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Co vy na to, pane starosto?

Cena města byla udělena

Cenu města Holešova za rok 2010 obdržela bývalá 
dlouholetá ředitelka 3. Základní školy v Holešově 
Alena Grygerová. Zároveň rada a zastupitelstvo 
města ocenily další osobnosti v oblasti sportu, 
kultury a společenského dění. Co vy na to, pane 
starosto? 
„Paní Alena Grygerová si podle mého názoru cenu na-
prosto zaslouží. Jako dlouholetá pedagožka a mana-
žerka byla po profesní stránce velmi úspěšná. Zároveň 
však nelze opomenout lidský rozměr její osobnosti. 
Byla ženou, které si lidé, s nimiž se potkala a potkává, nesmírně cenili 
a cení. Vyzvedl bych především její morální hodnoty a pozitivní myšlení. 
Paní Grygerová je člověk, který nikdy nikomu neublížil. Jsem rád, že udílení 
cen města a dalších ocenění naplňuje ty důvody, pro které jsme je začali 
udělovat. Tedy že chceme představovat osobnosti, jejichž práce, životní 
hodnoty a postoje jsou pro veřejnost pozitivními vzory. Podobný záměr jsme 
měli i v případě udělování cen za práci v oblasti kultury a sportu - chtěli 
jsme motivovat zejména děti a mládež ke smysluplnému využívání volného 
času. Vloni i letos získali cenu města a další ocenění kvalitní kandidáti, 
díky nimž má toto hodnocení stále vyšší prestiž. Závěrem bych podotkl, 
že kromě dalších kritérií mohou cenu města získat pouze lidé dosud žijící. 
Naopak ji nemohou obdržet současní členové zastupitelstva města, neboť 
tento orgán cenu uděluje.“ (sov)

Více informací na str. 4

Pravděpodobnost vstupu 
gumárenské společnosti Mitas 
do Strategické průmyslové zóny 
Holešov se výrazně snížila. Vyply-
nulo to ze slov vedoucího odboru 
Územního plánování a stavební-
ho řádu Radomíra Šťastného na 
pondělním jednání holešovského 
zastupitelstva. 

„Mitas nás požádal o vyjádře-
ní ke svému investičnímu záměru 
ve strategické průmyslové zóně. 

Vzrušené jednání zastupitelstva trvalo šest hodin

Odpověděli jsme jim, že jejich 
záměr je v rozporu s územním 
plánem,“ uvedl Šťastný. Následně 
pak dodal, že investor sice nemu-
sí o toto stanovisko požádat a jít 
do územního řízení přímo, ovšem 
s tím rizikem, že v tomto procesu 
neuspěje. „Dobrý investor se nej-
prve zeptá,“ dodal v této souvislosti 
vedoucí odboru.   

Pokračování na str. 3

Záměr Mitasu je v rozporu s územním plánem, sdělil stavební úřad

Pomozte najít násilníky

NOVÁ ZASTUPITELKA. Na pondělním zasedání zastupitelstva složila 
slib do rukou starosty nová členka zastupitelstva za Sdružení nezávis-
lých kandidátů Lenka Dúbravčíková. Nahradila Jarmilu Pokornou, která 
rezignovala ze zdravotních důvodů. Foto František Sovadina

Holešov (frs) - Ve čtvrtek 
10. března o půl čtvrté odpoledne 
napadli dva násilníci na nástupiš-
ti vlakového nádraží v Holešově 
šestapadesátiletého muže. Na-
padený při potyčce utrpěl vážná 
zranění. Případem se nyní zabývají 

kroměřížští kriminalisté. „Žádáme 
všechny, kteří byli svědky napadení 
nebo situace, která útoku předchá-
zela, aby zavolali na telefonní číslo 
974 675 501 nebo 974 675 207,“ 
uvedla policejní mluvčí Simona 
Kyšnerová.

Město Holešov chce zahájit 
v letošním roce projekt Centrum 
volnočasových aktivit Holešov. 
Jedná se mimo jiné o rekonstruk-
ci „spodního“ asfaltového hřiště 
házené na víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem pro široké 
využití sportovních aktivit, pře-
stavbu a rozšíření „horního“ hřiště 
na zastřešené kluziště se šatnami 
a zázemím, připojení areálu na ka-
pacitní infrastrukturu (kanalizace, 
elektropřípojka, plyn) včetně úpra-
vy přístupové komunikace ze zám-
kové dlažby a zřízení parkovacích 
míst. Pro tento projekt se městu 
podařilo vykoupit pozemky bývalé 
cihelny přímo sousedící s parkem, 
na kterých vyrostla za dlouhá léta 
neužívání spousta náletové zele-
ně a rovněž po vyhoření malého 
domku i spousta drobných sklá-

Jak bude vypadat 
Americký park

dek. Součástí výstavby bude tedy 
i vyčištění těchto pozemků, včetně 
kácení stromů nezbytně nutných 
kvůli výstavbě, kdy většina z nich 
má průměr kmene kolem 25 cm. 
Náklady této části projektu budou 
činit cca 40 mil. Kč. 

Projekt dále počítá i s revi-
talizací celého městského parku 
a obsahuje i nové sadové a terénní 
úpravy. Je navržena rekonstrukce 
stávajících asfaltových cestiček 
v parku, osazení nového mobi-
liáře (lavičky, veřejné osvětlení), 
dále vybudování dětského hřiště 
a odpočinkové zóny pro seniory.

Pokračování na str. 3, 14 a 15

(Charakteristika a popis 
stavebních objektů: 

viz plánek na str. 14 a 15)
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Rada města Holešova zřídi-
la na svém zasedání dne 13. 12. 
2010 devítičlennou Komisi památ-
kové péče a letopisectví, jejíž před-
sedkyní je zastupitelka Bc. Jana 
Slovenčíková. Činnost této nově 
zřízené komise má významnou 
oporu v zákoně o státní památkové 
péči. Jejím úkolem je „všestranné 
posuzování a koordinace úkolů 
státní památkové péče“, a to nejen 
ve městě Holešově, ale i v rámci 
rozšířené působnosti města, tedy 
v okolních obcích mikroregionu. 

Komise památkové péče a letopisectví začala pracovat
Komise se na svých pravidel-

ných měsíčních zasedáních vyja-
dřuje k záměrům majitelů a uži-
vatelů kulturních památek a ob-
jektů, nacházejících se na území 
Městské památkové zóny Holešov 
i Vesnické památkové rezervace 
Rymice, na obnovu a úpravy těchto 
památek. Stanovisko komise má 
přitom pro správní řízení v oblasti 
památkové péče váhu odborného 
vyjádření dle památkového zákona 
a tato pravomoc přináší možnost 
významného podílu veřejnosti při 

ochraně historických památek 
ve městě i okolí. 

Na minulých zasedáních 
projednávala komise mimo jiné 
rovněž i dotace na obnovu pa-
mátek přidělované z rozpočtu 
ministerstva kultury. V rámci pro-
gramu Regenerace městských 
památkových zón obdržel Holešov 
maximální možnou částku, a to  
1 360 tis. Kč, a tyto prostředky 
jsou určeny na restaurování boč-
ních oltářů sv. Floriána a sv. Jose-
fa ve farním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a jako příspěvek 
na obnovu fasády měšťanského 
domu č.p. 65 (bývalý Kostkův dům 
- Las Vegas). V rámci programu 
Obnovy kulturních památek mimo 
městskou památkovou zónu je 
přidělená částka 276 tis. určena 
jako příspěvek na obnovu kamen-
ného kříže na hřbitově v Kuro-
vicích a na rekonstrukci střechy 
předměstského domu č.p. 185 
na Holajce.

(kb)

Objekty, které budou letos obnoveny s pomocí prostředků z Programu regenerace městských 
památkových zón ministerstva kultury - fasáda měšťanského domu č. p. 65 v Masarykově ulici, 
boční oltář sv. Josefa a boční oltář sv. Floriána (dokončení restaurátorských prací zahájených 

v roce 2010) ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.

V rámci projektu Vzdělávání v eGON Cent-
ru Holešov financovaného s využitím prostředků 
Evropského sociálního fondu, které v rámci 
operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost městskému úřadu přidělilo Ministerstvo 
vnitra ČR, probíhá na MěÚ v Holešově v rámci 
zřízeného eGON Centra vzdělávání pracovníků 
městských a obecních úřadů správního obvodu 
ORP Holešov.

Mimo kmenových pracovníků městských 
a obecních úřadů se tohoto vzdělávání mohou 
také zúčastnit členové městského a obecních 
zastupitelstev a pracovníci zřizovaných a zaklá-
daných organizací. Toto vzdělávání je především 
zaměřeno na získávání praktických dovedností 

Projekt Vzdělávání v eGON Centru Holešov

v oblasti eGovernmentu, tzn. v oblasti přátel-
ské veřejné správy. Probírána bude mj. práce 
s portálem veřejné správy Czech POINT, práce 
s informačním systémem datových schránek, 
používání zaručeného elektronického podpisu, 
práce se základními registry, datovými úložišti 
a s elektronickou spisovou službou. Mimo to 
budou účastníci školení také seznámeni se 
základy elektronického vzdělávání (eLearning) 
a s prací s jednotlivými aplikacemi MS Office. 
Kurzy tak vhodně doplňují získání praktických 
zkušeností tematiky probírané v eLearningové 
formě vzdělávání.

Školení v letech 2010-2012 by mělo ab-
solvovat více než 160 osob.

Místní organizace ČSSD  
Holešov zve v rámci oslav 
1. máje všechny zájem-
ce na filmové představení 
loutkové pohádky

POZVÁNKA

Představení, které se skládá ze 3 pohá-
dek, se bude promítat v pátek dne 29. 4. 2011 
od 17.00 hod. v kině Svět Holešov. Volné 
vstupenky lze vyzvednout od pondělí 25. 4. 2011 
v Městském informačním centru v Holešově.

FIMFÁRUM  
- DO TŘETICE VŠEHO 

DOBRÉHO

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

Akce se uskuteční v pátek  
29. dubna od 15.30 do 17.30 hod. 

ve Smetanových sadech.

Předmájové odpoledne

Holešov (frs) - Městský úřad Holešov 
obdržel do 24. března celkem šest žádostí 
o půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 
750 000 korun. Zastupitelé na svém zasedání 
v pondělí 18. dubna všech šest těchto žádostí 
schválili. Pro letošní rok byla v rozpočtu města 
pro tyto účely vyčleněna částka 1 000 000 
korun. Půjčky na rekonstrukci bytů a domů 
městský úřad poskytuje každoročně.

Občané dostanou 
půjčky

Kulturní program, občerstvení, 
bohatá tombola, pro děti jsou 

připraveny soutěže a vláček Pacifik.
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I. Vzalo na vědomí informaci o probíhající „Petici občanů proti umístění 
gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého životního 
prostředí na Holešovsku“.
II. Konstatovalo, že bude v SPZ Holešov podporovat pouze takovou 
výstavbu a výrobu, která neohrozí zdroje pitné vody a kvalitu ovzduší 
a bude v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 501/2006 Sb. 
III. Doporučuje

a) aby nedílnou součástí objektů budovaných ve SPZ byl účinný 
monitorovací systém (vrty), který umožní pravidelné vyhodnocování 
vzorků pitné vody 

b) aby na základě výše uvedeného monitoringu byly zpraco-
vávány pravidelně (2x za rok) zprávy a tyto předkládány OŽP MÚ 
v Holešově 
IV. Vyzývá správce prameniště, společnost VaK Kroměříž a.s., aby 
všechny investiční záměry v SPZ posuzoval v souladu s platnými 
legislativními normami.

Zastupitelstvo města Holešova

Pokračování ze str. 1
Diskuze na téma strategické 

průmyslové zóny zabrala zhruba 
polovinu ze šestihodinového jed-
nacího maratonu zastupitelského 
sboru města Holešova, který se ko-
nal v pondělí 18. dubna. Aktivně se 
do ní zapojili nejen zastupitelé, ale 
také zástupci občanských a ekolo-
gických iniciativ, které dlouhodobě 
vystupují nejen proti firmě Mitas, 
ale proti všem investicím v zóně, 
které by podle nich mohly ohrozit 
kvalitu pramenišť pitné vody.  Zá-
stupce iniciativy Za zdravé a krásné 
Holešovsko Zdeněk Krajcar předal 
zastupitelům podpisové archy pod 
peticí, která zohledňuje požadav-
ky občanských iniciativ ve vztahu 
k zóně. Jak uvedl, k 15. dubnu se 
pod petici podepsalo 1320 obyvatel 
Holešova a okolí. 

Dříve rozhodovali, dnes po-
dali trestní oznámení

K živé diskuzi na téma prů-
myslová zóna došlo rovněž mezi 
samotnými holešovskými zastupite-
li. Luděk Hradil například uvedl, že 
se celý problém politizuje a ve svém 
vystoupení si položil několik řeč-
nických otázek: Kdo vedl město 
Holešov v době, kdy samospráva 
města umožnila svým hlasováním 
vznik zóny? Kdo se za město ten-
krát účastnil všech jednání, která se 
vzniku zóny týkala, a jak informoval 
ostatní zastupitele, když tito většino-

vě umožnili, aby průmyslová zóna 
v Holešově vznikla? V té souvislos-
ti zastupitel Hradil připomenul, že 
v roce 2005, kdy se o vzniku zóny 
jednalo, stál v čele města Ctirad Otta 
a místostarostové byli Josef Bar-
tošek a Jarmila Pokorná, přičemž 
právě místostarosta Bartošek měl 
na starost resorty, které se tohoto 
problému týkaly.  Mimochodem prá-
vě tito dva zastupitelé (Jarmila Po-
korná už však na post zastupitelky 
ze zdravotních důvodů rezignovala) 
se v minulých dnech přidali k trestní-
mu oznámení ekologických iniciativ 
na neznámé pachatele v souvislosti 
s aktivitami, které se v zóně dějí. 

Lehká výroba, nebo mon-
tovna aut?

Na slova Luďka Hradila rea-
goval Josef Bartošek, který uvedl, 
že v době vzniku nebyli záměrem 
nadšeni. Podle něj ale existovaly 
velké tlaky na vedení města ze stra-
ny kraje a tehdejšího vlastníka letiště 
pana Tuttera. Uvedl zároveň, že 
podle původních informací měla být 
v zóně pouze diverzifikovaná leh-
ká výroba, vysokoškolský kampus 
a podobně. Josef Bartošek připustil, 
že hlasováním pro umožnění vzniku 
zóny udělal chybu, kterou se však 
teď snaží svými postoji napravit. 
Zastupitel Bartošek zároveň odmítl, 

že by mu šlo o politické ambice, jak 
je z toho obviňován. Zdůraznil, že 
mu jde pouze o to, aby byl i do bu-
doucna v Holešově a okolí zachován 
zdroj kvalitní pitné vody.

V souvislosti s informacemi 
o tom, jací investoři budou v zóně 
stavět, podotkl starosta města, že 
původní záměr kraje předpokládal, 
že do zóny přijde pouze jeden vel-
ký investor - montovna aut firmy 
Hyundai. 

Kde jste byli, když se dalo 
něco dělat?

V debatě zastupitelů vystoupila 
kromě jiného i zastupitelka Ludmila 
Štaudnerová, která v úvodu svého 
vystoupení předeslala, že i v minu-
losti vystupovala proti vzniku zóny. 
Následně se zeptala zástupců 
přítomných ekologických iniciativ, 
kde byli v době, když se před lety 
o vzniku zóny diskutovalo a kdy se 
dalo jejímu vzniku zabránit. Ludmila 
Štaudnerová dodala, že by dnes 
asi bylo škoda, kdyby v průmyslové 
zóně nějaké podniky nevznikly, ale 
mělo by se podle ní jednat o takové 
investory, kteří nebudou znečišťovat 
životní prostředí. 

V  tomto duchu ostatně bylo 
formulováno i usnesení holešov-
ských zastupitelů, které na závěr 
jednacího maratónu přijali a které 
zveřejňujeme na této straně.

František Sovadina    

Upřímně se divím, když slyším v souvislosti s průmyslovou zónou 
v Holešově mluvit, že „původní informace před vznikem zóny hovořily o 
tom, že zde má vzniknout diverzifikovaná, lehká výroba, vysokoškolský 
kampus a podobně….“ Jednu z desítek novinových zpráv té doby bych 
si dovolil připomenout, jaký byl veřejně deklarovaný záměr Zlínského 
kraje v polovině minulého desetiletí na jih od Holešova.

„Zlín, Holešov, 16. prosince 2005 - Představitelé Zlínského kraje 
v čele s hejtmanem Liborem Lukášem a jihokorejský velvyslanec 
Hae Jin Chud se dnes sešli na společném jednání, které se usku-
tečnilo v rámci velvyslancovy návštěvy regionu. 

Kromě obecného představení kraje a diskuse o možnostech 
jeho spolupráce s některým z jihokorejských regionů se hovořilo 
také o přípravě průmyslové zóny v Holešově pro automobilku Hy-
undai.  „Velvyslanci jsme deklarovali naši připravenost nabídnout 
rozvojovou plochu u Holešova a seznámili jsme ho s postupem 
přípravy. Vyjádřili jsme náš zájem na tom, aby se investice reali-
zovala v našem kraji,“ uvedl hejtman Lukáš. Jednání se účastnil 
mimo dalších hostů také starosta Holešova Ctirad Otta a primátor 
Zlína Tomáš Úlehla…“

Zlínský kraj se nikdy netajil tím, že zónu připravuje pro jihokorejské-
ho investora. V rámci alternativních námluv s favorizovanou nevěstou 
v Nošovicích probíhaly rychlé a ne příliš průhledné kroky při prodeji akcií 
společnosti  TTT Air, která holešovské letiště vlastnila.

Teprve až poté, co se bohatý korejský ženich rozhodl umístit svou 
obří investici pod Lysou horu, začalo se pro zónu v Holešově hledat nové 
využití. No a v té době už skutečně začala padat hezká slova o diverzifi-
kaci, lehké výrobě, vysoké přidané hodnotě a vím já co ještě…

František Sovadina 

Kraj zcela nepokrytě chystal 
zónu pro obří montovnu

Količín (frs) - Již 10. ročník tradičního pálení čarodějnic se bude 
konat v sobotu 30. dubna od 18 hodin ve sportovním areálu v Količíně. 
Jako obvykle je připravený bohatý kulturní program. Pro děti v maskách 
bude občerstvení zdarma.

Pálení čarodějnic v Količíně

Dokončení ze str. 1

SO-01 Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 44,0 x 24,0 m.

SO-02 Kluziště s ledovou plochou
Kluziště s umělou ledovou plochou, které v zimní sezóně bude využíváno 
jako ledová plocha a mimo sezónu bude plocha sloužit k in-line bruslení. 
V rámci objektu budou vybudovány šatny, sociální a technické zázemí 
(SO-03) a tribuna. Celý objekt bude zastřešen.

SO-04 Krytá terasa
Krytá terasa bude sloužit jako doplňková stavba areálu, kde bude možno 
posedět a zhlédnout sportovní aktivity na ploše víceúčelového hřiště. 

SO-05, SO-06, SO-07, SO-08, SO-09 - inženýrské sítě 
V rámci těchto stavebních objektů bude vybudována kanalizační, vodo-
vodní a NTL přípojka, dále přípojka NN a venkovní osvětlení  areálu.

SO-10 Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
Jedná se o vybudování nových komunikací, zpevněných ploch a oplo-
cení.

SO-11 Sadové úpravy a terénní úpravy    
Jedná se o novou výsadbu v rámci akce CVA Holešov.

SO-12 Městský mobiliář     
Jedná se o vybudování městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše).

SO-13 Dětské hřiště
Jedná se o vybudování dětského hřiště (lavičky, houpačka, herní se-
stava)

Jak by měl vypadat  
Americký park

Vzrušené jednání zastupitelstva trvalo šest hodin

Záměr Mitasu je v rozporu s územním plánem, sdělil stavební úřad
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Rada města udělila ocenění 
Rada města Holešova schválila vyhlášení nejúspěšnějších spor-

tovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a volnočasových 
aktivit města Holešova za rok 2010 v těchto kategoriích:

- trenér či organizační pracovník - kolektiv trenérů a cvičitelů 
TJ Sokol Holešov,

- sportovní kolektiv - družstvo mladších žáků TJ Holešov - 
oddíl vzpírání,

- sportovní naděje (do 15 let) - Filip Jakubčík, golf,
- jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let včetně - Petr Navrátil, 

vzpírání SKP Holešov,
- kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit - 

Divadlo 6. května, o. s.,
- osobnost v oblasti kultury - MgA. Vladimíra Dvořáková, 

hudební a divadelní scéna,
- osobnost v oblasti volnočasových aktivit - Mgr. Jarmila Va-

clachová.
 Rada města udělila oceněným „Pamětní list v deskách“ 

a finanční odměnu ve výši 2 000 Kč. 

Očkování psů proti vzteklině 
se uskuteční v pátek 29. dubna  
od 16 do 17 hodin v Holešově - 
Všetulích u restaurace Barborka. 
Očkování je povinné pro psy starší 
půl roku. 

Cena za úkon je 60 korun. 

Chci poděkovat městu Hole-
šov za milé přání k mým 80. na-
rozeninám. Zároveň také děkuji 
za dárky. 

Miloslav Ryšavý

Očkování psů Poděkování 
městu

Holešov - Cenu města Holešova za rok 
2010 obdržela Alena Grygerová. V pondělí 18. 
dubna o tom rozhodlo holešovské zastupitelstvo. 
Bývalá dlouholetá ředitelka 3. Základní školy 
v Holešově získala cenu za dlouholetou obětavou 
práci ve školství, pro rozvoj města a ke kulatému 
životnímu jubileu. Součástí ocenění je i Velká 
pečeť města Holešova a finanční odměna ve výši 
5 000 Kč. 

Mgr. Alena Grygerová v  letech 1973 až 
1993 působila na Základní škole Kráčiny jako 
učitelka a později také jako výchovná poradkyně. 
V letech 1993 až 1999 byla zástupkyní ředitele 
a od roku 1999 do roku 2009 byla ředitelkou 3. 
Základní školy Holešov. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu dosaho-
vala výborných výsledků. Dle hodnocení České 
školní inspekce, kdy byly na škole sledovány 
materiální podmínky, sociální klima a především 
výchova ke zdraví, byly výsledky práce hodno-
ceny jako nadstandardní. Snad neuškodí citovat 
pár vět přímo z této inspekční zprávy: „Škola na 1. 
stupni vykazuje ve výchově ke zdraví oblasti, 

Cenu města Holešova za rok 2010 obdržela Alena Grygerová

ve kterých lze sledovat příklady dobré praxe 
a dosahuje nadstandardních výsledků. Je to 
především ve spolupráci s rodičovskou veřejností, 
zajímavými školními médii (webové stránky, škol-
ní časopis), dlouholetým úspěšným zapojením 
do projektu Škol podporujících zdraví, nabídkou 
ozdravných pobytů žákům v zahraničí, zřízením 
speciální třídy pro žáky s vadami řeči, organizo-
váním výuky plavání ve všech ročnících.“ 

Vedle úspěchů na poli výchovně-vzdělá-
vacím je však nutné zmínit i příkladnou péči 
o budovu školy a vybavení. V uplynulých letech 
probíhaly velké rekonstrukce všech tří pavilonů 
základní školy, kdy byly měněny rozvody tepla 
a vody, dále byla opravena střecha, provedena 
výměna oken… Velice často se účastnila těchto 
oprav a rekonstrukcí i ve svém volném čase.  

Zastupitelstvo zároveň udělilo  Pamětní 
plaketu města Holešova in memoriam za dlou-
holetý přínos k rozvoji kultury ve městě Hole-
šov herci a spisovateli Jiřímu Zapletalovi. 

Mgr. Jiří Zapletal se narodil 2. 4. 1929 
a zemřel 6. 2. 2011. Narodil se v Holešově, 
odkud pocházeli i jeho předkové. Do Holešova 
se i v době svého trvalého působení v Čechách, 
nejdříve v Liberci, pak v Praze, po celá desetiletí 
také stále vracel. Profesí herec (absolvoval br-
něnskou Janáčkovu akademii múzických umění) 
prožil téměř 60 let u divadla jako herec, režisér, 
scenárista i manažer. 

Mgr. Jiří Zapletal založil vlastní nakladatel-
ství THALIA, v němž v roce 2001 vydal své vlastní 
vzpomínky, jejichž první díl je spjat s rodným měs-
tem a jeho někdejšími obyvateli. První díl trilogie 
Jen vzpomínky tu zůstanou nese název V rodném 
hnízdě a autor naprosto jedinečně přibližuje čte-
nářům svým vyhraněným subjektivním pohledem 
prožité události i jejich aktéry v rodném městě 
Holešově. V roce 2004 vydává druhý díl trilogie 
pod názvem Cestou k divadlu a v říjnu 2010 pak 
třetí díl s názvem Ve službách Thálie.

V roce 2004 iniciuje Jiří Zapletal založení 
občanského sdružení CASTELLUM HOLEŠOV 
- společnost pro obnovení kulturního centra v ho-
lešovském zámku, jehož cílem je především do-
sažení převedení rozsáhlého zámeckého areálu 

do majetku města a získání občanů a představi-
telů města pro realizaci této myšlenky. V době za-
kládání nového subjektu získává členství v tomto 
občanském sdružení 99 občanů. Sám Jiří Zapletal 
se stává jeho předsedou a funkci předsedy vy-
konává nepřetržitě až do své smrti. Dne 16. 3. 
2005 se zámecký areál stává skutečně majetkem 
města Holešova.

Mgr. Jiří Zapletal se aktivně zapojuje i do or-
ganizování Týdne židovské kultury a získává 
pro tento festival Františka Cingra s Arnoštem 
Lustigem, Jiřího a Dominiku Hoškovy a další 
vynikající umělce a osobnosti. V listopadu 2010 
obdržel v Praze cenu Senior Prix, kterou udě-
luje každoročně Nadace Život umělce. Cena 
vyjadřuje poděkování za celoživotní uměleckou 
činnost umělcům starším 70 let. Zastupitelstvem 
města Holešova byl oceněn i dne 22. 4. 2004 
u příležitosti svého životního jubilea Velkou pečetí 
města Holešova za přínos ke kulturnímu rozvoji 
města a za publikační činnost vedoucí k propa-
gaci Holešova.

(sov)
Pamětní plaketu města Holešova in memori-
am zastupitelstvo udělilo Jiřímu Zapletalovi. 

Cenu města Holešova za rok 2010 obdržela 
Mgr. Alena Grygerová.
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Už zažitou tradicí se stalo 
pořádání velikonočního řemesl-
ného jarmarku v sobotu -  týden 
před hlavními velikonočními svátky 
na náměstí Dr. E. Beneše v Hole-
šově.  I v letošním roce uspořádalo 
Městské kulturní středisko Holešov 
a holešovské občanské sdružení 
Klub umění a řemesel tuto oblíbe-

Velikonoční jarmark se stal tradicí, obnovíme i farmářské trhy?

Přijďte posedět do příjem-
ného nekuřáckého prostředí 
nově zrekonstruované kavárny 
v budově kina Svět Holešov.

Co vám nabízíme?
Výborná káva značky Mauro, 

francouzské palačinky ve sladké 
i slané úpravě, zapékané panini, 
mléčné šejky, kopečková zmrzlina, 
hifi, možnost pořádání menších 
oslav.

Provozní doba: 

Po - čt 9.00 - 20.00 hod.
Pá 9.00 - 22.00 hod.
So - Ne 13.00 - 20.00 hod.

CINEMA cafe milk bar 
- nově otevřeno

pronajmu prostory 
pro pedikúru, manikúru, kosmetiku apod.

Informace v salonu nebo na tel. 737 556 950
p. Ševčíková. 

Hledám masérku  
na jeden den v týdnu do masážního salonu Karolína 

a

nou akci, a to dne 16. dubna. Stán-
ky zcela zaplněná centrální část 
náměstí nabídla stovkám zájemců 
širokou paletu rukodělných řeme-
slných výrobků od proutěných, 
dřevěných, drátěných, textilních, 
kožešinových a plechových potřeb 

pro domácnost přes hračky, dře-
věné a perníkové kraslice, svíčky, 
květiny až po kovářské a na místě 
zpracovávané výrobky. 

Plejáda produktů umu čes-
kých, moravských a slovenských 
řemeslníků opět dokázala, že tento 
řemeslný jarmark je zajímavější 
a příjemnější než hromady nekva-

litního zboží původem z Asie, nabí-
zeného na běžných trzích. Lidové 
písničky a zvonění kovářských 
kladiv byly příjemnou akustickou 
kulisou milých setkání spousty 
holešovských občanů nad kalíšky 
teplé medoviny, punče a novinky - 

vynikajícího „medovína“, lahodné 
směsi teplé medoviny a červeného 
svařeného vína.

Spokojení návštěvníci jarmar-
ku měli obvykle jen jednu připomín-
ku - proč v Holešově neobnovíme 
tradici „farmářských“ týdenních trhů, 
na kterých by se nabízely přebytky 

zemědělců, zahrádkářů i výrobky 
lidových řemeslníků. A i na splnění 
těchto přání se začíná pracovat 
a zřejmě možná už letos se město 
pokusí osvědčenou tradici slavných 
holešovských trhů znovu zavést.

Karel Bartošek
Foto František Sovadina
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Přijaté usnesení č. 95/2011 - N 
1985 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va zvolit  dle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, na ob-
dobí 1. 5. 2011 - 30. 4.  2015 členy 
osadních výborů dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Petr Kvas-
nica. Termín: ZM 18. 4. 2011. 
Přijaté usnesení č. 96/2011 - N 
1988 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova zvolit   dle ustanovení 
§84 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000Sb., o obcích, v plat-
ném znění, na volební období 
2010 - 2014 za člena finanční-
ho výboru Alenu Škubalovou, 
bytem Holešov. Zodpovídá: 
Ing. Petr Kvasnica. Termín: ZM 
18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 97/2011 - N 
1986 Rada města Holešova do-
poručila  Zastupitelstvu města Ho-
lešova vydat dle ustanovení § 96 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, nový jednací řád 
Zastupitelstva města Holešova 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:  
ZM 18. 4. 2011. 
Přijaté usnesení č. 98/2011 - N 
2002 Rada města Holešova I  
schválila podmínky rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Integro-
vaného operačního programu 
pro prioritní osu 2, oblast inter-
vence 2.1, výzva číslo 06 - rozvoj 
služeb egovermentu v obcích 
na projekt ORP Holešov tech-
nologické centrum, elektronická 
spisová služba a vnitřní integ-
race úřadu. II pověřila starostu 
města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
jejich podpisem. Zodpovídá: 
Ing. Ivan Slezák. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 99/2011 - N 
2011 Rada města Holešova pře-
rušila projednávání zprávy týkající 
se delegování společnosti Česká 
infrastrukturní, a.s., Praha 1, Vác-
lavské nám. 19, PSČ 110 00, IČ 
261 84 125, na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž, a.s., IČ 494 51 871, 
konanou dne 20. 4. 2011  Zodpo-
vídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: 
nejpozději RM 16. 5. 2011.  
Přijaté usnesení č. 100/2011 - N 
2007 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit rozpočtové 
opatření č. 4/2011 dle předlo-
ženého a upraveného návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 101/2011 - N 
2008 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo se společností EKKL, 
a.s., Kroměříž, Altýře 582, IČ 
277 52 771, v souvislosti s inves-
tiční akcí Centrum volnočasových 
aktivit Holešov dle předloženého 

Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova,  
která se konala dne 4. dubna 2011

návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 102/2011 - N 
1989 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova žadatelům dle 
předloženého seznamu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.   
Přijaté usnesení č. 103/2011 - N 
2012 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit  prodej nemovitostí 
- stavby bez čp./če garáž na po-
zemku p.č. 1196/2 a pozemku p.č. 
1196/2 o výměře 1.393 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří, vše k.ú. 
Holešov, společnosti SANITA CAR 
s.r.o., se sídlem Holešov, Sušilova 
478, IČ 27665046, za kupní cenu 
2.400.000 Kč + náklady s tímto pro-
dejem spojené. Návrh vkladu bude 
podán nejdříve po 4. 2. 2013, tj. 
po úplném zaplacení kupní ceny. 
Smlouva bude uzavřena v termínu 
do 31. 5. 2011. Po marném uply-
nutí uvedené lhůty způsobené na-
byvatelem pozbývá toto usnesení 
platnost.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 104/2011 - 
N 1970 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit  majetek 
města určený k prodeji dle před-
loženého návrhu.  Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 105/2011 - N 
1967 Rada města Holešova   přeru-
šila projednávání zprávy týkající se 
zveřejnění záměru prodeje domu 
bez čp/če stojícího na pozemku 
p.č. 137/3, a pozemku p.č. 137/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 80 m2, vše k.ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
RM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 106/2011 - N 
1968 Rada města Holešova I  
přerušila projednávání zprávy 
týkající se zveřejnění záměru 
prodeje domu čp. 64, stojícího 
na pozemku p.č. 137/1, a pozem-
ku p.č. 137/1 o výměře 718 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: František 
Kulhavý, Ph.D. Termín: RM 18. 
4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 107/2011 - N 
1973 Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  zveřejnění záměru prodeje 
nebytového prostoru č. 1193/5 o vý-
měře 54,95 m2 v budově čp. 1193, 
1194 a 1195 včetně spoluvlastnic-
kého podílu na společných částech 
domu o velikosti 5495/119478 a po-
dílu na pozemku p.č. 2727/2, zasta-
věná plocha a nádvoří, o velikosti 
5495/119478, vše k.ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 

František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 108/2011 - N 
1974 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění zá-
měru prodeje nebytového pro-
storu č. 1193/6 o výměře 135,08 
m2 v budově čp. 1193, 1194 
a 1195 včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech 
domu o velikosti 13508/119478 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, 
o velikosti 13508/119478, vše 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: František 
Kulhavý, Ph.D. Termín: ZM 18. 
4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 109/2011 - N 
1975 Rada města Holešova   do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  zveřejnění zá-
měru prodeje nebytového prosto-
ru č. 1194/5 o výměře 206,36 m2 
v budově č.p. 1193, 1194 a 1195 
včetně spoluvlastnického podí-
lu na společných částech domu 
o velikosti 20636/119478 a podílu 
na pozemku p.č. 2727/2, zasta-
věná plocha a nádvoří, o velikosti 
20636/119478, vše k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu.  Zod-
povídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 110/2011 - N 
1976 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění zá-
měru prodeje nebytového pro-
storu č. 1195/5 o výměře 52,75 m2 
v budově č.p. 1193, 1194 a 1195 
včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu 
o velikosti 5275/119478 a podílu 
na pozemku p.č. 2727/2, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o velikosti 
5275/119478, vše k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 111/2011 - N 
1995 Rada města Holešova do-

poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit 1. žádost Róberta 
Veselého o změnu termínu splat-
nosti kupní ceny bytu čp. 1194/1 
v domě v ul. U Letiště v Holešově, 
a to do 30. 9. 2011 a 2. žádost 
Jolany Ďurišové o změnu termínu 
splatnosti kupní ceny bytu čp. 192/1 
v domě na ul. Střelnice v Holešově, 
a to do 31. 5. 2011. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 112/2011 - N 
1994 Rada města Holešova I vza-
la na vědomí uzavření dohody 
o uznání dluhu a  II neschváli-
la plnění závazků ve splátkách 
s Petrem Pilem, bytem Holešov, 
a požaduje splacení dlužné část-
ky do 31. 5. 2011. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 113/2011 - N 
1996 Rada města Holešova schvá-
lila zveřejnění záměru výpůjčky 
městských nebytových prostor 
o výměře 19,30 m2 v domě čp. 
1400 v ul. Palackého v Holešově 
pro Charitu sv. Anežky Otrokovice, 
IČ 43276262, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 114/2011 - 
N 1998 Rada města Holešova 
schválila zveřejnění záměru 
pronájmu městských nebyto-
vých prostor o výměře 37,10 m2 

v domě čp. 478 v ul. Sušilova 
v Holešově dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 115/2011 - N 
2000 Rada města Holešova ne-
schválila uzavření nájemní smlouvy 
s Agnesou Mižikarovou na užívání 
bytu č. 8, velikosti 2+1 v měst-
ském domě č.p. 183 v ul. Palac-
kého v Holešově s účinností od  
5. 4. 2011 do 30. 6. 2011. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 

Pokračování na str. 7 

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova,  
která se konala dne 4. dubna 2011

Pokračování ze str. 6

Přijaté usnesení č. 116/2011 - 
N 1997 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit poskyt-
nutí účelové dotace ve výši 
100.000 Kč církevní organizaci 
Charita Holešov, IČ 47930063, 
na úhradu energie v městských 
objektech č.p. 97 na nám. Svo-
body, č.p. 658 ul. Tyršova, č.p. 
1134 a 1136 v ul. Havlíčkova 
a č.p. 1597 v ul. Novosady v Ho-
lešově, které má Charita ve vý-
půjčce a ve kterých poskytuje 
pečovatelské služby.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 117/2011 - N 
1990 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit  1. Mgr. Aleně Grygero-
vé, bytem Holešov, udělení  - Ceny 
města Holešova Osobnost města 
Holešova za rok 2010, - Velké pe-
četi města Holešova a - finanční 
odměny ve výši 5.000 Kč.  Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 
51 - Rada města.  2. Mgr. Jiřímu 
Zapletalovi in memoriam udělení  
Pamětní plakety města Holešova 
za dlouholetý přínos k rozvoji kul-
tury ve městě Holešov. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 18. 
4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 118/2011 - N 
1991 Rada města Holešova I 
schválila vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců a nejvýznamněj-
ších osobností v oblasti kultury 
a volnočasových aktivit města 
Holešova za rok 2010 v těchto 
kategoriích:  - trenér či organi-
zační pracovník - kolektiv trené-
rů a cvičitelů TJ Sokol Holešov, 
- sportovní kolektiv - družstvo 
mladších žáků TJ Holešov - od-
díl vzpírání, - sportovní nadě-
je (do 15 let) - Filip Jakubčík, 
golf, - jednotlivci za sportovní 
úspěchy do 20 let včetně - Petr 
Navrátil, vzpírání SKP Holešov, 
- kolektivy působící v oblasti 
kultury či volnočasových aktivit 
- Divadlo 6. května, o.s., - osob-
nost v oblasti kultury - MgA. 
Vladimíra Dvořáková, hudební 
a divadelní scéna, - osobnost 
v oblasti volnočasových aktivit 
- Mgr. Jarmila Vaclachová a  II 
udělila oceněným: - „Pamětní 
list v deskách“ a - finanční od-
měnu ve výši 2.000 Kč.  Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 
51 - Rada města. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 119/2011 - N 
1992 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit rozdělení dotace 
města Holešova tzv. Akce milion 
2011 dle předloženého a uprave-
ného návrhu.  Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: ZM 18. 4. 2011.   

Přijaté usnesení č. 120/2011 - N 
1993 Rada města Holešova vzala 
na vědomí přerušení pravidel-
ného provozu v holešovských 
mateřských školách v období 
od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011. II 
doporučila ředitelkám holešov-
ských mateřských škol, aby ná-
hradní provoz mateřských škol 
v Holešově pro nezbytně nut-
né potřeby zákonných zástup-
ců dětí byl zajištěn takto: - od  
1. 7. 2011 do 22. 7. 2011 Mateřská 
škola, Holešov, Grohova 1392 
- od 25. 7. 2011 do 5. 8. 2011 
Mateřská škola, Holešov, Masa-
rykova 636 - od 8. 8. 2011 do 26. 
8. 2011 Mateřská škola Sluníčko 
Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 121/2011 - N 
1987 Rada města Holešova I 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  rozpis finanč-
ních podílů na obnovu kulturních 
památek v rámci Programu rege-
nerace městských památkových 
rezervací a městských památ-
kových zón v roce 2011 takto: - 
Oprava fasády domu Masarykova 
65 (celkové náklady 441.000 Kč): 
Program regenerace (dotace): 
220.000 Kč Podíl vlastníka (povin-
ný podíl): 176.900 Kč město Hole-
šov (povinný příspěvek): 44.100 Kč 
- Restaurování bočního oltáře sv. 
Floriána v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie (2. etapa) (celkové 
náklady 495.620 Kč): Program 
regenerace (dotace): 495.620 Kč 
- Restaurování bočního oltáře sv. 
Josefa v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie (celkové náklady 644.380 
Kč): Program regenerace (dotace): 
644.380 Kč II schválila rozpis fi-
nančních podílů na obnovu kultur-
ních památek v rámci Programu 
obnovy kulturních památek, admi-
nistrovaného prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností v roce 
2011 takto: - Oprava kamenného 
kříže na hřbitově v Kurovicích (cel-
kové náklady 90.000 Kč): Program 
obnovy (dotace): 69.000 Kč. Podíl 
vlastníka: 21.000 Kč - Výměna stře-
chy na domu Holajka 185 (celkové 
náklady 426.000 Kč): Program ob-
novy (dotace): 207.000 Kč. Podíl 
vlastníka: 180.000 Kč město Hole-
šov (příspěvek města): 39.000 Kč  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: ZM 18. 4. 2011 a dále průběž-
ně do konce roku 2011.  
Přijaté usnesení č. 122/2011 - N 
1999 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  zveřejnění 
záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 668/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře cca 
70 m2, k.ú. Všetuly, dle před-
loženého návrhu.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 123/2011 - N 
2016 Rada města Holešova dopo-

ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit 1. revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 
78/05/2007 ze dne 17. 9. 2007, 
týkající se úplatného nabytí pozem-
ků p.č. 1757/4 a p.č. 1757/5, k.ú. 
Holešov, z vlastnictví ČR do vlast-
nictví města Holešova, za cenu 
110.000 Kč. 2. úplatné nabytí 
pozemků p.č. 1757/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 375 
m2 a p.č. 1757/5, ostatní plocha, 
o výměře 399 m2, vše k.ú. Holešov, 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví města Holešova, 
za cenu v místě a čase obvyklou. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 124/2011 - N 
1965 Rada města Holešova  I 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit 1. zveřejně-
ní záměru prodeje městských 
pozemků v lokalitě ul. Školní 
v Holešově p.č. 1082, ostatní 
plocha, o výměře 467 m2, p.č. 
1083, zahrada, o výměře 166 
m2, p.č. 1084, ostatní plocha, 
o výměře 473 m2, p.č. 1085, za-
hrada, o výměře 203 m2, p.č. 
1086, ostatní plocha, o výměře 
472 m2, p.č. 1087, zahrada, o vý-
měře 190 m2, p.č. 1088, ostatní 
plocha, o výměře 480 m2, p.č. 
1089, ostatní plocha, o výmě-
ře 464 m2, p.č. 2837/1, ostatní 
plocha, o výměře 1154 m2, vše 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 2. zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků 
v lokalitě ul. Školní v Holešo-
vě p.č. 1070, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 127 m2, 
p.č. 1071, ostatní plocha, o vý-
měře 191 m2, p.č. 1072, ostatní 
plocha, o výměře 437 m2, p.č. 
1073, ostatní plocha, o výměře 
197 m2, p.č. 1074, ostatní plo-
cha, o výměře 437 m2, p.č. 1075, 
ostatní plocha, o výměře 191 m2, 
p.č. 1077, ostatní plocha, o vý-
měře 434 m2, p.č. 1078, ostatní 
plocha, o výměře 191 m2, p.č. 
1079, ostatní plocha, o výměře 
444 m2, p.č. 1080, ostatní plo-
cha, o výměře 200 m2, p.č. 1081, 
ostatní plocha, o výměře 460 m2 
a p.č. 2961/1, ostatní plocha, 
o výměře 1003 m2, vše k.ú. Hole-
šov, dle předloženého návrhu. II 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova jmenovat hodnoticí 
komisi pro vyhodnocení veřejné 
soutěže o nejvhodnější návrh 
na zastavění částí lokality ulice 
Školní v tomto složení: - člen 
klubu zastupitelů ČSSD - člen 
klubu zastupitelů KDU - člen 
klubu zastupitelů Koalice pro 
Holešov - člen klubu zastupitelů 
KSČM - člen klubu zastupitelů 
ODS - člen klubu zastupitelů 
Sdružení nezávislých Holešov-
ska - Ing. Stanislav Julíček - 
Ing. Radomír Šťastný - Ing. Aleš 

Trněný. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: ZM 18. 
4. 2011.   
Přijaté usnesení č. 125/2011 - N 
2013 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  zveřejnění záměru 
bezúplatného převodu částí měst-
ských pozemků p.č. 3520/1, orná 
půda, o výměře určené v GPL 6 m2 

a p.č. 3535/1, ostatní plocha, o vý-
měře určené v GPL 1 m2, vše k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 126/2011 - 
N 2003 Rada města Holešova 
schválila zveřejnění záměru 
pronájmu městského pozemku 
p.č. 520, orná půda, o výměře 
9.574 m2, k.ú. Všetuly, za účelem 
dočasného uložení ornice a vy-
budování zařízení staveniště, 
za cenu 4 Kč/m2/rok. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 127/2011 - N 
2009 Rada města Holešova povo-
lila podle § 99 odst. 3) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, výjimku 
ze stavební uzávěry podle čl. 4 
vyhlášky o stavební uzávěře v pří-
rodním parku Hostýnské vrchy ze 
dne 18. 12. 1986 pro stavbu Vodo-
jem Žopy - sanace sesuvu - opěr-
ná zídka na pozemku p.č. 289/20 
v k.ú. Žopy pro žadatele Vodovody 
a kanalizace, a.s., Kroměříž, Ko-
jetínská 3666, IČ: 49451871, dle 
předloženého návrhu.  Zodpoví-
dá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 128/2011 - N 
2004 Rada města Holešova  sta-
novila v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, počet zaměstnanců 
města s účinností od 1. 5. 2011 
takto:  - v Městském úřadu Ho-
lešov 93 - v organizační složce 
Pomocná hospodářská správa 7 
- v organizační složce Mateřské 
centrum Srdíčko 2. Zodpovídá: 
Ing. František Fuit. Termín: bez-
odkladně.   
Přijaté usnesení č. 129/2011 - N 
1953 Rada města Holešova   vza-
la  na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze dne 
21. března 2011.  
Přijaté usnesení č. 130/2011 - 
N 2018 Rada města Holešova 
vzala na vědomí vypovězení me-
moranda o spolupráci Agentury 
pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách Úřadu vlády ČR 
ze dne 18. 6. 2008.        

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města                     

Luděk Hradil          
ověřovatel zápisu                                                                           
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Malebnost přírody Kroměříž-
ska, Holešovska a mikroregionu 
Moštěnka bude možno obdivovat 
také z koňského hřbetu. V rámci 
projektu spolupráce Po forman-
ských stezkách - křížem krážem 
Moštěnkou a Hříběcími horami stu-
denti Univerzity Palackého vyměří 
napříč regiony více než 230 kilome-
trů nových tras a vyznačí umístění 
téměř 400 směrovek.

Stezka pro jezdce na koních 
i pěší turisty povede v několika 
okruzích přes území 21 obcí regi-
onu MAS Hříběcí hory (149 km) 
a 25 obcí regionu MAS - Partnerství 

Přerovsko a Kroměřížsko spojí nová hipostezka

Není ti 18? Nesázej!     

Moštěnka (84 km). Při trase vznikne 
45 malých a 6 větších odpočíva-
del, 4 krytá a 51 nekrytých úvazišť 

a budou na ní umístěny informační 
mapy a tabule. Značené stezky po-
vedou převážně po polních a les-
ních cestách, které byly původně 
formanskými stezkami. Hustě kři-
žovaly toto území a jsou zaneseny 
ve starších mapách. Zajímavostmi 
na trase, které stojí za to navštívit, 
budou nově vystavěná rozhledna 
a replika vodního mlýna.

Na vyměřování tras a zpraco-
vání mapových podkladů se podílí 
katedra geoinformatiky Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Její studenti provedli 
7. a 8. dubna v rámci své studijní 

praxe fyzické vyměření trasy, kdy 
pomocí GPS souřadnic vyznači-
li umístění jednotlivých směrovek 
v terénu. Trasu stezek navrhovaly 
převážně jezdecké stáje zapojené 
do projektu a byla projednána s ma-
jiteli pozemků.

Nově vybudované hipostez-
ky se jezdcům i pěším otevřou 
na podzim. Již existující hipostez-
ky na Vyškovsku se tak rozšíří až 
do oblasti Kroměřížska směrem 
na Chřiby a Buchlovsko. Projekt 
je realizovaný za finanční podpory 
EU z prostředků Programu rozvoje 
venkova LEADER. (red)

Ve sportovní hale 1. ZŠ Hole-
šov se před nedávnem uskutečnila 
soutěž s názvem Rubikon, která byla 
určena pro žáky 8. a 9. tříd a měla 
prohloubit naše znalosti o zákonech. 
Každou třídu reprezentovalo jed-
no pětičlenné družstvo. Soutěž se 
skládala z pěti disciplín, jejichž cílem 
bylo prověřit nejen naše znalosti, 
ale také schopnost spolupracovat 
v týmu, mít se na pozoru před hazar-
dem a v neposlední řadě zahrát si, 
pobavit se a mít ze soutěže radost. 
Utkalo se celkem šest družstev a to 
nejlepší si zajistilo postup do oblast-
ního kola pořádaného v Uherském 
Brodě. Školní kolo bylo velice vyrov-
nané, každý tým se snažil soutěžit 
co nejlépe a po napínavém měření 
sil postoupilo s 53 body právě druž-
stvo naší třídy 9. B. 

Ale tím naše práce teprve za-
čala. Během čtrnácti dnů se museli 
Simona Jelinková, Monika Souku-
pová, Radek Doležel, Danek Ku-
chár a Honza Perger zodpovědně 
připravit na kolo oblastní, aby čest-
ně reprezentovali naši školu. 

Soutěž v Uherském Brodě se 
konala v pátek 25. března. Naše 
třída společně s některými dalšími 
vybranými žáky v ranních hodinách 
vyrazila do tohoto města, kam jsme 
přijeli okolo 9. hodiny. Samotná 
soutěž propukla o hodinu později. 
Diváci, kteří do posledního místečka 
zaplnili kulturní dům, byli připraveni 
podpořit své týmy. Po prvním kole 
se naše družstvo drželo na průběž-
ném 3. místě. V dalších kolech jsme 
dokázali být vyrovnanými soupeři 
i týmu, který si vedl opravdu dob-
ře a nakonec skončil první. Nejví-
ce jsme se obávali druhého kola, 
ve kterém jsme měli vyjádřit svůj 
názor na řešení určité situace, na-
příklad na kyberšikanu, na hazardní 
hry provozované ve škole, na násilí 
páchané na dětech, na sázení mla-
distvými atd. Nebylo jednoduché 
obhájit svůj postoj před tolika lidmi. 
Přesto to Honza s Radkem zvládli 
úplně bravurně. Náš tým z Hole-
šova nakonec skončil na krásném 
třetím místě, přičemž na druhé mís-
to nám scházel pouhý bod. Myslí-

me si, že i když jsme nepostoupili 
do krajského kola, můžeme si říct, 
že jsme nezklamali a udělali pro 
soutěž maximum. 

Ze soutěže jsme si odnes-
li také to hlavní - nepodléhat 

vidině snadného získání peněz 
hazardem a sázením. Vždyť mot-
to soutěže znělo: Není ti 18? 
Nesázej!

Nikola Příleská 
a Kateřina Havelková, 

žákyně 9. B   

Ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov se před nedávnem uskutečnila  
soutěž s názvem Rubikon.

Chtěli bychom tímto poděkovat panu Petru 
Roubalíkovi z Bowling clubu v Holešově za 
vedení kroužku dětí, ochotu, pochopení, kama-
rádskost, za skvělý přístup, obětavost, trpělivost 
a volný čas, který s dětmi tráví.

Za rodiče p. Pelánová a p. Mlýnek

Poděkování

Milí rodiče, lámete si hlavu s tím, co s dětmi 
o prázdninách? Nabízím hlídání dětí ve věku od  
3 let. Jsem 22letá studentka Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň 
ZŠ. Vystudovala jsem Střední pedagogickou ško-
lu v Kroměříži. Praxi jsem absolvovala v rámci 
školy ve školkách a školních družinách.
Více informací na telefonu 608 915 621.

Nabízím hlídání dětí

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Žopská Pyžamová party se 
letos konala potřetí a stala se již 
prestižní soutěží s vysokou úrov-
ní. Její prioritou je volba MISS, 
MISSÁK a SENIOR Pyžamo. 
A tak letos  před samotnou sou-
těží všichni finalisté absolvovali 
soustředění a odletěli na exotické  
Noční ostrovy. Zde probíhal 10den-
ní nácvik pod vedením zkušených 
profesionálů a choreografů. O ví-
tězi se rozhodlo během finálového 
odpoledne 19. března v žopském 
Paláci kultury. Od rána se o soutě-
žící staral tým vizážistů, kadeřníků 
a také módních expertů. Program 
jako vždy podpořili generální, ofi-
ciální a mediální partneři.

Byli jsme svědky zajímavého 
programu. Atraktivní byla zejména 
promenáda v pyžamu. Následova-

Vrcholem atraktivní soutěže byla promenáda v pyžamu

V Žopích se konal první košt slivovice

la taneční disciplína a další soutě-
že, při kterých byli finalisté ostře 
sledováni  odbornou porotou. „Je 
to vyrovnaný ročník a konkurence 
pyžamáků, hlavně seniorů, je letos 
obrovská,“  zaznělo z úst přísné py-
žamové poroty. Nervozita každou 
minutou programu rostla, atmosfé-
ra houstla a palácem létaly jiskry 
emocí. Poté již konečně zazněla 
jména výherců a jejich nositelé pro-
žívali okamžiky absolutního štěstí. 
Žopští pyžamáci svým vystupová-
ním prokázali, že soutěž není jen 
o pyžamové kráse, ale především 
o schopnosti bavit se a udělat si 
legraci i sami ze sebe. 

Další fotografie, výsledky 
a více informací na webu www.
zopy.cz.

Martina Sedláčková Finalisté Pyžamové party v Žopích na exotických Nočních ostrovech. 

Na josefovskou sobotu se v místní žopské 
hospůdce Na návsi uskutečnil první ročník Koštu 
slivovice. Pořadatel p. Jarda Plšek věděl, že kvůli 
špatnému počasí byl loňský rok nepříznivý na úro-
du. Přesto věřil, že místní obyvatelé si tyto vzácné 
plody chránili a posbírali do posledního kousku. 
Poté již zodpovědně putovaly do připravených 
nádob na kvašení.

Na tomto prvním ročníku se sešlo 12 soutě-
žících se svými chloubami. Po upřesnění pravidel 
byl již zahájen samotný košt. Aby nedošlo k rych-
lému navození „zvláštního stavu“ přítomných ihned 
po prvních vzorcích, byla pro účastníky připravena 

záchrana první pomoci v podobě salámů, tlačenek 
s cibulí a jiných dobrůtek. 

A jak to vše dopadlo? Všichni ve zdraví přežili 
a na kvóty nejvyšší dosáhli: 4. - 5. místo Mirek 
Onderka a Ladislav Javořík, 3. místo Martin Matela,  
2. místo p. Barbořík a 1. místo Radek Sedlář.

Názory na vzorky byly různé. Z těch zajíma-
vých vybírám: „Jemňučká, pro ženu OK.“ „Moc 
silná, víc jak dvě bych nevypil.“ „Toto ani na pustém 
ostrově“ či: „... kdo šetří, má za tři ...“ A tak všichni 
doufají, že nikdo v příštím roce nebude šetřit na pří-
pravě tohoto tradičního moravského moku.

Martina Sedláčková Vítěz prvního žopského koštu.



10

hole‰ovsko 8/2011 www.holesov.cz

Peer program jako vrstevnický 
program prevence rizikových jevů 
pokračuje  na Gymnáziu Ladislava 
Jaroše Holešov úspěšně i v letoš-
ním roce. Jeho zaměření se oproti 
letům minulým výrazně změnilo - za-
tímco dříve se činnost vyškolených 
účastníků projektu týkala především 
protidrogové osvěty, v letošním roce 
se hlavním tématem stala prevence 
šikany a kyberšikany u dětí a mlá-
deže. Důvod je zřejmý - internet je 
dnes nejmocnějším komunikačním 
médiem dostupným pro mladou 
generaci, která v něm našla svůj 
hlavní způsob dorozumívání, a při 
používání počítačů dochází velmi 
často k jeho zneužití. 

Jarní víkendový pobyt účastní-
ků Peer programu proběhl ve dnech 
1. - 2. 4. 2011 na chatě Jestřabí 
na Rusavě za účasti 13 studentů 
gymnázia; společně s nimi trávili 
víkend uprostřed krásné přírody 
učitelé Mgr. Svatava Ságnerová 
a Mgr. Jan Koláček a jako tradiční 
lektoři zde působili absolventi školy 
Eliška Víznerová a Jiří Kořínek. 

Peer program se zaměřil na šikanu a kyberšikanu
Program celého pobytu začal 

v pátek dopoledne osobnostními ak-
tivitami, vedenými lektory, a po obě-
dě pokračoval odbornými přednáš-
kami. První z nich realizovala paní 
Lenka Chytilová, pracovnice středis-
ka výchovné péče, která se věnovala 
praktickým příkladům problémů šika-
ny a kyberšikany u dětí. Přednášející 
seznámila žáky se způsoby řešení 
konfliktních situací a vysvětlila jim 
podstatu činnosti dobrovolníků, kte-
ří spolupracují s klienty SVP. Další 
prezentaci provedla ppor. Ing. Bar-
bora Balášová z oddělení PIS Po-
licie ČR Kroměříž, která definovala 
typy šikanujících dětí, vyjmenovala 
trestné činy, které se nejčastěji vy-
skytují ve školách, a zabývala se 
problémy bezpečnosti při pohybu 
na komunikacích. Další blok pro-
gramu tvořily sportovní aktivity, které 
probíhaly na terase chaty, a poté se 
žáci zabývali přípravou obsahu Peer 
programu na  letošní rok. 

Sobota se nesla ve znamení 
procvičování jednotlivých progra-
mů, které budou realizovány na zá-
kladních školách - žáci si prakticky 

Jarní víkendový pobyt účastníků Peer programu proběhl ve dnech 
1. - 2. 4. 2011 na chatě Jestřabí na Rusavě.

vyzkoušeli jednotlivé aktivity a vzá-
jemně všechny vyhodnotili. 

Za možnost realizovat tento 
víkendový pobyt děkuji sponzo-
rům, kteří jej finančně a materiálně 
podpořili: byli to člen Zastupitelstva 
Zlínského kraje Ing. Luděk Urban, 
dále Olympia o.s., KRPŠ při Gym-
náziu Ladislava Jaroše Holešov 

a CK Bohemian tour. Děkuji všem 
účastníkům pobytu za aktivní přístup 
při tvorbě celého programu, děkuji 
lektorkám a lektorům za provedené 
přednášky a besedy a za příjemně 
strávený víkend.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov

V letošním roce jsme se připojili k celostátní akci Noc s Andersenem, 
která se konala z 1. na 2. dubna. Prvňáčci spali v družince, druháci ve 
svých třídách. Program byl velmi pestrý: nejdříve jsme si rozložili ležení na 
kobercích a žíněnkách a pak to vypuklo. Děti byly tak natěšené, že zalezly 
ihned do spacáků a málem jsme je z nich nemohli vytáhnout na připravený 
program. Byl následující: tvořivá dílnička, kde jsme si vyrobili krásného 
zajíčka, promítání němého filmu v černobílém provedení (a to tedy děti 
koukaly, na jaké filmy se jejich babičky a prababičky dívaly) a pokračovali 
jsme pohádkovou hrou. Napětí bylo hlavně ve druhé části, kde děti musely 
projít lucerničkovou cestou odvahy v budově školy. Následovala četba po-
hádek od H. Ch. Andersena, V. Čtvrtka a  K. J. Erbena. Jelikož jsme spali s 
menšími dětmi, tak postupně usínaly, ale my jsme četli až téměř do půlnoci, 
kdy nastalo krásné ticho.

Ráno nás protáhla rozcvička v tělocvičně a hra Budíček - samozřejmě 
všechno opět zábavnou formou.  Následovala bezvadná snídaně od rodičů 
- nejen koláčky, ale i čerstvé jahody, hrozny,... a tzv. Andersenův čaj, prostě 
bezva. Nakonec děti ještě obdržely upomínkové kartičky na POHÁDKOVOU 
NOC se svým jménem. Naší akce se zúčastnilo celkem 60 dětí, které spolu 
s pedagogickým dohledem děkují všem sponzorům za podporu a těší se již 
na příští ročník NOCI S ANDERSENEM.

Za nocležníky z 1. ZŠ Holešov Dagmar Imramovská, ved. vychovatelka

Noc s Andersenem se uskutečnila také v 1. Základní škole

Herní víkendovka aneb Kávová lžička
Jelikož mají členové občanského 

sdružení Skřítek chuť se neustále roz-
víjet a vzdělávat, našli si svůj způsob, 
jak toho (nejlépe vlastní zkušeností) 
dosáhnout. V rámci vzdělávání si vy-
mysleli herní víkendovky, kde si mo-
hou sami na sobě vyzkoušet nové hry 
a aktivity, které pak dále mohou zapojit 
do svých programů pro druhé. Záro-
veň je příprava víkendového programu 
dobrou zkušeností pro tým, který zjistí, 
co všechno jeho realizace obnáší. 
Účastníky víkendovky jsou primárně 
členové sdružení a další lidé, které 
programová náplň sdružení zajímá.

A právě poslední víkend v únoru 
se konala, v pořadí již druhá, Herní 
víkendovka, tentokrát s podtitulem 
Kávová lžička. Hlavním tématem 
byla skupinová spolupráce a komu-
nikace.

Účastníci se začali sjíždět 
do Rajnochovic v pátek pozdě od-
poledne. Úvodní aktivity byly spíše 
rozehřívací a seznamovací, přece 
jen jsme se dlouho neviděli. Páteční 
večer jsme strávili se šálkem kávy 
či čaje v příjemném prostředí kavár-
ny Saroyan s prvotřídní obsluhou. 
V rámci tohoto programu se také 
četly úryvky z knihy Tracyho tygr. 
Zato v sobotu ráno už to nebyl žádný 
med. Kdo z vás se může pochlubit 
tím, že během jednoho dopoledne 
zdolal deset himálajských vrcho-
lů stejně jako Reinhold Messner?

Program byl pestrý, aktivita 
střídala aktivitu. Obstarali jsme si 
suroviny k večeři, setkali se s Al-
fonsem Muchou, se spoustou 
tváří a také s tou vlastní; povídali 
si dlouho do noci. A jak bylo řeče-

no: „Nikdy jsem nevěděla, k čemu 
všemu se dá taková lžička použít.“ 
Nicméně čas plyne, a tak skončil 

i víkend, kdy jsme měli možnost 
načerpat energii a novou inspiraci.

Skřítek,o.s.
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Den pro zdraví se setkal s mimořádným ohlasem
S velkým ohlasem a zájmem účastníků se 

setkal tradiční již IV. ročník Dne pro zdraví. 
Akce už tradičně probíhá pod záštitou pana mís-
tostarosty Mgr. R. Seiferta a odbornou garanci 
nad festivalem přebralo VITAL LIFE centrum 
s. r. o. Holešov s paní H. Sovišovou. Vlastní 
festival probíhal celý den v několika různých 
blocích - odborné přednášky, zdravotní měření 
(SZŠ Kroměříž), ukázky první pomoci (VOŠ 
a SOŠ NV ČR v Holešově, MO ČČK Holešov), 
venkovní pohybové aktivity, free style škola, po-

hybové aktivity v tělocvičně, ochutnávka zdravé 
kuchyně stejně jako prezentace firem a dalších 
subjektů v oblasti zdraví, zdravého životního 
stylu a především také prevence.

Chtěla bych tímto poděkovat všem part-
nerům festivalu zdraví - hlavně firmě DuPont  
Moravia, spol. s.r.o. Holešov a firmě OXALIS, 
spol. s. r. o. Slušovice a Rádiu ČAS Zlín.

Velké poděkování si zaslouží kolektiv 3. ZŠ 
v Holešově (Zdravá škola) pod vedením paní 
ředitelky Mgr. J. Heryánové a zástupci Mgr. I. 

Junášek a Mgr. G. Kovářová, kteří zajistili vše 
potřebné pro zdárný chod akce nejen organi-
začně, ale i s doplněním kulturního programu 
školního sboru Plamínek. Nedílnou součástí je 
také vždy příprava a úklid prostor, které zajistil 
Mgr. J. Kejval, kuchařky školní kuchyně s paní 
St. Gajdošovou a pracovní tým uklízeček.

Co doplnit na závěr? Na V. ročník se 
můžete těšit opět v dubnu 2012.

Jana Slovenčíková, MKS Holešov
Foto Robert Rohál  
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MALÁ A TALENTOVANÁ HOUSLISTKA. Není to tak dávno, 
co se osmiletá Natálie Garguláková představila v kulturním programu  
určeném holešovským učitelům. Malá houslistka má zřejmě našlápnuto 
k velkému úspěchu. Po vítězství v okresním a krajském kole v oboru 
smyčcových nástrojů postoupila do celonárodního kola, které proběhne 
v květnu v Liberci.

Text a foto Robert Rohál 

O tom, jak příjemně dovede hudební umění 
ozvláštnit v podstatě běžný všední den, se pře-
svědčili návštěvníci koncertu posledního března 
v holešovském zámku. Holešovský komorní 
orchestr působící pod uměleckým vedením Ivo 
Kurečky si po roce opět přizval hráče s pódio-
vou zkušeností k provedení Večera sólistů II. 
Za doprovodu komorního orchestru nejprve 
vystoupil s třívětou sonátou H. Purcella trum-
petista Vladimír Češek. Jeho hráčské výkony 
často slýcháme např. na chrámových koncer-
tech. Přesto všichni se zaujetím sledovali, jak 
se zvláště v poslední rychlé větě lehce vyrovnal 
s nástrahami žesťového nástroje. Pozoruhodné 
je i jeho zvládání časového vytížení. Češek 
působí na třech školách (dvě konzervatoře 
a naše ZUŠ Bystřice pod Hostýnem), hned 
po svém vystoupení spěchal na další koncert 
do Kroměříže.

Vím, jak je posluchačsky atraktivní, jestliže 
se do programu mezi instrumentální části zařadí 
také vokální vstupy. Toho se suverénně ujala 
třemi áriemi Pergolesiho, Mozarta a Purcella 
zpěvačka Kristýna Vylíčilová. I ta je „od mala“ 
z líhně naší ZUŠ, sledujeme její umělecký růst 
dlouhá léta. Nyní je posluchačkou Vysoké školy 
múzických umení v Bratislavě. Její výrazný, 
emocemi nabitý přednes je obdivuhodný, zdá 
se, že posluchači při jejím zpěvu ani tolik nevadí 
cizojazyčný text. Nejvíce zaujala jako Donna 
Elvíra z opery Don Giovanni.

Večer sólistů II aneb Když si Holešovský komorní orchestr  
přizve hráče s pódiovou zkušeností

Klarinetistka Pavla Caletková připravila 
s orchestrem koncert B Dur málo známého au-
tora W. Kallicka. K tomu ji nasměroval její učitel 
na Janáčkově akademii Prof. Lubomír Bartoň. 
Ovšem náročné bylo nejen samo provedení, 
dílo bylo třeba nejprve z archivu a rukopisu 
pro hráče připravit a provést nezbytné korek-
tury. Myslím, že tento nápaditý záměr „uvést 
na světlo“ neznámý a s nadhledem provedený 
koncert si zaslouží řadu repríz. 

Lubor Horák je stálým členem holešov-
ského orchestru. Z přesvědčivého výkonu je 
zřejmé, že nemá ambice jen člena orchestru, 
ale nečiní mu potíže vystoupit i jako sólista. 
Soudí se, že provedený koncert f moll je Ba-
chovou klavírní transkripcí kolem roku 1730 
z původně houslového koncertu. Kromě celku 
je posluchačsky zajímavá i pomalá 2. věta, kdy 
orchestr sólistu doprovází zvláštním pizzicato-
vým doprovodem.

Málo známým Stamitzovým flétnovým 
koncertem D Dur č. 3 Večer sólistů uzavřela 
flétnistka Magda Čáslavová. Přiznala se, že ji 
inspirovala nahrávka jejího učitele Prof. Jiřího 
Válka. Toto dílo tajně toužila hrát po čas celé 

vysoké školy, ovšem nedostupnost not, které 
nakonec získala až z Ameriky, jí dovolila na-
studovat její oblíbený koncert až nyní. Stejně 
jako ostatní sólisté přistupovala k interpretaci 
s mladistvým elánem a precizností. V krajních 
rychlých větách zaujala její nezbytná technika 
hry, v pomalém adagiu zdůraznila zpěvnost 
frází.

Aktivity Holešovského komorního or-
chestru sleduji od léta 2009, kdy v bystřic-
kém zámku doprovázel absolventský výkon  
M. Kučerkové. Od té doby v souhře a intonaci 
hráčů udělal velký pokrok. Podle webových 
stránek má pestrý výběr repertoáru, snad až 
se za dalším Večerem sólistů objeví číslo tři, 
tak se ukážou další mladí talenti. Asi mluví 
za všechny hráče slova kontrabasisty Kotase: 
„I když je času na zkoušky málo, nestagnu-
jeme, každá akce nás posunuje dál.“ Vím, že 
se teď příznivci orchestru mohou těšit na Ve-
likonoční koncert. 

Přes všechny objektivní i subjektivní po-
tíže, bude-li Holešovský komorní orchestr se 
svými sólisty takto rozdávat potěšení svým 
uměním jako na Večeru sólistů II v sala ter-
reně, mám pro ně prostou radu - vytrvejte. 
 

Petr Hlavizňa, 
ředitel ZUŠ Bystřice pod Hostýnem

RECENZE  
KONCERTU

Komorní soubor Corda Magico obdržel pozvání Radia Proglas k natá-
čení v rámci pořadu Jak se vám líbí z brněnského studia rádia. Živé vysílání 
se uskutečnilo v pondělí 28. března v 19.15 hod. Soubor představil tvorbu 
své „dvorní skladatelky“ Nelly Billové. Jednotlivé členky se rozhovořily o prá-
ci tohoto souboru, v němž naplňují vizi svých myšlenek a životních postojů. 
Celé natáčení proběhlo v příjemném a vstřícném prostředí. Případní zájemci 
si mohou tento pořad vyhledat v archivu pořadů Radia Proglas.

S. Šimečková

Soubor Corda Magico 
v Radiu Proglas
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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„Všechno, co není vyslove-
ně nemožné, se dá uskutečnit, 
jestliže se na to člověk plně 
zaměří a je rozhodnutý to udě-
lat.“

Nicholas Winton

Je těžko k uvěření, že fan-
tastický čin jednoho skromného 
Angličana, který zachránil 669 
životů, málem zůstal veřejnosti 
utajen. Za mnohé o osobnosti 
dnes již sira Nicholase Wintona 
vypovídá okolnost, že on sám vů-
bec nepovažoval za nutné své 
skutky nejen zveřejňovat, ale ještě 
navíc být za ně oslavován. On 
totiž jednu výjimečnou etapu své-
ho života považoval za naprosto 
samozřejmou věc. Ale shrňme si 
fakta: Nicholas Winton jako je-
den z mála lidí během nástupu 
nacismu k moci vyhodnotil, kam 
až může zločinnost tohoto systé-
mu zajít, a během svého pobytu 
v České republice zorganizoval 
v roce 1939 přesun několika sto-
vek židovských dětí vlakem do An-
glie. Tam se jim postaral o adopci 
v místních rodinách, a zachránil 
jim tak život. Bylo to od něho ne-
jen prozíravé, ale hlavně hrdin-
ské jednání. Navíc, jak vyplynulo 
z jeho dalšího životaběhu, ojedi-

Ing. Dušan Maceška se roz-
hodl strávit zhruba měsíc svého ži-
vota cestováním po Austrálii a No-
vém Zélandu a o své nastřádané 
dojmy, zážitky a zkušenosti se ná-
sledně podělit. Lidem, kterým jsou 
tyto poznávací možnosti z různých 
důvodů odepřeny prožít na vlastní 
kůži, tak nabídl vzácnou příležitost 
seznámit se s exotikou alespoň 
zprostředkovaně. A zvědavých zá-
jemců se našlo tolik, že zcela zapl-
nili prostor studovny v holešovské 
knihovně. Pan Maceška doprovo-
dil své mluvené slovo obrovským 
množstvím diapozitivů, které de-
tailně přiblížily historii měsíčního 
putování. Svůj komentář zaměřil 

Povídání o Austrálii
a Novém Zélandu 

především na různé zajímavosti. 
Posluchači se tak o Austrálii dově-
děli například, že se pyšní největ-
ším písečným ostrovem na světě, 
že se tam kupodivu takřka neplave, 
pouze surfuje, a největším obdi-
vovaným hrdinou je bandita 19. 
století Ned Kelly. Namátkový výčet 
dalších „nej“ z Nového Zélandu 
vědomosti posluchačů obohatil 
o sdělení, že nejrozšířenějším hos-
podářským zvířetem zde je ovce, 
nejvíce obyvatel bydlí v rodinných 
domcích a na jednoho obyvatele 
připadá největší počet plachetnic 
na světě. 

Marie Drechslerová

Nickyho rodina - dokument nejen o velikosti 
jednoho lidského srdce

něle altruistické. Sám se o tom 
totiž nikomu nezmínil, dokonce 
ani nejbližší rodině. Až po 50 le-
tech byly náhodou na půdě v jeho 
domě nalezeny dokumenty z oné 
doby a pravda pomalu vyplynula 
na povrch. Jedním z lidí, naprosto 
fascinovaných tímto neobvyklým 
příběhem, byl i slovenský režisér, 
scenárista a producent Matěj Mi-
náč. Ten se z titulu své profese 
rozhodl podělit o svůj obdiv k panu 
Wintonovi s celým světem a v roce  
1999 natočil hraný celovečerní film 
Všichni moji blízcí v hlavních ro-
lích s Josefem Abrhámem a Libuší 
Šafránkovou jako manželi, kteří 
právě své dítě svěří do nápomoc-
ných rukou obětavého Angličana. 
Toho si zahrál charismatický brit-
ský herec Rupert Graves (o němž 
Winton potom v legraci prohlásil, 
že ho sice zahrál dobře, ale že on 
sám byl rozhodně větší fešák). 
Tímto filmem se ale Mináčův zá-
jem o tuto problematiku rozhodně 
nevyčerpal. V roce 2002 natočil 
dokument  Síla lidskosti - Nicholas 
Winton. K tomuto dokumentu se 
ještě v roce 2011 do třetice znovu 
vrátil, aby rozvedl a zkonkretizoval 
osudy jednotlivých zachráněných 
dětí, natočil další dosud nezveřej-
něná fakta a vydal další podrobná 

svědectví. Film s výstižným ná-
zvem Nickyho rodina kombinuje 
dokument s hranou rekonstrukcí 
a jeho hlavním posláním je ukázat 
a dál šířit pozitivní poselství. Tímto 
filmem Matěj Mináč definitivně za-
vršuje cyklus wintonovských filmů.  
Nicholas Winton se v dobrém zdra-
ví a plné duševní svěžesti dožívá 
v letošním roce 101 let. Zdá se, že 

naplno prožitý život, dobré skutky 
a čisté svědomí jsou tou nejživnější 
půdou pro dlouhověkost. Kéž by to 
platilo obecně. Ačkoliv nechci ani 
domyslet, jak by to dopadlo, kdyby 
darebáctví a lumpárny zkracovaly 
život v přímé úměře. To by se asi 
málokdo dožil dospělosti. 

Marie Drechslerová
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V roce 1951 se do kulturního života Ho-
lešova aktivně zapojili i holešovští amatérští 
výtvarníci - založili kroužek. Velkou zásluhu 
na tomto kulturním počinu měl jeho iniciátor 
a první vedoucí, dlouholetý profesor kreslení 
na holešovském gymnáziu František Růžička. 
V té době už byl několik let v důchodu a patrně 
mu chybělo pedagogické působení i styk s lidmi. 
S trochou nadsázky a v žertu někteří členové 
kroužku tvrdili, že se alespoň na krátký čas chtěl 
vzdálit od své přísné manželky. 

Několika řádky se pokusím přiblížit malíře 
Růžičku. Narodil se v Litomyšli roku 1882, 
ale od roku 1909 až do konce života žil, učil 
a tvořil v Holešově. Nejdříve bydlel na Holajce, 
později si s manželkou nechali postavit dům 
v Sušilově ulici (druhý od polikliniky směrem 

ke Školní ulici), kde potom bydleli i s dcerou, 
pozdější herečkou. Malíř si Holešov a kraj kolem 
velmi oblíbil a zobrazil jej v mnoha podobách 
a proměnách, různými výtvarnými technikami. 
Některé obrazy mají až dokumentární cha-
rakter, s mnoha stavebními objekty malířova 
zájmu se totiž v současnosti už nesetkáme 
- židovské město, větrné mlýny, mlýn v Dob-
roticích… Nejčastějším malířovým námětem 
byla krajina v impresionistických akvarelech, 
pastelech a olejomalbách. Jeho akvarely jsou 
jemné, bohatě barevné, s mistrovsky vyjád-
řenými detaily. Totéž se dá říci i o malířových 
zátiších a figurálních dílech. Méně známé jsou 
jeho detailně propracované grafiky s náměty 
významných holešovských památek. Malíř je 
pochován v zadní části holešovského hřbitova, 
náhrobek zdobí malířská paleta.

Neměl jsem to štěstí poznat 
pana profesora osobně, ale hodně 
jsem se o něm dověděl od zaklá-
dajících členů kroužku - od pánů 
Oldřicha Bráneckého, Antonína 
Reimera a hlavně od Karla Šidly. 
Z jejich vyprávění vyplynulo, že pan 
profesor byl vlídný, trpělivý, ochotný 
a nadšeně předával členům krouž-
ku svoje odborné i umělecké zku-
šenosti a znalosti. Dal jim dobré 
základy pro výtvarné činnosti, které 
se u nich jeho zásluhou neustá-
le zlepšovaly. Zmínění členové mi 
vyprávěli, s jakou nedočkavostí se 
těšil na každé setkání v kroužku, 
jak ožíval a omládl při společném 
malování v plenéru podhostýnské 
krajiny, kam kroužek často vycházel 
či vlakem vyjížděl.  

Kroužek měl pro svou práci 
vyhrazenu místnost v jedné věži 
holešovského zámku. Kromě tří již 

60 let od založení kroužku holešovských výtvarníků

VÝROČÍ

zmiňovaných amatérských výtvarníků od začát-
ku navštěvovali kroužek i další, se kterými jsem 
se v pozdější době jako nový, o generaci mladší 
člen setkal. Byli to pánové Drahomír Zapletal, 
Hubert Vitásek, Emil Lukáš a o dvě generace 
starší pan Hošek. Pátral jsem v regionálním 
oddělení knihovny po dalších jménech členů, 
které jsem osobně neznal, ale nikde nejsou 
zapsána. Když jsem byl v Holešově na první 
návštěvě v roce 1962, procházel jsem se zmí-
něným strýcem Karlem Šidlou město a u zámku 
jsem viděl snědého mladíka, jak kreslí pohled 
na zámek a kostel sv. Anny. Strýc se s ním 
pozdravil a sdělil mi, že to je Etiopan, který také 
chodí výtvarničit do kroužku. Byl to posluchač 
studijního střediska, které sídlilo v nynější budo-
vě MÚ a kde se zahraniční studenti připravovali 
na studium na našich vysokých školách. V re-
gionálním oddělení knihovny jsem nyní našel 
i jeho jméno a dalších pět jmen studentů ze 
Súdánu a Bulharska, kteří kroužek navštěvo-
vali a potom i studovali na pražské Akademii 
výtvarných umění.

Alespoň pár vět napíšu o zmíněných 
holešovských členech, což byla dost pestrá 
společnost různých povolání. Pan Bránecký 
učil a později řediteloval v základní škole, kde 
jsem také učil, několik let učil i na pedagogické 
škole v Holešově. Jeho akvarely či olejomalby 
krajiny kolem Holešova a Rusavy zdobí mnohé 
byty v našem městě stejně jako obrazy dalších 
bývalých členů kroužku. Po onemocnění malíře 
Růžičky se ujal vedení kroužku. Pan Lukáš byl 
hlavně figuralista, zručný kreslíř, maloval také 
temperami. Vytvářel kulisy pro místní Divadlo 6. 
května, kreslil diplomy, namaloval figurální vý-
zdobu stěn koliby na rusavském Čecheru. Pan 
Zapletal, středoškolský profesor, s oblibou ma-
loval květinová zátiší pastelovou technikou. Pan 

Šidla, dlouholetý 
úředník v Dře-
vopodniku, rád 
kreslil a maloval 
staré části města 
i rusavskou kraji-
nu, kterou dobře 
znal jako myslivec 
na Rusavě-Ráz-
toce. Pan Vitásek 
byl pokrývač - 
tehdy nejen pra-
coval s taškami 
a eternitem, ale 
také s dehtem 
na mnoha sta-
rých střechách -  
a přesto upracovanýma mozolnatýma rukama 
dovedl vytvářet povedené detailně propracované 
jemné kresby a akvarely,  hlavně portréty. Pan 
Reimer, syn kamenosochaře, měl velký přehled 
o výtvarném umění i rozsáhlou sbírku obrazů 
různých malířů; za mládí podnikl studijní cestu 
po sochařských dílech ve Francii. Olejomalby vy-
tvářel vrstvením a roztíráním barev špachtličkou.

Výtvarníci nejen malovali a kreslili, ale také 
pořádali v zámku výstavy svých prací. Ke sta-
rým členům jsem se připojil na začátku sedm-
desátých let minulého století - byl jsem dobře 
přijat. To už byla pro činnost kroužku určena 
rohová místnost v přízemí zadního křídla zámku; 
ve vedlejší místnosti měla zkušebnu tehdejší 
vynikající posádková hudba. Kromě výtvarné 
práce v zámku jsme vycházeli malovat a kres-
lit do přírody. K 700. výročí města Holešova 
v roce 1972 jsme společně uspořádali v zámku 
rozsáhlou výstavu, k níž se svými uměleckými 
fotografiemi připojil akademický architekt Lud-
vík Volák, tehdejší výrazná osobnost Holešo-

va, a pan Gustav Bezděk, bývalý 
úředník, který vytvářel protáhlé 
olejomalby krajin. Od onoho roku 
jsme pak každoročně společně 
vystavovali, k výstavám se postup-
ně připojovala svými výtvarnými 
pracemi i mladší generace. Na pře-
lomu 80. a 90. let však společná 
aktivita holešovských amatérských 
výtvarníků klesala a činnost krouž-
ku se ani po několika pokusech 
nepodařilo obnovit. Chvályhodným 
počinem byl nápad pana Jose-
fa Jakubčíka, tehdejšího ředitele 
MKS, zřídit v galerii v bývalé bu-
dově radnice stálou výstavu prací 
profesora Růžičky a holešovských 
výtvarníků, kde byly vystaveny  
i obrazy členů zmíněného kroužku. 
Snad bude ona malá galerie obno-
vena v zámku.

Jiří Valenta

Prof. František Růžička  
- autoportrét.

Na snímku z roku 1980: Jiří Valenta, Gustav Bezděk,  
Ludvík Volák a Karel Šidla.

Navštívil jsem v krásném prostředí hole-
šovské zámecké galerie výstavu fotografií Evy 
Pilarové a Roberta Rohála. A dobře jsem udělal 
- odnesl jsem si plno estetických zážitků. 

Barevné fotografie Evy Pilarové, počí-
tačově dotvářené, s příznačným názvem „fo-
toobrázky“, mnohdy připomínají díla malířů 
- impresionistů. Robert Rohál vystavuje několik 
tematických celků černobílých fotografií. Byl 
jsem velmi potěšen výtvarným cítěním autora, 
kterého jsem v dobách dávno minulých učil 

Byl jsem na výstavě fotografií...
ve výtvarné výchově na základní škole, kde už 
tehdy ono cítění projevoval. 

Rohálovy fotografie se vyznačují promyšle-
nou kompozicí zobrazovaných objektů. Autorovi 
se podařilo ve svých dílech vyjádřit náladu 

prostředí i doby. Na výstavě mě zvláště zaujala 
jeho série fotografií o koních, ze kterých dýchá 

atmosféra prostředí chovu těchto přátel a po-
mocníků člověka - snad k tomu přispěly i Rober-
tovy zážitky z dětství, kdy dědeček choval páru 
těchto krásných ušlechtilých zvířat. Návštěvníky 
výstavy jistě zaujmou také autorovy neotřelé 
pohledy do zámeckého parku - možná přispějí 
k tomu, že se budou lidé pozorněji dívat kolem 
sebe a objevovat krásu, kterou kvůli starostem 
a chvatu dnešní doby nevnímali a kterou nám 
park i okolní příroda bohatými hrstmi nabízí.

Jiří Valenta

POZNÁMKA



19

hole‰ovsko 8/2011www.holesov.cz

Obecní správa ve starém Holešově - díl druhý 
- Samospráva města

(Pokračování z minulého vydání)

Zatímco fojt představoval ve vedení 
obce vrchnostenskou, panskou správu (shora 
dolů) a vykonával tzv. rychtářské právo, vedle 
a od pozdního středověku ve městě nad touto 
správou existovala samospráva, představovaná 
purkmistrem a radními (konšely), která vyko-
návala právo purkmistrovské. Na přelomu 14. 
a 15. století, kdy i Holešov, jako ostatní města 
na Moravě, relativně zbohatl, zřejmě městská 
samospráva odkoupila od vrchnosti, pánů ze 
Šternberka, holešovské fojtství a začala vyko-
návat vrchnostenskou správu. 

Vlastní úřad fojta se potom v Holešově 
během 15. a 16. století transformoval do rych-
tářského úřadu, který plnil funkci jakési městské 
policie - výkonného orgánu samosprávy města, 
zatímco na vesnicích zůstal fojt naopak jako 
jediný správní orgán. Purkmistr s radou konšelů 
tedy řídili výkon nejen purkmistrovského (soud-
ního), ale i rychtářského (policejního) práva. 
Převzetí vrchnostenské správy volenými orgány 
mělo i své stinné stránky, protože vrchnost si 
osobovala právo spolurozhodovat o jmenování 
(volbě) purkmistra i konšelů (holešovský pán 
jejich volbu potvrzoval a měl právo veta) a před-
pokládala, že purkmistr bude jejím zástupcem 
zvl. při vymáhání robot a dávek (činží). První 
písemná zmínka o purkmistrovi a konšelech 
v Holešově je z roku 1491.

Nález tajuplného pergamenu
 Když velký vítr srazil na jaře roku 1632 

makovici z věže bývalého bratrského sboru 
(už tehdy přeměněného na kostel sv. Anny), 
našel se v ní pergamen z roku 1584, podepsaný 
holešovským purkmistrem Pavlem Střešňákem, 
konšelem Janem Špolbrem a rychtářem města 
Holešova Pavlem Krejčím. Další dvě zmínky 
o holešovské samosprávě v bronzu ulité jsou 
na holešovských zvonech ve farním chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie - na starším sv. Ja-
kubovi z roku 1596, který nechal pořídit majitel 
Holešova, Viktorin z Žerotína, je jen zkratka: 
„Meno tomu zvonu S. Jakub P. R. M. H.“ (tedy 
purkmistr, rada města Holešova), na mladším 
sv. Václavovi z roku 1597, který na svůj náklad 
nechalo pořídit město Holešov, je už uvedeno, 
že  „… slit jest tento zvon za purmistra Zdražila 
a rady města Holešova znaladem (=nákladem) 
k všeczky obce holešovsky…“    

„Špinavou práci“ pro rekatolizační sna-
hy holešovské vrchnosti, Ladislava Popela 
z Lobkovic, vykonával ve dvacátých letech 
sedmnáctého století  holešovský purkmistr 
Jan Hnát a rychtář Jan Pospěch. Jejich pra-
vomoci byly opravdu velké - purkmistr např. 
v roce 1624 zakázal měšťanům šenkovat pivo 
i víno, řezníkům prodávat maso a cechům 
i řemeslníkům provozovat všechny živnosti, 
pokud si nedonesou z fary, že se dostavili 
ke zpovědi. A rychtář se svými pacholky toto 
purkmistrovo rozhodnutí kontroloval, a pokud 
nebylo dodržováno, násilím živnosti zavíral, 
zabavoval řemeslnické nářadí, ba dokon-
ce rozbíjel tkalcovské stavy. V roce 1630 je 
uváděn holešovský purkmistr Jiřík Knichal, 
téhož roku jej vystřídal Mikuláš Polášků, zmi-
ňovaný ještě v roce 1638. Ve třicátých letech 
17. století jsou v Červené knize holešovské, 
jakémsi zásobníku uzavřených smluv a dohod 
holešovských občanů, zápisy holešovského 
radního Jana Prendlíka.

Výhody váženého purkmistra
  Významným holešovským purkmistrem 

byl Jan Ležatka, bohatý obchodník a mece-
náš, který prosadil přemístění holešovského 
hřbitova z náměstí od kostela do dnešních 
Smetanových sadů a na svůj náklad nechal 
postavit v roce 1660 hřbitovní kapli svatého 

Kříže, architektonický klenot vyprojektovaný 
architektem Filibertem Luchesem. Jeho náhro-
bek s výrazným křížem z roku 1703 je dodnes 
uprostřed podlahy této kaple.

Důležité postavení purkmistra a rady měs-
ta Holešova v 17. a 18. století bylo zdůrazněno 
i rozsáhlými soudními pravomocemi. Zatímco 
rychtářské právo bylo spíše právem pořádko-
vým, řešícím „menší různice, nevole a na pocti-
vosti obtížení“, purkmistr s radou a v právech 
školeným syndikem, úředníkem města, řešili 
i hrdelní a útrpné případy. 

Protože Holešov byl „vysazen“ na šváb-
ském právu, měli za povinnost „brát naučení“, 
tedy v soudobé terminologii konzultovat ob-
tížnější případy s právem v Kroměříži, které 
zase podléhalo vyššímu právu v Brně. Odvo-
lání do Kroměříže mohly požadovat i souzené 
strany, které musely za tuto službu zaplatit 12 
grošů, k brněnskému právu pak 40 grošů. 

Za císaře Josefa II.  
Podle starodávného obyčeje se holešov-

ská rada odvděčovala za „poučení“ kroměříž-
ským konšelům každoročně na Zelený čtvrtek 
velikonoční dvěma zajíci a dvěma jeřábky. Po-
kud byl provinilec holešovskou radou odsouzen 
„k ohledání mistrem popravním“, tedy k trestu 
smrti, musel exekuci provést kat z Kroměříže, 
Holešov svého kata neměl. Měl ale pěknou 
šibenici a stínadlo (špalek k popravě mečem), 
nacházející se pod Želkovem, kde byli poprave-
ní i pohřbíváni, jak s hrdostí psali holešovští kon-
šelé, kteří se zuby nehty bránili zrušení svého 
hrdelního práva v roce 1722. To bylo nakonec 
Holešovu odejmuto až v roce 1755. 

V roce 1783 pak omezil císař Josef II. 
výkon soudní pravomoci samosprávy města 
tak, že ve městech ustanovil státem zkoušené 
syndiky (a v rámci panské - vrchnostenské 
správy justiciáry), jakési soudní úředníky, kteří 
stále více podléhali ve své činnosti státu. Navíc 
bylo zrušeno odvolání ke konšelské radě v Kro-
měříži a veškerá odvolání musela být předávána 
apelačnímu (odvolacímu) soudu v Brně. 

V roce 1788 byly pak odstraněny veřejné 
šibenice, pranýře i mučicí nástroje ze sklepení 
radnice (nám. Dr. E. Beneše 11 - nyní prodejna 
vína Dr. Hanáčka). Zmíněnou josefinskou refor-
mou v letech 1783 - 1785 byly purkmistrovská 
a konšelské funkce nahrazeny magistrátem, 
skládajícím se ze starosty, 3 radních (magistrát-
ních radů) a z práv znalého syndika, přičemž 
starosta i radní byli vlastně státními úředníky, 
kteří museli složit předepsané zkoušky. 

Městům se vrátila samospráva
Od počátku 19. století dokonce starostu 

i radní jmenovalo gubernium (zemská vláda) 
a syndika apelační soud, takže zcela zanikly vol-
by vedení města a současně zanikl výkon pan-
ské správy na radnici - ten si ponechala přímo 
vrchnostenská kancelář na zámku. V roce 1848 
zanikly úřady fojtů na vesnicích, obyvatelé vesnic 
si začali volit své starosty a zastupitelstva. Měs-
tům se v této době (1849 - 1850) vrátila v plné 
míře samospráva. V roce 1850 volil Holešov už 
bez vměšování státu či vrchnosti svůj výbor - 
starostu, 3 radní a 14 výborů (v naší terminologii 
zastupitelů). Prvním voleným starostou Holešova 
byl Josef Tomaštík, radními Josef Janečka, An-
tonín Hluštík a František Malovaný. Zcela byla 
zrušena vrchnostenská správa a státní správa 
(správa císařská a královská - c. a k., nebo 
německy k. u k.), byla oddělena od samospráv-
ného vedení města a byla přenesena na  okresní 
hejtmanství (sídlilo v budově nynější radioterapie 
na nám. F. X. Richtera č. p. 182).  Počet vole-
ných představitelů obce stále stoupal - před 2. 
světovou válkou byl v čele města přímo volený 
starosta, 12 radních a 36 výborů (zastupitelů), 
což je překvapivě skoro dvojnásobek dnešního 
stavu, navíc měl tehdy Holešov jen o trochu 
více než polovinu dnešního počtu obyvatel!

Karel Bartošek

Nám. F. X. Richtera v Holešově. Foto Robert Rohál

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)
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Nastávající měsíc květen má i druhé, bás-
nicky zvučné jméno - máj. Stejně se nazývá 
u nás nejčastěji vydávaná báseň Máj od Karla 
Hynka Máchy. Pravčický rodák Miloslav Uličný 
má ve své bohaté pražské knihovně na padesát 
různých českých vydání Máchova nejznámější-
ho díla a také desítku jeho cizojazyčných verzí. 
Jejich počet loni obohatil o vlastní španělský 
překlad Máje.

Miloši, čím tě epicko-lyrická skladba 
Máj tak přitahuje?

„Nejspíš Máchovým básnickým jazykem, 
zvláštními metaforami, autorovou zvukomal-
bou i nevšedním, tragickým koncem básníka, 
který jako pravý romantik zemřel v květu mládí 
a zanechal potomkům jen torzo díla. Ale z toho 
torza je právě Máj nejucelenější a nejpropra-
covanější.“ 

Vedle Máchova Máje máš za sebou také 
překlady jiných významných děl, hlavně ze 
španělštiny. Můžeš říct k některým z nich 
pár slov?

„Začínal jsem koncem sedmdesátých let 
překlady španělských avantgardních básníků 
pro antologii Obrys mušle, pokračoval jsem 
verši i hrami Federica Garcíi Lorky, ponořil jsem 
se do studia básníků mexických i kubánských 
a vydal dva výbory z jejich tvorby. Jednu Cal-
derónovu hru v mém převodu uvedlo Národní 
divadlo v Praze... Těch knih už je téměř třicet, 
mezi nimi překlad všech Shakespearových 
sonetů a básnická antologie Katalánce Joana 
Salvata-Papasseita.“  

Pokud vím, za některé překlady se ti 
dostalo také významných ocenění...

„Dostal jsem dvě nakladatelská oceně-
ní - roku 1988 za soubor mexických básníků 
a dvacet let nato za výbor starých španělských 
básníků ze zpěvníků z 15. století. Několikrát mi 
udělila prémii Obec překladatelů, před pár lety 
jsem byl spolu s dalšími nominován na Stát-
ní cenu za překlad... Ale zatím nejvýše mě 
ocenilo Centrum hispanistických básnických 
studií v Madridu, které mi roku 1991 udělilo 
medaili Za zásluhy o šíření poezie španělského 
jazyka.“

S tvojí překladatelskou prací se však 
lidé více setkávají ve filmu a v televizi. Mů-
žeš našim čtenářům připomenout některé 
své překlady v těchto médiích?

„Protože jsem titulkováním nebo převodem 
pro dabing přeložil víc než 300 filmů (asi 150 
ze španělštiny, 160 italských a zbytek z kata-
lánštiny, portugalštiny a angličtiny), je těžko 
vybírat. Za těch čtyřicet let některé ty snímky 
člověku vyvanou z paměti... Ale rád vzpomínám 
na práci na filmech Carlose Saury (Čaroděj-
ná láska, Tango), Federica Felliniho (Ginger 
a Fred, Roma) nebo bratří Tavianiů (Kaos, 
Padre padrone). Titulkoval jsem také libreta 
dvanácti televizních inscenací oper, například 
Verdiho Aidy. Velký divácký ohlas měly seriály 
Chobotnice, Marco Polo nebo Sandokan.“

Své bohaté zkušenosti z překladatelské 
práce si nenecháváš pro sebe, ale předáváš 
je dál mladým. Můžeš se krátce zmínit o své 
současné pedagogické práci?

„Na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity 
pracuji už víc než patnáct let. Učím studenty 
překládat jak literární díla, tak texty publicistické 
nebo populárně-vědecké. Přednáším o španěl-
ské literatuře a o literaturách hispánské Ameri-
ky. Moje přednášky z dějin překladu jsou určeny 
všem adeptům překladatelství a tlumočnictví, 
nejen hispanistům. Kromě toho samozřejmě 

Rozhovor s básníkem, překladatelem a pedagogem  
doc. PhDr. Miloslavem Uličným

pracuji vědecky, píšu články, referáty na do-
mácí i zahraniční konference a publikuji doma 
i v zahraničí.“  

Každá doba přináší něco nového. Lze 
to říci i o překladatelské práci?

„Samozřejmě. Do překladatelské práce 
vtrhly počítače a internet. Dnes existuje překlad 
(zvláště odborný) s podporou počítače, na inter-
netu si může překladatel snadno a rychle najít 
nebo ověřit, co potřebuje ke své práci. Počítače 

Ateliér Výtvarno - Hana Palečková 
(najdete nás naproti ZUŠ v Holešově)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
plus MALÁ IMPROVIZOVANÁ VÝSTAVA - neděle 1. května od 10 hod.

Miloslav ULIČNÝ se narodil 18. 7. 1942 Pravčicích na Kroměřížsku. Po maturitě (1959) 
na Střední všeobecně vzdělávací škole v Kroměříži pracoval rok jako soustružník v podniku 
Pal Magneton v Kroměříži. V letech1960-65 studoval španělštinu a italštinu na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy a jako třetí obor portugalštinu (1960-64); studoval také katalánštinu 
(1961-62 a 1991-93) a postgraduálně estetiku (1966-68). Roku 1982 získal titul PhDr. Krátce 
(1965) pracoval v Československé tiskové kanceláři, 1966-71 působil jako překladatel v Čes-
koslovenském rozhlasu Praha, 1971-73 byl zaměstnán jako propagační referent Díla, podniku 
Českého fondu výtvarných umění, 1973-80 byl odborným pracovníkem Orientálního ústavu 
Československé akademie věd, 1981-93 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném 
povolání. Od 1993 působil jako odborný asistent Ústavu translatologie na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, kde přednáší dějiny španělské literatury a dějiny překladu a vede semináře 
z dějin španělské a hispanoamerické literatury, dějin, kritiky a metodiky překladu, seminář lite-
rárního překladu i výběrový seminář překladu poezie; v roce 2006 se stal docentem pro obor 
translatologie. Absolvoval řadu zahraničních stáží (1964-65 na Kubě, 1976-77 v Mexiku, 1994 
ve Francii, 1996 ve Velké Británii, 1997, 1998,1999, 2001 a 2003 ve Španělsku), zúčastnil 
se mnoha mezinárodních konferencí. Je autorem odborných translatologických statí a článků 
(např. České překlady španělské poezie ve 20. století, 1986, K titulkování filmových dialogů 
do španělštiny a italštiny, 1989, Cizojazyčné vsuvky a repliky v českých textech, 1998, České 
překlady poezie, zvláště Cikánských romancí, F. Garcíi Lorky, 1999, K českým překladům 
Shakespearových Sonetů ve 20. století, 2000, Petrarkovy sonety v české překladatelské tra-
dici, 2001, Nejstarší české překlady a adaptace Dona Quijota, 2005), Píseň o Cidovi poprvé 
česky (2007), České verze gaučovského eposu Martín Fierro (2008) a první práce o dějinách 
českých překladů ze španělštiny (Historia de las traducciones checas de literaturas de Espaňa 
e Hispanoamérica, 2005); odborné články publikuje také v mezinárodních translatologických 
časopisech. Napsal dvě desítky doslovů a předmluv k vlastním překladům. Kvalitou překladů se 
mimo jiné zabývá v několika desítkách recenzí (Jiří Levý stále aktuální, 1996, García Márquez 
historizující, 1996, Pětkrát Frida. Poznámky k překladu, 2003 aj.). Jako zakladatel a vedoucí 
Klubu kultury překladu (14 ročníků a 100 přednášejících do jara roku 2008) organizoval veřejné 
přednášky zaměřené na problematiku překladatelské práce. Za tuto činnost obdržel Krameriův 
vinš Obce překladatelů (2004). Několikrát byl oceněn prémiemi a tvůrčími odměnami v sou-
těži Obce překladatelů o Cenu Josefa Jungmanna. Bio-bibliografickým heslem je zastoupen 
v desítce slovníků a encyklopedií.

Pravčický rodák říká: „Paměť neemigruje“
enormně urychlily ediční práci, korektury se 
dnes provádějí snadněji, při rychlé elektronické 
komunikaci mezi zadavatelem práce, redakto-
rem, korektorem a překladatelem. Počítačová 
technika nachází široké uplatnění také ve výuce 
překladu a tlumočení.“

Žiješ v Praze a jako překladatel se 
díváš do cizojazyčného světa. A co rodné 
Pravčice a také Hulín a Kroměříž, kam jsi 
chodil do školy?

„Člověk je dětstvím pevně ukotvený v do-
mově, kde vyrůstal. Pravčice jsou pro mě to, 
čemu Španělé říkají „menší vlast“ a mají přitom 
na mysli právě místo narození i s rodným kra-
jem. V Pravčicích jsem sušil i podával seno 
na fůru, vozíval snopy obilí na plně naloženém 
žebřiňáku, chodíval k mlátičce a orával s otcem 
na poli. Z pravčické knihovny jsem přečetl 
všechno, co se mi zdálo zajímavé, v Pravči-
cích jsem se jako patnáctiletý začal sám učit 
španělsky, i když jsem měl ve škole kromě 
ruštiny už i angličtinu. V hulínské knihovně 
jsem si zvláště v zimních měsících půjčoval plno 
knih. Později jsem si dojížděl na kole pro četbu 
do Holešova, knihovna tehdy byla, nemýlím-li 
se, v tamním zámku. Z Kroměříže pochází moje 
první kytara i první láska, v Kroměříži jsem si 
krátce „čuchnul“ k soustružnické profesi, když 
jsem po maturitě nesměl jít na vysokou školu, 
do Kroměříže se vracím popovídat si se spolu-
žáky při kulatějších výročích maturity... Jeden 
starověký básník řekl: Mens non exulat. Volně 
přeloženo: Mysl (duch, paměť) neemigruje.“

Miroslav Rozkošný
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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

Velikonoční svátky a jarní dny plné radosti, 
sluníčka, pohody a zářivých barev přejí pra-
covníci TYMY
                                          
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 kan-
celáři TYMY.

Nabídka na velikonoční prázdniny pro holky 
i kluky:
21. 4. Taneční pohybovka s Alčou, 10.00 - 
12.00, vstupné: 10,-
21. 4. Hudební ladění (kytary, bonga, klávesy) 
13.00 - 15.00, vstupné: 10,-
21. 4. Florbalové hrátky s Kubou, 14.00 - 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, 
vstupné: 10,-
21. 4. a 22. 4. od 14.00 do 18.00 spontánní aktivi-
ty - trampolína, ping-pong, stolní fotbálek, kulečník 
(možnost objednat předem v kanceláři TYMY)

ZVEME VÁS
29. 4. Slet čarodějnic od 17.00 na zahradě 
u TYMY, pro všechny čarodějky a čaroděje je při-
praveno odpoledne plné znalostí, her, tance a zpě-
vu, 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. H, trasa s průvodcem Tesák - 
Hostýn, cena: 20,- (přihlášky do 21. 4.)
3. 5. Turnaj mladších žáků O pohár starosty 
města od 8.30 na fotbalovém hřišti ve Všetulích
5. 5. Kuličkiáda od 12.00 do 14.00 u III. ZŠ 
Holešov
9. 5. Dárek pro maminku - výtvarná dílnička pro 
kluky a holky od 16.00 do 18.00, tvorba originál-
ního dárečku z nevšedních materiálů, vstupné 
10,- (přihlášky do 8. 5.)
10. 5. Výstava fotografií v ICM
10. 5. Venkovní hry od 12.00 do 14.00 ve Sme-
tanových sadech, skákání přes švihadlo, guma 
a další staročeské hry
15. 5. MATIČCE od 15.00 v TYMY, vystoupení 
dětí a členů z kroužků TYMY k oslavě Dne matek, 
srdečně zveme maminky, babičky i tetičky
19. 5. Venkovní hry od 12.00 do 14.00 u III. ZŠ 
Holešov, skákání přes švihadlo, guma a další 
staročeské hry
19. 5. Kurz českého znakového jazyka pro 
děti, dospělé i rodiče s dětmi od 15.30, ukázková 
hodina ZDARMA (přihlášky do 17. 5.)
22. 5. Folklorní odpoledne na zámku 
v Holešově, vystoupení dětských folklor-
ních souborů z Hané a Valašska i zahra-
niční hosté
23. 5. Májový NORDIC WALKING na cyk-
lostezce od 15.00 do 17.00, možno zapůj-
čit hole za 10,-
24. 5. Skákací podložky v ICM
29. 5. Den dětí v zámecké zahradě - hry, 
soutěže, vystoupení, malování

Sbíráme staré Zlaté stránky - kdo má 
doma Zlaté stránky a nepotřebuje již jejich 
služeb, prosíme, přineste nám je do kan-
celáře TYMY k obohacení naší výtvarné 
činnosti. Děkujeme. 

Kurz JEZDECTVÍ pro děti od 6 let, za-
čátečníky i pokročilé, 3x dvouhodinová 
lekce, profesionální trenér, koně s licencí, 
termín - květen až červen v sobotních či 

nedělních dopoledních hodinách v jezdeckých 
stájích v Pravčicích, cena: 350,- (přihlášky v kan-
celáři TYMY)

NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již tradičně bude pod koordinací SVČ - 
TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kam-
paň pod názvem Na kolo jen s přilbou. Jedná 
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci 
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let.  Tato 
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování 
počtu úrazů hlavy na kole. Během května budou 
probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí 
a mládeže -  v ulicích budou děti s přilbou odmě-
ňovány a ti, co jezdí na kole bez přilby, napomínáni 
policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, 
kde je normální jezdit na kole s přilbou, a snížit tím 
úrazovost. Určitě se vyplatí jezdit a nosit přilbu! 
Děkujeme.

LÉTO S TYMY 2011 - DĚTSKÉ POBYTOVÉ 
TÁBORY
27. - 30. 6. Mám malý stan  - stanový tábor s Ja-
nou pro maminky s dětmi v Podhradní Lhotě
3. - 9. 7. Třeboň - Na kolo okolo Třeboně - cyk-
listický  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 do-
vednosti
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 Adél-
kou 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-keramic-
ký 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-přírodo-
vědný 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 na-
bídkou 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 apartmá-
nech 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,- (ubyto-
vání, plná penze, doprava, pojištění CK proti úpad-
ku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, prostorná 
písečná pláž s přímým vstupem z kempu, vodní 
park s báječnými skluzavkami a spoustou atrak-
cí, 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 oč-
kování 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

PROBĚHLO - Všetulská hůlka 2011
Středisko volného času - TYMY uspořádalo v neděli 
10. dubna 2. ročník soutěžního festivalu mažoretek 
Všetulská hůlka 2011. Této nepostupové soutěže 
se zúčastnilo přes 20 souborů z celé České repub-
liky a přijely i dva soubory ze Slovenské republiky. 
Soutěžilo se v disciplínách miniformace, formace 
hůlka a pompony ve třech věkových kategoriích, 

a to děti, juniorky a seniorky. Celkem přijelo 
na 600 soutěžících. Vítězným souborům 
v každé disciplíně a kategorii byl z rukou 
paní ředitelky Vaclachové předán pohár 
a diplom a každý soubor byl za účast od-
měněn balíčkem sladkostí. Výkony všech 
hodnotila odborná porota ve složení paní 
Synková, paní Lochmanová, pan Hlouš 
a pan Mědílek. Velký aplaus sklidil dopro-
vodný program, v němž vystoupily sólo ma-
žoretky, taneční soubor Sundance s tancem 
Děti ráje, maminky z Mohelnice s pompony 
a Ahmadu. Velká gratulace patří mažo-
retkám z Holešova - Lentilkám a Arabel-
kám, které se ve svých kategoriích umístily 
na prvních místech. Poděkování patří všem 
organizátorům, ale především sponzorům 
- Tesco, Nestlé, Květinářství Kamélie a Kvě-
tinářství Vajsová. Děkujeme!
V příštím roce se těšíme na dalším ročníku 
na shledanou 

Katka Němcová
 Ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová při zahájení soutěžního 

festivalu Všetulská hůlka 2011.
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ROZHOVOR

Myslím si, že současná česká filmová produkce 
je žánrově pestrá, říká kameraman Juraj Fándlí

Kameraman Juraj Fándlí během práce na videofilmu  
Richarda Pachmana.

Pracovní snímek z natáčení filmu Rekviem pro panenku. Vlevo režisér 
Filip Renč, vpravo představitelka hlavní role Aňa Geislerová,  

za kamerou Juraj Fándlí.

Snímek z pohádkového filmu Z pekla štěstí, 
který režíroval Zdeněk Troška.  

Na snímku představitelé hlavních rolí. 

Jako kameraman je Juraj Fándlí  (roč-
ník 1948) podepsán pod celou řadou filmů, 
z nichž se některé staly diváckými hity. Léta 
spolupracoval s režisérem Vítem Olmerem, 
ale točil také se Zdeňkem Troškou nebo Fili-
pem Renčem. Po absolvování FAMU (1978) 
nastoupil do Filmového studia Gottwaldov, kde 
působil až do roku 1990. Poté se stal samostat-

ným tvůrčím pracovníkem, podílel se na mnoha 
hraných i dokumentárních filmech, z nichž byly 
mnohé oceněny na domácích a mezinárodních 
festivalech. Ve Zlíně domestikovaný Slovák 
ale už zůstal - přednáší tu jednak na Institutu 
reklamy a marketingových komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati, jednak na Vyšší odborné 
škole filmové… 

Když jsem vás nedávno potkal na ver-
nisáži fotografií mých a Evy Pilarové, bylo 
to pro mne velké překvapení. Znamená to, 
že máte k fotkám nějaký vztah, anebo to 
byla čistě náhoda?

Náhoda to rozhodně nebyla, pozvali mne 
tam přátelé. S fotografií jsem v podstatě začínal, 
a i když jsem ji později, v rámci své profese, jak 
říkám „povýšil o pohyb“, stále jí věnuji značnou 
pozornost. Považuji fotografii za výrazný prvek 
společenského a kulturního dění. Jako kame-
raman hodně cestuji, a tak mám možnost vidět 
i výstavy menšího, případně regionálního roz-
sahu. Často jsem překvapen jejich výtvarnou, 
myšlenkovou, ale i technickou úrovní. Vždy 
mě to potěší. 

Máte nějakého oblíbeného fotografa - 
případně jaké fotky se vám líbí?

Těžko bych se rozhodoval, koho označit 
za nejoblíbenějšího. Fotografie je buď dobrá, 
anebo špatná. Komerci z toho vylučuji. Mám rád 
fotografie s výrazným výtvarným zaměřením, 
na kterých je vidět práce se světlem, kompozicí, 
barvou a pohybem. U dokumentární fotografie 
si cením autentičnosti, emotivnosti a ve značné 
míře i aktuálnosti.

Vraťme se ale k vaší profesi kamerama-
na. Kdy jste stál za kamerou naposledy?

Protože ještě stále aktivně pracuji, za ka-
merou stojím prakticky velmi často. V minulém 
roce jsem dokončil poměrně náročný hraný 
film na motivy Karla Čapka Osudové peníze 
v režii Jiřího Krejčíka, potom to byly nějaké 

dokumenty, audiovizuální programy. Zrovna teď 
připravujeme pro Českou televizi dokumentární 
film o paranormálních jevech. Ale upřímně se 
přiznám, že jak budeme točit ty duchy, skřítky 
a příšery, to ještě netuším.

Je pravda, že se z vás stal pedagog?
Pedagogické činnosti se věnuji více než 

dvanáct let. Samozřejmě jsou tu pozitivní i ne-
gativní aspekty této činnosti. Protože jsem 
optimista, zůstanu radši u těch kladných. Vývoj 
nových technologií i výrazových výtvarných pro-
středků v naší profesní oblasti je tak neuvěřitel-
ně progresivní, že abych udržel s nimi kontinuitu 

a ještě byl aspoň krok před studenty, vyžaduje 
to značnou práci, studium, kontakty se zahra-
ničím, noci na internetu a mnoho dalších aktivit. 
Ale toto všechno, spolu v soužití s kolektivem 
mladých lidí, kde mám možnost poznat jejich 
názory, životní styl, ambice, talent a schopnosti, 
mi dává možnost, a co víc, nutí mě k výrazné 
činnosti, takže nemůžu „sedět v křesle“ a žít 
jenom z předcházejících zkušeností. Myslím, že 
to mě velmi pozitivně drží nad vodou. 

Pokud byste se měl ohlédnout, tak 
na který film, pod nímž jste podepsán jako 
kameraman, rád vzpomínáte?

Těch filmů by bylo určitě více. Každý měl 
něco do sebe. Ale když už, tak to byl první, 
který mi v podstatě otevřel cestu k další kariéře, 
a to byla Sonáta pro zrzku, druhý, kde jsme 

si to nejvíc užili, byl Stav ztroskotání, a třetí, 
kterého si nejvíc cením, se jmenuje Rekviem 
pro panenku.

A co režiséři? Se kterými jste si  při 
natáčení nejvíc rozuměl?

V první řadě to byl Vít Olmer, s nímž jsme 
spolu natočili jedenáct hraných distribučních 
a televizních filmů a tři dokumenty včetně do-
kumentu o Jiřím Muchovi. Měl jsem to štěstí, že 
i s převážnou většinou režisérů jsme vycházeli 
velmi dobře a přátelsky. Samozřejmě že se 
občas vyskytly drobné názorové tvůrčí nesho-
dy, ale bez toho by to snad nebylo možné ani 

prospěšné.
 Byli i tací, s nimiž jste 

si třeba nerozuměl?
Byli dva. Jejich ambice 

nebyly úměrné jejich schop-
nostem profesionálním i lid-
ským. Dokonce v jednom pří-
padě jsem nechtěl být uveden 
v titulcích. Ale nakonec se to 
nějako srovnalo.

Jak se díváte dneska 
na současnou českou filmo-
vou produkci? Sledujete ji, 
chodíte do kina?

Myslím si, že současná 
česká filmová produkce je  
žánrově pestrá a v mnoha pří-
padech i velmi kvalitní. Bohužel 
je v ní cítit absenci finančních 
prostředků. S nimi, s duchov-
ním a profesionálním poten-
ciálem našich lidí bychom se 
určitě dostali na jednu z nej-

vyšších příček světové kinematografie. Do kina 
samozřejmě chodím velmi často. Viděl jsem 
prakticky všechny české filmy. Jednak mě to 
baví a zajímá, jednak cítím potřebu upozorňovat 
na ně studenty.

Funguje i u vás tzv. profesionální defor-
mace, že třeba při sledování filmu porovná-
váte na úkor příběhu práci  vůbec „finesy“  
kameramana?

Primárně se snažím dívat se na film jako 
normální divák. Nechat se unést příběhem. 
Když mě film nebo i televizní pořad výrazně 
zaujme, pak si ho dodatečně v kopii analyzuji 
i po záběrech. Lhal bych, kdybych tvrdil, že  
profesionální deformace nefunguje.

Pokračování na str. 23  
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Západné Karpaty - společná hranica (Chránené územia Trenčian-
ského kraja) - to je název výstavy, která byla otevřena 7. dubna v hole-
šovském zámku. Výstavu, která je umístěna v podloubí zámku a která 
potrvá do 15. května, připravilo společně Městské kulturní středisko 
Holešov, Hornonitranské múzeum v Prievidzi a Muzem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. Avšak pro návštěvníky zámku to není zdaleka  jediná 
expozice, kterou mohou v těchto dnech v zámku vidět  - zatímco v malé 
zámecké galerii mohou zhlédnout fotografickou výstavu Evy Pilarové 
a Roberta Rohála, v prvním patře je impozantní výstava renomovaného 
malíře Borise Jirků. 

Novinkou pro návštěvníky zámku je centrální pokladna, která je 
umístěna hned  při vstupu do zámku za hlavním vchodem vpravo. 

Všechny výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, a to vždy od  
9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Text a foto Robert Rohál

Nová výstava v podloubí 
holešovského zámku

Myslím si, že současná česká filmová produkce 
je žánrově pestrá, říká kameraman Juraj Fándlí

Dokončení ze str. 22
Je však zajímavé, že funguje hlavně v těch 

případech, kdy se objeví například diletantské 
nebo skriptové chyby. Když je všechno, jak má 
být, pak si to člověk ani výrazně neuvědomuje - 
pokud se nechce úmyslně na něco soustředit.

 Udržujete s lidmi od filmu přátelství? 
Stýkáte se, kamarádíte?

Současná doba a až hektický způsob na-
táčení tomuto nepřejí. Bohužel málokdy se 
stává, že je štáb  ubytovaný někde na hotelu 
po určitou dobu, kde vznikaly bližší přátelské 

vztahy a „veselé příběhy z natáčení“. Teď se 
z ekonomických důvodů vyhledávají lokality 
na natáčení co nejblíže ke studiu, které projekt 
realizuje. Po natáčení se pak všichni rozeběh-
nou, často i za dalšími „kšefty“, a uvidí se až 
příští den. Je to škoda. U těch hlavních tvůrčích 
profesí probíhá obvykle ještě příprava na další 
den, a tak jsou ty vztahy bližší. I když spolupra-
cuji s lidmi, se kterými patříme do skupiny těch 
více „pracovně vytížených“, poměrně často se 
setkáváme či už soukromně, nebo při spole-
čenských událostech.

Pokud vím, tak jste se podí-
lel i na hudebních videoklipech. 
Co to bylo za klipy a interprety?

Těch klipů zase nebylo až tak 
moc. Byl to třeba hodinový klipový 
hudební film s Ivetou Bartošovou, 
hudební show zpívajícího hudební-
ho skladatele Richarda Pachmana 
na Křížikově fontáně v Praze, klip 
na písničku Zatmění s Leonou Ma-
chálkovou… Vybavují se mi i klipy 
pro kapelu Argema nebo Petera 
Lipu anebo klip z pohádky Z pekla 
štěstí, ve kterém byli Iveta Bartošo-
vá a Dan Hůlka.

Je vám bližší práce ve filmu, 
nebo pro televizi?

I když jsem natočil značné 
množství dokumentárních, pro-

pagačních a re-
klamních filmů, 
těžiště mé práce 
bylo u filmu hra-
ného. V posled-
ní době jsem se 
často zúčastnil 
k romě j iného 
i natáčení  hra-
ných televizních 
filmů. Vzhledem 
k novým digitál-
ním technologiím 
a způsobům na-
táčení tzv. zábě-
rovou technologií, 
to jest po jednotli-
vých záběrech, je 
způsob natáčení hodně podobný s filmem. Jsou 
tam určitá specifika, ale to by bylo na dlouhé 
povídání… I když jsem měl možnost pracovat 
na několika přímých přenosech nebo televizních 
inscenacích snímaných tzv. sekvenční techno-
logií několika kamerami, cítil jsem v tom určité 
omezení ve výrazových prostředcích. Proto si 
myslím, že tento způsob natáčení je vhodnější 
spíše pro komerční sféru, ať už jde o zábavu, 
publicistiku, či sport.

Robert Rohál
Foto archiv autora a František Sovadina

Během vernisáže v zámecké galerii 11. března 2011. 
Juraj Fándlí (vzadu uprostřed) byl jedním z návštěvníků 

výstavy Evy Pilarové a Roberta Rohála. 

Jedním z nejoblíbenějších 
režisérů Juraje Fándlího  

je Vít OImer.

TIP PRO VÁS

Od 1. května do 30. září le-
tošního roku mohou zájemci opět 
zdarma navštívit s průvodcem farní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Holešově. Prohlídky se konají 
díky projektu Zlínského kraje Ote-
vřené brány, který se letos usku-
teční již třetím rokem. Jedná se o 
společnou aktivitu Zlínského kraje, 
Arcibiskupství olomouckého, far-
ností, měst či obcí v regionu. 

V roce 2009 navštívilo devět 
vybraných církevních památek cel-
kem 50 tisíc lidí. V minulém roce 
se do projektu zapojilo devate-
náct kostelů a návštěvnost dosáhla 
75 tisíc. Letos je možné navštívit 

Farní kostel se opět otevře návštěvníkům
jednadvacet sakrálních památek 
v rámci Zlínského kraje.

V loňském roce, kdy se v Ho-
lešově konaly prohlídky vůbec po-
prvé, si náš farní kostel přišlo pro-
hlédnout skoro 1500 návštěvníků 

z různých koutů republiky všech 
věkových skupin, věřící i nevěřící. 

Zájemci se mohou opět se-
známit s historií chrámu, prohléd-
nout si podrobně interiér a unikátní 
Černou kapli. Pro návštěvníky jsme 
letos připravili novinku - během 
prohlídky se dostanou i na kůr, 

kde si mohou zblízka prohlédnout 
nejen velmi vzácné varhany z polo-
viny 18. století, ale naskytne se jim 
také neobvyklý pohled do hlavní 
lodi kostela. 

Prohlídky se budou konat vždy 
o víkendech (v sobotu 10 - 12 a 13 
- 16 hod. v neděli 10.30 - 12 a 13 
- 16 hod.) a státních svátcích. Vět-
ší skupinky návštěvníků je možné 
provést i v pracovní dny po domlu-
vě na faře - tel. 739 246 037. 

Více informací na internetových 
stránkách Římskokatolické farnosti 
Holešov - www.farnost.biz. 

Radka Pilařová
Foto Robert Rohál
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Holešov - Podobně jako každý rok proběhne i letos 1. května den 
otevřených dveří na zámku Holešov. Vrcholem celodenního programu bude 
podvečerní setkání studentů tří konzervatoří pod názvem Trienále. Jedná se 
o ojedinělý projekt iniciovaný ostravskou konzervatoří a tamějším profeso-
rem Zdeňkem Fignesem. Představí se Hornkvartet z Ostravy, tzn. hráči na 
lesní rohy (vystoupili i při letošním otevírání turistické sezony na zámku 1. 
dubna) a z téže konzervatoře přednese Javorový kvartet mj. i skladby F. X. 
Richtera. Kroměřížskou konzervatoř bude reprezentovat Hanácké plechové 
króžek  a konzervatoř Brno obsáhlé těleso Harmonia tibiarum. Zazní skladby 
Antonína Dvořáka, Johanna Kaspara Schmida a dalších velikánů.

Současné slunečné počasí slibuje i pro První máj prožití příjemného 
dne v prostorách zámku i zahrady a sváteční jarní čas jistě obohatí i uvedený 
koncert. Trienále - Brno, Kroměříž, Ostrava - a také Holešov - proběhne v sala 
terreně od 18 hodin. Průvodní slovo bude patřit herci Pavlu Handlovi.

R. Seifert

Koncert tří konzervatoří obohatí 
na zámku První máj

A to nejen u příslušníků lidské-
ho rodu. Po zimním toulání s velkými 
hejny havranů občas podlehne pů-
vabům naší kavky obecné jedinec 
kavky obecné východoevropské 
(Corvus monedula soemmeringi), 
lišící se bílým půlměsíčkem, který 
ohraničuje na obou stranách dole še-
dou šíji. Obývá sice východní Evropu 
asi od čáry Pobaltí - východní Polsko 
- Balkán, ale v dnešní globalizované 
době - kdo by si se vzdáleností při 
výběru partnera dělal nějaké staros-
ti. Třeba jako ten elegantní pár na 
snímku, trávící spokojený rodinný 
život v okolí holešovského zámku.

Text a foto Zdeněk Hlaváč

Láska je láska…

Nezapomeňte 
na blížící se koncert 

skupiny 
POUTNÍCI! 

Pondělí 25. 4. New 
Drive Club Holešov

MKS - MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLEŠOVĚ
Vás zve na

BESEDU SE ZNÁMOU REGIONÁLNÍ 
SPISOVATELKOU KLÁROU JANEČKOVOU

PÁTEK 6. KVĚTNA 2011 v 17.00 hodin
Studovna Městské knihovny v Holešově

Vstupné: 25,- Kč

BLAHOPŘÁNÍ
Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť je 

to materiál, 
z něhož se dělá život!

Dne 29. dubna 2011 oslaví 86. narozeniny 
naše maminka a babička, paní 

JARMILA NOVÁKOVÁ z Holešova.
Vše dobré, ale hlavně hodně zdraví a životní 

pohody přejí dcera Jarmila 
a syn Václav se svými rodinami. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ
Ať narozeniny jsou prvé, třetí či páté,

anebo jako Tvé, Tvé pětadevadesáté,
jsou jedny jediné, neopakující, jako Ty jsi pro nás

babička,  nás všechny milující...

Dne 9. května 2011 oslaví 95. narozeniny naše maminka, babička 
a prababička, paní ANTONIE VALDOVÁ
Vše nejlepší přejí děti, vnuci a pravnuci.

BLAHOPŘÁNÍ naší dlouholeté člence OLZE KOLÁŘOVÉ k vý-
znamnému životnímu jubileu, které slaví v měsíci dubnu. Přání toho 
nejlepšího vyslovuje nejen výběr T. J. Sokol Holešov, ale i všechny 
ženy, pro které celá léta připravovala a vedla cvičební hodiny v naší 
sokolovně. A to jak v období před rokem 1990, tak i po znovuobnovení 
Sokola v našem městě. Naše dnešní poděkování patří sestře Kolářové 
za dlouholetou práci cvičitelky a za práci ve výboru obnoveného Sokola 
Holešov. Přejeme jí do dalších let životní pohodu a zdraví.

Výbor T. J. Sokol Holešov

Na snímku jubilantka O. Kolářová, A. Neradilová a V. Zapletalová.

Castellum Holešov připravuje 
hodnotný zájezd

Holešov - Pravidelně na jaře probíhají výroční členské schůze 
mnoha spolků. Stejně se tak setkali i členové občanského sdružení 
Castellum Holešov. V prostorách Drive Clubu kina Svět 30. března 
zhodnotili loňský rok a také se hovořilo o budoucnosti sdružení a jeho 
další činnosti. Castellum Holešov sice velmi silně zasáhlo nečekané úmrtí 
předsedy a spoluzakladatele sdružení Jiřího Zapletala, ale přesto se čle-
nové celkem jednoznačně vyslovili k pokračování existence společnosti. 
Společnost uspořádala počátkem února třetí Zámecký ples a na základě 
diskuze a návrhů by měl být nyní nejbližší akcí zájezd na sever Moravy, 
a to do Hradce nad Moravicí a Štramberka. Jednalo by se o zájezd, který 
navazuje na předcházející  a jenž přibližuje souvislosti a vztahy Holešova 
a jeho šlechtických rodů s dalšími částmi naší země. Zájezd je naplá-
nován na sobotu 11. června a zájemci mohou co nejdříve informováni 
o možnosti přihlášení se - předpokládá se, že tak budou učinit podobně 
jako v minulých letech v Městském informačním centru.

R. Seifert
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Sportovní klub policie Holešov - oddíl 
judo uspořádal v sobotu 2. 4. 2011 turnaj, 
na který byly přizvány oddíly z blízkého okolí 
(Hulín, Kroměříž, Přerov, Zlín, Uherské Hradiš-
tě, Prostějov a Veselí nad Moravou). Snahou 
organizátorů bylo připravit vše tak, aby se 
účastníci co nejvíce přiblížili věkovým a váho-
vým kategoriím holešovských judistů. Závod-
níci z jednotlivých oddílů bojovali na tatami 
v prostorách VPŠ a SPŠ MV Holešov. Oddíl 
SKP Holešov reprezentovalo třináct judistů, 
kteří se ve svých váhových kategoriích umístili 
většinou na medailových pozicích.
1. místo Josef Kolář (váhová kategorie do 58 
kg), Nguyen Hung Duc (váh. kat. do 58 kg - 
student VPŠ a SPŠ MV Holešov), 2. místo 
Matěj Kubíček (váhová kategorie do 29 kg) Ján 
David (váhová kategorie do 35 kg) Bajmaku 
Violeta (váh. kat. do 55 kg - studentka VPŠ 
a SPŠ MV Holešov) Kovbasey Volodymyr 
(váh. kat. do 81 kg - student VPŠ a SPŠ MV 
Holešov), 3. místo Jakub Horák (váhová 
kategorie do 55 kg), Martin Čabla (váh. kat. 
do 66 kg - student VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
Petr Rozsypal (váhová kategorie do 81 kg)  
4. místo May Trung Hieu (váh. kat. do 66 kg - 
student VPŠ a SPŠ MV Holešov), 5. místo Do-
minik Dorazín (váhová kategorie do 58 kg).

Úspěšný průběh turnaje umožnilo kvalitní 
sportovní zázemí a podpora VPŠ a SPŠ MV 
Holešov. Poděkování patří rovněž organizá-
torům turnaje - řediteli turnaje Ing. Ludvíku 
Urbanovi, trenérům SKP Holešov Pavlu Vy-
hlídalovi, Petře Podvalové a Jiřímu Hrbáčovi 
a také městu Holešov za finanční příspěvek 
na zakoupení ocenění pro závodníky.

(ur)

Účastníci judistického turnaje v Holešově. 

Judistický turnaj na holešovských tatami vyhrál Josef Kolář

Inzerujte 
v Holešovsku,

je to  
výhodné

Starší přípravka SFK Holešov 
přes zimu nezahálela a poctivě se 
připravovala na jarní sezonu. Dělo 
se tak převážně v tělocvičně 3. Zá-
kladní školy pod vedením trenéra 
Karla Daňka a asistentů Renka 
Petratury a Standy Úlehly.

V průběhu přípravy jsme se 
zúčastnili několika halových tur-
najů s dobrými výsledky a pěknou 
hrou. Dvakrát jsme skončili prv-
ní, 1x druzí, 3x třetí a třikrát čtvrtí 
a 1x pátí. Vyvrcholením přípravy 
byl mezinárodní turnaj v Lipníku 
nad Bečvou, kde jsme obsadili 5. 
místo. O medaili nás připravil jedi-
ný bod, který byl na dosah. Máme 
mezi námi kluky, ze kterých -  když 
budou na sobě dál pracovat - mo-
hou být dobří fotbalisté. V přípravě 

Starší přípravka jde do jarní části 
soutěže z prvního místa

máme 16 kluků ve věku 9 a 10 let. 
Trénujeme 2x týdně v hale nebo 
venku. Největším problémem je, 
že v Holešově chybí hřiště s umě-
lou trávou, které by určitě bylo 
přínosem nejen pro naše mladé 
fotbalové naděje, ale i pro celý 
holešovský fotbal.

Na závěr bych rád pozval 
naše příznivce na mistrovské 
zápasy, které hrajeme v neděli 
na hřišti ve Všetulích. Po podzimní 
části vedeme naši skupinu kraj-
ské soutěže před SK HS Kroměříž  
a J. Otrokovice.

Opravdu je se na co dívat a ješ-
tě se můžete občerstvit v hezkém 
prostředí v hospůdce na hřišti.

Karel Daněk, 
hlavní trenér

Mladý motokrosový závodník Lukáš Janiš se zúčastnil v sobotu  
2. 4. 2011 v Dalečíně seriálu Vysočina MX CUP a dokázal vybojovat 

celkově 2. místo. Podrobně jsme o tom psali v minulém čísle. 
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Prodám štěňátka dlouhosrstého jezevčíka 
standard po rodičích s PP. Volné 3 fenky, odběr 
konec května, budou odčervené a očkované. 
Jsou odchované v bytě v milující rodině. Oba 
rodiče možno vidět na místě i s rodokmenem. 
Nezávazná návštěva vítána, cena 2500-, mož-
ná domluva! Telefon 732 138 357.

Prodám štěňátka
jezevčíka

II. liga 
9. kolo: ŠK Holešov A - Slavia Kroměříž   

2.5 : 5.5. Favorit v Holešově nezaváhal, naši hrá-
či dokázali uhrát pouze pět remíz. Remizovali: 
A. Sojka, P. Navrátilík, L. Zicháček, A. Peška, 
M. Rafaja ml.

10. kolo: Spartak Adamov - ŠK Holešov 
A  4.5 : 3.5. Jen výhra dávala ještě Holešovu 
naději na záchranu, což se však našim hráčům 
nepodařilo, takže Holešov definitivně sestupuje 
ze II. ligy do krajského přeboru. Vyhráli: A. Sojka, 
P. Navrátilík. Remizovali: R. Šudřich, M. Rafaja 
st., M. Vymětal.

Krajský přebor
10. kolo: Staré Město D - ŠK Holešov B 

3.5 : 4.5. Předposlední celek soutěže sehrál s 
naším béčkem vyrovnaný zápas, který nakonec  
rozhodli naši hráči na předních šachovnicích. 
Vyhráli: A. Sojka, P. Navrátilík A. Chutný. Remi-
zovali: M. Rafaja st., R. Šudřich, R. Zajíček.

Regionální přebor
10. kolo: Junior Postoupky - ŠK Holešov C  

4.5 : 3.5. Naše „céčko“  bylo ve stejné situaci 
jako „áčko“, jen výhra v tomto zápase dávala na-
ději na záchranu. Výsledek byl však stejný jako 
u „A“ týmu v Adamově, takže „céčko“ sestupuje 
do regionální soutěže. Vyhráli: Vl. Ševela, J. 
Hromada, .M. Novák. Remizovali: Z. Krejcar.

Sokol Holešov A - Rapos Sulimov 5 : 3. Vy-
hráli: A. Peška, L. Janík, L. Botek,O. Sedláček. 
Remizovali: R. Holman, J. Košata.

Regionální soutěž
9. kolo: Sokol Postoupky D - Sokol Holešov 

B 2.5 : 5.5. I ve druhém utkání nadstavbové 
části Holešov vyhrál a udržel vedení ve skupině 
B  a celkově  páté místo. Vyhráli: M. Sovadina, 
M. Kunc, V. Hasník, L. Janík, M. Tomeček ml. 
Remizoval: O. Sedláček.

10. kolo: Sokol Holešov B - ŠK Milovi-
ce 3.5 : 4.5. V přímém souboji o páté místo 
se Holešov utkal s překvapením nadstavbové 
části, družstvem Milovic. Ve vyrovnaném zá-
pase rozhodla zkušenost hráčů SK Holešov, 
hostujících za Milovice, kteří zajistili hostům 
historický úspěch. Sokol Holešov obsadil šesté 
místo, postup vybojoval Loukov před mohutně 
finišujícími Pravčicemi zásluhou lepšího skóre o 
pouhý půlbod. Naopak poslední místo obsadil 
Hulín, kdysi jeden z nejlepších klubů v okrese. 
Vyhráli: M. Sovadina, M. Tomeček ml., Č. Volt-
ner. Remizoval: L. Botek.

(is)

ŠACHYOba týmy DFK prohrály
Rakovec Kotvrdovice - DFK Holešov A: 4:1 

(2:1)
Nepříjemné překvapení čekalo v prvním 

soutěžním kole na příznivce holešovského cel-
ku - po suverénním podzimu všichni očekáva-
li podobný jarní úvod, ale opak byl pravdou. 
Po bezkrevném výkonu DFK zaslouženě prohrál. 
Začátek zápasu začaly hostující hráčky náporem, 
dostaly se několikrát k brance Rakovce, ale ne-
zkušené mladé útočnice nedokázaly ani jednou 
efektivně zakončit. Postupně se hra vyrovnala, 
domácí celek těžil především z nepřesné hry 
DFK - vůbec se nedařilo středovým hráčkám, 
chyběla zde jakákoliv rozehrávka a herní myš-
lenka. Domácí se postupně osmělili a poprvé 
udeřili ve 20. minutě, kdy po chybné komunikaci 
obránkyň a brankářky pohodlně skórovali. Všichni 
čekali na rozhodnou odpověď Holešova, ale 
opak byl pravdou - nepřesností ve hře přibývalo, 
jindy technická Míša Dobroslávková si nedoká-
zala tentokrát poradit s terénem ani soupeřkami, 
v nepřesnostech jí sekundovala Kamila Dětská, 
která byla u druhé branky domácích po svém 
zbytečném odkopu k vlastní brance. Před půlí se 
konečně poprvé prosadila slabě hrající Kuchařo-
vá, ale pauza hostujícímu celku nepomohla, jeho 
špatný výkon se naopak stupňoval. Hra stoperské 
dvojice se postupně rozpadla, Adéle Motalové se 
nedařilo zastavovat protiútoky domácích, a tak 
se několikrát brankářka Bělašková ocitla tváří 
v tvář domácím útočnicím; naštěstí zopakovala 
svůj výborný sobotní výkon a kapitulovala pouze 
dvakrát  - poprvé po rohovém kopu a sérii chyb při 
bránění, podruhé po chybách hráček pravé strany 
hřiště. Úvodní zápas se Holešovu vůbec nevyvedl 

vlastní vinou, chybělo potřebné nasazení, chuť 
hrát a bojovat o vítězství.

Sestava: Bělašková, Skalická, Vybíra-
lová, Motalová, Kozubíková, Samsonková, 
Dobroslávková, Dětská, Zichalová, Kučerová, 
Kuchařová. Střídala: Vališová. Branka: Kucha-
řová. Nejlepší hráčka: Hana Samsonková.

FK Mutěnice - DFK Holešov B: 4:0 (2:0)
K dalšímu utkání odjel rezervní tým značně 

oslaben o nemocné hráčky a o ty, jimž hráčské 
povinnosti dělají problémy jako takové… O deseti 
ovšem sehrál tým vynikající zápas a byl více 
než rovnocenným soupeřem domácímu celku; 
bohužel rozhodly zbytečné chyby a fyzické síly… 
Do 25. minuty odolával Holešov náporu Mutěnic 
celkem bez problémů, pak se ale poprvé dopus-
tila chyby stoperská dvojice při nedůsledném 
bránění po rohovém kopu a domácí šli do vedení. 
Vyrovnaná hra obou celků pokračovala, domácí 
branku několikrát ohrozila agilní Veronika Kuče-
rová, ale ledabylé zakončení vzalo DFK šanci 
na vyrovnání; naopak po chybě stoperky zvýšily 
Mutěnice na 2:0. Po přestávce přes zdravotní 
handicap dvou hráček pokračovali hosté ve vy-
rovnané hře, přesto padly další branky po chybě 
gólmanky a opět stoperky. Celkový výsledek je 
vzhledem k sestavě a absencím velmi dobrý, 
trenéři byli rovněž spokojeni s obětavým výkonem 
a bojovností hráček. 

Sestava: Kuchařová, Kozlanská, Zicha-
lová, Šefránková, Procházková, Pavelcová, 
Hovořáková, Kozubíková, Kučerová, Haban-
cová. Nejlepší hráčka: Adéla Kozubíková.

Mgr. Svatava Ságnerová

První tým DFK Holešov spolu se svými trenéry. 
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I. Valašský FC - SFK ELK Holešov
4   (2 : 0)   1

Již třetí utkání na hřištích soupeřů zavedlo 
hráče Holešova do Rožnova. Po vítězství v O. 
N. Vsi odjeli s velkými ambicemi, které nakonec 
nenaplnili. Ne že by byli horší než domácí, ale 
v produktivitě hodně zaostali a to se nakonec od-
razilo na konečném výsledku. Začátek měli hos-
té ve své moci a již ve 12. minutě bomba Marka 
skončila na tyči. V 15. minutě zakončil opět 
Marek, ale branka nebyla uznaná pro postavení 
mimo hru. Ve 27. minutě hosté útočili, míč ale 
získali domácí a Drapela z úhlu přes celou bránu 
dal první branku utkání. Ve 27. minutě zahráli 
domácí rohový kop, stopeři zaváhali a domácí 
hlavou zvýšili na 2 : 0. Snaha Holešova skončila 
mimo bránu. Do druhé půle hosté nastoupili se 
snahou zkorigovat nepříznivý stav. V 53. minutě 
mířil z dobré šance nad Křenek. V 55. minutě 
trestný kop Sedlaříka jen těsně minul tyč. Pak 
přišla 66. minuta, za obránci se ocitl sám Maléř 
a pohodlně přes Krejčího zvýšil na 3 : 0. V 68. 
minutě Belza přehodil domácího brankáře hla-
vou a stav se změnil na 3 : 1. V 70. minutě ztratil 
míč na polovině Sumec, vzadu zaváhal Charuza 
a bylo 4 : 1. Domácí ze stejných šancí dokázali 
vstřelit čtyři branky, hosté jen jednu. Utkání řídil 
před 100 diváky rozhodčí Valčík.

Sestava: Krejčí - Vávra, Roubalík, Charu-
za, Ohlídal - Sumec, Sedlařík, Münster, Belza 
- Křenek, Marek. Střídání: v 68. min. za Vávru  
Vyoral, v 76. min. za Ohlídala - Kostov.

FK Ostr. Nová Ves - SFK ELKO Holešov
0   (0 : 2)   3

Hosté si od začátku nepřipouštěli další 
ztrátu bodů, vždyť šlo o soupeře z konce tabulky. 
Již ve 4. minutě zahrával trestný kop Sedlařík 

Fotbalisté sehráli tři utkání v jednom týdnu

ze 20 metrů a míč se poprvé třepetal v síti 0 : 1. 
Hra probíhala převážně na půli domácích, ale 
nepřesnost v přihrávkách před trestným územím 
bránila zvýšení náskoku. Ve 25. minutě se už ne-
mohl na nemohoucnost dívat Roubalík a po sólu 
z poloviny hřiště až do vápna zvýšil na 0 : 2.

Ve druhé půli hosté namísto poklidu ve hře 
začali opět předvádět hru podobnou předchá-
zejícímu zápasu ve Vsetíně. Domácí začali více 
ohrožovat branku hostí a již v 53. minutě zastavil 
jejich akci Ohlídal za cenu žluté karty. Ale již 
v 57. minutě prošel z pravé strany k bráně Olša 

a zvýšil na 0 : 3. V 71. minutě domácí z pravé 
strany nastřelili tyč. V 79. minutě obdržel za faul 
žlutou kartu Sumec.  V 80. minutě dostal žlutou 
kartu také domácí Straka. Utkání pokračovalo 
do konce v nepřesnostech a díky domácím 
udržel brankář Krejčí již třetí nulu v jarní části. 
Utkání řídil rozhodčí David Polášek.

Sestava:  Krejčí, - Belza, Roubalík, Cha-
ruza, Ohlídal - Sumec, Sedlařík, Münster, 
Olša-Marek, Křenek. Střídání. 70. min. za 
Ohlídala - Kostov, 76. min. za Olšu - Vávra, 
80. min. za Belzu - Vyoral.

FC Vsetín - SFK Elko Holešov
2   (1 : 0)   0

Po dvou utkáních na domácím hřišti, kde 
mužstvo neobdrželo branku, nastupovali hole-
šovští hráči s myšlenkou dovézt další body. 
Od prvních minut se pustili do soupeře a hned 
v osmé minutě centr Bartáka Marek minul. 
Ve 13. minutě střela Charuzy mířila nad. Od 20. 
minuty začínali získávat pole domácí a po chybě 
Belzy vytěsnil míč na roh Krejčí. Ve 25. a 27. 
minutě vyrazil Krejčí míč na rohy. Ve 34. minutě 
přišel trestný kop, který Beno poslal na Krejčího, 
tomu míč po větru vyskočil z náruče a pohotový 
Lukáš dorazil - 1:0. Byla to první branka jara, 
kterou Vsetín dal. Ve 41. minutě sice hosté 
vyrovnali, ale pomezní odmával ofsajd. 

Ve druhé půli se hosté snažili dále o vy-
rovnání, v zádech měli prudký vítr, ale vše 
končilo na nepřesnostech. Dobře zformovaná 
obrana Vsetína stále odolávala. Největší šance 
přišla v 63. minutě, kdy Křenek po vlastním 
sólu trefil pouze tyč. V 67. minutě vystřídal 
Roubalíka Bačík, ale jeho přítomnost na hřišti 
trvala jen šest minut. Při šanci Vsetína hosté 
zatáhli za záchrannou brzdu, kterou ohodnotil 
rozhodčí červenou kartou. I v deseti se hosté 
snažili o srovnání stavu. Pak ale přišel trestný 
kop, který hostující obrana odkopla málo a Or-
ság ze 25 metrů vymetl vinkl Krejčího brány -  
2 : 0. Utkání řídil rozhodčí Subík před 100 diváky, 
z nichž většina přijela z Holešova.

Sestava: Krejčí - Belza, Charuza, Rou-
balík, Ohlídal - Barták, Münster, Sedlařík, 
Sumec - Marek, Křenek.

Střídání: 62. minuta za Belzu Vyoral, 
67. minuta za Roubalíka Bačík, 76. minuta 
za Křenka Olša.

(hr)

Hulín - SFK Holešov  B     
1  (1:0)  0    

„Průměrný zápas, který byl hodně ovlivněn silným větrem. První po-
ločas patřil domácím, kteří si vytvářeli nebezpečné příležitosti, ale docela 
se nám dařilo, někdy i trochu se štěstím, neinkasovat. Po 15 minutách 
se hra srovnala, a i když jsme hráli proti větru, tak jsme si vytvořili pár 
dobrých příležitostí. Co to ale pomůže, když nemáme finální přihrávku. 
Zákonitě přišlo to, že ve 40. minutě jsme dostali branku. Druhý poločas 
patřil opticky nám, protože také soupeřovi dělal vítr problémy, ale zase 
se budu opakovat, dvě střely na branku je prostě málo. Tentokrát bylo 
mužstvo hodně omlazené a nemůžu říct, že by hrálo bez nasazení. Ale 
jestli nebudou starší hráči, těžko bude šlapat. Hulínu gratuluji k vítězství 
a také všem třem rozhodčím (??děkuji) za zápas.“

Sestava: Pospíšil - Truhlář, Hasala, Snopek J., Jirsa, Přívara 
Vl., Chudárek, Olša, Oral, Machálek, Uruba

Střídání - Jirsa (Vaculík) Uruba (Labancz)

Holešov  B - Fryšták  
0  (0:0)  2  

„Byl to zápas, který mě zklamal výsledkově. Co pomůže, že jsme 
předvedli dobrý výkon, se spoustou vyložených šancí, když střelci v B 
týmu jako by vymřeli. Situace je pro nás hodně špatná.  Jestli nezačneme 
sbírat body, tak nemáme žádnou šanci soutěž udržet. Nechci veřejně 
hodnotit, proč nemáme žádné výsledky, ale kdyby nebylo A mužstva, tak 
by to vypadalo ještě hůř. Možná že je ta největší chyba ve mně, a tak 
kdyby se našel někdo, kdo by to za mě vzal a udělal v tom pořádek, 
tak mu to rád předám. Všetuly a Holešov byly vždycky fotbalové a těch 
hráčů, kteří skončili a rozumí tomu, jak by se to mělo dělat, je poměrně 
hodně. Zároveň bych chtěl poděkovat všem lidem, co kolem toho cho-
dí, a taky všem skalním fanouškům, kteří se na nás chodí dívat, i když 
většinou není na co.“

Sestava: Krejčí - Očadlík, Charuza, Krajcar, Jirsa, Vávra, Su-
mec, Chudárek, Kostov, Přívara Vl., Uruba.

Střídání - Očadlík (Oral), Uruba (Snopek).

Očima trenéra Milana Dvorníka
PŮJČKY & REALITY 
www.dinero.cz
PRÁCE Z DOMU, více na www.
byznyszdomu.cz
Prodám dětskou koloběžku po jed-
nom dítěti, krásná, zachovalá. Na-
fukovací kola, červeno-žluto-modrá, 
pro dítě od 3 let.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 2 + 1 s lodžií na sídliš-
ti U Letiště v Holešově, byt i dům 
jsou po rekon., tel. 606 711 404.
Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel. 
724 757 116.
Pronajmu byt 2+1 v Holešově 
U Letiště. Volný od 1. června 
2011.Tel. 739 884 472. 

Březnice - SFK Holešov  B 1 : 0 (1:0)
Kdyby dnešní zápas skončil 4 : 4, tak by se nikdo nedivil. Bylo to 

hodně vyrovnané, my jsme působili fotbalovějším dojmem, soupeř byl 
zase nebezpečnější v koncovce. Opět není skoro co vytýkat, přijeli jsme 
v hodně mladé sestavě, ale je to pořád dokola. Kdyby zápas trval rok, 
tak se nikdo netrefí, a když už, tak do vlastní branky. 
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SOUTĚŽ SPONZORUJE 
RESTAURACE KANADA

Čtyřiačtyřicet  čtenářů rea-
govalo na hádanku, kterou jsme 
uveřejnili v Holešovsku č. 6 /2011, 
přičemž všichni poznali, že jde 
o písničku „Kávu si osladím“ (L. 
Štaidl/ J. Štaidl), kterou zpívá Karel 
Gott. První vylosovanou výherkyní 
je Vladimíra Fridrichová z Holešo-
va, druhou vylosovanou Anežka 
Jandová z Roštění - obě dámy si 
pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDO-
KU pošleme volné vstupenky do kina Svět Lukáši Markovi z Martinic 
a Libuši Dvořákové z Holešova. Všem šťastným výhercům redakce 
srdečně gratuluje! 

A teď už pokračujeme v nové hádance, která je od letoška postave-
na na písničkových textech. Nabídneme část textu - a vaším úkolem je 
uhodnout, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpívá.

„Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst, snad 
ani list. Hrdina byl v tom románu schován, miluji ho, jmenuje se…

Správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Hole-
šovsko, 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 

Není tomu tak dávno, co jsme oslavili še-
desátku, 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 

DIVADLO 6. KVĚTNA ŽIJE UŽ 65 LET!
měsíčního festivalu. Na květen jsme pro veřej-
nost 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 ce-
lou dobu festivalu navštívit výstavu zachycující 
počátky ochotnického snažení v Holešově až 
po současnost.

Sedmnáctiletá Gabriela Gunčíková nadále boduje v pěvecké soutěži 
Česko-Slovenská SuperStar. V  pondělí 18. dubna postoupila do třetího 
finálového večera, který proběhne tuto neděli.

Město Holešov vydává v edici Knihovnička Holešovska brožuru 
Petry Antonovové Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku. 
Začátkem května pak vyjde publikace Jiřího Valenty nazvaná Památky 
na Holešovsku zaměřená na sochy, pomníky padlým a kostely.

RR

Nové publikace

Zpěvák Karel Gott.


