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Vicesuperstar Gabriela Gunčíková - další talent z holešovské líhně
Holešov (frs) - Obdivuhodná
angažmá sympatické studentky
holešovského gymnázia Gabriely
Gunčíkové v populární soutěži Superstar skončila v pondělí 6. června
finálovým večerem. Celkové vítězství v soutěži jí sice těsně uniklo, odborné hodnocení jejího pěveckého
projevu i popularita, kterou si získala
v řadách tisíců příznivců, však opět
dokázaly, že na Holešovsku není
o talenty z různých oborů nouze.
Shodou okolností se ve čtvrtek 9. června konalo ve Středisku
volného času ve Všetulích vyhlášení soutěže Talentík 2011, kde
byli představeni talentovaní žáci
ze všech holešovských základních
škol. Ocenění jim předal  i úspěšný
fotbalista Juventusu Turín a někdejší český reprezentant Zdeněk
Grygera.       
Více informací na str. 11,12 a 13.

Ve čtvrtek 2. června přijela Gabriela Gunčíková ve společnosti Leoše Mareše i do Holešova.
Před gymnáziem ji kromě jiných přivítala ředitelka školy Blažena Kubíčková. Foto Tom Stehlík

Bouře strhla střechu z kina
Holešov (frs) - Prudký náraz větru odmrštil
v pondělí odpoledne část střechy o velikosti
zhruba 6 x 10 metrů z budovy holešovského kina
Svět. Trosky plechu a trámů přeletěly kruhový
objezd a dopadly na chodník před budovou
bývalé spořitelny, poničily fasádu a rozbily okna
v objektu. Jen shodou náhod nebyl nikdo zraněn.
Ve chvíli dopadu střechy bičovala centrum Holešova bouře, kterou vedle silných poryvů větru

doprovázely i kroupy. Lidé se proto před nepřízní
počasí schovávali, a tak po chodníku v inkriminovanou dobu naštěstí nikdo neprocházel.
Poryvy větru polámaly v pondělí odpoledne i větve stromů ve Smetanových sadech
a také u gymnázia. Trosky a větve následně
odklidili hasiči a pracovníci Technických služeb
Holešov.  
Foto František Sovadina

Kdo bude stavět ve Školní?

Co vy na to, pane
starosto?
Uzávěrka nabídek na zastavění Školní ulice skončila 23. května. Jaký byl
zájem o možnost stavět
v centru Holešova? Co vy
na to, pane starosto?
Na záměr prodeje pozemků ve Školní ulici, který
vypsalo zastupitelstvo města, se přihlásilo pět zájemců
s tím, že návrhy jsou velmi zajímavé. Všichni
předkladatelé splnili podmínky zadání a korespondují se základní filozofií, o kterou jsme vždy
usilovali, tedy že v části od nádraží budou stát
rodinné domky a v prostoru k Novosadům vyrostou bytové polyfunkční domy. Mezi zájemci byli
jednotlivci i developeři, některé nabídky řešily
obě části Školní ulice, jiné byly předloženy pouze
na každou část samostatně. Záměry posoudila
hodnoticí komise složená z odborníků a zástupců
politických stran a připravila doporučení pro zastupitelstvo, které se tím bude zabývat na svém
červnovém zasedání.
Pokračování na str. 3
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Starosta města přijal bývalého elitního důstojníka
V sobotu 11. června přijal na holešovském zámku starosta města Zdeněk Janalík
zakládajícího velitele vojenského útvaru 7374
v Sabinově Aloise Klinderu. Z tohoto útvaru
vznikl v 60. letech minulého století 7. výsadkový
pluk zvláštního určení v Holešově.
Alois Klindera byl schopný důstojník, který
ovládal několik světových jazyků a díky tomu
poznal řadu zahraničních armád.  Přesto nebo
možná právě proto byl v roce 1962 z armády
propuštěn. Výrazně se však prosadil i v civilním
životě. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou,
pracoval v Ústředně mechanizované evidence
v Holešově, později byl kromě jiného poradcem
předsedy České národní rady pro vědeckotechnický rozvoj a výpočetní techniku,  po roce
1989 zastával funkci ředitele rakouské firmy
Intec. Podrobné informace o tomto muži zveřejnilo Holešovsko č. 8/2010.
V rozhovoru se starostou města Alois
Klindera ocenil rozvoj Holešova v posledních
letech. Společně s ostatními členy klubu vojenských výsadkových veteránů diskutovali
o řadě oblastí současného veřejného života. Již
v pátek 10. června na internátu policejní školy
Alois Klindera besedoval s účastníky členské
schůze vojenských výsadkových veteránů.     
(frs)

Aloise Klinderu (druhý zprava) a další členy klubu vojenských výsadkových veteránů přijal
starosta města Zdeněk Janalík. Foto František Sovadina

Komunitní plán sociálních služeb
připravuje novinky
V letošním roce dochází k tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v Holešově, který bude platit pro období 2012 - 2014,
a zároveň ke zhodnocení uplynulého období střednědobého KPSS, který
byl schválen Zastupitelstvem města Holešova pro období 2009 - 2011.
KPSS slouží především k tomu, aby tým odborníků a uživatelů zhodnotil
potřeby a zájmy občanů daného regionu a naplánoval si pro střednědobé
tříleté období, o které sociální služby a zájmové aktivity bude mezi občany
města zájem.
Nezbytností tohoto plánování je i návaznost na Střednědobé plány
KPSS, které jsou ze zákona povinné pro krajské úřady České republiky.
Města, která se zapojila do komunitního plánování, jsou ve výhodě, a mají
tak možnost dosáhnout na různé granty vypsané Zlínským krajem při podávání projektů v oblasti sociálních služeb.
Tvorbou nového Komunitního plánu pro období let 2012 - 2014 se v našem městě zabývají tři pracovní skupiny - Děti a mládež, Osoby ohrožené
sociálním vyloučením, Senioři a osoby se zdravotním postižením.
Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli sociálních služeb, uživateli - klienty a zadavatelem, kterým je v tomto případě zástupce města,
a koordinátorem KPSS.
Nakonec práci pracovních skupin a její návrhy zhodnotí a zkoordinuje
Řídící skupina ve složení: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta, Bc. Jakub
Šneidr, předseda pracovní skupiny Děti a mládež, Mgr. Milan Jelínek, předseda pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Mgr. Ivana
Bozděchová, předsedkyně pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním
postižením, Mgr. Irena  Seifertová, koordinátorka KPSS.
K pravidelným schůzkám nyní dochází intenzivněji, jelikož na podzim
tohoto roku bude Radě města Holešova a následně Zastupitelstvu města
Holešova předložen ke schválení nový návrh Komunitního plánování sociálních služeb v Holešově.
Tým odborníků zasedal od poloviny minulého roku velmi intenzivně
a hodnotil nynější střednědobý plán KPSS v návaznosti na KPSS Zlínského
kraje, hodnotil současný KPSS, co se v Holešově podařilo v sociálních
službách vybudovat, co se nezdařilo, případně která sociální služba zanikla
buď pro nedostatek financí, nebo z nezájmu uživatelů.
Do nového Komunitního plánu budou zahrnuty nové projekty sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý komunitní plán Zlínského kraje,
aby bylo vše společně doladěno a především aby sociální službu ocenili
uživatelé - klienti z řad občanů našeho města.
Bohužel je smutné, že mnohé služby zanikly a pravděpodobně zaniknou pro nedostatek finančních prostředků, jelikož od příštího roku pro mnohé
organizace končí možnost získávání financí na provoz z fondů EU a dalšího
grantového financování. Na podzim tohoto roku zastupitelé rozhodnou,
které sociální služby bude město Holešov preferovat.
Irena Seifertová
Koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova
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Tož tak…
…zvykli jsme si v posledních
dvaceti letech nahlížet na důstojníky
někdejší československé lidové armády prizmatem více či méně nadsazených karikatur, jak je ve známých
filmech ztvárnili například Miroslav
Donutil, Roman Skamene či Pavel
Landovský. Uřvaní, nevzdělaní alkoholici, případně fanatičtí magoři,
ve jménu lidu a strany schopní čehokoliv… V posledních letech jsem měl
možnost vcelku podrobně poznat i jiné
reprezentanty socialistické armády…
vzdělané, fyzicky zdatné a charizmatické muže, přičemž u řady z nich
ani šest křížků na krku nedokázalo

vymazat stopy po někdejším tvrdém
výcviku. Znovu jsem si tuto skutečnost
uvědomil při nedávném setkání s bývalým důstojníkem Aloisem Klinderou,
který stál u zrodu útvaru, z něhož
vznikl 7. výsadkový pluk zvláštního
určení v Holešově. Poznal jsem inteligentního a bystrého muže s mnoha
životními úspěchy za sebou, kterému
bych jeho sedmasedmdesát let určitě
nehádal. Jak jsem pochopil, právě takové muže lidová armáda házela přes
palubu nejčastěji. I proto mohly být
po roce 1989 natáčeny filmy, z nichž
čiší humor a běhá mráz po zádech
najednou…, které však socialistické armádě čest rozhodně nedělají.
František Sovadina

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne
20. června od 7.30 do 14.45 přerušena dodávka elektrické energie v části
obce Tučapy. 27. června bude od 7.30 do 11 hodin přerušena dodávka
elektřiny v části obce Žopy, od 11.30 do 15 pak bude vypnuta část Hačky
u Přílep. Dne 30. 6. od 7.30 do 14.15 bude vypnuta část obce Količín, a to
celá oblast mimo odběratelskou trafostanici ZD a INSEM.
E.ON Česká republika

Pět pedagogů obdrželo Velkou pečeť
Holešov (frs) - Pět bývalých i současných dlouholetých pedagogů
2. Základní školy Holešov ocenilo zastupitelstvo města. Na svém mimořádném zasedání v pondělí 13. června udělilo u příležitosti oslav 100. výročí
založení školy Velkou pečeť města Holešova následujícím pedagogům.
Ocenění obdrželi současná ředitelka školy Drahomíra Konvalinková,
dlouholetá vedoucí vychovatelka školní družiny Ludmila Štaudnerová, bývalý dlouholetý učitel 2. stupně Jiří Valenta, bývalý dlouholetý
ředitel školy Zdeněk Ehrlich a in memoriam Jana Krejčí, bývalá
dlouholetá učitelka 1. stupně.

Nová anketa na webu města
Na webových stránkách města je zveřejněna nová anketa. Otázka
zní: Proč by podle vás měli turisté jezdit do Holešova? Nabídky odpovědí pak jsou: 1. Kvůli historickým památkám. 2. Za bohatou nabídkou
kulturních akcí. 3. Za krásou okolní přírody. 4. Ochutnat z místní gastronomie. 5. Poznat zdejší lidi. 6. Z jiných důvodů. 7. Není tu nic, proč
by sem měli jezdit. Hlasovat pro jednu z variant můžete na stránkách
www.holesov.cz.
(sov)
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Starosta Holešova obdržel čestné občanství Turčianských Teplic

Starosta Holešova při podpisu
pamětního zápisu.

Turčianské Teplice (frs) - Čestné občanství města Turčianské Teplice obdržel na slavnostním zasedání turčianského zastupitelstva
v pátek 10. června starosta Holešova Zdeněk
Janalík z rukou primátora Turčianských Teplic
Michala Sigúta. „Toto ocenění obdržel především za zásluhy o rozvoj mezinárodních vztahů
mezi oběma městy u příležitosti 5. výročí podepsání dohody o spolupráci mezi Holešovem
a Turčianskými Teplicemi a také u příležitosti
730. výročí první zmínky o městě Turčianské
Teplice,“ uvedl místostarosta Holešova Rudolf
Seifert, který se slavnostního udělení zúčastnil
i s druhým místostarostou Holešova Jaroslavem Chmelařem. Smlouva o spolupráci mezi
Holešovem a Turčianskými Teplicemi byla podepsána 26. května 2006.

Lidé čtou hlavně web a Holešovsko
Holešov (frs) - Nejvíce informací z Městského úřadu v Holešově lidé čerpají z internetových stránek města a čtrnáctideníku
Holešovsko. Vyplynulo to alespoň z ankety,
která byla v uplynulých měsících zveřejněna
na městském webu www.holesov.cz. Na otázku z jakých zdrojů čerpáte informace o činnosti
Městského úřadu v Holešově? hlasovalo135

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz
• 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.
• Prodám menší RD v centru Holešova. Tel.
603 245 047.

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

respondentů pro web města a 105 pro čtrnáctideník Holešovsko, 37 občanů označilo
odpověď z jiných zdrojů, 20 z hlášení městského rozhlasu, 18 hlasujících zatrhlo odpověď
od pracovníků úřadu a zastupitelů a 5 odpovědí preferovalo čerpání informací z jiných
novin, televize či rozhlasu. Celkem hlasovalo
320 respondentů.

Jednání zastupitelstva

V pondělí 27. června se uskuteční další
zasedání Zastupitelstva města Holešova. Jako
obvykle se jednání bude konat ve velké zasedací
místnosti budovy městského úřadu v Masarykově
ulici. Začátek je v 16 hodin.
(sov)

Poděkování

Kdo bude stavět ve Školní?

Co vy na to, pane
starosto?
Dokončení ze str. 1
Věřím, že volení zástupci města zohlední
doporučení hodnoticí komise. Konkrétní návrh
však nechci zveřejňovat dříve, než věc projedná
zastupitelstvo města. Pokud zastupitelé svým
rozhodnutím dotáhnou celý záměr do konce,
vznikne ve Školní hezká část města, která se
pochopitelně bude někomu líbit více a někomu
méně. Nová výstavba ve Školní ulici by měla
být dokončena do dvou let.
(sov)

Děkujeme všem, kteří doprovodili
na poslední cestě našeho manžela, tatínka
a dědečka, pana Antonína Foukala.
Poděkování patří také představitelům města Holešova a KDU-ČSL za jejich důstojné
rozloučení.
Zarmoucená rodina
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Zaměstnanci centra pro seniory si rozšiřovali vědomosti
Johann Wolfgang Goethe řekl:
„Vzdělávání je schopnost porozumět druhým.“ A právě porozumění
druhým je v našem zařízení jedním
z důležitých aspektů každodenní
práce, proto jsme všichni přivítali
možnost rozšířit své vědomosti
prostřednictvím projektu Evropské
unie Systematickým vzděláváním
pracovníků v sociálních službách
k vyšší kvalitě služeb. Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR,
který byl zahájen 1. 6. 2010.
V průběhu uplynulého roku
jsme se zúčastnili například bloku
přednášek s tématem Standardy
kvality – základní aspekty. Tímto
tématem nás provedl Mgr. Martin
Haicl, kterého později vystřídala
lektorka PaedDr. Eva Kráčmarová. Ocenili jsme její profesionální přístup, velkou šíři odborných
znalostí a přínosem pro nás byla
možnost porovnat teoretické po-

znatky s konkrétními standardy
našeho zařízení.
Smutným, ale neméně důležitým tématem je Úvod do problematiky paliativní péče, hospicového
hnutí a eutanazie, což je název
semináře, ve kterém nás s touto
látkou citlivě, ale věcně seznámila
MUDr. Dagmar Palasová. Přestože
téma umírání není příjemné nikomu
z nás, dokázala paní doktorka realizovat tento seminář v příjemné,
přátelské atmosféře a zároveň na
vysoké úrovni.
Velice přínosný pro nás byl
seminář Sociální práce se seniory, vedený lektorkou Mgr. Radanou Kroutilovou Novákovou,
Ph.D., která jej pojala velice
prakticky. Po úvodu jsme si mohli
vyzkoušet nepřeberné množství
pomůcek, prostřednictvím kterých
jsme se vžili do situace tělesně
postižených. Tato zkušenost nám
přinesla lepší vhled do situace
a života lidí, se kterými denně
pracujeme.

Pracovnice centra pro seniory na jedné ze vzdělávacích přednášek.
Nyní se nacházíme v polovině
naší cesty, z níž jsme si odnesli
mnoho nových poznatků, zkušeností a inspirace do naší práce.
Jistě se ještě mnoho nového do-

zvíme, neboť nás čeká další rok
seminářů a přednášek, které nám
pomohou porozumět našim uživatelům ještě lépe.
Mgr. D. Obručníková

Prádelna + úklid
Najistodočista

Někdejší dívčí škola slaví
100 let od svého založení

praní, mandlování, chemické čistění ekologickou
cestou /sběrna/, mokré čistění koberců,
velkoplošné čistění mycím automatem,
kompletní úklid domácností a firem.

Dne 17. září 1911 byla v Holešově ve Smetanových sadech slavnostně otevřena Dívčí obecná a měšťanská škola Boženy Němcové,
nyní 2. Základní škola Holešov. Před válkou byla tato škola prohlášena
za nejkrásnější na Moravě.
Za sto let své existence prošla školní budova a školská zařízení v ní
umístěná mnoha peripetiemi. Při jejím otevření zde sídlila kromě dívčí školy
mateřská školka a „polévkový ústav“ pro nejchudší občany. Na konci války
do budovy docházeli na výuku studenti holešovského gymnázia, v letech
1953 - 1959 byla v objektu umístěna Pedagogická škola pro učitele národních škol a internát, jehož studenti praktikovali při výuce v 1. - 5. ročníku
základní školy. V pozdějších letech se sem vrátila devítiletá, potom osmiletá
a znovu devítiletá základní školní docházka. Oslavy 2. Základní školy, již
sto let nedílně patřící k našemu městu, proběhnou v pátek dne 24. června.
Vedení školy srdečně zve všechny příznivce a absolventy k návštěvě výstavy z historie a života školy. Součástí oslav bude i den otevřených dveří
a další akce. (viz. pozvánka na str. 3)
-kb-

Provozovna:
Novosady 1244, Holešov
		
		
		

Otevírací doba:
PO, ST 7.00 - 16.00 hod.
ÚT, ČT 7.00 - 15.00 hod.
PÁ
7.00 - 13.00 hod.

Tel.: 737 145 008, 604 678 629
www.najistodocista.cz

DEN POLICIE. Tradiční Den policie
uspořádala v květnu v zámecké zahradě holešovská střední policejní
škola. Ukázky práce nejrůznějších
policejních složek viděly stovky
žáků holešovských škol.  
Foto František Sovadina
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V Količíně přivítali do života nové občánky
V neděli 5. června 2011 členové Osadního
výboru v Količíně uspořádali slavnostní vítání
nejmladších občánků vesnice. Naše nejmladší
občánky přišel pozdravit i místostarosta města
Holešova   Mgr. Rudolf Seifert. „Dnešní den je
významným předělem ve vašem životě. Svým
významem dosahuje dne svatebního, kdy jste rozechvěle vstupovali do obřadní síně, abyste své
osudy spojili jednou provždy. Tento slavnostní
pocit určitě máte i v tuto chvíli. Navíc umocněný
odpovědností nejen za sebe a svého partnera,
ale za své stále ještě bezbranné dítě,“  slyšeli
rodiče krásná slova. O slavnostní atmosféru se
postaraly také zdejší děti s flétnami, básničkou
a nejednou říkankou.
V Količíně jsme přivítali pět nových
občánků: Blanku Mirynskou, Ellu Kaňovou, Petru Pacourkovou, Zuzanu Nehodovou
a Martina Grycmana.
Rodiče se svým podpisem do pamětní knihy
zavázali, že ze svých dětí vychovají řádné, pracovité a poctivé občany, kteří budou milovat svůj
rodný kraj i svou vlast. Po podpisu každá maminka
dostala malou kytičku, tatínek pamětní list a děti
drobný dárek. Po přípitku a přání rodičům a jejich
dětem následovalo focení našich nejmenších
v kolébce a samozřejmě společná fotografie.
Členové Osadního výboru v Količíně přejí
novým občánkům hodně zdraví, štěstí, pohody
a radosti. Ať navždy milují své táty a maminky
a šťastně vykročí do života, který na ně čeká.
Marta Fuksová, Osadní výbor v Količíně

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

Pachatel vloupání do vodojemu odhalen
Tučapy, Kroměříž (frs) - Kroměřížští
kriminalisté zahájili v květnu trestní stíhání
mladistvého pachatele, který se měl vloupat
do několika chat, založit požár a znečistit
prostor vodojemu v Tučapích. „Mladík se v průběhu měsíce března letošního roku vloupal
do devíti chat. Ve dvou chatách ukradl alkohol,
v další pak čaj a hudební nástroj. Největší
škodu způsobil devětapadesátiletému majiteli.
Do jeho chaty se nejen vloupal, ale při odchodu
úmyslně založil požár,“ uvedla Simona Kyšnerová z krajského policejního ředitelství.  Svým

jednáním způsobil škodu za dvě stě padesát
tisíc korun. Ve druhé polovině měsíce března
se navíc vloupal také do objektu vodojemu
v obci Tučapy. Násilím překonal vstupní dveře
a vnikl dovnitř. Tam vše prohledal a nakonec
ukradl práškový hasicí přístroj. Prášek z něj
poté rozsypal jak uvnitř vodojemu, tak i v jeho
okolí. Pracovníci vodárny museli zastavit hlavní
uzávěr vody a obyvatelé byli varování před
používáním zbytkové vody v rozvodech. Vodárenské společnosti vznikla škoda bezmála
třicet tisíc korun.
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Usnesení z 11. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 30. května 2011
Přijaté usnesení č. 177/2011 - N
2034 Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru pronájmu a provozování budoucího areálu „Centra
volnočasových aktivit Holešov“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 178/2011 - N
2097 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Zlín, K Majáku 5001, IČ 70934860,
a související mandátní smlouvu
pro investiční akci „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 179/2011 - N
2099 Rada města Holešova uložila vedoucímu odboru ISÚ podání
žádosti o prodloužení lhůty k doložení nezbytných podkladů a dokumentů nutných k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operačního
programu regionu Střední Morava
v souvislosti s projektovou žádostí „Centrum volnočasových aktivit
Holešov“ - změna územního plánu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 180/2011 N 2100 Rada města Holešova
schválila uzavření smlouvy s firmou ENVI projekt, s.r.o., Zlín,
Na Požáře 144, IČ 60739959,
na vypracování dokumentace
pro závěrečné vyhodnocení akcí
„Odpadové centrum TS Holešov“
a „Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov“
za cenu 33.600 Kč vč. DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 181/2011 - N
2084 Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 3. Základní škola Holešov souhlas pro
přijetí nadačního příspěvku - daru
do 55.000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Kollárova 447. Na darovací smlouvě
bude uvedeno číslo tohoto usnesení.  
Zodpovídá: Mgr. Jitka Heryánová,
ředitelka ZŠ. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 182/2011 N 2085 Rada města Holešova
jmenovala na funkční období
od 01. 06. 2011 do 31. 05. 2014
- Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc. Jaroslava Chmelaře a Renatu Lochmanovou za členy školské rady
při 1. Základní škole Holešov, Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře za členy školské
rady při 2. Základní škole Holešov, - Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc.
Jaroslava Chmelaře a Mgr. Svatavu Ságnerovou za členy školské
rady při 3. Základní škole Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 183/2011 - N
2087 Rada města Holešova schválila podání žádosti o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení
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v mimořádném termínu - zvýšení
nejvyššího povoleného počtu dětí
v mateřské škole z 90 na 112 s účinností od 01. 09. 2011 u právnické
osoby Mateřská škola, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 184/2011 - N
2091 Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši: - 10.000 Kč Robertu Rohálovi, bytem Holešov,
na pořádání výstav jeho fotografií
v roce 2011, - 3.000 Kč Bc. Ivetě Dvořákové, bytem Holešov,
na pořádání Dětského dne, 15.000 Kč občanskému sdružení
Mažoretky Holešov, o.s., na účast
na Mistrovství ČR mažoretkových
skupin v Poděbradech. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 185/2011 - N
2092 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
udělit   u příležitosti oslav 100. výročí
založení 2. Základní školy Holešov
„Velkou pečeť města Holešova“: Mgr. Drahomíře Konvalinkové, současné ředitelce a dlouholeté učitelce
2. Základní školy Holešov, - Ludmile
Štaudnerové, dlouholeté vedoucí vychovatelce 2. Základní školy Holešov,
- Mgr. Jiřímu Valentovi, dlouholetému
učiteli 2. stupně 2. Základní školy
Holešov, - Mgr. Zdeňku Ehrlichovi,
dlouholetému řediteli 2. Základní
školy Holešov, - in memoriam Janě
Krejčí, dlouholeté učitelce 2. stupně
2. Základní školy Holešov.  Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM
13. 06. 2011.  
Přijaté usnesení č. 186/2011 N 2093 Rada města Holešova
schválila udělení „Pamětního listu
v deskách“ 1. u příležitosti oslav
100. výročí založení 2. Základní
školy Holešov těmto současným

a bývalým pracovníkům jubilující školy: Mgr. Rudolfu Fuksovi,
Mgr. Jitce Dvořákové, Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Haně Hlobilové, Mgr. Libuši Kořínkové,
Mgr. Jindřišce Kabelíkové, Boženě Medkové, Mgr. Elišce Malantové, Rostislavu Malantovi, Ludmile
Stojaníkové, Ludmile Trhlíkové,
Josefu Květákovi, Libuši Dědičové a 2. Antonínu Chutnému,
kazateli církve Jednoty bratrské,
za dlouholeté holešovské působení. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 187/2011 - N
2103 Rada města Holešova udělila     
souhlas s užitím znaku města Holešova právnické osobě KOMPAKT,
spol. s r. o., Poděbrady, Opletalova
683, IČ 49551027, pro vydání aktualizovaného informačního plakátu pro
město Holešov a Bystřici pod Hostýnem. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 188/2011
- N 2088 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní
smlouvy s MUDr. Janem Stavělem, IČ 47930985, na pronájem
části nebytových prostor v 1.
poschodí městského objektu čp.
1580 na ul. Novosady v Holešově
dohodou k 30. 06. 2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 189/2011 - N
2089 Rada města Holešova  I  vzala
na vědomí ukončení nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor
v 1. poschodí městského objektu čp.
1580 na ul. Novosady v Holešově
s MUDr. Jiřím Joklem, bytem Holešov. II schválila zveřejnění záměru
pronájmu těchto nebytových prostor
dle předloženého návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 190/2011 -

N 2090 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení nájemní
smlouvy se společností Studio
M 2, s.r.o., IČ 27683966, na pronájem nebytových prostor v přízemí
domu čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově dohodou k 30.06.2011
a 2. zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v přízemí
domu čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 191/2011 - N
2098 Rada města Holešova schválila ukončení nájmu nebytových
prostor výpovědí bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného ke dni 10. 06. 2011: 1. Romanu
Smýkalovi, IČ 68083190, nájemci
nebytových prostor v domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově a 2. Evě
Ponížilové, IČ 66616158, nájemkyni
nebytových prostor v domě čp. 531
na ul. Palackého v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 192/2011 - N
2096 Rada města Holešova schválila 1. uzavření nájemní smlouvy
s Martinem Lobpreisem, bytem
Dobrotice, na užívání bytu č. 2,
velikost 1+kk, o výměře 30,70 m2
v domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01. 06. 2011 do 30. 06. 2012
a 2. uzavření nájemní smlouvy
s Petrem Sedlářem, bytem Jankovice, na užívání bytu č. 11,
velikost 1+1, o výměře 31,64 m2
v domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově, a to na dobu určitou od 01.06.2011 do 30.06.2012.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 193/2011 - N
2086 Rada města Holešova schválila uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách s Růženou Rakašovou, bytem Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 194/2011 - N
2050 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
16. května 2011.
Přijaté usnesení č. 195/2011 - N
2110 Rada města Holešova  I  vzala
na vědomí petici evid. č. 1/11 proti
umístění gumáren Mitas nad zdroj
pitné vody a za zachování zdravého
životního prostředí na Holešovsku
a II  pověřila starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka svolat jednání se
zástupci petičního výboru. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 196/2011 - N
2114 Rada města Holešova vzala
na vědomí výroční zprávu o činnosti za rok 2010 příspěvkové
organizace Centrum pro seniory,
p.o., Holešov.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Na Hostýně proběhl 22. ročník Memoriálu Dr. Rudolfa Plajnera
V sobotu 21. května se uskutečnil již 22.
ročník Memoriálu Dr. Rudolfa Plajnera. Od minulých ročníků se ustálilo, že každoroční setkání bude na Hostýně pravidelně vždy ve 13
hodin třetí sobotu v květnu. Zda účastníci zvolí
některou z turistických tras, nebo se starší generace nechá na Hostýn vyvézt, bude záležet
na osobní volbě.
Letos se setkání neslo především ve znamení nedávného úmrtí Stanislava Štěpána, jednoho z nejstarších členů holešovského střediska. Bratr Štěpán převzal po Antonínu Vémolovi
organizaci těchto memoriálů a inicioval stavbu

památníku na Hostýně jako stálou vzpomínku
na RNDr. Rudolfa Plajnera, dlouholetého náčelníka Junáka. Od slavnostního odhalení uplynulo
letos 10 let, což připomenula i improvizovaná
výstava fotografií z jeho budování.
Letos měli na tomto setkání převahu Holešované. Kromě vedoucího skautského střediska
v Holešově Aloise Reimera promluvil i zástupce
krajské rady Junáka Aleš Cepek. Přestože se
v tomto termínu konala v Holešově řada významných akcí, místostarosta města Holešova
Rudolf Seifert si ve svém nabitém programu našel čas, dorazil na Hostýn a přítomné účastníky

Nejvzdálenější účastník letošního memoriálu
byl bratr Šidla se synem.
krátce pozdravil. Svou vzpomínkou přispěl také
bratr Šidla, který žije od roku 1968 v Kanadě
a letos poprvé mu návštěva rodného města
termínově vyšla tak, aby se mohl memoriálu zúčastnit. Setkání bylo ukončeno zpěvem
skautské hymny a přítomní mohli využít zbytku
krásného květnového odpoledne podle svého.
Nezapomeňte si poznamenat, že příští
ročník vychází na 19. května 2012, a naplánujte si procházku jarní přírodou se zastávkou
na Hostýně.
Za skautské středisko v Holešově
Ondřej Machálek

Improvizovaná výstava připomínající stavbu pomníku.

Tříkrálové plavání

Sportovní den v odborném učilišti

V letošním roce připravila Charita Holešov ve spolupráci se SPORT CENTREM Holešov pro všechny, kteří
v sobotu 8. ledna 2011 nelitovali svého volného času
a zúčastnili se Tříkrálové sbírky, akci s názvem Tříkrálové plavání. Ve dnech 28. 5. a 4. 6. 2011 v dopoledních
hodinách mohli koledníci využít volný bezplatný hodinový
vstup na krytý bazén v Holešově.
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům SPORT CENTRA Holešov
za ochotný a vstřícný přístup.
Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov

Koledníci v holešovském bazénu.

V pátek 27. 5. 2011 se uskutečnil již tradiční sportovní den
v Odborném učilišti v Holešově.
Místem konání bylo školní hřiště,
na němž se sešlo sedm tříd s 62
žáky, kteří se utkali v několika sportovních disciplínách. Pod vedením
deseti pedagogů budoucí kuchaři,
prodavači a pečovatelé soutěžili
ve střelbě ze vzduchové pušky,
v hodu koulí, ve skoku do dálky,
v jízdě zručnosti a v přehazované.
Po jedenácté hodině dopolední
byli vyhodnoceni vítězové, kteří
obdrželi z rukou ředitele školy

Mgr. Miroslava Logaje a učitele tělesné výchovy Mgr. Radka Straky
diplomy a drobné dárky věnované
sponzory sportovního klání.
Velké poděkování patří těmto sponzorům - TESCO STORES
a. s. Praha, provozovna Holešov, Nestlé Česko s. r. o.Všetuly,
Dura-Line CT, s. r. o. Tlumačov,
kteří zajistili občerstvení a ceny
pro nejlepší sportovce.
Kouřilová Irena
učitelka OV
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Sportovní kurz holešovského gymnázia se vydařil
Mezi tradiční akce patří
na Gymnáziu Ladislava Jaroše
Holešov v závěru školního roku
řada kurzů a stacionářů - a nejinak
tomu bylo i letos. Předposlední
květnový týden absolvovalo 70
žáků 3. ročníků a septimy sportovní
kurz se zaměřením na cyklistiku
a pobyt v přírodě uprostřed krásného prostředí Rusavy v rekreačním středisku Sport. Kurz začal
v pondělí ráno cyklistickým přesunem od gymnázia po cyklostezce
na Rusavu. Odpolední program
patřil teoretickým přednáškám
a výuce zdravovědy a první pomoci, kterou vedli MUDr. Michal
Plintovič a MUDr. Rudolf Mana
společně s učiteli gymnázia, dále
se žáci seznámili se základy orientace v přírodě a prací s buzolou a mapou. Jedním ze stanovišť
byla rovněž praktická ukázka prvků
sebeobrany, kterou si pro žáky
připravili učitelé z Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV
Holešov. 				

Úterní dopoledne patřilo cykloputování po rusavském okolí. Odpoledne absolvovali žáci praktické
modelové situace ze zdravotnické
přípravy - díky skvělé maskérské
práci paní Jelínkové z kroměřížského Červeného kříže vzniklo
opět za pomoci učitelů z gymnázia
a policejní školy 11 stanovišť s nasimulovanými situacemi zdravotních kolapsů a úrazů.
Ve středu si ve slunečném dopoledni zopakovala všechna družstva vyjížďku na kolech  a po obědě na všechny opět čekal atraktivní
program: žáci si nejdříve formou
testu ověřili své znalosti z oblasti
poskytování první pomoci, poté
na ně čekala projížďka na kajaku
či člunu na místní přehradě; dále
si skupiny ověřovaly při společných aktivitách své schopnosti
spolupracovat a zapamatovat si
text a poslední stanoviště čekalo
po přesunu na kolech na všechny
na rusavském koupališti - každý
žák si zde mohl prakticky vyzkou-

šet záchranu tonoucího člověka a  
manipulaci s ním.
Předposlední dopoledne
patřilo tradiční orientační soutěži
dvojic, kterou pro své gymnazisty
připravili jejich učitelé - úkolem závodníků bylo v co nejkratším čase
proběhnout určenou trasu  a nalézt

v terénu 11 označených stanovišť.
Čtvrteční odpoledne patřilo lanovým aktivitám, které si pro žáky
připravila TJ ALCEDO Vsetín, jež
se školou spolupracuje již několik
let. Večerní hodnocení vydařeného
sportovního kurzu včetně vyhlášení výsledků orientačního závodu
bylo příjemnou tečkou na závěr
celé akce. V pátek dopoledne se
na kolech přesunuli žáci a učitelé
zpět do Holešova a celý týden plný
pohybových aktivit tak úspěšně zakončili opět na nádvoří gymnázia.
Kromě skvělého počasí přispěla ke zdaru akce jednak spokojenost všech účastníků s pobytem a skvělým stravováním v RS
Sport, dobře připravené jednotlivé
činnosti a závody, dalším atributem úspěchu kurzu byl pozitivní
přístup všech žáků k jednotlivým
aktivitám, vzájemná tolerance
a jejich spolupráce, tolik potřebná nejen na těchto pobytech, ale
především v obyčejném každodenním životě.
Mgr. Svatava Ságnerová

Exkurze v pletárně, kde vyrábí štulpny pro hokejisty nejen z NHL
Dne 11. 5. 2011 jsme navštívili s naší družinkou pletárnu pana Dudy. Při návštěvě jsme
byli velmi mile překvapeni, co všechno a hlavně
pro koho pan Duda plete. Děti se velmi podivovaly, že tak malá firma může dodávat štulpny
pro hokejisty po celém světě. Pan Duda nám
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ukázal jednotlivé vzorky, které nosí hráči v místních klubech, a to největší překvapení bylo, když
nám předvedl vzorky, které jsme mohli vidět
i na MS v ledním hokeji v Bratislavě. Jeho firma
obléká kluby i v Kanadě, USA, prostě hokejisty
z NHL. Na závěr bych ještě chtěla poděkovat

panu Dudovi za sponzorský dar. Věnoval dětem
čokolády z Mistrovství světa v hokeji, čepice
a taky štulpny. Dar jsme použili na ceny pro
náš celodružinový závod v přírodě.
Helena Dohnálková
vychovatelka 1. ZŠ Holešov

www.holesov.cz
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Historie a současnost nejstarší holešovské základní školy
Historie nejstarší holešovské základní
školy začíná koncem 19. století, kdy potřebám
školství nestačila stávající farní škola naproti
kostelu na náměstí; proto byl 2. července 1888
slavnostně položen základní kámen ke stavbě
nové obecné a měšťanské školy. Za stavbu
odpovídal stavitel Antonín Fišer a 15. 9. 1889
začala budova plnit úkoly v oblasti vzdělávání.
Již v prvním školním roce navštěvovalo obecnou školu 561 žákyň a žáků a   měšťanskou
část 156 žákyň a žáků převážně z Holešova
a okolí; prvním ředitelem školy byl Jan Rozsypálek. V roce 1907 byla škola rozdělena
na část dívčí a chlapeckou, a proto má dodnes
ve svém průčelí dva vchody. Kapacita budovy
se ukázala být nedostatečnou, a proto bylo
v roce 1910 přikročeno ke stavbě nové budovy
pro vzdělávání dívek (nynější 2. ZŠ) - výuka zde
probíhala od roku 1911. 	

Desítky tisíc žáků
Za dobu existence prošlo školou několik
desítek tisíc žáků, z toho řada významných osobností, známých v naší vlasti i ve světě. Počty dětí
se měnily: od počátečních 717 v roce 1889 přes
813 ve školním roce 1958/59; ve školním roce
1978/79 školu navštěvovalo 513 dětí, v letech
1998/99 to bylo 627 žáků a v letech 2008/09 570
dětí. V současné době má škola 25 tříd s 550
dětmi, součástí školy je rovněž školní družina
a školní klub. Škola nemá vlastní jídelnu, a proto
se její žáci a pracovníci stravují v Ústřední školní
jídelně, která se nachází nedaleko 1. ZŠ.

Těžká válečná
doba
Škola prožila těžká válečná období v době 1. světové války zde chyběli učitelé,
kteří bojovali na frontě, škola trpěla nedostatkem výukových materiálů, dokonce sloužila
pro potřeby armády a v její tělocvičně byl
zřízen vojenský lazaret. Řada dětí ztratila
své příbuzné, trpěla nedostatkem jídla a ošacení, a proto byl konec války přijat z jejich
strany s velkým nadšením. Prvorepubliková
doba byla relativně klidnější, byť období krize minimalizovalo možnost studia pro děti
z méně zámožnějších rodin; mnohem horší
poměry však zavládly ve škole v souvislosti
s nástupem fašismu v Německu. Po zřízení
protektorátu Čechy a Morava do školy pronikla
němčina a přestal se vyučovat dějepis - fašisté
nepotřebovali, aby se český národ vzdělával
a znal svou bohatou historii, ale jejich cílem
bylo slovanské národy co nejvíce potupit fyzicky i duševně. V klasifikaci se objevila nová
známka „šestka“, prázdniny byly zkráceny
téměř o polovinu a koncem války byla velká
část školy používána nacistickou armádou. Židovští spolužáci, rodiče a občané byli odváděni
do koncentračních táborů či na nucené práce,
což velmi negativně působilo na žáky; proto
bylo osvobození Holešova a celé republiky
přijato s velkou radostí.

Poválečná
rekonstrukce
Během poválečných let došlo k mnoha
změnám v oblasti školství a změnil se i vzhled
školní budovy, která byla několikrát rekonstruována - od roku 1958 byly vybudovány nové
šatny, byly zřízeny pracovny fyziky, chemie
a nová dílna. V letech 1972/73 proběhla za plného provozu generální oprava školy - bylo instalováno ústřední topení, byly vyměněny dveře
a okna a opravena elektroinstalace. Od 80.
let je škola průběžně vybavována potřebnou
didaktickou technikou a novým nábytkem, byl
modernizován školní pozemek a vybudováno
nové školní hřiště. 1. července 1994 byl položen
základní kámen pro přístavbu 20třídního křídla
a sportovní haly a 5.10.1995 byla slavnostně
otevřena budova nová - v ní probíhá výuka
žáků 2. stupně a v budově původní se učí
žáci 1. stupně. Současná kapacita školy činí
690 žáků.

Ředitelkou 1. Základní školy
je Mgr. Jarmila Růžičková.
Na postu ředitele školy se vystřídaly
více než dvě desítky ředitelů: Jan Rozsypálek, František Štěpán, Adolf Fiala, Václav
Stratil, Václav Luňáček, Bohumil Hanák,
Bohumil Svačina, Rudolf Jadrníček, Augustin Konečný, Josef Hostaša, František
Hadravský, Karel Vosyka, František Stavěníček, Vojtěch Bureš, Libuše Kunovjánková, Jaroslav Kubeša, Oldřich Bránecký,
František Houserek, Jan Polách, Vlastimil
Lochman a Mgr. Alois Olivík.
V současné době školu řídí Mgr. Jarmila Růžičková, jejím statutárním zástupcem
je Mgr. Petr Oral, jako zástupkyně ředitelky
pro 1. stupeň pracuje Mgr. Jarmila Hanáčková. Zřizovatelem 1. Základní školy Holešov
je město Holešov, právní subjektivita byla
škole udělena 1. 1. 2001. Ve škole v současnosti pracuje 43 pedagogických pracovníků
a 9 pracovníků nepedagogických.

Moderní škola
Při vstupu do školy upoutá návštěvníka
rozmanitost školních prostor a jejich výzdoba
- nová část budovy poskytuje značný komfort
pro žáky a učitele 2. stupně a umožňuje zde vytvořit odlišný režim pro starší děti; stará budova
slouží mladším dětem z 1. stupně. Jednotlivé
třídy získaly v posledních letech díky modernizaci interiérů útulný vzhled. Vzdělávací činnost
probíhá podle Školních vzdělávacích programů
Škola s širokou nabídkou a Základní škola, dále
škola nabízí žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů.
Ke specifikům školy patří rovněž výuka v blocích
na 1. stupni - děti se učí v jednom bloku dne
buď matematiku, nebo český jazyk společně
s výchovnými předměty. Jako volitelné předměty
mohou žáci navštěvovat cvičení z matematiky,
českého jazyka, semináře z matematiky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, dějepisu a hudební
výchovy, sportovní trénink, informatiku, konverzaci z anglického jazyka, německý jazyk
a technické kreslení. Zájmové kroužky nabízejí

žákům angličtinu hrou, individuální logopedickou
péči, informatiku, módní inspiraci, pěvecký sbor,
pohybové hry, ruční práce, sportovní střelbu,
školu hrou, vaření, sportovní, pracovně-výtvarný, výtvarný a  keramický a divadelní.

Spolupráce
Na konci školního roku 2009/10 prospělo
s vyznamenáním 259 dětí, všech 81 žáků pokračovalo po 9. třídě ve studiu na různých typech
středních škol. Škola se stará o děti s vývojovými
poruchami učení, případné problémy konzultuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou. 1.
ZŠ úspěšně spolupracuje při své výchovně-vzdělávací činnosti s dalšími subjekty - jsou
to např. MŠ Masarykova, MŠ Grohova, ZŠ
Prusinovice, Žeranovice, Ludslavice a Rymice,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, VPŠ
a SPŠ MV Holešov a další. Z hlediska prevence
rizikových jevů připravuje každoročně metodička
v projektu „Kamarádství“ společnou činnost pro
žáky 6. tříd při dvoudenním pobytu na Rusavě,
dále spolupracuje se středními školami v rámci
Peer programu při protidrogové prevenci, prevenci šikany, xenofobie a rasismu u dětí. Škola
realizovala projekt „Barvy života“, který testoval
vybrané třídy, a výsledkem byl velmi podrobný
profil jednotlivců a kolektivů prostř. zvolených barev. Velkým projektem je rovněž „Rozvoj tvůrčího
myšlení žáků pomocí informačních technologií“,
který probíhá od roku 2008, zajímavou akcí bylo
ověřování kladného působení bioaktivních stélek
v botách žáků, kteří byli sledováni odborným
lékařem a psycholožkou. Škola se zapojuje
do řady celostátních sbírek a aktivit, pořádá různé letní tábory pro děti a mládež i z jiných škol.

Mimoškolní činnost
Škola organizuje řadu soutěží a olympiád,
na kterých mohou své znalosti a dovednosti žáci
úspěšně zúročit - ze sportovních jsou to např.
přebory ve volejbale, vybíjené, z odborných
především soutěže matematické. Žáci školy se
pravidelně účastní těchto a řady dalších klání
a dosahují v nich vynikajících výsledků - vzpomeňme např. soutěže v matematice, zeměpise,
republikovou korespondenční soutěž, ekologickou soutěž Poznej a chraň, Pythagoriádu, ze
sportovních klání McDonald´s Cup, Atletický
čtyřboj, Orion florbal Cup, vybíjenou  či šplh ve všech těchto a dalších přeborech dosahují
žáci školy každoročně významných úspěchů
a umísťují se na medailových pozicích. 1. ZŠ
se účastní řady akcí s výbornou úrovní - jsou to
např. Evropský den jazyků, besedy v Městské
knihovně Holešov, dějepisné exkurze, návštěvy
Městského divadla Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, přírodopisné exkurze do zoo
Lešná, rovněž pořádá akce na vysoké úrovni
odborné, kulturní a společenské  - např. vánoční
dílny, recitační soutěže, vystoupení hudebního
souboru Banana Vox, soustředění matematických tříd, lyžařský a snowboardový kurz, školu
v přírodě, zájezd do Velké Británie apod.
Každý žák 1. Základní školy Holešov má
šanci najít si ve své škole něco, kvůli čemu ji
bude považovat za výjimečnou, bude do své
školy chodit rád a bude na ni vzpomínat celý
život. Všem pracovníkům školy přeji co nejvíce
úspěchů při výchově a vzdělávání budoucích
občanů Holešova a děkuji jim za všechny absolventy školy za krásné chvíle strávené při školní
docházce i mimoškolních akcích.
Mgr. Svatava Ságnerová
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V Roštění rodiče upravili dětem zahradu školky
V loňském roce vyrostla
v Roštění nová mateřská škola.
Krásná mateřská škola. V září
jsme školku vybavenou novým
nábytkem a zařízením slavnostně
otevřeli. Vše bylo dokončeno, kromě zahrady, na kterou už nebyly
finanční prostředky. Tak jsme se
do vybavení zahrady pustili letos
na jaře. Skluzavku s žebříky a houpačkou jsme přestěhovali ze staré
zahrady, ale bylo třeba provést
spoustu úprav. Částka, kterou
bychom potřebovali k zaplacení
odborné firmy, převyšovala naše
možnosti. Proto jsem se rozhodla
požádat rodiče o pomoc a navrhnout brigádu. Někteří mě zrazovali,
že brigády dnes ,,nejsou v módě“
a že tatínky  k  tak rozsáhlé pomoci
nepřesvědčím. Ale musím s radostí
konstatovat, že se nám to opravdu podařilo a ze třiatřiceti tatínků

zapsaných dětí se jich do brigády zapojilo dvacet devět. To je
myslím důkaz toho, že rodičům
záleží na tom, v jakém prostředí
tráví jejich děti čas, jsou ochotni
pro to sami něco udělat a chápou
i omezené finanční možnosti obce,
která jako zřizovatel financovala
v loňském roce velkou přestavbu
budovy a vybavení MŠ.
Ráda bych poděkovala všem
rodičům - především tatínkům, kteří
se dokázali domluvit a společně
strávili na zahradě MŠ spoustu
času při úpravách terénu, navážení
kamínků na dopadovou plochu pod
skluzavku, budování pískoviště, při
stavbě pergoly nad pískovištěm
a dalších drobných pracích, které
zkrášlí a zpříjemní pobyt dětí na zahradě školky. Díky jejich pomoci
můžeme finanční prostředky použít
na další vybavení zahrady.

Jsem ráda, že i v dnešní uspěchané době, kdy si každý tak trochu ,,hraje na svém hřišti“, se díky
správnému a obětavému přístupu
rodičů podařilo dát dětem ke Dni

dětí hezký dárek - zahradu, na níž
si mohou spokojeně hrát.
Za děti a kolektiv
zaměstnanců MŠ Roštění
Jana Vybíralová, ředitelka

Do brigádnických prací na zahradě školy v Roštění se zapojilo 29 tatínků.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi fungují pod Charitou
Holešov již téměř rok.
Služba je zaměřena na rodiny s dětmi do 18 let věku z Holešova
a mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a tuto situaci nedokážou řešit vlastními silami. Pracovníci služby se snaží
tyto rodiny podporovat ve stabilizaci a vrácení se do běžného života.
   Za dobu fungování využilo službu celkem 14 klientů, kterým byly
poskytnuty například tyto služby: pomoc a podpora při školní přípravě dětí,
doprovod dětí s rodiči k lékaři či do školského zařízení, podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím
nácviku různých typů jednání a pohovorů, pomoc, podpora a doprovod při
vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek či nového zaměstnání atd.
V průběhu působení služby se uskutečnily různé akce pro klientské
rodiny. Před začátkem školního roku jsme naplánovali rozloučení s prázdninami formou kreslení prázdninových zážitků křídami na chodníku. Jednalo
se o první společnou akci, která měla především u dětí velký úspěch.
V měsíci prosinci pracovnice služby pořádaly pro své klienty a jejich děti
návštěvu Mikuláše. Další aktivitou bylo vánoční tvoření nazvané „Ježíškova
dílna“, při kterém si rodiče s dětmi vyráběli vánoční přáníčka a drobné
dárky pro své blízké.
V případě zájmu o službu kontaktujte vedoucí SAS pro rodiny
s dětmi: Mgr. Miroslava Lajčíková, nám. Svobody 97, 769 01 Holešov,
telefon: 573 398 468, mobil: 734 435 296, e-mail: sas@holesov.charita.cz.
Služba je poskytována bezplatně v domácím prostředí rodiny po předchozí domluvě PO, ST 7.00 - 17.00, ÚT, ČT 7.00 - 15.00,
PÁ 7.00 - 13.30.
Mgr. M. Lajčíková, Charita Holešov
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Správce zóny zřizuje poradní
komisi pro životní prostředí
Holešov (red) - Společnost Industry Servis ZK, která má na starosti
projekt Strategické průmyslové zóny Holešov, zřizuje poradní komisi
pro životní prostředí. Zasednout by v ní měli jak univerzitní odborníci,
tak i zástupci občanských sdružení. Představenstvo společnosti hodlá
s komisí konzultovat opatření, jež mají přispět k co nejlepšímu začlenění
zóny do okolního prostředí.
Zástupci občanských sdružení Ohnica a Za zdravé a krásné Holešovsko však odmítli své zástupce do komise vyslat.
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V Holešově a okolí se rodí hodně dětských talentů
Ve Středisku volného času
TYMY se ve čtvrtek 9. 6. konal již
5. ročník zajímavé akce pod názvem Talentík 2011. Na základě
nominací vedení základních škol
a SVČ bylo oceněno celkem 28
děvčat a chlapců z různých oborů činností. Slavnostní dopoledne zahájil holešovský talent 2011
Honza Nezval hrou na bicí. Jeho
vystoupení nadchlo všechny přítomné děti i dospělé. Letošního
5. ročníku se zúčastnili také milí
hosté - paní Alena Grygerová se
svým synem, fotbalistou Zdenkem

Grygerou. Slavnosti se zúčastnili také ředitelka 1. Základní školy  
Jarmila Růžičková, zástupkyně
1. základní školy paní Foukalová
a zástupkyně 3. Základní školy paní
Kovářová. Na základě návrhů vyučujících a vedení škol byli oceněni tito žáci: Z 1. Základní školy
Marek Jurtík, Klára Navrátilová,
Petr Rozsypal, Lucie Šlechtová,
David Kašpárek, Lenka Smýkalová, Ludvík Kurečka a Jana
Runštuková. Ze 2. Základní školy: Monika Zapletalová, Martina
Zapletalová, Markéta Habrová,

Slavnostní dopoledne zahájil holešovský talent 2011 Honza Nezval
hrou na bicí.

Lucie Zakopalová, Martin Dubický, Anna Solařová a Lukáš Janiš.
Ze 3. Základní školy: Zoja Černá,
Natálie Garguláková, Jan Nezval,
Adriana Hendrychová, Nikola Zlámalová, Katka Dlhopolčeková,
Iveta Skutková, Kateřina Neprašová, Veronika Ivánková, Daniel
Polišenský a Tereza Zdráhalová.
Ocenění bylo proloženo různými ukázkami tanců, mažoretek,
gymnastiky a literární tvorby. Děti
tak předvedly svoji šikovnost, um
a talent. Někteří se pochlubili také
medailemi a poháry z různých

soutěží a mistrovství ČR. Všichni
dospělí byli velmi překvapeni, kolik
v Holešově máme šikovných a talentovaných dětí.
Chtěla bych poděkovat
všem sponzorům, kteří tuto akci
podpořili - pekárna Espreso,
Raab computer, Penny market,
drogerie Teta, Antonín Koláček,
Zdeněk Grygera a Pingu. Všem
oceněným dětem moc blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů
v rozvíjení jejich talentu.
Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ

Letošního 5. ročníku se zúčastnili také paní Alena Grygerová
se svým synem, fotbalistou Zdenkem Grygerou.

Víkendové „ostrovy pohody“ ve 3. Základní škole
V průběhu letošního školního roku 2010/11
se v naší škole konalo celkem šest víkendových
pobytů zaměřených na prevenci rizikového chování. Tyto akce byly stejně jako v předchozích
letech určeny žákům 1.- 4. ročníku a na jejich
organizaci a průběhu se podíleli opět i žáci
9. ročníků v rolích mentorů. Veškeré aktivity
nenásilnou formou směřovaly k prevenci alkoholismu, kouření, prostřednictvím zážitkové
pedagogiky jsme vedli děti k odmítání násilí
a šikany. Součástí jedné „víkendovky“ byla i návštěva zábavního parku Galaxie ve Zlíně. K nejoblíbenějším aktivitám vždy patří vysoká a nízká
lana, vodní hrátky v našem školním bazénu.
Novinkou, která se setkala s velkým ohlasem,
byl aquaerobik a také jízda na koních.
Na všech našich „víkendovkách“ vládla
dobrá nálada, kamarádské vztahy, došlo k utužení třídních kolektivů a k posílení vztahů mezi
žáky jak ze stejných tříd, tak i mezi ročníky.
Tyto akce jsou mezi dětmi stále velmi oblíbené
a jejich pozitivní přínos je patrný i na další práci
s těmito žáky v běžném vyučování.
Aby bylo možné takové akce pořádat, je
třeba mít dobrý realizační tým i kvalitní zázemí.
Toto vše nám se vším komfortem poskytuje
naše škola - takže můžete občas v pátek vidět
zajímavý obrázek - skupinky dětí jdou odpoledne s radostí do školy, nabalené na celý víkend
a natěšené, co se zase bude ve škole dít. Vše
funguje především díky bezvadné spolupráci
s naší paní ředitelkou Mgr. Jitkou Heryánovou,
která nejen že nás podporuje a umožňuje nám
tyto aktivity, ale také sama za námi na víkendovky chodí a užívá si s žáky veselou, uvolněnou
a kamarádskou atmosféru. Za její podporu
a vstřícnost jí velice děkujeme!

Velký dík patří také našemu dnes již nepostradatelnému instruktorovi Petru Pišlovi, jenž
mezi nás zapadl natolik, že jej žáci svými hlasy
poslali na první místo v tradiční holešovské anketě „Srdce na dlani“. Stal se tak pro letošní rok
nejoblíbenějším volnočasovým pedagogickým
pracovníkem ve 3. ZŠ Holešov!
Za neutuchající podporu děkujeme také
rodičům našich žáků a sponzorům - zejména firmám Wastex, Espreso, Pingu sport
a Nestlé Holešov.

Naše aktivity nekončí školním rokem. Brzy
nás čeká letní tábor pro naše žáky a jejich kamarády s tématem Výlet na ostrov dobré nálady.
V příštím školním roce se pak opět podíváme
na malé „ostrovy dobré nálady“- naše oblíbené
„víkendovky“!
Ještě jednou za celý realizační tým děkuji
všem dětem, rodičům, vedení školy i kamarádům, kteří nás podporují v naší práci. Přejeme
krásné prázdniny!
Bc. Iveta Dvořáková
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Leoš Mareš a Gabriela Gunčíková v Holešově
Byla to velká událost, když ve čtvrtek
2. června v pravé poledne přijelo přímo až
k budově holešovského gymnázia červené ferrari - a z něj vystoupili moderátor Leoš Mareš
a finalistka pěvecké soutěže Česko Slovenská
SuperStar Gabriela Gunčíková. Celé se to odehrálo za přítomnosti štábu TV Nova, která si zde
pořizovala reportáž na grandfinále, jež mělo
proběhnout o tři dny později už v  Praze.
Gabrielu Gunčíkovou, jinak studentku 3. B,
čekalo v Holešově milé a bezprostřední přivítání
v čele s ředitelkou školy Blaženou Kubíčkovou.
Samozřejmě že ji také bujaře přivítali všichni její
spolužáci a mraky dalších studentů a příznivců,
které ale současně také zajímal populární Leoš
Mareš.
Během setkání na půdě školy, které zaznamenaly televizní kamery a které byly vidět v nedělním grandfinále, došlo nejen na neformální
besedu, ale i na malý koncert a autogramiádu.
Teprve potom zamířila Gabriela Gunčíková
do nedalekých Jankovic, kde ji zase čekalo
zdaleka nejen setkání s jejími rodiči a bratrem.
Fotografie z jankovického setkání můžete vidět
na protější straně.
Robert Rohál

Jak jsme fandili Gábině aneb Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
ve finále Superstar
Vyhraje Gábina, nebo její slovenský soupeř? S touto otázkou odjíždělo v neděli 5. června 2011 do Prahy mnoho příznivců studentky
holešovského gymnázia Gabriely Gunčíkové
s cílem jednak osobní přítomností podpořit vítězství sympatické blondýny, jednak okusit přímo
atmosféru momentálně nejsledovanějšího pořadu
televize Nova. Již ve čtvrtek při návštěvě Gabriely
v mateřském Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov a v Jankovicích si mohli její fanoušci ověřit,
že momentální obrovská popularita mladičkou
zpěvačku nijak nepoznamenala, ba právě naopak - žákyně 3. ročníku gymnázia byla přivítána spolu s televizním moderátorem Leošem
Marešem nadšenými spolužáky a fanoušky
po poledni ve škole, kde absolvovala besedu
se spolužáky, poté všem přítomným zazpívala
a téměř dvě další hodiny plnila roli budoucí
superstar pro žáky holešovských základních
a středních škol. Skromné a sympatické vystupování Gábiny bylo dalším impulsem pro žáky naší
školy, kteří v neděli spolu s ředitelkou gymnázia
Mgr. Blaženou Kubíčkovou a dalšími pedagožkami vyrazili různými dopravními prostředky vstříc
pražskému dobrodružství  a napínavému souboji
ve finále soutěže.
Na pražském Výstavišti se fanoušci obou
finalistů začali scházet již po šesté hodině večerní
a po absolvování tlačenice u vstupu do arény Incheby, umocněné horkým letním počasím, mohli
všichni přítomní zaujmout svá místa buď v hledišti, nebo přímo pod pódiem. Kvalitní zážitek byl

12

bohužel oslaben velmi slabou klimatizací v aréně,
ale přesto byli všichni návštěvníci zvědavi především na pěvecké výkony a vystoupení obou
finalistů. Žáci holešovského gymnázia na sebe
od začátku finále poutali pozornost nejen přítomných diváků, ale i televizních kamer - jednak svými originálními poutači a tričky s nápisy GABČA
JE NEJLEPŠÍ, jednak hlasitým povzbuzováním
a fanděním. Všechny pěvecké vstupy Gabriely
sklidily v hledišti velký potlesk a aplaus, za srdce
však nejvíce přítomné diváky vzala píseň Věry
Špinarové Jednoho dne se vrátíš, kterou v nádherném provedení s dojetím vyslechla celá hala
a televizní diváci v celé republice.
Výsledek finále Superstar a druhé místo
Gábiny byly sice pro všechny přihlížející zástupce
gymnázia i domácí diváky obrovským zklamáním,
avšak je potřeba připomenout strastiplnou, ale
zaslouženou cestu zpěvačky až do samotného
superfinále, podloženou fyzicky náročnými výkony, ale i obrovským psychickým vypětím.
Všichni přítomní učitelé a žáci Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov nelitovali dlouhé cesty
do Prahy a nočního návratu zpět včetně úmorného vedra v aréně - vždyť být přítomen při finále
tak populární soutěže, jakou Česko Slovenská
SuperStar představuje, kde bojuje o celkové
vítězství reprezentantka školy tak úžasným způsobem, jako to předvedla naše Gabriela Gunčíková - to se poštěstí jednou za život!
Gabčo, bylas stejně nejlepší!!!
Mgr. Svatava Ságnerová
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Návštěva Gabriely Gunčíkové v Jankovicích před finále soutěže

Tak to vypadalo v Jankovicích ve čtvrtek 2. června pro příjezdu Gabriely Gunčíkové, finalistky pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar.
Pro Holešovsko nafotil Michal Brázdil.
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divadlo

Big Band Holešov hrál ve Zlíně

Městské divadlo Zlín
Velký sál:
Čtvrtek 16. 6. v 19 h: ONDINA
Pátek 17. 6. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Středa 22. 6. v 17 h: KLEVETIVÁ STŘEDA (s M. Příkazským, režisérem P. Veselým
a dalšími o premiéře Juan)
Čtvrtek 23. 6. v 19 h:
VĚC MAKROPULOS
Pátek 24. 6. v 17 h: JUAN (předpremiéra)
Neděle 26. 6. v 19 h: JUAN (premiéra)
Úterý 28. 6. v 10 h: JUAN
Studio Z:
Pátek 17. 6. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY
Sobota 18. 6. v 19 h: KOMUNISMUS
Pondělí 27. 6. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY
Telefon - pokladna: 577 636 207, 577 636
206, 737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.
zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz

TIP PRO VÁS
Nový muzikál v MDZ
Muzikálovou podobu Mozartovy opery Don Giovanni a Moliérovy hry Don Juan
s použitím překladu Jaromíra Nohavici
připravuje na konec června Městské divadlo Zlín. V představení, které režíruje Petr
Veselý, se v titulní roli představí Marek
Příkazský, dále hrají Radovan Král, Eva
Daňková, Gustav Řezníček, Zdeněk Julina, Rostislav Marek, Hana Brieštanská,
Kateřina Králová a další.
„Připravujeme jedinečný divadelní
a hudební zážitek, který vychází z opery
Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni
a z Molièrovy hry Don Juan. Opíráme se
nejen o Mozartovy geniální melodie, ale
také o nové překlady Mozartových árií,
které skvěle přebásnil český písničkář Jarek Nohavica,“ říká jeden z autorů zbrusu
nového díla Petr Veselý, který je zároveň
režisérem Juana a uměleckým šéfem zlínského divadla.
„Tento rockový muzikál je příběh
o slavném svůdci a dobrodruhovi a o tom,
co to vůbec je lidská morálka a kde ji
v člověku hledat. Může se zdát, že převést
klasické melodie do rockového hávu je odvážný a drzý kousek. Ale není to náhodou
právě to, co by udělal Don Juan?“ podotýká dramaturg divadla Miroslav Ondra.
Spolu s již uvedenými velikány se
na vzniku muzikálu hudebně podílel
i Zdeněk Kluka. Ten spolu se známým
hudebníkem Romanem Ježem z kapely,
která bude v představení živě účinkovat,
nacvičuje s herci zpěv. Muzikál přitom
přímo naváže na úspěch dnes již legendární inscenace Manon, jež měla premiéru
v roce 2000 a pod níž byl podepsán stejný
tvůrčí tým. Autorem scény je například
Milan Popelka, který nedávno zaujal scénou ve zlínské jevištní adaptaci slavného
filmového příběhu Je třeba zabít Sekala
a který s režisérem Petrem Veselým často
spolupracuje.
Premiéra muzikálové inscenace Juan
proběhne na jevišti Velkého sálu Městského divadla Zlín v neděli 26. června
od 19 hodin.
RR
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Holešovský Big Band pod vedením Josefa
Hájka zahrál v minulých dnech ve dvoraně
Městského divadla ve Zlíně. Hudební produkce,
která obsahovala swingové a jazzové evergreeny, proběhla v rámci divadelního festivalu
Setkání - Stretnutie 2011. Festival se uskutečnil

ve dnech 23. - 27. května a holešovský orchestr
hrál v úterý 24. května od 18 hodin.
Doma v Holešově si zřejmě soubor zahraje
na tradičním Vánočním swingovém koncertu až  
koncem roku.
Robert Rohál

Městské kulturní
středisko Holešov
pořádá
v sobotu 18. června
v 19 hodin

KLAVÍRNÍ KONCERT
studenta kroměřížské
konzervatoře a brněnské JAMU

MARTINA KOBYLÍKA
Na programu skladby Rachmaninova, Chopina a Mussorgského
Zámecká sala terrena

V závěru 3. ročníku festivalu Loutky a bábky aneb Holešov bez hranic, který proběhl
ve dnech 29. 5. - 1. 6., zahrála na náměstí Dr. E. Beneše skupina The Tap Tap.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Moravské děti - květen ve znamení duchovní hudby
Úspěch holešovského sboru
na International Choir Festival MUSICA SACRA v Bratislavě
Poslední květnový víkend byl pro Holešovský dětský sbor Moravské děti opět úspěšný.
Moravské děti soutěžily pod vedením   sbr.
Mgr. Lenky Poláškové a klavírního doprovodu
Mgr. Mariny Mergentalové na VI. International
Choir Festival MUSICA SACRA v Bratislavě.
Ačkoliv víkend byl pořádně studený
a deštivý, Moravským dětem bylo v prostorách  
Primaciálneho paláca v Bratislavě pěkně
teplo. Vlastní soutěž mezinárodního festivalu
se konala v nádherné Zrkadlové sieni paláce
za účasti čtrnácti sborů ze sedmi států Evropy  (Maďarsko, Slovensko, Česká republika,
Rakousko, Arménie, Polsko a Slovinsko).
Odborná porota byla také mezinárodní
- tentokrát ve složení Mike Brewer /UK/, Kurt
Bikkembergs /Be/, Milan Kolena /Sk/ a Wolfgang Ziegler /A/. Porota byla přísná a pozorně
sledovala každý tón. V osmi soutěžních  kategoriích bylo dle bodového ohodnocení nakonec
uděleno pouze třikrát zlato.  A jedno „ZLATO“
opět dovezly pro Holešov Moravské děti,
zároveň také s titulem vítěz kategorie.

Závěrečnému ceremoniálu předcházela
slavnostní mše sv., která se konala v jezuitském kostele na Františkánském náměstí
v Bratislavě. Tato slavnostní mše svatá byla
velmi pěkná, neboť všechny soutěžní sbory
v rámci mše zazpívaly skladby ze svého soutěžního programu MUSICA SACRA.  Slavnostního
vyhodnocení se zúčastnili také hosté a patroni
festivalu - Mons. František Rábek, bishop, předseda rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru SR
a umělecký ředitel festivalu Dr. Milan Kolena,
mezinárodní porota, představitelé magistrátu
hlavního města SR Bratislavy, Rádio LUMEN,  
TV Lux a Slovenský rozhlas.
…Střípky z další činnosti Moravských
dětí:
Starou Boleslaví zněla duchovní hudba!
Stará Boleslav - Letos již podevatenácté
probíhala mezinárodní přehlídka dětských
a studentských pěveckých sborů v oboru
duchovní hudby s názvem Musica Angelica.
První část se konala v neděli 22. května v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. O tom,
že je tato přehlídka každoročně vyhledávána
a hojně navštěvována, není pochyb. Oblíbenost
potvrdilo velké množství návštěvníků, kteří zaplnili celý kostel a se zaujetím vyslechli vystu-
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pující soubory. V tomto roce přehlídka přivítala
kromě nových tuzemských sborů i Pěvecký
sbor svatého Michaela Archanděla z ukrajinského města Dunajevci, s nímž město rozvíjí
spolupráci.
Na koncertech duchovní hudby se představily přední sbory - holešovský sbor Moravské
děti, sbor Kantiléna z Brandýsa n/L., Jitro
z Hradce Králové a Český chlapecký sbor
taktéž z Hradce Králové.
• Připravujeme NOVÉ profilové CD Moravských dětí. V současné době máme zhruba půl
CD natočeno /natáčíme v sala terreně holešovského zámku s hudebním režisérem Českého
rozhlasu Brno panem P. Řezníčkem a vydání
CD plánujeme v podzimních měsících 2011.
• Hledáme nové zpěváky a zpěvačky
Zpíváte rádi, přijďte mezi nás!!!  
Kontakt: sbormistryně - Mgr. L. Polášková
- tel. 777 342 495
• Letní soustředění Moravských dětí s náborem nových zpěváků se uskuteční ve dnech
20. - 24. srpna v pensionu Ráztoka na Rusavě.
Bc. Jana Slovenčíková, Moravské děti
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FINALISTKA SUPERSTAR ZAVÍTALA NA SVOU ALMA MATER
Ještě jednou a naposledy v tomto vydání
se vracíme k nedávné a ostře sledované návštěvě mladé zpěvačky Gabriely Gunčíkové,
finalistky soutěže Česko Slovenská SuperStar, v Holešově a Jankovicích. Za fotografie
děkujeme jak Michalu Brázdilovi, tak Tomovi
Stehlíkovi, stejně jako zástupci ředitelky holešovského gymnázia Mgr. Janu Urbanovi, který
je autorem následujících řádků.
Čtvrtek 2. června praskala budova Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov ve švech.
Gabriela Gunčíková, studentka 3. B a finalistka Česko Slovenské SuperStar, přijela
do své školy natočit medailon před nedělním
finálovým koncertem.

Za hlasitých ovací ji mužská část třídy 3. B
odnesla na ramenou do své třídy, kde proběhla  
neformální beseda  se spolužáky a třídní učitelkou Mgr. Karlou Urbanovou o věcech vážných
i nevážných, o dojmech z průběhu soutěže
a pocitech ze zákulisí.
V aule již netrpělivě čekali žáci ostatnich
tříd, aby si vyslechli krátký a spontánní recitál, při kterém zazněly písně z finálových kol.
Svým profesionálním vystupováním, pokorou
k hudbě a skromností si Gabča získala srdce
nás všech.

Ve 12 hodin byla zahrada školy zaplněna
studenty gymnázia, místních základních škol,
pedagogy, širokou holešovskou veřejností.

Setkání vyvrcholilo velkolepou autogramiádou Gábiny i Leoše. Zájem o podpisy nebral
konce. Díky precizní organizaci, za kterou školu
chválila i samotná produkční televize Nova, byla
akce úspěšně ukončena a naše superstar pokračovala v další cestě za svým vítězstvím.

Za mohutného jásotu a potlesku se přiřítilo červené ferrari s moderátorem Leošem
Marešem a naší Gabčou do prostor školní
zahrady. Velkolepé ovace, vítání, objímání,
focení, filmování, hudební kytice od ředitelky
školy Mgr. Blaženy Kubíčkové, to vše přijímali
diváci s neskrývaným nadšením.

Patří jí naše velké poděkování za reprezentaci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
před celou česko-slovenskou veřejností. V další
kariéře jí přejeme kvalitní hudební zázemí, perfektně „šlapající kapelu“, hlasovou pohodu a divákům nezapomenutelné umělecké zážitky.
Mgr. Jan Urban

POSTŘEH
Celý den bylo Gymnázium L.
Jaroše vzhůru nohama, protože
očekávalo velkolepý příjezd Gabriely Gunčíkové, studentky holešovského gymnázia - naší superstar.
Když Gabča s Leošem přijela, tak
jsme ji přivítali velikým potleskem
a řvaním.
Bylo moc fajn, že alespoň
na chvíli jsme s ní mohli být a získat
její podpis a poslechnout si naživo
její Final Countdown.
Gabča vypadala šťastně
a moc nám všem děkovala za podporu, kterou jsme jí projevovali
a nadále projevujeme.
(Ferrari Leoše Mareše, ve kterém ji
přivezl, je fakt dost dobré.)
Martina Jelínková,
studentka tercie
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Holešovský zámek navštíví zlínský Sluha dvou pánů
Jedinečný závěr divadelní sezony 2010/2011 připravuje pro své
diváky Městské divadlo Zlín. Speciální šanci vidět zlínský soubor, aniž
by museli přijet do Zlína, získají zejména obyvatelé Holešova a okolí.
V neděli 3. července od 20 hodin se
totiž bude hrát na zámku Holešov,
a to přímo v jeho zahradách. Publikum čeká na tomto kouzelném
místě slavná komedie Sluha dvou
pánů v režii Jakuba Nvoty s Radovanem Králem v roli Truffaldina.
Pod širým nebem v areálu
holešovského zámku se rozehraje komedie, která se na prknech
zlínského divadla hraje už počtvrté
v jeho historii. A stále vyprodává
hlediště. „Do Holešova se vždy
moc těším a hlavně na zámek,
protože si myslím, že lidé, kteří
se tam starají o kulturní dění, to
dělají moc dobře. A myslím, že
Sluha dvou pánů je představení
pro venkovní prostory zámku jak
dělané,“ říká představitel hlavní
role Radovan Král.
Goldoniho snad nejpopulárnější a nejhranější dílo je vytvořeno ve stylu tzv. komedie dell’arte.
Ve hře se vyskytuje plejáda komediálních typů, které vytvářejí
plejády komických situací. Původně byla tato komedie improvizovaná, hraná pouze na námět, což
Goldoni pevným textem zrušil, ale
prostor pro částečnou improvizaci protagonistů ponechal. Jde tu
hlavně o legraci, čistou radost ze

hry - o divadlo, kterému se smáli
lidé na tržištích a náměstích, aby
ze sebe setřásli své starosti. Bavili se bez výpravných dekorací
díky umu herců-komediantů, vtipu
dialogů a špílců a vůbec plnokrevnosti a zábavnosti tohoto lidového divadla. Pohonným motorem
celé taškařice jsou převleky, omyly
a vydávání se za někoho jiného,
což plodí hromadu nedorozumění
- vždy se zaručeným účinkem.
Herecké obsazení Sluhy dvou
pánů je hvězdné: Radovan Král
coby Truffaldino, v dalších rolích
se budou o diváckou přízeň a potlesk ucházet Petra Domžalová
(Clarice), Zdeněk Lambor (Silvio),
Hana Briešťanská (Beatrice), Rostislav Marek (Florindo), Zdeněk
Julina (Pantalone), Romana Julinová (Smeraldina), Luděk Randár
(Doktor) a Jan Leflík (Brighella).
Neopakovatelnou atmosféru
divadelního představení hraného
v kulisách zámeckých zahrad by
mohlo narušit jen nepříznivé počasí. Pokud se odehraje více než
půl hodiny z představení a začne
pršet, divákům se cena vstupenky
vracet nebude. Ta činí 230 korun
a lístky lze získat prostřednictvím
divadelního webu www.divadlozlin.
cz, v pokladně Městského divadla Zlín, v předprodeji ve Velkém
kině a v Golden Apple Cinema či
v Městském informačním centru
v Holešově.
Připravil RR

V dalších rolích se představí Zdeněk Lambor a Luděk Randár.

Hlavní roli hraje Radovan Král.

Na snímku Zdeněk Julina a Petra Domžalová.

Z redakční pošty
Poděkování

Chtěli bychom, bude-li nám to umožněno vaší redakcí, veřejně a nahlas poděkovat
pracovníkům SANITA - CAR, pánům - Milanu
Karolovi a Jakubu Liškovi za velkou pomoc,
kterou nám poskytují při našem putování po
zdravotnických zařízeních.
Máme, manželka a já, přes 80 roků, takže
často potřebujeme navštívit lékaře. Manželka
nemůže chodit, proto při jejím převozu k lékaři
z Přílep na holešovskou polikliniku potřebuje
buď lehátko, anebo sanitární křeslo a pomoc
dvou osob. Tito dva pánové Milan Karol a Jakub
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Liška vždy ochotně a s úsměvem manželce
pomohou, za což jim oba ještě jednou srdečně
děkujeme.
Také bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům holešovské Charity, kteří stoprocentně splňují to, co si pod slovem charita
představujeme, tj. pomoc potřebným. Bez její
pomoci bychom museli do domova důchodců.
Manželé Zapletalovi z Přílep
P. S.: Hlavní poděkování patří pečovatelce Ivetě Odložilíkové, která nám všestranně
pomáhá.

Městské divadlo Zlín a Městské kulturní
středisko Holešov srdečně zvou na komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů.
Jedna z nejúspěšnějších komedií roku
2010 a následně také roku 2011 se odehraje
pod širým nebem v krásných zahradách
holešovského zámku 3. července od 20
hod. Tato zamotaná komedie se již odehrála ve všech větších divadlech po celé
České republice a letos se konečně dočkají
i Holešované. Pro zpříjemnění kulturního
zážitku se po celou dobu představení bude
podávat občerstvení.   Přijďte se pobavit!
Těší se na vás herci Městského divadla Zlín
a MKS Holešov. Cena vstupenky 230 Kč předprodej v MIC.
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Proměny Holešova ve staletích - 4. část
Jestliže byl ve středověku vytvořen půdorys
jádra našeho města, v barokní době pak hlavní
dominanty jeho centrální části  (zámek, kostely, areál trinitářského kláštera, morový sloup)
a v 18. a 19. století  se utvářel hmotový charakter
většiny domů centrální části města, konec 19.
století a první polovina 20. století vnesly do Holešova skutečnou architekturu - jak v řešení
veřejných a veřejně prospěšných budov, tak
ve výstavbě  řady obytných či účelových domů.
Zatím relativně opomíjenou součást proměn
Holešova v době vrcholného rozkvětu naší
společnosti a státu prakticky poprvé podrobně
a systematicky zpracovala studie Jana Obšívače
a Jindřicha Chatrného „Stavební proměny Holešova“, která vyšla v publikaci „Areál Strategické
průmyslové zóny Holešov v proměnách času“
(2009), ze které následující díly našeho seriálu
s laskavým svolením autorů čerpají.

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
Historicky první veřejnou stavbou v Holešově, zadanou už ne vrchností, ale městem
samým (předtím byla jedinou výjimkou hřbitovní
kaple sv. Kříže v dnešních Smetanových sadech ze druhé poloviny 17. století, postavená
nákladem holešovských měšťanů) byla budova českého vzdělávacího ústavu - Obecné
a měšťanské školy, později chlapecké a nyní
1. Základní školy ve Smetanových sadech č.
p. 630, otevřená v roce 1889. Dvoupatrovou
neorenesanční budovu v klasickém pojetí vyprojektoval Antonín Fischer (1841 - 1905), velmi
uznávaný městský holešovský stavitel. Dle jeho
projektů byl postaven pro manžely Pokorné
v roce 1891 na nám. Dr. E. Beneše měšťanský
dům  č. p. 59 (nyní budova finančního úřadu)
s jednou z nejvýraznějších historizujících fasád
ve městě a ve stejné době honosný nárožní  
dům č. p. 1 - tzv. Skuherský (původně pro advokáta F. Rauschera), nyní prodejna a jídelna
lahůdek J. Pospíšila.

Hrdličkův dvojdům v Očadlíkově ulici.
Syn Antonína Fischera, architekt Vladimír
(1870 - 1947), pokračoval v otcově profesionální dráze od počátku 20. století. Jeho první
významnou realizací v Holešově byl v roce
1901 dokončený Sokolský dům (Palackého
č. p. 546) opět s výrazně historizujícími, eklektickými prvky. Ve stejné době dokončil jeho
otec zřejmě svou poslední práci - Záhlinickou
pivnici na nám. Dr. E. Beneše č. p. 58 (nyní
školní jídelna)  která dodnes zaujímá svým střídmým, ale ušlechtilým pojetím, odvolávajícím se
na historické vzory i na lidovou kulturu (zejm.
reliéfní polopostavy Hanáka a Hanačky v krojích
v medailonech s rostlinným dekorem).

Rozvoj bohatnoucího města a rostoucí sebevědomí jeho
obyvatel i radnice
se projevilo zřízením
reálky a velkorysou
stavbou její nové budovy, na kterou město
vypsalo architektonickou soutěž, kterou
vyhrál pražský architekt Antonín Turek.
Historizující budova
reálky (nyní gymnázia)
na Palackého třídě č.
p. 524 byla postavena
za pouhý rok, ovšem
oproti schválenému
rozpočtu 200 tisíc korun se značně prodražila - konečná suma,
která značně přetížila
městský rozpočet, byla 314 757 korun. V roce architekt Valentin Hrdlička (1880 - 1961) zde
1908 byla postavena neorenesanční budova uplatnil jak ještě klasické, tak už i modernistické
městského sirotčince, nyní Základní umělecká architektonické postupy, na rozdíl od dřívějška
škola, Bezručova č.p. 675, a to podle projektu se věnoval i interiérům domu - navrhl pro většinu
doposud neznámého autora. V roce 1911, prostor vlastní mobiliář a dokonce v interiérech
opět za pouhý rok, byla postavena ve Sme- koncipoval umístění konkrétních výtvarných děl
tanových sadech „Dívčí obecná a měšťanská od významných umělců - Klabusayových přátel
škola Boženy Němcové“ (ještě bez přístavku (A. Kašpara, J. Uprky, J. Koehlera a dalších).
tělocvičny, který byl ve stejném stylu realizován V detailech přestavby užil Hrdlička prvky, které
až v roce 1930), tentokrát od holešovského jsou ozvěnou lidové architektury a folkloru styarchitekta, nám známého Vladimíra Fischera. lem, který později tak velkoryse rozvinul jeho
Náklady na její postavení byly 285 tis. korun současník, architekt Dušan Jurkovič.
Zcela moderní je pak další Hrdličkova reaa její architektura, sice pořád historizující, se
už vyznačuje podstatně střídmějším, moder- lizace, a to rodinný dvojdům v Očadlíkově ulici
nějším výrazem.  Ostatně budova 2. Základní č. p. 572 a 573. Jedná se o dodnes jediný objekt
školy, slavící v letošním roce 100. výročí, byla v Holešově, využívající předností bílého režného
před válkou vyhlášena jako nejkrásnější školní cihelného zdiva, který, i když byl postaven v lebudova na Moravě. Ale i na ní vidíme příklad tech 1912 - 1913, dodnes působí mimořádně
šlendriánu stavebníků, který řádil už před sto moderně. V letech 1913 - 1914 byl dle plánů
lety - kolem středového rizalitu jsou na zdi školy Valentina Hrdličky postaven „selský“ dům staviumístěny polopostavy Jana Amose Komen- tele Hanuse s mimořádně originálním řešením
ského a studenta. Záměrem jejich neznámého monumentálního balkonového tělesa - bohužel
autora jistě bylo, aby tyto postavy byly obráceny tento dům známe jen z plánů a fotografií, zatím
ke vchodu do školy a k sobě vzájemně, zřejmě se ho nepodařilo lokalizovat.
Vrcholem Hrdličkova působení v Holešově
ale nepozorností stavebníků byly prohozeny
a nainstalovány obráceně - jsou otočeny zády bylo autorství expozice Krajinské hanácko-valašské výstavy - byl autorem jak vstupní brány,
k sobě a zády ke vchodu do školy.  
Za krátkou dobu zhruba dvaceti let bylo tak 11 výstavních pavilonů ve Smetanových
tak naše město obohaceno pěti dominantními sadech. Opět se jednalo o skvělou syntézu
veřejnými stavbami (3 školy, Sokolský dům a si- prvků kubismu a folklorismu, jak dokládá spousrotčinec), které výrazně změnily jeho podobu. ta zachovaných fotografií i maleb. Z těchto
Mohutné historizující architektury byly výrazem realizací se samozřejmě rovněž nezachovalo
nabytého sebevědomí a hospodářského růstu nic - výstava byla po vyhlášení první světové
českého měšťanstva a tak rozsáhlá veřejná války ukončena a zlikvidována.
výstavba v Holešově už nikdy nevznikla.
Karel Bartošek
Ale na konci tohoto období se už formovala
další významná etapa
rozvoje Holešova, znamenající nástup moderní,
progresivní architektury,
ve které se tehdejší Československo posunulo
do čela světového vývoje. První vlaštovkou moderní architektury v Holešově byla už v roce
1909 přestavba domu
na nám. Dr. E. Beneše
č. p. 13 - provozovny,
prodejny, vinárny  a sídla
úspěšného holešovského podnikatele, mecenáše a organizátora kulturního života Lamberta
Klabusaye. Chvalčovský
rodák, významný český
Pokorného dům a Záhlinická pivnice.
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Závěrečný koncert souborů a orchestrů Základní umělecké školy Holešov
Jednou z největších a nejdůležitějších akcí
naší školy bývá Závěrečný koncert žáků, který
je pravidelně uváděn v závěru školního roku
ve velkém sále zámku a na němž je prezentována  celoroční práce žáků a jejich pedagogů.
Nejinak tomu bylo i letos 2. června.
V dopoledních hodinách zhlédli vystoupení
našich žáků žáčci místních i okolních mateřských škol a žáci základních škol na výchovných
koncertech speciálně pro ně připravených.
Večerní vystoupení pro rodiče a veřejnost
trvalo bezmála dvě hodiny. Představili se naši
nejmladší žáci z přípravného oddělení, dětský
pěvecký sbor Notičky za doprovodu houslového
souboru uvedl směs lidových písní, v několika
dalších vstupech vystoupili žáci tanečního oddělení od nejmenších až po nejstarší žačky,
které se představily v choreografii na melodii
Daniela Landy Krysař či při tanečním doprovodu
bubenického kvarteta.
K vidění a slyšení byly i dva kytarové soubory, akordeonový soubor, soubor bicích ná-

strojů, taneční orchestr školy a spojený pěvecký sbor
z Kostelce a Prusinovic.
Zajímavým zpestřením bylo
jistě vystoupení sólistů Natálie Gargulákové (housle)
a Michala Nováka a Nikoly
Gazdové (zpěv). Na koncertě se představilo více než
150 žáků naší školy.
Jménem vedení školy
touto cestou všem žákům
děkujeme za jejich vzornou
reprezentaci naší školy, dík
patří i všem pedagogům
za jejich celoroční práci, ale
i vám rodičům, kteří své děti
v jejich umělecké činnosti podporujete.
V závěru školního roku nám dovolte popřát
našim žákům i vám, jejich rodičům, příjemně
strávené prázdninové chvíle, hezké zážitky
z cest a rodinnou pohodu.

Mistryně ČR jsou z Holešova
O víkendu 11. - 12. června 2011
se již počtvrté konalo v Ronově nad
Doubravou mistrovství ČR v disciplíně sólo a duo. Město Holešov mělo
na tomto šampionátu početné zastoupení. Všechna naše děvčata předvedla
výkony na špičkové úrovni, což se pak
odrazilo v konečném hodnocení.
V kategorii sólo pochod děti získala
zlato a titul mistryně ČR Aneta Krčmařová. Ve stejné disciplíně se na krásném
čtvrtém místě umístila Denisa Novotná.
Skvěle nás reprezentovaly i Nikola Mikešková a Markéta Křenková.
V disciplíně sólo s rekvizitou - děti
vybojovala Lenka Smýkalová stříbrnou
medaili a titul vicemistryně ČR. V juniorkách mladších zvítězila Nikola Zlámalová, která se může pochlubit titulem
mistryně ČR a zlatou medailí. Obě děvNa snímku Aneta, Nikola, Lenka a Denisa.
čata si tak zajistila postup na mistrovství
Evropy do Anglie.
svého precizního a ohromujícího vystoupení
V soutěži dvojic - dětská kategorie - ob- zdravotní komplikace, kvůli kterým nemohly
sadily pěknou pátou pozici Lucie Bubíková sestavu dokončit, proto je porota nemohla
a Veronika Očadlíková. Sedmé místo získa- ohodnotit tak jako jejich konkurentky.
ly v juniorkách mladších Klaudie Pospíšilová
Děkujeme všem mažoretkám za vzornou
a Adéla Froňková.  Nepopulární čtvrtou příčku reprezentaci souboru. Velké poděkování patří
vybojovaly Kateřina Dudová a Tereza Müllerová i našim fanouškům za skvělou atmosféru po cev juniorkách starších.
lou dobu soutěže.
Naše naděje na medailové pozice Lenka
Trenérky mažoretek Holešov
Dujková a Barbora Maťová měly bohužel během
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
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Těšíme se s vámi opět na viděnou 1. září
2011.
Ředitelství a kolektiv pedagogů
ZUŠ Holešov

Nová publikace
V edici Knihovnička Holešovska vyšla začátkem června nová publikace, kterou její autor
Jiří Valenta nazval Památky na Holešovsku.
Čtyřicetistránková brožura, kterou vydává
město Holešov a kterou editorsky připravil redaktor regionálních novin Holešovsko Robert
Rohál, připomene - zasvěceným i zaujatým
slovem i obrazem (většina fotografií je dílem
autora publikace) - nejen všechna sochařská díla v Holešově, ale i pomníky padlým
na Holešovsku stejně jako kostely v Holešově
a nejbližším okolí.
Zájemci si budou moci novou publikaci zakoupit ve vybraných trafikách, dále pak
v Městském informačním centru a v holešovském zámku.
(red)

Provedu drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776

www.holesov.cz

hole‰ovsko 12/2011

Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Léto s TYMY 2011 - nabídka letní činnosti,
dětských pobytových a příměstských táborů
a ozdravné pobyty u moře již na stránkách
www.tymycentrum.cz a informace s přihláškami
v kanceláři TYMY.
Zveme vás
19. 6. Malování u TESCA - od 15.00, malování
pro nejmenší na asfalt, malování na obličej,
odměny
20. 6. Trampolínky - ukázková hodina od 16.00 a 17.00 v tělocvičně
21. 6. Turnaj v minigolfu - od 15.00 na minigolfu v Holešově, pro neregistrované
21. 6. Hravé dopoledne pro mateřské školy
našeho regionu - od 9.00 - tělocvična TYMY
22. 6. Den otevřených dveří v hudebně od 14.00 do 16.00

LÉTO S TYMY
- letní pobyty a tábory 2011 !!!
- poslední volná místa a novinky
PODHRADNÍ LHOTA
10. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor
10. - 15. 7. Indiáni z Bílé hory pro kluky a holky
od 6 let, hra s indiánskou tematikou
18. 7. - 30. 7. 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
Účastníci letošního Talentíku.
18. - 22. 7. Alenka v říši
22. a 23. 6. Den otevřených dveří ve výtvar- divů - výtvarně keramický fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou v přírodě
ce - od 14.00 do 17.00
23.6. Den otevřených dveří v tanečních 1. - 5. 8. Putování s gormity - turisticko-přírodovědný tábor s hrou s gormity lesa, země,
kroužcích - od 15.30 do 19.00
30. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat vody i lávy
své vysvědčení, čeká vás odměna
30. 6. Zahradní slavnost - pro členy kroužků 22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety
a nabídkou aktivit a činností TYMY
a jejich kamarády - od 16.00, táborák

NOVINKA
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou tábor s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými
činnostmi
2. 9. - 11. 9. Itálie, Caorle - cena: 3.390,(ubytování, plná penze, doprava, pojištění CK
proti úpadku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, prostorná písečná pláž s přímým vstupem
z kempu, vodní park s báječnými skluzavkami
a spoustou atrakcí, ubytování v prostorných
stanech se dvěma ložnicemi po 2 osobách
s podlážkou, fakultativní výlet do Benátek.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný
pro pořádání rodinných či podnikových oslav.
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod
přímo ze zahrady a součástí je také sociální
zařízení. Informace na tel.: 573 396 928
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Obracíme se na všechny, kteří něco umí a chtějí
to předat dětem a mládeži v různých zájmových
oblastech - kultura, sport, ruční práce, historie
atd. - přijďte za námi do TYMY!
Budeme rádi, když se i vy stanete našimi externími spolupracovníky. Děkujeme.
CVIČENÍ V TYMY O PRÁZDNINÁCH
1x týdně bude probíhat cvičení v TYMY. Bližší
informace se dozvíte v kanceláři, na našich
stránkách a letácích.
OHLÉDNUTÍ
Předání pamětních listů holkám i klukům navštěvujícím kroužky TYMY - věříme, že jste
se s námi cítili dobře a máte spoustu nových
zážitků. Děkujeme všem, kteří vystupovali se
svými kroužky na přehlídkách, akcích a soutěžích a reprezentovali nejen sebe, ale i TYMY.
Už dnes se těšíme, že se v září 2011 znovu
v plné síle a v pohodě setkáme.
Vedoucí kroužků
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci a přejeme krásné prázdniny
plné zážitků.
Pracovníci TYMY

NÁBOR DO FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ
- hledáme nového Grygeru
Zveme všechny kluky rok narození 2005/2006
do fotbalových benjamínků - první trénink a zápis v pondělí 5. 9. 2011 od 16.00 v TYMY, trenér:
Ladislav Linda
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 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
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na červen
Beletrie
AGASSI André - Open. Otevřená zpověď:
Autobiografie slavného světového tenisty nabízí jedinečný pohled do zákulisí vrcholového
sportu.
CUSSET Catherine - Skvělá budoucnost:
Román francouzské autorky o milostném vztahu, jenž vzdoroval všem předsudkům.
ČERNÁ Jaroslava - Anežka a král: Historický román o jediné lásce panovníka Přemysla
Otakara II.
KESSLER Leo - Štvanci: Další válečné osudy
úderného pluku SS Wotan. Hitler plánuje troufalou ofenzivu proti spojencům v Ardenách a pro
pluk má nový úkol.
KING Stephen - Pod kupolí: Autor i tentokrát přichází s příběhem, který se čte jedním
dechem.
KRCHOVSKÝ J. H. - Dvojité dno: Básně
a zápisky veršem pocházející převážně z roku
2009 a první poloviny roku 2010.
MÜLLER Herta - Rozhoupaný dech: Autorka,
nositelka Nobelovy ceny za literaturu, v románu
líčí osud německého obyvatelstva v rumunském
Sedmihradsku v letech 1945-1950.
NOVÁK Jan - Aljaška: Působivá story uťáplého, nešťastně zamilovaného řidiče jedné chicagské pekárny, který po vyhazovu propadne
vražednému šílenství.
OATES J. C. - Lístek do ráje: Podmanivý,
temný a zároveň romantický příběh z oblasti
Velkých jezer v severní části státu New York.
REICH Helena - Mokrý hrob: První část volné
kriminální trilogie odehrávající se v Praze v létě
roku 2002.
VIEWEGH Michal - Další báječný rok: Zajímavá osobní kronika roku 2010, přinášející
detailní portrét nejznámějšího tuzemského
autora.
VONDRUŠKA Vlastimil - Prokletí brněnských řeholníků: Historický detektivní román
ze 13. století. Oldřich z Chlumu vyšetřuje krádež
staré knihy v brněnském klášteře minoritů.
Naučná literatura
BAYARD Pierre - Jak mluvit o knihách, které
jsme nečetli: Autor se svým typickým humo-

rem přehodnocuje společenskou roli literatury
a pozici čtenáře.
JUNEK Václav - Ján Roháč: Život, styl a dílo
jedinečného československého režiséra.
KOSATÍK Pavel - Čeští demokraté: Portréty
padesáti nejvýznamnějších osobností veřejného života.
LAMSCHOVÁ P.; HAVLÍČEK P. - Jídlo jako
životní styl aneb 100 otázek, odpovědí
a receptů: Výživový poradce Petr Havlíček
společně se šéfredaktorkou Diety Petrou Lamschovou hledají odpovědi na otázky týkající se
diety a hubnutí.
MIESZKOWNA Anna - Děti Ireny Sendlerové: Neuvěřitelný a dramatický příběh statečné
ženy, která zachránila za 2. světové války před
jistou smrtí 2 500 dětí.
OKAMURA Tomio - Umění vládnout: Autorův
pohled na společnost a směr, kterým by se
měla ubírat.
SOUKUPOVÁ Jana - Nepoddajní aneb Nešlo
to jinak: Příběhy jihomoravských disidentů
v 70. a 80. letech 20. století.
SUROSZ Mariusz - Pepíci: Sedmnáct esejů
od polského autora věnovaných osobnostem
z nedávných dějin českých zemí.
VÁVRA David - Překvapivé stavby: Netradičního průvodce po světové architektuře doplňuje CD-ROM s audiovizuálními přednáškami
o architektuře.
ZVELEBIL Jan - Na vandru s Reflexem V.:
Již pátý díl z řady knih, které mají základ v jedné
z nejčtenějších rubrik časopisu Reflex.
Knihy pro dětské čtenáře
ALMOND David - Hra na smrt: Dokáže přátelství překonat předsudky? A co je předstíraná
smrt proti té skutečné? Žijí mezi námi přízraky?
Napínavý román pro mládež.
BREZINA Thomas - Expedice Kolumbus.
Dinosauři: Miki a její bratr Tino se tentokrát
vydávají na vzrušující cestu do pravěku...
BRUNHOFF Jean de - Příběh malého slona
Babara: Osudy osiřelého slůněte, které uteče
do města, naučí se tam „správnému chování“
a stane se pak králem slonů.

EMERSON Kevin - Oliver Nocturno. Upírova
fotografie: Co se stane, když vyfotografujete
upíra? Emalii, tvrdohlavé holce s prapodivnou
minulostí, se to podařilo...
GROENNING Matt - Simpsonovi vrací úder:
Další humorné komiksové příběhy Simpsonovic
rodinky pokračují...
LAMKOVÁ Hana - Matylda: Veselé příběhy
přemoudřelé kachny Matyldy, kterou znají děti
z večerníčků.
LOBEL Arnold - Myška a pohádková polívka: Pohádkové vyprávění o malé statečné
myšce, určené malým začínajícím čtenářům.
LOWELL Sophia - Glee - jak to začalo:
Knížka pro všechny fanoušky televizního seriálu Glee.
MILER Zdeněk - Krtkovy příhody od jara
do zimy: Pojďte se bavit při čtení s Krtečkem
a jeho kamarády - tentokrát ve dvou jazycích češtině a angličtině.
MORKES Jiří - Komisař Vrťapka a prokletí
zubu moudrosti: Napínavý detektivní příběh
rozplétá nitky zločinu v samém srdci zoologické
zahrady.
MÜLLER Karin - Detektivní kancelář Podkova. Případ Caruso: Magická podkova rozluští každý zašifrovaný text a pomůže ti odhalit
zločince!
Na vlásku: Pohádkový příběh o překrásné Locice s neobyčejně dlouhými zlatými vlasy s kouzelnou mocí, kterou vězní zlá čarodějnice.
STEKLAČ Vojtěch - Dvojčata v akci. Hořká
vůně mandlí: Martin s Andreou stojí před
další záhadou, kterou musí vyřešit: Kdo otrávil
hraběnku Hauptvoglovou?
VONDROVÁ Petra - Dobrodružství Darinky
a kamarádů: Knížka pro předškoláky a nejmenší školáky o dobrodružstvích, která prožívají
malí kamarádi.
Další knižní novinky a fond knihovny
na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
mks.holesov.cz.
I.Ž.

Ještě k 65. výročí Divadla 6. května
V minulých dnech proběhl
festival věnovaný 65. výročí Divadla 6. května, který připravil
soubor D6K. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem stávajícím členům D6K za práci, kterou věnovali přípravě i realizaci
překrásně koncipované výstavy
k činnosti souboru stejně jako
za milé setkání všech členů, ať
už činných, či jen přihlížejících,
které se uskutečnilo v sobotu
7. května.
Můj obdiv patří celému
současnému souboru za to,
s jakou vervou pracuje již několik sezón při nácviku a uvedení nových a nových inscenací, kterými baví nás, diváky.
Ono nejde jen o zábavu, neboť
jak známo, kulturou své okolí
také kultivujeme a to je to, zač
bychom měli oněm „bláznům“
posedlým divadlem děkovat.
V souboru D6K se vystřídalo
několik generací těch, kteří vě-
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novali této amatérské činnosti
spoustu času a sil, byly to celé
rodiny, byli to technici, výtvarníci, kostymérky, nápovědy, herci,
asistenti režie, režiséři, korepetitoři, hudebníci - ti všichni tvořili
onu velkou skupinu lidí, kteří
prošli D6K a zanechali za sebou
nesmazatelnou stopu na prknech, která znamenají svět.
Mám ale trochu smutku
v duši z toho, že současný
aktivní soubor nemá vše, co
by potřeboval - byť má invenci,
herce, výborného režiséra - leč
nemá právě ta „prkna“, oponu,
světla, zákulisí...
A tak, milé DIVADLO, jehož
členem jsem byla 50 let, přeju ti
- jak se k narozeninám patří - aspoň malé, ale opravdové jeviště
se všemi atributy, k tomu útulný
sálek a jakési  to zázemí, které
k divadlu patří. Zlomte vaz!
Víte, že v Holešově existovalo také loutkové divadlo? Vedl ho MUDr. Jiří Kuhl.
Na fotografii vodiči loutek, herci D6K, vedoucí souboru J. Kuhl a technik.

Hana Stehlíková
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Na dechovku do Rymic
Obec Rymice pořádá pod
záštitou poslance Sněmovny
Parlamentu ČR Josefa Smýkala
a za finanční podpory Agrodružstva Roštění 7. ročník festivalu dechových hudeb s názvem Setkání
muzikantů Rymice 2011.
V neděli 3. července 2011
od 13 do 18 hodin vystoupí v areálu Obecního úřadu Rymice sou-

Pro všechny
příznivce
kapely Expo!

MKS Holešov a ZUŠ Holešov
si vás dovolují pozvat na

BUBENICKOU SHOW
Čtvrtek 16. června v 15 hodin - zahrada zámku
Hrají žáci ZUŠ Holešov, ZUŠ Kroměříž
a Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Že kapka poezie nikoho...
Když láska májová
Když láska májová
Jak něžný květ
padá k nám
A do vůní
se oděl svět
Tu
dívky rozkvétají
Na počkání
Proměněné
K nepoznání
Krásné teď
Ilustrační foto Robert Rohál

(báseň z autorské dílny
Jany Ledinové)

2. ročník festivalu Musica Holešov
bude zahájen na podzim

BAROKNÍ OPERA NA ZÁMKU
Georg Friedrich Händel: Acis a Galatea (1718)
The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir,
Roman Válek - dirigent

Premiéra - čtvrtek 22. září, druhé provedení
pátek 23. září - velký sál holešovského zámku
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bory jako Miločanka, Šardičanka,
Bojnická kapela (SK), Vlkošáci
a Zdounečanka. Vstupenka v ceně
100 Kč bude slosovatelná. Pořad
bude uvádět oblíbený průvodce
i minulých ročníků Karel Hegner.
Po skončení bude do 24 hodin taneční zábava s kapelami Vlkošáci
a Zdounečanka. Informace na tel.
čísle 731 473 229, 573 396 630.

Kapela EXPO bude hrát v rámci Holešovské regaty
25. 6. - až po vystoupení
slovenské skupiny
NO NAME.

Divadlo 6. května Holešov vás zve
26. června 2011 ve 20 hodin
v sále kina Svět v Holešově
Repríza nedávno premiérované hry

Tragická komedie

Návštěva staré dámy
autor: Friedrich Dürrenmatt
Předprodej vstupenek v Městském informačním
centru. Vstupné 100,- Kč

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 16. června 2011
oslaví

BOŽENA a JAN
HLADIŠOVI
DIAMANTOVOU SVATBU
Do dalších let jim hodně zdraví
a spokojenosti přejí
dcera a syn s rodinami.

www.holesov.cz

hole‰ovsko 12/2011

Filip Jakubčík přivezl z evropského šampionátu stříbro
Letošní evropský šampionát v golfu se odehrál ve dnech
31. 5. - 2. 6. ve skotském Gullane.
Zúčastnil se jej i nadějný holešovský golfista Filip Jakubčík. V jeho
kategorii chlapců 7 let soupeřilo 39
hráčů nejen z evropských států, ale

i z USA a Jižní Afriky. Chladné počasí
s točícím se nárazovým větrem provázelo celý třídenní turnaj, a kladlo
tak velké nároky na přesnost hry. Při
dlouhých úderech (i v této kategorii
už  hrají  přes 100 m délky) hrozilo
stočení míčku mimo fairway (hrací

dráhu) a zapadnutí do některého
z pískových bankrů, vysoké trávy
nebo jiné přírodní překážky. Filip
se s těmito podmínkami vyrovnal
více než dobře. V prvním kole šel 9
jamek za 34 úderů, což bylo 2 rány
pod par hřiště, druhé kolo 36 a třetí

38 úderů. Celkovým součtem 108
úderů obsadil skvělé druhé místo.
Tím také potvrdil, že si plně zaslouží
ocenění udělené Radou města Holešova v kategorii sportovní naděje
za rok 2010.
(jak)

Pořadí 2011
European Championship
(prvních deset hráčů)

Filip při jednom z dlouhých úderů.

1.

Kournikov Allan, Palm Beach/
Florida

106

2.

Jakubcik Filip, Czech Republic

108

2.

Jarvis Casey,  South Africa

108

4.

Rodriguez Andreu,  Alejandro  
Spain

112

5.

Fischer   Duncan, Cape Coral/
Florida

113

5.

Eggleton Jay, Great Britain

113

7.

McDonald-OBrien Rory, Unit.
Kingd.

114

8.

Arthur  Genest,  France

115

8.

Safa Jose,  EL PASO/Texas

115

Worley Spencer, United Kingdom

117

10.

Filip Jakubčík s tatínkem Tomášem, „kedíkem“. (Caddie - nosič holí, rádce a trenér).

Ondřej Tkadlec zahájil cyklistickou sezónu parádně
Cyklistická sezóna se rozběhla již na plné
obrátky a holešovský cyklista Ondřej Tkadlec ji
zahájil parádně!
Ondra, který hájí barvy prostějovského
klubu SKC, je zařazen do reprezentačního
družstva juniorů ČR a trenér reprezentace
Mgr. Svatopluk Henke mu hned na startu sezóny začátkem dubna dal důvěru při tradičním etapovém závodu juniorů v německém Cottbusu.
V celkovém pořadí etapového závodu obsadil
Ondřej jako nejlepší z českých reprezentantů
šesté místo, které navíc vyšperkoval po jednom
třetím a čtvrtém místě v etapách.
V návaznosti na vynikající výsledky v Německu, podpořené vysokou výkonností na domácích závodech, dostal Ondra další velkou
šanci hned na přelomu dubna a května při
dalším silničním etapovém závodě, tentokrát
na polských silnicích. Polský závod byl navíc
zařazen do druhé nejvyšší kategorie závodů
UCI (Mezinárodní cyklistická federace) pro
juniory a přivítal silnou konkurenci mnoha reprezentačních výběrů z evropských zemí.

Holešovský cyklista Ondřej Tkadlec.

Odměna za vrácení kola
Dne 2. 6. 2011 se z nástupiště ČSD v Holešově v odpoledních
hodinách ztratilo dámské kolo matné černé barvy zn. Cross Kellys
Visage Grey 18“ (bez zobrazeného košíku). Výrobní číslo 05 42 37 01.
Odměna pro nálezce 500 Kč. Info v redakci Holešovska.

Také na polských silnicích se cyklista z Holešova neztratil a opět zářil při hromadných
spurtech v dojezdech etap! Jedno vítězství
a jedno třetí místo v etapě, druhé místo v bodovací soutěži spurtérů a 16. místo v celkovém
hodnocení znamenalo cenné body do rankingu
národů v hodnocení UCI, které jsou důležité při
získávání míst na startu pro závody mistrovství
světa.
I přes skvělý „silničářský“ vstup do sezóny ty nejdůležitější okamžiky letošního roku
na Ondřeje teprve čekají a budou se odehrávat
především na cyklistickém velodromu. Hlavními
vrcholy sezóny, ke kterým Ondra upírá se svým
klubovým trenérem z SKC Prostějov Mgr. Vladimírem Vačkářem svoji pozornost, je juniorské
ME v portugalské Anadii (26. - 31. červenec)
a především MS juniorů, které se na opačném
konci Evropy v Moskvě uskuteční 17. - 21 srpna.
Samozřejmostí jsou pak nejvyšší, medailové
ambice na dráhovém MČR, které bude termínově předcházet ME.          
(at)

Poslední zápas byl úspěšný
DFK Holešov - TJ Bařice: 7:1 (2:1)
Ve svém posledním zápase sezóny nastoupily žákyně DFK Holešov
v nejsilnější sestavě. Soupeř byl zpočátku velmi vyrovnaný, ale postupně
ovládly střed pole holešovské hráčky a pouze jejich vychýlená muška
byla důvodem nulového skóre do poloviny poločasu. Pak se konečně
trefila Denisa Baranová, ale vzápětí k překvapení všech zbytečnou vlastní
brankou vyrovnala jinak dobře hrající Vendula Kuchařová; svou chybu
však okamžitě napravila z protiútoku a strhla vedení opět na stranu
domácího celku. Po přestávce opanoval hru holešovský tým.
Sestava: Kasalová, Kozlanská, Kuchařová, Hovořáková, Zichalová, Kučerová, Baranová, Fojtová. Střídaly: Zalabáková, Batoušková,
Jiroušková, Záhořáková, Lipková, Hrudíková a Tesárková. Branky: po 2
Baranová a Zalabáková, po 1 Kuchařová, Kozlanská a vlastní. Nejlepší
hráčka: Vendula Kuchařová.
Mgr. Svatava Ságnerová
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V Holešově se konal mezinárodní florbalový turnaj
Ve dnech 4. a 5. 6. 2011 se
ve sportovní hale 1. Základní školy
uskutečnil pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 1. ročník mezinárodního florbalového turnaje
Plum Cup. Turnaj uspořádal klub
florbalových nadšenců SKP Falkoni a FbC Holešov a byl určen
pro hráče bez omezení, a tak se
v sobotu ráno prezentovaly týmy
různého složení.
Některá mužstva přijela posílena o prvoligové a extraligové
hráče, jiné týmy byly ryze amatérské a jejich hlavním krédem byla
radost z pohybu a ze hry. Proto se
také na soupiskách objevily exotické názvy jako Beach Boys, Křídla
bufetů (kdo dnes ještě vzpomene
na legendární hokejový tým Křídla Sovětů) nebo Pirates Brodek
signalizující, že jde o týmy, kde se

především potkávají známí a kamarádi se smyslem pro humor
a zábavu. Co se týká sportovní
otázky, přáním pořadatelů bylo
uspořádat akci pro uvolnění napětí
po soutěžích s příjemnou a pohodovou atmosférou.
Nakonec se turnaje zúčastnilo
7 mužstev, která nejdříve hrála
základní část v jedné skupině mezi
sebou každý s každým. Některé
zápasy měly díky vyspělosti hráčů
vysokou sportovní úroveň a byly
velmi dramatické, ale ani amatérští
účastníci se nenechávali zahanbit a diváci mohli ocenit pohledné
akce s technickými fintami. V základní části nakonec zvítězil bez
porážky favorizovaný tým Křídla
bufetů. V další části turnaje hrály týmy klasické semifinále: první
proti čtvrtému a druhý proti třetímu.

Domácí družstvo pořádajícího klubu SKP Falkoni Holešov.

V Jankovicích hrají tenisový turnaj
Jankovice (red) - Ve dnech
16. 6. - 6. 7. 2011 se v Jankovicích
uskuteční 25. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů O pohár
starostky obce ve dvouhrách a čtyřhrách na místním tenisovém kurtu.
Jednotlivé kategorie jsou rozděleny zvlášť pro muže i ženy (čtyřhra,

možno i smíšená) a součástí bude
i 6. ročník turnaje mládeže do 16 let.
Bližší informace a přihlášky na tel.
604 736 777 nebo na stránkách tenisového klubu http://atps.converter.cz. Losování turnaje proběhne
ve čtvrtek 16. 6. v 18.00 hodin
ve sportovním areálu.

Další úspěch mladého motokrosaře
Motokrosový team Janiš motorsport se v sobotu 14. 5. 2011 zúčastnil
prvního závodu v řadě mezinárodního mistrovství ČR juniorů, který se jel
v Šternberku, kde se sešli naši nejlepší jezdci jak z ČR, tak i ze zahraničí.
Náš Lukáš Janiš ukázal už v kvalifikačním měřeném tréninku, kde zajel
druhý nejlepší čas, že bychom v závodě mohli pomýšlet na přední umístění.
V první rozjížďce vyhrál stylem start-cíl a dokonce zajel i nejrychlejší kolo
závodu. Ve druhé rozjížďce se mu nepovedl start, ale zabojoval a dojel
na třetím místě a celkově mu to vyneslo v MEZ MČR 2. místo.
Náš team děkuje všem partnerům za podporu: Týdeník KM,
Vydona, LSC Brázdil, Autoservis Gořalík, Pneuservis Záruba KM,
2DR, Kov-Velim, Plšek Jiří, město Holešov, ZG, ČS Stará Ves, Fiala
transport, Autoškola Dohnal, Brumla.com.

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
nabízí prodej
veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.
Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r. o., Palackého 1398, tel.: 573 396 092
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Ceny vítězům předal holešovský a krajský zastupitel Ludvík Urban.
V prvním semifinále porazila po velkém boji Křídla bufetů FbC Holešov
2:0. Mnohem větší drama a sportovní zážitek však přineslo druhé
semifinále. Tým Beach Boys již
vedl v průběhu zápasu nad Orlem
Zlín 3:0, ale v závěru se podařilo
zlínskému mužstvu po nadšeném
výkonu vyrovnat a na řadu přišly
samostatné nájezdy. První série
tří nájezdů nerozhodla a potom
se obě mužstva vzácně střídala
v proměňování a neproměňování,
k čemuž přispěly i skvělé výkony
obou brankářů. Rozhodnutí padlo
až v deváté sérii a postup do finále
slavilo mužstvo Beach Boys.
Trochu zklamaní poražení
semifinalisté svedli boj o třetí
místo a úspěšnějším se v tomto
případě stal tým FbC Holešov,
který porazil Orel Zlín 2:0. Ve fi-

nále již favorit Křídla bufetů
nepřipustil žádné překvapení
a po vítězství 6:2 získal první
místo. Na Beach Boys zbylo
místo druhé.
Při vyhlášení výsledků byl
přítomen zastupitel Zlínského kraje ing. Luděk Urban, který předal
diplomy a ceny jednotlivým mužstvům za umístění. Předal také
cenu pro nejlepšího brankáře,
kterým byla vyhlášena Nikola Příleská z FbC Holešov, a pro nejlepšího střelce turnaje, kterým se
stal Tomáš Dragan hrající za Křídla
bufetů. Na závěr pořadatelé při
vyhlášení poděkovali za záštitu turnaje zprostředkovaně hejtmanu
Zlínského kraje, Zlínskému kraji,
městu Holešov a dalším sponzorům za podporu.
FBC Holešov a SKP Falkoni

McDonald´s Cup
s holešovskou účastí
14. ročník nejpopulárnější a co do rozsahu největší mládežnické
soutěže v kopané McDonald´s Cup vyvrcholil v úterý 24. května 2011
krajským kolem. Za krásného slunečného počasí se k souboji o postup
na Svátek fotbalu, který se konal 13.-14. června 2011 v Olomouci, sjela
družstva ze všech okresů našeho regionu, aby pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka bojovala o příčky nejvyšší.
Zahájení turnaje se také zúčastnili za pořádající KR AŠSK ČR ZLN Mgr.
Svatava Ságnerová a ing. Ludvík Urban, člen Zastupitelstva Zlínského
kraje, kteří popřáli účastníkům hodně úspěchů a sportovního štěstí při
utkáních. Vítězi turnaje se nakonec stala ZŠ Sportovní Uherské Hradiště
ve starší a pořádající ZŠ Komenského II Zlín v mladší kategorii. Vítězové
z Uherského Hradiště postoupili na Svátek fotbalu v Olomouci.
(sva)

Turnaj v minikopané děvčat
V úterý 31. 5. se za účasti pěti družstev základních škol konal již posedmé turnaj o titul přeborníka kroměřížského okresu. Tuto soutěž uspořádalo
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Krajská rada AŠSK ČR ZLN a Dívčí
fotbalový klub Holešov.  Za krásného slunečného počasí se na stadionu
Míru utkaly týmy pořádajícího gymnázia, 1. a 3. Základní škola Holešov,
ZŠ Kvasice a ZŠ Bratrství Čechů a Slováku Bystřice p. H. Postupně se
střetly všechny celky navzájem, utkání trvala 15 minut a s přehledem je řídil
Pavel Karlík z pořádající školy. Vítězství si odnesla 3. ZŠ Holešov, kde bylo
zastoupeno nejvíce děvčat aktivně působících v DFK Holešov.
Družstvo pořadatelské školy tvořila tato děvčata: Kateřina Kasalová, Karolína Kozlanská, Michaela Fojtová, Alžběta Melicharová, Iva
Nováková, Eliška Bendová, Alena Doleželová, Zuzana Tesárková, Martina
Hasníková a Veronika Růžičková.
Pořadí: 1. 3. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Bystřice p. H.,  3. ZŠ Kvasice, 4. 1.
ZŠ Holešov, 5. Gymnázium LJH.
Mgr. Svatava Ságnerová
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18. ročník Česká spořitelna Bikemaratonu Drásal se koná 2. července
Pozor, změna: krátký Drásal startuje
patnáct minut před polednem
V tomto čísle máte možnost
zjistit v přiloženém letáku všechny potřebné informace o průběhu
letošního Drásala. Jenom chceme
upozornit, že časy u kadetů, závodu dětí Junior Trophy a Open
jízdy mohou doznat určitých změn,
takže si aktuální údaje ověřte při
prezentaci. Podstatná změna je
v tom, že start „Krátkého Drásala“ na trase 53 km se posunul
na 11.45 h. To umožní přihlášení a prezentaci na této trase
i v sobotu v den závodu od 8.00
do 11.00 h. U „Dlóhého Drásala“
k žádným změnám nedošlo.
Teď se můžeme věnovat
trochu historii. Nultý ročník se jel
26. 6. 1993 na trase 125 km přes
Hostýnské, Vsetínské a Vizovické
vrchy. To ještě nebyl závod. Následující rok se jel 1. ročník 25.
června. Od roku 1997 se trasa
změnila a byla vytyčena výhradně v Hostýnských vrších. V roce
1998 byl zavedený stabilní termín
závodu, a to 1. sobota v červenci.
V roce 2000 byl závod zařazen
do prvního ročníku největšího seriálu závodů horských kol „Kolo
pro život“, kde je dodnes. V roce
2003 (10. ročník) byl Drásal zároveň mistrovstvím republiky v MTB
maratonu s účastí 1092 bikerů.

V roce 2007 byl závod rozšířen
o kratší variantu v délce 55 km.
V tomto roce překonal Ondřej Fojtík na trase 120 km magickou hranici pěti hodin (čas 4:59:42). V roce
2009 došlo k malé úpravě dlouhé
i krátké trasy (z důvodů ochrany
přírody) a délky se snížily na 115
a 53  km. To byl asi hlavní důvod,
že v roce 2010 padly další rekordy
- na trase 115 km měl Jan Jobánek
čas 4:41:34 a na trase 53 km Stanislav Hejduk čas 2:05:58 (navíc
ideální počasí i terén). V posledních letech se počet účastníků
na obou trasách pohybuje od 1200
do 1300 bikerů. V roce 2007 byl
poměr počtu účastníků mezi trasou
115 km a 53 km přibližně 55:45.
Tento poměr se postupně mění
ve prospěch krátké trasy a v roce
2010 to už bylo asi 47:53 a tento
trend se pravděpodobně potvrdí
i letos. Rok 2011 přináší výše uvedenou změnu času startu trasy 53
km. Uvidíme, jak se vše osvědčí,
a doufáme, že další změny budou
jenom menšího rozsahu.
V příštím čísle se dozvíte
aktuální informace a údaje např.
o předpokládané účasti, časech
dojezdu vítězů do cíle, doprovodném programu a podobně.  
J. O.

Vítězové minulých ročníků Drásala
Dlóhé Drásal
1.

- 1994 (130 km)

- Janečka Svatopluk - 6:55 h

2.

- 1995 (130 km)

- Mazel Petr - 6:31 h

3.

- 1996 (125 km)

- Kučera Petr - 6:17 h

4.

- 1997 (125 km)

- Kohout Tomáš - 6:19 h

5.

- 1998 (115 km)

- Novotný Robert - 5:56 h

6.

- 1999 (115 km)

- Šíbl Radoslav - 5:45 h

7.

- 2000 (115 km)

- Friede Jaromír - 5:03 h

8.

- 2001 (115 km)

- Kozák Tomáš - 5:32 h

9.

- 2002 (115 km)

- Horák Martin - 5:05 h

10.

- 2003 (115 km)

- Rybařík Ivan - 5:00:02 h - mistrovství ČR

11.

- 2004 (115 km)

- Rybařík Ivan - 5:05 h

12.

- 2005 (115 km)

- Fojtík Ondřej - 5:12 h

13.

- 2006 (120 km)

- Dítě Radek - 5:18 h

14.

- 2007 (120 km)

- Fojtík Ondřej - 4:59:42 h

15.

- 2008 (120 km)

- Fojtík Ondřej - 4:59:24 h

16.

- 2009 (115 km)

- Hruška Jan - 4:51:40 h

17.

- 2010 (115 km)

- Jobánek Jan - 4:41:34 h (zatím rekord)

Krátké Drásal
14.

- 2007 (55 km)

- Ježek Václav - 2:07:28 h

15.

- 2008 (53 km)

- Zerzan Pavel - 2:08:44 h

16.

- 2009 (53 km)

- Boudný Pavel - 2:08:02 h

17.

- 2010 (53 km)

- Hejduk Stanislav - 2:05:58 h (zatím rekord)

Fotbalisté Holešova se vezou na vítězné vlně
SFK Elko Holešov - FK Dolní Němčí
2 1:0 0
Také v dalším utkání krajského přeboru
udržel brankář Krejčí se svojí obranou čisté
konto. Celé utkání začalo v poklidném tempu.
Teprve ve 26. minutě Barták vysunul Křenka
a ten hezky křížnou ránou přes celou branku
dal první branku: 1 - 0. Ve 39. minutě obránci
hostí míč přihráli Křenkovi, ale ten poslal příliš
slabou střelu do brány, kterou stoper Kadlček
stačil před lajnou vykopnout.

Zajímavá situace nastala v 50. minutě.
Křenkovu střelu vyrazil Bobčík na roh. Po jeho
zahrání dali domácí branku, ale pomezní odmával postavení mimo hru. V 55. minutě domácí
opět vsítili branku, pomezní však znovu zvedl
praporek, přitom branka byla naprosto regulérní. Až téměř do konce utkání pak domácí
předváděli sérii neproměněných šancí. Teprve
v 76. minutě zahrával Sedlařík rohový kop a
Marek hlavou upravil stav utkání na konečných 2 : 0. Hosté se předvedli pouze několika

zbytečnými fauly. Jinak slušné utkání se třemi
žlutými kartami řídil rozhodčí Tkadlec před
slabou návštěvou 80 diváků.
Sestava: Krejčí - Bačík, Roubalík, Charuza,
Belza - Barták, Sedlařík, Münster, Marek,
Uruba, Křenek. Střídání - 69. min. Ohlídal za
Roubalíka, 72. min. Kostov za Urubu, 83. min.
Machálek za Sedlaříka.
Přišlo po uzávěrce:
SFK ELKO Holešov - Kteřinice 6 : 4 (3:0)  
- HR -

Fotbalová přípravka uspěla na turnaji E.ON Junior Cup
V neděli 5. 6. 2011 se uskutečnil na hřišti
SK HS Kroměříž turnaj pro hráče ročníku narození 2001 a mladší. Hrálo se ve dvou skupinách
po šesti týmech. Do všech zápasů šli kluci s velkým nasazením, odhodláním a velkou bojovností.
Do závěrečných bojů o umístění jsme postupovali
z prvního místa. Za naši předvedenou hru nám
nakonec patřilo krásné třetí místo, za které všichni
hráči obdrželi věcné ceny včetně té nejkrásnější,
a to kompletní sadu 16 dresů od firmy Puma.
Pod vedením trenéra starší přípravky Karla Daňka se turnaje zúčastnili hráči i z mladší
přípravky. Na turnaji nás reprezentovali Daněk
Simon, Dubický David, Galatík Michal, Heryán
Jakub, Jadrníček Radim, Janál Miroslav, Javora Ondřej, Jura Filip, Kratochvíla David, Linda
Marek, Logaj Tomáš, Matuška Kryštof, Pospíšil
Michal, Pospíšilík Karel, Sedláček Daniel a Trnka
Daniel. Manažerem týmu byl Úlehla Stanislav.
Za úspěch a předvedené fotbalové výkony
musím všem našim hráčům jen poděkovat.
René Petratur, asist. trenéra starší přípravky
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Dvaatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 10/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku „Vilém peče housky“ (traditional/Zdeněk Svěrák), kterou zpívá Naďa
Urbánková. První vylosovanou
výherkyní je Božena Hladišová
z Holešova, druhým vylosovaným je Ondřej Škrla z Bořenovic - oba si pochutnají v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Aleně Dlabajové z Holešova a Tomáši
Dvořákovi z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce
Zpěvačka Naďa Urbánková
srdečně gratuluje!
před čtyřiceti lety.
A teď už pokračujeme

v nové hádance. Uhodnete, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpívá?
„Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku, měl zpoždění snad sto let, já
měl namířeno k táboráku...“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací Kanada ve Zlínské ulici
a MKS Holešov.
RR

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Kdo vyhrál vstupenky
na Holešovskou regatu

Anna K. zazpívá na Holešovské regatě.

Pro příznivce
divadla
Městské divadlo Zlín od 1. června
2011 zahájilo prodej na předplatitelskou
sezonu 2011/2012.V této sezoně pro vás
připravujeme kromě činoherních představení i dva muzikály. Katalog předplatného
pro sezonu 2011/2012 najdete jak v Městském informačním centru Holešov a Městské knihovně Holešov, tak na našich webových stránkách www.divadlozlin.cz.
Rezervace do konce června na bezplatné lince 800 100 012, od července na
tel. 577 636 206, 207, 220, 202.

Na naši soutěž, kterou jsme vyhlásili v minulém vydání Holešovska (správné odpovědi
jsou - Semafor, Igor Timko) reagovala dvacítka
čtenářů. Všichni odpověděli správně, nicméně
vylosováni byli jen dva - Eva Spieglová z Holešova a Jaroslav Chlápek z Holešova. Výherci si mohou vstupenky vyzvednout v redakci
Holešovska.
RR

Tipy pro vás
Sobota 18. 6. od 15 hodin - Bubenická show,
zámecký park Holešov
Sobota 18. 6. od 20 hodin - Narozeninová
Bacardi Party aneb Bacardi jak ho neznáte
(laserová show, go go tanečnice, DJ Tom...)
Pátek 24. 6. - během oslav 100. výročí 2. Základní  školy Holešov proběhne v budově školy
výstava obrazů Jiřího Valenty
Neděle 26. 6. od 20 hodin - repríza tragické komedie Návštěva staré dámy v provedení členů
Divadla  6. května, sál kina Svět Holešov
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Další soutěž!
Redakce Holešovska vyhlašuje novou
soutěž. Tentokrát ale nepůjde o soutěž vědomostní, nýbrž fotografickou. Zkuste nám
v průběhu června a července poslat fotografie - třeba z dovolené. Ty nejlepší (u nichž budeme hodnotit nejen úhel pohledu, ale třeba
i vtip) oceníme jejich uveřejněním a drobnou
upomínkovou cenou v podobě knihy.
RR

A ještě tip pro
cestovatele: Chcete
být 8. - 18. 8. ve Skandinávii? CK CEZAKO
Zlín pořádá zájezd,
více informací na
e-mailu cezako@volny.cz anebo na mobilu 602 563 747.
RR

Foto Robert Rohál (z cyklu Hřebci)

