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Co vy na to, pane 
starosto?

Jednací řád je kritizován

Do redakce přišel ano-
nymní dopis, v němž pi-
satel kritizuje nový jed-
nací řád zastupitelstva. 
Konkrétně tu skutečnost, 
že umožňuje zastupitelům 
hlasovat i v případě stře-
tu zájmů, a také se mu 
nelíbí, že zápis z jednání 
musí být po vyhotovení 

zápisu smazán. Co vy na to, pane starosto? 
Zastupitelstvo se v této věci rozhodlo na 

základě doporučení vedoucího kanceláře sta-
rosty, který byl na možný střet původního znění 
jednacího řádu se zákonem upozorněn ze strany 
pracovníků ministerstva vnitra. Osobně nevidím 
ve změnách jednacího řádu žádný problém. 
Na základě hlasového záznamu bude i nadále 
vypracován zápis z jednání, který schvalují nejen 
ověřovatelé zápisu z řad zastupitelů, ale následně 
také celé zastupitelstvo, jehož členové mohou sa-
mozřejmě navrhnout doplnění či úpravu zápisu. 

Co se týče střetu zájmů, pak dříve zastu-
pitelstvo mohlo zbavit jednoho ze svých kolegů 
možnosti hlasování a omezilo mu takto mandát, 
který dostal od svých voličů.

Pokračování na str. 3

MOTORKÁŘSKÉ ŽEHNÁNÍ. Z květnového žehnání na začátku motorkářské sezóny před holešov-
ským kostelem se již stala tradice. Také letos přijely do centra města více než dvě  stovky mužů 
a žen na silných strojích. Podrobnosti na str. 24. Foto Robert Rohál

Bohatý program oslav 65. výročí trvání Diva-
dla 6. května pokračuje i v následujících dnech. 
Zatímco v pátek 20. května ve 21 hodin bude 
v zámecké zahradě uvedena repríza předloňské 
hry Lakomec v podání Divadla 6. května, v neděli 
22. května proběhne od 19 hodin v zámecké sala 
terreně koncert barokní hudby. Oslavy uzavřou 
v kině Svět 24. 5. dvě představení - Podfuk 
(v podání divadla Tyjátr Otrokovice) a ve čtvrtek 
26. 5. repríza černé komedie Hrobka s vyhlídkou 
(Divadlo 6. května). Více na str. 13. (rr)

Už je tomu čtyřicet let, kdy se v salonku topoľčianské-
ho zámku sešli zástupci sborů z Holešova a Topoľčianek 
a za přítomnosti představitelů státní správy a vyšších funkcio-
nářů požární ochrany uzavřeli písemnou smlouvu o přátelství 
a spolupráci. V sobotu 14. května se v Holešově uskutečnily 
oslavy kulatého výročí tohoto přátelství za účasti členů obou 
sborů, zástupců samospráv obou měst a dalších významných 
hostů. Kromě jiného si zástupci obou stran předali Pamětní 
listy a dary, které byly pro tuto příležitost zhotoveny. 

Podrobné informace na str. 25

V průběhu nadcházejícího 
víkendu se v Holešově koná celá 
řada významných akcí. V zámecké 
sala terreně budou předána oceně-
ní osobnostem města, v oboře se 
uskuteční velký parkúrový závod, 
v neděli se bude konat folklorní 
odpoledne, připravena jsou další 
kulturní a společenská setkání.

Podrobnosti na str. 18 

MAJÁLES 2011. Tradiční 
majáles zahájil i letos průvod 
holešovských středoškoláků 
v čele s jejich učiteli a předsta-
viteli města, který šel od gym-
názia do zámeckého parku.

Podrobnosti na str. 4
Foto František Sovadina 

Víkendové akceDivadelní oslavy vrcholí Hasiči slavili výročí družby
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Státní veterinární správa České republiky nařizuje chovatelům 
skotu mimořádná veterinární opatření v uzavřeném pásmu pro katarální 
horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky. Povoluje se očko-
vání proti viru ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za těchto podmínek:  
1) K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inak-
tivovaná vakcína. 2) Očkování provede soukromý veterinární lékař, který 
učiní náležitý záznam do evidence chovatele a do průvodního listu skotu. 
3) Chovatel mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodle-
né vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození.  
4) Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství 
informuje chovatele - příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována 
inaktivovanou vakcínou a předá patřičné písemné údaje.

Ing. Badanko Pavel
referent Odboru životního prostředí, Městský úřad Holešov

Nařízení Státní veterinární správy
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh koncepce „Aktu-

alizace Generelu dopravy Zlínského kraje“, včetně vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce na 
adresu ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 
10 - VRŠOVICE nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného pro-
jednání návrhu koncepce. Informaci o místě a čase konání veřejného 
projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí Krajský úřad Zlínského kraje na své úřední 
desce a na internetu. 

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní 
prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.
cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP109K.

Ing. Lenka Brezanská, referent odboru životního prostředí

Aktualizace generelu dopravy

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, 
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie dne: 26. 5. 2011 od 7.30 do 15.00 v Bořenovicích a Tučapích.

Vypnutí elektřiny

Pronajmu byt 3 + 1 s lodžií na sídlišti Novosady 
v Holešově, tel.: 605 401 173.

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jako pořizovatel  územního 
plánu Holešov dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zá-
kon) oznamuje v souladu s § 20 odst. 2 stavebního 
zákona a v návaznosti na § 48 odst. 2 stavebního 
zákona veřejné projednání konceptu Územního 
plánu Holešov včetně vyhodnocení jeho vlivů 
na udržitelný rozvoj území spojené s odborným 
výkladem projektanta, které se uskuteční v pon-
dělí 23. 5. 2011  ve 14. 00 hod. pro dotčené orgány 
a  v 16.00 hod. pro veřejnost na Městském úřadě 
Holešov, Masarykova 628, v zasedací místnosti.

Předmětem konceptu je  zejména  vymezení za-
stavěného území, stanovení koncepce rozvoje území, 
urbanistické koncepce vč. vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, dále 
stanovení koncepce veřejné infrastruktury a koncepce 
uspořádání krajiny, stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití a  vymezení veřej-
ně prospěšných staveb a opatření. Součástí konceptu 
je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 

Oznámení o veřejném projednání konceptu Územního plánu  
Holešov a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí

Koncept Územního plánu Holešov včetně vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele - Městského 
úřadu Holešov, Odboru územního plánování a staveb-
ního řádu, Tovární 1407 (dveře č. 311) a elektronicky 
na www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor územ-
ního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška 
se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Holešov. 

Dotčené orgány jsou v souladu s § 48 odst. 
3 stavebního zákona tímto současně vyzvány, aby 
uplatnily svá stanoviska do 15 dnů ode dne veřejného 
projednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při ve-
řejném projednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění 
stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později 
uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Do 15 dnů ode 
dne veřejného projednání  v souladu s § 48 odst. 2 
stavebního zákona může každý uplatnit své připomín-
ky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch 
a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Sousední obce v souladu s §48 odst. 4 staveb-
ního zákona mohou uplatnit své připomínky z hlediska 
využití navazujícího území do 15 dnů ode dne veřejné-
ho projednání. Tyto připomínky uplatňuje dle §6 odst. 
6 písm. d) stavebního zákona  rada obce a tam, kde 
se rada nevolí, zastupitelstvo obce. O svých připomín-
kách ve stejné lhůtě informují krajský úřad. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Krajský úřad dle § 48 odst. 5 stavebního zákona 
sdělí své stanovisko do 30 dnů ode dne veřejného 
projednání. Stanoviska, námitky a připomínky musí 
být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje.

Svá stanoviska, připomínky a námitky podávejte 
písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Holešov, 
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masary-
kova 628, pracoviště Tovární1407, 769 01 Holešov.

Toto oznámení plní současně funkci pozvání 
k veřejnému projednání.

 Ing. Radomíra Pospíšilová, referent odboru 
územního plánování a stavebního řádu

VeřeJNá VyHláškA
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S velkým smutkem přijímáme zprávu o od-
chodu pana Stanislava Štěpána, místostarosty 
města v první polovině 90. let minulého století. 
Pan Stanislav Štěpán ale nebyl „jen“ zastupite-
lem města ve velmi důležitém období přechodu 
naší společnosti k demokracii, byl to také aktivní 
občan a svým srdcem především Holešovan. 

Velmi se angažoval při demokratizaci naší 
společnosti a rozvoji našeho města po roce 
1989, kdy byl členem Občanského fóra. Zasloužil 
se spolu s dalšími osobnostmi o postavení so-
chy T. G. Masaryka před Gymnáziem L. Jaroše 
a byl významným aktivistou skautského hnutí 
v našem městě i na republikové úrovni. V rámci 
popularizace myšlenek skautingu a ve snaze 
o rehabilitaci Rudolfa Plajnera byl spoluzakla-

Odešel jeden z nejvýznamnějších občanů Holešova  
pan Stanislav štěpán

Stanislav Štěpán (vpravo) na jubilejním 
setkání - Memoriálu Rudolfa Plajnera 

na Svatém Hostýně v roce 2009. 

datelem vzpomínkových setkání na sv. Hostýně 
a k Plajnerově památce přispěl iniciováním a re-
alizací jeho pomníčku. Angažoval se i v jiných 
oblastech veřejného života a byl platným členem 
dalších občanských iniciativ - např. o.s. Catellum 
Holešov, Českého svazu zahrádkářů atd.

Holešovan pan Stanislav Štěpán byl pří-
mým, skromným a čestným člověkem, dobrým 
manželem a otcem rodiny i přítelem mnoha 
z nás. Poslední rozloučení s touto osobností 
našeho města proběhne v obřadní smuteční síni 
města ve čtvrtek 19. května v 15 hodin.
S úctou

 Zdeněk Janalík, starosta města 
 Rudolf Seifert místostarosta 
 Jaroslav Chmelař, místostarosta

Prý jenom hlupák nemění názory, řekla mi 
jedna z holešovských občanek. Reagovala tím 
na některé pozoruhodné názorové změny, které 
byly nedávno zaznamenány v holešovském 
veřejném prostoru v postojích ke strategické 
průmyslové zóně. Inu tak, určitý názorový vývoj 
v rámci získávání životní moudrosti nejspíše 
skutečně patří k výbavě inteligentního člověka. 
Jenom mám pocit, že v politice je velmi častým 
impulsem k prozření nikoliv nové poznání, nýbrž 
výměna vládního křesla za opoziční… anebo 
taky proces opačný.

František Sovadina

Tož tak…

Ve čtvrtek 5. května 2011 proběhla v areálu městského hřbitova 
v Holešově vzpomínková akce, při které si přítomní připomněli 66. výročí 
osvobození města Holešova a vítězství nad fašismem. Položením kytic 
k žulovému pomníku padlých ve druhé světové válce od akademického 
sochaře Julia Pelikána si představitelé města a dalších politických a spo-
lečenských organizací připomněli toto výročí. Slavnostní projev přednesl 
místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert.

Foto Robert Rohál

V Holešově si připomněli  
66. výročí osvobození

Bývalá zastupitelka JUDr. Jar-
mila Pokorná se ohradila vůči tvrzení 
v článku „Záměr Mitasu je v rozporu 
s územním plánem, sdělil staveb-
ní úřad“, který vyšel dne 21. dub-
na v Holešovsku č. 8. Byla v něm 
označena za někoho, kdo se „přidal 
k trestnímu oznámení na neznámé 
pachatele v souvislosti s aktivitami, 
které se v zóně dějí“. Jarmila Po-

Pokračování ze str. 1
A to je podle názoru ústavních 

právníků dokonce protiústavní.  Je 
myslím správné, že možnost hlaso-
vání v případě možného střetu zá-
jmů se nechává pouze na rozhod-
nutí a svědomí zastupitele, kterého 
se to týká. Ostatně nevzpomínám si 
na žádné hlasování, před nímž byl 

Jednací řád je kritizován

Co vy na to, pane starosto?
konstatován střet zájmů některého 
z holešovských zastupitelů, že by 
dotyčný hlasoval pro nebo proti. 
Vždycky, pokud vím, se hlasování 
zdržel nebo nehlasoval.“

(frs)

(Podrobně jsme o novém jednacím 
řádu psali v minulém čísle.)

Upřesnění informace
korná ve své reakci zaslané redakci 
uvedla, že to není pravda. „Jako 
advokát jsem byla požádána o zpra-
cování trestního oznámení, což jsem 
taky učinila. Přílohou zasílám plnou 
moc, dle které jsem byla jednotlivý-
mi subjekty zmocněna k profesnímu 
úkonu.“ Za nepřesnost se paní Po-
korné omlouváme.

Redakce Holešovska
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Ve čtvrtek 12. května 2011 se v Holešově 
opět konala tradiční veřejná studentská slavnost 
- majáles. Tato akce má dlouhou historickou 
tradici. V dnešním pojetí představuje především 
oslavu krás studentského života a prezentaci 
studentských schopností, dovedností a krea-
tivity. V letošním roce se majálesu zúčastnily 
všechny střední školy v Holešově - Gymnázium 
Ladislava Jaroše Holešov, Vyšší policejní škola 
a Střední policejní škola MV Holešov, Střed-
ní odborná škola Holešov a Odborné učiliště 
a Základní škola praktická Holešov - celkem 
800 učitelů a studentů (žáků).

Oslavy máje zahájil v 10.00 hodin průvod, 
který vyšel od holešovského gymnázia. Něko-
likasetmetrový křičící a hlučící dav studentů 
prošel hlavními ulicemi města až do zámeckých 
zahrad, kde proběhla hlavní část programu - 
volba krále a přehlídka nejúspěšnějších scének 
na téma „Můj oblíbený hrdina aneb S kým jsme 
vyrůstali“. Jednalo se o nejlepší scénky v rámci 
předkol, která proběhla před majálesem v jed-
notlivých středních školách.  Králem letošního 
majálesu se stal student Vyšší policejní školy 
a Střední policejní školy MV Holešov Jan Blabla, 
který převzal královskou korunu od dosluhu-
jícího krále Miroslava Odstrčilíka z gymnázia 
a pronesl svůj královský slib. Studenti policejní 
školy ovládli i soutěž o nejlepší scénku, na dru-
hém a třetím místě se umístily scénky studentů 
z gymnázia. Po předání cen všem soutěžícím 
následoval odpolední program. V zámeckých 
zahradách se konal koncert hulínské kapely 
VSPH (Volné sdružení přátel hudby), která 
představila své debutové album. V prostorách 
Městské knihovny Holešov proběhla vernisáž 
výtvarných prací žáků a absolventů Gymnázia 
Ladislava Jaroše Holešov s podtitulem „Ne-
tradiční výtvarné metody a techniky“ s dopro-
vodným programem. Výstava bude přístupná 
veřejnosti až do 28. května 2011. V kině Svět 
Holešov pak bylo možné zhlédnout představení 
Elektrická puma v podání divadla SemTamFór 

Majáles 2011 - „Můj oblíbený hrdina aneb S kým jsme vyrůstali“

Zveme malé i velké 
cyklisty i jejich rodiče

Na kolo jen s přilbou
čtvrtek 19. května

od 15.00 hodin
hřiště u 1. Základní školy 

(Smetanovy sady)

Bližší informace  
na tel: 573 396 928 

nebo v kanceláři Tymy.

odpoledne na kolech, 
pestrý program plný soutěží a her, 

překážková dráha, 
dopravní značky, první pomoc

- na všechny účastníky čekají malé 
odměny

   Určitě se vyplatí přijet na kole  
a s přilbou, součástí losování  

o hodnotné ceny.
V letošním roce připravila Charita Holešov ve spolupráci se SPORT centrem 

Holešov v rámci odměny za účast při Tříkrálové sbírce 2011 pro všechny koledníky 
volný bezplatný hodinový vstup na krytý bazén v Holešově. Vzhledem k velké-
mu počtu zúčastněných bude plavání probíhat ve dvou termínech: 28. 5. 2011  
a 4. 6. 2011 v dopoledních hodinách. S veškerými podrobnějšími informacemi 
budou vedoucí skupinek a koledníci včas seznámeni. Jakýkoliv případný dotaz vám 
ráda zodpovím na tel. 737 484 565 nebo na e-mailu kp@holesov.charita.cz. 

Gabriela Botosová, Dis., Charita Holešov

Odměna pro účastníky Tříkrálové sbírky 2011

Slavičín. Byla to parodie na bondovky z reper-
toáru divadla Semafor. Výkony všech herců 
včetně výborné spolupráce se stále se bavícím 
publikem byly oceněny diváky dlouhotrvajícím 
spontánním potleskem.

Co říci na závěr? Majáles se i v tomto 
roce velmi vydařil a měl vynikající úroveň. Po-
děkování patří všem učitelům a žákům, kteří se 
studenty připravovali scénky a spolupracovali 
na programu. Akce by se neobešla bez las-
kavého finančního nebo hmotného přispění 
sponzorů. Děkujeme generálnímu sponzorovi 
celé akce - VZP se sídlem v Kroměříži, dále 

pak firmám Obal Print Fryšták, Trachea, s.r.o. 
Holešov, BM - Plus Holešov, Kancelářské po-
třeby Miklík Holešov, Family Holešov, Josef 
Pospíšil - Výroba lahůdek a uzenin Holešov 
a Nestlé Holešov za pomoc při realizaci akce. 
Velké poděkování rovněž náleží městu Holešov 
a pracovníkům zámku za umožnění realizace 
celého programu v prostorách zámku, knihovny 
a kina.

Majáles 2011 se opět vydařil a dokázal, že 
má trvalé místo mezi kulturními akcemi města 
Holešova.

Mgr. Tomáš Kačor

V čele průvodu šli představitelé pořádajících škol a města Holešova. 

< V zámecké zahradě se sešlo v rámci majálesu 
několik stovek holešovských studentů. 
Foto František Sovadina
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Mezi pedagogy Zlínského kra-
je, kteří byli letos ocenění za svou 
práci, je i paní učitelka PaedDr. 
Libuše Procházková z 1. Základní 
školy Holešov. 

V naší škole učí více než 20 let 
a za tuto dobu jsem měla možnost 
ji velmi dobře poznat. Je jednou 
z nemnoha učitelů, kteří svým po-
voláním doslova žijí. Jako učitelka 
matematiky se zasloužila o to, aby 
na naší škole byly otevřeny třídy 
s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů, které 
mají na naší škole díky paní uči-
telce vysokou úroveň. Je vedoucí 
předmětové komise matematiky 
a současně metodičkou ICT. Její 
zásluhou máme již několik let 
na škole 2 učebny pro informatiku 
a jednu malou pro žáky 1. stupně. 
Žáci 6. - 9. tříd jezdí na pravidelná 
matematická soustředění na Ru-
savu, kde si rozšiřují své znalosti 
o praktická cvičení v terénu. V naší 
škole probíhají okresní kola olym-
piády v matematice, Matematický 
klokan a Pythagoriáda, vše pod zá-
štitou paní učitelky Procházkové.

Mezi oceněnými pedagogy byla i libuše Procházková z 1. Základní školy

Paní učitelka Libuše Procházková mezi svými žáky.      

Další aktivitou, kterou zviditel-
nila 1. Základní školu a současně 
pro ni získala finanční příspěvky, 
byly projekty. Zpočátku to byly pro-
jekty v rámci SIPVZ (Proměny kra-
jiny a města v průběhu času a Svět 
v obrazech), dále žádost o menší 
grant poskytovaný neziskovou or-
ganizací (Nadace DKS - projekt 
na úpravu atria školy). Největší 
projekt financovaný ESF a státním 
rozpočtem ČR je projekt Rozvoj 
tvůrčího myšlení žáků pomocí in-
formačních technologií. Na ten jsme 
získali zhruba 3 600 000,- Kč a po-
dařilo se nám vybavit školu 11 inter-
aktivními tabulemi a další související 
technikou. Tento dvouletý projekt 
jsme nedávno zdárně ukončili po-
slední monitorovací zprávou. 

Mezitím ovšem paní učitelka 
Procházková podala další projekt, 
známý veřejnosti jako EU Pení-
ze do škol, tzv. šablony. V tomto 
projektu chceme navázat na naši 
práci v právě ukončeném projektu, 
nakoupit další interaktivní tabule, 
a zavést tak moderní výuku téměř 
do všech tříd naší školy. My všichni 

- učitelé i žáci, kteří s interaktivní 
tabulí ve výuce pracujeme, si již 
neumíme představit vyučování bez 
této pomůcky. Chtěla bych tímto 
paní učitelce Libuši Procházkové 
poděkovat za její práci a osobní 

nasazení, které vykonává vyso-
ko nad rámec svých pracovních 
povinností. 

Mgr. Jarmila Růžičková                                            
ředitelka školy                            

Můžete se těšit na bohatý program.
• jízda na ponících a na koni

• trenažér formule 1
• ukázky lidových řemesel

• soutěže a hry pro děti

Pekárna Přílepy s.r.o.
Vás zve u příležitosti 

Mezinárodního dne dětí 
na

DěTSký DeN
do zámeckého parku  

v Přílepích 
dne 28. 5. 2011 

od 14 hodin

Těšíme se na Vás
Občerstvení zajištěno

V týdnu od 9. 5. do 12. 5. 2011 pořádala Charita Holešov ve spo-
lupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku šatstva. Sbírka se konala 
v prostorách budovy Českého zahrádkářského svazu v Holešově. Občané 
přinášeli velké množství nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, kabelky, látky 
a jiné a počet nasbíraných věcí opět předčil naše očekávání. Kamion, který 
byl určen na odvoz krabic a pytlů s nasbíranými věcmi, byl zcela zaplněn. 
Celkové množství totiž činilo 723 banánových a jiných krabic a přes 170 
velkých igelitových pytlů. Dárci také přispívali finančně na úhradu nákladů 
spojenou s dopravou nasbíraných věcí do Broumova.

Jménem Charity Holešov bych chtěla poděkovat všem, kteří jakým-
koliv způsobem přispěli na podzimní sbírku šatstva, a taktéž našim ochot-
ným dobrovolnicím a dobrovolníkovi, kteří přinesené věci třídili a skládali 
do krabic a pytlů.

Velký dík patří Českému zahrádkářskému svazu v Holešově, který 
zcela bezplatně zapůjčil své prostory pro účely shromažďování šatstva 
a také p. Grossovi, který pro nakládku nasbíraného šatstva uvolnil z veřejně 
prospěšných prací 2 páry silných rukou. A na závěr informace pro občany: 
další sbírka šatstva se uskuteční na podzim letošního roku.

Gabriela Botosová, Dis., Charita Holešov

Úspěšná jarní sbírka šatstva
MO mrs holešov pořádá v sobotu 28. května 2011 

v 0600 hodin v areálu rybníčky
Tradiční

bohatá tombola
občerstvení - rybí speciality

country hudba - texas
společné startovné - 150 Kč 

(možnost lovu na dvě udice - 300 kč)

petrův zdar • srdečně zvou rybáři

pozvánka

Každý závodník musí při prezentaci předložit platný rybářský lístek
Prezentace od 05.00 hodin



6

hole‰ovsko 10/2011 www.holesov.cz

Přijaté usnesení č. 136/2011 - N 
2029 Rada města Holešova schvá-
lila prodej osobního automobilu 
Městské policie Holešov Fabia 1,2 
combi 2 Z 56474 za minimální cenu 
61.200 Kč dle znaleckého posudku.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Ter-
mín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 137/2011 - 
N 2052 Rada města Holešova 
schválila nabídku společnosti 
E-ON 1. pro odběr silové elektři-
ny veřejného osvětlení pro rok 
2012, 2. pro odběr silové elektři-
ny budov města pro rok 2012 a 3. 
pro velkoodběr silové elektřiny 
budovy v Tovární ul. pro rok 
2012 dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 138/2011 - N 
2053 Rada města Holešova schvá-
lila rozpočtové opatření Rady města 
Holešova č. 5/2011 dle předložené-
ho návrhu.  Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 139/2011 - 
N 2026 Rada města Holešova 
schválila zřízení věcného bře-
mene na částech pozemků p.č. 
977, 974/1 a 1038/2, vše k.ú. 
Všetuly, pro společnost E.ON 
Distribuce, a.s., České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupenou spo-
lečností E.ON Česká republika, 
s.r.o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
v souvislosti s akcí „SB-4508-
263, Všetuly, Dukelská - rozšíření 
kab. NN“ za cenu 100 Kč/bm + 
DPH v zákonné výši.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 140/2011 - 
N 2027 Rada města Holešova 
schválila zřízení věcného břemene 
na části pozemku p.č. 3706/11, k.ú. 
Holešov, pro společnost E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice, F. 
A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupenou společností E.ON 
Česká republika, s.r.o., České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, v souvislosti s akcí 
„SB-2506-144, Holešov, u nádraží, 
obnova NN“ za cenu 200 Kč/bm + 
DPH v zákonné výši.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 141/2011 - 
N 2028 Rada města Holešova 
chválila zřízení věcného bře-
mene na částech pozemků p.č. 
460/1, 461/17, 461/13, 416/4, 
1852/49, 1852/18, a 1916/6, vše 
k.ú. Holešov, pro společnost 
E.ON Distribuce, a.s., České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupenou spo-
lečností E.ON Česká republika, 
s.r.o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
v souvislosti s akcí „SB-2506-
074, Holešov, Partyzánská, TS, 
kab. VN a NN“ za cenu 200 Kč/

 Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 29. dubna 2011  

bm + DPH v zákonné výši.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 142/2011 - 
N 2030 Rada města Holešova 
schválila zřízení věcného břemene 
na částech pozemků p.č. 1739/2, 
1740/2, 1741/2, 1742/2, 1743/2, 
1745/4, 1745/5 a 1747/3, k.ú. 
Dobrotice, na částech pozemků 
p.č. 416/4,416/26, 460/1, 461/17, 
1852/18, 1932/4, 3504/2, k.ú. Hole-
šov, a na části pozemku p.č. 358/5, 
k.ú. Žopy, pro společnost Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s., Praha 
4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
IČ 60193336, v souvislosti s akcí 
„Silnice II/490: Holešov - jihový-
chodní obchvat“, SO 461 Přeložka 
sdělovacích kabelů u koupaliště 
a SO 462 Přeložka sdělovacích 
kabelů v km 1,106, za cenu 1 Kč 
+ DPH v zákonné výši.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 143/2011 - N 
2031 Rada města Holešova I  vza-
la na vědomí informaci o žádosti 
na opravu komunikace.  II uložila 
vedoucímu odboru investic, sil-
ničního hospodářství a údržby 
města prověřit možnosti reali-
zace této opravy. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 144/2011 - N 
2039 Rada města Holešova udělila   
příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko, p.o., souhlas 
pro přijetí peněžních darů ve výši 
2.000 Kč od MUDr. Andrey Med-
kové, Holešov, a ve výši 10.000 Kč 
od společnosti DuPont Moravia, 
s.r.o., Holešov, Palackého 516.  
Na darovací smlouvě bude uvedeno 
číslo tohoto usnesení.  Zodpovídá: 
Mgr. Pavel Chmelík. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 145/2011 - 
N 2019 Rada města Holešova I 
schválila poskytnutí mimořád-
né finanční dotace 1. ve výši 
3.000 Kč - Klubu dárců krve 
Kroměřížska, IČ 65270029 - Olze 
Rypkové pro Český červený kříž 
Holešov 2. ve výši 5.000 Kč - 
Mažoretkám Holešov, o.s., IČ 
22839081, na účast na Mistrov-
ství Evropy mažoretek   3. ve výši 
10.000 Kč - SFK ELKO Holešov, 
Střelnice 1400, IČ 26535475, 
na pořádání turnaje „O pohár 
města Holešova žáků“.  Finanční 
částky budou čerpány z kapitoly 
51 - Rada města Holešova. II 
neschválila     poskytnutí mimo-
řádné finanční dotace 1. ve výši 
3.000 Kč  - Muzejní a vlastivědné 
společnosti v Brně, IČ 00462152 - 
České archeologické společnos-
ti, IČ 00444651 - ZO ČSOP Buch-
lovice, IČ 70967318 2. ve výši 
10.000 Kč  - Středisku rané péče 
EDUCO Zlín, o. s., IČ 26986728    
3. ve výši 12.000 Kč  - Oblastní 
charitě Kroměříž, IČ 18189750. 

Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 146/2011 - N 
2036 Rada města Holešova schvá-
lila s účinností od 1. 5. 2011 plat  
- ředitelce Střediska volného času, 
příspěvková organizace, Mgr. Jar-
mile Vaclachové a - ředitelce Mateř-
ské školy Sluníčko Holešov Lence 
Pacíkové  dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 147/2011 - 
N 2037 Rada města Holešova 
udělila souhlas s užitím znaku 
města Holešova 1. občanské-
mu sdružení Divadlo 6. května 
Holešov, IČ 28558626 na propa-
gační materiály (plakáty, letáky, 
programy, brožury k výročí, web 
apod.) v souvislosti s připravo-
vaným „Divadelním festivalem“ 
u příležitosti oslav 65 let od zalo-
žení Divadla 6 května Holešov. 2. 
právnickým a fyzickým osobám, 
kterým byla poskytnuta v roce 
2011 dotace z tzv. „Akce milion“ 
nebo z kapitoly 51 - Rada města, 
a to v souvislosti s propagací 
města Holešova za poskytnutí 
této dotace pro rok 2011.  Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 148/2011 - N 
2042 Rada města Holešova I  schvá-
lila zřízení pracovní skupiny pro revi-
talizaci Městského muzea Holešov 
ve složení: předseda pracovní skupi-
ny Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta 
města - členové pracovní skupiny: 
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS 
Holešov, členové komise památ-
kové péče a letopisecké, Mgr. Petr 
Chvátal, vedoucí Odboru školství 
a kultury MěÚ Holešov, Vratislav 
Brázdil, správce muzea, a ing. Ka-
rel Bartošek, referent státní památ-
kové péče MěÚ Holešov. II uložila 
pracovní skupině pro revitalizaci 
Městského muzea Holešov předlo-
žit Radě města Holešova  a)  návrh 
na uzavření inventarizace muzejních 
sbírek města Holešova včetně likvi-
dace, odprodeje a dlouhodobého 
zapůjčení pro muzeum nepotřeb-
ných sbírkových předmětů b) kon-
cepci revitalizace Městského muzea 
Holešov včetně jeho organizačního 
začlenění, zařazení sbírkových před-
mětů do centrální evidence sbírek 
a ideového záměru prezentace sbí-
rek. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.  
Termín: 30. 9. 2011.  
Přijaté usnesení č. 149/2011 - 
N 2038 Rada města Holešova 
schválila ukončení nájemní 
smlouvy s 1. Alexandrem Ra-
kašem na pronájem bytu č. 1 
v domě č.p. 117 v ul. Přerovská 
v Holešově dohodou k 31. 3. 2011 
a 2. Alenou Čonkovou na pro-
nájem bytu č. 2 v domě č.p. 117 
v ul. Přerovská v Holešově do-
hodou k 31. 3. 2011.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 150/2011 - 
N 2041 Rada města Holešova I 
neschválila prodloužení nájemní 
smlouvy 1. Dušanu Fialovi na uží-
vání bytu č. 1 o vel. 2+1 v měst-
ském domě čp. 54 na nám. Dr. E. 
Beneše v Holešově a  2. Milanu 
Radiměřskému na užívání bytu č. 
14 o vel. 1+0 v městském domě čp. 
507 v ul. Palackého v Holešově. 
II schválila poskytnutí náhradní-
ho ubytování těmto nájemníkům 
v uvedených městských bytech, 
a to od 1. 5. 2011 do 30. 6. 2011.  
III  rozhodla  o prodloužení ná-
jemní smlouvy těmto nájemníkům 
v uvedených městských bytech, 
pokud uznají dluh a dlužnou částku 
na nájemném a službách a spla-
tí ji do 31. 5. 2011.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 151/2011 
- N 2049 Rada města Holešo-
va schválila uzavření smlouvy 
o výpůjčce nebytových prostor 
o velikosti 11,50 m2 v městském 
domě čp. 1674 v ul. Bořenovská 
v Holešově s Charitou Holešov, 
IČ 47930063, Holešov, nám. Svo-
body 97, za účelem poskytování 
sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi, a to na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 5. 
2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 152/2011 - N 
2047 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor o velikosti 
19,30 m2 v městském domě čp. 
1400 v ul. Palackého v Holešově 
s Charitou sv. Anežky Otrokovice, 
IČ 43276262, Otrokovice, Na Uličce 
1617, za účelem realizace služby 
„Terénní program Samaritán“, a to 
na dobu určitou od 1. 5. 2011 do  
31. 12. 2011. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 153/2011 
- N 2044 Rada města Holešo-
va schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Marií Bubílkovou, 
bytem Holešov, na užívání bytu 
č. 46 o vel. 1+kk v domě čp. 
1597 v ul. Novosady v Holešově 
na dobu určitou, a to od 1. 5. 
2011 do 30. 6. 2012.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 154/2011 - N 
2045 Rada města Holešova   schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy s Ji-
řím Daňkem - obchod se sportovním 
zbožím, IČ 86945394,na pronájem 
městských nebytových prostor 
o výměře 78,00 m2 v domě čp. 11 
na nám. Dr. E. Beneše v Holešo-
vě za nájemné ve výši 162.000 
Kč/rok za nájem +  zálohy ve výši 
2.000 Kč/rok, a to na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 5. 2011.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  

Pokračování na str. 7
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Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 18. dubna 2011

 Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 29. dubna 2011  

Přijaté usnesení č. 131/2011 - N 
2025 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova delegovat v souladu 
s příkazní smlouvou společnost 
Česká infrastrukturní, a.s., Praha 
1, Václavské nám. 19, IČ 26184125, 
na valnou hromadu společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s., 
IČ 494 51 871, konanou dne 20. 4. 
2011. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasni-
ca. Termín: ZM 18. 4. 2011.
Přijaté usnesení č. 132/2011 - 
N 2023 Rada města Holešova I 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění zá-
měru prodeje domu čp. 64 stojí-

cího na pozemku p.č. 137/1 a po-
zemku p.č. 137/1 o výměře 718 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Holešov, dle předložené-
ho návrhu. II pověřila místosta-
rostu města Mgr. Rudolfa Seiferta 
přípravou návrhu záměru slouče-
ného prodeje s domem bez čp/če 
stojícím na pozemku p.č. 137/3 
a pozemku p.č. 137/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 80 
m2, vše k.ú. Holešov.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín ZM 
18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 133/2011 - N 
2024 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-

šova schválit  zveřejnění záměru 
prodeje domu bez čp/če stojícího 
na pozemku p.č. 137/3 a pozem-
ku p.č. 137/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 80 m2, vše k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 18. 4. 2011.  
Přijaté usnesení č. 134/2011 - 
N 2022 Rada města Holešova 
schválila zveřejnění záměru 
prodeje domu čp. 64 stojícího 
na pozemku p.č. 137/1, pozemku 
p.č. 137/1 o výměře 718 m2, za-
stavěná 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 předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 18.04.2011.  
Přijaté usnesení č. 135/2011 - N 
2015 Rada města Holešova vza-
la  na  vědomí informativní zprávu 
o údržbě dřevin na pozemcích v ma-
jetku města Holešova za 1. čtvrtletí 
2011.  Zodpovídá: Ing. Markéta Šu-
bová Termín: bezodkladně.      

PaedDr. Zdeněk Janalík
 starosta města                                      

Bc. Jaroslav  Chmelař          
ověřovatel zápisu        

Pokračování ze str. 7
Přijaté usnesení č. 155/2011 - N 
2046 Rada města Holešova  udě-
lila souhlas s výměnou bytů mezi 
Romanem a Kateřinou Vašutový-
mi, nájemci bytu č. 10 o velikosti 
1+1 v městském domě čp. 1600 
v ul. Novosady v Holešově, a Mi-
lanem a Renátou Karolovými, 
nájemci bytu č. 12 o velikosti 1+1 
v městském domě čp. 1600 v ul. 
Novosady v Holešově.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 156/2011 - N 2056 
Rada města Holešova   přerušila pro-
jednávání zprávy týkající se ukončení 
nájemní smlouvy na užívání bytu č. 15 
v domě s pečovatelskou službou čp. 
658 v ul. Tyršova v Holešově a uza-
vření nájemní smlouvy na užívání 
bytu č. 37 v domě s pečovatelskou 
službou čp. 1597 v ul. Novosady 
v Holešově s Annou Sedlákovou, by-
tem Holešov.  Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: RM 16. 5. 2011.  
Přijaté usnesení č. 157/2011 - 
N 2051 Rada města Holešova 

schválila dle ustanovení § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, pro-
minutí pohledávky Ing. Ivana 
Slezáka, bytem Březnice, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. František Fuit. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 158/2011 - N 
2020 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnesení 
Rady města Holešova ze dne 18. 
dubna 2011.

Přijaté usnesení č. 159/2011 - N 
2060 Rada města Holešova vyjá-
dřila nesouhlas se zrušením vla-
kové zastávky ve Všetulích a ne-
doporučuje společnosti České 
dráhy, a.s., zrušit tuto zastávku.  
Zodpovídá: Bc. Jaroslav Chme-
lař. Termín: bezodkladně.      

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Renata Lochmanová           
ověřovatelka zápisu                                                                          
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V pátek 6. května proběhla 
v Domě zahrádkářů okresní soutěž 
mladých zahrádkářů. V letošním 
ročníku se účastnilo celkem 72 
dětí ze sedmi základních škol okre-
su Kroměříž. Letos poprvé přijely 

Zájem dětí o zahrádkářskou soutěž stoupá

Ceny nejúspěšnějším soutěžícím předávali místostarostové Holešova Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař 
a také předseda územního sdružení Jiří Pecháček.

do Holešova děti ze základní školy 
ze Zdounek a ty také zvládly posbí-
rat první místa v soutěži ve starší 
kategorii. 

V mladší skupině byli nejlepší 
žáci z přílepské ZŠ, kdy se všech 

6 dětí umístilo do 10. místa. Do ce-
lostátní soutěže, která se koná 
17. - 19. 6. 2011, tak postupují 
Jan Škrabal ze Zdounek a Pavlína 
Kopřivová z Přílep. Budeme jim 
držet palce a přát pěkné umístění 

i v této nejvyšší  vědomostní sou-
těži pořádané republikovou radou 
Českého zahrádkářského svazu 
v Praze.

(vč)

Další investor
Zlín, Holešov (red) - Jedna 

z největších tuzemských firem 
v oblasti informačních technologií, 
společnost NWT a.s., má vážný 
zájem o investici ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov. Hodlá 
zde vybudovat Centrum sdílených 
služeb, v němž najde práci zhruba 
50 zaměstnanců. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. V sobotu 
30. dubna se v Žopích uskuteč-
nilo vítání občánků. Za uplynulý 
rok se v této holešovské osadě 
narodilo 9 dětí - Aleš Berka, 
Jan Divílek, Laura Gaboro-
vá, Sofie Gaborová, Matouš 
Janalík, Adéla Jakubíčková, 
Dan Sedlář, Lukáš Šmakal 
a Natálie Třetinová.

Na pravou míru
V minulém Holešovsku byla pod fotografií sázení stromů v přílep-
ském parku uvedena nepřesná informace. O údržbu parku se 
dlouhodobě stará pracovník Obecního úřadu Přílepy Milan 
Janalík. Vlasta Čablová se o park zajímá z profesního hlediska 
a možnosti budoucí dosadby v rámci práce s dětmi tak, aby měly 
pocit, že po nich něco také zůstane budoucím generacím.

(red) 

Poděkování za pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2011 byli členové Sokola Karviná na jarním soustředění 

v Žopích. Zúčastnili se v místní hospůdce akce „pálení čarodějnic“. Tato 
akce pořádaná p. Plškem se nám velmi líbila a tímto bychom chtěli všem 
organizátorům poděkovat. Příjemné prostředí doprovázené country 
hudbou bylo pěkným zážitkem. Přejeme organizátorům hodně takto 
úspěšně zvládnutých akcí. 

Za Sokol Karviná Marcela Bořutová

Změna parkování u krajského úřadu
Zlín (red) - Aby bylo snazší zaparkovat ve frekventované lokalitě v okolí 

Baťova mrakodrapu, schválila Rada Zlínského kraje nová pravidla odstavení 
vozidel v přilehlém parkovacím domě. Oproti původní půlhodině zdarma 
budou moci řidiči zaparkovat v některém ze tří podlaží určených veřejnosti 
bezplatně na celých šedesát minut. Vedení Zlínského kraje zároveň vyjed-
nalo uvolnění osmadvaceti z osmačtyřiceti parkovacích míst, která měla 
dosud pronajata Policie ČR a většinu z nich nevyužívala.

Ze stávajícího režimu prvních 30 minut zdarma a každé další započaté 
hodiny parkování za 20 Kč se od 1. května přešlo na režim prvních 60 minut 
zdarma a každá další započatá hodina parkování za 30 Kč. Opatření vychází 
z analýzy, že parkující veřejnost je v drtivé většině případů schopna vyřídit 
své úřední záležitosti v budově krajského úřadu v průběhu jedné hodiny.
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Když nás před třemi lety na-
padlo, že bychom mohli vyšlápnout 
na krásný kopec Lysinu (nadmoř-
ská výška 598  m, skoro stejná jak 
K2), který se tyčí nad naší obcí 
Dobrotice, nenapadlo nás, že by 
se to těm nejmladším mohlo zalíbit 
natolik, že by to chtěli letos zopa-
kovat znovu.

A tak jsme na Bílou sobotu 
23. 4. uspořádali další výšlap. Sraz 
jsme měli ráno v 9.00 hodin u hos-
pody. Sešlo se nás dost na to, 
abychom věděli, že to bude stát 
za to! Měli jsme i svého „šerpu“ 
Vaška Škrabalu, který nás po cestě 
celou dobu bavil svými historkami 
a vtipy. A tak cesta rychle ubíha-
la. Nad Střelnicí jsme pak udělali 
menší přestávku, posilnili jsme se 
nějakým tím dopinkem - menší 

Dobrotická expedice zdolala vrchol lysiny

< Účastníci výšlapu zdolali Lysinu a kromě jiného také opekli špekáčky. 

nějakou tou minerálkou - a vyda-
li jsme se na ten nejhorší úsek, 
až na samotný vrchol naší „hory“. 
Asi po dalších 40 minutách jsme 
mohli úplně všichni vykřiknout 
„jsme tu“, dokonce i ti nejmladší 
3 až 4letí prckové!! Opět jsme si 
dali nějaký ten dopink, udělali pár 
fotek, pohled dalekohledem do ši-
rokého okolí (bylo nádherné teplé 
počasí) a pak následoval sestup 
zpět - směr Střelnice, kde jsme 
opět rozložili náš tábor a tento-
krát jsme udělali delší přestávku, 

kde jsme všichni opekli špekáčky, 
posilnili jsme se výborně vychla-
zeným pěnivým mokem, zahasili 
jsme důkladně oheň a pokračo-
vali směrem dolů do základního 
tábora. Asi po 4 hodinách tvrdé 
túry jsme přišli k hospodě, kde si 
ti mladší dali výbornou zmrzlinu 
a my jsme si štamprlí a pivečkem 
připili na zdárný příchod zpět s tím, 
že třeba za další tři roky uděláme 
další „Výšlap na Lysinu“.

S pozdravem a dík organizátoři 
M. K., P. CH., L. K.

Program: hasičský záchranný sbor, Vojenská policie Olomouc, Jízdní 
policie Zlín, Pyrotechnická služba PČR, speciální pořádková jednotka 
KŘP MSK, výcvik služebních psů, výcvik donucovacích prostředků 
a prvky sebeobrany, stanoviště první pomoci a prezentace služby 
dopravní policie, zajišťování kriminalistických stop, ověřování pravosti 
cestovních dokladů, prezentace střelecké přípravy.

Den Policie ČR 2011
VPš a SPš MV v Holešově pořádá za podpory  
města Holešova prezentační akci s názvem  

„Den Policie ČR 2011“
Akce je určena pro širokou veřejnost,  

žáky a studenty škol.

Datum konání - 26. května 2011 
začátek v 8.15 hodin, konec 12.00 hod.
Místo konání - areál zámecké zahrady  

v Holešově

oznamuje klientům, že poskytuje i nadále 
veškeré právní služby ve své  

advokátní kanceláři 
v Holešově, Dlažánky 310/6 

(vedle „zahrádkářů“)
kontakt: 604 694 793, 734 406 355

HASIČI NA HOSTÝNĚ. Dne 30. 4. 2011 se konala na sv. Hostý-
ně již 18. mezinárodní hasičská pouť. Pouti se samozřejmě zúčastnil 
i holešovský sbor spolu se spřáteleným sborem z chorvatského města 
Novi Marof.

Martin Horňák

JUDr. Jarmila Pokorná
advokátka

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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Vyšší  policejní škola a Střední 
policejní škola ministerstva vnitra 
v Holešově je od září 2009  účast-
níkem dvouletého projektu „Lidská 
práva - společné závazky a problé-
my v systému policejního výcviku“, 
který se realizuje pod hlavičkou Ná-
rodní agentury pro evropské vzdě-
lávací programy Praha, v programu 
Leonardo da Vinci/Partnerství. Ko-
ordinátorem projektu je Policejní 
škola v Katovicích a dalšími účast-
níky, kromě naší školy, jsou policej-
ní školy ze Slovenska, Německa, 
Rumunska a Portugalska. Projekt 
probíhá prostřednictvím seminá-
řů jednotlivých partnerských škol. 
Témata seminářů se týkají oblasti 
lidských práv ve vztahu k občano-
vi a k vnitřnímu fungování policie 
-  konkrétně je to výuka lidských 
práv na policejních školách, vzdělá-
vání středního a vyššího policejního 
managementu, domácí násilí, násilí 

V zámku se konal policejní seminář programu leonardo da Vinci

na policistech, použití donucova-
cích prostředků, použití zbraně, 
posttraumatická péče, integrace 
národnostních menšin do bezpeč-
nostních složek a spolupráce policie 
s nevládními organizacemi a stát-

ními institucemi, které se zabývají 
otázkou lidských práv. Výsledkem 
projektu, který jde do své finální 
fáze, je obsáhlý komparativní ma-
nuál šesti účastenských států z pro-
blematiky lidských práv a společné 
webové stránky projektu. Neméně 
významným benefitem je rozšíření 
vědomostí našich pedagogů z této 
oblasti a navázání kontaktů s part-
nerskými školami ze zahraničí.

Dílčí aktivitou projektu je me-
zinárodní diseminační seminář 
s názvem „Lidská práva ve spo-
lečnosti a v policejní práci a vzdě-
lávání“, který uspořádala Vyšší 
policejní škola a Střední policejní 
škola MV v Holešově ve dnech 27. 
a 28. dubna 2011. Akce proběhla 
v prostorách holešovského zámku 
za účasti hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka, starosty 
a místostarostů města Holešova, 
zástupců státní správy a samosprá-
vy a nevládních organizací a insti-
tucí, které se zabývají otázkou lid-
ských práv. Zúčastnili se i policisté 

z různých útvarů Policie ČR, pře-
devším z krajských ředitelství PČR 
Zlínského a Olomouckého kraje 
a dalších policejních škol. Semi-
nář slavnostně zahájil ředitel školy 
plk. Ing. Jan Dvořák. Skladba lekto-
rů odpovídala tématu lidská práva. 
Pozvání přijali zástupce kanceláře 
veřejného ochránce práv, z Úřadu 
vlády zástupce zmocněnkyně pro 
lidská práva, z Vrchního státního 
zastupitelství Olomouc a nevládní 
organizace Transparency Internati-
onal. Za účastníky projektu vystou-
pili se svou prezentací představi-
telé Policejní školy v Cluj-Napoce 
v Rumunsku. Působivou prezentaci 
přednesla i vedoucí Intervenčního 
centra ve Zlíně a kolegové - poli-
cisté ze Zlína.

Seminář proběhl v pracovní 
a přátelské atmosféře, která byla 
umocněna krásným prostředím 
holešovského zámku, konkrétně 
sala terreny.

Mgr. Eva Vichlendová

Účastníci semináře na společné fotografii. 

Akce se zúčastnil i hejtman Zlínského kraje, představitelé Holešova 
a další hosté. 

Je potřebné v dnešní době někomu cizímu 
pomáhat? Může něčemu napomoci obyčejné víč-
ko z plastové láhve, se kterým několikrát denně 
manipulujeme? Na tyto otázky odpovědělo 90 
žáků holešovského gymnázia charitativní akcí 
Vrškiáda aneb Gymnázium Ladislava Jaroše 
pro Michalku, která proběhla ve dnech 26. až 
27. 4., tedy v době přijímacích zkoušek na střední 
školy - v tělocvičně 3. Základní školy Holešov. 
Po oba dny se zde vystřídaly gymnaziální třídy 
kvinta a sexta v roli rozhodčích a jako soutěžící 
prima a sekunda - a šesté ročníky hostitelské 
školy. Hlavním organizátorem celé akce byla 
třída 2. A z gymnázia, která si připravila pro své 
mladší spolužáky 12 stanovišť s různými úkoly. 
Při dvoudenním klání soutěžilo 12 pětičlenných 
družstev se snahou rozmnožit co nejvíce vklad 
- 50 plastových víček, která každý tým obdržel 
na začátku soutěže. Na účastníky čekalo např. 
skládání mozaiky v časovém limitu, hod víčkem 
na cíl, čára s víčkem, víčkové pexeso a další 
a další úkoly. Každý účastník Vrškiády včetně 
pořadatelů jako dárek přinesl minimálně 10 svých 
víček, která byla nashromážděna po oba dny jako 
společný dar všech malé Michalce. Obě dopoled-
ne se všech 120 účastníků obou škol dobře po-
bavilo - rozhodčí soutěžili proti soutěžícím i sobě 
navzájem, své dovednosti si rovněž vyzkoušely 
paní ředitelky z obou pořadatelských škol. 

Vrškiáda aneb Gymnázium ladislava Jaroše Holešov pro Michalku

Na závěr Vrškiády složili přítomní účastníci 
podle papírové šablony nápis samotné akce 
z barevných víček a výtěžek celé akce - nasbí-
raná plastová víčka - byl předán Michalce a její 
mamince, které byly přítomny zakončení celého 
dopoledne.

Děkuji všem zúčastněným třídám  - pře-
devším skvělým organizátorům z 2. A, všem 
rozhodčím a soutěžícím z obou škol za pozi-
tivní atmosféru celé 
akce, vzorný přístup 
a podporu Michalky 
sběrem víček, děkuji 
kolegovi Honzovi Ko-
láčkovi za přípravu 
projektu. Děkuji rov-
něž  ředitelkám obou 
škol - Mgr. Blaženě 
Kubíčkové z pořadatel-
ského Gymnázia Ladi-
slava Jaroše Holešov 
a Mgr. Jitce Heryáno-
vé ze 3. Základní školy 
Holešov za vytvoření 
podmínek pro realizaci 
celého projektu; děku-
ji také o. s. Olympia 
za poskytnuté ceny 
pro závodníky.

Každý z nás se ve svém životě setkává s lid-
mi nemocnými či sociálně potřebnými a mohou 
to být lidé neznámí či z jeho blízkého okolí nebo 
dokonce rodinní příslušníci. Pokud chci pomoci 
potřebnému člověku i drobností - což plastové 
víčko a jeho sběr určitě představují - pak tato 
akce rozhodně svůj účel splnila.

Mgr. Svatava Ságnerová

Na závěr Vrškiády složili přítomní účastníci v tělocvičně podle 
papírové šablony nápis samotné akce z barevných víček.
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Oslava výročí obce se v Pravčicích vydařila

Před 750 lety - 25. května 
1261 - daroval král Přemysl Otakar 
II. část svého majetku na Moravě 
olomouckému biskupovi Bruno-
vi. Darovací listina se dochovala 
a stala se první písemnou zmín-
kou o obcích Pravčice, Němčice 
a Stará Ves. Jako první oslavili toto 
výročí 6., 7. a 8. května v Pravči-
cích. Oslavy začaly v pátek večer 
taneční zábavou a v sobotu už brzy 
ráno se do Pravčic sjížděla řada 
hostů, především pozvaní zástupci 
okolních obcí a rodáci. Hosty vítal 
starosta obce Jaroslav Šašek s pá-
rem krojovaných Hanáků. 

Následující bohatý kulturní 
a sportovní program byl zahájen 
zasazením pamětního stromu. Ná-
sledoval již tradiční Běh Pravčice-
mi a po něm přehlídka historických 
kol i s jezdci v dobovém oblečení, 
seznámení s výcvikem dravců, 
vystoupení mysločovického pě-
veckého sboru Hlahol a koncert 
dechové hudby Hulíňané. V od-
poledním programu nejvíce zau-
jalo účastníky oslav vystoupení 
pravčických dětí a mládeže, kteří 
zatančili hanáckou a moravskou 
besedu. Tradičně se také letos  
8. května konal v Pravčicích průvod 

k pomníkům padlých z obou světo-
vých válek. Letos ještě velkolepější 
než jindy. S dechovou hudbou Hu-
líňané se ho zúčastnilo pětatřicet 
krojovaných Hanáků včetně tří 
jezdců na koních, kteří jeli v čele 
průvodu, dvanáct hasičů a sto še-
desát občanů a dětí. Po průvodu 
se konala slavnostní hodová mše 
v místním kostele, kterou celeb-
roval olomoucký světící biskup 
Josef Hrdlička. Po ní následoval 
v areálu sokolovny další kulturní 
program, který zakončil Divadelní 
soubor Kroměříž představením hry 
Habaďůra. 

Během oslav si návštěvníci 
mohli prohlédnout ve škole výstavu 
o historii obce, v hasičské zbrojnici 
expozici hasičských kronik a dalších 
dokumentů z činnosti sboru. Na dvou 
venkovních výstavách byly vysta-
veny historické zemědělské stroje 
a nářadí. Na další výstavě se účast-
níci mohli seznámit s výsledky práce 
pravčických chovatelů. O občerst-
vení účastníků se starala obsluha 
několika stánků a bufet v sokolovně. 
Jeden ze stánků nabízel také upo-
mínkové předměty vydané na pa-
mátku významného výročí obce.

Miroslav Rozkošný



12

hole‰ovsko 10/2011 www.holesov.cz



13

hole‰ovsko 10/2011www.holesov.cz

Slavnostním programem spojeným s výstavou sta-
rých fotografií, programů a kronik byly v sobotu 7. května 
zahájeny oslavy 65 let trvání Divadla 6. května v Hole-
šově. Podvečerního programu, který proběhl v zámecké 
sala terreně, se zúčastnil také místostarosta Jaroslav 
Chmelař a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Josef Smýkal, ale také další vzácní hosté - například 
bývalá ředitelka 3. Základní školy Holešov Alena Gry-
gerová. V úvodu promluvili nejen Ivona Vávrová a Aleš 
Přikryl, ale i někteří významní hosté. V kulturním programu 
potom vystoupili členové Městského divadla Zlín - Petra 
Domžalová a Gustav Řezníček. Mezi hosty nechyběli 
ani někteří režiséři, například Milan Hloušek a Jan Ne-
jedlý, kteří s holešovským ochotnickým souborem léta 
spolupracují. 

V neděli 8. května proběhla premiéra hry Friedricha 
Dürrenmatta Návštěva staré dámy, čímž ovšem program 
oslav nekončí. V průběhu května proběhlo a ještě pro-
běhne několik divadelních představení a doprovodných 
programů. Současně vyšla i brožura, která upomíná 
na historii Divadla 6. května a která bude k mání na všech 
květnových akcích. V pátek 20. května uvede soubor reprí-
zu hry Lakomec, v neděli 22. května proběhne v zámecké 
sala terreně koncert barokní hudby, v úterý 24. května je 
v plánu hra Podfuk v provedení divadla Tyjátr Otrokovice 
a celý festival uzavře ve čtvrtek 26. května repríza loňské 
hry Hrobka s vyhlídkou.

  Text a foto Robert Rohál

Divadlo 6. května slaví v těchto dnech 65 let existence

Spoustu úsměvných vzpomínek vyvolala řada nástěnek s dnes už historickým materiálem, který tvoří staré fotografie, 
plakáty, letáky a divadelní programy.

Slavnostní zahájení proběhlo v zámecké 
sala terreně.

Všechny přítomné pozdravil také  
poslanec Josef Smýkal.

Premiéra hry Návštěva staré dámy proběhla v sále kina Svět v neděli 8. května. Hlavní roli vytvořila I. Vávrová. Na snímku se Z. Čechem.   
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DVD TIP
Eva Pilarová - 50 let na scéně
Záznam takřka dvouhodinové show zpě-
vačky Evy Pilarové, která v loňském roce 
slavila 50 let na scéně, je konečně na svě-
tě. Jde o album, v němž je DVD a CD. 
Zatímco DVD přináší záznam koncertu 
z Hudebního divadla Karlín, CD je zvu-
kovým výběrem toho nejzajímavějšího.  
A nabídka - pokud se zaměříme na ob-
razový záznam galakoncertu - je vskutku 
impozantní.  Nabízí téměř třicítku skladeb, 
které zpívá nejen oslavenkyně, ale spolu 
s ní anebo občas i bez ní - její hosté. 
Drtivou většinu písniček ale odzpívá Eva 
Pilarová (a jak jinak než za doprovodu 
kapely Víta Fialy a částečně i skupiny 
Lokomotiva), ale i tak zde dostávají prostor 
její kolegové Petr Muk, Aleš Brichta, Petra 

Janů, Pavel Sedláček, Pavel Vítek, Petr 
Vondráček s již zmíněnou Lokomotivou, 
Daniel Nekonečný se svými „tygřicemi“… 
Naprosto skvěle se zde prezentují i další 
umělci - Jiří Suchý, zpěvaččin někdejší 
ředitel v Semaforu, kde ona kdysi půso-
bila, ale také „mládí nevybouřené“ - Voj-
těch Dyk nebo Matěj Ruppert. Se všemi 
třemi pány si zpěvačka „střihla“ po duetu 
a ve všech třech případech jde o velký 
zážitek. Nedivím se zpěvaččině sehranosti 
s Jiřím Suchým, když spolu zpívají píseň 
Už dávno nejsem dítě, ale to, jak se hlaso-
vě i stylově Eva Pilarová sešla s Matějem 
Ruppertem (Tam za vodou v rákosí) a Voj-
těchem Dykem (Dotýkat se hvězd), to je 
mile překvapující moment. Oba mladí pá-
nové jsou skvělí zpěváci, kteří i tady bodují 
svou muzikálností a profesionalitou. Totéž 
se však podařilo i virtuóznímu houslistovi 
Pavlu Šporclovi - nejdřív brilantně zahrál 
Paganiniho, potom zpěvačku doprovodil 
ve skladbě Čardáš, a to dokonce hned 
ve dvou verzích - české a čínské, v níž 
opět překvapil vedle zpěvačky Vojtěch 
Dyk. Nelze však nevzpomenout ani reno-
movanou harfenistku Zbyňku Šolcovou, 
která Evu Pilarovou doprovodila ve sklad-
bě Nečekám… 
Vedle celé řady parádních hostů došlo 
i na parádní hity Evy Pilarové, a proto se 
návštěvníci koncertu stejně jako diváci to-
hoto DVD dočkali nejen hřejivého swingu, 
ale i největších hitů, z nichž se už mezitím 
staly evergreeny.

Robert Rohál

O tom, že je naše mladá regionální autorka 
velmi příjemná a kultivovaná dáma, se mohly 
v pátek 6. května přesvědčit všechny přízniv-
kyně jejích románů, které se sešly v prostorách 
holešovské knihovny.

Slunečná atmosféra pátečního odpoledne 
navodila kromě zasvěceného výkladu o autorči-
ně díle i řadu témat ryze osobních, na které paní 
spisovatelka - současnou profesí školní psycho-

Spisovatelka klára Janečková 
v holešovské knihovně

ložka - odpovídala velmi spontánně a otevřeně. 
I seznámení s jejími současnými aktivitami bylo 
hodně zasvěcené a zajímavé.

O spisovatelčin autogram však holešovské 
knihovnice nakonec přišly kvůli rozpůjčovaným 
knihám. Zážitek z příjemné besedy se však jistě 
neztratí a do budoucna se budeme opět těšit 
na nové setkání.

Libuše Bátrlová

Pracovnice knihovny Libuše Bátrlová uvedla besedu s Klárou Janečkovou.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
Čtvrtek 19. 5. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Pátek 20. 5. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT SEKALA
Sobota 21. 5. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Ve dnech 23. - 27. 5. proběhne v MDZ  festival 
SETKÁNÍ - STRETNUTIE 2011
Pondělí 23. 5. v 19 h: MEFISTO 
(Divadlo pod Palmovkou, Praha)

Úterý 24. 5. v 10 h: NEKLAN.CZ ANEB ZE STA-
RÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH (Naivní divadlo Liberec)
Úterý 24. 5. v 19.30 h: GOTTLAND (Národní 
divadlo moravskoslezské Ostrava)
Středa 25. 5. v 19 h: KORESPONDENCE V + W 
(Národní divadlo Brno)
Čtvrtek 26. 5. v 10 h: ČUČUDEJSKÉ POHÁDKY
Čtvrtek 26. 5. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT SEKALA 
Pátek 27. 5. v 10 h: STAROŘECKÉ BÁJE 
A POVĚSTI (Divadlo Polárka Brno)
Pátek 27. 5. v 19.30 h: KURZ NEGATIVNÍHO 
MYŠLENÍ (Švandovo divadlo Praha)
Úterý 31. 5. v 10 h: KRÁSA NA SCÉNĚ

STUDIO Z:
Čtvrtek 19. 5. v 10 h: JAK SI SPOLU HRÁLI
Úterý 24. 5. ve 21.45 h: VERNISÁŽ - OBRAZY 
JANA KOVANDY
Úterý 24. 5. ve 22 h: KOMUNISMUS
Středa 25. 5. v 10 h: PROJEKT SVATBA 
(Stanica Žilina - Zárečie)
Středa 25. 5. ve 22 h: NAPICHOVAČI A LÍZAČI 
(Divadlo Skrat Bratislava)
Čtvrtek 26. 5. ve 14 h: TAJOMNÝ POKOJ VECÍ 
(Divadlo Jána Polárika Trnava)
Čtvrtek 26. 5. ve 21.30 h: FOUND AND LOST 
(taneční dvojice) 
Pondělí 30. 5. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY

DÍLNA 9472:
Pátek 20. 5. v  19 h: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Pondělí 23. 5. v 19 h: BRITSKÉ SKUPINY VE 
STÍNU BEATLES A STORES (Hudební večer 
s Jiřím Černým)

Obal nového „live“ DVD 
Evy Pilarové

Úterý 24. 5. ve 14 h: CENTRUM SOUČASNÉHO 
DIVADLA (seminář)
Středa 25. 5. v 16 h: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Středa 25. 5. ve 23.10: PRÁZDNÉ OBALY
(koncert zlínské skupiny)
Pátek 27. 5. ve 14 h: 
JAK UČIT KRITIKU KRITIZOVAT?
Pátek 27. 5. ve 23 h: ZÁVĚREČNÝ VEČER 
S CIMBÁLOVKOU BYSTŘICA

MALÁ SCÉNA:
Čtvrtek 26. 5. v 17 h: MISANTROP 
(Buranteatr Brno)
Pátek 27. 5. v 17 h: KSICHT 
(Slovenské národné divadlo Bratislava)

NÁDVOŘÍ DIVADLA:
Úterý 24. 5. v 16 h: MALÁ ČARODĚJNICE 
(Vyšší odborná škola herecká Praha)
Úterý 24. 5. v 18 h: BIG BAND HOLEŠOV 
(swingový koncert)
Středa 25. 5. v 15 h: POHÁDKA ODE DNA 
(Divadlo DNO Hradec Králové)
Středa 25. 5. v 18.15 h: SVĚT PODLE FAGI 
(kabaret, Divadlo DNO Hradec Králové)
Čtvrtek 26. 5. v 15 h: O SMUTNOM KRÁLOVI 
(Harry Teater Banská Bystrica)
Čtvrtek 26. 5. v 16.15 h: ZACHRAŇTE LES (Diva-
dlo Hvizd Holešov)
Čtvrtek 26. 5. ve 22 h: LONGITAL (koncert)
Pátek 27. 5. v 15.45 h: VŠECHNO JE JINAK 
ČLOVĚČE - ČLOVĚČE, NEZLOB SE (Zlínská 
soukromá vyšší odborná škola umění)
Pátek 27. 5. v 18 h: ŽONGLÉRSKÝ PODVEČER
Pátek 27. 5. ve 21.30 h: VÍTRHOLC 
(undergroundová poezie)
Pátek 27. 5. ve 22.15 h: FIRESHOW (ohnivá show 
za doprovodu živých bubnů)
Pátek 27. 5. ve 22.45 H: VZPLANUTÍ (Divadlo 
Kveb České Budějovice)

PŘED DIVADLEM:
Pátek 27. 5. v 15 h: 
POULIČNÍ TAŠKAŘICE NA CHůDÁCH

ZELENÁČOVA ŠOPA: Středa 25. 5. ve 13 h: 
CO JE TO SOUČASNÁ DRAMATIKA
Více na www.divadlo.zlin.cz

DIVADlO
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Holešovský chrámový sbor 
a Holešovský komorní orchestr se 
svými hosty představili v zaplně-
ném farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na Velikonoční ne-
děli 24. dubna t. r. krásný program 
barokní duchovní hudby. Pod tak-
tovkou hostujícího dirigenta Jaro-
slava Mikuše z Portugalska zde 
zazněla proslulá kantáta Stabat 
Mater italského mistra 18. stole-
tí Giovanni Battisty Pergolesiho, 
jejíž emotivní text působivě vyja-
dřuje účast s Kristovým utrpením 
a s nesmírnou bolestí jeho matky 
nad ztrátou syna a zároveň prosbu 
o odpuštění vin. 

Sólové party zazpívaly Kris-
týna Vylíčilová (soprán) a Kateřina 
Machovská Oškerová (alt). Se sku-
tečnou pokorou přednesené dílo, 
stvořené k uvádění právě v sou-
vislosti s velikonočním obdobím, 
zanechalo ve všech přítomných 
obrovský dojem. Kromě této velké 
chrámové skladby nabídl veliko-
noční koncert milovníkům hudby 
také dílo Maurice Duruflé Ubi 
caritas est, zpívané chrámovým 

V zaplněném holešovském farním kostele zazněly perly  
hudebního baroka

Divadlo 6. května si k 65. narozeninám udělilo  
Návštěvu staré dámy

sborem čtyřhlasně bez hudební-
ho doprovodu, dále orchestrální 
předehru ke slavnému oratoriu 
Georga Friedricha Händla Mesiáš 
a velikonoční hymnus Haec dies 
u nás znovuobjeveného vynika-
jícího českého skladatele Jana 
Dismase Zelenky. 

Koncert vyvolal v krásném 
chrámovém prostoru jedinečnou 
duchovní i uměleckou atmosféru 
a byl nadšeně aplaudován počet-
ným posluchačským publikem. 
Nejsilnějším momentem koncertu 
byla závěrečná skladba italského 
skladatele Giulia Cacciniho Ave 
Maria s brilantní Kristýnou Vylíči-
lovou (disponuje technicky skvě-
le zvládnutým hlasem, osobitým 
témbrem a jedinečným nature-
lem) a nádherným violoncellovým 
partem milého hosta - Marušky 
Fernandes Mikušové (videozá-
znam této skladby z velikonočního 
koncertu si můžete poslechnout 
na www.holesovskyorchestr.cz). 

Milým a nečekaným hostem 
koncertu byl šéfdirigent orchestru 
Národního divadla Tomáš Netopil, 

který usedl k houslím u jednoho 
pultu se svým otcem Františkem 
Netopilem.

Umělecké aktivity obou ho-
lešovských hudebních těles, ve-
dených uměleckými vedoucími 
Ivo Kurečkou a Mgr. Janem Ko-
tasem, si zaslouží ocenění: kromě 
výrazného obohacení hudebního 
a kulturního života našeho měs-
ta úspěšně reprezentují Holešov 

i v dalších místech nejen naší 
země, ale i v zahraničí. Bylo tomu 
tak i tentokrát, kdy den po svém 
vystoupení v Holešově uvedly oba 
soubory a sólisté svůj velikonoční 
hudební program v piaristickém 
kostele v Trenčíně, a to s jedinou 
změnou: sopranistku Kristýnu Vy-
líčilovou nahradila Kateřina Juráš-
ková.  

Ing. František Rafaja

Nezůstalo ale u zinscenování jen tohoto 
jednoho divadelního kusu. Již v březnu proběhlo 
představení hry Pavla Kohouta August, August, 
August (stalo se tak ale mimo Holešov). K ní  při-
dal soubor v květnu další premiéru. U příležitosti 
svého jubilea zvládl totiž holešovský divadelní 
spolek nastudovat hry rovnou dvě. Zatímco první 
je nonkomformní cirkusovou feerií, v druhém pří-
padě jde o léty prověřenou klasiku. Režie obou 
se ujal Jan Nejedlý. Návštěva staré dámy (Der 
Besuch der alten Dame) švýcarského dramatika 
Friedricha Dürenmatta byla na divadelních prk-
nech poprvé uvedena 29. ledna 1956. Dějovou 
linku tvoří příběh Claire Zachanassianové, která 
se po mnoha letech vrací zpět do svého rodného 
města Güllenu. Zatímco odcházela jako nema-
jetná, bezvýznamná a vysmívaná osoba, zpátky 
se vrací jako bohatá dáma. Obyvatelé chudého 
města v čele se starostou se pokrytecky snaží 
získat si její přízeň a s ní ruku v ruce i nějakou 
tu finanční hotovost. Claire má ovšem jednu 

podmínku. Slíbí městu peníze jen v případě, že 
někdo z obyvatel zabije jejího svůdníka Alfreda 
Illa, s nímž kdysi otěhotněla. Tím roztočí osudový 
kolotoč lidské marnivosti, povrchnosti, zhoubné 
posedlosti a chamtivosti. Zdá se, že člověk 
je pro peníze schopen udělat téměř cokoliv...  

Holešovští divadelníci zdůraznili absurditu ná-
mětu a grotesknost většiny situací výraznými 
extravagantními kostýmy (ty měla na starosti 
Gabriela Veverková) a přehnaným líčením. Scé-
na byla vyřešena úsporně, ale každá dekorace 
byla promyšlena do posledního detailu v rámci 
funkčnosti celku. Do děje se zakomponova-
lo nejen hlavní pódium, ale i boční balkony 
kina Svět. Členové souboru si, co se výpravy 
týče, také sami leckteré kulisy zahráli. Výstupy 
vůbec byly koncipovány tak, aby si zahráli po-
kud možno všichni. Většina herců navíc měla 
i v menších úlohách příležitost ke slovnímu či 
situačnímu gagu. 

V hlavních rolích se představili vedoucí 
celého souboru Ivona Vávrová jako Claire a Zde-
něk Čech jako Alfred. Kromě ústřední dvojice 
na sebe strhli pozornost i Jan Dobeš (poslední 
manžel staré dámy), Jaroslav Bravený (starosta) 
a Luděk Maňásek (učitel).

Marie Drechslerová 
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Je to jen pár dnů, co měla v holešovské 
knihovně besedu mladá spisovatelka Klára 
Janečková. Svými knihami si během několika 
posledních let vybudovala pozici jedné z nej-
úspěšnějších ženských autorek v tuzemsku. 
I z rozhovoru, který poskytla našemu listu, 
vyplývá, jak ji psaní knih stejně jako její práce 
psychologa naplňuje a baví. Přitom toho zvládá 
- a musí zvládat - podstatně více…

Vzpomenete si, která kniha vám dala 
nejvíc práce tím, že jste ji předělávala, psala 
déle, než jste původně zamýšlela...?

Nemůžu říci, že bych nějakou knihu psala 
a předělávala déle než ostatní. Asi je to vždy 
stejné. Snad knihu odehrávající se v Tunisku, 
Osudovou posedlost. Zde jsem musela ově-
řovat a doplňovat nějaké tradiční prvky jejich 
kultury. Také jsem musela na ambasádu, abych 
si ověřila fakta o náboženství a slovíčka.

A teď opak. Je kniha, kterou jste napsa-
la za rekordně krátký čas už jenom proto, 
že se vám psala lehce a práce vám šla jak 
na drátkách?

Ještě než jsem měla dceru, psalo se mi 
lépe a rychleji. Bylo prostě více času. Ale žádná 
kniha nešla lehce, vždy je tvorba doprovázena 
duševním vypětím a únavou. Žijete měsíce ži-
votem mnoha postav, vyvíjejí se. Musíte o celé 
knize stále přemýšlet. Knihu píšu asi půl roku až 
rok. Historické romány pak až dva roky.

Máte některou z knížek, které vám do-
posud vyšly, nejradši?

Je to má první kniha, Ďábelská tvář. His-
torický román.  

Máte už jasno, pro jaké čtenáře, respek-
tive čtenářky své knihy píšete? Ozývají se 
vám, píší, reagují?

Paleta čtenářek je velmi pestrá. Vždy jsem 
se domnívala, že píši pro ženy od 25 - 30 
let výše. Ale pak mi na autogramiádu v Plzni 
přišly -náctileté čtenářky a na besedu v Brně 
a Ostravě zase spousta mužů různého věku. 
Ve Zlíně zase starší dámy. Čtenáři mi hodně 
píší. Mám své stránky www.klarajen.cz. Chtějí 
pokračování nějakého románu, píší své pocity 
po četbě, ptají se na další knihy. Někdy mají 
doma rukopis a chtějí vědět, co s ním…

Kdo je obvykle vaším prvním čtená-
řem? Tím, kdo s vámi nebo hned po vás 
přelouská čerstvý rukopis? 

Dříve to byla má babička. Moc jsem ji měla 
ráda. Věnovala jsem jí první knihu. V době, kdy 
jsem hledala svého prvního nakladatele, byla 

Svou příští knihu bych ráda pokřtila v Holešově, říká klára Janečková

velmi nemocná a já se moc snažila, aby se 
vydání mé prvotiny Ďábelská tvář dožila. Po-
vedlo se. Dožila se ještě dalších knih.  Nyní je 
mou první čtenářkou maminka. Poté redaktorka 
v nakladatelství.

Jezdíte ráda na besedy? Na co se vás 
lidé obvykle ptají, co je zajímá nejvíc?

Besedy jsou vždy obdobné. Zprvu je 
ostych účastnic. Hovořím tak hodinu sama 
o knihách, literatuře, své práci. Poté se náhle 
prolomí bariéra mezi námi a další hodinu, někdy 
i více, hovoříme o pocitech z četby, zážitcích 
v osobním životě. Čtenářky se ptají na to, jak 
se vlastně taková kniha píše, jak dlouho vzniká 
atd. Všechny se přiznají, že je vždy překvapím 
svým mládím a tělesnou vizáží. Do tak drobné 
a křehké bytosti by neřekly, že píše knihy a má 
jich tolik vydaných. Na konci se ptají na mou 
práci psychologa, zda bych chtěla napsat knihu 
ze školního prostředí.

Na čem pracujete nyní? A pokud to 
bude kniha, tak o čem bude a kdy vyjde? 

Nyní dokončuji první korektury nového 
rukopisu. Dala jsem mu název „Tma“. Má redak-
torka jej přejmenovala na „Temnotu“. Takže asi 
zvítězí ta „Temnota“. Je to kniha o ženě, která 
ztratila po brutálním napadení paměť. Zčásti 
se děj odehrává v Amsterdamu, kde je žena 
nalezena v místním parku. Poté se ukáže, že 
je Češka a přihlásí se o ni hned dva manželé 
z Česka. Pak se děj přesouvá do Olomouce, 
kde jsem kdysi studovala. Mám město moc 
ráda. Kniha je velmi napínavá. Sama jsem 

do poslední chvíle nevěděla, 
jak skončí a kam mě děj zave-
de. Měla by vyjít v zimě. Ráda 
bych ji pokřtila v Holešově. 
Byl by to můj úplně první křest 
v tomto městě. A chtěla bych 
ještě jedno prvenství. Knihu 
bych zde pokřtila před Prahou 
i Zlínem, v místní knihovně. 
Prožila jsem zde skvělou be-
sedu a personál je opravdu 
výjimečný.

Jak se vám žije v Bys-
třici pod Hostýnem a jak to 
jde s vaší prací školního 
psychologa? 

Dříve jsem hodně cesto-
vala a chtěla zůstat žít v New 

Yorku. Po narození dcerky jsem se usadila 
poblíž Bystřice pod Hostýnem a jsem moc 
spokojená. Krásná příroda, klid, pohoda. Skvěle 
se mi zde píše. Práce školního psychologa je 
velmi náročná. Mám někdy okolo deseti i více 
konzultací denně a do toho vedu asi osm sku-
pin. Práce mě ale moc baví a naplňuje. Jsem 
velmi vděčná paní ředitelce Mgr. Moráčkové, 
že mi dala příležitost a nabídla mi 
působení v této škole. Poznala jsem 
dobré lidi a získala cennou praxi. Nej-
raději mám své žáčky. Prošlo mi jich 
rukama opravdu hodně a s každým 
mám velmi blízký vztah - a snažím se 
jim neustále pomáhat. Odměnou pak 
pro mne je jejich poděkování nebo 
zlepšení v prospěchu či chování. 

Myslíte si, že byste se uživila 
jen psaním knih?

Ano. Mám zatím velmi slušnou 
prodejnost knih. Psaní mne vlastně 
už léta živilo. Psala jsem dříve i pro 
časopisy. Nyní jsem toho musela ne-
chat. Nezvládla jsem psát ještě k práci 

psychologa články. Práce psychologa je velmi 
náročná a psaní knih také. Nyní píši ve volném 
čase, o víkendech, po práci, v noci, v rámci mé 
dovolené. Ale dá se všechno zvládnout, jen si 
člověk musí vše dobře rozplánovat.

Jste podle všeho činorodá žena. Co 
všechno byste do konce letošního roku 
ráda stihla?

Ráda bych si udělala výcvik na Hand test, 
diagnostický nástroj zaměřený na agresivitu 
a osobnost dětí. Dále pak výcvik v IQ testu 
WISC III. Dále pak budu dělat přijímací zkoušku 
na psychoterapeutický výcvik, pětiletý, v KBT. 
Pokouším se dostat na Univerzitu Palackého, 
na postgraduální studium v oboru DOPRAVNÍ 
PSYCHOLOGIE. Pokud budu pokračovat v prá-
ci školního psychologa, čeká mne další povinné 
vzdělávání v Praze.

V rámci psaní knih bych se chtěla pustit 
do nového tématu. Zcela nového rukopisu. 
Zatím netuším, o čem bude. Musím dokončit 
korektury knihy „Temnota“ a zcela ji připravit 
k vydání. Mám nabídku napsat se třemi dalšími 
spisovateli povídku, která vyjde na Vánoce. 
Budu mít brzy jednání ohledně tématu společné 
knihy. Pokud kniha „Temnota“ vyjde tento rok 
na Vánoce, čeká mne nezbytná propagace 
knihy, křest v Praze a Bratislavě, v jiných měs-
tech. Tiskové konference s novináři, propagace 
v televizi.   

V nejbližší době mě čekají dvě velmi pří-
jemné věci. První jsou narozeniny mé dcery, 
na které se moc těším. A poté cesta do Turecka, 
kterou pojmu více méně pracovně. Třeba mě 
osloví nějaký příběh právě zde a nový rukopis 
bude z této země. 

Robert Rohál
Foto archiv Kláry Janečkové

ROZHOVOR
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PřIHláškA

V sobotu 11. června 2011 pořádáme v pořadí již třetí výlet za památ-
kami naší vlasti. Tentokrát se chystáme navštívit pamětihodnosti severní 
Moravy. Prvním zastavením bude Štramberk, kterému vévodí zřícenina 
hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Štramberk proslavil 
i voňavý cukrářský výrobek „štramberské uši“, které zde pečou již dlouhá 
staletí v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad 
mongolským vojskem 8. května 1241. 

Dalším cílem naší cesty bude státní zámek Hradec nad Moravicí. 
Budeme moci obdivovat nejen samotný objekt zámku, ale i zámecký 
park, který je druhým největším parkem na území Moravy a Slezska. Stáří 
stromů je tu značné, některé stromy jsou 300 - 400 let staré a pamatují 
třicetiletou válku. 

Z Hradce nad Moravicí se vypravíme na státní zámek Raduň, který 
je ve správě Národního památkového ústavu. Zámecký návštěvní okruh 
vede atraktivně vybaveným knížecím apartmá a společenskými salóny 
doplněnými pokoji zámeckých dětí a služebného personálu. Vysoce 
ceněnou devízou zámeckého areálu je klasicistní oranžérie s okrasnou 
zahradou a komorní přírodně-krajinářský park, které pro své kompoziční 
a dendrologické kvality patří k nejvýznamnějším památkově chráněným 
systémům.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je připravena i přihláška, 
kterou vyplňte, odstřihněte a odevzdejte do 31. května 2011 spolu se 
zálohou 200,- Kč v Městském informačním centru, nám. Dr. E. Beneše 
v Holešově. Odjezd bude v sobotu 11. června 2011 v 7.00 hodin ráno 
z autobusového nádraží Holešov, příjezd přibližně ve 21.00 hodin. 

Cena za zájezd - přepravu - bude činit 300,- Kč za osobu. V ceně 
není zahrnuto vstupné do památkových objektů. Zájemci budou moci 
využít restaurační zařízení ke společnému obědu.

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, případně průkaz ZTP. 

Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 11. června 
2011 s trasou Štramberk, Hradec nad Moravicí, Raduň.

Jméno a příjmení: ...................................................................................

Adresa: ...................................................................................................

Telefon: ...............................................

Počet osob, které přihlašuji:

................................................................................................................

Záloha ve výši 200,- Kč na osobu složena proti potvrzení.

Datum přihlášky: ................................. Podpis: .......................................

CASTellUM HOlešOV 
zve na zájezd

Pozvánka - Ocenění ak-
tivních Holešovanů a setkání 
partnerských měst 

Holešov - Zastupitelstvo 
a Rada města Holešova v nedávné 
době ocenily osobnosti a kolektivy 
z v oblasti kultury, sportu a spo-
lečenských aktivit. Tato ocenění 
budou slavnostně předána v sala 
terreně zámku v sobotu 21. května 
v 18 hodin. 

Víkendové dny 21. a 22. květ-
na lákají i dalšími významnými 
událostmi. Kromě sobotních vel-
kých parkúrových závodů O pohár 
města Holešova pořádaných také 
jako Pohár moravsko-slovenského 
partnerství a nedělního Folklorního 

Pozvánky na akce +++ Pozvánky na akce +++ Pozvánky na akce

odpoledne, které proběhne také 
v zámeckém parku, se můžeme 
těšit na další pořady.

Otevření stálé expozice 
„Slavné vily Zlínského kraje“ 
v zámku

Sobota 21. května v 17.30 
hodin - zámek Holešov

Městu Holešov se podařilo 
získat rozsáhlý cyklus projektu 
agentury Foibos, a to výstavu 
Slavné vily Zlínského kraje. Tato 
výstava již proběhla v zámeckých 
prostorách v loňském roce a nyní 
se podařilo po dohodě s autory 
výstavu získat a instalovat ji jako 
stálou expozici v prostorách prv-

ního patra holešovského zámku. 
Vernisáž a otevření této stabilní 
výstavy proběhnou v sobotu 21. 
května v uvedeném místě v 17.30 
hodin.

Nedělní matiné Holešov-
ského komorního orchestru

Neděle 22. května v 10.30 
hodin - zámek Holešov

Dvoudenní program malých 
slavností města obohatí také ne-
dělní matiné Holešovského komor-
ního orchestru se svými sólisty 
a hosty. V neděli od 10.30 hodin 
zazní v prostorách nádvoří zám-
ku (popř. sala terreny) řada velmi 
hodnotných skladeb v podání kva-
litního holešovského tělesa. 

Zájemci se budou moci za-
poslouchat do skladeb:

* J. Zach: II. Sinfonia (1. věta) 
* V. Kallick: Rondo z koncertu pro 
klarinet B dur A. Vivaldi: 1. věta 
z koncertu * D dur pro smyčce 
a cembalo * W. A. Mozart: Árie 
z opery Don Giovani * J. Haydn: 
Menuet * C. Stamitz: Allegro - 1. 
věta z koncertu pro flétnu D dur * J. 

Zach: Menuet* W. A. Mozart: Árie 
„Conservall fedele“ * J. S. Bach: 
Presto, 3. věta z koncertu f moll 
pro klavír a orchestr * A.Vivaldi: 3. 
věta z koncertu D dur pro smyčce 
a cembalo

Setkání partnerských měst 
města Holešova

Město Holešov v současné 
době spolupracuje v mnoha oblas-
tech se slovenskými městy Považ-
ská Bystrica, Turčianské Teplice 
a Topoľčianky, s polskými městy 
Pszczyna a Skawina, s chorvat-
ským Desiničem a rakouským měs-
tem Gloggnic. Zástupci těchto měst 
a kulturních a sportovních spolků  
zavítají do Holešova ve dnech 
21. a 22. května. V sobotu 21. 
května odehrají fotbalové utkání 
holešovští „staří“ páni s Desiničem 
v 10 hodin na stadionu Střelnice 
(popř. ve 13.30 - bude upřesněno) 
a folklorní soubory z Turčianských 
Teplic a Pszczyny vystoupí v zám-
ku v rámci nedělního folklorního 
odpoledne.

Rudolf Seifert
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Náměstí (nyní Dr. E. Beneše) až do konce 
19. století působilo sevřeněji než nyní - bylo 
uzavřeno třemi bránami - nejdéle, až do roku 
1906, se zachovala brána Přerovská čili Židov-
ská na dolním konci náměstí (mezi nynějšími 
náměstími Dr. E. Beneše a náměstím Svobody). 
Domy č. p. 20 (bývalé Šidlovo) a 19 (bývalý 
Bernatíkův dům) ve svých útrobách ještě ucho-
vávají stavební prvky této brány. V roce 1886 
byla zbourána Žopská brána, která stála zhruba 
na linii zadního traktu kina Svět a domu č. p. 64, 
u něhož vystupující roh ještě rovněž upomíná 
na tuto stavbu. Z Kroměřížské brány, stojící 
na úrovni současné pobočky ČSOB (těsně 
za vyústěním Malé, dříve Čmelové a ještě dříve 
Plodné - Plodové ulice) a zbourané už v roce 
1878, se nezachovalo vůbec nic. V městských 
branách byly v patře byty - v Přerovské bráně 

naposled bydlela paní Končáková, dohazovač-
ka sloužících a zelinářka, v přízemí bran kolem 
průjezdu byly obchůdky. Brankami - jakými-
si lehkými vraty - byly uzavřeny oba vchody 
do Malé ulice a ulička, vedoucí k zámku - zhru-
ba mezi dnešním domem č. p. 1 (Skuherský)  
a č. p. 67 (bývalá spořitelna). A židovské ghetto 
bylo odděleno od křesťanského města ještě 
dráty, natahovanými vždy na neděli na náměstí 
Svobody v místě, kde končí budova bývalé ha-
sičské zbrojnice (donedávna úřad práce a nyní 
Tepelné hospodářství) a v místě, kde nynější 
ulice U Potoka vedoucí od náměstí Svobody 
vstupuje na náměstíčko v Malé ulici. 

Ještě v 16. století byly parcely části domů 
na náměstí gotické, tedy úzké, obrácené 
„na rynk“ užší stranou (jako například již zmiňo-
vaný dům č. p. 4, u kterého je v interiéru dodnes 
zřetelné, že je spojen ze dvou úzkých domů, 
stojících vedle sebe, či domy č. p. 15 a 16, 
dodnes vykazující gotickou úzkou dispozici, 
u nich ke spojení parcel a stavebnímu propo-
jení fasád nedošlo) s dispozicí kolmou k uliční 
fasádě (místnosti „za sebou“). Ostatně i sklepy 
většiny domů na náměstí (ty, které jsou klenuté) 
rovněž směřují osou k náměstí - pocházejí tedy 
z doby, kdy nad nimi stály stejně orientované 
domy, jsou tedy gotické či renesanční. Ve sto-
letí sedmnáctém pak došlo ke spojování dvou 

Proměny Holešova ve staletích - 2. část

Fotografie Přerovské - židovské brány (fotografováno z židovského města - nynějšího náměstí Svobody  
-  s průhledem na nynější náměstí Dr. E. Beneše. Fotografie vznikly v odstupu cca 20 let, zatímco na starší 

je ještě brána kromě jednoho okna opatřena střílnami, na druhé, mladší, pořízené těsně před jejím zbouráním, 
jsou už umístěna čtyři okna bytu paní Končákové.

i tří původních parcel 
a vytvoření domů 
obrácených širší 
stranou na náměstí 
v barokní dispozi-
ci místností „vedle 
sebe“. S postupem 
doby se tedy snížil 
počet měšťanských 
domů na náměstí - 
nyní je jich zhruba jen 
polovina oproti pozd-
nímu středověku. 

Domy na ná-
městí byly  od sedm-
náctého do konce 
devatenáctého sto-
letí vesměs jedno-
patrové (s výjimkou 
domu č. p. 22 - Be-
kárkův dům na rohu 
Malé ulice, který byl 
vždy přízemní, i když 
plnohodnotně nadán 
všemi šenkovními 
a dalšími měšťanský-
mi právy), opatřené 
sedlovou střechou, 
se širokými vraty, ve-
doucími do průjezdu a z něj na dvůr s hospodář-
skými budovami - prakticky všichni holešovští 
měšťané vlastnili a obhospodařovali pole (tvořící 
v zápisech purkrechtních knih nedílnou součást 
jednotlivých domů), vždyť také zemědělství bylo 
ještě v 18. století převažujícím zdrojem obživy 
většiny holešovských  měšťanů. Dispozice 
s vraty a průjezdem v přízemí je zachována 
u většiny domů na náměstí - a tam, kde vrata 
již nejsou, slouží dodnes bývalý průjezd jako 
obchodní či skladovací prostory. Dvoupatrové 
domy vznikly až ve století dvacátém. 

Náměstí bylo poněkud zastavěnější než 
nyní - naproti domům č. p. 7 a 9 stála městská 
kašna se sochou sv. Floriána (nejprve, ve století 
19. byla odstraněna kašna, ale socha na pod-
stavci zůstala, na počátku 20. století se vlivem 
povětrnosti rozpadla i socha a její podstavec 
je nyní umístěn před požární zbrojnicí s novou 
sochou tohoto patrona hasičů) a  nedaleko ní 
kamenný pranýř - sloup se schůdky, u kterého 
byli uvazováni lehčí hříšníci. 

Farní kostel byl až do počátku 18. století 
mnohem menší než dnes - půdorys původní-

ho gotického kostelíka je zachován snad jen 
v presbyteriu - kněžišti současného kostela 
kolem hlavního oltáře. Loď kostela byla ale 
mnohem menší - jeho dispozice oproti sou-
časné třílodní byla jednolodní, tedy podstatně 
užší a hlavně kratší. Navíc kostel nebyl klenutý 
- presbytář klenutý gotickou klenbou byl, ale 
hlavní loď byla plochostropá, krytá trámovým, 
možná malovaným stropem. Nevíme ani, kde 
stála věž kostela a jak vypadala. Určitě na ní 
nebyly hodiny (a hodiny nebyly ani na zámecké 
věžičce, kde se objevily až po velkém požáru 
na počátku 20. století. Jediné  městské hodiny 
byly na věžičce (nyní  už neexistující) na nej-
starší radnici - ratúzu (č. p. 32, Davidův dům). 
Obecní účty ze 3. července roku 1685 zazna-
menávají zaplacení 12 krejcarů  za „2 žejdlíky 
špiku k maščení“ městských hodin.

Charakteristická silueta kostelní věže s vo-
lutovými „uchy“ po stranách, která je pro většinu 
Holešovanů hlavním poznávacím znamením 
našeho města, se vypjala nad náměstím až 
na začátku 18. století. Na věži už byly hodiny, 
ale oproti současným byly černé a čtvercové - 

od setmění tedy nebylo vidět, 
kolik je hodin. Současné ku-
laté prosvětlené byly na věž 
umístěny až v roce 1933!

Rovněž typická silu-
eta „morového“ sloupu se 
sousoším zdobí náměstí až 
od první poloviny 18. stole-
tí. Naopak až do roku 1660 
byla kolem kostela na ná-
městí zídka a jí ohraničený 
hřbitov. Na hřbitově stával 
hřbitovní domek - márnice 
a příbytek hrobníka (zhru-
ba uprostřed mezi morovým 
sloupem a budovou kostela), 
který byl zachován i po od-
stranění hřbitova a jeho 
přesunutí za hradby města 
do prostoru nynějších Sme-
tanových sadů a zbourán 
byl až ve druhé polovině  
19. století.

Karel Bartošek

Pohled na náměstí a farní kostel ve dvacátých letech 20. století. 
Kostelní hodiny jsou ještě čtvercové, plechové. Většina domů 
po pravé straně náměstí má dispozici typickou pro 19. století 

s vraty do průjezdů - nestojí ještě honosná budova minulé radnice 
(č. p. 24) ani moderní budova Komerční banky (Kernovo - č. p. 25), 

Thomaštíkův dům -  drogerie (č. p. 26) má ještě starou fasádu 
a dispozici s vraty.

HISTORICká 
ZAJÍMAVOST (seriál)
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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 kan-
celáři TYMY.

ZVEME VÁS
19. 5. Na kolo jen s přilbou od 15.00 na hřišti I. 
ZŠ Holešov, pestrý program plný soutěží, překáž-
ková 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, 
odjezd v 11.00 od Tesca, zájemci, hlaste se pře-
dem v TYMY
22. 5. Folklorní odpoledne na zámku v Holešo-
vě, vystoupení dětských folklorních souborů Hané 
a Valašska i zahraniční hosté, od 14.00, koná se 
za každého počasí
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, vstup 
volný
28. 5. Modelová železnice od 10.00 do 12.00 
a od 14.00 do 16.00 (budova bývalé DUHY), 
29. 5. Den dětí v zámecké zahradě - hry, soutě-
že, vystoupení, malování, atrakce, POHÁDKOVÝ 
LES - vstupné 20,-, v případě nepříznivého počasí 
v prostorách zámku

PŘIPRAVUJEME
1. 6. Oslava Dne dětí v TYMY od 15.00, hry, 
soutěže, odměny a dárek dětem - skákací hrad
3. 6. Malování u TESCA - od 15.00, malování pro 
nejmenší na asfalt, malování na obličej, odměny
V průběhu měsíce června se uskuteční DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s ukázkami v krouž-
cích v SVČ - TYMY. Nabídka kroužků na školní 
rok 2011/2012 bude v červnu, zájemci si můžou 
vyzvednout přihlášky v kanceláři TYMY.

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!

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.
- starý, suchý chléb pro koníky, vršky od PET lahví, 
papírové obaly od porcovaných čajů
 
NA KOLO JEN S PŘILBOU - 19. 5. od 15.00 
- hřiště 1. ZŠ
Letos již tradičně bude pod koordinací SVČ  - 
TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kam-
paň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná 
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci 
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let.  Tato 
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování 
počtu úrazů hlavy na kole. Během května budou 
probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí 
a mládeže -  na ulicích budou děti s přilbou odmě-
ňovány a ti, co jezdí na kole bez přilby, napomínáni 
policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, 

kde je normální jezdit na kole s přilbou a snížit tím 
úrazovost. Určitě se vyplatí jezdit a nosit přilbu! 
Děkujeme.

LÉTO S TYMY - letní pobyty a tábory 2011!!! 
- poslední volná místa a novinky
11. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor 
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 dobro-
družné 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
15. - 19. 8. Kouzlo barev, výtvarný tábor pro 
děti od 6 let
15. - 19. 8. Logopedie hrou pro předškoláčky 
a děti 1. st. ZŠ s vadou řeči
15. - 19. 8. FAKTOR X dobrodružství pro -náctileté

NOVINKA
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
1. - 5. 8. Putování s gormity - turisticko-pří-
rodovědný tábor s hrou s gormity lesa, země, 
vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety a na-
bídkou aktivit a činností TYMY

NOVINKA
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou - tábor 
s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými činnostmi

LÉTO U MOŘE
12. - 21. 6. Istrie - 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 

NOVINKA
Muzikoterapie u moře: příplatek k základní 
ceně 1.200,-/6dní (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,- (ubyto-
vání, plná penze, doprava, pojištění CK proti úpad-
ku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, prostorná 
písečná pláž s přímým vstupem z kempu, vodní 
park s báječnými skluzavkami a spoustou atrak-
cí, ubytování v prostorných stanech se dvěma 
ložnicemi po 2 osobách s podlážkou, fakultativní 
výlet do Benátek.

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

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU PROJEKTU
Od ledna 2011 skupina mladých lidí, která nám 
aktivně pomáhá při různých akcích jako dobro-
volníci, se zapojila do projektu Dream Catcher 
- splň si svůj sen. Příprava projektu byla náročná. 
Snem našim i našich dobrovolníků je velký stan 
- hangár se stoly a lavicemi. K tomu, aby se nám 
tento sen naplnil, jsme potřebovali v několika 
kolech podporu veřejnosti, a to zasláním SMS. 
Moc si vážíme a děkujeme všem, kteří nám SMS 
věnovali. Ve druhém pokusu jsme byli vybráni 
k realizaci našeho snu. V současné době naši 
mladí dobrovolníci odpracovávají polovinu hodnoty 
našeho snu na akcích pro děti. Věříme, že v brzké 
době bude náš společný sen realizován.
Ještě jednou díky všem!!!

JAPONSKO VZDÁLENÉ I BLÍZKÉ
Nedávná přírodní katastrofa v Japonsku nene-
chala většinu lidí netečnými. Mně se při sledování 
televizních záběrů vybavily osobní vzpomínky 
a zážitky z roku 1995, které se vážou k Japonsku. 
V tom roce zasáhlo Japonsko také velké země-
třesení, a to přístav KOBE. Na pozvání tehdejšího 
prezidenta ČR pana Václava Havla přijelo 80 dětí 
z tohoto města na pobyt do České republiky. Měla 
jsem tu čest hostit tyto děti na našem letním táboře 
v Podhradní Lhotě. Byl to neuvěřitelný týden plný 
pokory, vděčnosti, laskavosti, kamarádství a přá-
telství. Mnohá tehdy navázaná přátelství u mých 
táborníků vydržela až do současné doby! Věřím, 
že i oni měli, při sledování záběrů z Japonska letos 
na jaře, zalité oči slzami. Také proto jsme měsíc 
květen v SVČ - TYMY věnovali pomoci Japonsku. 
Jedná se o symbolickou pomoc - skládání ORIGA-
MI - což je japonské umění skládání papíru, které 
má počátky již v 17. století. Nejznámější origami 
je japonský pták jeřáb, který je tradiční posvátnou 
mystickou bytostí. Japonci věří, že poskládání 
1000 jeřábů naplní jejich přání.
Moc děkuji Markétce Šubové za poskytnutí fo-
tografií a materiálů na nástěnku. Markétka je 
taky živý důkaz přátelství, které bylo v roce 1995 
navázáno. Pro ni toto setkání mělo daleko větší 
význam, ovlivnilo ji i profesně. Vystudovala japon-
štinu a Japonsko se stalo její velkou láskou. 
Japonsko, přejeme ti, ať se brzy uzdravíš!

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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Poprvé v historii pořáda-
la Mistrovství Evropy v twirlingu 
Česká republika. Do Karlových 
Varů se 20. - 24. dubna 2011 sje-
li ti nejlepší reprezentanti ze 12 
evropských států (Anglie, Belgie, 
Francie, Holandsko, Chorvatsko, 
Irsko, Itálie, Německo, Norsko, 
Skotsko, Španělsko, Švýcarsko 
a samozřejmě Česká republika). 
V sólových disciplínách mohli star-
tovat v každé kategorii tři nejlepší 
sportovci z každé země.

karlovy Vary žily twirlingem

Holešovanky v Karlových Varech.> 

Českou republiku a město Ho-
lešov reprezentovaly:

• Nikola Zlámalová - sólo s 1 hůl-
kou - 21. místo, taneční sólo 25. 
místo  (junior mladší)

• Lenka Dujková - sólo se 2 hůl-
kami - 23. místo (senior)

• Lenka Doleželová - sólo s 1 hůl-
kou - 25. místo, sólo X-Strut - 18. 
místo (senior)

V každé soutěžní disciplíně je 
většinou okolo 25-30 soutěžících 
a konkurence je opravdu veliká. 
Úspěchem pro děvčata je již sa-
motná nominace na tento šam-
pionát, a pokud se podaří porazit 
alespoň pár soupeřek, tak i takové 
umístění se dá považovat za skvělý 
výsledek. 

V krásných prostorách zámecké sala terreny zazní virtuózní skladby  
raného a vrcholného baroka, převážně světského charakteru. 

Pozvánka

kONCeRT BAROkNÍ HUDBy, 
který se uskuteční v rámci DIVADelNÍHO FeSTIVAlU 

22. května v 19 hodin v holešovském zámku

MUSICA ORGANUM 
(Jiří šon - varhany, Petr Jurášek - trubka, 

kateřina Jurášková - soprán)

Vážená paní ředitelko, jako 
projev ocenění a poděkování 
za kvalitní práci v oblasti rizikového 
chování, kterou vaše škola vyko-
nává, budeme rádi, když přijmete 
společně s Vaší školní metodičkou 
prevence Mgr. Janou Dědičovou 
pozvání člena Rady Zlínského kraje 
Mgr. Josefa Slováka na VIII. ročník 
slavnostního vyhodnocení nejlep-
ších preventivních programů. 

Těmito slovy jsme byli pozváni 
na ocenění preventivních programů, 
které se letos uskutečnilo 28. dubna 
v aule Vyšší odborné školy pedago-
gické a sociální a Střední pedago-
gické školy v Kroměříži za účasti 
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana 
Zlínského kraje, Mgr. Josefa Slo-
váka, radního pro školství, mládež 
a sport, a dalších představitelů Zlín-
ského kraje. 

Z 252 odevzdaných školních 
preventivních programů bylo oce-
něno 17 nejlepších.

Naše škola získala „Cenu za mi-
mořádný přínos prevenci“. Ocenění 
jsme obdrželi za nejkoncepcnější 
a nejpropracovanější program, který 
naplňuje podstatu prevence, jehož 

krajské ocenění pro 3. Zš Holešov

výsledkem je kvalitní sociální klima 
ve škole. Takové, které vytváří vstříc-
né, bezpečné a laskavé prostředí pro 
žáky i učitele. 

Děkuji touto cestou Mgr. Janě 
Dědičové, Mgr. Aleně Grygerové 
a celému sboru pedagogických 
pracovníků, kteří se na vytváření 
a realizaci prevence na naší škole 
společně podíleli. 
Mgr. J. Heryánová, ředitelka školy 

JAkO HOST VySTOUPÍ kATARÍNA kNeCHTOVá

Sobota 28. 5. 2011 ve 20 hodin
zámecká zahrada Hole�šov

kONCeRT kAPely CHINASkI
- AMAROk TOUR 2011

Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské 
práce 

v Holešově a okolí

Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Holešov - Pěvecký kroužek 
při 1. Základní škole v Holešově byl 
založen v roce 2002 paní učitelkou 
Mgr. Monikou Vyhlídalovou. Zpo-
čátku děti vystupovaly na různých 
školních akcích v rámci školy - jedná 
se např. o besídky pro maminky 
vánoční koncerty apod. V roce 2006 
navázala Monika Vyhlídalová spolu-
práci s Pavlem Chmelíkem, peda-
gogem střední policejní školy, za-
kladatelem a režisérem „Divadla la 
rottal“. Úzká spolupráce s divadlem, 
kdy se Monika stala korepetitorkou 
souboru, umožnila nejen získání 
dalších potřebných zkušeností, ale 
také rozšířila činnost sboru. 

Jeho aktivity tehdy také smě-
řovaly ke spolupráci s kvalitním stu-
diem Golden Apple Pavla Březiny 
ve Zlíně, a tím se nastartoval směr 
dalšího působení sboru. V roce 
2007 dostal sbor nabídku natočit 
CD „Děti zpívají hity“. Od tohoto 
okamžiku se začala rodit velmi kva-
litní a hodnotná práce rozšiřující 
obzory všech členů. Sbor tehdy 
potřeboval nové jméno a díky spon-
zoru - obchodu Family, který věno-
val nová žlutá trička a kšiltovky pro 
členy - vznikl název Banana Vox.

V současné době má Banana 
Vox za sebou spoustu úspěšných 
koncertů, které přinášejí radost 
a úsměv nejen školákům, ale i ši-
roké veřejnosti. Pěvecký a taneč-
ní kroužek nenavštěvují děti jen  
z 1. Základní školy ve věku 7 až 13 
let, ale i z dalších škol. Z důvodu 
věkového rozdílu jsou rozčleněny 
do dvou kategorií a jsou vedeny 
k lásce k hudbě a umění. Učí se 
vystupovat na veřejnosti a svým 
postojem velmi pozitivně působí 
na ostatní děti. Banana Vox má 
pětatřicet členů, kteří tvoří velkou 
rodinu, vzájemně mezi sebou spo-
lupracující a učí se zodpovědnos-
ti založené na radosti z kvalitně 
vykonaných aktivit. To je ostatně 
hlavním cílem výchovy a rozvoje 
osobnosti dětí. Monika Vyhlídalo-
vá k tomuto říká: „Sbor rozdává 
radost a úsměv zpěvem a tancem 
a vede děti k estetické výchově. 
O jeho kvalitě nehovoří nejen řada 
CD a úspěšných vystoupení, ale 
také úspěchy některých jednotlivců 

Deset let! Významné výročí pěveckého sboru Banana Vox

na pěveckých soutěžích, jako jsou 
Kostelecký slavíček či Bystřická 
superstar.“

Ohlédnutí za činností sboru 
Banana Vox
Rok 2006 - Spolupráce s „Divadlem 
la rottal“ a vánoční hra „O velikej 
hvězdě…“
Rok 2007 - Březen: Vydání prvního 
CD „Děti zpívají hity“ u hudební-
ho vydavatelství COMODO, s.r.o., 
a jeho distribuce po celé ČR, bylo 
nahráno ve studiu Golden Apple. 
Duben: Ocenění „Stříbrné pásmo“ 
na krajské přehlídce pěveckých 
sborů v Uh. Hradišti. Květen: Vy-
stoupení na dni otevřených dve-
ří na zámku a přehlídka divadel 

v Kroměříži s muzikálem „Ferda 
Mravenec“ - zisk ocenění za kos-
týmy a herecké výkony. Listopad: 
Vystoupení pro MŠ a ZŠ. Prosinec: 
Vydání druhého CD „Vánoční písně 
a koledy zpívají děti“ a vánoční kon-
cert s křestem CD.
Rok 2008 - Únor: Vystoupení pro 
MŠ a ZŠ s muzikálem „Mrazík“, 
vystoupení na plese ČSSD ve Zlíně 
s programem „Návrat do dětských 
let“. Květen: Vystoupení pro MŠ 
a ZŠ a veřejnost ke Dni matek. 
Červen: Přehlídka divadel v Kro-
měříži s muzikálem „Mrazík“ a oce-
nění za kostýmy (M. Sedláčková) 
a za dramaturgii a výkony. Říjen: 
Vystoupení na Ranči Kostelany 
s country písněmi a vydání CD „Děti 
zpívají country“. Prosinec: Vánoční 

koncert „Návštěvy San-
ta Clausů“ a rozsvěce-
ní vánočního stromu 
v Žopích. 
Rok 2009 - Únor:
Spolupráce se skupi-
nou Jackye (kapela  
T. Úlehly) a nahrávka 
CD „Málo času“. Bře-
zen: Vystoupení pro 
MŠ a ZŠ s programem 
„Návrat do 70. let“. Du-
ben: Vystoupení na Ve-
likonočních trzích. Kvě-
ten: Vystoupení na dni 
otevřených dveří zámku Holešov  
a 15. 5. Nadační koncert pro Stonož-
ku v Kutné Hoře. Říjen: Vystoupení 
pro MŠ a ZŠ „Máme rádi zvířata“. 

Prosinec: Vánoční koncert „České 
vánoční koledy“ a seznámení se 
zahraničními vánočními hity a opět 
vánoční strom v Žopích.
Rok 2010 - Březen: Velikonoční 
jarmark a vystoupení „Retro hity“ 
a koncerty pro MŠ a ZŠ. Květen: 
Den otevřených dveří na zámku 
a „Country písně“ a 22. 5. Den re-
produkční medicíny v Baťově vile 
ve Zlíně. Říjen: Vystoupení pro MŠ 
a ZŠ „Já jsem muzikant“ a muzikál 
„Červená Karkulka“ a „Zlatý po-
klad“. Prosinec: Vánoční koncert 
a spolupráce s kapelou Reflexy , 
nahrávka „Vánoční píseň“ (CD The 
Best of 1995 - 2011). ,
Rok 2011 - Duben: Vystoupení pro 
MŠ a ZŠ s programem „Písničky 
z pohádek“ a „Disco hity“. 

Květen: Koncert ke Dni matek.
Pozvánka 2011
29. května - zámecký park 
Vystoupení sboru Banana Vox 
ke Dni dětí
4. června - Den reprodukční medi-
cíny - Baťova vila 
Divadlo sedma

Se sborem Banana Vox úzce 
spolupracuje „Divadlo sedma“. Je 
určeno pro děti ve věku 8 až 12 let 
a vyvíjí činnost třetím rokem. Diva-
delní kroužek byl zprvu součástí 
sboru, ale aktivity již nešly z ka-
pacitních důvodů vyvíjet společně. 
Divadlo sedma, které vede Martina 
Sedláčková, se může pochlubit ně-
kolika oceněními. Ta získalo v Kro-
měříži na přehlídkách v roce 2007 
s „Ferdou Mravencem“ a v roce 
2008 s „Mrazíkem“. Již tehdy slavi-
la úspěch dobrá spolupráce Moniky 

Vyhlídalové a Martiny Sedláčkové. 
Martina Sedláčková je vynikající vý-
tvarnice a návrhářka kostýmů, které 
vlastnoručně vytváří a šije. Od roku 
2009 se Martina věnuje již divadlu 
i po stránce režijní a realizuje vlastní 
hry. První bylo zpracování pohádky 
„Shrek“. V roce 2010 na podnět in-
stalování populární „pojízdné“ mlé-
kárny zpracovala hru „Slunce, seno, 
Holešov“ a letošní rok je ve znamení 
kouzelného oříšku. Děti se předsta-
vily v krásné pohádce „Tři oříšky 
pro Popelku“. 

Banana Vox a Divadlo sedma 
jsou kroužky, které vzájemně úzce 
spolupracují, pomáhají si a navíc si 
fandí. Umí si fandit, spolupracovat 
i ocenit úspěch…

R. Seifert

www.bananavox.cz
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Desítky motorkářů obsadily v sobotu 
v pravé poledne prostor kolem holešovského 
kostela. 

Holešovský děkan a farář P. Petr Bulvas 
požehnal v pravé poledne v sobotu 7. května 

Holešovský děkan požehnal motorkářům

do nové sezony na silnicích všem motorkářům, 
kteří se zúčastnili v sobotu jarní MOTO vyjížďky. 
Součástí požehnání, které proběhlo u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, byla i sbírka pro 
malou Michalku Macurovou. Atraktivní akce, 

která přilákala na náměstí Dr. E. Beneše četné 
publikum, se zúčastnili také holešovský mís-
tostarosta Jaroslav Chmelař i zastupitelé města 
Ludvík Urban a Svatava Ságnerová.

Text a foto Robert Rohál

Již potřetí za sebou se první májovou 
sobotu - 7. května 2011 - zaplnilo holešovské 
náměstí jednostopými motocykly různého stáří, 
barev, kubatur a značek a všechny poutaly po-
zornost příznivců tohoto sportu i kolemjdoucích. 
Na prostranství před chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově se na první společné 
vyjížďce setkaly více než dvě stovky příznivců 
motoristického sportu.  

Organizátorem této skvělé akce byli Bý-
keři - Moravian Bikers club v čele s Markétou 
a Danem Ehrlichovými a tento počin se setkal 
s mimořádným zájmem veřejnosti a obešel se bez 
sebemenších problémů. Důvodů k tomuto setkání 
bylo několik - jednak tradiční posvěcení motocyklů 
zástupcem holešovské farnosti panem farářem 
Petrem Bulvasem, jednak zahájení sezóny motor-
kářů tzv. spanilou jízdou po Holešově. Novinkou 
letošního setkání byla nabídka dobročinného 
finančního daru účastníků srazu pro nemocnou 
Michalku Macurovou z Holešova. S myšlenkou 
finanční pomoci Michalce a jejím rodičům při 
nelehkém překonávání životních útrap přišli sami 
organizátoři a průběh celé akce byl pro mnohé 
přihlížející velmi příjemným překvapením. 

Celé setkání zahájil úvodním proslovem 
Daniel Ehrlich, který všechny přivítal a představil 

I motorkáři mají srdce
přítomným účastníkům i hostům program celé 
akce. O smyslu pomáhat potřebným lidem krát-
ce promluvila Mgr. Svatava Ságnerová a poté 
byli přítomní svědky nevídaného jevu - motorká-
ři, od pohledu „drsní chlapi“ v šátcích, přilbách 
a kožených bundách - se začali shromažďovat 
kolem pokladničky, která se slibně plnila min-
cemi i bankovkami. Hlavní aktéři akce samé 
i Michalka s maminkou zářili štěstím - celkem 
byla získána částka 6000,- Kč, která byla předá-
na rodičům jako sponzorský dar a která posune 
realizaci nákupu speciálního kočárku v hodnotě 
více než 80 000,- Kč opět o krok blíže k cíli.

Je důležité uvědomit si, že do podobné 
situace jako Michalka se může dostat kdokoliv 
z nás či z našich blízkých; v tu chvíli to budeme 
my, kdo bude potřebovat podat pomocnou ruku 
ať už ve formě finanční, či jiné. Nebuďme lhos-
tejní k tomu, co se děje kolem nás, a podpořme 
vždy dobrou věc!

Děkuji všem zúčastněným motorkářům 
a přeji jim úspěšnou sezónu, děkuji jmenovi-
tě manželům Markétě a Danovi Ehrlichovým 
za vstřícnost, děkuji panu faráři Petru Bulvasovi   
za podporu akce samé.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Není to tak dávno, co náš 
sbor oslavil 130 let své existence. 
V sobotu 14. května proběhla další 
neméně důležitá oslava - 40. výročí 
založení družby mezi Sborem dob-
rovolných hasičů města Holešova 
a Dobrovolným hasičským sborem 
obce Topoľčianky. Tato družba je 
samostatnou kapitolou v životě 
našeho sboru. 

Dne  9. července 1971 se 
v salonku topoľčianského zámku 
sešli zástupci sborů z Holešova 
a Topoľčianek a za přítomnosti 
zástupců státní správy a vyšších 
funkcionářů požární ochrany byla 
uzavřena písemná smlouva o přá-
telství a spolupráci. Členové obou 
sborů se několikrát do roka na-
vštěvují, zúčastňují se  význam-
ných událostí obou měst a tato 
spolupráce se rozšířila na osobní 
přátelství celých rodin. Spoluprá-
ce se slovenskými přáteli trvá již 
40 let.

Zahájení a oficiální část so-
botního programu proběhly na ho-

Hasičské sbory z Holešova a Topolčianek slavily 40 let družby

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 3+1 v Holešově. Tel. 724 757 116.
• 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.
• Pronajmu byt 3+1 s lodžií na sídlišti Novosady v Holešově, 
 tel. 605 401 173.

lešovském zámku v prostorách 
sala terreny za přítomnosti mnoha 
významných hostů od nás i ze Slo-
venska. Po napochodování praporů 
a zaznění státních hymen přednesl 
svůj uvítací projev br. Jílek. Násle-
dovaly projevy předsedy hasičů 

čtyři sbory dobrovolných hasičů 
a o to je pro nás cennější. 

V odpoledních hodinách pro-
běhl pietní akt v parku Hasičů pod 
sochou našeho patrona svatého 
Floriána. Vzpomněli jsme a mi-
nutou ticha uctili památku všech 
členů obou sborů, kteří se nedožili 
tohoto významného výročí. Členky 
obou  sdružení zde odhalily pamět-
ní mramorovou desku, která bude 
tento den připomínat. Zástupci měst 
a sborů položili k pomníku kytice. 
Tímto aktem byl ukončen oficiální 
program a následovalo přátelské po-
sezení v sále hasičské zbrojnice. 

Vzniklo mnoho nových přá-
telství, a to především mezi mladší 
generací obou sborů. Starší čle-
nové měli zase velkou radost ze 
setkání se slovenskými kamarády, 
které již skoro rok neviděli. Velmi 
si vážíme tohoto dlouhotrvajícího 
vztahu mezi našimi sbory a dou-
fáme, že následující generace pů-
jdou v našich šlépějích.

Petr Šidlík

z Topoľčianek br. Mgr. Cibiry, sta-
rosty města Holešov pana PaedDr. 
Zdeňka Janalíka, starosty obce 
Topoľčianky pana Juraje Meska 
a na začátky družby zavzpomínali 
zakládající členové br. Mihók a br. 
Pařenica. Celý slavnostní akt byl 
ukončen vzájemným předáním Pa-
mětních listů a darů, které byly pro 
tuto příležitost zhotoveny. Hosté 
i členové našeho sboru měli potom 
příležitost projít si prostory zámku 
s průvodcem panem Radeckým. 
Jeho výklad byl velmi zajímavý 
a prohlídka se všem líbila. Další 
program už probíhal v prostorách 
hasičské zbrojnice v Bořenovské 
ulici. Slavnostní oběd zahájil br. 
Jílek přípitkem a  starostové obou 
měst předali dary  zástupcům na-
šich organizací. Byli jsme velmi 
mile překvapeni, když nám pan Pe-
ter Kunkela, viceprezident  Dobro-
volné požární ochrany Slovenské 
republiky, předal vysoké ocenění 
za spolupráci v podobě medaile. 
Toto ocenění zatím získaly pouze 
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Přílepy (red) - V pondělí  9. května 2011 
ve 23:03 hod. byli hasiči požádáni o pomoc 
po těžké havárii auta u Přílep. Na místo vyjela 
jednotka profesionálních hasičů z Holešova 
s jedním zásahovým vozem ve společném vý-
jezdu s jednotkou dobrovolných hasičů obce 
Holešov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
mezi obcí Přílepy a Lukoveček došlo k mimořád-

Mimořádně těžké vyprošťování po havárii auta v lese u Přílep

DFk Holešov vysoko přestřílel Boskovice

ně těžké havárii osobního auta zn. Opel Vectra. 
Mladý dvacetiletý řidič nezvládl jízdu a čelně na-
razil do vzrostlého stromu v lesním úseku mezi 
obcemi. Po nárazu se vozidlo odrazilo do lesa 
a ze silnice nebylo takřka vidět. Ve vraku auta 
zůstal těžce zraněný a zaklíněný řidič. 

„Po havárii jel silnicí cyklista, který si vši-
ml částí úlomků auta na vozovce a následně 

uslyšel z lesa naříkání. Po zastavení nalezl 
s baterkou havarované vozidlo a zraněného 
řidiče. Na pomoc okamžitě přivolal pomoc zá-
chranářů na lince tísňového volání 112. Hasiči 
byli na místě havárie za sedm minut od výjezdu 
ze stanice. Velitel zásahu potvrdil vážnost ne-
hody a zahájil vyprošťovací práce k záchraně 
mladého muže. Hasiči si postupně připravili 
sadu speciálního hydraulického nářadí a začali 
uvolňovat sevření. Řidič byl při vědomí a bolest 
ve zraněných dolních končetinách musel tlumit 
lékař medikamenty. Totálně zdemolovaná před-
ní strana auta se ukázala jako složitý problém. 
Hasiči museli postupovat velmi opatrně, a tím 
i pomalu. Po malých částech byly odstřihávány 
jednotlivé díly karoserie i plastů. Teprve po pět-
asedmdesáti minutách práce s hydraulickým 
nářadím se hasičům podařilo uvolnit prostor 
ve zničeném autě a řidič byl vytažen,“ uvedl 
mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje Ivo Mitáček. 

Zraněného muže si do své péče převzala 
posádka zdravotnické záchranné služby, která 
asistovala hasičům po celou dobu vyprošťování. 
Pacient byl přenesen do sanitního vozu, kde byl 
dále ošetřován. Po nezbytné péči byl odvezen 
do nemocnice k hospitalizaci.

Hasiči dál zajistili vrak vozu proti případné-
mu požáru a úniku provozních kapalin do půdy. 
Po dobu vyšetřování těžké havárie hasiči na-
světlovali místo výkonnými agregáty. Po pří-
jezdu vozidla odtahové služby byl vrak vozu 
z lesa vytažen a odvezen. Zásah byl ukončen 
až po třetí hodině ranní.

DFK Holešov A - FC Boskovice: 6:0 (5:0)
Další domácí zápas áčko odehrálo za pěk-

ného slunečného počasí. Do svého soupeře 
se děvčata pustila od první minuty a hned se 
jim po skrumáži podařilo skórovat Dominikou 
Stolářovou. DFK pokračoval v náporu, v záloze 
dobře kombinovaly Hanka Samsonková s Míšou 
Dobroslávkovou a skvělou práci v defenzivě 
opět odváděla Kamila Dětská. Útoky vedl Hole-
šov především přes Stolářovou, která vytvářela 
šance pro zakončení dalších hráček, ale poprvé 
hrající Nikola Kolesárová nebyla v koncovce 
důrazná a dalším chyběla přesnost. Ve 12. mi-
nutě se podruhé po kombinaci se Stolářovou 
trefila Míša Dobroslávková a v 17. minutě tatáž 
hráčka zvýšila opět střelou na 3:0. Hosté, kteří 
nastupovali do zápasu s určitými nadějemi, je 
tímto okamžikem ztratili a režii zápasu měli plně 
ve svých rukou domácí, kteří útočili v první půli 
především po pravé straně, dopředu se rovněž 
snažila vést protiútoky Kamila Dětská. Po kratičké 
pauze pokračoval opět tlak Holešova a během 
dvou minut bylo rozhodnuto: v 31. minutě se 
po střele Stolářové konečně trefila po dorážce 
Nikola Kolesárová a v 33. minutě ukázala svou 
technickou vyspělost opět hráčka juniorky 1. FC 
Slovácko a zvýšila na 5:0. Hosté zcela rezignovali 
a poločas dohráli pod tlakem domácích. Druhá 
půle se nesla ve znamení nepřesné hry Holešova, 
tempo zápasu výrazně pokleslo a  ani několik stří-
dání nepomohlo k zopakování obrazu první půle, 
přesto domácí ještě zvýšili své vedení Adélou Mo-
talovou po centru Stolářové. Vítězství DFK bylo 
zcela jednoznačné a zasloužené. Domácí tým tak  
potvrdil své vedoucí postavení v tabulce.
Sestava: Bělašková, Motalová, Vybíralová, 
Kuchařová, Zichalová, Kozubíková, Sam-
sonková, Dobroslávková, Dětská, Stolářová, 
Kolesárová.
Střídaly: Šefránková, Kučerová, Kozlanská
Branky: po 2 Dobroslávková a Stolářová, 

po 1 Kolesárová a Motalová. Nejlepší hráčka: 
Dominika Stolářová a Kamila Dětská. 

Sokol Drnovice - DFK Holešov A: 2:5 (1:4)
Další zápas odehrál holešovský celek ve slo-

žité situaci, neboť áčko i béčko hrály současně 
svá utkání, takže nebyl možný obvyklý přesun 
hráček mezi oběma celky, a proto obě družstva 
odjela do Drnovic i Březůvek v kombinovaných 
sestavách. Utkání v Drnovicích zaslouženě vyhrál 
Holešov po dobrém výkonu.
Sestava: Kuchařová, Motalová, Ďurišová, 
Vybíralová, Zichalová, Hovořáková, Dětská 
Dobroslávková, Šefránková, Samsonková, 
Baranová.
Střídaly: Kozlanská, Kučerová.
Branky: 2 Dobroslávková, Samsonková, Ba-
ranová, Dětská.

Nejlepší hráčka: Kamila Dětská a Hana Sam-
sonková.

   
DFK Holešov B - TJ Vlkoš: 0:9 (0:3)
Další domácí zápas odehrálo béčko vinou 

několika nedisciplinovaných děvčat, která se ne-
dostavila na zápas, o 11 hráčkách bez možnosti 
střídat, a to se projevilo na celkovém výsledku. Do-
mácímu celku proti zkušenému soupeři postupně 
docházely síly a výsledkem byla vysoká prohra. 
Pochvalu z holešovského celku zaslouží kromě 
brankářky Veroniky Bělaškové také Saša Skalická, 
Dita Hovořáková, Nikola Kolesárová a Denisa 
Baranová, které odehrály velmi dobrý zápas.
Sestava: Bělašková, Kozlanská, Skalická, Še-
fránková, Rybenská, Švábová, Hovořáková, 
Baranová, Pavelcová, Kolesárová, Kučerová.

Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovská děvčata vysoko porazila soupeřky z Boskovic.
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Již čtvrtým rokem se konal v Holešově 
turnaj mladších žáků v kopané O pohár starosty 
města. Turnaj se uskutečnil v úterý 10. května 
na stadionu ve Všetulích. Sjely se celkem čtyři 
týmy - SFK ELKO Holešov, SK HS Kroměříž, FC 
Tescoma Zlín a TJ Valašské Meziříčí. Vítězem 
turnaje se stal tým TJ Valašské Meziříčí. Na dru-
hém místě se umístil tým FC Tescoma Zlín, 
třetí místo obsadil tým SK HS Kroměříž a čtvrté 
místo patřilo domácímu SFK ELKO Holešov. 
Nejlepším hráčem se stal Tomáš Andrýs z Va-
lašského Meziříčí, nejlepším brankářem Jakub 
Lukovský ze Zlína a nejlepším střelcem se stal 
Filip Kotas z Holešova. Poháry, diplomy a ceny 
předal na závěr všem týmům starosta města 
Holešova pan Zdeněk Janalík a ředitelka SVČ 
- TYMY paní Jarmila Vaclachová. Poděkování 
si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci celého turnaje - město Holešov, 
SFK ELKO Holešov, pracovníci SVČ - TYMY 
a další dobrovolníci, bez kterých by se turnaj 
neobešel. Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zúčastněným týmům za jejich sportovní přístup 
a také divákům a fanouškům za vytvoření vý-
borné atmosféry po celou dobu turnaje.

Ladislav Linda 
trenér mladších žáků

Turnaj mladších žáků O pohár starosty města

Holešov doma porazil poslední celek tabulky, venku vysoko prohrál
SFK ELKO Holešov - Spartak  

Valašské Klobouky
3   (2 : 0)    0

Utkání s posledním celkem tabulky mělo 
jasnou režii. Byla to stálá převaha domácího 
mužstva. Hezký míč ze zálohy na Křenka již 
v 5. minutě a vstřelená branka daly ráz utkání. 
Asi v 17. minutě mohl průnik Roubalíka zna-
menat další branku, ale střela skončila na tyči.
To ve 40. minutě Sedlaříkovu  přihrávku využil 
opět Křenek a hráči Holešova šli do šatny 
s dvoubrankovým vedením. I po přestávce 

pokračovala převaha domácích a již v 53. 
minutě zvýšil Barták na 3:0. Další šance Belzy, 
Marka a Křenka zůstaly nevyužity. Hosté vážně 
ohrozili asi dvakrát svatyni brankáře Krejčího, 
ale ten si připsal další nulu na svém kontě. 
Slušně hrané utkání řídil rozhodčí Dostálek 
před 140 diváky.

               
Sestava - Krejčí - Bačík, Roubalík, Charuza, 
Ohlídal - Belza, Sedlařík, Münster, Barták - 
Křenek, Marek. 
Střídali: Uruba, Kostov a Vávra.

HLUK - SFK ELKO Holešov
5   (3 : 1)   1

Hosté ještě stačili vyrovnat jednobrankový 
náskok domácích, pak už však skórovali pouze 
fotbalisté Hluku. Holešovští fotbalisté sehráli podle 
trenéra Martina Malíka špatné utkání a výsledek 
tomu odpovídá. Sestava: Krejčí - Vávra (Kos-
tov), Charuza, Bačík, Ohlídal, Roubalík (Uruba), 
Münster, Sedlařík, Sumec, Křenek, Marek. Roz-
hodčí Mejzlík, utkání sledovalo 80 diváků.  
Kelč - SFK Holešov B - 7 : 0  (4  :  0)
SFK Holešov B - Malenovice - 0 : 2  (0 : 0)

Při úvodní brance domácích v zápase s Valašskými Klobouky 
skončil v síti spolu s míčem i útočící hráč.

Situace těsně před druhou brankou Holešova. 
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SOUTěŽ SPONZORUJe 
ReSTAURACe kANADA

Osmatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřej-
nili v Holešovsku č. 8/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku 
„Oliwer Twist“ (K. Mareš/R. Černý) 
z roku 1962, kterou zpívá Eva Pila-
rová spolu s Waldemarem Matuškou 
a Karlem Štědrým. První vylosovanou 
výherkyní je Petra Horáková z Rymic, dru-
hým vylosovaným Petr Makový z Kostelce 
u Holešova - oba si pochutnají v restauraci 
Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDOKU 
pošleme volné vstupenky do kina Svět  
Magdě Kubáčové z Holešova a Jaroslavu 
Nebuželskému z Rymic. Všem šťastným 
výhercům redakce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádan-
ce. Uhodnete, jak se písnička jmenuje 
a kdo ji zpívá?

„Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc, těch nabídek, no 
řada, a žádná z Nemanic...“

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 

TIP NA VÝLET. Muzeum Kroměřížska a Národní památkový ústav Brno vás zvou na výstavu 
SVĚT DĚTÍ NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH, která bude ve dnech 24. 5. - 25. 9. 2011 k vidění  
v zámku Chropyně. Otevřeno bude denně kromě pondělí.

(red)

Bohatý program 
se bude odehrávat 

v zámecké zahradě, 
v sále kina Svět, 

na náměstí Dr. e. Beneše, 
v kinoklubu...

Hvizd o. s. 
ve spolupráci s městem Holešov  

a MkS Holešov 

pořádá setkání  
loutkářů, čtenářů a hudebníků  

i milovníků pouličních  
a handicapovaných divadelníků

lOUTky A BáBky 
aneb HOlešOV  

BeZ HRANIC

ve dnech 
29. 5. - 1. 6. 2011

Více na plakátech

Pátek 20. 5. lAkOMeC 
(repríza úspěšné hry Divadla 6. května)

Neděle 22. 5. kONCeRT BAROkNÍ HUDBy 
(Musica Organum)

Úterý 24. 5. PODFUk (Divadlo Tyjátr Otrokovice)

Divadelní festival, který připomíná 65 let
existence Divadla 6. května, pokračuje:

Zpěvačka Eva Pilarová.


