. Cvičební
hodiny v sokolovně využívají oddíly všestrannosti pro cvičení rodiče s dětmi, předškoláci,
starší žačky, cvičení žen, kondiční cvičení, zdravotní cvičení, tai-či. Sportovní oddíly - sportovní
gymnastika, šachy, orientační běh a box - se
účastní pravidelně soutěží a závodů. Další skupiny sportovních oddílů jsou odbíjená, paintbol,
florbal, capueira a kalanetika. Naše klubovna
slouží i necvičícím seniorkám k pravidelným
schůzkám a využívají ji i další organizace - KČT,
Junák, křesťanská mládež, školy, učiliště a je
k dispozici i pro různé soukromé posezení.

Výstup na Jehelník

Tradiční výstup na Jehelník k památníku
starosty br. Ladislava Jaroše popraveného

Zprávu o činnosti organizace přednesla starostka Sokola sestra Irena Smrčková.
za II. světové války se koná vždy v květnu.
Letos je připraven pro účastníky autobus 7. 5.
2011. Je třeba vzpomenout účast našich žen
na akademiích v Postoupkách, v Trenčíně a setkání sokolů v Brně. Cvičitelé zhlédli na podzim
v Praze předvedení skladeb na XV. všesokolský
slet, který se koná v roce 2012.

Hospodaření

Důležitá, i když ne optimistická informace
starostky se týkala ekonomických podmínek
samotné existenci naší jednoty. V loňském roce
skončila nájemní smlouva restaurace Sokolský
dům.  Provoz sokolovny je hrazen z příspěvků
členstva (pro jednotu zůstává 70 % z členské
známky) a nájmu Sokolského domu. I přes
každoroční příspěvek města je situace napjatá,
protože se nám dosud nepodařilo tyto prostory
pronajmout. Situaci řeší i naše nadřízené or-

gány. V diskuzi informovali o činnosti jednotliví
cvičitelé a trenéři. Zástupce SDH p. Šidlík nabídl
spolupráci mezi našimi organizacemi.

Poděkování

V závěru starostka Sokola Holešov ses.
Irena Smrčková poděkovala všem svým spolupracovníkům nejen ve výboru, ale i cvičitelům
a trenérům. Všem vyslovila uznání a popřála
mnoho sil do další činnosti. Kytičkou a poděkováním byla odměněna dlouholetá členka
výboru ses. Jarmila Ondrušková za svou práci. Závěrečné poděkování vyslovila starostka
T. J. Sokol Holešov starostovi města PaedDr.
Zdeňku Janalíkovi a místostarostům Mgr. Rudolfu Seifertovi a Bc. Jaroslavu Chmelařovi
za podporu, která se Sokolu Holešov od města
dostává. S přáním ať se nám všem práce daří
byla schůze ukončena.
(is)

Začátek roku patří tradičně i společenskému večeru v holešovské sokolovně.

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.

Velikonoce 2011 v našem učilišti
Velikonoce si přece zaslouží sváteční výzdobu a slavnostní
tabuli s nápaditými dekoracemi.                  
Navštivte nás ve středu 13. dubna 2011 od 10.00 do 17.00
hodin v budově odborného učiliště na autobusovém nádraží
v Holešově.
Přijďte se inspirovat a nakoupit velikonoční textilní výrobky,
drobné dekorace a dobroty, které s přicházejícím jarem potěší
vaši duši.
Na vaši návštěvu se těší pedagogové s žáky všech učebních
oborů OU a ZŠp Holešov.		
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Usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 7. března 2011
Přijaté usnesení č. 59/2011 - N
1950. Rada města Holešova I  
schválila příspěvkové organizaci
Centrum pro seniory, p.o., nový organizační řád ke dni 08. 03. 2011.  
II vzala na vědomí informaci o:   
1. změně ve způsobu zařazování
zaměstnanců do platových stupňů
a 2. záměru pronájmu kuchyně   
v této příspěvkové organizaci.  
Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 60/2011 N 1955 Rada města Holešova
schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 3/2011
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 61/2011 - N
1932 Rada města Holešova schválila příspěvkovým organizacím: - 1.
Základní škola Holešov - 2. Základní škola Holešov - 3. Základní
škola Holešov - Mateřská škola,
Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž - Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž - Mateřská škola Sluníčko,
Holešov - Středisko volného času,
příspěvková organizace - Ústřední
školní jídelna Holešov - Městské
kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace - Centrum pro
seniory, příspěvková organizace,  
výsledky jejich hospodaření za rok
2010 a rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2010 do fondů.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 62/2011 N 1933 Rada města Holešova
I schválila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p.o., finanční
plán na rok 2011 včetně plánu
odpisů majetku dle předloženého návrhu. II stanovila závazné
ukazatele: 1) dodržení čerpání nákladů podle syntetických
účtů a 2) dodržení výše čerpání
fondů. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2011 - N
1938 Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Městské
kulturní středisko Holešov, p.o.,
souhlas pro přijetí nadačního příspěvku - daru ve výši 60. 000 Kč
a 25.000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Kolárova 447, dle přílohy.  Na darovacích smlouvách bude uvedeno
číslo tohoto usnesení.  Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 64/2011 - N
1939 Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Holešov
souhlas pro přijetí věcných darů
v hodnotě 25.808 Kč od SRPD
a věcný dar v hodnotě 2.660 Kč
od Zdeňka Zapletala, bytem Količín 111, dle příloh. Na darova-
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cích smlouvách bude uvedeno
číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Lenka Pacíková, ředitelka MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 65/2011 - N
1937 Rada města Holešova   udělila příspěvkové organizaci 3. Základní škola Holešov souhlas pro
přijetí nadačního příspěvku - daru
do 200.000 Kč od Nadace ČEZ,
Praha, Seifertova 570/55.  Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá:
Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka.  
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 66/2011 N 1947 Rada města Holešova
I projednala výzvu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových ČR k úhradě bezesmluvního užívání pozemku p.č. 1757/5, ostatní plocha,
o výměře 399 m2, k.ú. Holešov.
II schválila úhradu za bezesmluvní užívání tohoto pozemku ve výši 39.900 Kč. III pověřila místostarostu města Bc.
Jaroslava Chmelaře jednáním
o podmínkách úplatného nabytí pozemků p.č. 1757/4 a p.č.
1757/5, k.ú. Holešov, z vlastnictví ČR do vlastnictví města Holešova, za cenu v místě
a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 67/2011 - N
1951 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/BKM/1305/2010-BKMM
s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pozemku p.č. 1681/27, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.909 m2, k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu.  Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
18. 04. 2010.  
Přijaté usnesení č. 68/2011 N 1931 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s Emilií Barboříkovou,
bytem Holešov, na užívání bytu
č. 47, velikosti 1+kk, o výměře 28,35 m2 v městském domě
s pečovatelskou službou čp.

1597 na ul. Novosady v Holešově s účinností od 01. 04.
2011 od 30. 06. 2012. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 69/2011 - N
1942 Rada města Holešova schválila 1. ukončení nájemní smlouvy
se společností VAMOS SPORT,
s.r.o., IČ 28262808, na pronájem nebytových prostor v přízemí
městského objektu čp. 11 na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově ke dni
30. 04. 2011.  2. zveřejnění záměru pronájmu těchto nebytových
prostor (prodejna o výměře 78,00
m 2) dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 70/2011 N 1944 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení nájemní
smlouvy s PhDr. Jiřím Rakem,
IČ 45225087, na pronájem nebytových prostor o výměře 37,10
m2 ve III. poschodí městského
objektu čp. 478 na ul. Sušilova v Holešově k 31. 03. 2011.
2. uzavření nájemní smlouvy s PhDr. Jiřím Rakem, IČ
45225087, na pronájem nebytových prostor o výměře 46,95
m2 v tomto objektu za nájemné
41.160 Kč/rok + zálohy za služby 46.950 Kč/rok + náklady
na přepojení podružného elektroměru, a to na dobu neurčitou
s účinností od 01. 04. 2011.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 71/2011 - N
1945 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní smlouvy
s Janou Fürstovou, IČ 67527710,
na pronájem nebytových prostor
v přízemí městského objektu čp.
1030 na nám. Sv. Anny v Holešově dohodou k 30. 04. 2011. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 72/2011 N 1946 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách
s: - Jaromírem Navrátilem,
bytem Holešov - Jarmilou Gaborovou, bytem Holešov dle

předloženého návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: ZM 18. 04. 2011.
Přijaté usnesení č. 73/2011 - N
1952 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní smlouvy se
společností Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., IČ 25309161,
na pronájem nebytových prostor
v přízemí městského objektu čp.
1030 na nám. Sv. Anny v Holešově ke dni 30. 04. 2011. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 74/2011 N 1936 Rada města Holešova
schválila udělení „Pamětních
listů v deskách“ Mgr. Aleně Kuklové, Mgr. Otmaře Jeřábkové,
Vlastimilu Štoplovi, Mgr. Haně
Hlobilové, Mgr. Aleně Doleželové, Mgr. Jitce Šťastné, Anně
Mrázkové, Olze Beštändigové,
Lence Holasové, Pavle Ševčíkové a Mgr. Jarmile Vaclachové
u příležitosti Dne učitelů 2011.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 75/2011 - N
1943 Rada města Holešova schválila změnu složení pracovní skupiny
pro regeneraci městské památkové
zóny Holešov, a to odvolání Hany
Sluštíkové a jmenování Mgr. Aleše Naňáka s účinností od 01. 04.
2011. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 76/2011 N 1948 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši
7.000 Kč Jezdeckému klubu
AZAVERO, o. s., IČ 27058972,
na podporu pořádání V. ročníku závodu „O pohár města
Holešova v parkúrovém skákání“ (předpokládané datum
uskutečnění akce 21. 05. 2011).
Finanční částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 77/2011 - N
1877 Rada města Holešova   vzala  
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
21. února 2011.    
Přijaté usnesení č. 78/2011 N 1959 Rada města Holešova
I projednala žádost Komitétu
pro udržování památek z války roku 1866, Hradec Králové,
Eliščino nábř. 465, IČ 00486345,
o finanční podporu na obnovu
pietního místa jezdecké srážky
u Střezetic a II neschválila poskytnutí finančních prostředků.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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CHCETE LEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ?
Pojišťujeme:
Životní a úrazové pojištění
Rodinné domy - 1 mil. = 623 Kč/rok
Domácnosti - 300 tis. = 614 Kč/rok
Chaty - lze i vč. zařízení, vybavení
Odpovědnost:
v běžném občanském životě
z výkonu povolání
z výkonu práva myslivosti (350 Kč)
z držby a vlastnictví nemovitosti
Povinné ručení
- výběr z 12 pojišťoven Havarijní pojištění
Pojištění podnikatelů a firem
- majetek, odpovědnost, přepravy

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

Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 21. března 2011
Přijaté usnesení č. 79/2011 - N
1957 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova vydat formou opatření
obecné povahy č. 1/2011 Změnu
č. 16 územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 18. 04. 2011.  
Přijaté usnesení č. 80/2011 - N
1958 Rada města Holešova I
projednala výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR k úhradě doplatku
bezesmluvního užívání za období od 22. 01. 2011 do 28. 02.
2011 za budovu Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 1409. II
schválila úhradu tohoto doplatku ve výši 5.176 Kč. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2011 - N 1966
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit bezúplatné nabytí pozemku
p.č. 1335/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 737 m2, k.ú.
Holešov, a stavby silnice na pozemku p.č. 1335/1 z vlastnictví Zlínského
kraje do vlastnictví města Holešova.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: ZM 18. 04. 2011.  
Přijaté usnesení č. 82/2011 - N
1911 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 671/1, zastavěná
plocha, o výměře cca 20 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček Termín: ZM 18. 04. 2011.
Přijaté usnesení č. 83/2011 - N
1960 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru

prodeje části městského pozemku
p.č. 3701/1, vodní plocha, o výměře
cca 20 m2, pozemků p.č. 45/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1 m2 a p.č. 45/8, ostatní plocha,
o výměře 36 m2 a budovy bez čp.
na pozemku p.č. 45/5, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: ZM 18. 04. 2011.  
Přijaté usnesení č. 84/2011 - N
1961 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 768/1, zahrada, o výměře
1829 m2, k.ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 18. 04. 2011.
Přijaté usnesení č. 85/2011 - N 1964
Rada města Holešova  přerušila projednávání zprávy týkající se zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 668/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře cca 50
m2, k.ú. Všetuly, dle předloženého
návrhu a doplnit záměr o specifikaci
pozemku.  Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: RM 04. 04. 2011.  
Přijaté usnesení č. 86/2011 N 1956 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části městského pozemku
p.č. 456, k.ú. Žopy, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti s akcí
„SB-4509-616 Žopy, kabel NN,
Soldán“ za cenu 100 Kč/bm +
DPH v zákonné výši. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 87/2011 - N
1971 Rada města Holešova udělila v souladu s kupní smlouvou,
zástavní smlouvou a smlouvou
o předkupním právu ze dne 20. 01.
2011 souhlas Aleně a Jolaně Ďurišovým, vlastníkům bytové jednotky č. 192/1, podílu na společných
částech domu čp. 192 a podílu
na pozemku p.č. 463/1 o velikosti
205/949, vše k.ú. Holešov, se zřízením zástavního práva pro Českomoravskou stavební spořitelnu,
a.s., a to za účelem financování
koupě výše uvedené bytové jednotky a výše uvedených podílů na společných částech domu a pozemcích. Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2011 N 1983 Rada města Holešova
udělila příspěvkové organizaci
Středisko volného času, p. o.,
souhlas pro přijetí věcného daru
v hodnotě 2.500 Kč od společnosti STUHA, a.s., Dobruška,
Radima Drejsla 96. Zodpovídá:
Mgr. Jarmila Vaclachová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2011 - N
1977 Rada města Holešova   
schválila záměr výpůjčky městských nebytových prostor č. 24
o výměře 11,50 m2 v domě č.p.
1674 na ul. Bořenovská v Holešově
pro Charitu Holešov. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení 90/2011 - N 1969
Rada města Holešova I vzala
na vědomí zánik nájemní smlouvy, uzavřené s Vladimírem Bílkem
st., a to dnem úmrtí 08. 02. 2011
a II schválila uzavření nájemní
smlouvy s Vladimírem Bílkem
ml., bytem Holešov, na užívání
bytu č. 4, velikost 1+1, o výmě-

ře 40,80 m2 v městském domě
čp. 282 na ul. Nábřeží v Holešově na dobu určitou s účinností
od 22. 03. 2011 do 30. 06. 2012.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2011 - N 1982
Rada města Holešova schválila poskytnutí úhrady za bezesmluvní užívání nemovitosti čp. 117 na ul. Přerovská v Holešově za období od 25.
03. 2010 do 31. 12. 2010 ve výši
30.464 Kč Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 92/2011 N 1972 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši 3.000 Kč
Sportovnímu klubu policie Holešov, IČ 47933852, na podporu
pořádání závodů v judu v kategorii děti a mládež, které se
uskuteční v Holešově dne 02. 04.
2011. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 93/2011 - N
1979 Rada města Holešova schválila nový organizační řád Městského
úřadu Holešov s účinností od 01.
04. 2011 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 94/2011 - N
1935 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 7. března 2011.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Výstavba prvních výrobních hal v průmyslové zóně je v plném proudu. Foto: František Sovadina

Do strategické zóny vstupují další dva investoři
Holešov (red) - Do Strategické průmyslové zóny Holešov vstupují další dvě společnosti, které
již podepsaly se Zlínským krajem
„Deklaraci o porozumění“. Společnost DENESA s.r.o. a společnost
Creative Caps s.r.o. umístí své investice na této strategické rozvojové ploše v následujících měsících.
Deklarace je základním smluvním
dokumentem, který umožňuje investorům začít s přípravou své investice a zahájit správní řízení.
„Investoři mohou díky podepsané smlouvě se Zlínským krajem
zahájit standardní procesy - tedy
usilovat o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení a absolvovat proces posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
V případě, že všechny tyto procedury budou schváleny správními
orgány, investoři začnou stavět
ještě v letošním roce,“ uvedl Jakub
Černoch, výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK a.s.
Celková plocha obsazená
nově vstupujícími společnostmi bude 1,6 hektaru, celková
investice je plánována ve výši
zhruba 35 milionů korun. V zóně

tak může být dalších 20 pracovních míst.

Firma DENESA
Holešovská společnost DENESA s r.o. se zabývá výrobou
strojů a zařízení pro průmysl, zejména automobilový. Do jejího výrobního sortimentu patří montážní
linky, jednoúčelové stroje a formy.
Disponujeme vlastním oddělením
vývoje a konstrukce. Výstavba
nového výrobního areálu umožní zásadním způsobem rozšířit
konstrukční a vývojové kapacity,
organizaci výroby a skladování.  
Celková výměra pozemku včetně komunikací, zpevněných ploch
a zeleně bude přibližně 0,8 hektaru. Celková předpokládaná výše
investice činí 10 milionů korun
a společnost odhaduje uvedení
areálu do provozu v roce 2013.

těna v Přerově. Nové prostory jsou
tak předpokladem pro plánované
investice, které dovolí rozšíření výroby a zvýší konkurenceschopnost
firmy. Rozšíření výroby bude díky
nově pořízeným technologickým
zařízením spojeno s nabídkou nového sortimentu hliníkových uzávěrů. Pro realizaci záměru rozvoje
společnosti plánuje Creative Caps
s.r.o. výstavbu výrobního objektu
s částmi pro administrativu a skladování. Celková výměra pozemku
bude přibližně 0,8 hektaru, výše in-

Besedy o průmyslové zóně
Holešov - Společnost Industry Servis ZK, která má na starosti
přípravu a následný provoz Strategické průmyslové zóny Holešov, připravila další kolo besed s občany. V Přílepích se uskutečnila 14. března,
v Martinicích 23. března a v Holešově 4. dubna. Podrobnosti z besedy
v holešovském zámku přineseme v příštím čísle.
(sov)

Firma
CREATIVE CAPS
Druhým investorem je firma
Creative Caps s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem hliníkových
uzávěrů lahví. Výroba je nyní umís-

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Dakar, nebo česká silnice?
Výstižným symbolem tragické situace na českých silnicích je komunikace mezi Martinicemi a Žeranovicemi, zejména pak úsek křižovatky
se silnicí na Zahnašovice. Vtipná tabule umístěná těsně před křižovatkou
vlastně ani moc nepřehání.
Text a foto František Sovadina

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce
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vestice 25 milionů korun. Plánované
uvedení do provozu je v roce 2012.
V loňském roce byla dotažena
do konce jednání s celkem šesti
vážnými zájemci o investování,
a mohla tak s nimi být podepsána Deklarace o porozumění. Jde
o první krok k tomu, aby investor
mohl zahájit proces získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. První ze zájemců společnost
POKART již celý proces završila
a letos v lednu zahájila stavbu.
(red)
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Poslankyně Evropského parlamentu navštívila holešovské gymnázium
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
navštívila europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA, která přijela až z Bruselu. Studenti
maturitních ročníků měli možnost seznámit se
s fungováním Evropského parlamentu, s názory a zkušenostmi jedné ze zástupkyň České
republiky.
Beseda se konala v pátek 26. března 2011
v rámci politologicko-ekonomického semináře.
Paní Olga Sehnalová se posluchačům nejprve
představila a popsala svoji kariérní cestu vedoucí
až do Bruselu. Vysvětlila studentům, že Evropský
parlament je obrovské těleso, v němž každý poslanec patří do určité frakce. Ona se jako členka
sociální demokracie zařadila pod progresivní
skupinu socialistů a demokratů a taktéž zasedá
ve výboru pro dopravu a cestovní ruch.
Studenti se také dozvěděli, že MUDr. Olga
Sehnalová vystudovala medicínu a až po několika
letech praxe se rozhodla vstoupit do komunální
politiky. Posléze byla zvolena zastupitelkou  Zlínského kraje a v roce 2009 se stala poslankyní
Evropského parlamentu. Posluchači se dále zajímali o problematiku postavení České republiky
v rámci EU, zavedení eura, vstupu dalších zemí
do EU a velkou část dvouhodinové přednášky se
probírala témata spojená se stážemi v Bruselu.

Europoslankyně Olga Sehnalová (vlevo) s ředitelkou gymnázia Blaženou Kubíčkovou.
V průběhu debaty se zvídaví studenti zeptali,
proč europoslankyně změnila svou původní profesi - její odpověď zněla: „Myslím, že ať se vydáte
jakýmkoliv směrem, stejně se musíte vrátit tam,
kam vás to nějak táhne.“ Tato odpověď u některých maturantů, hlásících se ke studiu na vysoké

školy, vyvolala nutnost zamyslet se nad svojí
budoucností. Návštěva MUDr. Olgy Sehnalové,
MBA,  byla určitě příjemná, přínosná a inspirativní
pro mnoho z nás.
Tereza Šíblová,
oktáva, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Lyžařský kurz 1. ZŠ Holešov v areálu Sachova studánka

Prodej sudového vína za příznivé ceny
v bufetu na autobusovém nádraží v Holešově.
Otevírací doba - po až pá od 5 do 19.30 hod.,
so a ne od 7 do 19.30 hod.

Od 10. do15. ledna se zúčastnili žáci sedmých
ročníků 1. ZŠ Holešov lyžařského a snowboardového výcviku. Cílem našeho pobytu byla Horní Bečva
a hotel Labyrint. Sraz jsme měli u školy v 8 hodin
a po půl deváté  jsme si to už mířili směr hory. Nepříznivé počasí, které bylo na tento týden předpovězeno,
nám na náladě a těšení nijak neubíralo. Asi po hodině a půl jsme dojeli k hotelu a ubytovali jsme se.
Do budovy se vstupovalo přes přezouvárnu, ze
které se dalo jít do baru a do jídelny, v níž velmi dobře
vařili. V 1. patře byly pokoje a společenská místnost,
kde jsme si pouštěli filmy nebo jsme měli přednášky,
karneval (či spíš přehlídku masek) a jednu diskotéku.
K hotelu patřil i bazén, který jsme taktéž využili.
Sjezdovka se nacházela nedaleko hotelu
v areálu zvaném Sachova studánka. Na sjezdovce
fungovaly čtyři vleky, z toho jeden byl vlastně lano
pro úplné začátečníky. Hned první den nás  učitelé
rozdělili do skupin podle lyžařských schopností.
Zelené družstvo tvořili lyžaři, kteří nikdy na lyžích
nestáli, oranžoví byli středně pokročilí a v červeném
družstvu byli ti zkušení. Do dvou skupin byli rozděleni i snowboardisté.
Na svah jsme chodili dvakrát denně: dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Před
odpoledním lyžováním jsme měli nařízen odpolední
klid, který jsme s kamarády trávili tak, že jsme se
dívali na  film nebo si jen tak povídali. Já osobně
jsem jezdil v družstvu paní učitelky Smiřické a to
její: „Radku, kolena!“, které se rozléhalo po svahu,
budu slyšet ještě dlouho.
S každým dnem byla únava větší a větší, a tak
jsem byl rád, že  jsme ve středu odpoledne  místo
lyžování byli plavat, byla to příjemná změna. V pátek  jsme se  kvůli deštivému počasí na sjezdovku
vůbec nedostali, ale i náhradní program  v podobě
dobrodružného filmu se nám zamlouval.
Náš týden na horách uběhl jako voda, a přestože nám v závěru počasí nepřálo, nikomu se nechtělo
domů. S kamarády jsme se hodně nasmáli a už teď
vím, že na lyžák budu dlouho a rád vzpomínat.
Radek Kravec, 7. C

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Mladí čtenáři 3. Základní školy navštívili městskou knihovnu
V pondělí 14. března se vydaly děti 3. Základní školy se školní
družinou do městské knihovny a informačního centra. Někteří z nich
již knihovnu navštěvují s rodiči, ale
mnozí zde byli poprvé.
Zajímala je historie budovy,
ve které se knihovna nachází. Knihovnou nás provázela naše milá
paní Bátrlová, která chodí i k nám
do školy. Pověděla nám mnoho
zajímavostí o historii knihovny.
Provedla nás místy, kde by se děti
při běžné návštěvě nedostaly. Viděli jsme skladiště, archiv knihovny a také studijní sál. Děti si vše
důkladně prohlédly a mohly se
podívat na knihy, které je zajímaly. Mnoho dětí si vzalo přihlášku
do knihovny a budou si zde půjčovat zajímavé knihy. Děti potěšilo,

že koláže, které v družině vytvořily, jsou vystavené na chodbách
knihovny a návštěvníkům se moc
líbí. Dostalo se nám velké pochvaly
a uznání, jak jsou děti šikovné.
Také jsme navštívili informační centrum a dozvěděli se potřebné
věci. Už víme, kde si můžeme koupit v předprodeji lístek do divadla,
na koncert, vyměnit peníze do cizích zemí, dozvíme se, co se děje
v okolí Holešova, můžeme si zde
zaplatit internetové služby apod.
Návštěva byla velmi přínosná
a těšíme se na další poznávání
zajímavých míst ve svém městě.
Příště chceme navštívit židovský
hřbitov a synagogu. Už se moc
těšíme!
Vychovatelky školní družiny
A. Krejčí, J. Budišová

Žáci 3. Základní školy v městské knihovně.

Plavecké závody ve 3. Základní škole
V pátečním odpoledni 18. března se  rozezněla plavecká učebna 3. Základní školy nadšeným povzbuzováním a skandováním. Paní
vychovatelky Jana Budišová, Lenka Janošková
a paní učitelka Alena Doleželová uspořádaly
pro děti 1. stupně plavecké závody. Závodníci
se utkali ve volném plaveckém stylu, foukání do
míče a lovení pokladu.
Sportovního odpoledne se zúčastnilo 44
plavců, kteří se  po zdolání  tradičních disciplín
zapojili do plavecké štafety O pohár starosty
města Krnova. Letos šlo již o sedmý ročník, ve
kterém naši borci zaplavali čtvrtý nejlepší čas.
Radost měli nejen vítězové ze svých výsledků,
ale všichni účastníci, kteří mohli v tomto odpoledni změřit své síly se svými spolužáky. Jsme
rádi, že nám svými schopnostmi vypomohli ke
zdárnému průběhu závodu i žáci 6. B třídy.
Jana Budišová

Městské kolo středoškolské odborné činnosti
Městské kolo středoškolské odborné činnosti
letos pořádala Střední odborná škola dr. Stratila,
která se přestěhovala do provizorních prostor
v budovách bývalého Telecomu. Ve středu 16.
března se zde sešli šikovní studenti, kteří kromě
běžného učení dělají také něco navíc, učitelé - koordinátoři jejich prací a zástupci z vedení zúčastněných škol. Kromě pořádající školy se městského
kola zúčastnily všechny střední školy z Holešova
- Gymnázium Ladislava Jaroše, Střední policejní
škola a  Střední odborná škola Holešov. Na zahá-

jení se dostavili také zástupci města Holešova starosta PaedDr. Zdeněk Janalík i místostarostové
Mgr. R. Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař.
Práce studentů byly podle oborů rozděleny
do dvou komisí, které posuzovaly zpracování, prezentaci práce i celkový projev autora. Předváděla
se zde práce s 3D grafikou, internetem a softwarové pirátství, moderní technologie pohonu automobilů, reklama na sociálních sítích a možnosti
využití platebních karet. Studenti prezentovali své
výzkumy ohledně sociálně patologických jevů

Studenti před zahájením soutěže.
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a možnosti náhradní rodinné péče. Historické
práce byly zaměřeny na židovskou komunitu v Holešově a životní osudy císařovny Sisi. V kategorii
kultury a umělecké tvorby se objevil také valašský
tanec odzemek. Studenti si vyzkoušeli, jak těžké
je obhajovat svoji tvorbu před neznámými lidmi.
Všechny práce byly na velmi dobré úrovni, přesto
členové komise doporučili studentům, jak ještě
práci i celkový projev vylepšit, aby byli v dalších
kolech soutěže úspěšní.  
Mgr. Milena Machálková, učitelka SOŠ dr. Stratila

Zahájení městského kola SOČ - starosta PaedDr. Z. Janalík
a ředitel školy PaedDr. J. Stratil.
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Město ocenilo vybrané pracovníky ve školství

Úvod slavnostního předání Pamětních listů patřil Petru Chvátalovi a starostovi Zdeňku Janalíkovi.
Foto Robert Rohál
Na základě návrhů vedení holešovských
škol a školských zařízení schválila Rada města
Holešova udělení Pamětních listů v deskách
vybraným pracovníkům jako výraz ocenění
a vyzdvižení jejich zásluh u příležitosti městské
oslavy Dne učitelů.
Slavnostní předání, které zahájil vedoucí
odboru školství a kultury Petr Chvátal a starosta Holešova Zdeněk Janalík, se uskutečnilo

v pondělí 28. března 2011 v prostorách zámku
v Holešově. Akce se zúčastnili rovněž oba místostarostové Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař
stejně jako poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Josef Smýkal.
Za 1. Základní školu Holešov byli oceněni
Mgr. Alena Kuklová, Mgr. Otmara Jeřábková
a Vlastimil Štopl. Za 2. Základní školu Holešov
Mgr. Hana Hlobilová. Za 3. Základní školu
Mgr. Alena Doleželová a Mgr. Jitka Šťastná.

Za jednotlivé mateřské školy byly oceněny
Anna Mrázková, Olga Beštändigová, Lenka
Holasová a Pavla Ševčíková. Za Středisko
volného času Mgr. Jarmila Vaclachová.  
V rámci kulturního programu vystoupili žáci
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov
a dnes už i ve světě proslulý sbor Moravské děti,
jehož perfektní vystoupení bylo krásnou tečkou
slavnostních chvil holešovských pedagogických
pracovníků.
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Fotovzpomínka na požár TONU v Holešově

Snímky, které vidíte na této straně, nám
přinesla do redakce paní Alena Kurečková.
Pořídil je její první muž Pavel Skopal při požární
továrny TON - údajně 20. března 1978. Toto datum upřesnil ředitel Okresního archivu Kroměříž
Miroslav Olšina, který nám současně řekl, že
požárů zažila tato továrna povícero. Tady jsou
roky, kdy v TONU Holešov hořelo: 1897, 1899,
1911, 1925, 1929 (tehdy shořely dva trakty).
Jeden z posledních požárů (v tomto případě
shořela stříkárna) byl v roce 1978.
Robert Rohál
Foto Pavel Skopal

Výzva: Pokud máte staré fotografie týkající se Holešova,
které by zajímaly i ostatní čtenáře Holešovska, přineste
je do redakce. Rádi je zveřejníme.
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Do Holešova zavítala legendární folková kapela
- Nezmaři
Do Holešova přijela koncem března další legenda české
folkové scény, kapela Nezmaři.
Netřeba je dlouze představovat,
protože za dlouhá léta svého
koncertování mají stálou fanouškovskou základnu snad ve všech

Koncert
městech a Holešov není v tomto
směru žádnou výjimkou. Zcela zaplněný zámecký New Drive Club
přivítal kytaristy Tondu Hlaváče,
Pavla Zajíce, basistu Pavla Jima
Drengubáka a zpěvačku a hráčku na klávesy Šárku Benetkovou.
Kromě plzeňských Port jsou Nezmaři také držiteli dvou Zlatých
klíčů, kteréžto ocenění se uděluje
nejlepší skupině roku v kategorii
folk - country.
Kapela je svébytná v tom, že
při hraní používá výsadně akustické nástroje, zároveň ale „ve svém
oboru“ patří i mezi nejlepší vokální skupiny. Svůj repertoár opírá

Dnes už legendární kapela folkové scény - Nezmaři.

nejen o převzaté věci ze zlatého
fondu světové klasiky, ale hlavně
o vlastní tvorbu. Na svém kontě
má již 12 CD, z nichž na koncertě zazněly ukázky napříč historií

kapely, od nejstarších kousků až
po nové písně.
Většinu písní si proto posluchači mohli zazpívat s kapelou
a ta jim k tomu poskytla prostor.

Jak vyplynulo z kontextu, skupina
vystupuje již 33 let, takže došlo
i na vzpomínání na ty, kteří v minulosti s Nezmary hráli.
Největší fluktuaci znamenaly
zpěvačky, protože z celkem 14
bývalých členů se jich celá polovina prostřídala právě na tomto
postu. V této souvislosti také zazněl nejlepší fór večera. Když se
basista Drengubák zeptal kytaristy
Zajíce, kolik těch zpěvaček vlastně měli, tak on spontánně opáčil:
„Já neměl žádnou, ale zpívalo jich
s námi sedm.“
Další humornou epizodkou byl
pak duet Šárky Benetkové a Pavla
Zajíce, „opisující“ od Evy a Vaška.  V jedné skladbě Nezmarů se
zpívá: „Všichni, kdo kořeny mají,
tím pevněji dokážou stát.” Tohle
rčení jde velmi dobře napasovat
na samotnou skupinu, jejíž místo
na naší folkové scéně je skálopevné, protože své kořeny zapustila
opravdu hodně hluboko.
Text a foto Marie Drechslerová

Fotoobrázky v zámecké galerii
Padesát fotografických obrazů zpěvačky Evy Pilarové a novináře a fotografa Roberta Rohála tvoří výstavu, která je od poloviny března do konce
května otevřena v galerii holešovského zámku. Oba kumštýři se znají přes
dvacet let, ale až teprve loni se dohodli, že by mohli společně vystavovat.
Zatímco legendární zpěvačka fotí světové metropole, západy slunce či český
venkov, které pomocí fotoshopu všelijak „kroutí“, Robert Rohál sází (už léta)
na černobílou fotografii. Vedle portrétů představuje tři cykly nazvané Andělé
mezi námi, Marlene a Hřebci.   
Faktem je, že výstava - nazvaná Fotoobrázky - přitahuje pozornost.
Za necelé tři týdny přilákala i několik známých osobností, přijel se podívat
i renomovaný kameraman Juraj Fándlí, filmový teoretik Vítězslav Tichý, modelové Radka Goněcová a Igor Akulenko či lidé z hudební branže, vesměs
přátelé zpěvačky.
„Musím přiznat, že mě tato výstava potěšila hned z několika důvodů.
Zajímavá jsou nejen fotografická díla obou vystavujících, ale jako maximálně
vhodná mi přišla i zámecká prostora, kde jsou obrázky umístěny.  To je opravdu mimořádně sympatické místo k výstavě, je to šťastná konstelace. Fotoobrázky Evy Pilarové už znám, jsou milé a poetické, mají své kouzlo. Překvapily
mě její nové fotografie, které měly v Holešově premiéru. A fotografie Roberta
Rohála? Mám radost, že jako autor jde neustále dopředu. Rok od roku jsou
jeho fotky lepší a zajímavější, k celkovému dojmu ostatně přispívají i větší
formáty a elegantní rámování. Vůbec se nedivím, že je teď o něj takový zájem
takřka po celé republice,“ nechal se slyšet Igor Akulenko.
Další zajímavostí je, že si mohou návštěvníci v zámecké galerii během
své návštěvy zakoupit nejen výpravný katalog (limitovaná část přitom obsahuje
i autogramy obou vystavujících), ale i další publikace či upomínkové předměty.
Pro holešovského rodáka Roberta Rohála to ale není jediná jeho letošní
prezentace. Od 26. března do konce června mu „běží“ další výstava na hradě
Křivoklát, přičemž by měl do konce letošního roku své fotografie vystavit
na dalších třech místech - během léta v zámku v Lomnici nad Popelkou,
od září v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci a od listopadu
v kulturním centru v Dobrušce.
Luboš Kubáček

VÝZVA DIVADLA 6. KVĚTNA
Žádáme všechny bývalé nadšence, kteří mají svou minulost
spojenou s D6K, aby se nám určitě ozvali na tel.: 608 883 189
nebo e-mailem D6K@seznam.cz, popřípadě poskytli k zapůjčení
jakékoli materiály pro chystanou výstavu (rekvizity z her, kostýmy,
fotografie, výstřižky z tisku…). Také se s vámi rádi setkáme osobně
při vernisáži k zahájení oslav.
D6K
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Krásná Helena nadchla nejen hudbou,
ale i zábavným provedením
Posluchači pěveckého oddělení a studentský symfonický
orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského spolu s žákyněmi tanečního oboru ZUŠ Kroměříž připravili ve spolupráci s Moravským
divadlem Olomouc nestárnoucí
operetu Jacquese Offenbacha
Krásná Helena, kterou před hudbymilovnou veřejností předvedli
23. března ve velkém sále holešovského zámku.
Orchestr hrál světoznámé
melodie pod taktovkou dirigenta Viktora Kozánka a na improvizovaném pódiu se v hlavních
rolích představili Eva Kývalová,
Barbora Kašpárková, Radim Šimík, Leoš Vala a Vlastimil Škoda.
Krásná Helena patří k nejúspěšnějším světovým operetám. Offenbach v ní zpracoval osudy řeckých
hrdinů a jejich dobové skandály
u panovnického dvora. A zpracoval
je bez patosu, s humorem, ironií

a nadhledem. Humornou složku
podtrhli také ze všeho nejvíce
i účinkující. Vsadili na nadsázku,
která plně vyhovuje „lehkonohému“ ladění této operetky. Svými
extravagantními kostýmy, přehnaným líčením a tanečními exhibicemi provokovali smích v sále takřka
nepřetržitě. V tanci zaujalo hlavně
kankánové číslo, jakoby vystřižené
přímo z pařížského Moulin Rouge.
Režisér Antonín Valenta, který jednu z hlavních rolí - Agamemnona zpíval před lety v Olomouci, k tomu
řekl: „Opereta vypadá jako velice
lehký žánr, ale na rozdíl od opery je
mnohem složitější v tom, že je nutné skloubit mluvené texty se zpěvy.
Offenbachova hudba je považována za jednu z nejnáročnějších.
Přesto anebo právě proto jsou jeho
operety plné života a překrásných
jiskřivých melodií.“
Text a foto Marie Drechslerová

DIVADLO 6. KVĚTNA ŽIJE UŽ 65 LET!
Není tomu tak dávno, co jsme oslavili šedesátku, a je tu další výročí.
Vzhledem k tomu, že jsme za uplynulých 5 let ušli velký kus cesty nejen
v čase, chystáme připomenout vznik našeho ochotnického spolku formou
téměř měsíčního festivalu. Na květen jsme pro veřejnost připravili kulturní vyžití
nejen s divadlem. Kromě DIVADLA 6. KVĚTNA, které uvede premiéru nové
hry a dvě reprízy již hraných kusů, vystoupí také divadla hostující.  Program
doplní hudební koncerty různých žánrů. V prostorách zámku bude možné
po celou dobu festivalu navštívit výstavu zachycující počátky ochotnického
snažení v Holešově až po současnost.

Protagonisté vsadili na nadsázku, která plně vyhovuje „lehkonohému“
ladění této operetky.

Soubor Corda Magico
oslavil v zámecké sala terreně
deset let trvání

Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík uvedl koncert holešovského
souboru Corda Magico, který v minulých dnech oslavil svým vystoupením
v zámecké sala terreně deset let existence. Na začátku promluvila rovněž
Jarmila Pokorná, která se navíc představila ve skladbě Doteky jako pianistka. Koncert, který nabídl známé i méně známé skladby z pera Nelly Billové,
navštívili i starosta Zdeněk Janalík s místostarosty Rudolfem Seifertem
a Jaroslavem Chmelařem. Spolu s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Josefem Smýkalem obdarovali členky souboru květinami.
Text a foto Robert Rohál
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Koncerty v Holešově těší tradičně milovníky mnoha žánrů

Milovníky bluesové muziky doslova nadchl černý Sugar Blue, držitel prestižní Grammy Awards, který zahrál se svou kapelou
v New Drive Clubu poslední březnový den. Foto František Sovadina

Sopránové árie z děl Mozarta, Purcella a Pergolesiho a mnohé další skladby nabídl ve čtvrtek 31. března v zámecké sala terreně
Večer sólistů II. Kristýnu Vylíčilovou (zpěv), flétnistku Magdu Čáslavovou, klavíristu Lubora Horáka, trumpetistu Vladimíra Češku
a klarinetistku Pavlu Caletkovou doprovodil Holešovský komorní orchestr. Obsáhlejší recenzi přinese příští Holešovsko.
Foto František Sovadina

Kozáci na scéně
Ve čtvrtek 21. dubna v 19 hodin vystoupí
na velké scéně Městského divadla Zlín (bude
to vlastně poprvé v České republice) tradiční
ruský kozácký soubor Bagatica-Volnaja Stanica, laureát Všeruských a Mezinárodních soutěží
a vítěz mnoha folklorních festivalů.
Koncertní program představuje kontinuální
úchvatnou show a tvoří díla lidového písňového
a tanečního umění ruských kozáků, která jsou
předváděna ve dvou částech, jejichž celková
doba trvání je 110 - 115 minut.
Je určen pro nejširší divácké publikum
milovníků a obdivovatelů lidového umění - jak
pro mladou generaci, tak i pro starší věkové
skupiny.
Mnozí diváci budou moci poprvé spatřit
kousek ruské kultury, a to nejen formou historických a kulturologických publikací, ale díky osobnímu setkání s lidovou tvorbou jedné z ruských
kulturních skupin - ruského kozáctví.
HŠ

DIVADLO
Městské divadlo Zlín
Velký sál
Čtvrtek 7. 4. v 10 a 14.30 h: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY (Divadelní
společnost Julie Jurištové Praha)
Čtvrtek 7. 4. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Pátek 8. 4. v 17 h: KOČIČÍ HRA
Sobota 9. 4. v 19 h: NABUCCO (Moravské
divadlo Olomouc)
Neděle 10. 4. v 16 h: KAŠAVA TANČÍ, HRAJE
A ZPÍVÁ... UŽ 40 LET
Pondělí 11. 4. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Čtvrtek 14. 4. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT
SEKALA
Pátek 15. 4. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Neděle 17. 4. ve 14.30 h: POPELKA (Těšínské
divadlo Český Těšín)
Pondělí 18. 4. v 10.30 h: POPELKA (Těšínské
divadlo Český Těšín)
Pondělí 18. 4. v 19 h: STRÝČEK VÁŇA
Úterý 19. 4. v 10 a 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ

POHÁDKY
Středa 20. 4. v 17 h: ŽENITBA
Čtvrtek 21. 4. v 19 h: NEJLEPŠÍ SHOW
RUSKÝCH KOZÁKů
(vystoupení souboru Bagatica - Volnaja Stanica)
Studio Z
Pondělí 11. 4. v 17 h: SPLAŠENÉ NůŽKY
Úterý 12. 4. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY
Středa 13. 4. v 10 h: JAK SI SPOLU HRÁLI
Úterý 19. 4. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Dílna 9472
Pátek 8. 4. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Středa 13. 4. v 19 h: MADAM PIAF
Čtvrtek 14. 4. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Čtvrtek 21. 4. v 19 h: PO STOPÁCH CASANOVY
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Obecní správa ve starém Holešově - díl první
- vrchnostenská správa
Současný model obecní právy, kdy ze- se jen námezdnou prací) a tím přešlo fojtství opatrně oko vésti, spravedlnost podle dobrého
jména u větších obcí a měst je vedle volené do jiné rodiny (a samozřejmě se platilo při vědomí bez ohledu na osoby jednomu každému
samosprávy rovněž zajištěn výkon státní správy těchto převodech opět laudemium). Fojtství proukázati“.
Zajímavá situace vznikla, když fojt zlobil (tzv. pověřené obce), není nic nového pod slun- bylo výhodné - grunt fojta byl „prost roboty“,
cem. Již ve středověkém Holešově a v okolních fojt dokonce neplatil ani panské činže (dávky tedy obvykle místo, aby hájil zájmy šlechtice,
obcích holešovského panství existovala dvojko- vrchnosti), ale samozřejmě musel platit kon- hájil zájmy svých spolupoddaných - úřad mu
lejnost obecní správy.
tribuce, tedy daně a dávky zemské a říšské, byl bez náhrady pánem odejmut a svěřen buď
jinému členu jeho rodiny, nebo někomu úplně
Až do zrušení roboty (roku 1848) byl zácizímu. To se často stávalo např. v bouřlivých
stupcem vrchnosti - majitele panství - fojt. Fojt
HISTORICKÁ
dobách během třicetileté války, kdy opakovaně
je východoevropský přesný ekvivalent výrazu
povstávali Valaši proti císaři - byli v tom povstání
rychtář (z německého richter - soudce, narovZAJÍMAVOST
(seriál)
vedeni svými fojty jako nejváženějšími osobami
návač), v některých krajích v severních a západna valašských vesnicích a ti fojtové pak byli obních Čechách se  pro tuto funkci používal výraz
„šoltys“. Fojt odpovídal např. za výběr daní, stejně tak jako desátky pro církev. Zajímavou vykle trestáni a fojtství jim bylo odnímáno. Protodesátků, za výkon roboty, určoval, kdy který povinností fojtů na holešovském panství byl že valašští fojtové byli v těch dobách nespolehpoddaný či jeho rodinní příslušníci nebo pachol- závazek „k převážení vrchnosti neb jiné jaké- liví a tato špatná pověst jim dost dlouhou dobu
ci a děvečky půjdou na robotu, kde a co budou koliv vrchnostenské potřebě v Moravě 2 fůry zůstala, jako protiváha byla zřízena na Valašsku
dělat, vykonával nižší soudní, jakoby policejní ročně, kdykoliv takové by se   nařídily, učiniti, organizace portášů - to byli vrchnosti zcela
či správní pravomoce - trestal provinilce men- ku kteréžto výpravě na pacholka a od maštale oddaní, polovojensky organizovaní ozbrojenci,
ších deliktů, rozhodoval o pokutách, nějakém každodenně 7 krejcarů, na dva koně pak denně kteří oficiálně sloužili jako jakási pohraniční stráž
tom bití, uvázání na pranýř či zavření do šatla- 1 achtel (achtel = jedna osmina, tedy polovina proti pronikání nepřátel z Uher (zejm. Turků,
vy na pár dní, tedy o tzv. rychtářském právu. věrtele, což byly necelé 3 litry) ovsa bez úplatku kterým část Uher patřila), ale ve skutečnosti souByl v dnešním slova smyslu představitelem jemu z důchodu vydáno býti má“, což v dnešní časně byli jakousi vnitřní policií, která hlídala foja úředníkem panské správy. Jednal za obec. terminologii znamená, že fojt musel ze svého ty, aby neintrikovali ve prospěch nespolehlivých
Ve 14. - 15. století se ve městech posilovala role gruntu na výzvu vrchnosti poskytnout povoz poddaných Valachů. Na holešovském panství
samospráv a města (v našem případě Holešov) se dvěma koňmi a kočím k dopravě kamkoliv se fojtové postavili proti zájmům vrchnosti při
od vrchnosti fojtství  - tedy výkon úřadu fojta - po Moravě, ale náklady na výživu kočího a koní známém pozdvižení holešovských poddaných
vykupovala - zaplatila majiteli panství určitou během této služební cesty, tedy jakési „cestov- v roce 1642, kdy v zastoupení poddaných odmítli
„mustruňk“, tedy odvody a vystrojení mužů k boji
sumu peněz, on jim přepustil možnost volit či né“, platila vrchnost ze svého.   
samosprávou jmenovat rychtáře, aniž do této
Samozřejmě základní povinností fojta jak proti Švédům. Tehdy ale holešovský správce
volby či jmenování zasahoval. Na vesnicích v Holešově (pozor - uvědomme si, že Hole- Vilím Ullersdorfer z Němčího jejich úřady svým
se naopak posilovala role fojta jako jakéhosi šov byl poddanským městem, tedy holešovští zásahem u knížete Lobkovice zachránil, jak
nejnižšího vrchnostenského úředníka, který byl měšťané byli poddanými, převážně se živícími jsme psali v jednom z dřívějších dílů našich
sice pořád sedlákem (poddaným), ale ostatní zemědělskou výrobou), tak ve vesnicích ho- historických zajímavostí.
Na vesnicích v okolí Holešova mají domy,
své spolupoddané ve prospěch pána řídil.
lešovského panství bylo „upomínati panské
Zatímco úřad rychtáře v Čechách byl vět- platy, na vypravování a zbejvání panských robot kde byla fojtství, většinou číslo 1. Velká revize fojtství proběhla na hošinou pohyblivý - šlechtic
lešovském panství za vlády
si ve vesnici vybral nejFrantiška Antonína Rottala
vhodnějšího kandidáta
v roce 1747 a poté v roce
na tento úřad, na ho1783 za vlády Barbory Erdody.
lešovském panství bylo
Z vesnic na holešovském panfojtství „neproměnitelné“
ství je dědičné fojtství v těchto
tedy dědičné - vrchnost
letech zmiňováno v Hostišové
vybrala vhodného kandi(rodina Krejčích), Lechoticích
dáta na fojta, tomu fojtství
(Frantíkovi), Hlinsku (Pospínabídla k odkupu, a pokud
šilovi), Ludslavicích (Kojetští
sedlák tuto nabídku přijal
a po nich Škopíkovi), Chomýži
a zaplatil, stal se dědič(Civalovi), Machové (Václavíným fojtem, jeho statek
kovi až do roku 1848), Mysse stal fojtstvím. Po jeho
ločovicích (Rausovi a po nich
smrti pak jeho syn zaplatil
Kovářovi až do 1848), Rackotzv. laudemium, tedy 6 %
vé (Fuksovi), Tučapech (Škraz kupní ceny za fojtský
balovi a po nich Vrubelovi)
úřad, a stal se novým foja Žopech (Peškovi a po nich
tem. Fojt mohl (se souSedlářovi, fojtství zde bylo
hlasem vrchnosti) svůj
spojeno s dědičným šenkem).
úřad prodat jinému v obci
V Zahnašovicích nebylo fojtusedlému sedlákovi (ale
ství dědičné, ale dočasné ne podsedníkovi - tedy
vrchnost jmenovala fojtem
majiteli chalupy, který sice
vždy konkrétní osobu. Cena
vlastnil nějaké polnosti,
dědičného fojtství (poplatek
ale ty ho neuživily a muvrchnosti) činila v těchto dosel si přivydělávat prací
bách 150 nebo 200 zlatých.
pro sedláky či řemeslem,
ani chalupníkovi, který neKarel Bartošek
měl žádné polnosti a živil
Holešovský zámek za podvečera na snímku Petra Procházky.

Provedu drobné
stavební a obkladačské
práce v Holešově a okolí.
Telefon: 573 395 705
Mobil: 736 731 776
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Tip na výlet: Plastiky z ohně
Od 10. dubna budou v galerii hradu Helfštýn k vidění plastiky italského sochaře Roberta
Giordaniho. Autor instalovaných prací si nenechá ujít slavnostní zahájení. Součástí výstavy
budou i autorovy výtvarné návrhy. Z fotoarchivu
Roberta Giordaniho se nám podařilo získat

dokumentaci pořízenou v průběhu práce na
jednotlivých dílech. Toto drobné zpestření výstavy tak návštěvníkům umožní nahlédnout pod
mistrovy ruce. Výstava potrvá od 10. 4. do 31.
8. 2011. Otevřená bude denně mimo pondělí.
RR
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Noční prohlídky odstartovaly zámeckou sezónu

Hrabata Jan z Rottalu, František Antonín z Rottalu, Rudolf Karel Eugen a Bruntálský z Wrbna provázeli noční prohlídky,
které se tradičně setkávají se zájmem veřejnosti.

Průvodci měli na sobě dokonalé kostýmy.

Zájem návštěvníků poutala ohňová show v provedení souboru Historika z Rožnova pod Radhoštěm.

Bez Jaroslava Radeckého si už prohlídky
ani nemůžeme představit.

Na programu pro noční návštěvníky
zámku se podílelo i Divadlo 6. května.

Modrá paní s jedním z návštěvníků.
Foto Robert Rohál
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Žádná barbína, ale zpěvačka, která umí
Tomu, kdo se dívá na televizní klání
Česko-Slovenská SuperStar, zřejmě neunikl
zcela mimořádný talent mladé zpěvačky Gabriely Gunčíkové. V ostře sledované soutěži
patří očividně k nejlepším interpretům, kterým i porota skládá jednu poklonu za druhou. Gabriela se ale líbí i publiku, které pro
ni hlasuje a které okouzluje nejen sugestivním zpěvem, ale i šarmem
a sex-appealem.
I když na první pohled
může pohledná dlouhovlasá
(a dlouhonohá) blondýnka
vzbuzovat představu barbíny, děje se tak jen do momentu, než přistoupí k mikrofonu a začne zpívat. A zpívat
rozhodně umí. Má to zřejmě
v genech - její otec byl muzikant, což se vlastně
„přeneslo“ i na jeho dceru.
„Jako malá jsem vyrůstala na rocku a metalu,“ zavzpomínala Gabriela Gunčíková v rozhovoru pro Holešovsko č. 20/2010. „Tehdy
jsem se učila hrát na kytaru, kterou jsem pak
ale stejně opustila, protože už tehdy jsem se

viděla jako zpěvačka. Bylo to v roce 2007,
vyhrála jsem regionální kolo soutěže Superstar
východní Hané, vzpomínám si, že jsem tehdy
zpívala písničku od Evy Farné... A není to tak
dávno, co jsem natočila duet s Davidem Spilkou
na jeho nejnovějším albu...“
Gabriela Gunčíková (která studuje na holešovském gymnáziu) si předtím prošla pár kapelami, ale to pravé zázemí
a padnoucí repertoár našla
nepochybně až v Merylandu. Je tu spokojená už jen
proto, že tu má vedle sebe
zkušené muzikanty a repertoár, který ji baví a sedí.
S kapelou Meryland,
s níž začala Gabriela Gunčíková spolupracovat už loni,
je spokojená: „Je důležité mít vlastní tvorbu,
protože já i kluci se v tom cítíme líp. Proto budeme průběžně tvrdě makat na novém repertoáru
převážně z vlastních věcí, protože je nám jasné,
že jedině toto má smysl jak pro vydání CD, tak
pro naše působení dál do budoucna.“
Robert Rohál

Sedmnáctiletá zpěvačka zaujala už na loňských koncertech
kapely Meryland.

Gabriela Gunčíková spolu s Mirkem „Merylem“ Sovou
a Tomášem Šimčíkem.

V ZUŠ F. X. Richtera zazněly překrásné
klavírní melodie
Základní umělecká škola v Holešově připravila na 24.
března pro veřejnost koncert,
jemuž dominoval klavír a skladby
napsané přímo pro tento nástroj.
Největší pozornost na sebe zaslouženě strhla učitelka Markéta
Hubáčková, v jejímž programu
upoutala zejména procítěná Sonáta F dur Wofganga Amadea
Mozarta sestávající ze tří částí:
Allegro, Adagio a Allegro assai.
Se svými skladbičkami ale
vystoupily samozřejmě i její svěřenkyně: Nikol Háblová, Viktorie
Molčánová, Aneta Trněná a Martina Zapletalová. Kromě Mozarta
tak zazněly i další klavírní melodie klasiků jako Bacha, Schuberta, Chopina či Čajkovského.
Text a foto
Marie Drechslerová
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Gabriela Gunčíková v soutěži
Česko-Slovenská SuperStar.

Koupím román
Emy
Destinnové
Ve stínu
Modré růže.
Kontakt:
728 370 423.

LÍČENÍ
na společenské
akce,
svatební LÍČENÍ.
ZDARMA
poradenství
péče o pleť
JANA Zapletalová,
vizážistka.
Tel.: 733 646 558
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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
Léto s TYMY 2011 - nabídka letní činnosti,
dětských pobytových a příměstských táborů
a ozdravné pobyty u moře již na stránkách
www.tymycentrum.cz a informace s přihláškami
v kanceláři TYMY.
Zveme vás
9. 4. Předvelikonoční keramická dílna
od 16.00 do 18.00 (přihlášky do 8. 4., cena:
20,- + materiál
9. 4. Velká rodinná kuličkiáda od 14.00 v zámecké zahradě Holešov, pro kluky a holky i jejich rodiče, startovné: 10,-/tým, 5,-/jednotlivec
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival,
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace
a skupiny hůlka, pompony, vstupné: 30,12. 4. Velikonoční dekorace z pedigu
od 16.00 (přihlášky do 11. 4.)
12. 4. Jarní venkovní hry od 14.00 do 15.30,
švihadla, guma ve Smetanových sadech
12. 4. Den otevřených dveří na železnici
od 15.30 v budově bývalé DUHY
12. - 13. 4. Srdíčkový den, charitativní sbírka
14. 4. MISS Miláček od 15.30, přineste si oblíbené domácí zvířátko živé či plyšové, vstupné:
10,16. 4. Turnaj v badmintonu od 9.30, startovné:
50,-/os. (přihlášky do 15. 4.)
16. 4. Opičí dráha od 14.00 do 15.00, cena:
10,- (přihlášky do 15. 4.)
18. 4. Výtvarka s Albertem od 15.00
19. 4. Krasličení s Bárou od 16.00, výroba
kraslic a přáníček tradičními i netradičními technikami, s sebou vyfouknutá vejce, cena. 30,Nabídka na velikonoční prázdniny pro holky
i kluky:
21. 4. Taneční pohybovka s Alčou 10.00 - 12.00,
vstup: 10,21. 4. Hudební ladění (kytary, bonga, klávesy)
13.00 - 15.00, vstup: 10,21. 4. Florbalové hrátky s Kubou14.00 - 16.00,
vstup: 10,22. 4. Velikonoční výtvarné dílničky 9.00 - 12.00,
cena: 10,22. 4. Hopsa-tralala s Olinkou 14.30 - 16.30,
vstup: 10,22. 4. DONAHA - muzikál ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, odjezd v 17.00
v AN Holešov, cena: 450,- (vstup, průvodce,
doprava)
29. 4. Slet čarodějnic od 17.00 na zahradě
u TYMY, pro všechny čarodějky a čaroděje
je připraveno odpoledne plné znalostí, her,
tance a zpěvu, společný táborák s opékáním
špekáčků
30. 4. Jarní vycházka NORDIC WALKING,
sraz v 9.00 na AN Holešov, možnost nastoupit
po cestě v 10.00 v Bystřici p. Host., trasa s průvodcem Tesák - Hostýn, cena: 20,- (přihlášky
do 21. 4.)
Duben v ICM - skákací podložky
Soutěž o nejoriginálnější kraslici - přinést
do kanceláře TYMY do 18. 4.
Sbíráme staré Zlaté stránky - kdo má doma
Zlaté stránky a nepotřebuje již jejich služeb,
prosíme vás, přineste nám je do kanceláře
TYMY k obohacení naší výtvarné činnosti.
Děkujeme.
LÉTO S TYMY 2011 - DĚTSKÉ POBYTOVÉ
TÁBORY
27. - 30. 6. Mám malý stan - stanový tábor s Janou pro maminky s dětmi v Podhradní Lhotě

3. - 9. 7. Třeboň. Na kolo okolo Třeboně cyklistický  tábor pro děti od 10 let, cena: 3.790,*/ 3.990,-/dítě do 15 let, 4.690-/dosp.
Výprava velrybářská - rybářský tábor pro malé
rybáře od 6 let, cena: ryb. lístek + 3.490,-*/dítě,
3.690,-/dítě     
11. - 15. 7. SULOV Beskydy- cena: 2.490,*/2.690,Discopříběh - taneční tábor pro kluky i holky
od 6 let
Indiáni z Bílé hory - tábor s indiánskou tematikou
Expedice YDYKSEB - turistika a táborové
dovednosti
ANGLIČTINKA - pro začátečníky i pokročilé
děti z MŠ a ZŠ
15. - 19. 8. RETASO Horní Bečva
Léto na koni - pro děti od 7 let, cena: 2.990,*/3.190,Kouzlo barev - výtvarný tábor pro děti, cena:
2.690,-*/2.890,Logopedie hrou - pro děti MŠ, ZŠ s vadou
řeči, 2.490,-*/2.690,-    
Léto s mičudou - fotbalové soustředění**
2.490,Tančíme s Olgou - taneční soustředění**
2. 690,Mažoretky - soustředění mažoretek** 2.690,Hip-hop - soustředění tanečních kroužků
s Adélkou a Kubou ** 2.690,V ceně: ubytování, doprava, strava, pitný režim,
pedag. i zdravot. dozor, program, odměny.
*cena pro členy kroužků SVČ -TYMY     
**soustředění jsou určena především pro členy
ZÚ - v případě volné kapacity možno doplnit
nečleny (cena vyšší o 200,-)   
LETNÍ MĚSTSKÉ TÁBORY - cena: 990,-/člen
ZÚ, 1.090,-/nečlen

18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně-keramický fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou
v přírodě, určeno všem dětem od 6 let, zájem
o „výtvarno“ není podmínkou
1. - 5. 8. Putování s Gormity - turisticko-přírodovědný tábor s dobrodružnou hrou s Gormity
lesa, země, vody i lávy a zajímavými výlety
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety
a nabídkou aktivit a činností TYMY
LÉTO U MOŘE
12. - 21. 6. Istrie - Lanterna - Chorvatsko
- cena: 4.800,-/dítě, 6.300,-/dosp. (ubytování,
doprava, průvodce, pobytová taxa), ubytování
v apartmánech 300 m od moře, možnost zajištění polopenze, pojištění léčebných výloh
a denního cvičení pilates a power jógy.
2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,(ubytování, plná penze, doprava, pojištění CK
proti úpadku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, prostorná písečná pláž s přímým vstupem
z kempu, vodní park s báječnými skluzavkami
a spoustou atrakcí, ubytování v prostorných
stanech se dvěma ložnicemi po 2 osobách
s podlážkou, fakultativní výlet do Benátek.
POMÁHÁME!
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný 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

Středisko volného času, p.o. - TYMY
zve na 2. ročník soutěžního festivalu
mažoretek

„VŠETULSKÁ HŮLKA 2011“
v neděli 10. 4. 2011
od 9.30 v SVČ, p.o. Sokolská 70, Holešov
Nepostupová soutěž s účastí
mažoretkových skupin z ČR a SK.
Soutěžní disciplíny: miniformace, formace s hůlkou
a soutěž s pompony.
Věkové kategorie:
děti (6 - 10 let),
juniorky (10 - 14 let)
seniorky (14 a více let)

Kontakt:
SVČ, p.o. Sokolská 70, 769 01 Holešov,
tel.: 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz
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Vzpomínka na Rudolfa Plajnera
RNDr. Rudolf Plajner se narodil 5. dubna
1901 v Prostějově v rodině továrního krejčího.
V roce 1907 nastoupil do obecné školy v Prostějově a v roce 1912 na zemskou vyšší reálku. Středoškolská studia ukončil v roce 1919
maturitou. V roce 1916 vstoupil do skautské
družiny, kterou založil a vedl Jiří Wolker. V roce
1919 složil vůdcovskou zkoušku a byl pověřen
vedením sboru skautů v Prostějově. V Brně
sloužil skautingu jako sborový vůdce. Jako
delegát se účastnil ustavujícího sjezdu Svazu
skautů v Praze. V roce 1920 mu byl udělen zlatý
stupeň odznaku „Za čin junácký“ za záchranu
tří tonoucích dětí.
Ve studiu pokračoval na Přírodovědecké
fakultě Karlovy univerzity - obor matematika,
fyzika. Po dokončení studií v roce 1924 učil
nejprve na reálce v Prostějově, od 1. září 1929
na reálném gymnáziu v Holešově. Příchodem
do Holešova s velkým nadšením oživil skautský
život ve městě. Získal skupinu chlapců, obnovil
oddíl dívek, organizoval oldskauty. V tu dobu
vzniklo také Sdružení přátel Junáka. V roce
1933 byl skauting v Holešově na takové úrovni,
že počtem členů a skautskou vyspělostí byl
na pvním místě v celé Hanácké župě. Po velmi zdařilých župních slavnostech v Holešově
v tomto roce došlo k založení místního sdružení
Svazu skautů a skautek ČSR. Před vznikem
protektorátu v roce 1939 byl ministerstvem
vnitra jmenován náčelníkem Junáka. Dne 19.
června 1940 byl vyznamenán nejvyšším skautským vyznamenáním „Řádem stříbrného vlka“.

Skautingu a službě vlasti věnoval svůj život.
V roce 1938 začal pracovat v odboji. Se svými
druhy z Junáka vybudoval bezpečnou cestu,
kterou unikali do zahraničí odbojáři, jimž hrozilo zatčení gestapem. Dne 21. ledna 1943 byl
zatčen gestapem a vyslýchán ve Zlíně, Kounicových kolejích a na Cejlu v Brně, pak v Praze
v Pečkově paláci, na Pankráci a ve vězení
gestapa na Karlově náměstí. Po propuštění
pokračoval v odbojové činnosti a ve spolupráci
s Mezinárodním červeným křížem plnil politické

a zpravodajské úkoly, zaměřené na osvobození
republiky. Pomáhal para skupinám a partyzánským útvarům v jejich činnosti. Organizoval
tvoření revolučních národních výborů v okolí
Holešova.
Po osvobození v květnu 1945 se ujal
funkce předsedy Okresního národního výboru
v Holešově a na II. sněmu Junáka byl zvolen opět náčelníkem. V této funkci setrval až
do rozpuštění Junáka komunistickým režimem.
V květnu 1949 byl zajištěn Státní bezpečností,
byl suspendován z místa profesora, dostal zákaz jakékoliv činnosti s mládeží. V říjnu téhož
roku byl propuštěn z vazby a začal pracovat
jako pomocný dělník v jednom holešovském kovozávodě. V roce 1950 se vrátil k práci ve škole,
byl však neustále pronásledován a překládán
ze školy na školu. V roce 1959 byl přeložen
na osmiletou střední školu ve Vraném nad
Vltavou. V roce 1961 odešel do důchodu.
Uznání se Rudolf Plajner dožil až v letech
1968 - 1969. Obnovený Čs. Junák si ho zvolil
znovu jako svého náčelníka a v dubnu 1969
mu prezident republiky propůjčil za dlouholetou
činnost v Českém Junáku Řád práce. V září
téhož roku obdržel od představitelů města titul
zasloužilý občan města Holešova. V letech
tzv. normalizace byl opět Čs. Junák zakázán
a Rudolf Plajner se stáhl do ústraní. Věnoval
se literární práci, především dějinám dětských
a mládežnických organizací u nás. Zemřel 23.
června 1987.
HK

Městské kulturní středisko Holešov připravuje
Sobota 28. 5.

Kapela CHINASKI,
slovenská zpěvačka
KATKA KNECHTOVÁ

Neděle 26. 6.

Zpěvák DAN BÁRTA & ROBERT
BALZAR TRIO

Poezie
pro tento den

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

PŘÍSLIBNÝ DEN
Z mlhy vstává den,
nádherný a šťastný,
přívětivý a příslibný,
jásavý,
milostný a darovaný,
ze světla tvořený.
Den
ten ať vejde.
(z tvorby Jany Ledinové)
Foto Robert Rohál
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Čtvrtek 24. 11.

Kapely DIVOKEJ BILL
a NO NAME,
zpěvačka ANNA K

(v rámci festivalu Musica Holešov)

Blahopřání pro paní
Martu Gabrielovou
Milovaná babičko,
k Tvým 90. narozeninám
Ti přejeme jen to krásné.
Ať radost a štěstí Tě provází, zdravíčko ať Ti neschází.
Na svět se dívej vesele, ať
se co chce semele.
Za tvou lásku děkujeme
a oporu Ti slibujeme.
To Ti všechno z upřímného srdce přejí
Gabrielovi
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hole‰ovsko 7/2011

VÝROČÍ - DUBEN 2011
1. 4. 1931 Narozen ŠTIKA, Jaroslav, etnograf, muzejní pracovník, prosadil myšlenku „živého muzea“,
tedy spojení památek hmotné kultury s ukázkami
řemeslných aktivit, zabýval se valašským salašnickým hospodařením, publikační činnost, osobnost
Valašska (+ 28. 9. 2010) - 80. výr. narození
2. 4. 1931 Narozen ODSTRČIL, Milan, fotograf,
působí v Holešově - 80. výr. narození
3. 4. 1901 Zemřel KUTZER, Jan, folklorista, sbíral
lidové pohádky a pověsti, osobnost Valašska (* 11.
2. 1847) - 110. výr. úmrtí
4. 4. 1756 Narozen GALLAŠ, Josef Heřman
Agapit, spisovatel, buditel, věnoval se ranhojičství,
založil obecní knihovnu v Hranicích, autor pověstí
a povídek z Moravy i okolí Holešova ( + 15. 2.
1840) - 255. výr. narození
5. 4. 1901 Narozen PLAJNER, Rudolf, čestný
občan města Holešova, profesor reálného gymnázia v Holešově, autor článků z matematiky,
fyziky, astronomie, náčelník československého
Junáka, nositel nejvyšších skautských vyznamenání, předseda MěNV v Holešově, předseda
Okresního národního výboru v Holešově (+ 23. 6.
1987) - 110. výr. narození
6. 4. 1901 Narozen KURŠ, Antonín, divadelní režisér, divadelní dramaturg, divadelní teoretik, herec
činohry, literární publicista, překladatel, věnoval se
problematice ochotnického divadelnictví (+ 23. 9.
1960) - 110. výr. narození
7. 4. 1826 Narozen KALANDRA, Albert Jan,
básník, dramatik, osobnost Valašska (+ 17. 4.
1909) - 165. výr. narození
8. 4. 2001 Narozen MATYÁŠ, Zdeněk, malíř,
věnoval se krajinomalbě, figurální malbě, kresbě,
osobnost Valašska (* 8. 8. 1945) - 10. výr. nar.
9. 4. 1911 Zemřel OTAHAL, Antonín, básník,
kulturně-osvětový pracovník, literární recenzent,
prozaik, překladatel, redaktor, vlastivědný pracovník, vydavatel, spolupracoval s novinami a časopisy Hlídka, Moravská orlice, Moravskoslezská
revue, Náš domov, působil i v Kroměříži (* 13. 7.
1864) - 100. výr. úmrtí
10. 4. 1901 Narozena v Kroměříži HOLZBACHOVÁ, Míra, baletka, choreografka, herečka
činohry, spisovatelka, spoluzakladatelka Osvobozeného divadla, v roce 1933 založila Nové
avantgardní studio, spolupráce s rozhlasem (+ 18.
5. 1982) - 110. výr. narození
11. 4. 1901 Narozen JEDLIČKA, Jaromír, divadelní ochotník, dramatik, literární publicista (+ 11.
1. 1979) - 110. výr. narození
12. 4. 1861 Narozen ŽŮREK, Karel, malíř, autor
portrétů, krajin a oltářních obrazů pro kostely na
Holešovsku, pro holešovské ochotníky maloval
opony a dekorace (+ 23. 4. 1929 v Holešově) 150. výr. narození
13. 4. 1946 Zemřel v Holešově TUČEK, Jan,
tiskař, majitel tiskárny v Holešově (* 15. 11. 1871)
- 65. výr. úmrtí
14. 4. 1746 Narozen KOHL, Ludvík, malíř, kreslíř,
řezbář a mědirytec (+ 18. 6. 1821) - 265. výr. nar.
15. 4. 1921 Narozen v Holešově STAMBERGER, Walter, filolog, historik, překladatel, spisovatel, pracoval v ČTK, v Československé televizi jako
spoluscenárista, malíř, autor odborné literatury
(+ 28. 12. 1997) - 90. výr. narození

16. 4. 1911 Narozen AUDY, Oldřich, autor rozhlasových her, básník, literární teoretik, nakladatelský
redaktor, prozaik, zásluhy o budování Státního
nakladatelství dětské knihy, autor čítanek pro
základní školy a gymnázia (+ 17. 10. 1995) - 100.
výr. narození
17. 4. 1981 Zemřel TVRDOŇ, František, literární
historik, literární publicista, prozaik, překladatel, přispíval do řady novin, časopisů a sborníků
(* 26. 3. 1913) - 30. výr. úmrtí
18. 4. 1921 Narozen JISL, Lumír, etnograf, historik výtvarného umění, kulturně-osvětový pracovník,
teoretik výtvarného umění, muzejní pracovník, redaktor, archeolog (+ 22. 11. 1969) - 90. výr. nar.
19. 4. 1986 Zemřel SKLENÁŘ, Zdeněk, grafik,
ilustrátor, malíř (* 15. 4. 1910) - 25. výr. úmrtí
20. 4. 1976 Zemřel VANČÍK, František, etnograf,
cimbalista, pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, zaměřil se na studium výročních
zvyků a obyčejů, osobnost Valašska (* 29. 11.
1928) - 35. výr. úmrtí
21. 4. 1906 Narozen MACHÁLEK, Jan, básník,
prozaik, zakladatel společností se vztahem ke Slovácku (+ 3. 8. 1992) - 105. výr. narození
22. 4. 1901 Zemřel URBAN, Emanuel, muzejní
pracovník, publicista, sběratel nerostů, hmyzu
a rostlin, autor řady pojednání s přírodovědnou
tematikou v denním tisku i odborných časopisech
(* 24. 11. 1821) - 110. výr. úmrtí
23. 4. 1866 Narozen JARONĚK, Bohumír, grafik, malíř, designér, spoluzakladatel Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
založil keramickou a gobelínovou dílnu, zakladatel
českého barevného dřevorytu, osobnost Valašska
(+ 18. 1. 1933) - 145. výr. narození
24. 4. 1921 Narozen MACH, Jaroslav, filmový
režisér, filmový scenárista (+ 11. 1. 1972) - 90.
výr. nar.
25. 4. 1921 Narozen v Holešově SMUTEK,
Ladislav, překladatel, spisovatel, autor knih pro
děti, v roce 1945 redaktor a hlasatel Radia Luxembourg, v letech 1945-1950 redaktor Čs. rozhlasu,
1956-1963 pracoval v cizojazyčném nakladatelství
ARTIA v Praze, od roku 1963 redaktor v DILII
v Praze - 90. výr. narození
26. 4. 1936 Narozen KLABAL, Radomír, prozaik,
autor sci-fi povídek a rozhlasových her, působí
ve Zlíně - 75. výr. narození
27. 4. 1936 Narozen LANGER, Jiří, etnograf,
historik, publikační činnost v oboru etnografie,
historie, dějin umění, osobnost Valašska - 75.
výr. narození
28. 4. 1936 Narozen KOVÁČ, Valér, malíř, sklářský výtvarník, sochař, výtvarně zpracovává ploché
sklo pro užití v architektuře - 75. výr. narození
29. 4. 1911 Narozen KRIEBEL, Zdeněk, básník,
redaktor, autor veršů pro děti i poezie pro dospělé
(+ 28. 12. 1989) - 100. výr. narození
30. 4. 1931 Narozen ONDRÁČEK, Jaromír,
archeolog, psal o archeologických nálezech na Holešovsku (+ 1. 3. 2003) - 80. výr. narození  
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 4. 1936 Zemřel VACH, Emanuel, hudební
pedagog, sbormistr, varhaník, působil v Brně a Kroměříži (* 29. 4. 1866) - 75. výr. úmrtí

3. 4. 1956 Zemřel POLÁŠEK, Jan Nepomuk,
sbormistr, sběratel lidových písní, hudební skladatel, sbíral a upravoval lidové písně v Zubří,
Solanci, Vidči, na Frenštátsku, Vsacku, Meziříčsku
a na Rusavě, komponoval symfonické básně,
operety, opery, osobnost Valašska (* 16. 4. 1873)
- 55. výr. úmrtí
5. 4. 1966 Zemřel v Holešově DOVRTĚL, Bohumil, ředitel kůru a učitel hudby ve Fryštáku
a Lipníku nad Bečvou, od roku 1939 ředitel kůru
v Holešově a později ředitel Městské hudební školy, pracoval v Podhoranu, hudební skladatel, autor
dětských, ženských a mužských sborů, orchestrálních skladeb (* 28. 9. 1910) - 45. výr. úmrtí
8. 4. 1921 Narozen NOVÁK, Jan, hudební skladatel, pianista, psal skladby komorní, orchestrální,
opery, balety, vokální, scénickou, filmovou hudbu
(+ 17. 11. 1984) - 90. výr. narození
10. 4. 1921 Narozen RICHTER, Jaromír, hudební
teoretik, sbormistr, sběratel lidových písní, dirigent,
sbíral a vydával lidové písně ze Slezska (+ 5. 5.
1997) - 90. výr. narození
13. 4. 1831 Narozen KAUER, Ferdinand, houslista, kapelník, hudební skladatel, varhaník, violista,
komponoval oratoria, kantáty, koncerty, komorní
hudbu, skladby pro divadlo, církevní hudbu (+ 13.
4. 1831) - 180. výr. narození
16. 4. 1926 Zemřel KORČIÁN, František Bedřich, hudební skladatel, autor houslových skladeb,
etud aj., působil v Kroměříži (* 25. 8. 1875) - 85.
výr. úmrtí
17. 4. 1911 Narozen KUHN, Josef, varhaník, hudební skladatel, autor řady opusů, mší, sborových
zpěvů a jiných skladeb, v Polné zřídil soukromé
muzeum (+ 30. 1. 1984) - 100. výr. narození
20. 4. 1911 Narozen BRADA, Vojtěch, hudební skladatel, pedagog, sběratel lidových písní,
významný představitel folklorního hnutí, působil
v Kroměříži a Vizovicích (+ 25. 3. 1983) - 100.
výr. narození
23. 4. 1901 Narozen DRLÍK, Rudolf, dirigent,
hudební skladatel, sbormistr, kronikář, kulturně-osvětový pracovník, působil na Novojičínsku
a Vsetínsku (+ 2. 4. 1979) - 110. výr. narození
24. 4. 1926 Narozen KOSINA, Jiří, sbormistr, hudební skladatel, autor písní, orchestrálních
skladeb, scénické hudby aj. (+ 5. 7. 2000) - 85.
výr. narození
26. 4. 1921 Zemřel PURSCH, Bedřich, hudební
skladatel, psal drobné skladby pro klavír, písně
a mužské sbory, působil ve Valašských Kloboukách (* 29. 6. 1871) - 90. výr. úmrtí
27. 4. 1916 Narozen KLUSÁK, Vladimír, folklorista, hudební skladatel, zpěvák, sbíral a upravoval lidové písně, odborný poradce Čs. státního
souboru písní a tanců, vedoucí redakce lidových
písní a hudby v Čs. rozhlase v Praze (+ 20. 9.
1991) - 95. výr. narození
28. 4. 1981 Zemřel KRAMMEL, Karel, hudební
pedagog, hudebník zábavných podniků, hudební
skladatel, varhaník, autor skladeb k tělovýchovným
cvičením, olympiádám, tanečních skladeb, valčíků
a polek, chrámové hudby, přispíval do odborných
časopisů, pseudonym František Novák (* 17. 9.
1897) - 30. výr. úmrtí
H.K.

Letos uplyne 119 let od narození poslední
holešovské hraběnky
V pondělí 11. dubna tomu
bude sto devatenáct let, co se narodila Barbora Wrbnová, která žije
ve vzpomínkách mnohých pamětníků jako poslední holešovská hraběnka. Zároveň však uplynulo i další výročí, a to devětačtyřicet let od jejího
úmrtí. I když se provdala za hraběte
Rudolfa Wrbnu, žila na holešovském

zámku řadu let a dožila se takřka
sedmdesátky, její životní peripetie
nepřipomínají ani v nejmenším procházku růžovou zahradou.
Zemřela 13. února 1962 na vyčerpání organismu a nefunkčnost
ledvin, k čemuž nemalou měrou
přispěl několikaletý pobyt v komunistickém vězení. Že to bylo pro

ni vysvobození, nelze zastírat. Pochována ale není v hraběcí hrobce,
nýbrž na holešovském hřbitově.
Třebaže nebyla rozenou aristokratkou a její duše byla poznamenaná
mnoha osudovými ranami, charakter, noblesa a úroveň jí rozhodně
nechyběly.
RR
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Najdete také na Dnu pro zdraví:
sobota 9. 4. 2011 - 3. ZŠ Holešov, 9.00 - 17.00 hodin
Ukázky CANISTERAPIE: od 14.00 hodin

Canisterapie je speciálním typem léčby, při níž se využívá především
pozitivního působení psa na zdraví člověka. Také přispívá k učení se
novým dovednostem, jimiž je klient schopen v budoucnu zčásti či úplně
kompenzovat svůj handicap. Canisterapie má opravdu široké využití,
jak ukazují výzkumy, úzký kontakt se zvířaty má na lidi, obzvláště děti,
blahodárný vliv - rozvíjí projevy přátelství, lásky, něhy, motivuje k péči
o druhé, podporuje rozvoj rozumového a citového vývoje.  Canisterapie
se také vynikajícím způsobem uplatňuje jako prevence nežádoucího
chování např. šikany a agresivity, což využívají zejména mateřské,
základní i speciální školy.

Ocenění: Skupině Nu Skin Enterprises byla na výročním ceremoniálu
American Business Award v New York City 6. června 2005 udělena cena
2005 American Business Award. Tuto cenu vyhrála společnost Nu Skin
v kategorii Nejvíce inovativní společnost za svůj produkt Pharmanex®
Biofotonický skener.

Skener vám pomůže zlepšit život.

Biofotonický SCANER
Co je to scaner? Patentovaný Pharmanex Biofotonický scaner je
celosvětově první okamžitou neinvazivní metodou, která dokáže změřit
celkovou antioxidační aktivitu karotenoidů.
Pharmanex Biofotonický scanner vám dává naprosto novou možnost - zjistit, jak mohou být měřeny antioxidanty ve vašem těle. Zároveń
vám poskytne osobní CSC. Je to revoluční nástroj k měření hladiny
karotenoidních antioxidantů ve vašem těle a k dokázání účinnosti vašich
doplňků stravy při zlepšování vašeho celkového antioxidačního zdraví.
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ageLOC® Vitality
Uvolněte svou vnitřní energii
Vzhled produktu: kapsle v dóze se šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 180 kapslí
Postavení produktu: Schopnost našeho těla efektivně vytvářet a využívat
energii se během procesu stárnutí mění a to má vliv na vitalitu.
ageLOC® Vitality se zaměřuje na následující tři aspekty: fyzický elán,
duševní bystrost a sexuální touhu tím, že podporuje zdravou aktivitu
seskupení genů mládí (YGC), související s vitalitou a uvolněním
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Volejbalové přivítání jara opět zvládlo nejlépe družstvo z Přílep
Dne 26. 3. 2011 se uskutečnil
již třetí ročník jarního volejbalového
klání v holešovské sokolovně. Pod
záštitou TJ Sokol Holešov s krycím
názvem Volejbalové přivítání jara
se opět sešlo pět družstev složených výhradně z neregistrovaných
hráčů a hráček z nejbližšího okolí
a v tradičním složení účastníků.
Prezentace proběhla v 8.30,
v 9.00 odpískal téměř neúplatný
rozhodčí první podání a od toho
okamžiku se bez přestávky a v plném nasazení, pod zkušeným organizačním vedením pořádajícího
sportovního seskupení Čtyřlístek,
hrálo až do 17.00 hodin pod dozorem přísného oka župní vedoucí odboru sportu paní Mgr. Dany
Klárové. Turnaj měl tradičně velmi vyrovnaný průběh, remízových
výsledků 1:1 bylo sice proti loňskému roku podstatně míň, přesto
by mnozí profesionálové závistí
pár nocí nespali. Celou sportovní
událost provázela vynikající nálada
a všichni zúčastnění se skvěle bavili až do závěrečného vyhlášení,
kdy bylo i letos oceněno cenou nejvyšší družstvo z Přílep. O zbývající
místa se podělili Draci z Holešova,

Štípa, Šicí stroje Hulín a pořádající Čtyřlístek. Na závěr proběhlo
i ocenění výrazných sportovních
výkonů - za nejvolejbalistu byl vyhlášen Víťa Solař z družstva Holešovští draci a za nejvolejbalistku
Iva Sedlářová hrající za Přílepy.
Hodnocení turnaje proběhlo při
krátkém podvečerním posezení
u pivka s klobásou, s výměnou

Ing. Ivo Tatýrek - NEOTA
Jankovice 133, 769 01 Holešov
provádí ve dnech 21. - 22. 4. 2011
školení a zkoušky pro získání odborné
způsobilosti k činnosti na elektrických
zařízeních dle vyhl. č. 50/78Sb ČUBP
informace-přihlášky tel.: 603 212 757;
e-mail: učetni@neota.cz

názorů na sporné míče, kritikou
rozhodčích a chválou na adresu
pořadatelů.
Nezávislou a nenásilně řízenou živelnou sportovní akci podpořili věcnými cenami Město Holešov, Nestlé Holešov, Hakné Hulín,
MUDr. Hrdlička a syn, Holstav
s.r.o. Holešov,aES Radovan Seget,VK-Drcman, BM plus, Kamila

Nevřalová, Tomáš Ivánek. V neposlední řadě však patří poděkování
TJ Sokol Holešov za vstřícnost
a možnost využití prostor sokolovny  k vytvoření úžasného sportovního zážitku pro spoustu nadšenců,
kteří usínali s pocitem nádherně
strávené soboty.
Miloslav Šefránek

Úspěch mladého závodníka
Úspěšný víkend má za sebou mladý motokrosový závodník Lukáš
Janiš, který se zúčastnil v sobotu 2. 4. 2011 v Dalečíně seriálu Vysočina
MX CUP a dokázal vybojovat celkové 2. místo. Sladkou odměnou mu
byl od pořadatele mimo jiné i dort.
Po závodech celý tým přejel do Karlína, kde se v neděli 3. 4. 2011
jel první závod mistrovství Moravy juniorů. Pořadatelé kropili až tak moc,
že vyrobili bláto a trať byla velice obtížná a po čase i hodně rozbitá. Ale
Lukáš se s ní dokázal srovnat, neudělal žádnou větší chybu a vybojoval
i v Karlíně celkové 2. místo. A to vše i díky   partnerům týmu, kterým
děkujeme. Jsou mezi nimi Vydona, LSC Brázdil, Pneuservis Záruba KM, 2DR, Kov Velim, Autoservis Gořalík, Plšek Jiří, město Holešov,
ZG, ČS Stará Ves, Fiala transport, Týdeník Kroměřížska, Autoškola
Dohnal, Brumla.com.
(jan)

Netradiční ples Čtvero ročních období sdružení Skřítek
V pátek 11. března 2011 si
účastníci plesu pořádaného sdružením Skřítek, o.s., mohli prožít všechna roční období za jeden večer.
Ples, stejně jako rok, začínal
jarem. To uvedli svým výrazovým

26

tancem členové sdružení. V průběhu jara bylo kromě tance možné
ochutnat v bufetu sezónní ovocný
řez a u květinářky si koupit barevné
petrklíče. Na léto a jeho žhavé noci
nás naladili Elen Konečná a Lukáš

Nezdařil tancem v latinskoamerických rytmech. Aby se v letním
parnu nikdo nepřehřál, namíchal
barman ledové koktejly a zmrzlinář prodával smetanové nanuky.
K létu patří i balónky a v tanci s nimi
mohli soutěžící vyhrát výborný domácí frgál.
Na podzim pofukuje vítr a ze
stromů padá pestrobarevné listí. Jeho poletování ve svém tanci
znázornili členové sdružení. Někdo z legrace poznamenal: „V létě
byly nanuky, tak na podzim bude
burčák.“ A skutečně byl. Vinař se
svou pomocnicí jej ochotně roznesli mezi všechny účastníky. Jablečný štrúdl v bufetu jen dokreslil
atmosféru podzimu s dozrávajícím
ovocem na stromech.
Zimu nám svým krásným klasickým tancem zahájili Elen Konečná a Lukáš Nezdařil. Poté už
následoval předvánoční shon s ná-

kupem dárků, tedy lístků do tomboly, aby na Vánoce bylo co nadělovat. Za zvuku vánočních písní
si ti šťastní mohli pod stromečkem
vyzvednout svůj dárek. Na konci
roku už zbývá jediné. Rozloučit
se s rokem starým a přivítat nový.
Novoročním přípitkem jsme zahájili
silvestrovské veselí, které trvalo až
do konce plesu.
Velké díky patří všem účastníkům plesu, organizátorům, panu
Vávrovi za ozvučení i kapele Retrospekt. Děkujeme také 3. Základní
škole Holešov za vstřícnost a poskytnutí prostor a všem sponzorům za dary do vánoční tomboly.
Těšíme se na další netradiční ples
sdružení, který plánujeme na začátek prosince.
(Fotografie z plesu si můžete
prohlédnout na www.skritek.org)
Skřítek, o.s
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Fotbalisté začali jarní část sezóny ve velkém stylu
SFK ELKO Holešov
- FK Luhačovice
3 (1:0) 0
Holešovská kopaná zahájila svoji jarní sezonu. Po zrušeném prvním jarním kole, kdy se
mělo hrát v Ostrožské Nové Vsi,
nastoupili hráči Holešova na domácím hřišti proti ambicióznímu  
mužstvu z Luhačovic. Hosté se
opírali o mladé hráče, kteří procházejí fotbalem ve Zlíně.
Utkání   se hrálo za silného
studeného větru a v prvních dvaceti minutách aktéři neukázali
nic z fotbalového kumštu. Obě
mužstva hrála mezi šestnáctkami
a šance si nikdo nevytvořil. Pouze
v 16. minutě dostal  žlutou kartu
Ohlídal. První jasná gólovka přišla
ve 25. minutě. Sedlařík vysunul

Křenka, ale ten svou šanci zazdil.
Ve  44. minutě se domácí nakonec dočkali. Uprostřed hřiště unikl
Charuza, poslal míč mezi obránce
na Belzu a ten vstřelil první branku
utkání - 1 : 0.
Již ve 48. minutě zahrával
Sedlařík trestný kop, ale míč se
odrazil od tyče do zámezí. Výsledek domácí potvrdili v 56. minutě.
Po akci několika hráčů a minele
obránce se dostal míč k Sumcovi
před prázdnou bránu a ten zvýšil
na 2 : 0. V 67. minutě opět tvořivý
Sedlařík poslal finální přihrávku
Josefu Křenkovi a ten s přehledem upravil na konečných 3 : 0.
Poslední velkou šanci měl v 86.
minutě Olša, brankář Soukeník
ale zachránil. Utkání před 130
diváky řídila trojice rozhodčích
Konečný, Růžička, Tkadlec.

Miroslav Kunc - EMKaD, spol. s r. o.
odborníci na elektřinu
Masarykova 635/12, Holešov, tel.: 573 394 773
prodejna elektro: 573 398 503
www.emka-holesov.com, m.kunc@emka-holesov.com
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty,montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Rozhodčí dal po jedné žluté kartě
na obě strany.                                                  
Sestava Holešova: Krejčí - Belza, Roubalík, Charuza, Ohlídal Sumec, Sedlařík, Münster, Barták
- Křenek, Marek.
Střídání: 63. min. Očadlík za Belzu, 74. min. Olša za Sedlaříka, 80.
min. Chudárek za Ohlídala.
SFK Elko Holešov
- FC Slušovice
4 2:0 0
Po dobrém výkonu v prvním
jarním kole chtěli domácí hráči
potvrdit dobrou formu. Hosté ze
Slušovic přijeli ve zvláštním rozpoložení a jen s jedním hráčem
na střídání. Domácí Křenek měl
šanci již v první minutě. Do osmé
minuty to byli hosté, kteří se několikrát dostali k domácí brance.
Pak už začala narůstat dobrá hra
domácích a již v 9. minutě ohrozil branku hostí Belza, ale šanci
zazdil. V 16. minutě došlo k prvnímu zmatku ve slušovické obraně,
ale střelu Křenka vytáhl brankář
na roh. Přišla 19. minuta a stovka
diváků si zakřičela gól. Sedlařík
zahrával trestný kop, do rány se
bravurně položil Marek a brankář
byl bezmocný - 1 : 0. Ve 36. minutě střílelo do brány ze šestky

snad pět hráčů, míč se však vždy
odrazil od obránců. Ve 44. minutě
nastala opakovaná situace, opět
šlo několik střel na branku, až
se míč odrazil ke Křenkovi a ten
zvýšil do šatny na 2 : 0. Hosté
se za první poločas prezentovali
čtyřmi žlutými kartami.                                                                                                                                        
Ve 48. minutě uvolnil finální přihrávkou Münster Křenka,
ale brankář Juřík byl úspěšný.
Přišla však 56. minuta, kdy se
po holešovské kanonádě odrazil
míč ke Křenkovi, ten ho posunul
volnému Olšovi, který zvýšil na
3 : 0. V 75. minutě po vyšachování
obrany Slušovic Markovu jasnou
šanci vyrazil brankář na rohový
kop. Ten zahrával Sedlařík a Marek složil reparát, když   přímo
z centru zvýšil na 4 : 0. Snahu
na vstřelení další branky domácích zmařil brankář Juřík, který
chytil dalších pět jasných branek.
Utkání řídil dobře rozhodčí Jan
Prokop ze Zlína.
Sestava: Krejčí - Kostov, Roubalík, Charuza, Belza - Barták,
Sedlařík, Münster, Sumec, Marek,
Křenek.
Střídání: 46. minuta za Bartáka
Olša, 61. minuta za Kostova Vávra, 79. minuta za Marka  Očadlík.
(hr)

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř padesát čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 5/2011, přičemž všichni
poznali, že jde o písničku „Vzdálený
hlas“ (K. Svoboda/ Z. Rytíř), kterou
zpívá Helena Vondráčková. Prvním
vylosovaným výhercem je Lubomír Rozsypal z Třebětic, druhou vylosovanou
Drahomíra Riemerová z Holešova - oba
výherci si pochutnají v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU
pošleme volné vstupenky do kina Svět
Aleně Dlabajové z Holešova a Bohumile
Zpěvačka
Konečné z Holešova. Všem šťastným
Helena Vondráčková.
výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance, která je od letoška postavena na písničkových textech. Nabídneme část textu - a vaším úkolem je
uhodnout, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpívá.
„Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson, že
je tomu pět krásných dlouhých let, co jsem slyšel lodní zvon…“
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
a MKS Holešov.
RR

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Chcete vyhrát novou knihu o dvojici
Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský?
Pokud chcete získat knihu o známé
dvojici Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský, máte zrovna nyní šanci. Stačí, když
zajdete do holešovského zámku na výstavu Fotoobrázky - protože naše nová soutěž
se točí právě kolem této výstavy.
Jestlipak budete znát odpovědi na
tyto otázky?
1/ Které světové metropole vystavuje
v Holešově na svých fotografiích Eva
Pilarová?
2/ Která ze známých českých hereček je
na jedné z fotografií Roberta Rohála?
3/ V kolika místnostech holešovského
zámku je umístěna tato výstava?
Pokud možno správné odpovědi posílejte
do 18. 4.  na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova
628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Tři vylosovaní získají knihu, jejímž
autorem je redaktor Holešovska.
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TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Nezapomeňte
na blížící
se koncert
skupiny

POUTNÍCI!

25. 4.
New Drive Club
Holešov.

Nikola Zlámalová.

JARNÍ PŘEHLÍDKA
MAŽORETEK
Neděle 17. dubna 2011,
tělocvična 3. ZŠ Holešov
od 14.00 hodin
Vystoupí všechny členky Mažoretek Holešov
(Lentilky, Arabelky, Holešovské
mažoretky). Jako hosté vystoupí Mažoretky
Limmit Kroměříž.
Na skvělé publikum se těší mažoretky
a jejich trenérky.
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

