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Školní je na prodej?
Co vy na to, pane
starosto?
Zastupitelstvo města
na svém posledním zasedání vypsalo soutěž na
prodej pozemků ve Školní
ulici. Jaký je tedy záměr
města? Co vy na to, pane
starosto?
„Tato naše nabídka
je koncipovaná v širokém
kontextu tak, aby tyto atraktivní pozemky v centru města nebyly pouze pro
případné velké develeporské firmy, ale i pro
jednotlivce, kteří by si tam chtěli koupit pozemek
a postavit dům. Prostor Školní mezi Palackého
ulicí a Novosady je v tomto záměru rozdělen
do dvou částí. Zatímco v první části od nádraží by
mohly stát řadové domky, v prostoru k Novosadům by mohly vyrůst polyfunkční obytné domy
s prodejnami a občanskou vybaveností v přízemí.
Jak už jsem ale řekl, záměr jsme vyhlásili v širokém pojetí možností, takže bychom se například
nebránili vilové zástavbě obou částí.
Dokončení na str. 3

MUSICA HOLEŠOV. Letošní ročník prestižního festivalu vážné hudby pokračoval koncertem
duchovní hudby v holešovském kostele. Podrobnosti o festivalu uvnitř čísla.
Pietní akt spojený s kladením věnců k památníku padlých se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. od 17 h na městském hřbitově v Holešově.

Zastupitelstvo schválilo
nový jednací řád
Nový jednací řád si schválilo
na posledním zasedání Zastupitelstvo města Holešova. Nový dokument má oproti dosavadní verzi
tři zásadní změny. První důležitá
změna se týká dosavadní praxe, při
níž mohlo zastupitelstvo vyloučit jednoho ze svých kolegů při hlasování
v případě, že zastupitel o konkrétní
skutečnosti nahlásil střet zájmů.
„Člen zastupitelstva obce,
u něhož skutečnosti nasvědčují, že
by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgá-

nech obce mohl znamenat výhodu
nebo škodu pro něj samotného nebo
osobu blízkou, pro fyzickou nebo
právnickou osobu, kterou zastupuje
na základě zákona nebo plné moci
(střet zájmů), je povinen sdělit tuto
skutečnost před zahájením jednání
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje
důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti,
rozhoduje tento orgán obce,“ stálo
v původním jednacím řádu.
Pokračování na str. 3

ROHÁLOVSKÁ PADESÁTKA. Letošní závod bikerů v Prusinovicích
se doslova utopil v bahně. Nejlépe si s náročnou tratí poradil vítěz
loňského Drásala Jan Jobánek (na fotografii). Podrobnosti na str. 26.
Foto František Sovadina
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MĚSTO HOLEŠOV

MĚSTO HOLEŠOV

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti:
části pozemku p.č. 671/1, zastavěná plocha, v k. ú. Všetuly, obci
Holešov, do celkové výměry 20 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena
následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené
v příloze za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2, + náklady s tímto prodejem
spojené: správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu
z katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny.
Zájemce o koupi městského pozemku musí podat žádost písemně,
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději
do 31. 5. 2011 do 10.00 hod.

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti:
části pozemku p.č. 668/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Všetuly, do celkové výměry 70 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena
následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace
uvedené v příloze za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2, + náklady s tímto
prodejem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání
výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí
ve výši 3 % z kupní ceny.
Zájemce o koupi městského pozemku musí podat žádost písemně,
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději
do 31. 5. 2011 do 10.00 hod.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje,
účel využití pozemku, návrh kupní ceny.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty
(místostarosty) města Holešova dne 1. 6. 2011 v 15.30 hod.
Bližší informace o prodeji podá Odbor investic, silničního hospodářství
a údržby Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 459.
Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel
vlastním nákladem. Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem města
Holešova dne 18. 4. 2011.
Prodej pozemku bude připraven k projednání na nejbližším zasedání
Zastupitelstva města Holešova.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje,
účel využití pozemku, návrh kupní ceny, čestné prohlášení žadatele, že
vlastním nákladem přeloží chodník mimo prodávaný pozemek.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty (místostarosty) města Holešova dne 1. 6. 2011 v 16.00 hod.
Bližší informace o prodeji podá Odbor investic, silničního hospodářství a údržby Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.:
573 521 459.
Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel
vlastním nákladem.
Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem města Holešova dne
18. 4. 2011.
Prodej pozemku bude připraven k projednání na nejbližším zasedání
Zastupitelstva města Holešova.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

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.

MĚSTO HOLEŠOV

MĚSTO HOLEŠOV

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr bezúplatného převodu
nemovitostí:
části pozemku p.č. 3520/1, orná půda, v k. ú. Holešov, do celkové
výměry 6 m2, a části pozemku p.č. 3535/1, ostatní plocha, v k.ú. Holešov,
do celkové výměry 1 m2, která bude z těchto pozemků oddělena geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze + náklady
s tímto bezúplatným převodem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr bezúplatného převodu
nemovitostí:
části pozemku p.č. 3520/1, orná půda, v k. ú. Holešov, do celkové
výměry 6 m2, a části pozemku p.č. 3535/1, ostatní plocha, v k.ú. Holešov,
do celkové výměry 1 m2, která bude z těchto pozemků oddělena geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze + náklady
s tímto bezúplatným převodem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Zájemce o bezúplatný převod městských pozemků musí podat
žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
a to nejpozději do 31. 5. 2011 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje,
účel využití pozemku.
Bližší informace o bezúplatném převodu podá Odbor investic, silničního hospodářství a údržby Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková,
tel.: 573 521 459.
Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel
vlastním nákladem.
Záměr bezúplatného převodu byl schválen Zastupitelstvem města
Holešova dne 18. 4. 2011.
Bezúplatný převod pozemků bude připraven k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.

Zájemce o bezúplatný převod městských pozemků musí podat
žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
a to nejpozději do 31. 5. 2011 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje,
účel využití pozemku.
Bližší informace o bezúplatném převodu podá Odbor investic, silničního hospodářství a údržby Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková,
tel.: 573 521 459.
Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel
vlastním nákladem.
Záměr bezúplatného převodu byl schválen Zastupitelstvem města
Holešova dne 18. 4. 2011.
Bezúplatný převod pozemků bude připraven k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.

Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města
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Zastupitelstvo schválilo nový jednací řád
Dokončení ze str. 1
Nový výklad říká, že pokud
nastane situace, kdy jsou naplněny výše uvedené podmínky, může
se orgán obce maximálně usnést
na tom, zda střet zájmů podle jeho
názoru je dán, či nikoliv. V žádném
případě se však orgán obce nemůže
usnést o vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování
ve věci. Člen zastupitelstva se sice
může v inkriminovaném bodě zdržet dobrovolně hlasování, ale pokud
by přesto hlasoval, nelze rozhodně
konstatovat nezákonnost rozhodnutí
orgánu obce pouze pro (údajný) střet
zájmů jednoho z hlasujících členů zastupitelstva. Jiné právní názory hovoří
přímo o neústavnosti tohoto hlasování.
Z původního znění tedy byla vypuštěna věta: Zastupitelstvo města
rozhodne, zda existuje důvod pro
vyloučení z projednávání a rozhodování (rozhodnutí o podjatosti),
nebo ne.

Neschválení usnesení

Druhá změna jednacího řádu
zastupitelstva města měla za cíl
„s konečnou platností zaplnit vakuum, které vzniká při situaci, kdy
usnesení nezíská nadpoloviční podporu zastupitelů. Navrhované řešení
je s úspěchem používáno i v jiných
městech v ČR. Usnesení bude přijaté a sloveso se změní na záporné
(schválilo -> neschválilo),“ stojí v důvodové zprávě předložené odborem
kanceláře starosty.
Inkriminovaná část jednacího
řádu tedy zní následovně, tučně je vyznačeno nové znění: „1. V případě, že
bude k předloženému návrhu usnesení podán protinávrh a po případné
diskusi nebude vzat navrhovatelem
zpět, nechá předsedající hlasovat

Zastupitelstvo Holešova si schválilo nový jednací řád. Fotografie je z ustavujícího jednání v sále kina Svět.
Foto František Sovadina
nejprve o předloženém protinávrhu.
Pokud protinávrh nebude hlasováním
přijat, hlasuje se o původním návrhu.
V případě více protinávrhů se o každém hlasuje v pořadí od posledně
vzneseného protinávrhu k prvnímu.
Schválením jednoho z protinávrhů
se ostatní stávají bezpředmětnými.
O každém návrhu se hlasuje jen
jednou. 2. Jestliže žádný z předložených návrhů usnesení nezíská
potřebnou většinu, usnesení je neschválené a není možno jej zařadit
do programu jednání některého
z dalších zasedání zastupitelstva
města bez předchozí revokace tohoto neschváleného usnesení.“

Zvukový záznam musí
být smazán

Třetí změna se týká uchování zvukového záznamu z jednání

Školní je na prodej?
Co vy na to, pane starosto?
Nebráníme se ostatně žádnému návrhu. Zastupitelstvo zároveň se záměrem jmenovalo také
hodnoticí komisi, ve které jsou zastoupení jak odborníci, tak představitelé všech zastupitelských
klubů. Jednotlivé domy budou mít
z architektonického hlediska společné regulativy tak, aby se toto

rozšířené centrum stalo důstojnou
částí města. Pozemky pro individuální výstavbu mají zhruba 500 m2
s tím, že zastupitelstvo schválilo
částku 1 200 korun za m2. Zájemci
mohou předkládat nabídky až do
31. května 2011.“
(Celý záměr prodeje na straně 3)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PŮJČKY & REALITY www.dinero.cz
• PRÁCE Z DOMU, více na www.byznyszdomu.cz
• Prodám dětskou koloběžku po jednom dítěti, krásná, zachovalá. Nafukovací kola, červeno-žluto-modrá, pro dítě od 3 let.
• Prodám byt 2+1 s lodžií na sídlišti U Letiště v Holešově, byt i dům
jsou po rekonstrukci, tel. 606 711 404.
• Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel. 724 757 116.
• Pronajmu byt 2+1 v Holešově U Letiště. Volný od 1. června 2011.
Tel. 739 884 472.
• Prodám zděný byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví (Holešov Masarykova). Dům je po celkové revitalizaci. Tel. 739 268 616.
• Koupím garáž, lokalita Sadová, cena dohodou.
Tel. +420 608 822 830.

zastupitelstva. „Jednací řád dosud
říkal, že zvukový záznam je uchován
na sekretariátu města neomezeně
dlouho. Toto dle zkušeností kolegů
z jiných měst je úspěšně napadáno
Úřadem pro ochranu osobních údajů
a je protizákonné. Nelze se z toho
vyvinit ani oznámením na vstupu
do zasedací místnosti, že zasedání je nahráváno. Zvukový záznam
bez písemného souhlasu všech
zúčastněných osob je možné po-

řizovat pouze pro potřeby pořízení
zápisu ze zasedání a poté musí být
smazán,“ stojí v důvodové zprávě.
Příslušná pasáž v jednacím řádu
pak zní následovně: „Průběh jednání
zastupitelstva města je současně
nahráván pomocí záznamového zařízení. Zvukový záznam slouží pro
vyhotovení zápisu ze zasedání
zastupitelstva města a poté je
smazán…“
(frs)

Velikonoce proběhly celkem v klidu
Velikonoční svátky z pohledu
Městské policie Holešov proběhly
celkem v poklidu. Z hlediska veřejného pořádku řešila Městská policie
Holešov celkem klasické přestupky.
Například dne 23. 4. 2011 okolo
20.15 v ulici Palackého byl překvapen mladík pěší hlídkou v době,
kdy šel vrávoravým krokem opřen
o jízdní kolo a snažil se nakopnout
odpadkový koš. Pěší hlídka, která
se u něj v době deliktu objevila, ho
tak překvapila, že nebyl schopen
jakéhokoliv odporu a na místě přestupku uloženou blokovou pokutu
ihned zaplatil.
Dne 24. 4. 2011 v době od
6.00 do 7.00 hodin obsluha kamerového systému monitorovala skupinku tří osob, která tropila drobnou
výtržnost před restaurací Fontána.
Když jeden z těchto mladých mužů
rozbil sklenici na náměstí Dr. E.
Beneše, došla trpělivost i strážníkům a proti výtržníkům zakročili.
Po zjištění totožnosti osoby, která

láhev na náměstí rozbila, a velkých
omluvách ze strany provinilce bylo
upuštěno od převozu na záchytnou stanici Kroměříž a případ byl
vyřešen blokovou pokutou v horní
hranici sazby za tento přestupek.
Samotný průběh pondělních
velikonočních svátků byl celkem
v poklidu. V průběhu dne hlídka
městské policie nezasahovala u závažnějšího případu. Pouze v noční
době musel být jeden host vykázán
z restaurace Tropic, který se zde
v podnapilém stavu dožadoval nalití
alkoholických nápojů.
V pozdější noční době obsluha
kamerového systému zjistila ženu,
která svou domácnost chtěla vylepšit
o květinovou výzdobu z květináčů,
které jsou umístěny na náměstí Dr. E.
Beneše. Také tento přestupek byl
hlídkou městské policie vyřešen blokovou pokutou uloženou na místě,
samozřejmě v horní hranici sazby.
Antonín Zalabák
velitel Městské policie Holešov

Prodám rodinný dvougenerační dům v Radslavicích,
5 km od Přerova.
Jedná se o dvougenerační dům
s garáží pro jedno auto.
Objekt ve výborném stavu, nová
plastová okna.
Požadovaná cena 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání
možná sleva!!!
Tel.: 608 732 003
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Soutěž na zastavění Školní ulice
MĚSTO HOLEŠOV
(dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje v souladu
s ustanoveními
§ 281 a následně zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
veřejnou soutěž (dále jen VS) o nejvhodnější
návrh na zastavění částí lokality ulice Školní
bytovým (polyfunkčním domem), rodinnými
domy či vila domy a uzavření smlouvy na prodej
pozemků na výstavbu (dále jen návrh)
1. Předmětem plnění je:
ČÁST I.
Zástavba pozemků bytovým(i) či polyfunkčním(i) domem(y), vila domy, řadovými
rodinnými domy, dvojdomy p.č. 1070, zast.
plocha a nádvoří o výměře 127 m2, p.č. 1071,
ost. plocha o výměře 191 m2, p.č. 1072, ost.
plocha o výměře 437 m2, p.č. 1073, ost. plocha
o výměře 197 m2, p.č. 1074, ost. plocha o výměře 437 m2, p.č. 1075, ost. plocha o výměře
191 m2, p.č. 1077, ost. plocha o výměře 434
m2, p.č. 1078, ost. plocha o výměře 191 m2,
p.č. 1079, ost. plocha o výměře 444 m2, p.č.
1080, ost. plocha o výměře 200 m2, p.č. 1081,
ost. plocha o výměře 460 m2, p.č. 2961/1, ost.
plocha o výměře 1003 m2, celková výměra cca
4.312 m2, vše k.ú. Holešov.
Navržený dům (domy) musí obsahovat:
a) maximálně tři nadzemní podlaží a případně obytné podkroví či ustupující podlaží, b)
v převážné části 1. NP bytového domu mohou
být umístěny komerční prostory, c) pro komerční
i bytové prostory bude navržen dostatek parkovacích stání na prodávaných pozemcích.
Pro řadový rodinný dům, dvojdům musí být
zakresleno min. 1x stání pro osobní automobil
a 1x garáž pro osobní automobil, d) maximální počet rodinných domů v lokalitě bude 10,
e) minimální nabídková cena 1200 Kč/m2.

ČÁST II.
Zástavba pozemků řadovými rodinnými
domy, dvojdomy p.č. 1082, ostatní plocha,
výměra 467 m2, p.č. 1083, zahrada, výměra
166 m2, p.č. 1084, ostatní plocha, výměra 473
m2, p.č. 1085, zahrada, výměra 203 m2, p.č.
1086, ostatní plocha, výměra 472 m2, p.č. 1087,
zahrada, výměra 190 m 2, p.č. 1088, ostatní plocha, výměra 480 m2, p.č. 1089, ostatní
plocha, výměra 464 m2, p.č. 2837/1, ostatní
plocha, výměra 1154 m2, celková výměra cca
4.069 m2, vše k.ú. Holešov. Případné části výše
uvedených pozemků budou odděleny následně
zpracovaným geometrickým plánem dle nabídek a vyhodnocení soutěže.
Navržené domy musí obsahovat: a) Maximálně dvě nadzemní podlaží a případně obytné
podkroví či ustupující podlaží. Bude se jednat
o výstavbu individuálních domů řadového typu,
charakteru soukromého vlastnictví (rozčleněny na samostatně oplocené pozemky). Dále
musí dům obsahovat min. 1x stání pro osobní
automobil a 1x garáž pro osobní automobil, b)
maximální počet rodinných domů v lokalitě bude
8, c) minimální nabídková cena 1200 Kč/m2.
2. Podmínky soutěže (pro část I. a II. stejné):
A) Nabídka musí splnit veškeré požadavky
uvedené v předmětu plnění a musí obsahovat: a) návrh řešení daných lokalit (grafický
i popisový), b) návrh kupní ceny, c) termíny
zastavění, d) výši smluvní pokuty za nedodržení podmínek nabídky. Minimální výše musí
být 20 % kupní ceny. Smluvní pokuta bude
řešena složením kauce v plné výši po podpisu
smlouvy, případně bude zřízeno zástavní právo
ve prospěch prodávajícího ve výši 100 % kupní
ceny. Z důvodu zajištění co nejkratšího termínu zastavění lokality bude, mimo jiné, kauce
vrácena po splnění všech podmínek nabídky
v poskytnuté výši (tedy bez případných úroků,
inflace apod.), zástavní právo zrušeno, e) žádaná výměra pozemků.
B) Pozemky budou převedeny účastníkovi,
a to po uhrazení kupní ceny včetně nákladů s prodejem spojených kupujícím, zejména
správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
správního poplatku za vydání výpisu nebo opisu
z katastru nemovitostí, nákladů na daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny, nákladů
na rozdělení pozemku geometrickým plánem,
vyhotovení znaleckého posudku.
C) Návrhy budou podávány písemně
na adresu město Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov nebo předloženy osobně tamtéž na podatelnu.
D) Nabídky mohou být podávány jedním
budoucím investorem.
E) Nabídky musí být podány na každou
část samostatně.
F) Lhůta, do níž lze návrhy podávat, končí
dne 23. 5. 2011 v 10.00 hod.
G) Vyhlašovatel oznámí vybraný návrh
do 60 dnů po ukončení lhůty k podání, případně oznámí prodloužení termínu vyhodnocení
nabídek.
3. Kritéria pro rozhodování o nabídkách váhová a) návrh lokality 35 % (hlasování členů
hodnoticí komise) b) výše kupní ceny 35 % (matematické - nejvýhodnější = nejvyšší) c) termíny
realizace 20 % (matematické - nejvýhodnější =
nejkratší) d) výše smluvní pokuty za nedodržení
podmínek nabídky 10 % (matematické - nejvýhodnější = nejvyšší).
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4. Úhrada nákladů: Účastníci soutěže nemají
nárok na náhradu nákladů.
5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: veřejnou
soutěž bez náhrady zrušit, odmítnout všechny
návrhy.
6. Název, sídlo, telefon, fax vyhlašovatele:
město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, telefon 573 521 111, fax 573 521 210.
7. Doplňující údaje: Pokud na základě této
VS bude vybrán návrh zahraniční osoby, budou
se řídit vzniklé právní vztahy platnými zákony
ČR.
8. Informativní schůzka: Informativní schůzka
všech zájemců se uskuteční v malé zasedací místnosti, Masarykova 628, Holešov dne
25. 5. 2011 ve 14.00 hod.
Podrobnější informace k VS poskytne p. Milan Roubalík - na telefonu č. 573 5214 58.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby města

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Tradice pochodů ve stopách paraskupiny Clay-Eva pokračovala i letos
Již osmým rokem pořádají členové Junáku - Svazu skautů a skautek ČR ze střediska v Holešově noční
vzpomínkový pochod, který je veden
ve stopách paradesantní skupiny
Clay-Eva. Od pátého ročníku v roce
2008 se na organizaci podílí podstatnou měrou také obec Hostišová
a občanské sdružení Horizont Hostišová. Letošní pochod získal finanční podporu z dotačních prostředků
MAS - Partnerství Moštěnka v rámci
programu podpory spolků.
Počasí nás nechávalo po celý
týden v drobném napětí, ale v pátek
se dokonce zpoza mraků usmálo slunce. Účastníci pochodu opět
potvrdili, že ani nepřízeň počasí
nemůže odvrátit jejich účast. Jednalo se o jeden z nejchladnějších
ročníků v historii pochodů. Co do počtu zúčastněných se nám povedlo
překonat rekord z minulých ročníků.
Na start se letos postavilo celkem
119 účastníků. 75 z nich se vydalo
na trasu z Rackové a 44 z Hostišové. Čtyři z nich šli krátkou symbolickou trasu do Rackové.
Na začátku slavnostního setkání u pomníku poblíž místa seskoku uvítal všechny moderátor
akce Mgr. Michal Mynář. Společně
s kapelou Hostband, jejímž je členem, pak zahrál skladbu zpěvačky
Radůzy Chci oplakat to dobře. Pak
již dostal slovo náš tradiční host
Jan Štokman z Buchlovic, synovec
šifranta skupiny Jiřího Štokmana.
Ten vedle vyřízení srdečných po-

Jako obvykle začal noční pochod pietním aktem u pomníku
nedaleko Hostišové.
zdravů všem účastníkům pochodu
za potomky členů paraskupiny doplnil i zajímavé podrobnosti o veliteli
skupiny Antonínu Bartošovi, které
nově zjistil spoluprací s vědeckými
institucemi. Dále byla na programu
hymna pochodu Jdou muži tmou,
znovu v podání Hostbandu. Před
mikrofon se s krátkou zdravicí ještě
postavila paní starostka Hostišové
Marta Koppová. Na závěr ceremoniálu zazněla česká a slovenská
hymna, došlo i na položení kytic
k pomníku a čestnou salvu z pušek členů klubu vojenské historie
Hraničářského pluku 19. Čestnou
stráž vedle pomníku drželi také
skauti a členové Klubu vojenských
výsadkářů Holešov, kteří nastoupili

s novou replikou zástavy 7. výsadkového pluku zvláštního určení a se
svou klubovou vlajkou.
Během zahájení pochodu byla
také vyhlášena finanční sbírka na podporu Japonska stiženého přírodní katastrofou. Přímo na zahájení pochodu
bylo vybráno 1862,- Kč. Na konto pro
Japonsko Charity ČR bylo nakonec
odesláno 2100,- Kč. Věříme, že se
určitá charitativní činnost cílená vždy
na jiný účel stane pravidelnou součástí dalších ročníků.
Do terénu mohli účastníci vyrazit jako již tradičně z Rackové
od fotbalového hřiště a zdatnější
si mohli vyzkoušet kompletní trasu
pochodu přímo z Hostišové. Poprvé byla realizována možnost jít

tzv. symbolický pochod z Hostišové
do Rackové v délce 6 km. I letos byla
na trase U Tří kamenů přichystána
zastávka v podobě bedny s vysílačkou, ve které byla kronika pochodu
a pro každého pamětní placka. Pro
zpestření cesty jsme pro účastníky pochodu vytvořili mp3 soubory
s úryvky z knihy Radimíra Kunce
Clay-Eva volá Londýn, které popisovaly namáhavou cestu skupiny Clay.
Pochodující si je měli pouštět ze
svých mobilních telefonů přibližně
v místech, ve kterých se odehrávaly.
U vlakového nádraží v Bystřici pod
Hostýnem vzniklo cílové stanoviště,
kde se mohli zmožení pochodující
zahřát horkým čajem a vychutnat
již tradiční chléb se sádlem a cibulí.
Kromě pocitu z úspěšně vykonaného 36 km pochodu mohl být všem
odměnou také nádherný pohled
na dorůstající měsíc, který se po půlnoci objevil na noční obloze.
Za všechny organizátory pochodu chci poděkovat nejen těm,
díky jejichž pomoci náš pochod může
probíhat, ale i účastníkům, kteří svým
vzorným chováním přispívají k hladkému průběhu a důstojnosti celé
akce. Již nyní vás můžeme srdečně
pozvat na devátý ročník pochodu,
který se uskuteční přesně na den 68
let od výsadku Clay. Bude to v pátek
13. dubna 2012. Další informace
najdete na internetových stránkách
pochodu: http://clay-eva.cz.
Za pořadatele pochodu
Ondřej Machálek
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Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 18. dubna 2011
Přijaté usnesení č. 25/2011 - N 745
Zastupitelstvo města Holešova
s c h v á l i l o ověřovateli zápisu
MUDr. Ivana Manďáka a Miroslava
Kunce.
Přijaté usnesení č. 26/2011 - N
746 Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení: Ludmila Štaudnerová, Ing. Miroslav Strnad
a Libor Liška.
Přijaté usnesení č. 27/2011 - N
747 Zastupitelstvo města Holešova schválilo předložený a doplněný program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne 18.
dubna 2011.
Přijaté usnesení č. 28/2011 N 810 Zastupitelstvo města
Holešova vzalo na vědomí dle
ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, složení slibu
členky Zastupitelstva města
Holešova MUDr. Lenky Dúbravčíkové, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 29/2011 - N
748 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Zastupitelstva města Holešova ze dne 21. února 2011.
Přijaté usnesení č. 30/2011 - N
749 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti
orgánů města od posledního
jednání Zastupitelstva města
Holešova. přijaté usnesení č.
31/2011 - N 784 Zastupitelstvo
města Holešova zvolilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na volební období 2010-2014 členem
finančního výboru Alenu Škubalovou, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 32/2011 - N
785 Zastupitelstvo města Holešova zvolilo dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, na období 1. 5. 2011 - 30. 4. 2015 členy
osadních výborů takto: Dobrotice:
Radek Fuksa, Naděžda Hlobilová,
David Javořík, Josef Kratochvíla,
Libor Kratochvíla, Stanislav Lobreis, Ing. Emil Macura, Oldřich
Matuška, Josef Šimčík. Količín:
Marta Fuksová, Markéta Habrová, Zdeněk Horák ml., Radek
Kaňa, Ing. František Kubík, Petr
Pacourek ml., Zdeněk Školoud.
Tučapy: Milan Haragoš, Zdeněk
Chytil, Ing. Tomáš Nedbal, Martina
Paštěková, Jana Vrubelová. Žopy:
Josef Bláha, Jindřich Dovrtěl, Luděk Hradil, Marie Javoříková, Ivan
Kotas, Lenka Matelová, Martina
Sedláčková, Radek Sedlář, Petr
Sovadina. Zodpovídá: Ing. Petr
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Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 33/2011 - N
786 Zastupitelstvo města Holešova vydalo dle ustanovení
§ 96 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, nový
jednací řád Zastupitelstva města
Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 34/2011 - N
788 Zastupitelstvo města Holešova neschválilo delegování společnosti Česká infrastrukturní, a.s., se
sídlem Praha 1, Václavské nám.
19, PSČ 110 00, IČ 261 84 125,
na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 494 51 871, konanou
dne 20. dubna 2011. Zodpovídá:
Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 35/2011 - N
812 Zastupitelstvo města Holešova zvolilo dle ustanovení §
84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na volební období
2010-2014 členkou kontrolního
výboru MUDr. Lenku Dúbravčíkovou, bytem Holešov, a předsedkyní kontrolního výboru Jaromíru Čajkovou, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 36/2011 - N
789 Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček
z „Fondu rozvoje bydlení města
Holešova“ žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 37/2011 - N
791 Zastupitelstvo města Holešova I vzalo na vědomí rozpočtové opatření města Holešova č.
3/2011 dle předloženého návrhu
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
20. 12. 2010. II schválilo rozpočtové opatření města Holešova
č. 4/2011 dle předloženého návrhu v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 38/2011 - N
772 Zastupitelstvo města Holešova vydalo po ověření podle §
54 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen stavební
zákon), podle § 6 odst. 5) písm.
c) stavebního zákona s použitím
§ 43 odst. 4) stavebního zákona
a v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, formou opatření
obecné povahy č. 1/2011 Změnu
č. 16 územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2011 - N
754 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 671/1, zastavěná
plocha, o výměře cca 20 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 40/2011 - N
774 Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku
p.č. 3701/1, vodní plocha, o výměře cca 20 m2, pozemků p.č.
45/5, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1 m2 a p.č. 45/8, ostatní
plocha, o výměře 36 m2, a budovy
bez čp. na pozemku p.č. 45/5, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 41/2011 - N
775 Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění
záměru prodeje městského
pozemku p.č. 768/1, zahrada,
o výměře 1.829 m2, k.ú. Všetuly,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2011 - N
778 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku
p.č. 668/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 70 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 43/2011 - N
779 Zastupitelstvo města Holešova I schválilo 1. zveřejnění 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, zahrada, o výměře 203 m2, p.č.
1086, ostatní plocha, o výměře
472 m2, p.č. 1087, zahrada, o výměře 190 m2, p.č. 1088, ostatní
plocha, o výměře 480 m2, p.č.
1089, ostatní plocha, o výměře 464 m2, p.č. 2837/1, ostatní
plocha, o výměře 1.154 m2, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. 2. zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
v lokalitě ul. Školní v Holešově p.č. 1070, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 127 m2,
p.č. 1071, ostatní plocha, o výměře 191 m2, p.č. 1072, ostatní
plocha, o výměře 437 m2, p.č.
1073, ostatní plocha, o výměře 197 m 2, p.č. 1074, ostatní
plocha, o výměře 437 m2, p.č.
1075, ostatní plocha, o výměře
191 m2, p.č. 1077, ostatní plocha, o výměře 434 m2, p.č. 1078,

ostatní plocha, o výměře 191 m2,
p.č. 1079, ostatní plocha, o výměře 444 m2, p.č. 1080, ostatní
plocha, o výměře 200 m2, p.č.
1081, ostatní plocha, o výměře
460 m2 a p.č. 2961/1, ostatní
plocha, o výměře 1.003 m2, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. II jmenovalo hodnoticí
komisi pro vyhodnocení veřejné
soutěže o nejvhodnější návrh
na zastavění částí lokality ulice
Školní v tomto složení: - člen
klubu zastupitelů ČSSD: Libor
Liška - člen klubu zastupitelů
KDU-ČSL: Josef Bartošek - člen
klubu zastupitelů Koalice pro
Holešov: Mgr. Ivana Bozděchová - člen klubu zastupitelů
KSČM: Jaromíra Čajková - člen
klubu zastupitelů ODS: Renata
Lochmanová - člen klubu zastupitelů Sdružení nezávislých
Holešovska: Miroslav Kunc Ing. Stanislav Julíček - Ing. Radomír Šťastný - Ing. Aleš Trněný. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2011 - N
790 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
bezúplatného převodu částí městských pozemků p.č. 3520/1, orná
půda, o výměře určené v GPL 6 m2
a p.č. 3535/1, ostatní plocha, o výměře určené v GPL 1 m2, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 45/2011 - N
780 Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1335/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace,
o výměře 737 m2, k.ú. Holešov
a stavby silnice na pozemku p.č.
1335/1, z vlastnictví Zlínského
kraje do vlastnictví města Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 46/2011 - N
781 Zastupitelstvo města Holešova schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/BKM/1305/2010-BKMM s
ČR - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pozemku
p.č. 1681/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.909 m2,
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 47/2011 - N
811 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 78/05/2007 ze dne 17. 9.
2007, týkající se úplatného nabytí pozemků p.č. 1757/4 a p.č.
1757/5, k.ú. Holešov, z vlastnictví ČR do vlastnictví města
Holešova za cenu 110.000 Kč.
Pokračování na str. 7
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Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 18. dubna 2011
Pokračování ze str. 6
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
zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví
města Holešova za cenu v místě
a čase obvyklou. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 48/2011 - N
777 Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků
ve splátkách s: - Jaromírem Navrátilem, bytem Holešov, a - Jarmilou
Gaborovou, bytem Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 49/2011 - N
804 Zastupitelstvo města Holešova schválilo majetek města
určený k prodeji dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2011 - N
793 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměrů
prodeje: 1. domu čp. 64 stojícího
na pozemku p.č. 137/1 a pozemku p.č. 137/1 o výměře 718 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Holešov. 2. domu bez čp/če
stojícího na pozemku p.č. 137/3,
a pozemku p.č. 137/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 80 m2,
vše k.ú. Holešov. 3. domu čp. 64,
stojícího na pozemku p.č. 137/1,
pozemku p.č. 137/1 o výměře 718
m2, zastavěná plocha a nádvoří,
domu bez čp/če stojícího na pozemku p.č. 137/3, a pozemku p.č.
137/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, vše k.ú. Holešov, dle předložených návrhů.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 51/2011 - N
799 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru
č. 1193/5 o výměře 54,95 m2
v budově čp. 1193, 1194 a 1195
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
o velikosti 5495/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 5495/119478, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 52/2011 - N
800 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru
č. 1193/6 o výměře 135,08 m 2
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: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 53/2011 - N
801 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru
č. 1195/5 o výměře 52,75 m2
v budově čp. 1193, 1194 a 1195
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
o velikosti 5275/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 5275/119478, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2011 - N
802 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru
č. 1194/5 o výměře 206,36 m 2
v budově čp. 1193, 1194 a 1195
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
o velikosti 20636/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
20636/119478, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovidá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 55/2011 N 803 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo prodej nemovitostí - s účinností k 1. 2.
2013 - stavby bez čp/če garáž
na pozemku p.č. 1196/2 a pozemku p.č. 1196/2, výměra 1.393
m2, zastavěná 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 prodejem spojené. Návrh
vkladu bude podán po úplném
zaplacení kupní ceny. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
bude uzavřena v termínu do 31.
05. 2011. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené budoucím kupujícím pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 56/2011 - N
805 Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč
církevní organizaci Charita Holešov, IČ 47930063, na úhradu
energie v městských objektech
čp. 97 na nám. Svobody, čp.
658 ul. Tyršova, čp. 1134 a 1136
v ul. Havlíčkova a čp. 1597 v ul.
Novosady v Holešově, které má

Charita ve výpůjčce a ve kterých
poskytuje pečovatelské služby.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 57/2011 - N
806 Zastupitelstvo města Holešova schválilo žádost Róberta Veselého o změnu termínu
splatnosti kupní ceny bytu čp.
1194/1 v domě v ul. U Letiště
v Holešově, a to do 30. 9. 2011.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 58/2011 - N
807 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. Mgr. Aleně Grygerové, bytem Holešov, udělení - Ceny
města Holešova „Osobnost města
Holešova“ za rok 2010, - „Velké pečeti 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
kultury ve městě Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 59/2011 - N
808 Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace města Holešova tzv. „Akce
milion 2011“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2011 - N
809 Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpis finančních
podílů na obnovu kulturních památek v rámci „Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón“
v roce 2011 takto: - Oprava fasády domu Masarykova 65 (celkové
náklady 441.000 Kč): Program
regenerace (dotace): 220.000 Kč
Podíl vlastníka (povinný podíl):
176.900 Kč město Holešov (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 Panny Marie (celkové náklady 644.380
Kč): Program regenerace (dotace):
644.380 Kč Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: průběžně do konce roku 2011.
Přijaté usnesení č. 61/2011 - N
814 Zastupitelstvo města Holešova I projednalo zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova za I. čtvrtletí
2011. II uložilo kontrolnímu výboru doplnit zápisy o kontrole o podpis a vyjádření osob
zodpovědných za kontrolovanou agendu, jak to ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
a metodika Odboru státního

dozoru Ministerstva vnitra ČR.
Zodpovídá: Jaromíra Čajková,
předsedkyně KV. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2011 - N
815 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí plán práce
finančního výboru Zastupitelstva
města Holešova na rok 2011 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Pavel Karhan, předseda FV.
Termín: průběžně.
Přijaté usnesení č. 64/2011 N 817 Zastupitelstvo města
Holešova 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 ve Strategické průmyslové zóně Holešov podporovat
pouze takovou výstavbu a výrobu, která neohrozí zdroje pitné
vody a kvalitu ovzduší a bude
v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.
501/2006 Sb. III doporučuje 1.
aby nedílnou součástí objektů
budovaných v průmyslové zóně
byl účinný monitorovací systém
(vrty), který umožní pravidelné
vyhodnocování vzorků pitné
vody. 2. aby na základě výše
uvedeného monitoringu byly
zpracovávány pravidelně (2x
za rok) zprávy a tyto předkládány Odboru životního prostředí
Městského úřadu Holešov. IV
vyzývá správce prameniště,
společnost VaK Kroměříž, a.s.,
aby všechny investiční záměry
v průmyslové zóně posuzoval
v souladu s platnými legislativními normami. Zodpovídá:
Zastupitelstvo města Holešova.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2011 - N 816
Zastupitelstvo města Holešova pověřilo Radu města Holešova 1.
eliminovat mzdové náklady na veřejné WC, 2. optimalizovat platbu
města za energie a 3. zvýšit cenu
čtrnáctideníku Holešovsko na výši,
která by alespoň vyrovnala jeho
vysokou nákladovost. Zodpovídá:
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta
města. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 65/2011 N 818 Zastupitelstvo města
Holešova delegovalo starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 494 51 871, konanou
dne 20. dubna 2011.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
MUDr. Ivan Manďák
ověřovatel zápisu
Miroslav Kunc
ověřovatel zápisu
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3. Základní škola vyrostla po vzoru nových anglických škol v 70. letech
Historie nejmladší holešovské základní
školy se začala psát v souvislosti s výstavbou
sídliště Kráčiny v 70. letech minulého století
- na základě návrhu zlínského architekta J. Zelinky vyrostla po vzoru nových anglických škol
té doby tzv. škola sídlištní, zvaná též v Holešově
„trojka“. Budova byla představena veřejnosti
30. srpna 1974 a od 2. září téhož roku zasedlo
do školních lavic téměř 700 žáků. Školní areál
vytvořily 3 pavilony s odbornými pracovnami, moderní tělocvičnou, plaveckou učebnou
a školní jídelnou, dále školní hřiště a zahrada
- to vše patřilo ve své době k tomu nejmodernějšímu ve školství. První ředitelkou 24třídní
základní školy byla Jarmila Dvořáková, dále
se ve funkci ředitele školy vystřídali Mgr. Karel
Košárek (1989-1999), Mgr. Alena Grygerová
(1999-2009) a Mgr. Jitka Heryánová (od roku
2009 až do současnosti). Pod vedením všech
zmíněných ředitelů škola dosahuje výborných
výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu
a hodnocením kontrolních orgánů se řadí mezi
nejlepší školy ve Zlínském kraji.
Rozvoj školy
Původní počet tříd se ve druhé polovině
80. let ukázal vzhledem k mladému sídlišti jako
nedostačující, a proto byla v letech 1996/1997
provedena nadstavba jednoho pavilonu a vznikly
zde nové kmenové třídy 9. ročníku a odborné
pracovny a kabinety; celková kapacita školy tak
vzrostla na počet 800 dětí. Další rozsáhlá rekonstrukce byla zahájena v roce 2004. Postupně
byly vyměněny střechy na všech pavilonech
a spojovacím krčku, byla provedena výměna rozvodů vody a topení, dále byla instalována nová
plastová okna, modernizováno osvětlení a opravena plocha před budovou školy. V loňském roce
byla zahájena plánovaná rekonstrukce školního
bazénu. Nově opravené interiéry tříd vytvořily pro
žáky a pedagogy velmi příjemné prostředí pro
realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Pokud
dnes navštívíte školu, každého okamžitě osloví
pestrobarevný vestibul a velmi vkusná výtvarná
výzdoba školy, která je na vysoké estetické
úrovni a zaujme snad všechny hosty.
Tři tisíce absolventů
Ve školních lavicích za celou dobu existence školy zasedlo více než tři tisíce žáků a jejich
počet se měnil v závislosti na demografické
křivce - na počátku 90. let tu bylo 32 tříd s více
než 700 žáky, ve školním roce 1996/1997 se zde
učilo ve 27 třídách 590 dětí a v současnosti má
škola 495 žáků, kteří se učí ve 23 třídách. Od září
2001 měla škola odloučené pracoviště v budově
Základní školy Všetuly, následně došlo ke spojení obou škol. Pro mimoškolní činnost slouží
žákům 1. stupně tři oddělení školní družiny.
Nedílnou součástí školy je rovněž školní
jídelna, která je rekonstruovaná dle norem EU.
Školní jídelna denně vaří 800 obědů pro žáky
školy a studenty gymnázia. Vedoucí školní jídelny
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Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Heryánová.
dbá na dodržování správných stravovacích návyků, žáci mají výběr ze dvou jídel, pestrou nabídku
zeleninových salátů a ovoce. Školní jídelna také
každý den nabízí svačinky s nápojem.
Od 1. července 2000 byla škole udělena
právní subjektivita, která znamenala její větší
samostatnost, ale zároveň i větší zodpovědnost
za veškerou činnost pedagogickou, ekonomickou i personální. Zřizovatelem 3. Základní školy
je město Holešov.

Současnost
V současné době pracuje ve 3. ZŠ 33 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 3 vychovatelky školní
družiny a 17 správních zaměstnanců. Ředitelkou
školy je Mgr. Jitka Heryánová, jako její zástupci
pracují Mgr. Ivo Junášek jako statutární zástupce
ŘŠ a Mgr. Gabriela Kovářová - zástupkyně pro
pedagogickou činnost. Předností školy je velmi
dobré personální obsazení 1. stupně, kde pracují
učitelky s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky; v rámci výuky je využíván
projekt „Tvořivá škola“. Škola nabízí speciální
logopedickou třídu pro děti s vadami řeči. Na 2.
stupni dochází postupně k výměně vyučujících
a stabilizuje se kvalitní pedagogický kádr, jehož
kladem je vysoká kvalifikovanost a aprobovanost. Řada vyučujících absolvuje různé typy
vzdělávacího studia a semináře, a zvyšuje si
tak svou odbornost.
Do 1. tříd nastoupilo 1. září 2010 59 žáků.
Při přípravě dětí do tohoto ročníku velmi dobře

škola spolupracuje s MŠ Sluníčko. Ve školním
roce 2010/2011 jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“. V 5. ročníku probíhá vzdělávací program
„Základní škola“.		
Tradicí školy a její dlouholetou profilací je
rozšířená výuka cizích jazyků - v 1. třídě začíná
výuka anglického jazyka, od 6. třídy je žákům
nabízen druhý jazyk dle výběru v rámci povinně
volitelných předmětů (německý, ruský nebo
francouzský jazyk), dále si žáci od 7. ročníku
vybírají z předmětů sportovní hry, informatika,
přírodovědné praktikum, konverzace v jazyce
anglickém a německém. Další tradicí školy je
péče o zdraví a zdravý životní styl.
Nepovinné předměty
Mezi nepovinné předměty patří náboženství, sborový zpěv, literární výchova, cvičení
z matematiky, cvičení z jazyka českého, seminář
společenskovědních předmětů a sportovní hry.
Kromě toho pečuje škola o žáky s vývojovými
poruchami, o zdravotně postižené žáky a žáky
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Talentované děti na 3. ZŠ mají vytvořeny podmínky
pro další individuální přípravu v rámci volitelných
předmětů, zájmových kroužků a účastí těchto
žáků na soutěžích a olympiádách.
K prohloubení vzdělávací činnosti absolvují
žáci řadu exkurzí a doplňkových aktivit - např.
plavecký výcvik, dopravní výchovu, besedy
v rámci protidrogové prevence, kurzy společenské výchovy, školní výlety, zahraniční poznávací
a ozdravné pobyty. Žáci navštěvují divadelní
představení a výchovné koncerty v Holešově
i Zlíně, exkurze přírodopisné, dějepisné a zeměpisné. 16 zájmových kroužků navštěvují téměř
dvě stovky žáků. Úspěšnost školy lze hodnotit
rovněž velmi dobrými výsledky žáků v olympiádách z matematiky, českého jazyka a dalších
předmětů. Pěkných umístění dosáhli žáci rovněž
v přírodovědných a výtvarných soutěžích. Škola
má také úspěšné sportovní reprezentanty v kopané, florbale či plavání.
Od roku 2002 pracuje ve škole dětský
pěvecký sbor Plamínek, který dosahuje mimořádných úspěchů nejen v rámci Zlínského kraje,
ale také na celostátních přehlídkách.
Prevence rizikových jevů
Velkou pozornost věnuje vedení školy prevenci rizikových jevů - témata jsou zařazována
do výuky jednotlivých ročníků a předmětů, jsou
inovována a dle potřeby je nabízena primární
prevence v podání odborníků z praxe. Za svoji
preventivní činnost byla škola vyhodnocena
jako jedna z nejlepších ve Zlínském kraji. Škola
spolupracuje se speciálními pedagogy a psychology ze střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny. Ve spolupráci s nimi
se snaží mapovat vztahy v jednotlivých třídách
a řešit jednotlivé problémy.
Pokračování na str. 9
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3. Základní škola vyrostla po vzoru nových anglických škol v 70. letech
Dokončení ze str. 8
Škola se snaží zvyšovat a zkvalitňovat nabídku volnočasových aktivit - jednak vlastních, jednak aktivit
nabízených Střediskem volného
času TYMY, ZUŠ Holešov a dalšími organizacemi či institucemi.
Pestrá nabídka zájmových, kulturních, sportovních a dalších aktivit
přispívá k aktivnímu využití volného
času dětí a vytváří u nich pozitivní výchovné i vzdělávací návyky
ve vztahu k prevenci negativních
jevů. Další cestou ke stmelování
žákovských kolektivů jsou např.
víkendové pobyty a dále vlastní
preventivní programy - „Tudy cesta nevede aneb Jak předcházet

agresivitě a vandalismu“ a „Podej
mi ruku - pomohu ti“, které formou zážitkových aktivit vytvářejí
pozitivní vztahy mezi žáky. Velká
pozornost je věnována výchově
ke zdraví, škola je od roku 1993
zařazena do projektu „Škola podporující zdraví“ a dosahuje v této
oblasti výrazných úspěchů v celostátním měřítku. Její největší
prioritou jsou vstřícné mezilidské
vztahy. Mezi nejúspěšnější akce
patří každoroční celoměstský program „Den zdraví“, který pořádá
3. Základní škola ve spolupráci
s MKS Holešov a dalšími subjekty.
Tento projekt je pozitivně přijímán
a navštěvován širokou veřejností.

Škola se dále zapojuje do projektů „Inkluzivní škola“, „Multikulturní
škola“ a do mezinárodního projektu
„Bezpečná škola“.
Školská rada
V roce 2005 byla zřízena školská rada, která se aktivně podílí
na zabezpečování hlavních úkolů
školy. Od roku 1992 pracuje při
škole Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy. Je významným partnerem
školy, který pomáhá především
v oblasti zabezpečení různých kulturních akcí - např. hradí odměny
žáků, prezentaci školy na různých
akcích, přispívá na dopravu žáků
na kulturní akce atd.

Hlavním cílem vedení 3. ZŠ
Holešov je zajistit kvalitní výchovu
a vzdělávání, vytvářet příznivé sociální klima nejen pro žáky, ale i pro
všechny pracovníky školy. Že toto
předsevzetí naplňuje škola úspěšně - o tom svědčí slova uznání
od žáků a jejich rodičů při různých
setkáních, úspěchy absolventů ZŠ
při dalším studiu, ve zvoleném povolání i v osobním životě.
Přeji vedení 3. Základní školy
Holešov hodně úspěchů, aktivní
a spolupracující žáky, vstřícné rodiče a uznání veřejnosti pro náročnou a odpovědnou pedagogickou
práci.
Mgr. Svatava Ságnerová

Kromě samotné výuky poskytuje škola i celou řadu nepovinných aktivit, k dispozici je zde i plavecký bazén.

Exkurze žáků školy do Zoo Lešná
Ve naší 3. Základní škole je již tradicí,
že v rámci Dne Země připravujeme pro žáky
7. ročníku exkurzi s výukovým programem
do Zoo Lešná. Tentokrát jsme navštívili zoologickou zahradu 18. 4., a to v době tzv.
opičího týdne. Kromě speciálního výukového
programu zaměřeného na představení primátů byla pro žáky připravena také vzdělávací
hra v areálu zahrady. Nejúspěšnější skupina
řešitelů pak za odměnu nachystala chutný
dort pro tamní gorily nížinné, Bossa a Juditu.
I když gorily váží přes 200 kg, nejsou to žádní
velcí jedlíci. Hlavními ingrediencemi dortu tedy
nebylo maso, ale piškoty, ovoce, zelenina,
nechyběly ani oříšky, rozinky a želatina. Zde
jsou dojmy skupinky výherců. Zda se jim dort
povedl, se můžete přesvědčit na přiložených
fotografiích.
„Na exkurzi do Zoo Lešná
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života opic. Poté jsme hráli hru. Paní učitelky nás rozdělily
do skupin. Každá skupina dostala
pracovní list. Chodili jsme po celé
zoologické zahradě, hledali informace o opicích a vypisovali je
do pracovního listu. Naše skupina
Terka Vyoralová, Terka Rousová,
Terka Olšanská, Domča Adámková a Nikča Ferancová celou
soutěž vyhrála. Mohly jsme vyrobit
gorilí dort. Dostaly jsme formu

na dort. Na dno jsme naskládaly
piškoty, další vrstvu tvořily ovoce
a zelenina, z nakrájených jablek
jsme udělaly kytičku. Nakonec
jsme celý dort polily želatinou.
Doufáme, že dort opicím chutnal.
Exkurze se nám moc líbila. Rádi
bychom si ji opět zopakovali.“ žákyně třídy 7. A.
Za 3.ZŠ
Mgr. Petra Chmelařová,
Mgr. Pavlína Kapavíková
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Český červený kříž v Holešově bilancoval na výroční schůzi
V úterý 26. dubna se v přízemních prostorách kina Svět uskutečnila výroční členská
schůze holešovské organizace Českého červeného kříže. Za vedení města navštívili tuto
akci oba místostarostové - Mgr. Rudolf Seifert
a Bc. Jaroslav Chmelař, kteří jednání červeného kříže pozdravili a nabídli pomoc v jeho
činnosti na úrovni města. Zpráva předsedkyně
organizace Olgy Rypkové zhodnotila činnost
v roce 2010. Holešovský ČČK v loňském roce
opět aktivně pomáhal při pořádání akcí, a to
bezplatným poskytnutím zdravotního dozoru.
Členky a nově i mladí členové obětavě asistovali při městském novoročním ohňostroji,
na velkých, venku pořádaných koncertech (Jaromír Nohavica, skupina Čechomor, Lucie Bílá),
při sportovních akcích. Instruktáže zdravovědy
a záchranářství včetně předvádění první pomoci, zaměřené především na děti a mládež, byly
vidět na takových akcích, jako byl Den zdraví či

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat žákům a zainteresovaným pí učitelkám ze ZŠ praktické.
Za co? Za kus času, trpělivosti i výtvarného
snažení, které věnovali tvorbě přáníček k Velikonocům. Přinesli mi je s prosbou o předání
obyvatelům DPS, kterým by takto rádi popřáli
příjemné prožití velikonočních - tedy svátečních
dnů a vlastně i těch všedních jarních. Vyjádřený
požadavek jsem velmi ráda splnila. Při předání
mi také děti přednesly veršovanou básničku,
která opravdu potěšila.
Děkuji tedy jménem obyvatel domů s pečovatelskou službou i uživatelů pečovatelské
služby, ke kterým jezdíme do domácností (Holešov a okolí), jimž byl dárek předán.
Eva Relichová, DiS.

Vodní zdroje Holešov a. s.
nabízí pronájem řadové garáže
u areálu firmy v ulici Tovární.
Kontakt 602 507 363.

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ?
Pojišťujeme:
Životní a úrazové pojištění
Rodinné domy - 1 mil. = 623 Kč/rok
Domácnosti - 300 tis. = 614 Kč/rok
Chaty - lze i vč. zařízení, vybavení
Odpovědnost:
v běžném občanském životě
z výkonu povolání
z výkonu práva myslivosti (350 Kč)
z držby a vlastnictví nemovitosti
Povinné ručení
- výběr z 12 pojišťoven Havarijní pojištění
- sleva až 60 %!!!
Pojištění podnikatelů a firem
- majetek, odpovědnost, přepravy

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Den bez aut. Pomoc holešovského Červeného
kříže významně přispěla i při pořádání prázdninových akcí pro děti, jako byl příměstský tábor
v Kroměříži či tábor handicapovaných dětí. Člen
místní organizace pan František Došek završil
rekordní počet - 90 bezplatných dárcovských
odběrů krve.
Kromě takovýchto příjemných zpráv o neutuchající aktivitě místní organizace řešila schůze
i méně příjemnou problematiku - citelné zvýšení
členských příspěvků postihlo řadu členek organizace, jejichž nízký příjem - především důchod
- neumožňuje tyto příspěvky hradit. Je škoda, že
vyloženě přínosná, altruistická činnost ČČK není
dostatečně podporována státem, aby se nemusely zvyšovat příspěvky členů, kteří se v této
organizaci zapojují prakticky výhradně obětavou
prací pro společnost a své spoluobčany.
Slavnostní, ale i poučný charakter výroční členské schůze holešovského Červeného
kříže byl zakončen besedou s holešovským
historikem Karlem Bartoškem na téma Historie
sociálních a zdravotních institucí v Holešově.
- red -

Členky holešovského Českého červeného kříže na letošním Dnu zdraví. Foto Robert Rohál

Humanitární sbírka šatstva
Charita Holešov vyhlašuje humanitární sbírku šatstva, která proběhne ve
dnech 9. 5. - 12. 5. 2011 v době od 8.00 do 16.00 hod. v prostorách Českého
zahrádkářského svazu na Dlažánkách v Holešově.
Pokud vám tedy v šatnících leží odložené šatstvo všech věkových kategorií, hračky, knihy, lůžkoviny, ručníky, záclony, tašky a kabelky, deky nebo spací pytle a rádi
byste je darovali sociálně potřebným občanům, budou zde v tomto termínu čekat příjemné
a usměvavé dobrovolnice, které příspěvky převezmou.
Budeme rádi za každý váš příspěvek ať už věcný, nebo finanční, kterým pomůžete pokrýt
náklady spojené s odvozem šatstva do Diakonie Broumov, kde je vše tříděno osobami těžko
uplatnitelnými na trhu práce.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat osobní návštěvou nebo telefonicky na
číslech Charity Holešov: 573 398 468, popř. 737 484 565.
Sbírka pro Japonsko
Charita Holešov vyhlásila ve spolupráci s Charitou ČR v měsíci dubnu 2011 finanční sbírku na
pomoc Japonsku, které postihlo ničivé zemětřesení. Do sbírky se zapojili občané města Holešov
a též obcí Prusinovice a Žeranovice. Celková vybraná částka ve výši 9 579,- Kč byla zaslána na
sbírkové konto Charity ČR. Děkujeme všem zúčastněným občanům za jejich finanční příspěvky.
Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov
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Školáci vysadili v přílepském parku tři muchovníky
Děti Základní školy v Přílepích slavily letošní Den Země opět užitečnou prací. Nejen
že sesbíraly v místním zámeckém parku šišky
a odpadky, ale přiložily i ruku k dílu při výsadbě
nových stromů. Na podzim zasadily lípu a nyní
na jaře se v parku objevily hned tři muchovníky.
Školáci si vzali za své, že se budou o stromy

starat a také hlídat, aby nikdo z návštěvníků
nedělal v parku nepořádek, lámal větve a malé
stromy nebo jinak ničil tuto krásnou součást
obce.
Podle plánu, který byl vypracovaný, by se
v parku postupně mělo dosázet asi 35 listnatých
a jehličnatých stromů a přes tisícovka okrasných

keřů. Pokud se děti ze školy budou do práce
zapojovat i nadále, měli bychom mít v Přílepích za čas krásný a pro veřejnost přístupný
zámecký park, který nám může okolí závidět.
Vždyť málokterá vesnice má ve svém katastru
takový klenot.
Vlasta Čablová

V rámci Dne Země vysadili přílepští školáci za asistence pracovníků obecního úřadu v zámeckém parku tři nové stromy. Celou akci zorganizovala
předsedkyně Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Holešově Vlasta Čablová, která se o obnovu zeleně v parku dlouhodobě stará
a vede v Přílepích kroužek mladých zahrádkářů. Foto František Sovadina

z dopisů školáků
Fyzikální exkurze nemusí být
nudná

Stačí jednou zavolat!

Dne 19. 4. jsme se my, vybraní
žáci 1. ZŠ Holešov, zúčastnili fyzikální
exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny
Dukovany. Po rychle ubíhající cestě
jsme jako první navštívili Mohelensko-hadcovou step, která je unikátní
národní přírodní památkou. Komu by
se zdál tento název podivný, tak Mohelno je blízká obec a hadec je vyvřelá
hornina. Přírodní památkou byla tato
oblast vyhlášena již před 2. světovou
válkou. Viděli jsme odtud vodní nádrž
Dalešice a chladicí věže dukovanské
elektrárny jako na dlani.
Prošli jsme se po sypané hrázi dalešické přehrady a šli jsme
do prostor pod hrází. Průvodkyně
nás zavedla také do strojovny, kde
jsme spatřili turbíny a další důležité

84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce
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strojové vybavení elektrárny. Nejvíce nás zaujal obrovský přivaděč
vody, do kterého by se vešlo i celé
nákladní auto.
Po velmi zajímavé prohlídce
vodní elektrárny jsme jeli do jaderné
elektrárny v Dukovanech. Tam jsme
absolvovali prohlídku dobře vybaveného informačního centra, kde
byly velmi zajímavé modely všech
zařízení v elektrárně. Dozvěděli jsme
se mnoho nových informací, které rozšířily naše školní vědomosti.
Po celý den bylo slunečné počasí,
tím se exkurze stala ještě krásnější.
Se vším jsme byli spokojeni a všem
doporučujeme, aby navštívili alespoň jedno z těchto míst.
Martina Pergerová
a Marek Jurtík, 9. D

Miroslav Kunc - EMKaD, spol. s r. o.
odborníci na elektřinu
Masarykova 635/12, Holešov, tel.: 573 394 773
prodejna elektro: 573 398 503
www.emka-holesov.com, m.kunc@emka-holesov.com
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty,montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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BYSTŘICKÝ FARMÁŘSKÝ
JARMAK ZAVONÍ STARÝMI ČASY
Bystřice pod Hostýnem / Navodit atmosféru
tradičních valašských jarmarků chtějí v Bystřici pod
Hostýnem. Masarykovo náměstí zaplní v sobotu
14. května stylové stánky s českými potravinářskými
produkty a řemeslnými výrobky. Bystřice se tak připojila k městům, která podlehla současnému trendu
nakupování regionálních potravin.
„Prvotní myšlenka uspořádat Jarmak vznikla
z důvodu nedostatku kvalitních a čerstvých potravin
v obchodech,“ sdělila hlavní organizátorka Hana Pecháčková ze Střediska volného času Včelín. Využila při
tom svých zkušeností ze Dnů zdraví, kterých již uspořádala několik. „Lidé se ptají po výrobcích, které nejsou
prosyceny chemickými látkami a chutnají jako za dob
našich babiček, kdy se vše vyrábělo z pravých přírodních surovin,“ vysvětlila Pecháčková. První farmářský
jarmark nabídne široký sortiment zboží. Návštěvníci
ochutnají domácí pečivo vyrobené dle tradičních
receptur, frgály, trdelníky, královskou čokoládu, ovčí
a kozí sýry, tvarůžkové dobroty, speciality ze pštrosího
masa. Zákazníci nakoupí kvalitní maso z ekofarmy,
tradiční masné výrobky, domácí kečupy, protlaky, těstoviny, nakládané zelí, okurky, bylinné sirupy, ovocné
šťávy, čerstvou zeleninu, přírodní produkty. Na místě
se budou prodávat ryby a čerstvá zelenina.
Pestrá nabídka pochutin je výsledkem usilovného pátrání po místních dodavatelích. „I když jsme
byli úspěšní v hledání, narazili jsme bohužel na věčný
problém s byrokracií. Přísné předpisy omezují drobné
zemědělce. Většinou malé rodinné firmy totiž prodávají
úžasné produkty, ale pouze malé hrstce zájemců, kteří
si je sami vyhledají,“ objasnila Hana Pecháčková. Tak
se zrodil nápad uspořádat Bystřický farmářský jarmak,
aby podpořil prodej výrobků, které nejsou nadhodnoceny náročným dovozem, skladováním a reklamou.
„Navíc budou mít nakupující možnost přímé konfrontace s výrobci a pěstiteli, a tak se dozvědět nejen
složení poživatiny, ale mnohdy i užitečné a cenné
rady,“ lákala Pecháčková.
Obnovit tržiště jako místo společného setkávání
Bystřičanů vítají i radní. Pod záštitou města se organizace prvního novodobého jarmaku ujalo Středisko volného času Včelín. „Chceme oživit městský ruch spojením
volnočasových aktivit s tradicí valašských jarmaků.
A při ochutnávání můžou kolemjdoucí třeba pozorovat
tradiční řemesla,“ uzavřela Hana Pecháčková.
Kromě ukázek rukodělné výroby proběhne doprovodný program pro děti a slosovatelná anketa.
PRVNÍ BYSTŘICKÝ FARMÁŘSKÝ JARMAK
Masarykovo náměstí, Bystřice pod Hostýnem, 768 61,
Zlínský kraj
14. května 2011 od 9 do 12 hod.
Pořádá Středisko volného času Včelín pod záštitou města Bystřice pod Hostýnem. Kontakty:
Hana Pecháčková, organizátorka farmářského jarmaku,
Středisko volného času Včelín (www.svcvcelin.cz), tel.
737 432 024, e-mail: pechackovahana@seznam.cz.
Barbora Janečková, odbor kultury, (www.mubph.cz),
tel. 573 501 930, e-mail janeckova@mubph.cz
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CD TIP
Marie Rottrová - Zlatá kolekce
1968 - 2010
Celkem 65 písniček na ploše tří disků nabízí prozatím poslední „ohlédnutí“
zpěvačky Marie Rottrové. Retrospektivní
výběr nese název Zlatá kolekce a svým
ohraničeným časovým úsekem v samotném názvu jasně říká, že jde o výběr
vskutku rozsáhlý. Najdeme na něm snad
všechny pro kariéru Marie Rottrové důležité a zásadní písně, přičemž lze jen obdivovat, kolik jich vlastně bylo a je. Dále
zjistíme, že všechny se dají poslouchat
i dnes, absolutně nezestárly, a je skutečně jedno, jestli jde o první soulové duety
s Petrem Němcem z konce šedesátých
let, anebo o šansonové skladby z pera
Jaroslava Wykrenta či Jaromíra Nohavici
či písně z poslední doby. Všechny si udržují laťku pěkně vysoko a současně nás
utvrzují v pocitu, jak žánrově pestrý repertoár Marie Rottrová vlastně má. Říkalo
se jí sice Lady Soul, ale těch stylů, vlivů
a žánrů je v jejím repertoáru povícero. Její
písně a potažmo i celé tohle album - to je
doslova jedna perla za druhou.
RR

Obal trojalba Marie Rottrové.

DIVADLO
Městské divadlo Zlín
• Velký sál
Středa 11. 5. v 10 h: VĚC MAKROPULOS
Středa 11. 5. v 19 h: RADůZA
(koncert zpěvačky s kapelou)
Čtvrtek 12. 5. v 10.30 a ve 14.30 h:
JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Čtvrtek 12. 5. v 19 h: STRÝČEK VÁŇA
- derniéra
Pátek 13. 5. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT
SEKALA
Sobota 14. 5. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT
SEKALA
Úterý 17. 5. v 17 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Středa 18. 5. v 17 h: JE TŘEBA ZABÍT
SEKALA
Čtvrtek 19. 5. v 19 h: KOČIČÍ HRA
• Studio Z
Pátek 6. 5. v 10 h: KOMUNISMUS veřejná generálka
Sobota 7. 5. v 19 h: KOMUNISMUS premiéra
Pondělí 9. 5. v 17 h: KOMUNISMUS
Úterý 10. 5. v 10 h: JAK SI SPOLU
HRÁLI
Čtvrtek 12. 5. v 19 h: FRIDY KAHLO
- derniéra
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127 hodin samoty, zoufalství, ale i vítězství
lidského ducha
„Na světě není silnější moci než vůle přežít“
Oscarový režisér z Velké Británie Danny
Boyle, jenž se může pyšnit uvedeným přívlastkem v souvislosti s jeho zatím předposledním
filmem Milionář z chatrče, každým svým dalším
titulem prokazuje, že rád vstupuje na dosud neprozkoumaná území. Projevuje tak úctyhodnou
žánrovou pestrost. Zaujal už svou prvotinou
Mělký hrob, velmi svižně natočeným thrillerem,
v němž neupozornil jen na svůj talent: představil totiž poprvé světu i Ewana McGregora
(dnešní světovou superhvězdu). Tomu svěřil

KINORECENZE
hlavní roli feťáka Rentona v dnes už kultovním
halucinogenním Trainspottingu a posléze ho
obsadil i do romance Extra život. Ta vznikla
už za americké peníze. Boyle začal „šilhat“
po Hollywoodu a to zapříčinilo i roztržku mezi
dosud sehranou dvojicí. Ve zlém se rozešli.
McGregor režisérovi neodpustil, že ho v dalším
filmu na postu hlavní hvězdy vystřídal DiCaprio
a Boyle další výzvy točí už bez něho. Přehlídka
žánrů („díky“ rozlučce s McGregorem) i herců
je tak široká.
V případě čtvrtého filmu se Boyle pustil
do dobrodružství v Pláži s již zmiňovaným
Leonardem DiCapriem, do hororu ve 28 dnech
s Cillianem Murphym, do komedie v Millions,
do sci-fi v Sunshine opět s Murphym a naposledy do již jmenovaného Milionáře z chatrče.
I když je Milionář z chatrče ze všeho nejvíc
po hollywoodsku střiženou pohádkou, přece jen

se v něm zobrazovaná Indie nemohla ukázat
bez své chudoby a špíny. Dokumentaristicky
laděný styl vyprávění mohl ale Boyle naplno
rozvinout až ve svém zatím posledním filmu
127 hodin. Pojednává totiž o skutečném příběhu z roku 2003, kdy 26letý Aron Ralston
při zlézání utažského národního parku uvázl
v průrvě na dlouhých 5 dní. Zavalen kamenem, který uvěznil jeho pravou ruku, strávil
na místě nedobrovolně rovných 127 hodin...
Velká část snímku je tudíž po povinném představovacím prologu tvořená jednotou místa
a jen zkušenému režisérovi se může dařit
neustále poutat divákovu pozornost. Boyle
si vypomáhá pohyblivou kamerou, rychlými
střihy, různými úhly pohledu a občas i děleným
záběrem. Lineární vyprávění oživují i hrdinovy
vzpomínky na minulost a blouznivé vize pod
vlivem dehydratace, zoufalství a bolesti. Velkou
výhrou se ukázalo vsazení na Jamese Franca,
který v hlavní roli odvádí naprosto fantastický
výkon. Mnohahodinová muka ztvárňuje za pomoci střídmých hereckých prostředků velmi
věrohodně a civilně. Zažitou tragédií ve skalách
projde hlavní hrdina i dramatickou duševní proměnou. Ve všech polohách je Franco realistický
a působivý. Na Oscarech sice vyšel naprázdno
(protože v nezvykle silné konkurenci byl nakonec odměněn za Královu řeč Colin Firth), ale
i samotná nominace se ve světě filmu cení.
127 hodin představuje jeden velmi nevšední
a silný lidský osud, díky nápadité režii Boylea
a herecké suverenitě Franca i jeden nevšední
a silný film.
Marie Drechslerová

Poutníci v Holešově oslavili 40 let
a pokřtili nové CD
Fanoušci folku, country a blues měli možnost ukončit velikonoční svátky velmi příjemným
způsobem. Jmenované žánry jsou totiž vlastní kapele Poutníci, která přijela koncertovat
do Holešova. V zámeckém hudebním klubu
představila posluchačům všechny své proslulé
písně jako Panenka, Pojďme se napít, Až uslyším hvízdání, Podobenství o náramcích a další.
Některé z těchto legendárních šlágrů zdobí také
zatím poslední, v pořadí již 13. CD, které nese
přiléhavý název Poutníci slaví 40 live.
Během vystoupení je muzikanti slavnostně pokřtili šampaňským. Na vzpomínání má
tato formace opravdu nárok. V loňském roce
oslavila 40 let. Největších úspěchů Poutníci
dosáhli v letech 1979 až 1991, kdy byli členy
skupiny banjista, skladatel a zpěvák Robert

Křesťan a další hráč na banjo Luboš Malina.
V této sestavě také v 80. letech vyhráli dvakrát
za sebou plzeňskou Portu.
V současnosti je kapelník, zpěvák a kontrabasista Jiří Karas Pola obklopen těmito
muzikanty: Jan Máca - mandolína, kytara,
zpěv, Peter Mečiar - banjo a dobro a Jakub
Bílý - kytara, mandolína a zpěv.
Uvedené strunné drnkací nástroje dostávaly pravidelně prostor v orchestrálních
skladbách s bluegrassovými kořeny. Instrumentální mistrovství jednotlivých muzikantů se
projevilo ale i v jiných žánrech. Večer zpestřila
temperamentní „swingovka“ a v oblasti klasické
hudby došlo i na Mozarta.
Text a foto Marie Drechslerová
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Zahájení oslav k 65. výročí založení Divadla 6. května v Holešově
Slavnostní zahájení proběhne
dne 7. května 2011 od 18 hodin
v sala terreně holešovského zámku.
V rámci této zahajovací vernisáže
k výstavě z dochovalých fotografií
a jiných tiskovin vystoupí členové
Městského divadla Zlín. K příjemné
atmosféře také přispěje cimbálová
muzika Rusava.

VÝROČÍ
V průběhu měsíce května se
uskuteční spousta kulturních akcí,
na které jste také srdečně zváni a během kterých se představí
nejen Divadlo 6. května (viz leták
a plakát).
(red)

Velký úspěch přineslo
Divadlu 6. května
před dvěma lety uvedení slavné
komedie Lakomec. >

S muzikálem Jeptišky se v rámci oslav
představí Divadelní spolek Kroměříž.

K velkým loňským úspěchům
Divadla 6. května patřila černá komedie
Hrobka s vyhlídkou.

16

www.holesov.cz

hole‰ovsko 9/2011

Možnost zajímat se o regionální námět mi přišla velmi milá
a hlavně smysluplná, říká Petra Antonovová
Trpělivě čekají v záhybech ulic, ve stínu
chrámů, na křižovatkách polních cest… Šeptají
tiše své dávné i nedávné příběhy a doufají, že je
někdo vyslechne. A že kamenné kříže, kapličky
i boží muka mají co vyprávět. O proměnách
světa kolem nás, o zdánlivě nedůležitých údělech, o neúprosně kvapícím čase… Celkem 17
drobných sakrálních památek dosud existujících
(9 holešovských, 4 bořenovické a 4 martinické)
i osudy některých objektů zaniklých můžete
poznat prostřednictvím publikace Příběhy křížů,
kapliček a božích muk na Holešovsku. Přečtěte
si, co zachovala jejich kamenná paměť, a poznejte díky nim blíže místa, kudy dennodenně
procházíte, i tolik blízkou krajinu domova. Autorkou brožury je Petra Antonovová, s níž právě
nyní přinášíme rozhovor.

rozhovor
Je to sotva pár dní, co se objevila
publikace, pod kterou jste podepsána jako
autorka. Jak byste tuto knížečku charakterizovala a pro koho je určená?
Brožurka o drobných památkách v okolí
Holešova představuje zákoutí tohoto města
a jeho okolí zase trochu jinak, než jen skrze
velké monumentální stavby, jako jsou zámek
či chrám na náměstí. Tyto dominanty Holešova
si samozřejmě zaslouží pozornost, ale nebylo
by špatné jí kousek věnovat i nenápadnějším
objektům. S kříži, kapličkami a božími muky se
totiž pojí spousta zajímavých příběhů…
A pro koho je určena? Pro každého, kdo
bude mít chuť si ji přečíst! Nejpoutavější bude
zřejmě pro ty, kteří mají k mikroregionu Holešovsko vztah, bydleli zde kdysi nebo zde žijí
dnes… Zaujmout může ale každého, kdo se
nějakým způsobem zajímá o témata, jako jsou
krajina domova a podobně…

Jak dlouho jste na této brožurce „vyšívala“ a kdo vám s ní pomáhal?
Sepsání samotného textu trvalo asi čtvrt
roku, ale jeho vzniku předcházela nějaká ta
doba strávená v archivech, knihovnách, hledáním pamětníků, samozřejmě i objížděním
samotných památek… Nesmírně mi pomohl,
jak je možné se dočíst přímo i v knížce - a tímto
mu znova velmi děkuji - Patrik Trnčák, který se
o drobnou sakrální architekturu na Holešovsku
začal zajímat dříve než já a díky jeho soupisu
objektů jsem nemusela začínat od úplné nuly.
Stejně tak jsem vděčná vedoucímu práce dr. Šilerovi za rady týkající se odborné literatury,
všem knihovnicím, archivářkám i archivářům,
kteří mě směřovali při pátrání v záplavě listin
a dokumentů, a také každému, kdo mi „věnoval“
vzpomínky ze své soukromé historie.
Určitě jste už zaznamenala první ohlasy, jaké jsou?
První ohlasy jsem samozřejmě zaznamenala, a to ještě dříve, než brožurka vůbec vyšla,
text je totiž „starý“ už přes dva roky. A právě jen
díky kladnému a vstřícnému přijetí od těch, kteří
jej četli, jsem se odvážila „poslat“ ho dál. Samozřejmě mě velmi těší pozitivní reakce na vydání
brožurky, lidé mají opravdový zájem do ní nahlédnout, z toho mám upřímnou radost.
Těším se, že se třeba po přečtení ozve
někdo, kdo bude moci doplnit zatím chybějící
informace, nebo že se objeví další příběhy
s památkami spjaté (klidně i soukromého rázu),
které se mi dosud nepodařilo vypátrat. Každá informace, i ta zdánlivě nedůležitá, může
(a tipla bych, že i bude) mít v budoucnu velkou
hodnotu.
Také jsem zvědavá, kolik „chyb“ a nesrovnalostí čtenáři v brožurce objeví. Ačkoliv text
pročítalo několik lidí a já sama snad „milionkrát“,
stejně mi jistě něco uniklo. Už teď vím třeba
o dvou nepřesnostech. To je zkrátka riziko
spojené se psaním podobného textu.
Končíte školu, a jakou vlastně? A co
bude dál? Vrátíte se do Holešova?
Dokončuji studium na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor základy společenských

Na snímku Petra Antonovová.
věd a český jazyk a literatura se zaměřením
na učitelství pro střední školy - držím se zkrátka
rodinné učitelské tradice. V Moravskoslezském
kraji jsem našla druhý domov, ale do Holešova se vracím neustále a mám v plánu v tom
pokračovat.
Co se vám líbí a nelíbí v Holešově?
A chtěla byste tu třeba i bydlet, anebo máte
jiné plány?
Co se mi nelíbí si - s dovolením - nechám
pro sebe nebo přímo pro uši, kterým je toto
sdělení určeno. A co se mi líbí? Spousta věcí.
Stará alej s prašnou cestou vedoucí k Želkovu,
vzrostlé jírovce v zámecké zahradě, pod které
jsem jako malá chodila sbírat kaštany, zvláštní
kouzlo židovského hřbitova, pověst schovaná
za každým rohem… Mám to tu prostě ráda.
Text a foto Robert Rohál

Obálka nové publikace, která vychází
v edici Knihovničky Holešovska.
Jaký byl podnět ke vzniku této publikace?
Na počátku byl naprosto nepoetický důvod
vybrat si zaměření bakalářské práce. V záplavě
„opisovacích“ a stokrát omílaných témat mi
možnost zajímat se o regionální námět přišla
velmi milá a hlavně smysluplná.

Nové publikace
Město Holešov vydává v edici Knihovnička Holešovska brožuru Petry Antonovové
Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku. V průběhu měsíce května pak
vyjde publikace Jiřího Valenty nazvaná Památky na Holešovsku zaměřená na sochy,
pomníky padlým a kostely.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV
- výběr na květen
Beletrie
DOUSKOVÁ Irena - Doktor Kott přemítá:
Celoroční povídkový „kalendář manželský a rodinný“.
CHRISTIE Agatha - Viděl jsem vraždu: Během halloweenského večírku dojde k surové
vraždě třináctileté dívky...
JENOFF Pam - Velitelovo děvče: Příběh
lásky německého důstojníka a židovské dívky
za druhé světové války.
KALLENDORF Mons - Zimní oběť: První díl
kriminální série od mistra švédské detektivky.
LARK Sarah - Maorčina píseň: Druhý díl
rodinné historické ságy z Nového Zélandu.
LI Yiyun - Tisíc let vroucích modliteb: V povídkovém souboru se spisovatelka soustředí
na osobní dramata obyčejných lidí.
LUSTIG Arnošt - Dívka s jizvou: Nová próza
nedávno zesnulého autora mistrovsky líčí, jak
se člověk poznamenaný těžkým osudem dokáže postavit zlu.
MARNI Nicola - Tallinnské spiknutí: Ďábelské spiknutí tajného katolického spolku, který
se nezastaví ani před vraždou, může strhnout Evropu
do propasti.
NICHOLLS David - Jeden
den: Hlavním tématem brilantního britského bestseleru
je více než klasická „lovestory“. Autor v něm řeší pocity
osamělosti a hloubku rozporu
mezi mladickou nesmiřitelností a kompromisy, které jsme
nakonec schopni tolerovat.
OBERMANNOVÁ Irena - Sex
po telefonu aneb Nezavěšujte se: Tři bývalí spolužáci
Eliška, Sára a Jarda se poté,
co se jim rozpadly vztahy, rozhodnou žít všichni společně
i s dětmi v jedné „moderní
rodině“.
PICAT Marie-Laure - Než
odejdu navždy...: Skutečný
příběh matky, který po svém
vydání dojal celý svět.
REJŽEK Jan - Z mého deníčku 2.: Opět čeká na čtenáře porce zajímavých postřehů
z let 2003-2009 od přísného
komentátora.
RYŠAVÝ Martin - Vrač:
Ústřední postavou románu,
který získal letošní cenu Magnesia Litera, je bývalý režisér,
který prošel řadou regionálních
i experimentálních divadel.
Naučná literatura
FIALA Václav - Benátky: Literární toulky městem umělců,
hudby a karnevalu.
HLADKÝ Jakub - Zlata Adamovská: Unikátní pohled
do pracovního i soukromého
života této skvělé české herečky.
HNÍZDIL Jan - Mým marodům. Jak vyrobit pacienta:
Knižní výběr článků a úvah
MUDr. Jana Hnízdila lze doporučit všem, kteří si považují
zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně
něco udělat.
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KLAUS Václav - Zápisky z cest: Poutavou
formou přibližuje čtenářům prezident V. Klaus
země, které během své politické kariéry navštívil.
KLÍMA Josef; KROUPA Janek: Pravda
o Kajínkovi: Kniha o nejznámějším českém
vězni přináší spoustu důkazů i zajímavých
výpovědí.
LAUDIN Radek - Nejkrásnější filmová místa
křížem krážem po Česku: Vydejte se na svých
výletech po stopách českého filmu!
ROBERTS Andrew - Ve vichru války: Dějiny
druhé světové války v novém pohledu. Kniha
byla oceněna jako nejlepší britské vojenskohistorické dílo roku 2010.
SEDLÁK Jaromír - Muž nad stolem aneb Byl
jsem Štrougalovým poradcem: Paměti Štrougalova poradce v letech 1971-1989, muže,
kterého mnozí ve světě považovali za dvojitého
agenta.
SMOLÍK Josef - Subkultury mládeže: Kniha
přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur
mládeže a uvádí do problematiky.

ŠMÍD Jan - Obrázky z Champagne: Cestopisné reportáže zahraničního zpravodaje
Českého rozhlasu z francouzské oblasti, která
je vyhlášená vinařstvím a gastronomií.
URZIDIL Johannes - To byl Kafka: Autor
ve svých esejích umožňuje čtenářům lépe
pochopit komplexní osobnost Franze Kafky
a jeho děl.
VÁVRA Otakar - Paměti aneb Moje filmové 100letí: Doplněné a rozšířené memoáry
českého filmového režiséra, které jsou obrazem doby od třicátých let minulého století až
do současnosti.
Knihy pro dětské čtenáře
BACHNER Anne - Klára a Drobeček. Poník na výletě: Klára a její kamarádi zabloudí
na výletě a právě poník Drobeček jim pomůže
najít cestu z lesa.
BREZINA Thomas - Expedice Kolumbus.
Tajemství hradu: Sourozenci Miki s Tinem se
vydávají na vzrušující cestu do minulosti.
MALÝ Radek - Listonoš vítr: Knížka podzimních básniček, kterou svými
úžasnými ilustracemi doplnil
Pavel Čech.
MURPHY Jill - Čarodějnice
školou povinné. Námořníkův
poklad: 4. část slavné knižní
série, známé díky úspěšnému
televiznímu seriálu.
NOVOTNÁ Anna - Balet nás
baví: První kniha o baletu pro
děti i jejich rodiče.
PILÁTOVÁ Markéta - Víla Vivivíla a piráti Jižního moře:
Trochu punková víla Vivi se
vypraví za svými přáteli, aby
společně pomohli zvířatům.
RIORDAN Rick - Percy Jackson. Prokletí titánů: Parcy
Jackson se vydává se svými
přáteli z Tábora polokrevných
na další výpravu do mytologického světa.
ŘÍČANOVÁ Tereza - Noemova archa: Ilustrovaná kniha
podle starodávného příběhu
zachyceného v bibli.
ULIČIANSKY Ján - Malá
princezna: Příběh „malé princezny“, plný dobrodružství,
která přichází mezi lidi, aby
jim ukázala, jací jsou. Má ale
vůbec cenu mezi ně chodit?
URBÁNKOVÁ Dagmar Chlebová Lhota: Hravá knížka pro děti, v níž se prolíná inscenovaná barevná fotografie,
komiks a vyprávění.
VÁLKOVÁ Veronika - Karel
IV. Příběh českého krále:
Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku. Dostanete se na královský
hrad a zažijete nečekané setkání a dobrodružství.
ZINKOVÁ Michelle - Proroctví sester: Starobylé proroctví
rozdělí dvě sestry...
Další knižní novinky a fond
knihovny na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz.
IŽ
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Proměny Holešova ve staletích - 1. část
Kdyby existoval stroj času a my se mohli přenést třeba do 19. nebo i 17. století, je nejisté, zda
bychom své město vůbec poznali. I když si alespoň
centrum Holešova dodnes zachovalo svůj historický charakter, i v něm proběhly velké změny, a to
přímo úměrně se vzdáleností uběhlého času.
Měnil a změnil se celý Holešov. V jeho
okrajových částech od konce 19. století vyrostly
celé čtvrti a ulice, všechny vystavěné na polích
a zahradách. Ještě v 17. století tvořilo Holešov
pouze současné náměstí Dr. E. Beneše, Malá
ulice, náměstí Sv. Anny, náměstí F. X. Richtera
kolem zámku a „kousky“ dnešních ulic Masarykova a Palackého (jen ty, které těsně přiléhají
k náměstí). Dále zde bylo židovské město, tvořené současným náměstím Svobody a ulicí Příční
(ale pozor - ne už Hankeho!), vzniklé někdy
v polovině 15. století. A potom už jen dvě původně venkovské osady: Plačkov, obklopený statky
a polnostmi (na místě dnešního areálu „Na špici“

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
byl svobodný dvůr Křenovský, na místě dnešní
sokolovny a Sokolského domu byl svobodný
dvůr rytíře Jana Šťastného Obešlíka z Lipultovic,
později zvaný Halamovský, a Novosady (vč.
současné ulice Dlážanky), které si do nedávné
doby zachovávaly rovněž charakter vesnické
návsi jako Plačkov, tento charakter byl však zcela
zničen výstavbou moderního sídliště.
Až v polovině 18. století za Františka Antonína Rottala vznikla plánovanou výstavbou
unikátních „typizovaných“ domků pro zaměstnance zámku a panského velkostatku dnešní
ulice Hankeho (bohužel v současnosti devastovaná necitlivými přestavbami barokních domků)
a Holajka, tvořící jakési „zázemí“ pro provoz
zámku. V pozdějších letech se už jen prodlužovaly zárodky Masarykovy a Palackého ulice
(přitom na místě dnešního gymnázia a komplexu
kolem hypermarketu Albert stál až do konce
19. století statek - dvůr patřící holešovskému
děkanátu). A až na konci 19. a na začátku 20.
století postupně vznikly individuální výstavbou
vilek a domků ulice Sušilova, Nerudova, Školní
(ta s unikátní výstavbou typizovaných dělnických
domků pro zaměstnance firmy Thonet - Mundus,
bohužel až na jediný domek nedávno zlikvidovaných) a s ní souběžné ulice prvorepublikových
vilek (Národních bojovníků a Bartošova), dále
Střelnice, Partyzánská, Bezručova, Osvobození,
Samostatnost, Grohova a Očadlíkova. Ve stejné
době byly postaveny velké veřejné stavby - poš-

Snímek druhé staré radnice (nám. Dr. E. Beneše č. p. 11) ještě s vraty uzavírajícími průjezd, který
vedl na dvorek radnice, oddělený zdí od zbytku nám. Sv. Anny, kam se chodilo prolukou - uličkou
mezi domy č.p. 13 a 14.
ta, 1. a 2. Základní škola v dnešních Smetanových sadech (na místě holešovského hřbitova,
zrušeného v roce 1865), gymnázium, okresní
soud (nyní internát středního odborného učiliště
a základní školy praktické) a Hospodářská škola
(nyní učebny středního odborného učiliště a základní školy praktické).
Zejména na konci 19. století vznikly i výrazné průmyslové areály - už vzpomínaný komplex
Thonet - Mundus a menší, zejména dřevařské
závody v ulici Sušilova, Masarykova, Očadlíkova či Palackého. Období první republiky bylo
rovněž dobou výstavby městských činžovních
domů, které prodloužily dnešní ulici Masarykova,
vytvořily ulici Tyršova a Pivovarská. Poválečná
výstavba pak znamenala vznik sídlišť kolem ulic
U Letiště, Novosady - Slovenská - Havlíčkova
a menšího sídliště na křižovatce ulic Očadlíkova,
Bezručova a Masarykova a průmyslové zóny
kolem ulice Tovární.
Individuální i řadová výstavba rodinných
domků, vilek a menších bytových domů pak
po válce znamenala vznik ulic Družby, Hanácká,
Slovenská, Sadová, Vítězství, Dělnická, Zlínská,
U Kasáren, Újezd, Jiráskova, Boženy Němcové,
Nábřeží a prodloužení ulice Tyršova. A i v současnosti se Holešov rozšiřuje - ať už plánovaným

Pohlednice zachycující nově postavenou část Bezručovy ulice, označené
ve své době jako Vilová čtvrť.

vznikem a developerstvím za ulicí Sadová (plánované ulice Plajnerova, Jarošova, Drásalova)
a na trati Kozrálov mezi Rusavou a ulicí Přerovská,
či už probíhající výstavbou areálů v průmyslové
zóně na místě bývalého letiště či v jejím okolí.
Ale i centrum města se v průběhu doby
změnilo. Náměstí Dr. E. Beneše bylo zřejmě až
do třicetileté války zastavěno především dřevěnými přízemními domy. I když výjimky jistě
existovaly - stará radnice a soud („Davidův dům“
č.p. 32 - nyní potřeby pro chovatele a prodejna
obkladaček) byly už v té době patrovým zděným
domem, dokonce s věžičkou nad průčelím. Také
dům č.p. 4 (trafika a květinová síň) je postaven
na místě dvou původně goticko-renesančních
domů, které byly zděné a zřejmě i patrové stejně jako dům č.p. 16 (vedle Městské knihovny
a MIC), který je podle nalezených stavebních
prvků renesanční, tedy pravděpodobně ze
16. století, a už tehdy byl asi patrový.
Za hospodářského rozkvětu města za vlády
posledních Šternberků a Žerotínů (prakticky
po celé 16. století) tedy zřejmě na náměstí vznikaly zděné patrové domy, jejichž celkový počet
ale nyní neznáme. Válečné události třicetileté války v první polovině století sedmnáctého, spojené
s několika ničivými požáry, které znamenaly zřejmě zničení všech dřevěných domů na náměstí,
vytvořily podmínky pro bouřlivý rozvoj Holešova,
zahájený už za ekonomické prosperity ve druhé
polovině sedmnáctého století, která trvala s přestávkami až do poloviny století osmnáctého.
Prakticky během celé vlády hrabat z Rottalu
se v Holešově stavělo - měšťanské domy byly
přestavěny či znovu postaveny nyní už z cihel
a kamene, byly vesměs patrové, menší polovina
náměstí byla opatřena podloubím (domy, které
jsou jakoby „vystrčeny“ do náměstí, tedy č.p. 17
a 18 - Městská knihovna a Pekařství Espreso
a č.p. 26 až 38 (Thomaštíkův dům, nyní drogerie
až bývalá záložna, nyní hračky, sportovní potřeby),
i když není vyloučeno, že podloubí v nějaké podobě zde bylo i dříve. Náměstí si zachovalo svůj tvar,
i když z hlediska komunikačního bylo poněkud
změněno - na náměstí Sv. Anny se neprocházelo
dnešním průjezdem přes dům č. p. 11 (druhá radnice), ale uličkou mezi domy č. p. 13 a 14 - zeď
mezi nimi vznikla až na konci 19. století.
Karel Bartošek
(Pokračování příště)

19

www.holesov.cz

hole‰ovsko 9/2011

Virtuos Karel Košárek představil 2. ročník festivalu Musica Holešov
Druhý ročník koncertního cyklu a festivalu
Musica Holešov představili v úterý 26. dubna
na tiskové konferenci ve zlínském hotelu Garni
hlavní protagonisté tohoto ojedinělého počinu
v oblasti vážné hudby, který se koná pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera a starosty
Holešova Zdeňka Janalíka.
Program letošního festivalu podrobně představil dramaturg Karel Košárek. „Mám velkou
radost, že mohu uvést 2. ročník koncertního cyklu
a hudebního festivalu Musica Holešov. Ještě
pořád ve mně doznívají tóny a neopakovatelná
atmosféra koncertů 1. ročníku - Magdaleny Kožené, Collegia 1704, Pavla Šporcla, Mariana Vargy
nebo Epoque Quartetu,“ sdělil tento světoznámý
klavírní virtuos, holešovský rodák a patron celé
akce. Ambicí 2. festivalu Musica Holešov je
navázat na úspěšný první ročník, který se setkal s mimořádným ohlasem u laické i odborné
veřejnosti. Jen zářijový festival v prostorách
holešovského zámku navštívilo bezmála 1 700
posluchačů.
Letošní koncertní cyklus už má za sebou
březnové jazzově laděné vystoupení Zuzany
Lapčíkové a vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis, které se konalo v soboru 30.
dubna v holešovském kostele. Jarní část koncertního cyklu pak uzavře v pondělí 30. května
opravdová hvězda hudebního nebe, hornista
světového věhlasu Radek Baborák se svým
ansámblem. Koncert bude pro své vystoupení
zaznamenávat i Česká televize.
Opera na zámku
Hlavní událostí II. ročníku čtyřdenního zářijového festivalu Musica Holešov bude barokní
opera Georga Friedricha Händela Acis a Galatea,
která zazní ve špičkovém mezinárodním obsazení. „Uvedením Händelovy barokní opery naplní
Musica Holešov svoji snahu o obnovení tradice
pořádání velkolepých operních, hudebních a divadelních produkcí na zámku v Holešově založenou
v 18. století hrabětem Františkem Antonínem
z Rottalu a udržovanou v polovině 19. století také
dalším majitelem Rudolfem Wrbnou,“ uvedl Karel
Košárek. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2011 od 19.30 v hlavním
sále holešovského zámku. V sobotu 24. září 2011
vystoupí od 19:30 hod. Zemlinského kvarteto
společně s Karlem Košárkem. V neděli 25. září
vystoupí v zámecké sala terreně Roman Janál
na baryton a Karel Košárek na klavír. Program
festivalu uzavře v neděli 25. září 2011 večer Ondřej Havelka a jeho Melody Makers ve společném
vystoupení s Karlem Košárkem.
Součástí festivalu bude opět výtvarné, hudební a dramatické odpoledne pro rodiny s dětmi, které je připraveno na sobotní odpoledne
do prostor zámku, nádvoří a parku.

Program festivalu Musica Holešov
Slavnostní zahájení festivalu - čtvrtek
22. září 2011, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Premiéra barokní opery Georg Friedrich
Händel: Acis a Galatea (1718) The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir. Galatea:
Anna Mikolajzcyk - soprán (Varšavská národní
opera). Polyphemus: Marián Krejčík - baryton.
Acis: Christoph Genz - tenor (Hamburg State
Opera). Damon: Marek Olbrzymek - tenor Galatea: Eva Myškovičová - tanec. Acis: David
Strnad - tanec. Choreograf: David Strnad. Light
design: Arnošt Janěk. Režisér: Jana Janěková.
Sbormistr: Tereza Válková. Basso continuo:
Monika Knoblochová - cembalo, Libor Mašek
- violoncello. Koncertní mistr: Elen Machová.
Roman Válek - dirigent.
Uvedením Händelovy barokní opery naplní
Musica Holešov svoji snahu o obnovení tradice
pořádání velkolepých operních, hudebních a divadelních produkcí na zámku v Holešově založenou v 18. století hrabětem Františkem Antonínem
z Rottalu a udržovanou v polovině 19. století také
dalším majitelem Rudolfem Wrbnou.

festival
Nastudování Händelovy opery Acis a Galatea pro Musica Holešov zazní ve špičkovém
mezinárodním obsazení. Tato „opera-masque“
z roku 1718 na text Johna Gaye (tvůrce Žebrácké opery) patří k nejhranějším Händelovým
dílům. Tragický příběh pastýře Acise, nymfy
Galatey a žárlivého obra Polyféma se odehrává
v antickém světě pastýřů a nymf. Věčná láska
vítězí nad smrtí, zavražděný Acis se proměňuje
v horský potůček a stává se symbolem naděje
pro všechna pokolení.
Pátek 23. září 2011, zámek, hlavní sál,
19.30 hod.
Druhé provedení barokní opery Georga
Friedricha Händela: Acis a Galatea (1718).
Sobota 24. září 2011, zámek, nádvoří
a park, od 14.00 hod.
Hudební a výtvarné odpoledne pro rodiny
s dětmi interaktivní dílny pro děti, divadlo...
Sobota 24. září 2011, zámek, hlavní sál,
19.30 hod.
Zemlinského kvarteto
Karel Košárek - klavír
Zemlinského kvarteto navazuje na bohatou
tradici české kvartetní školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Bordeaux
(2010), je laureátem Pražského jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském
Banffu a v Londýně, kde zároveň získalo Cenu
publika. Zvítězilo i na dalších kvartetních soutěžích
(Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava,

Protagonisté festivalu Musica Holešov představili
2. ročník na tiskové konferenci ve zlínském
hotelu Garni.
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soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005
byla souboru udělena Cena Českého spolku
pro komorní hudbu a v roce 2009 Cena Nadace
Alexandra Zemlinského ve Vídni. Mimořádným
uměleckým projektem tohoto souboru je kompletní
nahrávka sedmi smyčcových kvartetů holešovského rodáka F. X. Richtera pro Český rozhlas.
Program: F. X. Richter: Smyčcový kvartet C
dur, op. 5/1, W. A. Mozart: Klavírní koncert C dur,
č.13, KV 415 /verze se smyčcovým kvartetem/,
F. Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet
e-moll, op. 44/2
Dopolední matiné - neděle 25. září 2011,
zámek, sala terrena, 11.00 hod.
Roman Janál - baryton
Karel Košárek - klavír
Tématem matiné je lidová píseň jako inspirace ve slavných dílech českých skladatelů.
Roman Janál s úspěchem vystupuje na domácích i zahraničních festivalech: Pražský podzim,
Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní
hudební festival v Českém Krumlově, Festival
Pontes, Česko-saský festival, Dny B. Martinů
v Londýně s Jiřím Bělohlávkem a orchestrem
BBC, Europalia Brusel, Festival B. Martinů v Amsterdamu, Concertus Moraviae (MHF), účast
na koncertech Roku české hudby - “České sny”
(Španělsko a Česká republika). Roman Janál
je držitelem prestižní Ceny Thálie za rok 1999
za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery
„Castor a Pollux“ v Národním divadle.
Program: B. Smetana: Fantasie na české
národní písně, A. Dvořák: V národním tónu,
V. Novák: Můj máj, op. 20, B. Martinů: Nový špalíček, B. Martinů: Čtyři věty, L. Janáček: Moravská
lidová poezie v písni /výběr/, M. Schneider-Trnavský: Slovenské lidové písně /výběr/.
Neděle 25. září 2011, zámek, hlavní sál,
19.00 hod.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Karel Košárek - klavír
Velkolepá hudební show Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers vrací nadšené publikum
zpět do autentické atmosféry éry swingu. V rámci
koncertu zazní především Rhapsody in Blue
George Gershwina ve strhující interpretaci Karla
Košárka - je to jediný program, ve kterém Ondřej
Havelka uplatní jeden ze svých mnoha talentů představí se také jako dirigent.
Program: Rhapsodie v modrém pokoji, George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži mezi
nebem a jazzem
„…Celý kulturní svět oslavil 26. září roku
1998 100. výročí narození George Gershwina.
A tehdy jsme si s kolegy z orchestru Melody
Makers řekli, že i my bychom měli velkému
učiteli jazzových národů vzdát hold, když už
s ním udržujeme tak
dlouhotrvající intimní
vztah. Rozhodli jsme
se připravit speciální
koncertní program sestavený z větší části
z Gershwinových kusů
a především pak slavné
Rhapsody In Blue v originálním aranžmá pro
klavír a jazzový orkestr
(jde vskutku o první verzi této skladby, kterou
při její premiéře v roce
1924 hrál orkestr Paula
Whitmana)…“ Ondřej
Havelka.

Přítomní novináři a hosté mohli zhlédnout i krátkou ukázku
z opery Georga Friedricha Händela Acis a Galatea,
která bude hlavní událostí letošního festivalu.

Text a foto
František Sovadina
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Léto s TYMY 2011 - nabídka letní činnosti,
dětských pobytových a příměstských táborů
a ozdravné pobyty u moře již na stránkách www.
tymycentrum.cz a informace s přihláškami v kanceláři TYMY.
Zveme vás
5. 5. Kuličkiáda, od 12.00 do 14.00 u III. ZŠ
Holešov
5. 5. Dárek pro maminku - výtvarná dílnička
pro kluky a holky od 16.00 do 18.00, tvorba
originálního dárečku z nevšedních materiálů,
vstupné 10,- (přihlášky do 4. 5.)
10. 5. Výstava fotografií v ICM
10. 5. Venkovní hry, od 12.00 do 14.00 ve Smetanových sadech, skákání přes švihadlo, guma
a další staročeské hry
10. 5. Mrtvé moře žije, od 17.00 v čajírně TYMY,
tajemství archebakterie jako nové poselství pro
uzdravení, vstupné: 50,11. 5. Květinový den - Český den proti rakovině tradiční veřejná sbírka, příspěvek za kytičku 20,11. 5. Vaříme s TUPPERWARE, od 16.00 v čajírně TYMY, vstup ZDARMA
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
16. - 18. 5. PET ART, od 12.00 do 14.30 ve Smetanových sadech, tvorba z PET lahví
17. 5. Očistné svíce aneb Aplikace tělových
a ušních očistných svící při zdravotních
potížích, od 17.00, 4hodinový seminář, cena:
350,- (nutno přihlásit do 16. 5.)
18. 5. a 23. 5. BESIP aneb Bezpečná jízda
na kole, od 12.00 do 14.00 ve Smetanových
sadech, vstup ZDARMA
19. 5. Na kolo jen s přilbou od 15.00 na hřišti I.
ZŠ Holešov, pestrý program plný soutěží, překážková dráha, první pomoc, ceny a odměny pro ty,
kteří přijedou na kole s přilbou na hlavě!
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.)
21. 5. Běh pro život - akce s TESCO v Brně,
zájemci, hlaste se do 5. 5. v kanceláři TYMY
22. 5. Folklorní odpoledne v zámku v Holešově, vystoupení dětských folklorních souborů
Hané a Valašska i zahraniční hosté
23. 5. Májový NORDIC WALKING na cyklostezce, od 15.00 do 17.00, možno zapůjčit
hole za 10,24. 5. Kurz první pomoci, od 16.00, cena: 290,(osvědčení, přihlášky do 21. 5.)
24. 5. Skákací podložky v ICM,
od 15.00
28. 5. Modelová železnice, v dopoledních i odpoledních hodinách (budova
bývalé DUHY)
29. 5. Den dětí v zámecké zahradě
- hry, soutěže, vystoupení, malování,
atrakce, POHÁDKOVÝ LES - vstupné
10,1. 6. Oslava Dne dětí v TYMY,
od 15.00, hry, soutěže, odměny a dárek dětem
POMÁHÁME
- Origami pro Japonsko
Na akcích TYMY se v průběhu měsíce května a června můžete naučit
skládat japonské origami, nejznámější
je JEŘÁB, symbolický příspěvek 10,-.

Výtěžek bude odeslán na pomoc Japonsku.
Děkujeme!
PRO ZDRAVÍ A VITALITU v TYMY - přednášky
kurzy, semináře
13. 5. Muzikoterapie od 16:00 obnovuje, regeneruje a uzdravuje tělo, mysl i duši, šamanské
bubny, tibetské mísy, didgeridou a další, 3hodinový seminář, cena: 400,- (přihlášky do 10.5.)
24. 5. První pomoc, od 16.00, osvědčení, cena:
290,- (přihlášky do 21. 5.)
Sbíráme staré Zlaté stránky - kdo má doma
Zlaté stránky a nepotřebuje již jejich služeb,
prosíme přineste nám je do kanceláře TYMY
k obohacení naší výtvarné činnosti. Děkujeme.
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již tradičně bude pod koordinací SVČ TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování
počtu úrazů hlavy na kole. Během května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb
u dětí a mládeže - v ulicích budou děti s přilbou
odměňovány a ti, co jezdí na kole bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet
prostředí, kde je normální jezdit na kole s přilbou,
a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí jezdit
a nosit přilbu! Děkujeme.
LÉTO S TYMY - letní pobyty a tábory 2011!!!
SULOV - Beskydy: cena: 2490,-/pro člena ZÚ
TYMY, 2690,-/nečlen
11. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor v srdci
Beskyd na Sulově
11. - 15. 7. Indiáni z Bílé hory pro kluky a holky
od 6 let, hra s indiánskou tematikou
11. - 15. 7. ZA POHÁDKOU výtvarné a dobrodružné tvoření pro kluky i holky od 6 do 9 let
11. - 15. 7. Cesta barev rukodělné, výtvarné
a módní dílničky pro holky i kluky od 10 do 15 let
25. 7. - 6. 8. Tajemství pána pokladů aneb … stanový tábor pro děti od 6 let v Podhradní Lhotě
RETASO - Horní Bečva
15. - 19. 8. Léto na koni od 8 let, jezdecký
výcvik, cena: 2990,-/člen ZÚ, 3190,-/nečlen
15. - 19. 8. Kouzlo barev výtvarný tábor pro děti
od 6let, cena: 2690,-/člen ZÚ, 2890,-/nečlen
15. - 19. 8. Logopedie hrou pro předškoláčky
a děti 1. st. ZŠ s vadou řeči, cena: 2490,-/člen
ZÚ, 2690,-/nečlen

Páni kluci a Velikonoce 2011 v TYMY.

15. - 19. 8. FAKTOR X dobrodružství pro -náctileté, cena: 2690,-/člen ZÚ, 2890,-/nečlen
15. - 19. 8. MUZIKOTERAPIE - pro děti i dospělé, omezený počet míst!
cena bez dopravy: 3.990,- a cena s dopravou:
4.390,- * Muzikoterapie obnovuje, regeneruje
a uzdravuje tělo, mysl i duši, šamanské bubny,
tibetské mísy, didgeridou a další.
LETNÍ MĚSTSKÉ TÁBORY - cena: 990,-/ člen
ZÚ TYMY, 1.090,-/nečlen, pro děti od 6 let
18. - 22.7. Alenka v říši divů - výtvarně keramický
fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou v přírodě
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou tábor s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými
činnostmi
1. - 5. 8. Putování s gormity - turisticko-přírodovědný tábor s hrou s Gormity lesa, země,
vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety
a nabídkou aktivit a činností TYMY
LÉTO U MOŘE
12. - 21. 6. Istrie - Lanterna Chorvatsko - cena:
5.800,-/dítě, 6.300,-/dosp. (ubytování, doprava,
průvodce, pobytová taxa), ubytování v apartmánech 300 m od moře, možnost zajištění polopenze, pojištění léčebných výloh a denního cvičení
pilates a power jógy. Muzikoterapie u moře:
příplatek 1.200,-/6 dní (3 hod. denně)
* muzikoterapie obnovuje, regeneruje a uzdravuje tělo, mysl i duši, šamanské bubny, tibetské
mísy, didgeridou a další.
2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,- (ubytování, plná penze, doprava, pojištění CK proti
úpadku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, prostorná písečná pláž s přímým vstupem z kempu,
vodní park s báječnými skluzavkami a spoustou
atrakcí, ubytování v prostorných stanech se
dvěma ložnicemi po 2 osobách s podlážkou,
fakultativní výlet do Benátek.
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
Velikonoční prázdniny v TYMY
Během krátkých velikonočních prázdnin proběhla ve středisku pro děti, mládež i dospělé, které
známe pod názvem TYMY, spousta volnočasových aktivit. Děti samotné i ve společnosti rodičů si mohly vyzkoušet nové
techniky zdobení kraslic, namalovat
svou kraslici na sklo supermarketu Albert a bojovat o bohatý velikonoční
balíček nebo vyrobit si originální jarní
přání z čajových pytlíků. Ti, kteří moc
netíhnou k výtvarnu a mají raději pohyb,
si zaskotačili na taneční pohybovce
s Alčou, hudebně se naladili s Hančou,
zahráli si florbal s Kubou nebo vyzkoušeli taneční vlohy na pásmu Hopsalatralala s Olinkou. Krásnou tečkou byla
bezpochyby velká opičí dráha pro malé
odvážlivce v tělocvičně TYMY. Nabídka
byla opravdu bohatá a ti, kteří i přes
nádherné počasí venku přišli, určitě
nelitovali.
Martina Tymy
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Soubor Schola Gregoriana Pragensis vystoupil v Holešově

K nevšedním zážitkům minulých dní patřil koncert Scholy Gregoriany Pragensis, který
představoval cestu zpět časem dlouhou přes 400 let. Stačilo zavřít oči a vnímat úžasný zpěv
osmi mužů umocněný prostředím chrámu zaplněného vnímavými posluchači. Byl to ojedinělý
spirituální zážitek, snad ještě víc umocněný magickým datem filipojakubské noci, svátku Beltaine
předcházejícího měsíci lásky...
Text a foto Jiří Vojáček

Pink Floyd Revival v Drive Clubu
Je možné jít na premiérový
koncert kapely, která zahraje písně, jež všechny dobře znáte už
desítky let a nenudit se při tom?
Po pátečním vystoupení nové kapely Dark Side Pink Floyd Revival
musím prohlásit, že ano, a jistě se
mnou bude souhlasit i velká většina
návštěvníků očekávané premiéry.
Tato kapela vznikla v listopadu 2009, má zpěváka, zpěvačku, 2 kytary, 2 klávesy, saxofon,
baskytaru a bicí. Je názorným
potvrzením toho, že hudba Pink
Floyd jde napříč generacemi nejen posluchačů, ale tentokrát i interpretů - a v případě Vávrových
jde snad o dědičné postižení.
Pan Bělík za mixpultem dosáhl

na prostory klubu opravdu monumentální a dynamický zvuk, takže
dlouhodobá pečlivá příprava tohoto
vystoupení se plně vyplatila a byla
oceněna opakovaným potleskem
publika, pro které je často tvorba Pink
Floyd celoživotní srdeční záležitostí.
Návštěvnící si vyslechli kompletní
legendární album Pink Floyd Dark
Side Of The Moon, dodnes patřící
mezi 100 nej alb rockové historie,
které je v Americe s více než 45 milióny prodaných kusů třetím nejprodávanějším albem všech dob! Poté
následoval zdařilý výběr skladem
z alb The Wall, A Momentary Lapse
Of Reason, Wish You Were Here,
doprovázených odpovídající videoprojekcí a v hitové Another Brick In

The Wall (part 2) dokonce dětským
minisborem. Asi je pravda, že to,
co vás osloví, když je vám kolem
dvaceti, ve vás zůstane po celý život - a tak je jen dobře, jestli se tato
inspirativní hudba dotkne i dnešních
dětí, zcela v duchu výroku Rogera
Waterse, který prohlásil, že osobnost člověka se v průběhu života
už příliš nemění. Závěrečná píseň
Comfortably Numb nenechala nikoho lhostejným, a tak pro všechny,
kteří neměli možnost navštívit premiéru a mají rádi hudbu Pink Floyd,
či snad dokonce váhali, příště neváhejte a běžte - ale premiéra je jen
jednou a I Wish you were here...
Jiří Vojáček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
„Jenom jednu matičku máš ve světě širém...“
Dne 7. května 2011 se dožívá 90 let
naše maminka, babička a prababička,
paní

Jiřina Andrýsková
ze Žeranovic

Šestašedesát let je stará tato fotografie, jejímž autorem je Rudolf
Hlavica. Snímek zachycuje příchod průzkumníků Sboru generála Klapálka 6. května 1945 do Holešova. Místo na fotografii určitě poznáváte,
je to nynější ul. Osvobození.
REPROFOTO
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Za její lásku a obětavost jí děkují její
nejbližší, kteří ji mají rádi.
Přejí jí hodně zdraví, spokojenosti
a ochranu Panny Marie Hostýnské.
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VÝROČÍ - KVĚTEN 2011
1. 5. 1981 Zemřel PECKA, Dominik, esejista,
filosof, prozaik, překladatel, zabýval se problematikou moderní filosofické antropologie a křesťanské etiky (* 4. 8. 1895) - 30. výr. úmrtí
2. 5. 1971 Zemřel DOSTÁL, František, historik, kulturně-osvětový pracovník, vlastivědný
pracovník, zaměření na dějiny Valašska (* 19.
8. 1902) - 40. výr. úmrtí
3. 5. 1871 Zemřel VOLNÝ, Řehoř Tomáš, historik, vydavatel, topograf, specializace na církevní topografii olomouckou a brněnskou, člen
benediktinského kláštera v Rajhradě (* 20. 12.
1793) - 140. výr. úmrtí
4. 5. 1921 Narozen NOVOTNÝ, Ludvík, kronikář, vlastivědný pracovník, přispíval do Nového
Přerovska, Vlastivědných listů Severomoravského kraje, Ostravského kulturního zpravodaje, vydal několik samostatných publikací
o Hranicích (+ 16. 1. 1992) - 90. výr. narození
5. 5. 1981 Zemřel URBÁŠEK, Jan, malíř,
maloval krajiny, květinová a ovocná zátiší, spolupracoval s Ústavem lidového umění ve Strážnici, stál u zrodu lidové soutěže Strážnice
M. Kudeříkové (* 20. 6. 1907) - 30. výr. úmrtí
6. 5. 1936 Narozen DADÁK, Břetislav, malíř,
grafik, muzejní výtvarník, zabýval se tvorbou
plakátů, úpravou tiskovin a krajinářskou malbou, psal do regionálního tisku, člen redakčních
rad muzejních publikací ve Vsetíně a Kroměříži,
jako muzejní výtvarník připravil přes 500 výstav
a řadu expozic, působil ve Vsetíně, Olomouci,
Kroměříži a Zlíně - 75. výr. narození
7. 5. 1971 Zemřela PROKŠOVÁ, Karla, prozaička, redaktorka, dramatička (* 18. 9. 1885)
- 40. výr. úmrtí
8. 5. 1986 Zemřela SUŠILOVÁ, Libuše, sběratelka lidových písní, sběratelka lidových tanců,
lidová vypravěčka, zajímala se o lidové zvyky,
tance, vyprávění, nářečí, lidový oděv a výšivku,
psala do časopisů a do Zpráv Okresního muzea
ve Valašských Kloboukách, osobnost Valašska
(* 28. 10. 1908) - 25. výr. úmrtí
9. 5. 1936 Zemřel LOLEK, Stanislav, grafik, malíř, představitel české krajinářské školy
směřující od realismu k impresionismu (* 13.
11. 1873) - 75. výr. úmrtí
10. 5. 1826 Narozen SOUKOP, Jan Nepomuk,
básník, prozaik, překladatel, sběratel pohádek
a pověstí (+ 26. 3. 1892) - 185. výr. narození
11. 5. 1896 Narozen ROZBOŘIL, Miloslav,
pedagog, autor osnov, učebnic a odborných statí z oboru ruský jazyk, zakládající člen redakční
rady časopisu Ruský jazyk, působil v Otrokovicích (+ 19. 12. 1980) - 115. výr. narození
12. 5. 1931 Narozen v Holešově COUFAL,
Zdeněk, architekt, do r. 1991 vedoucí architekt
ve Stavoprojektu Olomouc, nyní má vlastní
architektonický ateliér, mezi jeho projekty patří
adaptace interiéru rekreačního střediska Čarták
v Hutisku, laboratoře a dílny UP Olomouc a přerovská Spořitelna - 80. výr. narození
13. 5. 1991 Zemřel PÁLENÍČEK, Ludvík,
autor dětské literatury, editor, literární, divadelní
a výtvarný historik a kritik, redaktor, působil
v Kroměříži (* 16. 7. 1904) - 20. výr. úmrtí
14. 5. 1931 Narozen v Rožnově pod Radhoštěm JEŘÁBEK, Richard, bibliograf, národopisný pracovník, redaktor, zabýval se ikonologií,
ikonografií, komparatistikou lidové výtvarné
kultury, soustavnou pozornost věnoval dějinám
národopisu a jejich lexikálnímu zpracování
(+ 14. 10. 2006) - 80. výr. narození
15. 5. 1941 Narozen POSPÍŠIL, Jaroslav,
právník, spisovatel literatury faktu, člen Obce
spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu,
ve svých pracích se věnoval regionální tematice,

jeho hlavní doménou je problematika druhého
a třetího odboje, spolupracoval s Českou televizí
na několika dokumentech - 70. výr. narození
16. 5. 1906 Narozen v Holešově SLOVÁČEK, Rudolf, akademický architekt, po válce
pracoval na plánech obnovy zničeného města
Opavy, znalec heraldiky a staveb hradů (+ 13.
11. 1969) - 105. výr. narození
17. 5. 1921 Narozen HYBLER, Zdeněk, malíř,
scénograf, ilustrátor, spolupracoval s televizí,
náměty pro volnou tvorbu těžil z divadelního
prostředí a přírody, působil i ve Zlíně (+ 9. 1.
1993) - 90. výr. narození
18. 5. 1911 Narozen SLAVÍK, Bedřich, editor,
knihovník, literární historik, literární kritik, literární publicista, nakladatelský lektor, redaktor,
knihovník Státního muzea čs. tělesné výchovy, zkoumal kulturní dějiny Moravy a Slezska
(+ 28. 8. 1979) - 100. výr. narození
19. 5. 1981 Zemřel HRADIL, František, pedagog, od r. 1963 působil na pedagogickém institutu ve Zlíně, poté na Chemicko-technologické
fakultě Vysokého učení technického v Brně,
elokované ve Zlíně, autor odborné literatury
(* 20. 1. 1915 v Ludslavicích) - 30. výr. úmrtí
20. 5. 1866 Narozen ORSZÁG-VRANECKÝ,
Joža, etnograf, znalec valašského národopisu,
přispíval do časopisů Palacký, Selské lisy,
Valašsko a sborníku Naše Valašsko, osobnost
Valašska (+ 22. 8. 1939) - 145. výr. narození
21. 5. 1666 Zemřel LUCHESE, Filiberto,
italsko-švýcarský stavitel a geometr, vybudoval
holešovský zámek po r. 1650 a kapli sv. Kříže
(1662) (* asi 1606) - 345. výr. úmrtí
22. 5. 1886 Narozena COUFALOVÁ, Ludmila, kulturně-osvětová pracovnice, pracovala
ve spolcích pro zrovnoprávnění žen, přispívala osvětovými články do Ženského světa,
Ženského obzoru, Ženské revue, Práva ženy
(+ ca 1961) - 125. výr. narození
23. 5. 1876 Narozen PAŽOUT, Jan, malíř, maloval krajiny, architekturu a portréty, osobnost
Valašska (+ 6. 5. 1909) - 135. výr. narození
24. 5. 1751 Narozen v Holešově HANKE
Z HANKENŠTEJNA, Jan Alois, představitel
národního obrození u nás, bibliotekář univerzitní
knihovny v Olomouci, přednášel na olomoucké
šlechtické akademii jako profesor českého
jazyka, autor několika naučných knih (+ 26. 3.
1806) - 260. výr. narození
25. 5. 1996 Zemřel SIMONIDES, Jaroslav,
překladatel, přeložil ukázky z korespondence
hudebního skladatele Fryderyka Chopina, překládal z polštiny, němčiny a francouzštiny, překlady dramat, televizních a rozhlasových scén,
esejů, povídek, románů, literatury pro mládež
(* 17. 5. 1915 v Holešově) - 15. výr. úmrtí
26. 5. 1876 Zemřel PALACKÝ, František, archivář, básník, editor, estetik, kulturně-osvětový
pracovník, literární historik, literární teoretik,
literární kritik, muzejní spolupracovník, překladatel, redaktor, nejvýznamnější národní historik
(* 14. 6. 1798) - 135. výr. úmrtí
27. 5. 1886 Narozen KUDELA, Josef Ferdinand, básník, historik, publicista, spisovatel,
kulturně politický pracovník, vydavatel legionářské literatury, autor cestopisů, memoárů aj.,
přední činitel Čs. obce legionářské a Sokola
na Moravě, za německé okupace aktivní účastník domácího odboje, věnoval se historii čs. legií
v Rusku (+ 23. 3. 1942) - 125. výr. narození
28. 5. 1936 Narozena PŘETÁKOVÁ, Alena,
choreografka, etnografka, tanečnice, vedoucí
tanečních souborů, iniciovala založení dětského
souboru Vsacánek, organizovala přehlídky folklorních souborů, osobnost Valašska - 75. výr. nar.

29. 5. 1941 Narozena DADÁKOVÁ, rozená
Sedmíková, Božena, malířka, od r. 1962 pracovala jako metodička Okresního domu osvěty
pro výtvarníky, fotografy a filmaře, poslední léta
pracovala v družstvu IRISA jako návrhářka
vánočních ozdob a hraček, malovala písničky
a valašská říkadla, podílela se na výzdobě školek, jeslí a knihoven, v r. 1979 vytvořila podklady
k animovanému filmu „Balada o uherském
králi“, členka různých porot, výstavní činnost,
ilustrovala sborník dětského slovesného folkloru
ze Vsetínska - „U potoka roste kvítí“ (+ 31. 8.
1993, je pochována na holešovském hřbitově)
- 70. výr. narození
30. 5. 1876 Zemřel JANDA, Josef, kronikář,
kulturně-osvětový pracovník, založil Pamětní
knihu města Frenštátu pod Radhoštěm (* 8. 3.
1811) - 135. výr. úmrtí
31. 5. 1971 Zemřel PŠENČÍK, František,
stavitel, asistent národního umělce Dušana
Jurkoviče, v r. 1914 pomáhal budovat areál
pro Hanácko-valašskou výstavu v Holešově,
cestmistr v Okresním hejtmanství holešovském,
po r. 1945 se podílel na stavbě letiště v Holešově, projektoval stadion Míru a koupaliště
v Holešově, podíl při budování muzea lidových
staveb v Rožnově pod Radhoštěm (* 22. 12.
1886) - 40. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 5. 1906 Narozen MAŠTALÍŘ, Jaroslav,
cembalista, klavírista, korepetitor, pedagog, hudební skladatel, archivář Státní konzervatoře
hudby v Praze (+ 22. 5. 1988) - 105. výr. narození
5. 5. 2001 Zemřel ŠNAJDR, Alois, hudební
skladatel, violista, dirigent, psal drobnější skladby a úpravy (* 30. 5. 1907) - 10. výr. úmrtí
6. 5. 1951 Zemřel FALTIS, Vincenc František,
hudební skladatel, hudebník, působil v zahraničí, skládal sbory, kantáty, oratoria, smyčcová kvarteta, pochody, tance, cirkusové balety
a revue, psal pantomimy pro různé společnosti
a cirkusy (* 25. 6. 1856) - 60. výr. úmrtí
7. 5. 1931 Zemřel PETZOLD, Antonín, dirigent, varhaník, hudební skladatel, sbormistr,
autor rozsáhlého komorního díla, orchestrálních skladeb, sborů, chrámové hudby a dalších skladeb, působil v Kroměříži a Olomouci
(* 13. 8. 1858) - 80. výr. úmrtí
9. 5. 1971 Zemřel KINCL, Antonín, dirigent,
hudební skladatel, psal hudbu k revue, operetám, autor písní, kantát, skladeb pro dechový
orchestr (* 19. 3. 1898) - 40. výr. úmrtí
11. 5. 1791 Narozen VOŘÍŠEK, Jan Václav
Hugo, hudební skladatel, varhaník a klavírista,
psal písně světské i chrámové, mše, skladby
pro klavír i orchestr (+ 19. 11. 1825) - 220. výr.
narození
18. 5. 1971 Zemřel WAISSAR, Alfons, hudební vědec, koncertní zpěvák, tenorista, člen
souboru Čeští madrigalisté, ředitel Smetanova
muzea v Praze, působil v Bystřici pod Hostýnem
(* 1. 8. 1895) - 40. výr. úmrtí
22. 5. 1921 Narozen BROM, Gustav, dirigent,
houslista, hudební skladatel, klarinetista, zpěvák, založil vlastní swingový orchestr, vystupoval
v rozhlase a televizi (+ 25. 9. 1995) - 90. výr. nar.
27. 5. 1991 Zemřel KALETA, Pavel, hudební
skladatel, houslista, psal komorní hudbu, smyčcové kvartety, dechovku (* 11. 11. 1912) - 20.
výr. úmrtí
28. 5. 1931 Narozen v Chropyni BUČEK,
Miloslav, dirigent, hudební pedagog, varhaník,
věnuje se soudobé české varhanní tvorbě - 80.
výr. narození
H.K.
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Putování gymnazistů prosluněnou Francií
Ve dnech od 7. 4. do 14. 4.
2011 jsme se zúčastnili velmi zajímavého jazykově poznávacího
zájezdu do Francie. Po celou dobu
pobytu nás provázelo slunečné
počasí, které nám ostatní spolužáci jen tiše záviděli. Na cestě nás
vedli ostřílení a nadšení průvodci
Mgr. Jan Urban a PaedDr. Miloslav
Růžička. Díky nim jsme poznali
největší perly Francie od Paříže
až po Normandii. Neopomněli jsme
navštívit královské zámky na Loiře
(Blois, Chambord, Chenonceau),
typickou francouzskou farmu
na výrobu proslulého camembertu,

světově proslulý Louvre se známou Monou Lisou. Obdivovali jsme
impozantní gotické opatství Le
Mont Saint Michel a bělostné útesy
Étretatu s obrovským kamenným
obloukem Manneporte. Po celou
dobu pobytu jsme se všichni snažili navázat konverzaci s rodilými
mluvčími, a to i přes různá úsměvná nedorozumění. Cestovali jsme
podzemním světem pařížského
metra a poslední slunné odpoledne jsme využili k otestování svých
orientačních schopností. Podle
námi předem připravené trasy
jsme se po skupinkách vydali ulič-

PODĚKOVÁNÍ

kami kouzelné Paříže k památkám,
které nás předtím nejvíce zaujaly.
Večerní plavba po Seině se stala poslední třešničkou na dortu
z ochutnávky této rozmanité země.
Po nočním přejezdu jsme svá unavená těla osvěžili v příjemném prostředí aquaparku Amber. Domů
jsme si přivezli plnou hlavu nově
nabytých zkušeností a krásných
vzpomínek.
Za všechny „účastníky
zájezdu“ Michaela Kotková (studentka 2. B Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov)

Divadelní kroužek a pěvecký sbor
Banana Vox při 1. ZŠ Holešov
Vás zvou na

Jménem dětí a personálu Mateřské školy Přílepy děkuji touto
cestou poslanci Parlamentu České
republiky panu Josefu Smýkalovi
za počítačovou sestavu, kterou
zajistil formou sponzorského daru
pro naši školu. Tento dar je vhodným doplňkem pro další vzdělávání
našich dětí v oblasti předškolní
výchovy.
Zdenka Chmelařová
ředitelka MŠ Přílepy

POPELKU A PÍSNIČKY
Z POHÁDEK
Přijďte se pobavit
v neděli 8. května ve 14 hod.
do kina Svět.
Těšíme se na Vás.

OSLAVA 1. MÁJE S ČSSD
Za poslední léta se již v Holešově stalo tradicí, že na důstojném
průběhu oslav 1. máje má svůj díl
také místní organizace ČSSD.
I letos připravila pro milovníky
dobré zábavy v pátek 29. dubna
od 17.00 hod. v kině Svět filmové představení. Tentokrát to byla
poslední část fimfárovské trilogie
na motivy knihy Jana Wericha
Fimfárum - do třetice všeho
dobrého.

Během dne otevřených dveří
v holešovském zámku mohli návštěvníci zhlédnout i rozsáhlou
výstavu malíře Borise Jirků.
Foto RR
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Úvodem diváky přivítal holešovský radní a člen Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Ludvík
Urban. Připomněl místo vzniku
1. máje, jeho historický význam
a popřál všem příjemné prožití
nastávajícího víkendu. A pak se
již téměř plný sál bavil pohádkami
Jak na Šumavě obři vyhynuli,

O kloboučku s pérkem sojčím
a Rozum a štěstí. Po skončení
promítání čekalo na děti u východu
z kina malé překvapení v podobě

nafouknutých balónků a různých
sladkostí, pro přítomné dámy byly
připraveny oranžové růže.
Jaroslav Chmelař
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Fotbalistky deklasovaly svého soupeře, béčko prohrálo
Jiskra Brodek u Konice - DFK
Holešov A: 0:6 (0:3)
Zápas na podzim nejvýše poraženého soupeře s Holešovem se
nesl od začátku v jednoznačném
duchu: hosté útočili a snažili se
o zteč domácí branky, ale na rozdíl
od loňska byli velmi nepřesní. Sestava oproti minulému kolu doznala značných změn, a tak se DFK
představil s pěti!!! 14letými hráčkami,
z nichž některé zažily svou premiéru
v áčku, ale ta se povedla pouze Ditě
Hovořákové, ostatní hrály zakřiknutě
a nepřesně. Počáteční nápor Holešova vedla od začátku skvěle hrající
Míša Dobroslávková ve středu pole,
která rozdělovala přesné přihrávky
do stran a útočnicím, ale nacházela
pochopení pouze u Hanky Samsonkové na pravé straně zálohy
a rovněž Lenky Vališové v útoku.
Ostatní děvčata hrála nejistě, kazila přihrávky a nedohrávala osobní
souboje, což osmělilo zakřiknutého
soupeře, který se několikrát dostal
před branku hostí, ale bez výrazného
efektu. Řadě šancí zabránila neukázněnost Kučerové v útoku, která
opakovaně mařila šance spoluhráček ofsajdovým postavením, a tak
musely na sebe vzít odpovědnost
záložnice: po nepřeberném množství šancí se konečně v 10. minutě

po jejich kombinaci trefila Dobroslávková. Hra se dále nesla ve stejném
duchu, špatný přístup krajních hráček
zbytečně zatěžoval středopolařky
a teprve ve 30. minutě se za přispění domácí hráčky podruhé trefila
Lenka Vališová. Trenéři se snažili
o změny v rozestavení, přesunuli
nevýraznou Kozubíkovou na hrot
útoku a ta se prosadila v 38. minutě
po nahrávce Vališově na 3:0. Druhá půle začala opět náporem hostí,
ovšem až do 57. minuty bez efektu,
naopak zbytečné chyby v ofenzivě
povzbudily domácí děvčata k několika pokusům ohrozit Kuchařovou
v brance Holešova. Neúnavná hra
a bojovnost dvojice Dobroslávková

Ředitelství Mateřské školy Sluníčko Holešov vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici

Vedoucí školní jídelny
Nabízíme: platové zařazení - 8. platová třída (dle katalogu prací 2.6.5.
provozář), nástup srpen 2011.
Požadujeme: odborné středoškolské vzdělání ukončené maturitou
(znalost technologie přípravy pokrmů, organizace školního stravování),
administrativní a ekonomické znalosti (fakturace, vedení pokladny),
počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel, internet - e-mail, www),
5 let praxe v oboru, znalost potřebné legislativy, organizační schopnosti, samostatnost.
Žádosti je možno podávat do 30. 5. 2011 na ředitelství
Mateřské školy Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, 769 01
Holešov.

- Samsonková, podporovaná Vališovou v útoku, se zúročily následovně: v 57. minutě po kombinaci
Dobroslávková - Zichalová se opět
trefila Hana Samsonková, v 65. minutě po nezištné přihrávce Vališové
skórovala konečně Kučerová a šest
minut před koncem přidala skvělá
Lenka Vališová svou druhou branku. Utrápené utkání skončilo výhrou
Holešova, ale pouze díky bojovnosti
a vysokému nasazení několika hráček, většině se utkání nepovedlo.
Sestava: Kuchařová, Kozlanská,
Vybíralová, Motalová, Zichalová,
Samsonková, Kozubíková, Dobroslávková, Šefránková, Vališová,
Kučerová.

Branky: 2 Vališová, po 1 Dobroslávková, Kozubíková, Samsonková, Kučerová. Nejlepší hráčka:
Míša Dobroslávková.
SK Březnice - DFK Holešov B:
3:0 (2:0)
Další zápas sehrála holešovská rezerva na půdě zkušeného
celku Březnice. Začátek utkání byl
celkem vyrovnaný, ale pak nastaly
zbytečné zmatky v obranné činnosti
hostí, především krajní hráčky si nevěděly rady s domácími protiútoky,
a tak přišel trest - po dvojité chybě
záložnic Březnice dvakrát potrestala holešovské družstvo. Nápor
domácích nebyl nijak velký, umožňovaly ho nedohrávané souboje některých hráček DFK, ale pokud se
dostal míč ve středu hřiště ke skvěle hrající Ditě Hovořákové nebo
k jediné útočnici Nikole Kolesárové, měly domácí hráčky problémy.
Ve druhé půli byla převaha Březnice
zřetelná - v celku Holešova hrálo
5 děvčat druhý zápas ve dvou dnech
a docházely jim fyzické síly.
Sestava: Kuchařová, Kozlanská,
Šefránková, Zichalová, Rybenská,
Procházková, Červenková, Hovořáková, Kučerová, Černobilová, Kolesárová. Střídaly: Procházková,
Švábová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Ocenění sportovních funkcionářů
V pátek 8. dubna 2011 se v Praze na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK konal XIV. sněm Asociace školních sportovních klubů
České republiky. Sněm bilancuje činnost AŠSK ČR, schvaluje změny
v organizaci soutěží a vytyčuje nové plány a cíle asociace. Jeho součástí
je rovněž vyhodnocení nejlepších pracovníků v rámci jednotlivých krajů
celé republiky. V letošním roce byli na toto ocenění nominováni za Zlínský
kraj Mgr. Zdeněk Ogrodník (za okres Uherské Hradiště) a Mgr. Svatava
Ságnerová (za Krajskou radu AŠSK ČR Zlínského kraje). Oba jmenovaní
pedagogové patří mezi nemnoho organizátorů sportovních soutěží, kteří
se sportu a pohybovým aktivitám věnují nejen v rámci svého pracovního
zařazení, ale valnou většinu svého volného času obětují práci s dětmi
a mládeží. Proto jim jménem široké veřejnosti děkuji a přeji hodně zdraví
a úspěchů.
Za Okresní rady Asociace školních sportovních klubů Zlínského kraje
Hana Holčáková, OR AŠSK Vsetín

Oceněná Svatava Ságnerová.
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S blátem Rohálovské padesátky si nejlépe poradil Jan Jobánek
Prusinovice (frs) - Vítězem 2. ročník závodu horských kol Raab Rohálovská 50ka se
stal Jan Jobánek z Merida biking teamu. Nejrychlejší závodník loňského Drásala projel silně
rozblácenou trať za 1:56:53.7, a jako jediný se
tak dostal pod hranici dvou hodin.
Na start závodu se v sobotu 30. dubna
v jedenáct hodin postavilo před prusinovický
kulturní dům celkem 601 závodníků a závodnic.
V sobotu dopoledne sice svítilo slunce, ale
deště posledního dubnového týdne udělaly ze
závodní trati jedno velké bahniště. Proto také
mnozí bikeři museli velkou část závodů jít pěšky
a několik desítek účastníků nestihlo projet cílem
v časovém limitu pěti hodin.
Jan Jobánek ovládl špici startovního pole
od samého začátku, takže postupně vyhrál tento brněnský jezdec rychlostní prémii umístěnou
na pátém kilometru v prostoru startu a cíle a také
vrchařskou prémii v předposledním stoupání.
Se čtyřminutovým zpožděním za Jobánkem
projel cílem na druhém místě Jaroslav Obruča
(Pivovar Zubr) a třetí Pavel Žák (TROB-Cyklo
O.P.). Mezi ženami zvítězila Pavla Nováková

Rozhovor moderátora závodu Ondřeje Němce těsně před startem závodu
s loňským vítězem Jiřím Hradilem. Ten nakonec skončil na 9. místě.
Na všechny zúčastněné na podrobně vyznačené trase dohlíželo
pět desítek pořadatelů, 4 sanitky a 3 doprovodné motorky. Účastníci
na 3 třech občerstvovacích stanicích zkonzumovali 900 banánů, 600
pomerančů, 1000 koláčků, 500 oplatků a müsli tyčinek a 500 litrů
tekutin. V cíli bylo závodníkům vydáno 800 porcí poctivého guláše.

Vítěz duatlonu Radoslav Šíbl projíždí cílem závodu Rohálovské
padesátky na 7. místě.

(Merida biking team) před Lenkou
Bulisovou a Radkou Pospíšilovou
(obě 4Ever - Cyklo Bulis).
Vítězem duatlonu, do kterého
se kromě Rohálovské padesátky
započítávají také výsledky běžeckého závodu Rohálovské desítky,
se stal holešovský borec Radoslav Šíbl jezdící v barvách 4Ever
- Cyklo Bulis (MTB 02:07:05.6, běh
00:34:16.) Domácí favorit a pořa-

datel Rohálovské 50ky Martin Koplík po technických problémech, kdy
přišel o cyklistickou tretru a šlapal
první polovinu závodu naboso, dokončil závod vzdálen stupni vítězů.
Mezi ženami v duatlonu i po roce
kralovala Martina Novotná.
Více informací na
http://www.rohalovskapadesatka.cz

„...Dobrý májový den, je pravda, že letošní Rohálovská 50ka 2011 byla opravdu těžká, a to kvůli předešlým dnům před samotným závodem,
kdy vydatně sprchlo. Den před závodem, kdy jsem se jel na biku z Holešova do Rohálova zaregistrovat, tekla děšťová voda z polí a příkopy podél
cest byly zčásti plné. Na startu 30. 4. 2011 jsme čekali na vše. Pronesli jsme mezi zuby: „Kdo to dnes dojede, je vítězem sám nad sebou, a kdo to
vzdá během, tak je rozumný, neboť ušetřil sebe a kolo.“ Pořadatelům patří velký dík, a to za vše, Marťasovi Koplíkovi za kropení trati, bylo to prostě
těžké a lidi budou mít na co vzpomínat, neboť lehký závod, na ten se snadno zapomene…“ Z komentáře jednoho ze závodníků.

Součástí doprovodného programu
Rohálovské padesátky byly i závody dětí.
Na startu nejmladší kategorie nechyběli
vedle malých závodníků i jejich rodiče.
Ti byli mnohdy aktivními pomocníky svých
ratolestí i v průběhu závodu na silnici před
prusinovickým obecním úřadem.
Text a foto František Sovadina
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Vítězové v jednotlivých kategoriích
Junioři 15 - 18 let: HRABAL Jakub - 4Ever Cyklo Bulis 2:19:45.9.
Muži I 19 - 39 let: JOBÁNEK Jan - Merida
biking team 1:56:53.7.
Muži II 40 - 49 let: PLACHÝ Jiří - Drásal Team
Holešov 2:21:32.2.
Muži III 50 - 59 let: ORNER Zdenek - Tufo
team 2:29:47.1.

Veteráni nad 60 let: VANČÍK Lubomír - Otrokovice 3:09:48.4.
Tandemy: SLAVÍK Jiří, Slavík Dušan - OD
Morava 2:34:41.
Ženy I 14 - 34: NOVÁKOVÁ Pavla - Merida
biking team 2 2:42:03.3.
Ženy II nad 35 let: HENČLOVÁ Kamila - Drásal
Team Holešov 2:55:57.1.
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Krutá porážka holešovských fotbalistů
FC Morkovice - SFK ELKO
Holešov
5 (3 : 0) 0
Již ze sestavy byla patrná absence řady hráčů základní sestavy:
střelec Křenek - svatba, Barták práce, Olša - stále zraněný… A tak
trenér Malík neměl v sestavě moc
na výběr. Patnáct minut se obě mužstva jen oťukávala, ale již v 16. minutě hosté chybovali na levé straně
obrany, míč proletěl k neobsazenému hráči a domácí vedli 1:0. Ve 22.
a 30. minutě se dostal do šancí Roubalík, ale střílel vedle. Ve 32. minutě
zachránil svoji svatyni Krejčí. O tři
minuty později už byl ale brankář
Holešova bezmocný, když Valášek
z přímého kopu zvýšil na 2:0. To

ale nebylo v první půli vše. Ve 40.
minutě po rohu hlavou přes stopery
zvýšil na 3:0 Handl. Ve 48. minutě
ze sedmi metrů Sumec mířil hlavou
vedle. V 53. minutě zachraňoval
opět Krejčí. O minutu později však
hosté ztratili míč, domácí soupeře přečíslili a zvýšili na 4:0. V 64.
minutě se naskytla příležitost pro
uniklého Roubalíka, ale čestný gól
nepřišel. Od 70. minuty vystřídali
domácí tři hráče ročníku 91 a 92,
čímž dokázali hostům, jak jsou slabým soupeřem. Aby smutku nebylo
dost, Holešov v 85. minutě ztratil míč
v záloze po zbytečném kličkování
a domácí zvýšili na konečných 5:0.
Slušně hrané utkání jen se třemi
žlutými kartami pro obě strany řídila

trojice arbitrů Schnirmacher, Vacula
a Zpěvák.
Sestava: Krejčí - Ohlídal, Bačík,
Charuza,Vávra - Münster, Sedlařík,
Belza, Sumec, Marek, Roubalík.
Střídání: 60. min. Očadlík za Ohlídala, 77. min. Uruba za Sedlaříka.
SFK Elko Holešov - FC Velké
Karlovice
0 (0 : 0) 0
Utkání začalo ve svižném
tempu. Asi 20 minut se hra odehrávala mezi šestnáctkami. Pak
už začali domácí získávat převahu
a jen ve 27. minutě měli tři vyložené šance, ale skóre se neměnilo.
Ve 33. minutě Křenek dostal míč
na šestce, ale branku překopl. Mís-

Očima trenéra Milana Dvorníka
Lubná - SFK Holešov B
3 : 1 (0 : 0)

Bojovali jsme, přestáli úvodní
tlak domácích, měli jsme i štěstí, ale
střelecká produktivita u nás není.
Ve druhém poločase vstřelil Snopek
mazácky lobem přes brankáře gól,
následně se mohl přidat další, jenže
z toho nic nebylo.
Takže přišlo to, co přišlo. Hodně zbytečných faulů z naší strany,
vyrovnání soupeře no a pak při rohovém kopu domácích a jasného faulu
na brankáře Dohnala jsme dostali
druhou branku a bylo dokonáno.

Nikdy jsem si nestěžoval na rozhodčího a ani dnes nebudu, protože jsme
měli projevit větší morálku. V závěru
jsme dostali dvě červené karty a to
byl náš konec.
Sestava: Dohnal - Bačík, Očadlík,
Jirsa, Krajcar, Oral, Chudárek, Sumec, Uruba, Snopek J. Střídání:
- Oral (Machálek), Jirsa (Bakalík)
červené karty - Sumec, Bakalík.

Holešov B - Louky
0 : 2 (0 : 0)

Tentokrát jsme nehráli dobře,
jak tomu bylo doposud. Do zápasu

jsme vstoupili vlažně a nebýt výborného dorosteneckého brankáře,
tak už v 10. minutě to mohlo být
o dvě branky. Náš fanoušek musel
být zklamaný a hodně naštvaný.
První rohový kop jsme kopali až
ve druhém poločase a první střela
na branku byla vyslána až v 85. minutě. Soupeř nás měl pod kontrolou
a zaslouženě zvítězil. Pochvala patří
i všem rozhodčím.
Sestava: Pospíšil - Bačík, Očadlík,
Snopek J., Jirsa, Kostov, Chudárek,
Přívara Vl., Oral, Uruba, Hasala.
Střídání: Jirsa (Krajcar).

to branky se začala zatahovat obloha, ve 41. minutě přišel nepředstavitelný déšť a utkání bylo na 20
minut přerušeno. Čas se dohrával
ve druhé půli. Další jasná šance
přišla ve 42. minutě, ale Markovu
ránu vyrazil brankář na roh. Ve 47.
minutě vypálil ze 28 metrů Ohlídal,
ale byl z toho opět jen rohový kop.
Šancí bylo na tři utkání. Jenže když
nedáš gól, nemůžeš získat tři body.
Utkání řídil rozhodčí Veselský, asistenti byli Konečný a Krajča.
Sestava. Krejčí - Ohlídal, Roubalík,
Charuza, Belza - Barták, Munster,
Sedlařík, Sumec - Křenek J., Marek. Střídání. 82. minuta za Sedlaříka - Bačík.
(hr)

Letní tábor
Letní tábor PS Dr. M. Očadlíka Holešov pod názvem Tajemství Pána pokladů aneb Návrat
do středověku se koná v termínu
25. 7. - 6. 8. 2011 ve stanové základně v Podhradní Lhotě. Cena:
2 900,- (člen PS), 3 300,- (nečlen
PS).
Kontakt: http://holesov.pionyr.cz,
e-mail: vsetuly@centrum.cz,
tel.: 732 11 22 44.
Vedoucí tábora:
Jarka Vaclachová.
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Soutěž Holešovska
Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 7/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku Robinson
(J. Kolín/ V. Čort), kterou zpívá Jiří Korn.
První vylosovanou výherkyní je Lubica Hrudíková z Holešova, druhou Zdenka Homolková z Holešova - obě dámy si pochutnají
v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU
pošleme volné vstupenky do kina Svět
Ladislavu Drábkovi z Holešova a Radce
Vašíčkové z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně gratuluje!
A ještě jedna věc - výherkyně z minulé
soutěže Libuše Dvořáková nám poslala
špatnou adresu. Ozvěte se.
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhodnete, jak se písnička jmenuje
Zpěvák Jiří Korn
a kdo ji zpívá?
„... Žádnej pláč už nespraví ty mý nohy toulavý, já tě vážně měl
moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas
o dům dál...“
Správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací Kanada ve Zlínské ulici
a MKS Holešov.
RR

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Jarní MOTO vyjížďka

Snímek z loňského setkání. Foto František Sovadina
Zveme všechny příznivce jedné stopy ke společné
jarní vyjížďce, která bude spojena s požehnáním
nové motorkářské sezony děkanem holešovské farnosti.
Trasa bude upřesněna na míště.

Pozvánka ze Základní umělecké
školy F. X. Richtera Holešov
• 10. 5. v 18 h
Večer muzikálových melodií - zámek, New Drive Club
• 11. 5. v 16 h
Koncert malých flétnistů - sál ZUŠ
• 11. 5.
Vernisáž krajského kola výstavy - zámek Vsetín
• 12. 5. v 16 h
Besídka žáků ke Dni matek - sál ZUŠ
• 18. 5. v 17 h
1. Absolventský koncert - sál ZUŠ
• 19. 5. v 17.30 h
2. Absolventský koncert - sala terrena zámku
• 19. 5.
Celostátní kolo soutěže ve hře na housle - Liberec
• 21. - 26. 5.
Výstava prací žáků výtvarného oboru - Drive Club kina Svět

Neděle 7. 5. v 11.45 hodin u kostela v Holešově.
U příležitosti 3. výročí založení holešovského moto klubu.
Akce se koná jen za příznivého počasí, více na:
www.bykeri.czechian.net
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Komorní soubor Corda Magico natáčel nedávno pro Radio Proglas.

