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Kdy začne stavba
obchvatu?
Co vy na to, pane
starosto?
Jak daleko je v současné
době příprava výstavby
obchvatu Holešova? Co
vy na to, pane starosto?
Zahájení výstavby
obchvatu Holešova se
v posledních týdnech opět
výrazně přiblížilo. Dokončili jsme jednání s vedením
Ředitelství silnic a dálnic
Zlínského kraje (ŘSD ZK) o tom, kdo který
objekt bude platit a kdo jej následně převezme do svého užívání. V tuto chvíli celková
cena stavby činí 325 milionů korun bez DPH,
přičemž město Holešov by mělo z této sumy
zaplatit 27 milionů korun bez DPH. Budeme
hradit především objekty, které jsou pro město
významné a které potřebujeme. Jedná se například o přístupy k zahrádkářské kolonii u železniční trati mezi Dobroticemi a Holešovem
či oplocení koupaliště. Finančně se budeme
podílet rovněž například na odkanalizování
nové komunikace.
Pokračování na str. 2

ŠKOLA OSLAVILA STO LET. V pátek 24. června vyvrcholily oslavy 100. výročí založení 2. Základní školy v Holešově, která byla otevřena v roce 1911 jako Dívčí obecná a měšťanská škola Boženy
Němcové. Kromě jiného byla na budově školy instalována pamětní deska k tomuto výročí.
Podrobnosti na str. 4 a 5. Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Na Regatu přišly čtyři tisíce lidí
Další povedenou akci uspořádalo Městské
kulturní středisko v Holešově ve spolupráci
s Agenturou Velryba. Hudebně zábavný pořad
s podtitulem rodinný festival pro děti, rodiče,
prarodiče i nerodiče navštívilo v průběhu soboty

25. června v zámecké zahradě na čtyři tisíce
návštěvníků.
(sov)
Foto František Sovadina
Více na str. 11 a www.holesov.cz

Gottovy obrazy
v zámku
Holešov (rr) - Proslulé obrazy zpěváka
Karla Gotta uvidí během
letošního léta také návštěvníci zámecké galerie v Holešově. Po jarní
výstavě fotografií Evy Pilarové dojde i na plátna
mnohonásobného zlatého slavíka Karla Gotta. I tuto výstavu, která by
měla být otevřena ve dnech 12. července až
21. srpna, připravuje Městské kulturní středisko.
Vedle toho je v zámku otevřena i retrospektivní
výstava renomovaného malíře Borise Jirků.

Další číslo Holešovska
vyjde ve čtvrtek
21. července

www.holesov.cz
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V seníku chytily uskladněné balíky sena
Holešov (frs) - K požáru velkokapacitního seníku došlo v sobotu 25. června krátce
po poledni v Holešově. Operační důstojník HZS
Zlínského kraje vyhlásil II. stupeň požárního poplachu a k seníku vyjel větší počet cisteren. První
vozidlo profesionálních hasičů z Holešova bylo
u seníku za sedm minut po výjezdu ze stanice.
„Příčinou požáru bylo samovznícení. Majitel
objektu hasičům vypověděl, že seník byl v minulých
dnech opakovaně terčem špatného počasí. Dne
7. 6. 2011 se nad Holešovskem přehnala silná
bouře doprovázená větrnou smrští. Během ní byla
silně poškozena také střecha skladiště sena, kde

byly uskladněny stovky balíků, do kterých zatekla
dešťová voda. Majitel střechu nechal sice rychle
opravit, ale seno vodu nasáklo. Vlivem následujících
horkých dnů došlo k zapaření sena a k projevům blížícím se vniku požáru. Den před vznikem požáru byl
v seníku cítit zápach. Majitel proto nechal postupně
uskladněné balíky vyvozit a prosušit. V sobotu
pokračovalo vyvážení balíků zaměstnanci, kteří se
postupně dostali do vnitřních prostor haly. V místě
opravené střechy bylo v balících zjištěno ohnisko
požáru,“ uvedl mluvčí hasičů Ivo Mitáček.
Velitel zásahu potvrdil, že se nejedná o plamenné hoření. Část jednotek vyslaných k zásahu

Změna svozu
domovního odpadu
Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státních
svátků v úterý dne 5. července a ve středu dne 6. července 2011
bude proveden náhradní svoz domovního odpadu ve čtvrtek
7. července 2011.
Mgr. Júlia Mudruňková, Odbor životního prostředí
Městského úřadu Holešov

Řádková inzerce
Upeču domácí cukroví, dorty, trubičky, rolády
a jiné zákusky. Tel. 606 788 912.
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.

Kdy začne stavba obchvatu?

Co vy na to, pane
starosto?
Dokončení ze str. 1
V současné době běží stavební řízení.
Koncem léta by měl Zlínský kraj vypsat výzvu,
v rámci níž by pak měl čerpat potřebné finance
z Regionálního operačního programu. Následně
ŘSD ZK vybere generálního dodavatele celé
stavby. Půjde-li všechno podle plánu, přípravné
práce začnou ještě v posledním letošním čtvrtletí, samotná stavba by pak měla začít příští rok.
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byla odvolána a mohla se vrátit na své základny.
Byl snížen vyhlášený stupeň požárního poplachu. Lokalizace požáru byla hlášena krátce
po patnácté hodině, kdy byly vyvezeny všechny
potenciálně nebezpečné balíky sena. Další hodinu trvala celková likvidace požáru, a to především dohašováním vyvezených balíků. Při požáru
a zásahu nebyl nikdo zraněn. „Způsobená škoda
na zničeném seně byla vyčíslena na 15 000
korun. Zásahem hasičů se podařilo uchránit
značnou část majetku. Na dalších uskladněných
balících asi za 200 tis. a na skladovací hale asi
za 1 milion korun,“ dodal Mitáček.

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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V areálu bývalé Loany odstraňují starou ekologickou zátěž
Informace o existenci závažné ekologické havárie na významném vodním zdroji v Holešově,
ze kterého je zásobováno pitnou
vodou Holešovsko a Bystřicko, se
objevila již na začátku 90. let, kdy
byla náhodně zjištěna kontaminace vody ve vodovodním řadu
chlorovanými uhlovodíky.
Na základě tohoto zjištění
byl proveden hydrogeologický
průzkum, který identifikoval zdroj
kontaminace v areálu LOANA,
s. p. V tomto podniku byly hotové výrobky dětského pleteného
zboží odmašťovány perchloretylenem (PCE). Odmašťování bylo
prováděno postřikem PCE přímo
na pletené zboží. Unikající páry
PCE spolu s rozpuštěnými oleji
byly odsávány vzduchotechnikou.

Veškerý odpařený PCE tak unikal
do atmosféry s možným průnikem
do půdy. Po vyhodnocení průzkumu bylo přistoupeno k sanačním
pracím, které probíhaly od června
1991 do června 1992. Sanační
práce spočívaly v čerpání kontaminované podzemní vody. Po roce
byly práce ukončeny vzhledem
k nízkým koncentracím chlorovaných uhlovodíků v čerpané vodě.
Brzy po ukončení sanačních prací
dosáhly koncentrace chlorovaných
uhlovodíků opět původních vysokých hodnot. Provozovatel jímacího území, společnost Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s., tak
byl nucen zajistit kvalitu dodávané
pitné vody přímo na prameništi instalací dekontaminačního zařízení,
které je dosud v provozu. Součas-

V pondělí jednalo zastupitelstvo
Holešov (frs) - V pondělí 27.
června se konalo další zasedání
městského zastupitelstva. Volení
zástupci města kromě jiného schválili závěrečný účet města Holešova
za rok 2010, prodej pozemků v lokalitě Školní ulice, zvolili nové předsedy osadních výborů, schválili smlouvu o bezúplatném nabytí pozemků
v areálu stadionu Míru a celou řadu
dalších usnesení. Zastupitelé se
kromě jiného zabývali podnětem
na změnu územního plánu, která se

týká revitalizace Amerického parku,
kde by kromě jiného měla vzniknout zastřešená ledová plocha.
Na zastupitelstvu v této souvislosti
vystoupili ekologičtí aktivisté, kteří
nesouhlasí s revitalizací v navrhované podobě. Podle nich totiž dojde
k pokácení řady vzrostlých stromů
a navíc jsou proti tomu, aby sportoviště vyrostlo v oblasti hrobů vojáků
z napoleonských válek. Podrobnosti
z jednání zastupitelstva přineseme
v příštím čísle.

Odstraňování kontaminované zeminy v areálu Loany.
ně bylo výrazně omezeno čerpání
vody z vrtu, který je nejblíže ohnisku znečištění. Při větším čerpání
by se pravděpodobně znečištění
přímo ve vrtech výrazně zhoršilo.
V roce 2009 se současnému majiteli areálu LOANA panu
Františku Tomaníkovi podařilo
z Operačního programu Životní
prostředí zajistit finance pro odpovídající opatření k odstranění
závadného stavu. Společnost
MEGA a. s. zpracovala analýzu
rizika, v rámci které bylo identifikováno hlavní ohnisko znečištění chlorovanými uhlovodíky.
Stejná společnost v letošním
roce zahájila samotnou sanaci.

I. etapa sanace, která spočívá
v odstranění kontaminované
zeminy, již proběhla. Následně
je nutno odstranit zbytkové znečištění ze zvodnělé vrstvy. Tyto
sanační práce budou probíhat
jeden rok. Po ukončení sanace
bude probíhat monitoring podzemních vod.
Znečistit podzemní vodu je
relativně snadné a rychlé, ale náprava a především peníze na ni se
mohou hledat i 20 let.
Ing. Hana Vedrová
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Holešov
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2. Základní škola Holešov oslavila sto let od svého založení
V pátek 24. června vyvrcholily oslavy 100.
výročí 2. Základní školy v Holešově, otevřené
v roce 1911 jako Dívčí obecná a měšťanská
škola Boženy Němcové. Pamětní desku k tomuto
výročí na budově školy odhalil starosta města
PaedDr. Zdeněk Janalík spolu s ředitelkou školy
Mgr. Drahomírou Konvalinkovou za přítomnosti
poslance PČR Josefa Smýkala, místostarostů
Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře,
současných i bývalých zaměstnanců školy, jejích
absolventů i široké veřejnosti.
Následoval křest výročního almanachu
školy, který kromě historie školy, vzpomínek
významných absolventů školy, řady fotografií
a dokumentů obsahuje rovněž seznam všech
učitelů a ředitelů působících na škole od jejího
založení po současnost. Po roztomilém vystoupení krojovaných Hanáčků z Martinic a odtroubení slavnostních fanfár Holešovskými trubači

Přítomní hosté pokřtili almanach školy.

Vážení,
dovolte nám, abychom všem přátelům a příznivcům 2. Základní školy v Holešově upřímně poděkovali za účast při oslavách 100. výročí založení školy v pátek 24. 6. 2011.
Velké poděkování za krásné vystoupení patří panu Karlu Košárkovi, kulturnímu sdružení
Omladina Martinice, Holešovským trubačům, Mažoretkám Holešov, Natálce Gargulákové a Michalu
Sedlářovi ze ZUŠ Holešov, Michaele Kotkové, Martině Zapletalové, Monice Zapletalové, Martinu
Dubickému, dětem ze školní družiny při 2. ZŠ Holešov a paní Ludmile Štaudnerové. Paní Jiřině
Šaškové a panu Petru Chvátalovi za průvodní slovo.
Poděkování patří firmě Kamenictví Pecháček za bezplatné zhotovení pamětní desky a také
holešovské farnosti za uspořádání mše svaté. S úctou
Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka školy, Sdružení rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov,
Školská rada při 2. ZŠ Holešov, zaměstnanci 2. Základní školy Holešov

Na zámku vystoupil také absolvent 2. Základní školy,
klavírní virtuos Karel Košárek.

Součástí oslav byla i výstava kreseb bývalého
učitele školy Jiřího Valenty.
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si všichni účastníci setkání mohli prohlédnout
současné interiéry školy s výstavami z historie školy a obrazů dlouholetého učitele školy
Mgr. Jiřího Valenty.
Den otevřených dveří ve škole pokračoval
až do večerních hodin, ale hosté a účastníci slavnosti se v krásném dopoledni vydali do průvodu
vedeného dvěma skupinami mažoretek do holešovského zámku, kde pokračovalo slavnostní
shromáždění, na kterém byli odměněni zasloužilí
zaměstnanci školy řadou městských vyznamenání. Bohatý kulturní program korunoval rovněž
absolvent 2. Základní školy, klavírní virtuos Karel
Košárek. Večer se potom sešli a zavzpomínali absolventi a zaměstnanci školy v zámku i v zámecké
zahradě při hudební produkci skupin Expo a AZ
band. Oslavy byly uzavřeny v neděli 26. června
ranní mší svatou ve farním kostele.
-kb-

Mnozí návštěvníci školy vepsali pár řádků
do připravených knih.

Od 2. Základní školy do zámku směřoval průvod, v jehož čele kráčeli mažoretky,
představitelé města a další hosté.

www.holesov.cz

In memoriam obdržela Velkou pečeť města
Holešova Jana Krejčí, bývalá dlouholetá
učitelka 1. stupně. Ocenění převzal její syn
Libor Krejčí.

Velkou pečeť města Holešova obdržela
současná ředitelka školy
Drahomíra Konvalinková.

hole‰ovsko 13/2011

Velkou pečeť města Holešova dostala
dlouholetá vedoucí vychovatelka
školní družiny
Ludmila Štaudnerová.

Velkou pečeť města Holešova dostal bývalý
dlouholetý ředitel školy Zdeněk Ehrlich.
Vzhledem k tomu, že se nemohl dostavit
osobně, ocenění za něj převzal jeho zeť
Marcel Hábl.
Foto František Sovadina
Více fotografií z oslav na www.holesov.cz

Velkou pečeť města Holešova
převzal dlouholetý učitel
2. stupně
Jiří Valenta.
Další ocenění u příležitosti 100 let od
založení 2. Základní školy Holešov obdrželi
následující bývalí či současní pedagogové
a pracovníci školy.
Pamětní list v deskách: Dědičová
Libuše, Dvořáková Jitka, Fuksa Rudolf,
Glos Alfons, Hlobilová Hana, Kabelíková Jindra, Kleinová Ivana, Kořínková
Libuše, Košatová Tamara, Květák Josef, Malant Rostislav, Malantová Eliška,
Medková Božena, Stojaníková Ludmila, Trhlíková Ludmila, Zakopalová
Dagmar.
Pamětní list starosty města: Bahnerová Bedřiška, Bakalová Magda,
Bobalíková Pavla, Brázdil Ladislav,
Foukalová Marie, Gregorová Jana, Hlobilová Eva, Kojecká Pavla, Kubišová
Eva, Ležáková Ludmila, Lochmanová
Jana, Netopilová Anežka, Olivík Alois,
Oralová Jiřina, Paseková Hana, Peclová Olga, Pitrunová Eva, Smažilová
Eva, Šenkyříková Bohumila, Valentová
Vlasta, Vránová Marie.
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Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. června 2011
Přijaté usnesení č. 199/2011 - N
2136 Rada města Holešova schválila 1. jako jediný společník v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
obchodních společností Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
a Technické služby Holešov, s.r.o.,
provedení změny zakladatelských
listin těchto společností formou notářského zápisu. 2. Renatu Lochmanovou členkou dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s r.o. Zodpovídá: starosta města. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 200/2011 - N
2074 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit návrh závěrečného účtu města Holešova za rok
2010, a to s výhradou. Zjištěné
nedostatky vyplývaly z nejasného zavádění reformy účetnictví
veřejné správy od 01.01.2010.
Městu škoda nevznikla a nedostatky byly již odstraněny.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 201/2011 - N
2133 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 6/2011 dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 27.
06. 2011.
Přijaté usnesení č. 202/2011 N 2108 Rada města Holešova
udělila příspěvkové organizaci
Mateřská škola Sluníčko Holešov
souhlas pro přijetí finančního
daru ve výši 5.000 Kč od společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666.
Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Lenka Pacíková, ředitelka PO. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 203/2011 - N
2081 Rada města Holešova I vzala
na vědomí nabídku přebytečného
movitého majetku - motocykl Jawa
k využití v rámci hospodaření města
od 3. Základní školy Holešov. II
schválila odprodej tohoto majetku
za podmínek stanovených ve zřizovací listině. Zodpovídá: Mgr. Jitka
Heryánová, ředitelka PO. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 204/2011 - N
2111 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova zvolit dle ustanovení
§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění,
předsedy osadních výborů takto:
- Dobrotice: Naděžda Hlobilová - Količín: Markéta Habrová
- Tučapy: Ing. Tomáš Nedbal Žopy: Luděk Hradil. Zodpovídá:
Ing. Petr Kvasnica. Termín: ZM
27 .06. 2011.
Přijaté usnesení č. 205/2011 - N
2112 Rada města Holešova schválila dle ustanovení § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, termíny jednání
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rady a zastupitestva města Holešova ve II. pololetí 2010 takto:
1. jednání Rady města Holešova: 15.08., 29.08., 12.09., 26.09.,
10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.
a 19.12. 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova: 12.09., 21.11.
a 19.12. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 206/2011 - N
2021 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrotice
a části k.ú. Holešov na základě
schváleného plánu společných
zařízení v rámci „Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Dobrotice“ Zastupitelstvem města
Holešova dne 28. 06. 2011 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 207/2011 - N
2070 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej části městského
pozemku p.č. 668/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře cca 70
m2, k.ú. Všetuly, Zdeňku Maškovi,
bytem Holešov - Všetuly, za kupní
cenu 200 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 30.09.2011.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 208/2011 - N
2071 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej části
městského pozemku p.č. 671/1,
zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře cca 20 m2, k.ú. Všetuly, Ing. Lence Hejdové, bytem
Holešov-Všetuly, za kupní cenu
200 Kč/m2+ náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 09. 2011.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 209/2011 - N
2072 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje částí městských pozemků
p.č. 1938/1, orná půda, o výměře
cca 180 m2, p.č. 1946/1, orná půda,
o výměře cca 15 m2 a p.č. 1946/128,
orná půda, o výměře cca 15 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 210/2011 - N
2080 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit 1. zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku p.č. 2780/16, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 2.
zveřejnění záměru prodeje měst-

ských pozemků p.č. 2780/15,
ostatní plocha, o výměře 20
m2, p.č. 2780/14, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2780/13,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2780/12, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/11, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2780/10, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/9, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/8,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2780/7, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/6, ostatní
plocha, o výměře 20 m 2, p.č.
2780/5, ostatní plocha, o výměře
20 m2, p.č. 2780/4, ostatní plocha,
o výměře 21 m2, p.č. 2790/98,
ostatní plocha, o výměře 21 m2,
p.č. 2790/99, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2790/100,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2790/101, ostatní plocha,
o výměře 20 m2 a p.č. 2790/102,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 211/2011 - N
2109 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku
p.č. 184, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 63
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 212/2011 - N
2079 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit bezúplatný
převod částí městských pozemků p.č. 3520/1, orná půda, o výměře určené v GPL 6 m2 a p.č.
3535/1, ostatní plocha, o výměře
určené v GPL 1 m2, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Zlínského
kraje, IČ 70891320. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27. 06.2 011.
Přijaté usnesení č. 213/2011 - N
2083 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/
BKM/943/2011 s ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, na převod pozemků
p.č. 460/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.č. 461/1,
ostatní plocha, zeleň, p.č. 461/6,
zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
461/7, zastavěná plocha a nádvoří,
p.č. 461/8, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 461/9, zastavěná plocha
a nádvoří, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 214/2011 - N
2105 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2/13, ostatní
plocha, o výměře 1.122 m2 a p.č.

368/3, ostatní plocha, o výměře
93 m2, vše k.ú. Všetuly, z vlastnictví České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 215/2011 N2107 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí
pozemku p.č. 1333/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
62 m2, k.ú. Holešov, z vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 216/2011 N 2104 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova spočívající ve změně
funkčního využití pozemků p.č.
1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4,
1806/6, 1833/1, 1833/15, 1833/17
a 1796/1 (část) v k.ú. Holešov
na občanskou vybavenost - polyfunkční sportovní zařízení. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 217/2011 - N
2106 Rada města Holešova schválila výši finanční odměny - ředitelce
1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové - ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Drahomíře
Konvalinkové - ředitelce 3. Základní
školy Holešov Mgr. Jitce Heryánové
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko
Holešov Lence Pacíkové - ředitelce
Mateřské školy, Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž, Bc. Aleně
Kotoučkové - ředitelce Mateřské
školy, Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové - ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace,
Mgr. Jarmile Vaclachové - ředitelce
Ústřední školní jídelny Holešov Mileně Michalcové - ředitelce Centra
pro seniory, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové - řediteli Městského kultruního střediska
Holešov, příspěvková organizace,
Mgr. Pavlu Chmelíkovi - vedoucí organizační složky Mateřské centrum
Srdíčko Evě Fuksové dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 218/2011 N 2113 Rada města Holešova
schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ 1. Alfonsi Glosovi,
Mgr. Dagmaře Zakopalové a Ivaně
Kleinové u příležitosti oslav 100.
výročí založení 2. Základní školy
Holešov a 2. Liboru Bořutovi,
bytem Žopy, u příležitosti jeho
sedmdesátého bezpříspěvkového
daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 7
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Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. června 2011
Pokračování ze str. 6
Přijaté usnesení č. 219/2011 N 2115 Rada města Holešova
I schválila uspořádání jednodenní
osvětové a propagační akce v rámci Evropského dne bez aut dne
22. 09. 2011 a II pověřila starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
podpisem Charty 2011. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 220/2011 N 2131 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši: 3.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů v Holešově, Bořenovská 1,
Holešov, IČ 63414082, na oslavy
40. výročí družby mezi Sborem
dobrovolných hasičů města Holešova a Dobrovolným hasičským
sborem obce Topolčianky, které
se uskutečnily dne 14.05.2011
a - 10.000 Kč MGC Holešov, o.s.,
Palackého 1666, Holešov, IČ
26615606, na účast na Mistrovství Evropy juniorů v minigolfu,
které se uskuteční ve dnech 10.
- 13. 08. 2011 v italském Naturnu.
Finanční částky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 221/2011 - N
2132 Rada města Holešova schválila 2. Základní škole Holešov bezplatné užití prostor holešovského
zámku na realizaci oslav jejího 100.
výročí dne 24.06.2011. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 222/2011 N 2075 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní
na prodej stavby bez čp/če
garáže na pozemku p.č. 1196/2
a pozemku p.č. 1196/2, výměra
1.393 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27.06.2011.
Přijaté usnesení č. 223/2011 - N
2094 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje domu čp. 543 stojícího
na pozemku p.č. 1415/1 a pozemku p.č. 1415/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 366 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 224/2011 - N
2095 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje domu čp. 183
stojícího na pozemku p.č. 567
a pozemku p.č. 567, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 766
m2, k.ú. Všetuly, dle předložené-

ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 27.
06. 2011.
Přijaté usnesení č. 225/2011 - N
2102 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje domu čp. 1030 stojícího
na pozemcích p.č. 45/2, p.č. 45/7,
p.č. 3701/8 a pozemky p.č. 45/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2, p.č. 45/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8
m2, p.č. 3701/8, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 9 m2, a domu
bez čp/če stojícího na pozemku
p.č. 45/9, a pozemku p.č. 45/9,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 226/2011
- N 2117 Rada města Holešova I doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit 1. nejvhodnější návrh na zastavění II.
části lokality ulice Školní, a to
skupině občanů - občanské
sdružení „Školní II“, zastupované Ing. Rostislavem Urbanem.
2. prodej částí městských pozemků p.č. 1082, ostatní plocha, o výměře 467 m2, p.č. 1083,
zahrada, o výměře 166 m2 p.č.
1084, ostatní plocha, o výměře
473 m2, p.č. 1085, zahrada, o výměře 203 m2, p.č. 1086, ostatní
plocha, o výměře 472 m2, p.č.
1087, zahrada, o výměře 190 m2
p.č. 1088, ostatní plocha, o výměře 480 m2, p.č. 1089, ostatní
plocha, o výměře 464 m2, p.č.
2837/1, ostatní plocha, o výměře
1.154 m2, vše k.ú. Holešov, dle
předložené zastavovací studie
a následně zpracovaného geometrického plánu, zadaného
odborem ISÚ Městského úřadu
Holešov, skupině občanů dle
předloženého návrhu, za kupní cenu 1.200 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Smlouvy
budou uzavřeny v termínu do 15.
11. 2011. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. II doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1.
nejvhodnější návrh na zastavění
I. části lokality ulice Školní, a to
návrh společnosti FIROINVEST,
s.r.o., Fryšták, IČ 27753271, zastoupené jednatelem společnosti Robertem Filákem. 2. prodej
částí městských pozemků p.č.
1070, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 127 m2, p.č. 1071,
ostatní plocha, o výměře 191 m2,
p.č. 1072, ostatní plocha, o výměře 437 m2, p.č. 1073, ostatní
plocha, o výměře 197 m2, p.č.
1074, ostatní plocha, o výměře
437 m2, p.č. 1075, ostatní plocha, o výměře 191 m2, p.č. 1077,

ostatní plocha, o výměře 434 m2,
p.č. 1078, ostatní plocha, o výměře 191 m2, p.č. 1079, ostatní
plocha, o výměře 444 m2, p.č.
1080, ostatní plocha, o výměře
200 m2, p.č. 1081, ostatní plocha,
o výměře 460 m2 a p.č. 2961/1,
ostatní plocha, o výměře 1.003
m2, vše k.ú. Holešov, společnosti
FIROINVEST, s.r.o., Fryšták, IČ
27753271, zastoupené jednatelem společnosti Robertem Filákem, za kupní cenu 1.801 Kč/
m2+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 30.09.2011. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 227/2011 - N
2116 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej nebytového
prostoru č. 1193/5 o výměře 54,95
m2 v budově 1193, 1194 a 1195,
ul. U Letiště, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 5495/119478
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 5495/119478, vše k.ú. Holešov, Bc. Stanislavu Julíčkovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 205.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 30. 09. 2011. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 228/2011 N 2118 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej
nebytového prostoru č. 1193/6
o výměře 135,08 m2 v budově
1193, 1194 a 1195, ul. U Letiště,
včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu
o velikosti 13508/119478 a podílu na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 13508/119478, vše k.ú.
Holešov, Václavu Bílkovi, bytem
Zlín, za kupní cenu 650.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 09. 2011. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 229/2011 - N
2121 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej nebytového
prostoru č. 1195/5 o výměře 52,75
m2 v budově 1193, 1194 a 1195, ul.
U Letiště, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu o velikosti 5275/119478 a podílu na pozemku p.č. 2727/2, zasta-

věná plocha a nádvoří, o velikosti
5275/119478, vše k.ú. Holešov,
Janě Doleželové, bytem Holešov,
za kupní cenu 241.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30. 09.
2011. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 230/2011 N 2134 Rada města Holešova
schválila prodloužení nájemních
smluv na užívání bytů na ul. Bořenovská v Holešově takto: 1.
na dobu určitou do 30. 06. 2012
nájemcům: Milan Pilo, Pavel Bihari, Angelika Pačajová, Ilona
Gaborová, Juraj Gabor a David
Gabor. 2. na dobu určitou do 31.
08. 2011 nájemci Jaromíru Navrátilovi. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 231/2011 - N
2124 Rada města Holešova schválila 1. uzavření dohody o uznání
dluhu za užívání bytu a plnění závazků ve splátkách s: - Dušanem
Fialou, bytem Holešov a - Vlastou
Očadlíkovou, bytem Holešov, dle
předloženého návrhu. 2. ukončení
nájemní smlouvy uzavřené s Vlastou Očadlíkovou, bytem Holešov,
a to dnem 30. 06. 2011 na užívání
bytu č. 29, velikost 1+kk o výměře
36,70 m2 v domě s pečovatelskou
službou čp. 1597 na ul. Novosady
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 232/2011
- N 2125 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s Anežkou Němečkovou, bytem Holešov, 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 do 30. 06.
2012 s účinností od 01. 07. 2011.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 233/2011 - N
2126 Rada města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy,
a to do 30. 06. 2012: 1. Emě Gaborové na užívání bytu č. 7 o vel.
2+1 v městském domě čp. 183
na ul. Palackého v Holešově, 2.
Janě Chytilové na užívání bytu č.
15 o vel. 1+1 v městském domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově
a 3. Josefu Šebovi na užívání bytu
č. 7 o vel. 1+1 v městském domě
čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 234/2011 - N
2123 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající
se výměny bytu Jarmily Gaborové na ul. Bořenovská v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: RM 15. 08. 2011.
Pokračování na str. 8
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Firma Unimarco chce v zóně investovat 20 milionů korun
Holešov (red) - Společnost Unimarco, která
se zabývá prodejem, montáží a opravami zemědělských strojů, má zájem o pozemky ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Firma ze Zádveřic
potřebuje moderní prostory pro rozšíření stávající
výroby. Společnost již podepsala se Zlínským krajem Deklaraci o porozumění, nyní ji čeká příprava
projektové dokumentace a stavební a územní
řízení. Samotnou stavbu by chtěl investor zahájit

v polovině příštího roku. Unimarco, a.s., nyní
sídlí ve vlastních prostorách v Zádveřicích. „Jsou
ovšem nedostačující, neumožňují nám další rozvoj,“ poznamenal spolumajitel Robert Mladenov.
Unimarco nyní zaměstnává zhruba 30 pracovníků,
po výstavbě nového závodu jejich počet zřejmě
vzroste až na 45. Unimarco potřebuje pro svůj
záměr 1,13 hektaru. Samotná provozní hala bude
mít zastavěnou plochu 1 210 m2, zbytek připadá

na zeleň, komunikace a zpevněné plochy. Firma
předpokládá, že povolení ke stavbě by mohla
získat zhruba do jednoho roku. Stavební práce
by tak začaly v červnu 2012 a skončily přibližně
o rok později.
Unimarco je již desátým investorem, se kterým byla podepsána Deklarace o porozumění
o vstupu do průmyslové zóny.

Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. června 2011
Dokončení ze str. 7
Přijaté usnesení č. 235/2011 - N 2127
Rada města Holešova I schválila
prodloužení nájemní smlouvy, a to
do 30. 06. 2012 těmto nájemcům:
1. Růženě Rakašové na užívání bytu
č. 2 o vel. 1+1 v městském domě čp.
183 na ul. Palackého v Holešově, 2.
Miroslavu Sonntagovi na užívání bytu
č. 1 o vel. 1+1 v městském domě čp.
55 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově, 3. Janu Pekařovi na užívání bytu
č. 8 o vel. 1+0 v městském domě čp.
507 na ul. Palackého v Holešově, 4.
Boženě Sedláčkové na užívání bytu
č. 8 o vel. 1+kk v městském domě
čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově,
5. Josefu Spieglovi na užívání bytu
č. 11 o vel. 1+0 v městském domě
čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově, 6.
Kateřině Šudřichové na užívání bytu
č. 5 o vel. 1+1 v městském domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově, 7.
Jarmile Solařové na užívání bytu č.
12 o vel. 1+1 v městském domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově,
8. Stanislavu Hodoušovi na užívání
bytu č. 43 o vel. 1+kk v městském
domě čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově, II schválila uzavření nájemní
smlouvy za účelem poskytnutí náhradního ubytování, a to na dobu určitou od 01. 07. 2011 do 31. 08. 2011
s těmito nájemci: 1. Jiřím Valdem,
bytem Holešov, na užívání bytu č. 8
vel. 1+1 v městském domě čp. 282
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na ul. Nábřeží v Holešově, 2. Radkem
Useinem, bytem Holešov, na užívání
bytu č. 14 v městském domě čp.
1600 na ul. Novosady v Holešově,
3. Petrem Záležákem na užívání bytu
č. 7 o vel. 1+1 v městském domě čp.
64 na ul. Masarykova v Holešově a 4.
Olgou Ondruškovou na užívání bytu
č. 6 o vel. 1+1 v městském domě čp.
1400 na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 236/2011 - N
2128 Rada města Holešova schválila 1. uzavření nájemní smlouvy s Jiřinou Zdražilovou, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 2,
velikost 2+1, o výměře 95,90 m2
v domě čp. 54 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově, a to na dobu
určitou do 30. 06. 2012 s účinností od 01. 07. 2011. 2. uzavření
nájemní smlouvy s Jaroslavou
Synovou, bytem Holešov, na užívání bytu č. 12, velikost 1+1, o výměře 58,41 m2 v domě čp. 1600
na ul. Novosady v Holešově, a to
na dobu určitou do 30. 06. 2012
s účinností od 01. 07. 2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 237/2011 - N 2119
Rada města Holešova I schválila vyhlášení výběrového řízení na dodávku
„Technologické centrum, elektronická
spisová služba a vnitřní integrace

úřadu ORP Holešov“ prostřednictvím
společnosti AJL, s.r.o., Velké Meziříčí. II jmenovala komisi pro otevírání
obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Ivan Slezák
- předseda - Bc. Jaroslav Chmelař
- Ing. Petr Kvasnica - Ing. Dušan
Leško - Lubomír Paleček. Zodpovídá:
Ing. František Fuit, tajemník městského úřadu. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 238/2011 - N
2073 Rada města Holešova vzala
na vědomí zprávu o provedené
inventarizaci majetku a závazků
města Holešova za rok 2010. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 239/2011 - N 2054
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 30. května 2011.
Přijaté usnesení č. 240/2011 N 2138 Rada města Holešova
projednala žádost oční lékařky
MUDr. Vandy Trhlíkové a konstatovala, že podporuje všechny aktivity vedoucí k rozšíření služeb
ve městě, ale není v její kompetenci doporučovat zdravotním pojišťovnám stanovení úvazků privátních lékařů. Zodpovídá: Ing. Petr
Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 241/2011 - N 2137
Rada města Holešova I projednala
usnesení č. 63/2011 Zastupitelstva

města Holešova ze dne 18.04.2011,
kterým pověřilo radu města řešením doporučení finančního výboru. II
konstatovala: 1. eliminace nákladů
na veřejné WC bude řešena v souvislosti s prodejem budovy čp. 1030
na nám. Sv. Anny v Holešově. 2. optimalizaci nákladů na energie řešila
svým usnesením č. 137/2011 ze dne
29. 04. 2011. III pověřila starostu
a místostarosty města přípravou návrhu dalšího směřování čtrnáctideníku Holešovsko pro diskusi všech
zainteresovaných subjektů.
Přijaté usnesení č. 242/2011 - N
2139 Rada města Holešova projednala žádosti o finanční příspěvek: 1. ZO Českého zahrádkářského svazu Holešov na uspořádání
výstavy mečíků, která se bude
konat ve dnech 30. - 31. 7. 2011,
a z důvodu napjatého rozpočtu
poskytnutí příspěvku neschválila. 2. občanského sdružení Fond
ohrožených dětí, o.s., Praha 1,
Na Poříčí 6, a z důvodu podpory
subjektů tohoto typu pouze v holešovském regionu poskytnutí
příspěvku neschválila. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Ve státní části maturity uspěli všichni holešovští gymnazisté
V pondělí 20. června 2011 se
v holešovském zámku naposled
sešli maturanti Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, aby slavnostně převzali maturitní vysvědčení
z rukou členů vedení školy. Děje
se tak každým rokem, ale letos to
bylo přece jen jiné. K maturitnímu
vysvědčení totiž přibyl i protokol
o maturitní zkoušce, který obsahuje podrobnější informaci o tolik
obávané a diskutované společné
části maturitní zkoušky. Právě ta
se v těchto dnech dostává do pozornosti, protože ne všem se v ní
dařilo. O to větší radost nám udělali
naši maturanti. Ve státní části byli
totiž všichni úspěšní, a to v základní i vyšší úrovni. Do výsledného
hodnocení maturitní zkoušky se
pak promítají obě části maturitní
zkoušky, tj společná - státní i profilová - školní.

Závody ve střelbě
Dobrotice (red) - Myslivecké
sdružení Hradisko Dobrotice pořádá 13. ročník závodu ve střelbě
na asfaltové terče Americký trap.
Akce se koná v sobotu 9. července
od 9 hodin na střelnici v Dobroticích. Pořadatelé zvou srdečně
myslivce, přátele a příznivce myslivosti i občanskou veřejnost.

ORL získá nový
přístroj
Specializovaný přístroj, který
je v současné době v oboru ORL
ojedinělý, získá v nejbližších dnech
ušní, nosní a krční oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Přístroj
bude velkým přínosem při operacích štítné a příušní žlázy a při
operacích krku.
(red)

Z 86 maturantů prospělo
s vyznamenáním 30 žáků, 53 žáků
prospělo a bohužel v profilové - školní části se třem žákům v jednom
předmětu nepodařilo předvést uspokojivý výkon. Vynikající výkon však
předvedli maturanti oktávy, kde z 27
žáků prospělo s vyznamenáním 18
absolventů, ze kterých 12 mělo
na vysvědčení samé výborné.
Pochvalu si zaslouží i maturanti čtyřletého oboru. Na rozdíl
od ostatních škol v kraji byly tyto třídy
zařazeny do pilotního projektu kurikulární reformy, a proto maturovali
v profilové části až ze tří předmětů.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům pedagogického
sboru Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov za jejich práci při přípravě a realizaci maturitních zkoušek
a za práci s žáky v průběhu celého
jejich studia.

Poděkování patří i rodičům,
kteří vytvořili svým dětem vhodné
podmínky ke studiu a podporovali je v jejich úsilí a práci na cestě

k první důležité životní zkoušce maturitě.
Mgr. Blažena Kubíčková

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Dne 20. června 2011 se v prostorách holešovského zámku uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventů VPŠ
a SPŠ MV v Holešově, maturitního
ročníku 2010/2011. Žáci tříd 4. A
a 4. B převzali vysvědčení a četná ocenění z rukou svých třídních
učitelů kpt. Mgr. Hany Pacíkové
a kpt. Mgr. Miroslava Kolomazníka. Tato vysoce slavnostní a místy až dojemná událost se konala
za účasti zástupců vedení školy,
představitelů města Holešova,
učitelů, vychovatelů a rodinných
příslušníků žáků.
Za čtyři roky obětavé dobrovolnické činnosti v Centru pro
seniory v Holešově předala ředitelka tohoto centra Mgr. Ivana
Bozděchová šesti dívkám pamětní
listy a upomínkové předměty. Celý

program moderovala kpt. Mgr. Daniela Barteczková. Na závěr bych
rád poblahopřál našim maturantům
k velmi dobrým výsledkům a také
poděkoval všem, kteří se podíleli

na zabezpečení tohoto slavnostního aktu a na úspěšné organizaci letošních státních maturitních
zkoušek u nás ve škole.
Mgr. Lumír Františák

Veřejná cvičební hodina nejmenších se konala na hřišti u sokolovny
V polovině června se opětovně uskutečnila veřejná cvičební hodina T. J. Sokol Holešov. Starostka
Sokola ses. Smrčková přivítala velký počet účastníků. Pro nejmenší děti ze cvičení rodičů s dětmi
a předškoláků byla připravena
překážková dráha a z jejich cvičebního náčiní pak zkoušky dovednosti. Výsledky byly zaznamenány
na účastnickou kartu a odměněny
velkou medailí a sladkostmi. Tuto

hodinu pro naše nejmenší připravily cvičitelky sestry Zuzana Poláková, Andrea Ivánková a Božena
Škubalová. Je obdivuhodné, jak
sestra Zuzana Poláková zvládla
veškerou činnost i se svou 14měsíční Amálkou, kterou měla přivinutou k sobě, a Amálka už takto
s maminkou absolvovala nejednu
cvičební hodinu. Druhá cvičitelka
ses. Ivánková je pro nás více než
spolehlivou cvičitelkou, protože

díky ní mohlo pokračovat cvičení nejmenších po dobu mateřské
dovolené sestry Polákové. Sestra
Škubalová se dlouhá léta věnuje
cvičení mladšího žactva.
Sestry Škubalová i Poláková
spolu s dalšími trenéry a cvičiteli
Sokola Holešov pracují ve svém
volném čase bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Jejich práce
byla oceněna představiteli našeho
města letos v květnu na slavnost-

ním zasedání v sala terreně při oceňování osobností města v oblasti
sportu, kultury a volnočasových
aktivit. Program pokračoval dále při
táboráku s opékáním špekáčků.
Děkujeme také všem ochotným maminkám i babičkám, které přispěly drobným pohoštěním
a z naší „švédské lavičky“ si malí
cvičenci i další návštěvníci mohli
nabídnout něco k zakousnutí.
T. J. Sokol Holešov

Přijďte mezi nás
Cvičební program prvního pololetí jsme ukončili a přes prázdniny
pokračuje cvičení žen TAJ-ČI v zámecké zahradě (plocha za zahradnictvím). Zájemci mají možnost se k našemu cvičení bezplatně
připojit. Cvičíme v pondělí a ve středu od 18.00 hod. Po prázdninách
se sejdeme ke cvičení od 5. září v sokolovně. Ještě předtím, však
musí následovat důkladnější úklid v prostorách sokolovny, ke kterému
bude zapotřebí pomoci členů Sokola. Z finančních důvodů je stávající
placený úklid omezen na nejnutnější a další část si musíme zajistit
svými silami. K aktivnímu pohybu po prázdninách zveme nejen naše
členy, ale i další zájemce o zdravý a pravidelný pohyb v jednotlivých
hodinách oddílu všestrannosti.
(so)
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Na letošním Přílepském Békalovi vystoupil i Pepa Nos
Dolní louka v zámeckém parku
v Přílepích se opět proměnila na jeden víkend v dějiště regionálního
folkového festivalu Přílepské Békal
2011. V sobotu 4. 6. se od 14 hodin
začalo na pódiu pod zámeckou věží
střídat osm uskupení hrajících folk,
tramp či country muziku.
Na pódiu se jako první představila vsetínská kapela Vrkoč, v jejíž
sestavě najdeme také pro tento žánr
poněkud netradiční klarinet. Po asi
půlhodinovém vystoupení se před-

vystoupení formace Šiška a spol.
z Ostravy. Po krátké přeháňce a výpadku elektriky vystoupil známý protestsongový písničkář ze Zlína Ziggy
Horváth, který patří mezi pravidelné
interprety festivalu, a svým vystoupením opět nezklamal. Po Ziggyho
písničkách, ve kterých poukazuje
na stav současné společnosti a morálky, zazněl poněkud veselejší,
do rocku laděný repertoár hulínské
formace Nebo Co. Skupina Nápoj
zdarma patří taktéž mezi pravidel-

Legenda českého folku Pepa Nos v přílepské zámecké zahradě.

Diváci se na Békalovi dobře bavili.

Holešovská kapela Texas proměnila Békala v letní country bál.
Více fotografií na www.bekal.prilepy.net.

stavila na pódiu folková formace
Hrnek, která přijela do Přílep až
z dalekého Hlučína.
Všichni návštěvníci kromě dění
na pódiu sledovali také dění na obloze a čekali, zda se Přílepům vyhne
blížící se bouřka. Hrom uhodil při

né hosty a kapela, která nechyběla
na žádném ročníku Békala, zahrála
nové skladby v obnovené sestavě.
S přicházejícím večerem se
začal areál hustěji zaplňovat a asi tři
stovky fanoušků mohly uvítat českou
folkovou legendu Pepu Nose. Tento

známý písničkář svoje vystoupení
protkával vtipnými bonmoty a narážkami a samozřejmě nechybělo
ani šmoulí disko ve známé skladbě Země je kulatá. Zkrátka Pepa
Nos dokázal, že i po dvaceti letech
ovládá hlas i hmatník kytary naprosto dokonale. Po velkém aplausu
následovala krátká autogramiáda
a na pódiu se připravovala holešovská country kapela Texas.
Mezitím se v zámecké zahradě
setmělo a účastníci dosud poslechového festivalu se s prvními akordy
Texasů roztančili. Akce se takto
proměnila v letní country bál, který
končil něco po půlnoci. Návštěvníci,

kteří přijeli pod zámeckou věž do Přílep z větších dálek, využili možnosti
stanovat přímo v zámeckém parku.
Kytara a zpěv zněly u připraveného
táboráku ještě dlouho po skončení vlastního programu. Pořadatelé
(Přílepský kulturní spolek) nenechali
nic náhodě a každý měl možnost se
občerstvit, ochutnat něco z místních
specialit nebo přečkat přeháňku pod
připravenými stany.
Letošní úroveň festivalu podpořili: MAS Moštěnka, Fly United,
Kovotrend, Korund OK, Elko ep,
Tacl restauranr, Altec International
a další.
Miroslav Sovadina

Úspěch studentů z Pivovarské v soutěži Spotřeba pro život
Občanské sdružení spotřebitelů TEST pod záštitou paní
europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, vyhlásilo v rámci
mezinárodní soutěže „Spotřeba pro život“ 2. ročník soutěže
v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež,
zaměřeného na testování výrobků
a služeb. Motto soutěže bylo: „Kdo
chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by si je
umět najít - aneb spoléhat se jen
na informace prodávajícího může
být ošidné, proto je třeba umět si
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některé informace ověřit.“ Nosné
téma tohoto ročníku soutěže bylo
„Náš spotřebitel a výběr zboží“.
Studenti SOŠ Holešov, Pivovarská 1419 se do soutěže zapojili
třemi soutěžními pracemi, z nichž
s prací na téma „Cyklista“ získali
1. místo.
Vítěznému týmu studentů blahopřejeme a všem zúčastněným
studentům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Olga Pastyříková
koordinátor soutěže
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Výstava Odkaz Michaela Thoneta v Bystřici pod Hostýnem
Až do 24. července 2011 můžete na zámku
v Bystřici pod Hostýnem navštívit výjimečnou
výstavu Odkaz Michaela Thoneta, která byla
realizována ke 150. výročí založení bystřické
továrny Thonet. V Holešově a okolí nás na tuto
výstavu kromě plakátů upozorňují i velké billboardy. Považuji za důležité i ve čtrnáctideníku
Holešovsko věnovat této výstavě krátkou doporučující recenzi.
Tvůrcem výstavy se stal jeden z našich
největších znalců historie továrny, ale i vývoje
sedacího nábytku v Čechách Jiří Uhlíř. V minulém roce se například spolupodílel na výstavě
v Moravské galerii v Brně Thonet - Mundus a ti
další. Bystřická výstava je situována ve třech
místnostech v prvním patře místního zámku.
V největší místnosti jsou zachyceny začátky
Michaela Thoneta v Boppardu na středním Rýnu,
jeho pokračování ve Vídni od roku 1842 a zakázky pro šlechtické paláce (Liechtensteinové, Palffyové, Schwarzenbergové). Dále je pozornost
upřena na prezentaci Thonetovy firmy na Světové výstavě v Londýně v roce 1851, na stavbu
první továrny v moravských Koryčanech (1856)
a vývoj klasických řad I. a II. Právě nábytek ze
Světové výstavy se nám uceleněji k vidění nabízí
zcela poprvé. Může za to i objev jedinečného
vykládaného stolu, který byl nalezen na zámku
ve Vizovicích v roce 2003.
Druhá místnost se soustředí na vývoj nábytkových typů konce 19. a první poloviny 20.
století. Zajímavá je zejména snaha Augusta
Thoneta (syna Michaela Thoneta) hledat něco
nového oproti klasickým řadám a z toho plynoucí
rozličné tvaroslovné pokusy, z nichž však většina

nenabyla sériové výroby. Vystavené předměty
jsou proto většinou sběratelské unikáty. Do tápání na přelomu století přinesli svěží vítr přední
čeští i světoví návrháři, kteří od Thonetů dostávali
zakázky. Jmenujme nejprve mladého nadaného
Gustava Siegela, žáka Josefa Hoffmana, poté
Josefa Hoffmana osobně, dále Kolomana Mosera, Adalberta Niemeyera, A. G. Schnecka, Adolfa
Loose, Jana Kotěru, Josefa Franka a další.
Současná produkce nástupnické firmy TON,
a. s. je situována do poslední - třetí místnosti. Zde
je vidět pokračování tradice ohýbaného nábytku.
My si můžeme jenom přát, aby se například

Zakladatel firmy Michael Thonet.

židle 002 nebo židle Merano staly podobnými
legendami jako židle č. 14.
Výstava se nese spíše v galerijním způsobu
prezentace. Veškerá pozornost návštěvníka má
být určena pouze křivkám a ladným tvarům thonetek. Tomu je podřízen způsob instalace i minimum
doplňkového (zejména obrazového) materiálu. Je
na diskuzi, zda to není škoda. Vnímající sice není
odváděn od přímé komunikace s exponátem, ale
je ochuzen o kontext, kterým by si mohl doplnit
představu o fenoménu firmy Thonet. Výstavní
sály by mohlo doplnit více předmětů a fotografií
z výroby i rozvoje města Bystřice pod Hostýnem,
nápadité reklamy firmy, obchodní katalogy, vzorové interiéry a v neposlední řadě fotografie potomků Michaela Thoneta a dalších majitelů podniku.
K výstavě je vydán i malý katalog. Zájemce o větší
množství informací rovnou odkazuji na odborné
monografie Jiřího Uhlíře (např. Thonet: Porýní Vídeň - Morava vydaná roku 2001). Jako doplněk
bystřické výstavy se sluší odkázat na expozici
užitého umění v Moravské galerii v Brně nebo
na právě probíhající výstavu v Muzeu umění
v Olomouci nazvanou Pro tentokrát nesedat (trvá
až do 9. října 2011). Zde si můžete doplnit kontext
celého vývoje sedacího nábytku od poloviny 19.
století až do počátku 21. století.
Nakonec zbývá dodat, že nemáme mnoho
příležitostí vidět v našem regionu výstavu špičkového užitého umění. Pokud tedy nechcete
za thonetkami cestovat až do Brna nebo do Olomouce, zvolte kratší cestu do Bystřice pod Hostýnem, kde jich nyní můžete vidět nejvíce.
Recenzi výstavy připravil
Ondřej Machálek

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

I velké děti se radují a smějí… aneb Westernový den v Kostelanech
V dnešní uspěchané době se velmi často
zapomínáme dívat kolem sebe a vnímat ostatní
lidi, včetně jejich problémů a starostí; spíše řešíme
a rekapitulujeme problémy vlastní, jež jsou pro
nás logicky nejvýznamnější a často dle našeho
mínění dokonce životně důležité…
Ten, kdo se v pátek 10. června 2011 zúčastnil Westernového dne konaného na Ranči
v Kostelanech pro děti a žáky speciálních škol
s jednou či více vadami, pro děti z dětských domovů a vesniček a pro invalidní a postižené děti
s doprovodem, měl možnost nahlédnout do světa
úplně jiných lidí s úplně jinými starostmi. Tato akce
se konala již pošesté v rámci oslav Dětského
dne s cílem oslovit skupinu dětí a lidí, na které
naše společnost velmi často a ráda zapomíná,
přičemž za děti byli bráni i účastníci v dospělém
věku, jejichž zdravotní omezení či postižení je řadí
do této kategorie. Rovněž názor přítomných vychovatelek byl jednoznačný: „Všichni jsou naše
děti a je jedno, kolik je jim let, chováme se k nim
jako ke všem dětem a máme je rádi a milujeme
je jako jiné děti…“
Pro všechny účastníky, ať pěší, či na vozíčku,
byly připraveny v areálu ranče na indiánské louce
soutěžní disciplíny se sladkou odměnou, celým
programem je provázela hudební kulisa a moderátor, který všechny seznámil s programem. Děti
měly rovněž možnost svézt se na koních a využít

službu tzv. hippoterapie v rámci léčebné rehabili- jakýmkoliv způsobem pomáhali. Město Holetace, v poledne byl pak pro všechny návštěvníky šov mělo své zástupce v Josefu Smýkalovi,
připraven oběd a po celou dobu zajišťovali pořa- ing. Luďku Urbanovi a Mgr. Svatavě Ságnerodatelé kvalitní pitný režim. Součástí Dětského dne vé, kteří se akce zúčastnili a podpořili ji.
byla rovněž divadelní část, ve které děti zhlédly
Pokud máte občas pocit, že vaše starosti
indiánské příběhy a pohádky. Závěrečné vystou- jsou ty největší ze všech a nevíte si rady s jejich
pení Standy Hložka očekávali všichni přítomní řešením, nabízím vám jednoduchou terapii - zas netrpělivostí - písničky oblíbeného velkého vítejte do světa dětí a lidí s postižením tělesným
kamaráda dětí každého věku roztančily a roze- či duševním, chvíli je pozorujte a snažte se pozpívaly všechny, i vozíčkáři na tribunách se bavili rozumět jejich štěstí a radostem… mohou se pak
v rytmu známých hitů a zpívajícím účastníkům stát i vašim štěstím a radostí …
vyloudily tóny na tváři šťastný úsměv.
Mgr. Svatava Ságnerová
Poděkování za
nesmírně užitečnou
akci patří obci Kostelany a Ranči Kostelany, dále poslanci PSP
ČR Josefu Smýkalovi, pod jehož záštitou
a za jehož přítomnosti celý Den proběhl,
dále akci podpořili
o.s. Olympia, České
dráhy a. s., Ptáček
pozemní stavby s.
r.o., Syner Morava
a. s. a Kooperativa a.
s. a dík patří i všem,
Na Westernovém dnu v Kostelanech byli přítomni také holešovští zastukteří při tomto setkání
pitelé Svatava Ságnerová, Josef Smýkal (na fotografii) a Luděk Urban.
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Holešovská regata musela nadchnout všechny účastníky
I při vědomí konstatování, že slovo muset
by se mělo v této souvislosti používat opravdu
vzácně a s rozmyslem, v tomto případě je namístě.
Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci
s Agenturou Velryba dalo základ nové festivalové
tradici. Vizovické Trnkobraní má od letošního roku
těžkou konkurenci. Jakkoliv „zatím“ jednodenní.
Pod názvem Holešovská regata našel každý příznivec aktivního a kulturního trávení volného času
zábavu pro celou rodinu. V sobotu 25. července
navíc spolu s pořadateli spolupracovalo i počasí.
Předpověď v podobě deště se naštěstí tentokrát
nevyplnila. Právě deštivé počasí překazilo zkraje
měsíce první avizovaný koncert kapely Chinaski.
Ten byl poté přeložen právě na termín Holešovské
regaty a pražská populární kapela ještě rozšířila
takřka marnotratně bohatý a pestrý program.
Program, na který většinu dne svítilo sluníčko,
i když se na obloze honily mraky. Po celý den
převládaly příjemné letní teploty, jen večer bylo
o něco chladněji, než bývá v tyto dny zvykem, ale
příjemný prožitek to stejně neovlivnilo.
Festival byl zahájen v pravé poledne, kdy se
pro veřejnost otevřela brána zámecké zahrady,
hlavního dějiště sobotního odpoledne. Návštěvnost byla v pravdě enormní. Po celý den park
praskal ve švech a diváků stále ještě přibývalo.
Večer už byl mnohatisícovým davem zhusta obsazen celý obrovský areál. Pro děti byl připraven
doprovodný program v podobě různých pouťových atrakcí. Pro všechny pak síť občerstvení
s nápoji a pochutinami všeho druhu.
Oficiální koncertní program odstartovaly formace V.S.P.H. a Jazzzubs a po nich nastoupil
první hvězdný host festivalu - Divokej Bill. Této
populární kapele se podařilo svými chytlavými
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melodiemi navodit a rozproudit náladu a atmosféru. Správně naladěné obecenstvo se poté
přesunulo k prvnímu rameni Neptunova trojzubce,
kde začala přehlídka kuriózních plavidel, podle níž
nese celá akce název. Plavidla různých velikostí,
provedení a barev nebyla v závodě oceňována
za rychlost, ale za originalitu, důvtip a nápaditost.
Posádky byly minimálně dvojčlenné, ale převládly
lodě s větším osazenstvem. To bylo mnohdy
rozvrženo nejen nad vodou, ale i pod. Závodní
projížďka byla následně ještě rozšířena o možnost
svezení se pro jakéhokoliv zájemce, čehož využily
hlavně děti. O pozornost od vody zpátky k pódiu si
následně řekla skupina Děda Mládek Illegal Band,
která zahrála ve druhém postaveném menším
amfiteátru. Od ní zazněly takřka všechny zásadní
songy, které proslavil Ivan Mládek. Muzikanti se
rozloučili Jožinem z bažin a pozvali do „hlavního
stanu“ na Chinaski. Kapela zahrála věci ze své
nové desky, ale připomněla se i výběrem ze svých
starých hitů. Ani po hodině a čtvrt ji diváci nechtěli
pustit z pódia, a tak musela přidat ještě dvě
písničky. Program složený z osvědčených šlágrů
si do Holešova přivezla i Anna K. Stejně jako
u předchozích Chinaski si diváci mohli zpívat s sebou. Následná přestávka mezi koncerty potřebná
k přípravě zvukové aparatury byla opět efektivně
zužitkována. Na menším pódiu proběhla vtipná
divadelní zkratka ze Shakespeara. Tato ochutnávka v provedení zlínských herců se dala brát jako
důmyslná upoutávka na celé představení složené
z úryvků her slavného dramatika alžbětínského
období, které pod názvem Shakespeare ve 120
minutách je momentálně v repertoáru Městského
divadla Zlín. Mistra slova vystřídala opět hudba.
Hlavní večerní čas od 20 hodin patřil slovenské
legendě No Name. Zpěvák Igor Timko se ukázal

nejen coby frontman jako dobrý moderátor, ale
i tanečník a bavič. Bratrská poprocková formace
z Košic potěšila výběrem svých největších pecek
a bohatě vynahradila fakt, že se na její vystoupení
muselo pro dolaďování technických detailů čekat
o něco déle. Stejně jako Chinaski nebyli ani slovenští chalani po odehrání poslední písničky hned
propuštěni a museli přidávat. Celý festivalový
maratón uzavřela noční Pirátská tancovačka se
skupinou Expo.
Marie Drechslerová
Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz
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Mládí kraje a úspěchy mladých zpěváků
Mládí kraje - tak se
nazývá klání mladých
lidiček, pohybujících se
již v mladém věku kolem
umění. V tomto případě
hudebního. V dubnu se
odehrálo krajské kolo tohoto klání v prostorách
baťovské architektury
zlínské ZUŠ. V kategorii zpívajících mladých
mužů nenechal svým
výkonem porotu v klidu
holešovský student Michal Novák z holešovské
ZUŠ, ze třídy paní učitelky Kateřiny Juráškové s písní z muzikálu L.
Vetešky „Holky na ocet“.
Svůj neklid mu dala porota najevo přiřčením
prvního místa, a Michal
tak nechal za sebou dva velké favority své
kategorie.
V podobném duchu celé soutěže se nesl
i přednes žačky Nikol Gazdové z téže pěvecké třídy, která nabídla porotě píseň Killing me
softy whit his song známou v podání Heleny
Vondráčkové jako Dvě malá křídla tu nejsou.
Nikol získala druhé místo v konkurenci 30 zpívajících dívek.
Oba ocenění si převzali ceny na slavnostní prezentaci vítězů, pořádané krajským
úřadem v květnu v Uherském Brodě ve sloupové síni muzea J. A. Komenského, kde se

také svým umem měli
možnost pochlubit.
Holešovské publikum si mohlo poslechnout a zhodnotit projev
mladých pěvců (ale
i ostatních) na muzikálovém večeru sestaveném paní učitelkou Kateřinou Juráškovou, který
byl součástí oslav 65.
výročí založení Divadla
6. května a odehrál se
na prknech New Drive
Clubu v minulém měsíci
a taktéž na závěrečném
koncertě ZUŠ, který se
konal v červnu ve velkém sále holešovského
zámku.
Je na místě poděkovat Kateřině Juráškové za pečlivou přípravu dvou mladých sólistů
a dalších žáků k jejich pěveckým vystoupením
a neméně také za její osobní přínos holešovskému hudebnímu životu jako sopranistka souboru
Musica Organum.
Na závěr nezbývá než parafrázovat slova
pana Přikryla, moderátora muzikálového večírku, který řekl: „Nač hledat superstar ve světě,
když je máme doma!“ a zároveň popřál našim
mladým talentům hodně uspěchů v jejich dalším
snažení.
ZJ

O dávnověku Fryštácké brázdy v holešovské knihovně
V úterý 14. června se v holešovské knihovně uskutečnila přednáška Dalibora Kolbingera
věnovaná „Dávnověku Fryštácké brázdy“. Poutavé vyprávění, doplněné obrázky a fotografiemi, přiblížilo posluchačům pravěké i středověké
lokality nalézající se v povodí říčky Dřevnice,
nálezy z dob prehistorických i názvy a historii
dávno zaniklých obcí.
V blízké době se můžou naši čtenáři a návštěvníci Městské knihovny Holešov

těšit na další přednášku pana Kolbingera,
a to o legendami opředené lokalitě Čerňava.
Městská knihovna Holešov

< Přednáška Dalibora Kolbingera
se setkala v holešovské knihovně
s příznivým ohlasem.
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CD TIP
Jana Kratochvílová - ani po těch letech
není nudná
Vše podstatné, co zpěvačka Jana Kratochvílová natočila v nahrávacích studiích
(v letech 1977 - 2011), přináší Supraphonem
vydané dvojalbum nazvané NO A CO! Ti
dříve narození ji pamatují jako divoce rozevlátou rockerku, která se na tuzemské pop
scéně prosadila někdy ve druhé polovině 70.
let minulého století. Posléze se stala velkou
propagátorkou stylu zvaného reggae, měla
pěknou řádku hitů, ale taky nejrůznějších zákazů, a tak po několika letech slušně rozjeté
kariéry emigrovala do Londýna.
Dokonce si pamatuju, že krátce před
svou emigrací vystoupila i v Holešově, ve velkém sále holešovského zámku. Tehdy už
zpívala reggae - a její koncert byl skutečný
zážitek. Už tehdy se totiž lišila od většiny „uhlazených“ česko-slovenských zpěvaček. Jenomže pak náhle z tuzemské scény zmizela…
Dnešní mladí ji ale asi moc neznají do Česka totiž přijíždí jen sporadicky a navíc
tu a tam mění své umělecké jméno (je to tak
pokaždé s novým projektem, takže někdy to
je Armadeica, jindy Uriel, Heretyka, Z. Goddess nebo Jasmína… ). Přesto ale nemusí být
tato dáma (ročník 1953) ani pro mladé publikum nezajímavá - disponuje jednak zajímavou a zcela specifickou barvou hlasu, jednak
repertoárem, který má v sobě mimořádnou
dávku invence a neskutečné energie.
Na prvním disku najdeme nejen kompletní nahrávku jejího prvního supraphonského alba s písničkovými skvosty typu Smaragdové lasery, Ve stínu kapradiny nebo Trajler
BX 60, ale třeba i singlové hity jako Milování
za svítání, Publikum tvé jsem já, První váhavé svítání, Mám rád tvůj smích… Na kompilaci nechybějí ani reggae song Copánky či
diskotékovka Dlouhá bílá žhnoucí kometa,
kterou zpěvačka natočila už v roce 1978 se
studiovým seskupením Discobolos.
Ve většině nahrávek zpěvačku doprovázejí její tehdejší doprovodné kapely
- skupina Pavla Trnavského nebo Motor,
nicméně pod pár hity je podepsaná také
skupina Kroky Františka Janečka - právě
pan kapelník ji nepochybně tehdy dostal
do povědomí zdařilým výběrem písniček.
Dost možná i proto mi tady chybějí dvě staré
skvělé písničky - Rok a Song, song - které
s Kroky tenkrát natočila. Na druhé straně
však chápu, že i „výběrovka“ má svůj limit,
zvláště měly-li být na druhém disku zařazeny
novější nahrávky z pera Pavla Trnavského
(V žáru, S láskou, Jen jedna je ta pravá,
Nikdy neztrácej svou sílu…) anebo další
skvělé bonusové záležitosti, v tomto případě
nahrávky z loňska a letoška (Růží princezna,
Holčička na Měsíci, Zlatý elixír lásky, Chyť se
nebe, Mirael Song, Modrá hvězda…), které
zkomponoval Jiří Hrubeš a které zaujmou
dráždivě razantním zvukem či naopak snově
éterickou náladou. S takovými autory se to
pak spolupracuje a natáčí. Nedá se to nazvat
jinak než dobrou volbou, což spadá i na vrub
textaře, kterým není v nejnovějších písních
nikdo jiný než - samotná zpěvačka.
Celé dvojalbum má vůbec nespočet
silných momentů, kdy je cítit, že si Jana
Kratochvílová se svými autory prostě rozumí,
oni jí píší vyloženě „na tělo“. Je to dokonalá
symbióza s tendencí neustále překvapovat.
Zpěvačka je ve svém projevu dravá i něžná,
ale hlavně má štěstí na nevšední písně. Ale
co je podstatné, je to, že ani po těch letech
není nudná.
Robert Rohál
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Klavírní recitál Martina Kobylíka
nadchl holešovské obecenstvo
Velký hudební zážitek připravil svým posluchačům v zámecké sala terreně klavírista
Martin Kobylík. Bývalý student kroměřížské
konzervatoře a současný brněnské JAMU si
pro víkendový podvečer připravil recitál složený
z osvědčených skladeb známých autorů.
Koncert zahájil melodiemi od Roberta
Schumanna a Sergeje Rachmaninova. První
půli hudebního večera ale jednoznačně dominovaly Obrázky z výstavy M. P. Musorgského.
Po přestávce se Martin Kobylík opřel o tvorbu
Frederica Chopina. U tohoto hudebníka je věru
z čeho vybírat, neboť skládal takřka výhradně
pro klavír. Zazněla jeho Polonéza, Nokturno
i balada g moll. Jako přídavek zvolil klavírní
virtuos Tokátu A. Chačaturjana.
Text a foto Marie Drechslerová

Nová publikace nejen o Holešově
Nová publikace Památky na Holešovsku,
„Když jsem působil jako učitel výtvarné
jejímž autorem je Jiří Valenta, vyšla začátkem výchovy, vedl jsem žáky také k zájmu o výčervna v edici Knihovnička Holešovska. Čtyři- tvarné umění. Navštěvoval jsem s nimi každou
cetistránková brožura, kterou vydalo město Ho- výstavu výtvarných děl v holešovském zámku
lešov a kterou editorsky připravil redaktor regi- s patřičným výkladem. S každou třídou, kterou
onálních novin Holešovsko
jsem začal nově učit, jsem
Robert Rohál, připomene
v rámci vyučování prošel
- zasvěceným i zaujatým
městem a seznamoval
slovem i obrazem (většina
žáky s památkami, hlavfotografií je dílem autora
ně sochařskými díly… No
publikace) - nejen všechna
a v penzi jsem si řekl, že by
sochařská díla v Holešomožná podobná „písemná“
vě, ale i pomníky padlým
památková procházka měsna Holešovsku stejně jako
tem a okolím mohla zajímat
kostely v Holešově a neji dospělé,“ řekl Jiří Valenta
bližším okolí.
v nedávném rozhovoru pro
Publikaci Památky
Holešovsko.
na Holešovsku jistě po záZájemci si budou moci
sluze ocení nejen Holešonovou publikaci zakoupit
vané, ale zcela nepochybně
ve vybraných trafikách,
i ti, kteří naše město navštídále pak v Městském inforví třeba jako turisté. Autor,
mačním centru, v recepci
bývalý učitel, pro kterého je
Městského úřadu Holešov
historie koníčkem, má navíc
a rovněž v pokladně holesvůj styl (externě spoluprašovského zámku.
cuje s redakcí Holešovska
řadu let) a dobře se čte.
(red)
Tak vypadá obálka nové publikace.

Podzimní výstavy budou charitativního rázu
Dvě fotografické výstavy zahajoval letos
v březnu redaktor Holešovska Robert Rohál
- nejdříve to byla společná výstava s Evou Pilarovou v zámecké galerii v Holešově, potom se
špičkovým fotografem Janem Levorou na hradě
Křivoklát. Tato výstava, kterou její protagonisté
nazvali „V pavučinách snů“, skončila 23. června
a za tři měsíce ji vidělo téměř deset tisíc lidí.
„Původně to bylo tak, že jsem měl nejdřív
vystavovat v Holešově a od června na Křivoklátě.
Jenomže nakonec to dopadlo tak, že výstavu
na Křivoklátě chtěli otevřít už během slavnostního
březnového zahájení hradní sezony, a tak jsem
musel nechat vyrobit dvě velké kolekce najednou… Výhoda spočívá v tom, že letos mohu mít
i dvě výstavy souběžně. I proto budu mít do konce
roku ještě šest výstav - prakticky napříč celou
republikou. Náklady s tím spojené mi pomůže
vyřešit i desetitisícová dotace, kterou mi schválila
Rada města Holešova,“ říká autor fotografických
obrazů, které můžete v tyto dny vidět také v interiéru nové holešovské kavárny Cinema.

Své fotografické obrazy vystaví během července a srpna v zámku v Lomnici nad Popelkou,
od 28. srpna do konce října v Národním muzeu
fotografie v Jindřichově Hradci a v září a říjnu by
měl vystavovat v Praze a v Brně a v listopadu
v Dobrušce.
„Mít výstavu v Národním muzeu fotografie,
v tomto skvělém výstavním domě, si moc cením. Je to pro mne pocta. Další velice příznivou
zprávou je pro mne i nabídka jedné galeristky
z Paříže, která byla v květnu na Křivoklátě. Některé moje fotografie se jí asi zalíbily natolik, že
je chce do svého katalogu. Ale uvidíme, jak to
celé dopadne… Podzimní výstavy v Praze a Holešově by měly mít zase charitativní charakter.
Rád bych právě prostřednictvím mých fotek
pomohl jak pražskému Domu světla, tak zdravotně postiženým dětem tady na Moravě. Proto
plánuji - ve spolupráci s MKS Holešov - na říjen
charitativní koncert spojený s vernisáží,“ uzavírá
Robert Rohál.
Max Konečný
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Pro mne jsou důležité všechny koncerty, říká Radek Baborák
Bylo to 30. května, kdy - v rámci festivalu
Musica Holešov - zahrál ve velkém sále holešovského zámku jeden z nejlepších světových
hornistů - Radek Baborák. On a jeho kolegové
uvedli jednak slavnou Mozartovu serenádu,
jednak v Baborákově aranžmá slavné Ravelovo Bolero. Kromě toho zazněla na tomto
zcela mimořádném koncertě, který byl snímán
i televizními kamerami, ještě díla velmi rozdílných skladatelů 20. století - Bohuslava Martinů,
Charlese Koechlina a Carla Nielsena. I když šlo
o velký hudební zážitek, následující rozhovor
se zabývá především osobností Radka Baboráka, velkou hvězdou tuzemských i světových
koncertních síní.

rozhovor
Když byste se měl zamyslet nad tím,
které vystoupení bylo klíčové pro vaši
úspěšnou mezinárodní kariéru, máte jasno? Uvědomujete si ten moment, který
způsobil, že jste uspěl v zahraničí?
Klíčové vystoupení jsem nezažil, ale samozřejmě byly klíčové momenty, jako například
vítězství v soutěžích typu ARD Mnichov, Ženeva atd., které mne někam posunuly. Klíčovými
momenty byly možná i vyhrané konkurzy zvláště do Mnichovské a Berlínské filharmonie.
Pro mne jsou důležité všechny koncerty. Stejně
tak je pro mne důležité i to, aby z mého hraní
měli posluchači zážitek a aby se mi podařilo je
vytrhnout na okamžik z reality všedního dne.
To se nepodaří vždy, a když ano, tak je to ten
klíčový koncert.
Hrál jste ve světových koncertních
síních s dalšími renomovanými špičkami.
S jakými pocity to probíhalo tehdy, když
jste začínal, a jaké pocity vás provázejí
dnes?
Převládající pocit je zodpovědnost. Když
jsem hrál s dirigenty, jako jsou Barenboi,
Ozawa, Rattle nebo Lewin, anebo s klavíristy
Bronfmannem a Schifem, tak jsem hlavně
myslel na to, abych byl rovnocenným partnerem. Samozřejmě hrát se špičkami je vždy
inspirující.
Jak se vám hrálo v Holešově v zámeckém sále?

Musím přiznat, že se nám v Holešově hrálo skvěle. Byl to jak hráčsky,
tak posluchačsky náročný koncert,
nezvyklé obsazení souboru, hudba
20. století… O to cennější je nejen
pro mne to, že jsme byli oceněni ovacemi vestoje. Rádi do Holešova zase
přijedeme.
Hrajete s několika soubory, s nimiž jste často na cestách po světě.
Existuje mezi hudebníky, s nimiž
spolupracujete, přátelství?
Přátelství mezi hudebníky existuje,
o tom jsem přesvědčen. Všechny moje
soubory jsou na tom postaveny, že si
rozumíme i lidsky. To je předpoklad, že
si vyjdeme vstříc i muzikantsky.
Jak, kde a s kým obvykle relaxujete? Máte třeba i nějaké hobby,
které nemá s muzikou nic společného?
Nějaké zvláštní hobby nemám, ale
rád relaxuji při vaření anebo s rodinou
na chalupě.
Posloucháte i jinou muziku než
tu, kterou vy sám provozujete? Co
film, výtvarné umění, knihy - máte
na tohle čas?
Když si člověk zvykne na vážnou
či klasickou hudbu, v porovnání s ní
se mu jeví ostatní hudební žánry jako velice jednoduchá záležitost. Když to přirovnám
k jídlu - kdo se rozmazlí domácí kuchyní třeba od babičky, už mu moc nechutná nějaký
ošizený párek nebo bageta u pumpy. Takže já to mám tak, že jsem v podstatě stále naladěn anebo žiju s nějakou skladbou
v uchu a už nemusím poslouchat něco jiného.
Film mám rád, jak velké filmové trháky, tak
i artové filmy, ze spisovatelů miluji Bohumila
Hrabala, Waltariho a mnohé další. Čtu rychle
a hodně, zvlášť na zájezdech.
Kolik času denně věnujete hudbě,
čímž myslím zkoušení, nácvik repertoáru
a zkoušky?
Teď už necvičím tak pravidelně, ale nárazově strávím s hornou hodně času. Takže je
to teď tak, že víc hraju, než cvičím.

Radek Baborák.

Máte obvykle nabitý program. Jak
tomu bude během léta?
Poprvé budu mít letos v létě volno šest
týdnů a nebudu hrát jediný koncert. Je to
i díky tomu, že už nehraju v orchestru, a tudíž
nemusím v létě dohánět zmeškaná sólová
vystoupení, která jsem v orchestrální sezoně
nestíhal.
A co vás čeká po prázdninách v nové
sezoně? Kam se chystáte a co připravujete?
V nové sezoně budu hrát a dirigovat všude
možně v Čechách, také v Evropě i v Japonsku… Budu rovněž natáčet CD, učit na AMU
a tak dále. Prostě nudit se nebudu.
Ptal se Robert Rohál

Kouzelný lesní roh Radka Baboráka si podmanil Holešov
Dramaturgie Musici Holešov připravila
v rámci jarního cyklu jedinečnou koncertní událost. V pondělí 30. května vystoupila v rytířském
sále zámku formace Baborák Ensemble. Již
sám název napovídá, kdo je jeho vůdčí
osobností. Radek Baborák se narodil v rodině s muzikantskou tradicí.
Nebylo proto divu, že se od útlého
věku o hudbu intenzivně zajímal. Hru
na lesní roh vystudoval pod vedením
profesora Karla Křenka. Úspěch se
dostavil velmi záhy. V současnosti
patří k největším fenoménům hudební scény. Jako sólohornista vystoupil
snad na všech proslulých hudebních
jevištích s nejvěhlasnějšími filharmoniemi světa po boku nejznámějších
dirigentů. Samostatnou kapitolou je
jeho sláva v Japonsku, kde je doslova
milován. V závěru roku 2009 dobro-

volně odešel z prestižního postu sólohornisty
Berlínské filharmonie a věnuje se sólové dráze. Svou budoucnost vidí také v dirigování.
Soubor kolem něho „Baborák Ensemble“ vznikl

v roce 2001. Základ tvoří lesní rohy, smyčcové
kvarteto, kontrabas, fagot a bicí a podle potřeby
se orchestr rozrůstá o cembalo, harfu, klarinet
a další smyčce. Posluchači ve velkém sále
těleso v plném složení a síle uviděli a uslyšeli
až na závěr. Koncepce večera tak byla promyšlená. Během dvou hodin koncertu, rozděleného
půlhodinovou přestávkou, se orchestr proměňoval v různých hráčských variantách v komornějších sestavách. Zazněly skladby Bohuslava
Martinů, W. A. Mozarta, Charlese Koechlina,
Carla Nielsena a na závěr Maurice Ravela.
Právě jeho velkolepé Bolero dalo vyniknout
plnému nasazení orchestru a program završilo.
Dobrá zpráva na závěr: kdo se do velkého sálu
z různých důvodů nedostal, má možnost koncert zhlédnout v České televizi na 2. programu
v sobotu 1. října 2011.
Marie Drechslerová
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Jarní úspěchy dětského sboru Plamínek
Jarní období je jedno z nejkrásnějších. Příroda se pomalu
probouzí ze zimního spánku, rozeznívá se hlasy ptáků a bzučením
včel. I členové školního pěveckého
sboru Plamínek při 3. Základní škole se nemohli dočkat, až zazpívají
nové písničky, které se od Vánoc
naučili. Svým zpěvem potěšili posluchače hned v několika městech naší republiky. Již podruhé
zahajovali Den zdraví v Holešově,
posedmé se zúčastnili krajské přehlídky školních pěveckých sborů
v Uherském Hradišti, podeváté
navštívili kamarády z Rosičky
Uničov a poprvé dostali pozvání na slavnostní vyhodnocování
preventivních programů Zlínského
kraje do Kroměříže.
Krajská přehlídka v Uherském
Hradišti byla pro sbor nejdůležitější. Vždyť malí zpěváci obhajovali

„Zlaté pásmo“ z loňského roku.
A vedli si více než skvěle! I ve výrazně mladším složení (polovina
sboru jsou žáci 2. a 3. tříd) se jim
podařilo vyzpívat znovu „Zlaté pásmo“ ve své kategorii. Nic na velké
radosti nemohly pokazit ani kroupy,
které v Uherském Hradišti padaly
v pravé poledne.
O tom, že je Plamínek známý i za hranicemi našeho kraje,
svědčí pozvání od organizátorů
přehlídky školních pěveckých sborů Olomouckého kraje. Ta se každoročně koná v Uničově a ten my
dobře známe. Zpívat před plným
sálem a v nádherném prostředí
bývalého kláštera, to jsou zážitky,
na které se nezapomíná. Celý program výborně moderovala děvčata
z 5. B Adriana Hendrychová a Eva
Roháčková. Plamínek představil
posluchačům město Holešov lido-

vými písněmi, výrobou sladkostí
i dalším vtipným programem. Závěrečný potlesk byl krásnou odměnou za náročný týden. Odpoledne
si děti za odměnu prohlédly nově
otevřené muzeum vězeňství - uničovskou šatlavu - a prošly se prosluněným Uničovem. Za příjemný
pobyt patří poděkovaní našim kamarádům z dětského pěveckého
sboru Rosička.
V dubnu se Plamínek představil v Kroměříži a zazpíval na slavnostním vyhodnocení minimálních
preventivních programů Zlínského
kraje, kde 3. Základní škola získala
pamětní medaili a cenu za mimořádný přínos k prevenci.
V květnu jsme se opět vypravili do centra pro seniory a spolu
s písničkami jsme jeho obyvatelům předali také krásná přáníčka

Indiánské rozloučení v MŠ Masarykova a Žopy

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

Samotnému dni předcházelo seznámení s indiánskou kulturou. Děti stavěly
týpí, vyrobily totem i trička.
Dokonce vymyslely sobě indiánská jména a svůj kmen nazvaly „Pod čapím hnízdem“.
Ráno v den rozloučení
vyrazily děti (indiáni) autobusem na Tesák a pěšky přes
Pardus na Rusavu.
Po cestě čekala malé
indiány „indiánská“ stezka
s mnoha úkoly. Odměnou
za jejich plnění bylo získání

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Poděkování

pokladu - a také nalezení talismanu v potůčku, ale zaujaly
i indiánské hry u chaty Jestřabí, kde byl pro děti připraven
oběd a ledová odměna.
Závěrem putování s nezapomenutelnými okamžiky se děti i se svými rodiči
na školní zahradě rozloučily
s mateřskou školou - a jak jinak než pásmem indiánských
písní, básní a indiánského
tance.
JT
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od dětí z 1. stupně. Poté jsme přivítali naše kamarády z Rosičky
Uničov. Zpívali jsme pro rodiče,
kolegy, kamarády i veřejnost a naši
nejstarší zpěváci obdrželi pamětní
list a kytičku. V červnu už následovaly samé odpočinkové aktivity
– zábavné odpoledne na školním
hřišti, výlet vlakem do Kroměříže
na točenou zmrzlinu a návštěva
Květné zahrady.
Teď si řádně odpočineme
a těšíme se na podzim!
Budeme slavit 10. výročí
založení Plamínku. Kdo někdy
v Plamínku zpíval a chce si to připomenout, může se v září těšit
na společné zkoušky. Stačí sledovat naše stránky www.plaminekholesov.websnadno.cz
DPS Plamínek,
3. Základní škola Holešov

Děkuji všem, kteří doprovodili na
poslední cestě mého manžela

JAROSLAVA
NEBUŽELSKÉHO.
Poděkování patří také všem
zaměstnancům ČD
za důstojné rozloučení.
Manželka Pavla
a zarmoucená rodina
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Proměny Holešova ve staletích - 5. část
První světová válka a vznik první Republiky československé byly mohutným impulsem
rozvoje stavebnictví a architektury i v Holešově.
Došlo k určitému posunu - zatímco konec 19.
a začátek 20. století byl dobou rozsáhlé výstavby velkých, reprezentačních, k historii se obracejících veřejných, zejména školních budov,
připomeňme jen obě základní školy ve Smetanových sadech, gymnázium, ale i z té doby
pocházející hospodářskou školu (nyní učebny
odborného učiliště a základní školy praktické)
či sirotčinec (nynější ZUŠ), poválečná výstavba
se orientovala převážně na bytové, obchodní
a průmyslové objekty.
Prvními architektonicky významnými realizacemi v Holešově byly projekty vídeňského
architekta Leopolda Steinitze (1868 - 1942).
V letech 1919 - 1921 bylo dle jeho projektů

váků). Jejím architektem
je významný brněnský
architekt Bohuslav Fuchs
(1895 - 1972), který v roce
1928 vyprojektoval první
ryze funkcionalistickou
stavbu v Holešově. Zajímavé je, že banka se
nejprve obrátila na holešovského městského stavitele Jana Rolka, který
pro ni navrhl konvenční
budovu, respektující okolní historickou zástavbu.
Jeho návrh vedení banky
nepřijalo a zvolilo ryze
moderní řešení Fuchsovo, které ohled na okolní
domy nebralo - a budova
dodnes tvoří jednu z velmi
HISTORICKÁ
zajímavých dominant této
části náměstí. Zejména
Finální výsledek architekta L. Steinitze.
ZAJÍMAVOST (seriál)
řešení parteru, kde je jeho
spodní část z čirého skla a horní z moderních byly dva městské nájemné domy v Pivovarské
postaveno firmou Rudolfa Kneisla pro jeho luxferových tvárnic, je mimořádně odvážné ulici č. p. 676 a 677 postavené podle plánů
architekta Kopřivy v letech 1927 - 1928. V této
zaměstnance 8 podkrovních dvojdomků dopl- a i na nynější dobu moderní.
lokalitě se na tehdejší
něných obytným a kancelářským domem v ulici
dobu mimořádně moderní
Polní (odbočka z Palackého ulice k železniční
a pohodlné bytové domy
trati těsně před areálem Sfinxu - č. p. 41, 42, 43,
stavěly i dále. Jakýsi vr44, 158, 159, 170, 171), jejichž areál představuchol v této oblasti předje velmi progresivní řešení jakéhosi zahradního
stavuje bytový dům (pro
města. V letech 1924 - 1925 vyprojektoval
poddůstojníky zřizované
tentýž architekt novostavbu bytového a obholešovské posádky)
chodního domu fy Kneisl na rohu Palackého
na rohu Tyršovy a Paa Grohovy ulice (Grohova č. p. 543, nyní prodejlackého ulice (Tyršova č.
na potravin - „Adamovo“). Tato reprezentativní
p. 1103), vyprojektovaný
budova na místě původního Kneislova závodu
významným českoslos prvky art-deco, nyní bohužel ve špatném stavenským architektem
vu, svým pojetím (mansardová trojúhelníková
Miroslavem Lorencem
okna ve střeše) navazuje na Kneislův výrobní
(1896-1943), ostatně hoareál ve Všetulích (nyní Sfinx), což může svědčit
lešovským rodákem, jedo Steinitzově autorství i této výrobní budovy.
ním z autorů světoznámé
Ve stejné době, tedy v letech 1924 - 1925,
zlínské meziválečné arbyla postavena podle projektu pražského inžechitektury. V Tyršově ulici
nýra Oldřicha Hanuše nová budova Okresního
v té době vznikly i další
soudu v Holešově (Nádražní 525, nyní internát
nájemné domy (č. p. 657,
odborného učiliště a základní školy praktické).
658), jejichž architektem
Strohá, puristická budova má sice ještě klaTak vypadal původní Kneislův dům.
byl městský stavitel Alois
sické, tradiční pojetí úředních budov, absence
dekoru už ale předjímá nástup moderních směUrčitým posunem zpět v konzervativním Štěpánek (který ostatně doporučil městskému
rů - konstruktivismu a funkcionalismu.
pojetí návrhu, přesto však velmi moderní a pře- zastupitelstvu Lorenzův návrh, čímž nezištně
První, opravdu moderní budovou v Hole- pychový je dům vyprojektovaný Miroslavem obohatil Holešov o dílo tohoto světově proslušově se stala filiálka Moravské banky (nám. Kopřivou a postavený v letech 1927 - 1929 lého architekta).
Kromě velkých bytovek se v meziválečném
Dr. E. Beneše č. p. 55, nyní květinová síň No- stavitelem Aloisem Štěpánkem pro holešovského tiskaře Jana Holešově stavěly i menší objekty. Pro Holešov
Tučka na nám. Dr. E. typické jsou funkcionalistické patrové nájemné
Beneše č. p. 10 (nyní dvojdomky s relativně progresivním použitím
prodejna obuvi „Va- luxferových ploch a u některých typů s arkýři
lentino“). Architekt z neomítnutých cihel (Národních bojovníků č.
řešil nejen exteriér, p. 1004, 1124, 1091, 1092, 1125, 1009, 1010,
ale i interiéry domu, 1016, 1102, Očadlíkova 976, 977) vesměs
zejména pak byt tis- vystavěné městským stavitelem Janem Janáčem (ale rovněž i firmami Františka Matušky
kaře v prvním patře.
H o s p o d á ř s k á a Josefa Klotze).
Na druhé straně vrchol reprezentativnosti
krize, která propukla
na počátku třicátých a přepychu představovaly dvě funkcionalislet minulého století, tické vily bratrů Slezákových, a to Palackého
přinesla snahu o ře- č. p. 859 a 856 (před nynějším areálem Penny
šení tíživé bytové marketu).
Pomalu se blížil konec první republiky
situace středních
vrstev společnosti. a temná doba protektorátu, ale nejlepší a nejI v Holešově to zna- výraznější architektonické počiny v Holešově
menalo soukromou, se teprve připravovaly. O nich si něco řekneme
ale i městskou veřej- v posledním díle této minisérie příště.
nou výstavbu řady
bytových domů. PrvKarel Bartošek
ní takovouto realizací
Architektův návrh Kneislova domu.
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LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY - poprvé na zámku v Holešově
V letních dnech 5. až 14. srpna 2011 mají
všichni příznivci barokní hudby možnost získat
nové teoretické i praktické zkušenosti. Devátý
ročník Letní školy barokní hudby se bude letos
poprvé konat v jedinečném a stylovém prostředí
zámku v Holešově. Vrcholem bude nastudování
a provedení tří kantát Antonia Vivaldiho - Beatus
vir (RV 597), Dixit Dominus (RV 594) a jedné
z nejznámějších barokních kompozic - Gloria
(RV 589). Skladby zazní v podání devadesátičlenného ansámblu složeného z lektorů
a frekventantů školy.
• pátek 12. srpna - 19 hodin,
Hlavní sál zámku v Holešově
• sobota 13. srpna - 19 hodin,
Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Sv. Hostýně
• neděle 14. srpna - 15 hodin,
Kongresovém centru ve Zlíně
„V letošním roce se mohou posluchači těšit
na „prosluněnou hudbu barokní Itálie. Připravili
jsme tři kantáty geniálního Antonia Vivaldiho.
První z nich, Gloria, je osvědčeným kvalitním
titulem, při jehož provedení však chceme zdůraznit stylové pojetí a zbavit skladbu romantizujících klišé, kterými často bývá poznamenána.
Další dvě díla sice stojí, co do známosti, ve stínu

slavného Gloria, ale zcela neprávem. Obě
skladby jsou zkomponovány pro dva sbory, dva
orchestry a sólisty, a slibují tak i nejnáročnějšímu posluchači opravdu nevšední a zvukově
neobyčejně barevný zážitek,“ prozradil dirigent
Roman Válek. Další koncerty už budou komornějšího charakteru: tradiční zahajovací koncert lektorů (7. 8.), a dva studentské koncerty
(9. 8. a 10. 8.).
Letošní ročník přináší dvě velké novinky.
Tou hlavní je místo konání. Po třech letech
strávených v krásném městečku Kelč se LŠBH
stěhuje do prostředí nadmíru inspirativního.
Veškerá výuka a většina koncertů se budou
odehrávat na zámku v Holešově. „Jsme vděčni
za mimořádně vstřícný přístup města a Městského kulturního střediska Holešov. Stejně
jako my jsou i místní přesvědčeni, že barokní
hudba na místní zámek patří. Věřím, že všichni
budou nadšeni a genius loci přispěje k tvůrčí
atmosféře kurzů,“ říká hlavní produkční kurzů
Johana Obršlíková.
Druhou významnou novinkou je místo uvedení posledního koncertu. Proč se pořadatelé
rozhodli využít sice jeden z nejprestižnějších,
ale s barokem příliš nekorespondujících prostor
v ČR, vysvětluje sbormistryně Tereza Válko-

Prázdninová nadílka filmů pro děti - červenec 2011
Na měsíc červenec připravilo Městské
kulturní středisko a kino Svět v Holešově pro
děti i jejich dospělý doprovod několik filmových
projekcí. Vedle výpravné pohádky režiséra
Zdeňka Trošky Čertova nevěsta a pokračování
populárních Pirátů z Karibiku to budou i dvě
animované pohádky Rio a Rango…
Čtvrtek 7. 7. v 17 a 19.30 h

RIO

Příběh vzácného papouška Blu, který je
zachráněn před pašeráky a žije na malém městě se svoji paničkou Lindou. Cesta do Brazílie
ale tento poklidný život papouška naruší. Naučí
se Blu s pomocí nových přátel létat?
Sobota 9. 7. a neděle 10. 7. v 17 a 19.30 h

ČERTOVA NEVĚSTA

V tomhle království chybí jen následník trůnu. Královna se trápí a pro potomka je ochotná
upsat se i peklu. A protože čert nikdy nespí, čeká
ji i jejího manžela půlnoční dostavení ve mlýně,
kde dostanou zvláštní nabídku. Za pár měsíců
se královně narodí princezna Štěpánka. Roste

jako z vody a nejlíp je jí se Štěpánem. Dokáže
láska porazit pekelné síly?
Středa 13. 7. v 17 a 19.30 h

PIRÁTI Z KARIBIKU NA VLNÁCH
PODIVNA

Johnny Depp se vrací ke své roli kapitána
Jacka Sparrowa v příběhu plném pravdy, zrady
a odchodů. Jack se setká se ženou ze své minulosti; není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda
ho tato žena jen využívá, aby našla legendární
Pramen mládí. Když ho donutí, aby vstoupil
na palubu Queen Anne’s Revenge, Jack se
ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví,
koho se obávat více: Černovouse, nebo ženy
ze své minulosti.
Úterý 19. 7. v 17 a 19.30 h

RANGO

Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu
mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu
v něm nechybělo, snad kromě trochy akce…
Lenka Hasníková

vá: „Kongresové centrum ve Zlíně se může
pochlubit dokonalou akustikou srovnatelnou
s pražským Rudolfinem. Právě tento faktor
je pro uvedení vokálně instrumentálních děl
rozhodující. Vždy jsme chtěli uskutečnit jeden
ze závěrečných koncertů ve Zlíně, nyní, kdy
byl otevřen tento skvělý sál, můžeme konečně
završit průběh kurzů v krajském městě, kam
jistě koncert tohoto významu patří.“
Na LŠBH se sjíždí každý rok mezinárodní
tým lektorů, který mladým a nadšeným studentům předává své znalosti a zkušenosti formou
praktické výuky, přednášek a hlavně osobním
příkladem na koncertech v rámci kurzu. Za dobu
jejího trvání se LŠBH zúčastnilo přes 30 lektorů
a více než 600 studentů z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Španělska, Francie, Holandska,
Mexika, USA, Německa, Ruska, Japonska, Srí
Lanky a vzdělávat se mohli ve dvaceti různých
interpretačních oborech a společně nastudovali
tato díla: G. F. Händel - Mesiáš, Juda Makabejský, Izrael v Egyptě, J. S. Bach - Mše h moll,
Magnificat, C. Monteverdi - Mariánské nešpory, J. B. Lully a M. A. Charpentier - Te Deum
a H. Purcell - Óda na svatou Cecílii.
Více na www.baroknihudba.cz,
skola@baroknihudba.cz

Městské kulturní středisko
Holešov uvádí
„zamotanou komedii“
Carla Goldoniho

Sluha dvou
pánů
Hrají členové
Městského divadla Zlín,
v titulní roli Radovan Král,
režie Juraj Nvota

Neděle 3. července
od 20 hodin
Zahrada
holešovského zámku
Předprodej vstupenek:

Městské kulturní středisko,
tel. 573 395 344

Provedu drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově a okolí
Nová Troškova pohádka upoutá nejen hvězdným obsazením, ale i bohatou výpravou
a nádhernými kostýmy.
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Léto s TYMY 2011 - nabídka letní činnosti,
dětských pobytových a příměstských táborů
a ozdravné pobyty u moře již na stránkách www.
tymycentrum.cz a informace s přihláškami v kanceláři TYMY.
Zveme vás
30. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat své
vysvědčení, čeká vás odměna
30. 6. Hurá, prázdniny - zahradní slavnost pro členy kroužků a jejich kamarády - od 16.00
hry, soutěže, skákací hrad, na závěr táborák se
skupinou TEXAS (špekáčky s sebou)
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

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 za 14 dní bude probíhat cvičení v TYMY pro
dívky i ženy, cena: 20,-/lekci (5. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8.)
- od 17.00 - za každého počasí
- dle výběru zúčastněných - moderní tanec, trampolínky, cvičení na míčích, aerobik atd.
Lektorka: Olga Pešková
PILATES A POWERYOGA O PRÁZDNINÁCH
TERMÍNY: úterý - 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8.,
23. 8.
Poweryoga: 18.00 - 19.00 cena: 250,-/5 lekcí
Pilates: 19.00 - 20.00 cena: 250,-/5 lekcí
Lektorka: Radomíra Hloušková, tel: 721 384 492,
hlouskova@seznam.cz

i s rodiči. Každé dítě dostalo svoji kreslicí plochu
a na tu mohlo nakreslit cokoliv dle své fantazie.
Byli jsme až překvapeni, co dokázaly vytvořit.
Jako odměnu každý dostal čokoládové bonbony a dál se bavil na skákacím hradě, házením
kroužků na cíl, míčků do pytle nebo si nechal
pomalovat obličej. Na samotný závěr akce byly
ještě vyhodnoceny nejlepší kresby a ty byly navíc
oceněny hodnotnými dárky, které věnoval obchodní dům Tesco. Velmi děkujeme panu řediteli
za všechny krásné věcné ceny. Myslím, že i přes
občasný déšť to bylo povedené odpoledne, které
si určitě brzy zopakujeme.
Jana Češková

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je
vhodný pro pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je
zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28.

Děti z TYMY se zúčastnily celostátní akce
Praha patří dětem
Ve dnech 17. - 19. 6. 2011 se šest dívek ze SVČ
Tymy zúčastnilo akce „Praha patří dětem“ pořádané DDM hl. m. Prahy. Pro všechny účastníky
byl připraven bohatý víkendový program plný
her, soutěží a poznávání našeho hlavního města
Prahy. Celá akce byla zahájena v pátek odpoledne slavnostním přivítáním, kde se představila
družstva z jednotlivých krajů České republiky.
V seznamování pak děti pokračovaly při večerní
diskotéce. Nejnáročnějším dnem z celého víkendu byla jednoznačně sobota. Po snídani se
děti přemístily na Stadion mládeže, kde pro ně
byly připraveny Hry bez hranic. Družstva sestavená podle krajů změřila své síly v disciplínách
jako skákání v pytli, kroket nebo štafeta. Naše
družstvo bezkonkurenčně zvítězilo v disciplíně
navazovaného skoku do dálky. Sobotní odpoledne pak bylo zaměřeno na poznávání památek
Staroměstského náměstí a jeho okolí. Po boku
průvodkyně si děti prohlédly kapli, reprezentační
sály, sklepy i hladomornu staroměstské radnice.
Nejvíce ovšem všichni ocenili orloj, který si děti
mohly prohlédnout i zevnitř, a výhled na Prahu
z věže staroměstské radnice. Aby děti poznaly
i okolí náměstí, byla pro ně připravena poznávací soutěž, jejímž cílem bylo co nejrychleji najít
odpovědi na předem připravený kvíz. Večer,
po vyhlášení výsledků sobotních soutěží, si každé družstvo vybralo z připravené nabídky nočních prohlídek. Přestože většina družstev volila
Petřín, my jsme si vybrali Muzeum pražských
pověstí, které se ukázalo jako výborná volba.
Právě návštěva tohoto muzea plného pražských
duchů a příšerek byla dětmi nejlépe ohodnocena.
Náročný sobotní den jsme završili procházkou
noční Prahou. Program nedělního dopoledne
byl opět volbou jednotlivých družstev. My jsme
se vrátili zpět na Staroměstské náměstí,
kde děti měly rozchod. Někteří využili
tento čas nakupováním, jiní pokračovali v poznávání Prahy z malostranské
Mostecké věže. Poslední muzeum, které
jsme v Praze navštívili, bylo Muzeum
mučicích nástrojů, kde si děti s nadšením prohlédly přes 400 různých nástrojů používaných v minulosti k mučení.
Přestože se nám v Praze moc líbilo,
byli jsme v neděli večer všichni rádi, že
jsme zase doma. Děkujeme za možnost
zúčastnit se této celostátní akce, která
nám přinesla spoustu zážitků.
Renáta Pecháčková

POMÁHÁME
Akce UNICEF - zakoupením panenky
v hodnotě 600,- Kč pomůžete jednomu
dítěti v Africe. Bližší informace získáte
v kanceláři TYMY.

Děkujeme všem externím pracovníkům,
vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci a přejeme
krásné prázdniny plné zážitků.
Pracovníci TYMY

LÉTO S TYMY - letní pobyty a tábory 2011 poslední volná místa
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
LETNÍ MĚSTSKÉ TÁBORY - cena: 990,-/ člen
ZÚ TYMY, 1.090,-/nečlen, pro děti od 6 let
18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně-keramický fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou
v přírodě
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou tábor s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými
činnostmi
1. - 5. 8. Putování s gormity - turisticko-přírodovědný tábor s hrou s gormity lesa, země,
vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety
a nabídkou aktivit a činností TYMY
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.

NOVINKA!!!
Od září se můžete těšit na novinku - Cvičení
na jumping trampolínách. Cvičení je určeno pro
všechny věkové kategorie - pro dívky i chlapce,
pro ženy i muže.
Ozdravný pobyt na Zelené Laguně
SVČ - TYMY pravidelně v červnu organizuje
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi. Tentokrát
se pobyt konal v letovisku Zelená Laguna v termínu 11. - 18. 6. Po celou dobu bylo v Chorvatsku krásné a slunečné počasí. Kromě relaxace
a odpočinku u moře jsme uskutečnili také výlet
vláčkem do blízké Poreče, Děti si přišly na své
na různých vodních skákadlech, trampolínách,
minigolfu, toboganech. Zelená Laguna poskytla
skvělé zázemí a výborné služby včetně velmi
kvalitního stravování. Chtěla bych poděkovat
všem účastníkům zájezdu za bezproblémový
průběh. Poděkování si zaslouží také CK Capro
za zajištění tohoto pobytu a dopravy.
Jarmila Vaclachová
SVČ kreslilo s TESCEM
V neděli 21. 6. odpoledne kreslily děti z Holešova
a okolí na parkovišti před obchodním domem
Tesco.
Akce proběhla ještě v rámci oslav jejich svátku.
I když počasí je stále aprílové, přišla spousta dětí

Snímek zachycující kreslení dětí u Tesca.
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Hulínské Grádo bude hostit druhý ročník akce nazvané
Rockové show s Gošou
Nejen Žopy se mohou pyšnit skvělým
areálem pro pořádání open-air akcí. Pořadatelé
různých „fesťáčků“ a tancovaček si čím dál častěji vybírají krásně opravený sportovně-kulturní
areál Grádo v Hulíně, který si skvělým zázemím
nic nezadá s vyhlášenými Žopy.
Jednu takovou akci pořádá v pondělí
4. července i Milan Goša Daněk, zpěvák oblíbené regionální kapely Motus s Gošou. A ten nejenže akci obstarává organizačně, ale všechny
přítomné potěší i svým hlasem. V jeho podání
zazní stále oblíbené hity z 2CD „Vzpomínky“
podbarvené pódiovou ohňovou show, která
nemá na Kroměřížsku obdoby.
Kromě rockové legendy Goši se během
večera představí bigbítoví matadoři jako Elko
Band a Kabát revival „Second Hand“. Rockový
potěr zde budou zastupovat holešovští Miss
God v čele s půvabnou zpěvačkou z Rusavy
s hlasem jako zvon a čím dál populárnější
AD-LIBITUM z Kroměříže. Tvrdou rockovou
nadílku svým vystoupením odlehčí a trochu
svěžího půvabu na pódium vnesou sličné divy
z Hulína - taneční skupina Trick.

A co by byl hudební festival bez zajímavých soutěží
s pivní i jinou tematikou, samozřejmě s odměnami v podobě atraktivních cen? Jako
oheň bez kouře. Takže ani
po této stránce návštěvníci
zkrátka nepřijdou. Skvělá muzika, vtipné soutěže a krásné
tanečnice jsou sice velkým
lákadlem, nicméně tou pravou
třešničkou na dortu bude jednoznačně regionální rockové
unikum - přímo v areálu bude
o přestávkách promítán na
velkoplošné plátno „velkofilm“
archivních kamerových záběrů z tanečních zábav od roku
1983 až po současnost.
Na záběrech uvidíte kapely
Motus s Gošou, Tranzit, Akcent s Gošou a krátké ukázky
několika ročníků legendárního
Woodstocku v Žopech.

Na snímku zleva Motus s Gošou: Milan Goša Daněk (zpěv),
Ruda Dvorník (basa), Karel Macháček (kytara), Martin Čmelák
(klávesy), Honza Uruba (bicí) a Jaroslav Odložilík (kytara).
Tento rockový nářez vypukne úderem
osmé hodiny večerní a skončí až s prvním ranním rozbřeskem. Tak si držme pěsti, ať ten náš
hudební marathon dobře dopadne! A hlavně ať
nám „drží“ počasí!
Část výdělku z této show bude věnována na zakoupení několika skluzavek na nově
budované dětské hřiště v areálu za Pilanou
v Hulíně.
Taková malá motivace na závěr - kdo přijde
na akci do 20 hodin, obdrží u vstupu štamprli
pravé domácí trnkové slivovice zdarma.
Bára Winklerová

Countrybál
Zveme všechny příznivce dobré
zábavy na Countrybál, který se
uskuteční v sobotu
9. července ve sportovním areálu
v Roštění od 20 hod.
Hrát bude oblíbená country
kapela Texas.
Přichystáno předtančení,
výuka tance, občerstvení,
tombola, pivní soutěž.
Zve Obecní úřad Roštění.

Festival podpořily
tři nadace

Téměř týdenní maraton divadelních představení pro malé i velké diváky a tanečních aktivit
pro školáky letos čerpal ze tří grantů - z nadace
Život umělce, Nadace Děti-Kultura-Sport a regionálního grantu firmy Nestlé Česko s.r.o. „Upřímně
přiznávám, že jsem to nečekala,“ nešetřila chválou principálka festivalu Vladimíra Dvořáková.
Nadace Život umělce navíc tentokrát podpořila
nejen festival Loutky a bábky, ale také závěrečný
den, který byl samostatným projektem nazvaným
„Handicapovaní múzou“. „Tato dotace přispěla
k tomu, že jsme mohli do Holešova pozvat skvělou
kapelu The Tap Tap z Prahy,“ upřesnila Dvořáková.
Závěrečné vystoupení handicapovaných muzikantů, z nichž většina prošla Jedličkovým ústavem,
přilákal na náměstí E. Beneše více než stovku
diváků. „Koncert byl báječný. Dokonalá třešnička
na dortu,“ poděkovala pořadatelům účastnice
letošního festivalu Iva Maxiánová z Hulína.
(red)
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VÝROČÍ - ČERVENEC 2011
1. 7. 1891 Narozen ŠINDLER, Vladimír, grafik,
malíř, autor dřevorytů, krajinář, knižní grafik
(+ 15. 4. 1961) - 120. výr. narození
2. 7. 1961 Narozen PETRÁK, František, grafik,
malíř, ilustrátor, práce v reklamě a propagaci,
tvořil ilustrace pro časopis Sluníčko, ve volné
tvorbě převažuje zájem o antropomorfní a zoomorfní tematiku, osobnost Valašska - 50. výr.
narození
3. 7. 1886 Narozen v Kroměříži HADERKA,
František, publicista, autor odborné literatury,
autor pedagogických spisů, zpravodaj Lidových novin, významná postava olomouckého
společenského života (+ 21. 8. 1945) - 125.
výr. narození
4. 7. 1886 Narozena SEDLMAYEROVÁ, Oldra,
básnířka, prozaička, autorka dětské literatury
(+ 6. 6. 1954) - 125. výr. narození
5. 7. 1911 Narozen TAUFER, Jiří, básník, literární historik, literární teoretik, novinář, překladatel, činný v diplomatických službách a vládních
funkcích (+ 3. 12. 1986) - 100. výr. narození
6. 7. 1891 Narozen MÍSTECKÝ, Josef, architekt,
osobnost Valašska (+ 6. 3. 1957) - 120. výr. nar.
7. 7. 1961 Narozen POLÁŠEK, Jaromír, národopisný pracovník, založil řadu vlastivědných
kroužků, věnuje se ústní lidové slovesnosti,
spolupráce s rozhlasem a televizí, příspěvky
do časopisů a sborníků - 50. výr. narození
8. 7. 1951 Narozena ŠINDLÁŘOVÁ, Irena,
spisovatelka, folkloristka, sběratelka lidových
pohádek a pověstí, autorka vlastivědných a historických prací, příspěvky do novin a časopisů,
spolupráce s rozhlasem - 60. výr. narození
9. 7. 1901 Narozen KOBZÁŇ, Jan, akademický
malíř (+ 10. 10. 1959) - 110. výr. narození
10. 7. 1961 Narozen PŘIDAL, Ludvík, sběratel lidových písní, spisovatel, fejetonista, autor
rozhlasových her - 50. výr. narození
11. 7. 1906 Narozen v Holešově KOZÁK,
Jan, právník a hudebník, od roku 1957 tajemník
Sekce umělců v Praze, napsal profily českých
umělců pro maďarský slovník (+ 15. 7. 1969) 105. výr. narození
12. 7. 1996 Zemřel PALCR, Zdeněk, autor
plakátů, grafik, restaurátor, sochař (* 3. 9. 1927)
- 15. výr. úmrtí
13. 7. 1926 Narozen TOMEK, Lubomír, autor
rozhlasových her, básník, editor, literární historik,
prozaik, redaktor, od roku 1970 v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze,
osobnost Valašska - 85. výr. narození
14. 7. 1956 Zemřel KÜHNERT, Otto, vlastivědný pracovník, zajímal se o dějiny a kulturu
severní Moravy (* 9. 10. 1886) - 55. výr. úmrtí
15. 7. 1821 Narozen WANKEL, Jindřich, archeolog, v roce 1854 objevil u Blanska jeskyni
a propast Macochu, v roce 1868 objevil na Býčí
skále zbytky diluviálního člověka - 1. nález toho
druhu na území Rakouska-Uherska (+ 5. 4.
1897) - 190. výr. narození
16. 7. 1956 Narozena VÁVROVÁ, Hana, grafička, ilustrátorka, malířka - 55. výr. narození
17. 7. 1896 Zemřel FERNAND, Vilém, historik,
ve Vsetíně byl tajemníkem panství a důchodním,
sepsal kroniku vsetínského panství, osobnost
Valašska (* 14. 11. 1819) - 115. výr. úmrtí
18. 7. 1936 Narozena SEIDELMANNOVÁ,
Jana, návrhářka obuvi, textilní výtvarnice - 75.
výr. narození
19. 7. 1921 Narozen BURIAN, Václav, historik,
archeolog, numismatik, zabýval se lidovým stavitelstvím (+ 9. 1998) - 90. výr. narození
20. 7. 1956 Narozena MIKULKOVÁ, Hana,
malířka, designérka, práce v reklamě a propagaci, průmyslový a grafický design, navrhování
zahrad, malby na sklo - 55. výr. narození

21. 7. 1956 Narozen ADAM, Ivan, architekt,
bytový architekt, designér, scénograf, řezbář
loutek - 55. výr. narození
22. 7. 1911 Narozen FRIC, František, prozaik,
vlastivědný pracovník, autor próz o přírodě,
přispíval do řady časopisů (Zář, Živa, Červený
květ, Les, Myslivost, Lesnická práce aj.) (+ 7.
10. 1975) - 100. výr. narození
23. 7. 1896 Narozen POPELÁŘ, Alois, sochař,
keramik, v Kopřivnici založil výrobu umělého
kamene a keramiky, tvořil plastiky a pomníky pro zahrady a hřbitovy, osobnost Valašska
(+ 25. 1. 1971) - 115. výr. narození
24. 7. 1961 Narozen v Kroměříži ZELINSKÝ,
Miroslav, literární teoretik, literární historik,
překladatel, zabývá se moderní českou literaturou, příspěvky do Tvaru, spolupráce s Českou
televizí - 50. výr. narození
25. 7. 1921 Narozen TOMEK, Miloš, architekt,
scénograf (+ 2. 1. 1974) - 90. výr. narození
26. 7. 1826 Narozen FIALKA, Hynek, vlastivědný pracovník, snažil se probouzet národní
cítění ve Frenštátě pod Radhoštěm, osobnost
Valašska (+ 3. 4. 1904) - 185. výr. narození
27. 7. 1941 Zemřel ČERVINKA, František, vlastivědný pracovník, sběratel lidových písní, působil
na Holešovsku (* 26. 6. 1858) - 70. výr. úmrtí
28. 7. 1956 Zemřel DOHNAL, František, básník, dramatik, esejista, literární kritik, překladatel,
redaktor (* 31. 7. 1876) - 55. výr. úmrtí
29. 7. 1896 Zemřel KAŠPAR, Rudolf, muzejní kustod, etnograf, geolog, ornitolog, působil
v Holešově, Kroměříži, Olomouci (* 22. 10.
1821) - 115. výr. úmrtí
30. 7. 1956 Narozena SPÁČILOVÁ, rozená
Kameníková, Libuše, působí na katedře germanistiky FF UP v Olomouci, autorka monografie, studií, učebnic, slovníků, článků, recenzí,
vydavatelská činnost, práce na výzkumných
projektech, členství v komisích, radách, spolcích
souvisejících s oborem - 55. výr. narození
31. 7. 1976 Zemřel ČERNÝ, Antonín, architekt,
autor odborné literatury, navrhl palác Sevastopol
v Praze, dostavbu areálu ČVUT, zabýval se
typologií školních a kulturních staveb (* 15. 4.
1896) - 35. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
5. 7. 1861 Narozena v Kroměříži KOZÁNKOVÁ, Anna, hudební skladatelka, autorka
komorních skladeb pro klavír, housle a zpěv
(+ 18. 2. 1952) - 150. výr. narození
6. 7. 1921 Narozen MELKUS, Libor, hudební
osvětový pracovník, hudební teoretik, spoluautor
návrhů učebních osnov, autor odborných článků
o hudbě - 90. výr. narození
7. 7. 1951 Narozen LUKÁŠ, Otakar, hudební
skladatel, varhaník, autor chrámových skladeb
(* 8. 11. 1876 v Kroměříži) - 60. výr. narození

10. 7. 1906 Narozen JEMELÍK, Zdeněk, hudební skladatel, dirigent, působil ve Valašském
Meziříčí (+ 28. 3. 1984) - 105. výr. narození
11. 7. 1956 Zemřel MAŘÍK, Karel, sbormistr,
hudební skladatel, autor klavírních skladeb,
písní, sborů, skladeb k sokolským cvičením
(* 11. 8. 1882) - 55. výr. úmrtí
14. 7. 1961 Zemřel GARDAVSKÝ, Josef, dirigent Symfonického orchestru v Přerově, zpíval
v pěveckém spolku Přerub, v letech 1930-1945
působil v Přerubu ve funkci dirigenta a byl zakladatelem jeho filharmonie, po válce působil jako
vedoucí kulturního oddělení MNV v Přerově,
do své smrti byl ředitelem Osvětové besedy
(* 24. 10. 1904 v Holešově) - 50. výr. úmrtí
15. 7. 1881 Zemřel WUTSCHEK, Eduard,
hudební pedagog, sbormistr, hudební skladatel,
psal klavírní, chrámové skladby, písně, mužské
sbory (* 22. 2. 1809) - 130. výr. úmrtí
16. 7. 1856 Narozen ŽALUD, Berthold, hudební pedagog, sbormistr, hudební skladatel
(+ 19. 7. 1886) - 155. výr. narození
17. 7. 1981 Zemřela WASSERBAUEROVÁ-STRELCOVÁ, Věra, muzikoložka, překladatelka, sólistka opery, docentka teorie opery a zpěvu
na JAMU (* 11. 2. 1906) - 30. výr. úmrtí
20. 7. 1886 Narozen v Kroměříži TŘASOŇ,
Eugen, dirigent, sbormistr, staral se o hudební
kulturu kroměřížského okresu (+ 6. 7. 1950) 125. výr. narození
22. 7. 1786 Zemřel KALOUS, Václav, hudební skladatel, varhaník, působil v piaristických
kolejích, autor chrámových skladeb, působil
i v Kroměříži (* 27. 1. 1715) - 225. výr. úmrtí
26. 7. 1736 Narozen HABRICH, Alexius, hudební skladatel, autor chrámových skladeb, historických spisů (+ 27. 3. 1794) - 275. výr. nar.
28. 7. 1996 Zemřel HUDEC, Jiří, dirigent, hudebník, režisér, hudební skladatel, psal hudbu
převážně pro smyčcové orchestry, řada skladeb
pro velké dechové orchestry (* 31. 8. 1923) - 15.
výr. úmrtí.
H.K.

Městské kulturní
středisko Holešov
zve na výstavu obrazů

„zlatého slavíka“
Karla Gotta
Zámecká galerie
od 12. 7. do 28. 8. 2011

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.
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Poslední setkání v německém Hennigsdorfu v rámci projektu Comenius
Byla středa 8. 6. 2011 a malá skupinka
českých studentů a učitelů se vydala na závěrečnou práci projektu Comenius do Německa.
Z původní desetičlenné skupiny studentů, kteří
na projektu pracovali, byli vybráni jen čtyři - Andrea Chyťová, Hana Entrová, Věra Pospíšilová
a Jan Chlup. Kantorská doprovodná trojice se
skládala z koordinátorky projektu Mgr. Renaty
Juráňové, Ing. Edity Michutové a pana ředitele
PhDr. Mojmíra Šemnického. Cesta do německé
země probíhala bez komplikací a po dlouhém
sezení ve vlaku byli všichni rádi, když spatřili cíl
cesty. Po ubytování jsme se vydali na průzkum
blízkého okolí internátu.
Čtvrteční ráno jsme šli do školy, kde jsme
celý den pracovali na brožurách. Kontrolovali
jsme a upravovali texty v češtině, angličtině
a němčině. Odpoledne nás čekal volný program
a potom společná večeře. Volné odpoledne
jsme trávili různě. Někteří se vydali za sportem,
a to na bazén, jiní šli zase do města nakoupit nějaké dárečky domů. Náročný den byl zakončený
společnou večeří, které se zúčastnil i zástupce
pana ředitele z německé školy.
Páteční den byl pro nás poslední návštěvou školy. Měli jsme rozdělanou práci ze čtvrtečního dne, kterou bylo potřeba dodělat. Když

už bylo hotovo, začali jsme pracovat
na prezentaci, která se pojí s tímto projektem. Na závěr za námi přišel pan
ředitel německé školy a s ním i redaktor
místních novin. V mezičase náš pan
ředitel dokumentoval a natáčel práci
studentů, kterou za ty dva roky zvládli.
Sobotní den byl ve znamení města
Berlína. Studenti se oddělili od kantorů
a šli po stopách berlínských muzeí.
Večer jsme se sešli všichni na internátě
a poslední večer prožili ve znamení
pohody. Za těch pár dní byli všichni unavení, ale myslím si, že velice příjemně.
Naše poslední návštěva v Německu
proběhla ve velmi přátelském duchu
a na našich tvářích bylo znát nadšení
z dobře odvedené práce.
Za celý studentský tým, který se
do projektu zapojil, děkuji koordinátorce Mgr. Renatě Juráňové za možnost získat nové zkušenosti, cestovat
a hlavně za zážitky, které se jen tak
nezapomenou.
Andrea Chyťová, 3. B,
SOŠ Holešov

Na výlet do Lednice vlakem

Úterní červnové ráno 14. 6. bylo pro třídu
7. B ze 3. Základní školy v Holešově jiné než
každý školní den, a to nejen proto, že jsme si
museli přivstat, ale hlavně proto, že jsme jeli
na výlet do Lednice. Na cestu vlakem se žáci těšili nejvíce. Jejich ospalé oči se hned rozzářily.

Lednicko-valtický areál nás přivítal s otevřenou náručí. Čekala nás prohlídka pohádkového
zámku, honosného sídla pánů z Lichtenštejna.
V reprezentačních sálech na nás dýchl život
šlechtičen a princů, na svou dobu moderní, což
dokazují historické dřevěné postele, schodiště
v knihovně, vyřezané z jediného stromu, původní čínské tapety s motivy květin a ptáků či knížecí
koupelny, mramorové vany a klozety.
Protože máme rádi přírodopis, nenechali
jsme si ujít tropické rostliny v zámeckém skleníku a akvárium Malawi s rybami afrických jezer,
korály a želvami. Loďka plující po řece Dyji
protékající lužním lesem nás dovezla k šedesátimetrové rozhledně Minaret. Výstup na ni
po 302 schodech nás poněkud vyčerpal. Proto
jsme se osvěžili zmrzlinou z nedaleké cukrárny,
která byla sladkou tečkou za naším školním
výletem.
Děkujeme panu Ing. Ludvíku Urbanovi,
řediteli krajského centra ČD ve Zlíně, který
nám zajistil skupinovou jízdenku zdarma. Díky
ní jsme si mohli letošní slunečný výlet vychutnat
za příjemný peníz.
Mgr. Petra Chmelařová a žáci třídy 7. B,
3. ZŠ Holešov

Myslivecká olympiáda
V klasickém termínu 26. 6. 2011, v rámci
června - měsíce myslivosti a tučapských „hodů“,
proběhl v Tučapech další ročník „Myslivecké
olympiády“, jejímž pořadatelem bylo Myslivecké sdružení Háje Tučapy - Bořenovice. Téměř
pět desítek dětí ve třech věkových kategoriích
absolvovalo trasu po šesti stanovištích, která
prověřila nejen jejich znalosti ze zoologie, botaniky, ochrany přírody, kynologie, ale i obratnost
a přesnou mušku na vzduchovkové střelnici.
Všichni spokojení účastníci byli odměněni sladkými i ovocnými pochoutkami, vítězové jednotlivých kategorií věcnými cenami, pořízenými za
přispění Městského úřadu Holešov.
Zdeněk Hlaváč

MKS Holešov vás zve
na retrospektivní výstavu malíře

Borise Jirků
Světlo před světlem
Zámek Holešov
otevřeno do 31. 8. 2011

Mažoretky z Holešova zářily v Poděbradech
Víkend 17. - 19. června 2011
patřil Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu. Tuto soutěž
jako každým rokem hostilo lázeňské
město Poděbrady. Sjely se tam ty
nejlepší mažoretkové skupiny z celé
republiky. Město Holešov reprezentovaly tři skupiny - Lentilky, Arabelky
a Holešovské mažoretky.
Celoroční usilovná práce
našich děvčat se v Poděbradech
projevila ve finálním hodnocení poroty. Nejmladší Lentilky si se svým
soutěžním vystoupením vybojovaly
v kategorii děti mladší stříbrné medaile a titul vicemistrů ČR. V kategorii děti starší se mažoretky Arabelky
i přes velkou konkurenci probojova-
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ly na krásné 5. místo. Stejnou pozici
obsadily i Holešovské mažoretky
v kategorii juniorek.
Všem děvčatům děkujeme
za vzornou reprezentaci na soutěžích po celou dobu letošního šampionátu. Trenérkám Barboře Maťové,
Lence Dujkové, Elišce Doleželové
a Petře Manišové děkuji za celoroční
kvalitní práci a svědomitou přípravu
jejich svěřenkyň. Naše poděkování
patří i těm, kteří nás podporují a vytváří tu správnou atmosféru na soutěžích. Fotografie a videa z našich
vystoupení najdete na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov
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Holešovan Radovan Klabal skončil stříbrný na mistrovství Evropy
Již tradičně přivážejí holešovští
vzpěrači medaile ze soutěží masters nad 35 let, což potvrdili i letos.
V příjemném prostředí sportovní haly
v německém Heinsheimu proběhlo
mistrovství Evropy masters - závodníků nad 35 let a první sobotu
v červnu jsme byli zvědavi, jak se se
svým debutem v této věkové kategorii popere Radovan Klabal.
Po poctivé přípravě a po prostudování přihlášek jsme v koutku
duše věřili v medaili, ale konkurence
15 vybraných závodníků v hmotnostní
kategorii do 85 kg, ve které Radek
startoval, byla velmi silná. Vyrovnanost startovního pole a náročná doprava do místa startu den před soutěží představovaly velkou překážku.
Po nahlášení základních pokusů jsme tušili velký boj. Vždyť šest
závodníků se vtěsnalo do rozmezí

pěti kilogramů v trhu. Radek zvládl
v trhu 119 kg a usadil se na druhém místě 1kg za Němcem Klugem
a s náskokem 2 kg na další borce
z Rakouska, Francie, Ukrajiny, Německa a dalších zemí. O medailích
se rozhodovalo ale v nadhozu. Soustředěný výkon, perfektní taktika
i sportovní štěstí přinesly kýžený výsledek. Výkonem 147 kg v nadhozu
přeskočil Radek o 1 kg německého
závodníka a dva neúspěšné pokusy
Ukrajince posunuly našeho borce
na druhé místo i v nadhozu. Pouze
výkon Rakušana Mühlbachera byl
nad síly našeho závodníka.
V celkovém součtu dvojboje
předvedl Radek 266 kg a obsadil
vynikající druhé místo, pouze 3 kg
od titulu mistra Evropy. Stříbrná
medaile je zasloužená odměna
za předvedené výkony a doufáme,

Žákyně DFK Holešov na jaře 2011

Vicemistr Evropy Radovan Klabal z Holešova.
že v této kategorii přidá další medaile
ze světových nebo evropských soutěží v následujících letech. Zároveň
přejeme i úspěch při startu na mezi-

národním mistrovství ČR mužů, které
proběhne příští sobotu v Praze.
Daniel Kolář

Krajské kolo vyhrála 3. ZŠ Holešov
Poslední fotbalovou soutěží
děvčat v letošním školním roce
byl krajský přebor v minikopané
děvčat základních škol, který se
konal 14. června 2011 na stadiónu
Míru v Holešově. Kvůli několikrát
odloženému termínu se nakonec
soutěže zúčastnily pouze tři týmy,
které reprezentovaly okresy Kroměříž a Vsetín. Vítězem se po zásluze
stalo družstvo 3. Základní školy Holešov. Soutěž uspořádaly Krajská
rada AŠSK ČR ZLN, Gymnázium

Ladislava Jaroše Holešov a Dívčí
fotbalový klub Holešov, pořádající
gymnázium reprezentovala tato
děvčata: Kateřina Kasalová Karolína Kozlanská, Alena Doleželová,
Alžběta Melicharová, Michaela Fojtíková, Markéta Možíšová, Žaneta
Batoušková, Iva Nováková, Martina
Hasníková, Veronika Růžičková,
Zuzana Tesárková a Karolína Naučová.
Výsledky: 1. 3. ZŠ Holešov 2.
ZŠ Zašová 3. Gymnázium LJH

Žákyně Dívčího fotbalového klubu Holešov hrají ve svém šestém
fotbalovém jaře se střídavými úspěchy, každopádně již teď jsou jejich
výsledky úspěšnější podzimu. Sestava doznává v každém kole značných
změn, neboť dívky ročníků 1996 a 1997 již pravidelně hrají za A a B týmy
žen, jejich zápasy většinou kolidují, a tak má trenér Tomáš Kotas velmi
těžkou úlohu při koučování každého zápasu. Přesto všechno nezaujatí
diváci, fanoušci a rodiče při pohledu na hru žákyň hovoří o velkém taktickém, technickém a herním pokroku týmu, který odehrál některé zápasy
v minimální sestavě a dosáhl v nich téměř maxima. V brance podává
stabilní výkony Kateřina Kasalová, která udělala velký pokrok při minimu
brankářského tréninku a okusila již i premiéru v týmu žen, v obraně je
jasně největší stálicí Karolína Kozlanská, která již hraje pravidelně v obou
dospělých týmech a její výkony jsou více než nadějné. Výrazný herní pokrok rovněž ukazují Veronika Zalabáková, Ema Jiroušková, Míša Fojtová
a Gabriela Lipková, nejmladší generaci potom zastupují mladičké Míša
Záhořáková a Leonka Hlobílková. Po skončení letošní sezóny absolvuje
družstvo poprvé letní soustředění, které se bude konat v italském Caorle
a jehož se zúčastní rovněž rodiče děvčat.
Všechny zájemkyně o dívčí kopanou naleznou informace o činnosti DFK Holešov na webových stránkách www.dfkholesov.cz,
telefon trenérů: 605 702 141. Výsledky žákyň na jaře:
Sokol Lubná x DFK: 0:2 ( Kozlanská, Lipková)
DFK x TJ Loukov: 6:4 (po 3 Kuchařová a Zalabáková)
SFK Holešov B x DFK: 2:1 ( Lipková)
DFK Holešov x SK Žeranovice: 1:3 (Kučerová)
DFK Holešov x TJ Chvalčov: 4:1 (2 Kučerová, Kuchařová, Záhořáková)
Slavkov p.H. x DFK Holešov: 4:3 (2 Kuchařová, 1 Zalabáková)
TJ Prusinovice x DFK Holešov: 4:1 (Baranová)
Tým děvčat tvoří: Kateřina Kasalová, Karolína Kozlanská, Denisa
Baranová, Kristýna Zichalová, Ema Jiroušková, Vendula Kuchařová,
Veronika Zalabáková, Gabriela Lipková, Dita Hovořáková, Kristýna
Mrňková, Veronika Kučerová, Michaela Fojtová, Žaneta Batoušková,
Kristýna Hrudíková, Michaela Záhořáková, Klára Vaculíková, Leona
Hlobílková a Zuzana Tesárková
Mgr. Svatava Ságnerová
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Střípky před
závodem
• podle posledních informací je trasa na tradičních místech rozbahněná, ale tato situace
se rapidně zlepšuje. Předpověď je příznivá,
takže pro ty, co ještě nejsou přihlášeni, je to
jasná volba. Mají poslední možnost v pátek
1. 7. od 14.00 do 22.00 hodin
• stavební práce v Bezručově ulici směrem na Žopy by měly pokračovat tak, že
v den závodu bude možné tudy projet.
Nebude vše hotové, ale jednosměrný
provoz se semaforem, který tam teď
je, by měl být v den závodu změněn
na normální
• v pravý čas bylo v Holešově v Tovární ulici
otevřeno nové ubytovací zařízení s kapacitou
100 lůžek. Jedná se o V.I.P. ubytovnu Holešov - ubytování hotelového typu s cenou
ubytovny. Pro účastníky Drásala a doprovod
bude poskytnuta drásalovská sleva
• pokud máte doma jakékoliv plavidlo
vhodné k plavbě na rybníku (šířka 20 30 m, hloubka 70 - 150 cm), můžete si ho
vzít s sebou. Pokud bude pár zájemců,
můžeme v sobotu uspořádat nultý ročník
Drásala na vodě

Úspěchy základní
školy praktické
Dne 10. května 2011 se vybraní žáci druhého stupně Základní školy praktické v Holešově
zúčastnili okresního kola lehkoatletického čtyřboje
v Bystřici p. Hostýnem. Počasí nám všem přálo,
výborná organizace, pohoštění pro všechny sportovce i doprovod podpořily příjemnou náladu. Naši
kluci se nezalekli a zabojovali. Žák 7. ročníku Tomáš Patočka se probojoval ve skoku do dálky
do krajského kola. Výkonem 459 cm obsadil
1. místo. Na šedesátimetrové trati dosáhl času
8:37 a postoupil ze třetího místa. Velmi dobře následně reprezentoval i okres Kroměříž. V krajském
kole, které se konalo v Horní Lidči, nezapadl
a dovezl si stříbrnou medaili za běh na 60 metrů. Svůj čas zlepšil o několik setin sekundy. Stejným
výkonem jako v Bystřici si doskočil pro bronzovou
medaili. Blahopřejeme jemu i ostatním sportovcům,
kteří vzorně reprezentovali naši školu.
(pan)
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18. ročník Česká spořitelna Bikemaraton
Drásal startuje již v sobotu
Teď jenom několik posledních informací
těsně před závodem. V sobotu překročil počet
přihlášených hranici 700 a v pondělí zatím
hranici 800. Poměr mezi dlouhou a krátkou
trasou je asi 47 : 53. Dá
se očekávat podobná
účast jako v minulých
letech. To je v součtu
dlouhé a krátké trasy
asi 1 300 závodníků.
Ještě si připomeneme
důležité časy. Prezentace na trasu 115 km
je pouze v pátek 1. 7.
od 14.00 do 22.00, na trasu 53 km je to i v sobotu 2. 7. od 8.00 do 11.00. Start „Dlóhého
Drásala“ je v sobotu v 7.45. Potom během dopoledne proběhnou závody dětí „Malé Drásal“
a závod kategorie kadeti. Vzhledem k tomu,
že tyto závody organizuje především ČS MT
Team, jsou časy startů uvedené v letáčcích
a na plakátech pouze orientační. Přesné časy
se dozvíte při prezentaci, která bude probíhat

v zámecké zahradě od 8.00 do 9.00. V 11.45
bude startovat „Krátké Drásal“ a potom už
bude možné asi ve 12.30 očekávat v cíli vítěze
„Dlóhého Drásala“. Vítěz „Krátkého Drásala“
by se měl v cíli objevit
asi ve 13.50. Všechny
tyto časy závisí především na tom, jaké bude
počasí před závodem
i během závodu a jak
bude vypadat trať.
V odpoledních hodinách bude probíhat
taky doprovodný program: prodejní a doprovodné akce partnerů,
dětský klub, od 17.30 vystoupí kapela Miss God,
potom bude od 19.00 vyhlášení vítězů a tombola, od 21.00 zlatý hřeb večera Queen revival
a potom ještě kapela The Night´s Joy. O půlnoci
se můžete těšit na tradiční ohňostroj v podání
Zdeňka Hlobila. Závěrem připomínáme, že
vstup do zámecké zahrady je zdarma.
J. O.
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Mladší žáci Holešova zvítězili v krajské soutěži
Mladší žáci SFK Elko Holešov
zvítězili v krajské soutěži v nejoblíbenějším sportu na světě - ve
fotbalu.
V sezoně 2010-2011 odehráli
24 mistrovských utkání, ve kterých nastříleli 163 gólů a dostali
25 branek. Pravidelně nastupovali v sestavě - brankář Richard
Herník (4), Aleš Horák (1), Dominik Karsch (1), Evžen Horák,
Robert Paštěka (4), Filip Kotas
(kapitán - 69), Lukáš Batoušek
(28), Marek Karol (22), Tomáš
Zakopal (16), Richard Jaroš (6),
Ivan Simerský (3), Tomáš Frlajz
(6). Všichni obdrželi medaile za
1. místo a pohár, který dostanou
po losování příští sezony krajských
soutěží ve Zlíně.

V soutěži s námi hrály tyto
celky: Poličná, Ratiboř, Valašské
Meziříčí, Slavičín, Hulín, Juřinka,
Vlachovice, Fryšták, Hutisko-Solanec, Horní Bečva, Štítná n. Vl.,
Valašské Klobouky.
Děkujeme za velkou podporu rodičům, oddílu SFK Elko
Holešov, SVČ - TYMY, městskému úřadu a také za možnost
uspořádání tradičních turnajů,
které se hrají už 4. rokem O pohár starosty Zdeňka Janalíka a Pohár poslance Josefa
Smýkala.
Všem hráčům děkuji za
úspěšnou sezónu a přeji krásné
prázdniny.
Ladislav Linda - trenér

Starší žáci bojovali o třetí místo
Když se po podzimu starší
žáci Holešova nacházeli na devátém místě tabulky, málokdo čekal,
že se vzepnou na jaře k téměř heroickému výkonu a budou bojovat
dokonce o třetí místo. Za to, že nakonec na krásné třetí místo tabulky
Holešov nedosáhl, mohl i velký
kus smůly, který si kluci vybrali
v posledním zápase. Po úžasném
prvním poločase a brankách Adama a Davida Kováčů vedli nad
druhým týmem tabulky Ratiboří
už 2 : 0, když si ke konci prvního poločasu Adam Kováč zlomil
kotník a šokovaný domácí tým se
celý druhý poločas nemohl vzpamatovat z této sportovní tragédie.
Fyzicky vyspělejším protihráčům
se podařilo vstřelit 3 branky a tím
zamezit postupu Holešova na vysněné třetí místo tabulky.
Trenérům Pavlu Heryánovi
a Oldovi Matuškovi se podařilo naladit tým na vítěznou vlnu. Ke stávajícím oporám mužstva Benu Šubovi,
Davidu Mlčákovi, Danu Matuškovi,
Honzovi Zapletalovi a Davidu Kováčovi přivedli nové hráče Marka Zajace a Adama Kováče, kteří do týmu
přinesli bojového ducha. Ke střeleckým schopnostem Davida Kováče,

který se svými 22 brankami umístil
na předních příčkách střelců celé
soutěže, se přiřadil jeho jmenovec
Adam - na jaře nastřílel 14 branek.
Za výborné výkony, které celé jaro
předváděli, si všichni hráči zaslouží
uznání.
Sestava Holešova: Ben
Šuba, Daniel Matuška, Martin
Winter, David Mlčák, Patrik Javora, Ladislav Molek, Michal
Nevřala, Vlastimil Hulenka, Jan
Zapletal, Marek Zajac, Tomáš
Beránek, Jaroslav Kaňa, Adam
Kováč a David Kováč.
Na závěr sezóny rodiče a trenéři přichystali klukům tradiční pohoštění, kde byl zároveň trenérem
vyhlášený hráč sezóny s nejpoctivějším přístupem k fotbalu. Stal se
jím brankář Ben Šuba.
Odcházejícím hráčům Adamu
Kováčovi, Davidu Kováčovi, Davidu Mlčákovi a Janu Zapletalovi
předala Radka Šubová za „pozůstalé“ krásné poháry.
Nelze než popřát, ať se jim
i nadále daří. Zrovna tak je potřeba poděkovat trenérům Heryánovi
a Matuškovi a popřát, aby se jim
dařilo i v nadcházející sezóně.
P. K.

Úspěšné mužstvo mladších žáků získalo pod vedením trenéra
Ladislava Lindy krajský titul.

Fotbalová přípravka vyhrála
Mladší fotbalová přípravka
SFK Elko Holešov se stala vítězem
krajské soutěže Zlínského kraje.
V ročníku 2010 - 2011 nastřílela
soupeřům 153 branek a obdržela
pouze 28 branek. Výborně stmelený a sehraný tým chlapců ročníku
2002 a mladší neztratil v soutěži ani
jeden bod. Hráči svou bojovností,
snahou a tréninkovou pílí dokázali,
že jsou příslibem pro další věkové
kategorie holešovského fotbalu.

Z celkem 22členného kádru odchází do starší přípravky 10 hráčů
a zbylí budou doplněni z fotbalové
školičky pana trenéra Jaši. Za zdárný průběh uplynulého ročníku je
nutné poděkovat nejen hráčům, ale
i rodičům za bouřlivé a sportovní
povzbuzování a pomoc trenérům při
jejich někdy nelehké práci.
Díky všem!!!
Vítězslav Michálek st.
a Zbyněk Spáčil - trenéři týmu

Z 22členného kádru mladší přípravky odchází
do starší přípravky deset hráčů.

Fotbalisté B mužstva sestupují

O bronz připravila starší žáky Holešova smůla v posledním zápase.

Sezóna 2010-2011 nedopadla pro fotbalový celek mužů SFK
ELKO Holešov B vůbec dobře. Jsem z ní hodně zklamaný. Náš cíl
byl udržet soutěž a stal se pravý opak. Důvodů, proč se tak stalo, je
hodně, ale ten hlavní tkví ve špatné docházce na trénink. Jestli hráči
nebudou trénovat, tak budou problémy i v okresní soutěži.
Je sice pravda, že jsme hráli hodně povedených zápasů, ale
zase chyběli střelci a bez branek se nevyhrává. Další věc, která nás
trápí, je nedostatečná fotbalovost mladých hráčů. Připadá mi, že fotbal
přestává být fotbalem a stává se atletickými závody. Běhá se nahoru
a dolů, aniž by byl ohrožen soupeř, bez přihrávky nebo kombinace.
Byli jsme v soutěži nejslabší, a tak je absolutně spravedlivé,
že sestupujeme. Postupujícímu mužstvu gratuluji a také těm, která
se v soutěži zachránila. Pochvala patří rozhodčím, protože ve velké
většině odvedli dobrou práci. Také se omlouvám všem fanouškům,
za hodně pokažených neděl.
Milan Dvorník, trenér mužstva
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Pětatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 11/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku „Ona
se brání“ (V. Heráček/P. Žák), kterou zpíval Karel Černoch (a jako cover-verzi i Petr Muk). Prvním vylosovaným výhercem je Radek Machálek
z Holešova, druhým vylosovaným
je Zbyněk Šturm z Prusinovic oba si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Marcele Janálové
z Holešova a Marcele Odložilíkové z Roštění. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové
hádance. Uhodnete, jak se písničZpěvák Karel Černoch.
ka jmenuje a kdo ji zpívá?
„… Kam jsme došli, kdo to ví? Kdopak z vás mi odpoví? Kampak
zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno
podle jabka. Jabloňová...“
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

New Drive Club rozsvítila hudba Waltera Trouta
a kapely Staří psi

Další
soutěž!
Redakce Holešovska
vyhlašuje novou soutěž.
Tentokrát ale nepůjde
o soutěž vědomostní, nýbrž fotografickou. Zkuste
nám v průběhu července
a srpna poslat fotografie třeba z vašich letních výletů
nebo dovolené. Ty nejlepší
(u nichž budeme hodnotit
nejen úhel pohledu, ale třeba i nápad či vtip) oceníme
jejich uveřejněním a drobnou upomínkovou cenou
v podobě knihy.
RR  

Kapela Staří psi.
Slavný americký bluesový kytarista, skladatel a zpěvák Walter Trout vystoupil se svou doprovodnou kapelou
v úterý 14. června v zámeckém New Drive Clubu. Součástí
koncertu hudebníka světového významu bylo i vystoupení
dnes už legendární a stále skvělé kapely Staří psi.
Bluesman Walter Trout.
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RR, foto Jiří Vojáček a Jiří Seporský

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

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 soubory jako
Miločanka, Šardičanka, Bojnická kapela, Vlkošáci a Zdounečanka. Vstupenka
v ceně 100 Kč bude slosovatelná. Pořad bude uvádět oblíbený průvodce 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.

