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Letošní Drásal
se jel v bahně
Holešov (frs) - Osmnáctý ročník populárního závodu bikemaratonu Drásal nakonec nebyl
zdaleka tak dramatický, jak se původně zdálo
kvůli bleskové průtrži mračen, která postihla
ve čtvrtek 30. června region Hostýnských vrchů. V sobotu až na výjimky prakticky nepršelo
a vítěz stopatnáctikilometrového závodu Jan
Hruška přijel do cíle pouze o sedm minut později
než byl loňský rekord trati.
Více informací na str. 25 a 26
Více fotografií na www.holesov.cz

SETKÁNÍ VETERÁNŮ. Americký vůz Frenklin vyrobený v roce 1910 byl ozdobou dalšího ročníku
setkání veteránů v zámecké zahradě. I se svojí stylově oblečenou posádkou nechyběl ani na
okružní jízdě ulicemi Holešova. Foto František Sovadina.
Více na str. 5 a na www.holesov.cz

Týden židovské
kultury se blíží
Holešov - Pod záštitou starosty města Holešova a velvyslance Izraele proběhne
ve dnech 14. - 20. srpna v pořadí už 11. ročník
festivalu Týden židovské kultury. Program, který
tradičně nabídne pestrou paletu od výstav přes
přednášky až po koncerty, najdete i v tomto
vydání Holešovska.
K nejzajímavějším „tahákům“ festivalu
bude patřit zcela určitě výstava nazvaná Franz
Kafka a Sikmund Freud - očima sta českých
a slovenských výtvarníků. Jednotlivé pořady
se budou odehrávat na různých místech v Holešově.
(rr)

Další číslo
Holešovska
vyjde ve čtvrtek
18. srpna

Co s neplatiči?
Co vy na to, pane
starosto?
Ne všichni nájemníci sociálních bytů v Bořenovské
ulici si plní své závazky
vůči městu. Jak s tímto
faktem naložíte? Co vy na
to, pane starosto?
Vedení města provedlo
rekapitulaci plnění závazků
nájemníků v Bořenovské
ulici. Všem, kteří si své povinnosti plní, byla prodloužena nájemní smlouva
o rok. Těm, kteří měli vůči městu dluh a neuhradili
jej v řádném termínu, vyprší nájemní smlouvy
k 31. srpnu 2011 a nebudou jim prodlouženy.
Rada města Holešova o tom rozhodla na svém
červnovém jednání. Celkem se jedná o pět ze
šestnácti dosud obsazených bytů. O bydlení
v Bořenovské ulici je zájem. Uvolněné byty proto
budou přiděleny takovým nájemníkům, o nichž
budeme přesvědčeni, že si této sociální pomoci
města váží a své povinnosti si budou plnit.
(sov)
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Zastupitelstvo prodalo investorům pozemky ve Školní ulici
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města prodalo pozemky ve Školní
ulici. Část I u sídliště Novosady
společnosti FIROINVEST s.r.o.
Fryšták, zastoupené jednatelem
společnosti Robertem Filákem, za
kupní cenu 1 801 korun za metr
čtvereční plus náklady s prodejem
spojené. Druhou část u ulice Palackého zastupitelé prodali skupině
občanů sdružených v občanském
sdružení Školní II, zastoupeným
Ing. Rostislavem Urbanem, a to za
cenu 1 200 korun za metr čtvereční

plus náklady s prodejem spojené.
Zastupitelé respektovali doporučení hodnoticí komise, složené ze
zástupců politických stran v zastupitelstvu a odborníků z městského
úřadu.
O pozemky ve Školní ulici bylo
celkem pět zájemců. Dvě nabídky komise obdržela na zastavení
I. části a tři nabídky na zastavení
II. části.
Podrobnosti najdete v usnesení ze zasedání zastupitelstva
na str. 7.

Tak nějak by měl v budoucnu vypadat poklidný den ve Školní ulici.

Oznámení
o projednávání návrhu zadání Změny
č. 17 územního plánu města Holešov
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov
- obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 17
územního plánu města Holešov dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
(dále jen stavební zákon) oznamuje projednávání návrhu zadání Změny č.
17 územního plánu města Holešov v souladu s § 20 odst. 1 a 2 a § 47 odst.
2 stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode
dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Holešov,
tj. od 8. 7. 2011 do 8. 8. 2011. Návrh zadání Změny č. 17 územního plánu
města Holešov je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 307. Do návrhu zadání Změny č. 17 územního plánu města
Holešov lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem zadání je změna funkčního využití pozemků jihovýchodně od centrální části města na plochu občanská vybavenost - polyfunkční
sportovní zařízení.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány,
sousední obce, krajský úřad a město Holešov, pro něhož je změna územního
plánu pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti dnů
od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle
zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele
své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům
sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží. Své připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou formou
a zasílejte na Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního
řádu, Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. R. Pospíšilová, ref. odboru územ. plánování a staveb. řádu

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
nabízí prodej
veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.
Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r. o., Palackého 1398, tel.: 573 396 092
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Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 27. července
od 9 do 16 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Plačkov,
Očadlíkova a Palackého.
Prodám 4 ks alu kol originál
Škoda Felicia,rozměr 5,5Jx13H2,rozteč 4x100+pneu Barum 165/70R13
se vzorkem 2x cca 90 % a 2x cca
35 %.Cena za komplet 3.800,- Kč.
Kontakt: tel. 732 834 328.

Účet města
schválen
Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova schválilo na
svém posledním zasedání závěrečný účet města, a to s výhradou. Město je povinno nechat si
přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města Holešova
za rok 2010 provedla společnost
MG Credit s.r.o.

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.
• Z pozůstalosti po vojácích, letcích, SNB koupím medaile, odznaky, průkazy, foto, uniformy. Tel. 608 420 808.
• Prodám PEUGEOT Boxer Turbo Diesel, obsah 1,9, rok výroby 1997.
Tel. 602 553 776.
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Zastupitelé schválili názvy nových ulic
Holešov (frs) - Nově vznikající ulice ve Strategické průmyslové zóně (SPZ) Holešov dostaly
své jméno - Holešovská, Všetulská, Martinická,
Zahnašovická a Spojovací I. Holešovští zastupitelé o tom rozhodli na svém posledním jednání.
Holešovská ulice navazuje na stávající
ulici Tovární, vede na jih zóny a končí u nově
vzniklé ulice Zahnašovická. Všetulská ulice
vede od vnitřního kruhového objezdu západně
a končí před připojením na komunikaci II/438.
Martinická ulice vede východní částí zóny od

kruhové křižovatky Holešov - Martinice po vnitřní
kruhový objezd. Zahnašovická ulice propojuje
východní, jižní a západní část zóny od nově
vzniklé ulice Martinická po nově vzniklou ulici
Všetulská. Spojovací I propojí nově vytvořené
ulice Martinická a Zahnašovická.
Vedení města jednalo s obcí Zahnašovice
o shodném pojmenování ulic nacházejících se
na území města Holešova i obce Zahnašovice.
Zastupitelé Zahnašovic navrženou variantu pojmenování ulic rovněž odsouhlasili.

Osady mají nové předsedy

Město získá pozemky

Holešov (frs) - Nové členy osadních výborů
zvolilo na svém posledním jednání zastupitelstvo
města. Jediná změna oproti minulému období nastala v Dobroticích, kde dřívější předsedkyni Alici
Juřicovu, vystřídala Naděžda Hlobilová, v Količíně
bude dál v čele osadního výboru Markéta Habrová,
v Tučapích Tomáš Nedbal a v Žopích Luděk Hradil.
Podle zákona sice volí předsedy osadních výborů
zastupitelstvo, ale zastupitelé respektovali většinové názory zástupců osad. V měsíci květnu se
uskutečnily ustavující schůze nově zvolených osadních výborů. Na těchto schůzích si členové zvolili ze
svého středu předsedu osadního výboru.

Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova schválilo na svém posledním jednání smlouvu
o bezúplatném převodu nemovitostí s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná
se o pozemky v areálu stadionu Míru o celkové
výměře 26 864 m2. V současné době má město
tyto pozemky od státu ve výpůjčce. Zastupitelstvo
svým rozhodnutím učinilo zásadní krok na cestě
k převedení pozemků ze státu do vlastnictví města.
„Celý případ se táhne již několik let a já bych chtěl
poděkovat panu místostarostovi Chmelařovi za kus
práce, který v této věci po nástupu do funkce odvedl,“ konstatoval starosta města Zdeněk Janalík.

Tož tak…

…v minulém čísle Holešovska jsem byl tak trochu za blbce. Ve střípcích k Drásalovi jsem napsal,
že „…trať je sice rozbahněná, ale situace se rapidně zlepšuje, předpověď počasí je příznivá…“ Jak to
dopadlo, asi víte. Optimistickou informaci jsem převzal z drásalovského webu, a protože jsem ji dával
do novin na poslední chvíli, nedíval jsem se už na stránky Českého hydrometeorologického ústavu. Jenže
i tohle ověřování by nejspíše nebylo nic platné. Pokud je mi známo, numerické předpovědi vedoucí k vodní
spoušti meteorologové upřesňovali až v průběhu středy a čtvrtka, tedy dávno po uzávěrce novin. Navzdory
všem technickým vymoženostem se prostě musíme smířit s tím, že poslední slovo má nakonec stejně
příroda. V téhle plejádě meteorologického tápání máme v Holešově snad pouze jedinou jistotu. Když si
naplánujete akci v termínu každoročních rybářských závodů, můžete si být jisti, že vám do toho řádně zaprší.
František Sovadina

Vloupání do restaurace
Holešov (red) - V neděli 17. července
v brzkých ranních hodinách oznámil policistům
v Holešově prokurista jedné holešovské restaurace, že se jim někdo po zavírací době vloupal
do skladu.
Doposud neznámý pachatel se v neděli
po půlnoci zaměřil na hostinec v okrajové části města. Násilím otevřel okno skladu, kterým
pak vlezl dovnitř. Ukradl přes čtyřicet kilogramů
masa, třicet litrů slunečnicového oleje, soudek
bílého a červeného vína a několik lahví piva.
Poté si otevřel dveře do sklepa, ze kterého ještě
odcizil motorovou pilu. Předběžná škoda, kterou
zloděj způsobil krádeží zboží a poškozením okna,
přesáhla částku dvanáct tisíc korun.
Policisté provedli ohledání místa činu,
zajistili stopy a pořídili fotodokumentaci. Nyní
po pachateli trestného činu krádež pátrají. Po dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

Ukradl číšnický flek
Holešovsko (red) - V pátek v nočních hodinách, krátce po zavírací době, došlo v hostinci
v menší obci nedaleko Holešova ke krádeži. Hosté už hospodu opustili a servírka se právě vzdálila
za posledními návštěvníky na zahrádku. Během
necelých třech minut se vrátila zpět. U výčepního
pultu spatřila siluetu nějakého muže. Protože
krátce předtím vypadl elektrický proud, neviděla mu do obličeje. Poté, co na něj zakřičela,
pachatel utekl neznámo kam. Následně zjistila,
že za barem chybí číšnický flek i s tržbou. Zloděj
si tak přišel na deset tisíc korun.
Ordinace MUDr. Lenky Dúbravčikové bude od 15. 8. 2011 přemístěna do
4. poschodí polikliniky v Sušilově ulici.
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Střelci z úřadu skončili těsně za elitními průzkumníky
Dobrotice (frs) - Tradiční střeleckou soutěž uspořádal v pátek 15. července na střelnici
v Dobroticích Klub výsadkových veteránů Holešov. Na palební čáru se postavilo 56 závodníků
a čtyři závodnice, kteří postupně stříleli do terčů
ze samopalu Sa-vz.58, pistole Pi 75 a sportovní
malorážky. Kromě tabulky jednotlivců se výsledky započítávaly také do soutěže družstev.
Na úvod závodu přítomné pozdravili zástupce ředitele Vyšší a Střední policejní školy v Holešově René Dočekal a místostarosta Holešova
Jaroslav Chmelař. Poté se jednotliví účastníci
rozešli na střelecká stanoviště.

Na palebné čáře střelby ze samopalu.
Mezi jednotlivci nakonec zvítězil Václav
Pečený z Klubu vojenských veteránů Klatovy,
nejlepší z holešovských veteránů byl na pátém
místě Jozef Tóth. V družstvech se nejlépe umístili
střelci z Klubu výsadkových veteránů Prostějov.
Střeleb se letos zúčastnilo i trio reprezentantů Městského úřadu Holešov ve složení
zástupce starosty Jaroslav Chmelař (14. místo) a zaměstnanci Pavel Badanko (12. místo)
a František Sovadina (40. místo). V družstvech
se zástupci holešovské samosprávy umístili na 8.
místě, o čtyři body za reprezentanty elitního 102.
průzkumného praporu z Prostějova.
< Slavnostní nástup účastníků před samotnými
střelbami.

Když se pravda nehodí aneb Nefér boj občanských iniciativ
Tož nevím, co si mám myslet. Vždycky jsem původně směřující od starého házenkářského a nad nimi pak byla nasypána současná mohyla,
fandil různým nezávislým iniciativám a hnutím, hřiště k mohyle o 90° tak, aby obdélník stavby na které byl vztyčen nám známý pomník. Ze
které se snažily bez ohledu na vlastní prospěch byl s mohylou rovnoběžný. Poskytovatel dotace studie tedy vyplývá, že na území Amerického
dosáhnout různých, většinou spravedlivých cílů, na tuto akci chtěl změnu odůvodněnou pietou parku pravděpodobně žádné hroby nejsou,
často i proti mínění a přáním většiny.
k pohřebišti odborně zdůvodnit, a požadoval ale samozřejmě jejich existenci nelze v těchto místech (jako kdekoliv jinde na území
Vždycky. Až do té doby, než mne zhruba
města) úplně vyloučit.
hodinu před posledním zasedáním ZastupitelTyto informace se panu vedoucímu předstva města Holešova navštívil vedoucí předstastaviteli vůbec nelíbily. Zkoušel mne, že přece
vitel jednoho takového nezávislého hnutí. A že
Americký park byl založen na pohřebišti jako
potřebuje ode mne, jako holešovského památpietní místo. Tak jsem ho odkázal na studii
káře a historika, všechny dostupné informace
paní Plecháčové-Mucalíkové, která historii jeho
o pohřebišti vojáků z napoleonských válek pod
vzniku jako prvního městského oddychového
mohylou v Americkém parku. A hned mi začal
parku v Holešově popisuje. Zapochyboval o její
razantně vysvětlovat, že jsem povinen mu podle
nezaujatosti, což se ale bohužel zase netrefil,
zákona o svobodném přístupu k informacím
protože tato vynikající vlastivědná pracovnice
poskytnout veškeré informace. A i když jsem
zemřela v roce 2004, kdy ještě záměr vybudose mu snažil vysvětlit, že to udělám velmi rád,
vat zde kluziště nebyl ani náznakem definován.
že považuju přímo za své poslání rozšiřovat
Rozešli jsme se a viděl jsem na něm velké zklavlastivědné informace o Holešově, nedal se
mání, že (historická) skutečnost neodpovídá
přerušit a své vyčerpávající poučení o mých
informačních povinnostech dokončil. No dob- proto stanovisko archeologů. Studie o umístění jeho domněnkám. Ale považoval jsem obavu
rá, sice si moc dobře nedovedu představit, hrobů vojáků z napoleonských válek, kterých ti- z toho, že stavba kluziště naruší hroby zemřejak bych mu některé informace o historii mohl síc zemřelo v holešovském lazaretu (umístěném lých vojáků z napoleonských válek, za definitivzatajit - snad zapřít bitvu u Slavkova či zákeřně na náměstí Sv. Anny) obsahuje rozbor existují- ně odstraněnou. Jaké pak bylo mé překvapení,
posunout datum jejího konání z roku 1805 třeba cích pramenů, ze kterých vyplývá, že tyto hroby když jsem se dozvěděl, že příslušníci nezávislé
na rok 1819 - ale má na to poučení právo.
byly umístěny v bývalé holešovské městské iniciativy rozvinuli o hodinu později na jednání
Tak jsem své informační povinnosti do- cihelně, a to v současném zářezu železniční tratě zastupitelstva transparent varující před ohrožestál - zkopíroval jsem mu shrnující historickou a pod areálem Pomony (nyní firma Wastex). Při ním hrobů, a co více - že tento představitel
práci Ludmily Plecháčové-Mucalíkové „Po- výkopech tělesa trati se potom odkryté kosterní přečetl z celého odborného elaborátu, který
mník v Amerických sadech“, která byla vy- pozůstatky druhotně ukládaly z druhé strany trati jsem mu poskytl a který podrobně dokazuje,
že v Americkém parku válečné
dána v Knihovničce Holešovska
hroby nejsou, tu jedinou, jaksi
ve sborníku „Střípky z holešovské
automaticky používanou větu,
historie“ v roce 1999. A taky jsem
že jejich existenci zde nelze úplmu vytiskl velmi podrobný elaborát
ně vyloučit…
odborníka - archeologa z NárodníTak jsem se poněkud přinaho památkového ústavu, který se
štval. Do té doby jsem si myslel, že
zabývá možným umístěním válečnezávislé iniciativy bojují za pravných hrobů v této lokalitě.
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
du, i když se někomu mocnému
O zpracování tohoto elaboráširoký sortiment elektrického ručního nářadí.
nelíbí. Téhle nezávislé iniciativě se
tu jsem tohoto odborníka požádal
ale zjevně nelíbí ta pravda. A tož
na začátku letošního roku. Město
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
si říkám, že takovou nezávislou
Holešov ve snaze neohrozit příNajdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
iniciativu opravdu nemusím.
padné hroby výstavbou sportoviště
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
Karel Bartošek
nechalo otočit projekt této stavby,

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
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Tradiční sraz veteránů provázelo úmorné vedro
Zhruba dvě stě čtyřicet historických motorek a vozidel, na čtrnáct hasičských aut a další
hasičské techniky přijeli ukázat jejich majitelé na
tradiční Setkání veteránů a hasičské historické
techniky, které se konalo v sobotu 9. července
v zámecké zahradě. V horkém dni byla součástí akce i výstava leteckých modelů. Ve 14
hodin vyrazila většina vozidel a motocyklů na
okružní jízdu ulicemi města. V 15 hodin pak
byly vyhodnoceny nejzajímavější exponáty.
Soutěž Elegance vyhrál americký vůz Frenklin
vyrobený v roce 1910 (viz. foto str. č. 1).

Elektromobil Dora - replika vozu vyrobeného v roce 1906. Ke zhotovení této kopie vedl
náhodný nález anglického katalogu historických vozidel, který zachránili před rozdrcením
ve mlýně na výrobu papírové lepenky pracovníci Otrokovických papíren.

Ceny majitelům vyhodnocených exponátů
předával i místostarosta Holešova
Jaroslav Chmelař.

Navzdory značnému horku bylo v sobotu 9. července v zámecké zahradě živo. To napovídá i pohled
z poschodí zámku. Teplo bylo zejména těm, kteří si oblékli historické kostýmy, a dotvořili tak atmosféru
přehlídky veteránů.
Foto na straně: František Sovadina a Jaroslav Chmelař
Více fotografií na www.holesov.cz
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Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 27. června 2011
Přijaté usnesení č. 70/2011 - N
796 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený a doplněný
program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne
27. června 2011.
Přijaté usnesení č. 71/2011 - N
795 Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu Jaromíru Čajkovou a Miroslava Kunce.
Přijaté usnesení č. 72/2011 - N
794 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi ve složení: Josef Bartošek, Mgr. Ivana
Bozděchová a MUDr. Ivan Manďák.
Přijaté usnesení č. 73/2011 - N
797 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 18. dubna a 13. června 2011.
Přijaté usnesení č. 74/2011 - N
798 Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 75/2011 - N
822 Zastupitelstvo města Holešova schválilo závěrečný účet
města Holešova za rok 2010,
a to s výhradou. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 76/2011 - N
836 Zastupitelstvo města Holešova I vzalo na vědomí rozpočtové
opatření města Holešova č. 5/2011
dle předloženého návrhu v souladu
s usnesením Zastupitelstva města
Holešova ze dne 20. 12. 2010. II
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2011 dle předloženého a upraveného návrhu
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 77/2011 - N 846
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí závěrečný účet
mikroregionu Holešovsko za rok
2010. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 78/2011 - N
844 Zastupitelstvo města Holešova
zvolilo dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. m) 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 79/2011 - N
862 Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření dodatku
č. 1 k dohodě o podmínkách
zřízení stavby s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín,
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K Majáku 5001, IČ: 70934860,
v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov
- JV obchvat“ v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 80/2011 - N
845 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. r) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, pojmenování ulic v areálu
Strategické průmyslové zóny Holešov nacházejících se na území
města Holešova (katastrální území
Holešov a Všetuly) těmito názvy: 1)
Holešovská 2) Všetulská 3) Martinická 4) Zahnašovická 5) Spojovací
I Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 81/2011 - N
813 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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. 2010 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 82/2011 - N
819 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 83/2011 - N
820 Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej části
městského pozemku p.č. 671/1,
zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře cca 20 m2, k.ú. Vše
tuly, 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 84/2011 - N
823 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 85/2011 - N
832 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 86/2011 - N
833 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 87/2011 - N
826 Zastupitelstvo města Holešova I schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí
č. ÚZSVM/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, p.č. 461/9, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. II pověřilo starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 88/2011 - N 824
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 89/2011 - N
825 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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 městských
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 m2, 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, p.č. 2790/102,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 90/2011 - N
834 Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 91/2011 - N 831
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 6 odst. 5) a § 44
s použitím § 55 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 92/2011 - N
821 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 93/2011 - N
827 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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 a upraveného návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 94/2011 - N
828 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 7
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Průmyslovou zónou se budou zabývat odborníci na životní prostředí
Holešov (red) - Projektem Strategické průmyslové zóny Holešov se budou zabývat přední
čeští odborníci. Zájem o členství v poradní komisi
pro životní prostředí potvrdil mimo jiné ředitel
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy profesor RNDr. Bedřich Moldan. V komisi zasedne i člen Mezinárodní asociace hydrogeologů Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc.,
či profesor Ing. Jaromír Říha, CSc., z Ústavu
vodních staveb VUT v Brně. První jednání komise
se uskuteční v červenci.
Dalšími členy komise budou například architekt či zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. „První jednání by se mělo konat
ve druhé polovině července. Jsme přesvědčeni,
že takovéto složení komise dává záruku kvalitních výstupů. Pro Strategickou průmyslovou
zónu Holešov i celý region bude její fungování
přínosem,“ poznamenal Jakub Černoch ze spo-

lečnosti Industry Servis ZK. Pozvánku do komise
obdržela také dvě občanská sdružení - Ohnica
a Za zdravé a krásné Holešovsko. „Vzhledem
k tomu, že komise bude mimo jiné projednávat

záměry jednotlivých investorů, považovali jsme
za vhodné oslovit i občanská sdružení. Ta ale
užší komunikaci odmítla,“ doplnil Černoch.
Hlavní náplní práce komise bude posuzování záměrů jednotlivých investorů, aktualizace
urbanistické studie či navržení kompenzačních
opatření, například výsadby, terénních úprav
a podobně.

Samostatnou kapitolou je pak dohodnutá
spolupráce s Ústavem vodních staveb Vysokého učení technického v Brně. V rámci České
republiky jde o špičkové pracoviště. „Po analýze
prostředí a podmínek realizace projektu a vyhodnocení potenciálních rizik doporučíme technická
opatření a technologické postupy, které zvýší
bezpečnost areálu a zajistí bezproblémové obsazování Strategické průmyslové zóny Holešov
bez ovlivnění například blízkých území pro jímání
pitné vody,“ poznamenal zástupce vedoucího
Ústavu vodních staveb VUT v Brně Jaromír
Říha. Tato rámcová pravidla zaručí příchozím
investorům předem známé podmínky, při jejichž
dodržení mohou v areálu působit. „S Ústavem
vodních staveb VUT v Brně budeme samozřejmě spolupracovat i na řešení dílčích problémů
v rámci komise pro životní prostředí,“ uzavřel
Černoch.

V okolí Holešova dokončili další část dálnice
Hulín (sov) - Premiér Petr Nečas (ODS)
a ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) otevřeli
v pondělí 11. července nový úsek dálnice D1
mezi Hulínem a Říkovicemi. Délka dálnice se tak
prodloužila na 346 kilometrů.
Dálnice D1 na střední Moravě tak končí
od Brna u Říkovic a od Ostravy u Lipníka n. B.
K definitivnímu dokončení dálnice D1 Praha Brno - Ostrava - Polsko dlouhé 377 kilometrů
zbývá dobudovat 24 kilometrů úseku kolem
Přerova k Lipníku nad Bečvou. „Dotčené části

dálnice jsou ve výstavbě od roku 2008. Stavby
jsou navrženy ke spolufinancování Evropskou
unií, přičemž celkové náklady na stavbu této
části se pohybují okolo 4,7 miliardy korun. Tímto
úsekem začíná fungovat takzvaná. „Moravská
křižovatka“ u Hulína, která nyní obslouží směry
D1 na Brno a Prahu, D1 na Ostravu a Polsko,
R55 na Zlín a Břeclav a po dokončení směru
R49 i na Zlín a Slovensko,“ uvedla mluvčí ŘSD
Martina Vápeníková. Právě komunikace R49 by
měla napojit na dálniční síť i Holešov.

Nově otevřený úsek je součástí stavby Kroměříž-východ - Říkovice, jejíž první část byla slavnostně uvedena do provozu 3. prosince 2010
a kromě toho, že napojila krajské město Zlín na dálniční síť, přiblížila na minimum dálnici k hranicím
Holešova. Dokončení úseku mezi křižovatkou
Hulín a obcí Říkovice bylo znemožněno mimořádně
nepříznivými povětrnostními podmínkami s vydatnými dešťovými srážkami, což se projevilo zvýšením hladiny podzemní vody v celé oblasti stavby
a tím i potřebou mimořádných sanačních opatření.

Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 27. června 2011
Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 95/2011 - N
829 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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 pozemek p.č. 45/9,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 96/2011 - N 835
Zastupitelstvo města Holešova
I schválilo 1. nejvhodnější návrh
na zastavění II. části lokality ulice
Školní, a to skupině občanů zastoupených občanským sdružením
Školní II, zastupovaným 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 MěÚ Holešov,
skupině občanů dle předloženého
návrhu, za kupní cenu 1.200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouvy budou uzavřeny v termínu
do 31.10.2011. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. II schválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 97/2011 - N
837 Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej nebytového prostoru č. 1193/5 o výměře
54,95 m2 v budově 1193, 1194
a 1195 v Holešově v 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 98/2011 - N 838
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej nebytového prostoru č. 1193/6 o výměře 135,08
m2 v budově 1193, 1194 a 1195
v Holešově v 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 ná-

dvoří, o velikosti 13508/119478, vše
k.ú. Holešov, Vlastě Orságové, bytem Holešov, a 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 99/2011 - N
840 Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej nebytového prostoru č. 1195/5 o výměře
52,75 m2 v budově 1193, 1194
a 1195 v Holešově v ul. U Letiště
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
o velikosti 5275/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
5275/119478, vše k.ú. Holešov,
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:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Jaromíra Čajková
ověřovatelka zápisu
Miroslav Kunc
ověřovatel zápisu
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Vzpomínka na dobrého člověka, kněze a snad i přítele
Koncem července uplyne rok
od chvíle, kdy v naší farnosti ukončili
své působení pan děkan P. František Cinciala a pan kaplan P. Josef
Svoboda, a proto bych chtěl na ně
vzpomenout, hlavně ale na otce
Františka, který mi dost pomohl.
Když se před několika lety
stalo v sousední farnosti to, že se
některým uvědomělým farníkům
podařilo dostat z farnosti tehdejšího
duchovního správce, říkal jsem si,
snad se to nestane někdy i v naší
farnosti. To jsem se ale přepočítal.
V roce 2009 jsem asi půl roku
pomáhal na faře tehdejšímu panu
děkanovi otci Františkovi s různými
pracemi (úprava dvora, trávníku,
dláždění, natírání, úklid kolem kostela aj.). S bývalým panem kaplanem
jsem se potkával, vždycky jsme se
pozdravili, sem tam prohodili nějakou větu o sportu, počasí či o něčem
jiném. S otcem Františkem, jako
s šéfem farnosti, jsem se vídal častěji, protože mi zadával úkoly apod.

Velmi mě proto udivilo to, když
se začalo vykládat o ukončení jejich působení v Holešově, k němuž
nakonec opravdu došlo. Nevím,
jestli si mohu dovolit tento soud,
ale každý z nich, jak se lidově říká,
byl z jiného těsta, ale především

to byli kněží a velmi vzdělaní lidé.
Nezasloužili si, aby takhle skončili.
Podle toho, co jsem na vlastní uši
slyšel, nebyla to žádná plánovaná výměna, ale následky toho, že
i mezi místními farníky jsou takzvaně uvědomělí…

Děkan František Cinciala (vlevo) při fotbalovém utkání v družebním
chorvatském městě Desinič.

Objevily se petice, množily se
stížnosti na církevní úřady (třeba ta,
že se v kostele střílí ze vzduchovky
aj.), na bývalém panu děkanovi jim
vadilo možná to, že ho bylo sem
tam vidět na úřadech, ať místních,
nebo krajských, nebo v různých
firmách, nelíbilo se také žehnání
motorkářům nebo jeho mimocírkevní aktivity (paragliding apod.).
Jenomže tito lidé si neuvědomují to,
že běháním po úřadech či firmách
nejenže zviditelnil naši farnost, ale
taky pro ni získal nemalé finanční
nebo materiální prostředky.
A co se týká slova přítel uvedeného v nadpisu, považoval bych
za velkou čest, kdybych se mohl
za přítele otce Františka považovat,
i když mi tak několikrát řekl.
Já mezi farníky patřím taky,
řadím se spíš k těm chladnějším, ale
od těch uvědomělých dávám ruce
pryč. Mám pro ně jen vzkaz: Kéž
vás Duch svatý konečně osvítí…
Jiří Vaňhara, Holešov

Usnesení z 15. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 27. června 2011
Přijaté usnesení č. 243/2011 - N 2135
Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 700329831000010
a z ní vyplývajících smluv, potřebných
k zajištění připojení včetně dodávky
elektřiny se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Centrum
volnočasových aktivit Holešov“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 244/2011 N 2147 Rada města Holešova
schválila uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo se společností
EKKL a.s., Kroměříž, Altýře 582,
IČ 27752771, v souvislosti s investiční akcí „Centrum volnočasových aktivit Holešov“ spočívající
v prodloužení termínu dokončení
do 31. 12. 2012 z důvodu změny
ÚP. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 245/2011 - N 2150
Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Tučapy“ dle předloženého
návrhu. K podání nabídky budou
osloveny firmy: 1. Technické služby Holešov, s.r.o., Holešov, Květná
1555 2. RAVAL INTERIER, s.r.o.,
Holešov, Palackého 525 3. RK plus,
s.r.o., Holešov, F.X.Richtera 985.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 246/2011 - N
2151 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření dodatku č.
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1 k dohodě o podmínkách zřízení
stavby s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín, K Majáku
5001, IČ: 70934860, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - JV obchvat“
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
27. 06. 2011.
Přijaté usnesení č. 247/2011 - N
2141 Rada města Holešova udělila
1. příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory, p.o., Holešov, souhlas
pro přijetí věcných darů v celkové
ceně 33.776,22 Kč a finančního daru
ve výši 14.400 Kč od společnosti
MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec,
Konská 198. 2. příspěvkové organizaci Středisko volného času, p.o.,
Holešov, souhlas pro přijetí nadačního příspěvku - daru ve výši 10.000 Kč
od nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Kolárova 447. Na darovacích smlouvách bude uvedeno
číslo tohoto usnesení. Zodpovídají:
ředitelé příspěvkových organizací.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 248/2011 - N
2146 Rada města Holešova I projednala petici evid. č. 2/11 proti rušení nočního klidu z „Café baru“
na nám. Dr. E. Beneše 67 (budova bývalé spořitelny) a II. uložila
starostovi města svolat jednání
se zástupci petičního výboru.
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica,
ved. odboru. kanceláře starosty.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 249/2011 - N
2140 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci Charity Holešov, IČ 47930063, o vyúčtování
účelové dotace ve výši 204.000 Kč
na úhradu energie v městských
objektech čp. 97 na nám. Svobody, čp. 658 v ul. Tyršova, čp. 1134
a 1136 v ul. Havlíčkova a čp. 1597

na ul. Novosady v Holešově, které
má Charita ve výpůjčce a ve kterých poskytuje pečovatelské služby,
za rok 2010.
Přijaté usnesení č. 250/2011 N 2142 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši: - 9.000 Kč
Divadlu 6. května Holešov, IČ
28558626, na výdaje související
s oslavami 65 let od svého založení, - 12.000 Kč Matici svatohostýnské, IČ 00206776, na pořízení
nových zvonů do baziliky na Sv.
Hostýně. Částka bude čerpána
z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 251/2011 - N
2148 Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy se společností Nemovitost servis, s.r.o., Praha
19, Luštěnická 723, na pronájem
městských nebytových prostor o výměře 47,40 m2 v domě čp. 1400 v ul.
Palackého v Holešově za nájemné
80.400 Kč/rok a zálohy na energie
ve výši 14.400 Kč/rok, a to na dobu
neurčitou s účinností od 01. 07. 2011.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 252/2011 - N
2149 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Ludmilou Hrubou, bytem Holešov, na pronájem městských nebytových prostor o výměře 48,59 m2
v 1. poschodí městského domu čp.
1580 v ul. Novosady v Holešově
za nájemné včetně záloh na energie 20.988 Kč/rok, a to na dobu
neurčitou s účinností od 01. 07.
2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 253/2011 - N
2152 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní smlouvy

s MUDr. Lenkou Dúbravčíkovou, IČ
60419539, na pronájem nebytových
prostor v přízemí městského objektu
čp. 538 v ul. Grohova v Holešově
dohodou k 31. 07. 2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 254/2011 - N
2143 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova pojmenovat ulice v areálu
Strategické průmyslové zóny Holešov nacházejících se na území města Holešova (katastrální
území Holešov a Všetuly) těmito
názvy: 1) Holešovská 2) Vše
tulská 3) Martinická 4) Zahnašovická 5) Spojovací I. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 255/2011 - N 2055
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 13. června 2011.
Přijaté usnesení č. 256/2011 - N
2153 Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města
a výborů zastupitelstva města
za období 05-06/2011.
Přijaté usnesení č. 257/2011 - N
2154 Rada města Holešova schválila užívání bytů v ul. Bořenovská
v Holešově jako náhradní ubytování takto: 1. prodloužení nájemní
smlouvy na užívání bytu v domě čp.
1671 na dobu určitou do 31. 08.
2011 nájemníkovi Stanislavu Navrátilovi. 2. uzavření nájemní smlouvy
na užívání bytu v domě čp. 1672
na dobu určitou do 30. 09. 2011
Heleně Biháriové.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Chcete bydlet kvalitně a levně? Zkuste krabice od džusu
Přineste si dvacet tisíc krabic od džusu
a můžete mít nový dům. Tak lze zjednodušeně
a s trochou nadsázky charakterizovat nový stavební materiál značky flexibuild, který začal být
využíván při stavbě rodinných domů. Zatímco
u Prahy už stojí kolem stovky domků z tohoto
materiálu, na Holešovsku dokončují v těchto
dnech první stavbu z „krabic od džusu“. Na severním okraji Martinic, s nádhernou vyhlídkou
na Přílepy a zalesněné svahy Hostýnských
vrchů.
Autorem této nové moderní technologie
je brněnská společnost, kterou na Holešovsku
zastupuje majitel realitní a inženýrské kanceláře
ze Zlína Jan Baran. „Stavba z recyklovaných
nápojových kartonů typu tetrapak nahrazuje
klasické zdicí materiály a prakticky lze takový
dům postavit již za několik týdnů od chvíle, kdy

obal od džusu vyhodíte doma do koše,“ uvedl
stavební inženýr Jan Baran.
Po vyčištění a rozdrcení odpadů vznikají
lisováním za tepla a bez přísad pevné desky,
které v kombinaci s extrudovaným polystyrenem
vytvářejí sendvičové panely určené k rychlé
montáži na stavbě. Obvodová zeď stavby je
přitom s vnějším zateplením a vnitřní mezistěnovou mezerou určenou pro rozvody široká 37
centimetrů. Od základů po kolaudaci dokážou
speciálně vyškolené firmy postavit dům už za tři
měsíce. Vzhledem k suché technologii montáže není rozhodující počasí, takže stavět se dá
v kteroukoliv roční dobu, včetně zimy.
„Materiál je možné na stavbě kombinovat
se dřevem, ocelí nebo lehčeným betonem,
díky čemuž lze stavět domy až do výšky sed-

Holešovští gymnazisté vybrali téměř
deset tisíc
I ve druhém pololetí školního roku 2010/11
pokračovala aktivní účast žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov při jednotlivých sbírkách,
realizovaných v měsících dubnu a květnu. Nejdříve proběhl 1. dubna Srdíčkový den, který pořádá
občanské sdružení Život dětem na pomoc dětským zařízením a postiženým a handicapovaným
dětem, jejichž stav vyžaduje trvalou domácí péči.
Poté se 9. května zapojila čtveřice děvčat ze
třídy 1. B do akce Červená stužka, jejímž cílem
bylo zajištění finančních prostředků na provoz
Domu světla a na preventivní činnost České
společnosti AIDS pomoc. Poslední sbírkovou

akcí byl 11. května Květinkový den, kdy tři dvojice
gymnazistů prodávaly v Holešově žluté kopretiny
jako symbol 15. ročníku celonárodní květinové
sbírky Český den proti rakovině, který uspořádala
Liga proti rakovině Praha. Celkový výtěžek všech
sbírek činil téměř deset tisíc korun, což je částka, kterou naši spoluobčané přispěli na pomoc
všem těm, kteří pomoc potřebují. Děkuji všem
realizátorům sbírek z gymnázia a ještě jednou
děkuji všem dobrým lidem, kteří se podíleli svým
příspěvkem na celkové finanční částce.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

mi poschodí. Velkou přidanou hodnotou této
technologie je její ekologický rozměr. Obaly
není potřeba likvidovat ve spalovnách, ale jsou
recyklovány do podoby stavebního materiálu,“
zdůraznil Jan Baran. Životnost staveb z desek
flexibuild je srovnatelná s ostatními stavebními
materiály při stejných tepelných a izolačních
vlastnostech, to vše za polovinu ceny klasických
materiálů. Desky jsou přitom velmi pevné. „Šrouby bez hmoždinky udrží bez problémů i těžkou
kuchyňskou linku,“ dokládá Jan Baran.
Ceny rodinných domů na klíč firma nabízí
již od jednoho a půl milionu. Stavby jsou přitom konstruovány jako nízkoenergetické nebo
energeticky pasivní s velmi nízkými náklady
na bydlení.
František Sovadina

Kdo našel telefon?

V sobotu ve 4 hodiny ráno jsme se
vraceli z dovolené a syn při zastávce mezi
Míškovicemi a Otrokovicemi ztratil dotykový telefon LG 510 v červeném obalu,
ve kterém měl fotografie a video z dovolené. Žádáme poctivého nálezce o vrácení
mobilního telefonu nebo alespoň SDkarty
za odměnu 500 Kč. Tel. 605 87 72 17.

Vypracování projektové dokumentace, zpevněné komunikace, zpevněné plochy, chodníky,
drobné jednoduché stavby. Tel.: 573 399 038.

Parkování bylo
zpoplatněno
Zlín (zl) - Celodenní bezplatné parkování
u nákupního centra Čepkov v centru Zlína končí.
Od 11. července začaly fungovat závory. Zadarmo jsou jen první dvě hodiny, za každou další
započatou lidé zaplatí 30 korun. Důvodem změny
byl fakt, že lidé parkoviště využívali jako odstavné
a zabírali místa těm, kteří chtěli nakupovat.

Odměním poctivého nálezce náušnice z bílého kovu ztracené v centru Holešova.
Tel. 773 698 849.
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Tradiční setkání muzikantů v Rymicích provázel déšť
Sedmý ročník Setkání muzikantů 2011 se konal v neděli 3. července v kulturním areálu v Rymicích.
Festival dechových hudeb se konal
pod záštitou poslance Parlamentu

České republiky Josefa Smýkala
a zúčastnilo se jej několik dechových
souborů, včetně Bojnické kapely ze
Slovenska. „Slavnostní zahájení provedli starosta obce Rymice Martin

Bartík a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Josef Smýkal. I přes velmi nepříznivé
počasí panovala spokojenost a radost z krásných tónů muzikantů.

Úctu a poděkování zaslouží všichni
pořadatelé, kteří se postarali o příjemné prostředí, ale i kvalitní občerstvení,“ uvedl asistent poslance
Smýkala Martin Knápek.
(sov)

Poslanec Josef Smýkal je tradičním patronem setkání muzikantů v Holešově. Na festivalu nechyběli ani bývalý i současný starosta Rymic.

Úspěšný rok v Základní škole
Přílepy
V pondělí 27. 6. se děti ze ZŠ
rozloučily se školním rokem a hodnotily se i jejich úspěchy v různých
soutěžích a olympiádách. Letošní
rok byl pro žáky a tím i pro školu opravdu úrodný. Na olympiádě
malotřídních škol v Loukově získali
v konkurenci 15 základních škol 12
medailí, z toho 4 zlaté, 4 stříbrné a 4
bronzové. Bronzový pohár získali
také kluci ve fotbale. Další 1. místo obhájily děti 3. - 5. tříd v turnaji
vybíjené v Holešově, kde se utkalo
celkem 12 škol. V literární soutěži
žáků 4. tříd v knihovně v Holešově
získalo družstvo dětí opět 1. místo.
Úspěšný byl i kroužek mladých
zahrádkářů. V okresním kole mladých zahrádkářů se umístilo všech
6 soutěžících za tuto školu do 10.
místa. Z okresního kola postoupila
v kategorii mladších žáků do celostát-

ního kola Pavlína Kopřivová, žákyně
5. třídy, a v této nejvyšší vědomostní
soutěži získala krásné 4. místo.
Děti soutěžily také ve sběru
papíru, kaštanů, pomerančové
kůry a víček od PET lahví. Posbíraly tak 16 463 kg papíru, 89,10 kg
pomerančové kúry, 287 kg kaštanů
a 209,20 kg PET víček.
Šikovní žáci 5. tříd postoupili do základních škol v Holešově
a uvolnili místa v lavicích pro 10 nastávajících prvňáčků. Všem dětem,
ale i jejich rodičům a pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou
Alicí Kučerovou patří dík za to, že
děti mají dobré cíle, a pomáhají tak
okolí a přírodě.
Všem přejeme krásné prázdniny a šťastný návrat do školy
1. 9. 2011.
Vlasta Čablová

Mikroregion schválil
účet za rok 2010
Holešov (frs) - Závěrečný účet za rok 2010
schválili na svém červnovém jednání starostové
obcí mikroregionu Holešovsko. Mikroregion
hospodařil v loňském roce s příjmy 735 tisíc
korun, výdaje pak byly 627 tisíc korun. Přebytek
rozpočtu činil 108 tisíc.
Na schůzi mikroregionu, která se konala
v zasedací místnosti Městského úřadu v Holešově, vystoupila kromě jiných také předsedkyně Agrodružstva Roštění Jarmila Čermáková.
Starostům představila projekt kompostárny,
kterou jako velký producent chlévské mrvy
v Agrodružstvu připravují. Okolním obcím nabídla možnost vyvážet biologicky rozložitelný
odpad do tohoto centra.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Voda odřízla Rusavu, oprava
cesty bude stát 15 milionů
Region (red) - Pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK)
dokončili soupis škod, které na silnicích II. a III. třídy způsobil příval
vody po silném dešti dne 30. června 2011. Náklady na odstranění
těchto škod se nyní odhadují na 17,8 milionu korun.
„Na odstraňování následků škod z působení přívalové vody
zejména v oblasti Hostýnských vrchů začali dělníci Správy a údržby
silnic Kroměřížska, Správy a údržby silnic Zlínska a Správy a údržby
silnic Valašska pracovat neprodleně. Největší škoda, kterou předběžně
odhadujeme na 15 milionů korun, vznikla na silnici mezi obcemi Brusné a Rusava, kvůli které bylo přerušeno dopravní napojení Rusavy,“
uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Velká voda v potoku Rusavě zde
podemlela silnici, až se původní živičný koberec rozlámal na kusy
a spadl do koryta. Silnice do Rusavy byla narušena v délce zhruba
120 metrů. Silničáři však vykopali na opačné straně silnice pruh o šířce
asi 3,5 metru, zaplnili jej štěrkem a na štěrk položili živičný koberec.
Během pěti dnů se tak podařilo vybudovat provizorní jízdní pruh vedle
poškozené silnice. Do doby zprovoznění této provizorní komunikace
jezdily osobní automobily do Rusavy náhradní trasou po asfaltové
lesní cestě z Chomýže a autobusové spojení nefungovalo.Poškozenou
silnici do Rusavy se silničáři budou snažit opravit a zprůjezdnit v obou
jízdních pruzích ještě do zimy. V současné době se prostor zaměřuje,
vznikají geologické posudky a návrhy technického řešení opravy.
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Za Mojmírem Trávníčkem - šiřitelem krásné literatury v Holešově
V pátek 8. července zemřel ve věku nedožitých 80 let literární historik a kritik, editor,
prozaik a publicista Mojmír Trávníček z Nového
Hrozenkova. Jeho nejbližší, přátelé a veřejnost
se s ním rozloučili ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově v sobotu 16. července
2011. Narodil se 17. 12. 1931 ve Vsetíně, dětství
strávil v Horní Lidči, vystudoval Masarykovo
reálné gymnázium ve Vsetíně a Střední ekonomickou školu ve Zlíně. Kvůli těžké plicní chorobě
nemohl vystudovat vysokou školu. Po maturitě
pracoval jako úředník, od roku 1958 až po odchod do důchodu (1991) byl správcem dětské
ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Po celý život literárně pracoval ve skrytu
valašského venkova. Svou ediční a literárně
kritickou činnost zaměřil zejména na významné křesťansky zaměřené autory, jako např. na
Jana Čepa, Jakuba Demla, Jana Zahradníčka,
Jaroslava Durycha, Františka Křelinu, Václava
Renče, Bohuslava Reynka atd., z nichž mnozí
byli jednak v 50. letech většinou uvězněni, jednak
byly jejich knihy zakázány, nedostupné a ani
na školách se o nich neučilo. Pozornost však
nejednou věnoval i autorům méně známým
a autorům odlišného naturelu.
Publikovat začal již koncem 40. let, šlo však
spíše o příspěvky občasné a příležitostné, odvislé
od možnosti tvorby a vyjádření v době totalitního
režimu. Od počátku 90. let soustavně přispíval
do mnoha novin (mj. Lidové demokracie) a časopisů. Neocenitelné jsou Trávníčkovy aktivity
samizdatové: spolu s dr. Bedřichem Fučíkem
a některými dalšími osobnostmi české literatury
se v normalizačních dobách podílel na udržování
kontinuity literárně historické paměti. Ve svém
valašském domově vykonal ve dvacetiletí 1970-

Historik, prozaik a publicista
Mojmír Trávníček.
1989 práci velkého nakladatelství i velké tiskárny a jeho monumentální strojopisná produkce
zahrnuje více než 60 000 stran, které sám trpělivě oklepal a z velké části i edičně či autorsky
připravil. Po převratu v devětaosmdesátém roce
tak byla řada prací kompletně připravena k tisku
a dočkala se ve svobodných poměrech „řádné“
knižní edice. V letech 1996-2009 vyšlo šest jeho
knížek literárně kritických, literárně historických
a vzpomínkových. Jako poslední knížka V letokru-

zích naboso (2009), která je nejen volným pokračováním jeho pamětí Skryté letokruhy (2001), ale
i mimořádně silnou svébytnou výpovědí o skryté
tváři české kultury. Trávníčkova celoživotní práce
a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu byly
v prosinci 2007 oceněny udělením ceny Zlínského
kraje PRO AMICIS MUSAE.
Mnozí holešovští ctitelé krásné literatury dodnes vděčně vzpomínají na setkání s Mojmírem
Trávníčkem při sérii literárních pořadů, které se
konaly v domě U sv. Martina v Holešově v 90.
letech. V rámci cyklu Skrytá tvář české literatury
v nich přiblížil posluchačům životní osudy a dílo
českých spisovatelů, kteří v tragédii předcházející
čtyřicetileté devastaci všech hodnot byli u nás
umlčeni, někteří z nich byli přinuceni k odchodu do exilu a mnozí z nich strávili dlouhá léta
v komunistických žalářích. Renč, Křelina, Čep,
Deml, Durych, Lazecký - to je jen několik jmen
literárních tvůrců z dlouhé plejády, představené
Mojmírem Trávníčkem holešovskému publiku.
Vůbec poprvé v Holešově veřejně vystoupil Mojmír Trávníček na vernisáži české samizdatové
a exilové literatury, která se konala v Městské
knihovně v zámku v únoru 1990.
Téměř do posledních měsíců svého života
udivoval Mojmír Trávníček své blízké a přátele
neutuchajícími aktivitami a zájmem jak o věci
veřejné, tak zejména o kulturní dění, a to navzdory dlouhé těžké nemoci. Jen ho mrzelo, že
nohy jej do hrozenkovského kostela, kam tak rád
chodíval, už neunesou. Přesto však z něho vyzařovala stálá laskavost a jemný humor, neboť byl
především, víc než všechno ostatní, křesťanem,
křesťanem vpravdě ryzím. Může takový člověk
vůbec odejít?
Ing. František Rafaja

Přílepští recesisté oprášili socialistickou spartakiádu
Nikomu ze starších a pokročilých není pojem spartakiáda cizí. Za minulého režimu se
tato masová přehlídka zdatnosti a připravenosti
ke každodennímu budování a obraně socialistické
vlasti konala na pražském Strahově každých pět
let. Přílepští recesisté se po zdařilém prvomájovém průvodu v roce 2009 rozhodli připomenout
široké veřejnosti právě tuto kdysi velkou událost.
V sobotu 25. června bylo v zámeckém parku živo
už od 14:00 hodin, kdy vozil děti parkem v regionu známý vláček Pacifik a k dispozici byl také
skákací hrad, dětský tetovací salón a stánek se
zmrzlinou a dobrůtkami.
Před čtvrtou hodinou odpolední se začal
přílepský „Strahov“ plnit nedočkavými diváky ze
širokého okolí a areálem zněly budovatelské písně z let minulých. Úderem čtvrté hodiny zaburácel
motor nablýskané černé Tatry 603, kdysi zvané
papalášfáro, a na rudým suknem vyzdobenou
tribunu z ní vystoupali straničtí a místní funkcionáři v šedivých oblecích. Ti se po zdravicích ujali
svých bouřlivých projevů o významu spartakiády
pro pracující lid a tajemník MNV byl velmi potěšen,
že konečně soudruzi vybrali ke konání jiné místo
než Strahov.
To už nastupovala za potlesku asi pěti set diváků na cvičební plochu Poupata, která předvedla
průřez spartakiádními skladbami, přičemž bravurně ovládala cvičební pomůcky. Po této skladbě následovalo cvičení mladých i zralých žen ve skladbě
zvané „Tepláková souprava“, nazvané podle úboru
cvičenek. Ve druhé půli skladby však ženy tepláky odložily a probíhaly se po ploše ve slušivých
krátkých sukýnkách a tričkách vojenského stylu.
Zahanbit se nenechali ani muži, kteří vystřídali
na ploše ženy se skladbou „Plážoví povaleči“.
Cvičencům v dobových plavkách a s modrými

lehátky slušelo i nějaké to kilo navíc a za svou
skladbu plnou pohody získali taktéž bouřlivý potlesk. Přestávka byla vyplněna ukázkami cvičení
psů. Nejdříve cvičení agility se dvěma pejsky
a poté ukázka zákroků policejního psa.
Po přestávce se předvedlo další družstvo
žen, tentokrát v červených sukýnkách a s červenými šátečky, které předvedlo tanečně laděnou
skladbu. Poté již všichni očekávali vrchol, a to
skladbu „Romanovců“. Tuto partu šesti zdatných
mužů v červených trenýrkách a gumácích spojovalo krom předváděné skladby také stejné křestní
jméno Roman. Při skladbě doprovázené budovatelskými a sovětskými písněmi nechyběla ani
povinná konzumace vodky a legendární kozáček
v podání jednoho z Romanů za dohledu přísného

důstojníka se šavlí. Za bouřlivých ovací vyklidili
Romanovci cvičební plochu a nezbývalo než se
obrátit na funkcionáře na tribuně, aby spartakiádu
slavnostně ukončili. Pak následovala volná zábava
za poslechu písniček sedmdesátých a osmdesátých let, které dotvářely dobovou atmosféru až
do pozdního večera, kdy došlo také na taneček.
Přílepští recesisté opět přiložili ruku k dílu
a ukázali, že nápadů není nikdy dost. Všichni přítomní mohli zavzpomínat na časy, kdy byli mladí
a mladší generaci a dětem tak mohli ukázat, co
že to byla spartakiáda a jak vypadaly staré časy.
Vždyť jistě se mnozí z nich kdysi spartakiády
účastnili a někteří možná i na samotném Strahově. Tak proběhla „Přílepská spartakiáda 2011“.
Miroslav Sovadina

Přílepské ženy mávají vstříc světlým zítřkům. Více fotografií na www.srpprilepy.estranky.cz
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Gabriela Gunčíková celé léto prozpívá
Sérii vystoupení zahájila už během prázdnin Gabriela Gunčíková, „stříbrná“ finalistka
pěvecké soutěže Česko Slovenská Super-Star.
Například ve čtvrtek 23. července by měla
vystupovat v Palkovicích, 29. července by
měla mít hned dvě vystoupení - v Sehradicích
u Luhačovic a v obci Rusava. 5. a 6. srpna

bude zpívat v Roštíně - Kamínce, 6. srpna
však stihne i vystoupení v Jeseníku. 13. srpna
bude zpívat v Bystřici pod Hostýnem - a přitom
zvládne i vystoupení v Bzenci. 14. srpna ji uslyší
v Kravařích, 20. srpna v Bratislavě a ten den
ještě i na Zemplínské Šíravě. 26. srpna ji čeká
vystoupení ve Znojmě. Na podzim vyrazí spolu

s Lukášem Adamcem, vítězem soutěže Česko
Slovenská SuperStar, na Klub Tour: 19 října oba
zpěváci zazpívají v Ostravě (klub Fabric), 20.
října v Olomouci (U klub) a 3. listopadu v Praze
(Hard Rock Café). Další informace na www.
gabrielaguncikova.com
Robert Rohál

Dvěma snímky se vracíme k nedávné návštěvě Gabriely Gunčíkové v Holešově a Jankovicích. Foto Tom Stehlík a Michal Brázdil

Kdy a proč začal Karel Gott malovat
O své velké malířské vášni vyprávěl Karel
Gott v mnoha novinových rozhovorech a také
v knihách, které o něm vyšly. Zkusme si připomenout - ještě předtím, než navštívíte výstavu
jeho obrazů v holešovském zámku - několik
jeho vzpomínek:
„Jako malý kluk jsem trávil hodiny nad
knihami reprodukcí starších i soudobých Mistrů malířů. Často jsem chodil na výstavy
i do starožitnictví, kde byla tehdy čas od času
možnost vidět zajímavá díla. Když viděli moji
zálibu rodiče, překvapili mě na Vánoce, když
mi darovali kompletní malířské potřeby - stojan, plátna, štětce, barvy, paletu, jednoduše
vše, co k tomu patří. Na tento šťastný okamžik
nikdy nezapomenu. Bylo mi tenkrát osm...
Okamžitě jsem se pustil do malování. A také
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díky svému třídnímu profesorovi, který sám
maloval a umožnil mi podívat se do ateliérů
současných výtvarníků. Tam mě někteří z nich
zasvětili do techniky práce s olejovými barvami.
V té době jsem pochopitelně jenom kopíroval,
protože jsem neměl dostatek invence. Postupně jsem se propracoval k vlastnímu stylu, který
se později měnil podle inspirací i podle toho,
jak jsem nacházel vlastní cestu. Třídní profesor
mi připravil všechny podmínky pro to, abych
se mohl přihlásit na akademii. U zkoušek se
během okamžiku rozhodlo, že malířem nebudu.
Nebyl jsem bohužel z šesti set uchazečů mezi
čtyřiceti vyvolenými. Otec mě poslal do internátu učit se řemeslu elektromechanika...
V té době k nám začala prosakovat hudba ze
Západu - od jazzu až po rock´n´roll. Po mutaci

jsem zjistil, že mi to docela zpívá, a tak jsem
si koupil kytaru a pustil se do muziky. Nejdříve jako tramp a později, když jsem zaujal
v soutěži Hledáme nové talenty, jako často
angažovaný zpěvák amatér v pražských kavárnách, jazzových klubech a na estrádách
po republice. Muzikanti mně pomohli udělat
zkoušky na konzervatoř, a tak se můj život
opět změnil. To už jsem na malování nemyslel.
Začátkem sedmdesátých let, kdy jsem měl
možnost spatřit zajímavé výstavy ve světě a seznámil jsem se se špičkami našeho výtvarného
umění, jakými jsou Josef Vyleťal, Jiří Anderle či
Ota Janeček, jsem opět zatoužil vrátit se k malování. Čím více jsem zkoušel a nacházel svůj
nový styl, tím více jsem tomu propadal.
Pokračování na str. 18
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Zámecká galerie zve na obrazy zpěváka Karla Gotta

V galerii holešovského zámku vás sice vítá Karel Gott, ale věřte, že je to jen „papundeklová“ stojka.
Sedmdesátka reprodukcí obrazů Karla
Gotta je v těchto dnech k vidění v galerii v prvním patře holešovského zámku. Vernisáž neproběhla jen díky zpěvákovu pracovnímu vytížení,
ale není prý vyloučeno, že se Mistr v Holešově
během léta objeví.
Je potěšitelné, že po mnoha výstavách
doma i ve světě můžou jeho výtvarná díla
vidět i návštěvníci holešovského zámku. Faktem zůstává, že dnes je o obrazy Karla Gotta
mimořádný zájem, už jenom v Německu bylo
o jeho tvorbě natočeno několik televizních dokumentů. Zájem však stoupá i ze strany galerií
a výstavních síní.
„Většinu svých originálních děl však Mistr
věnuje svým nejmilejším, přátelům a blízkým
kolegům nebo je nedá vůbec z ruky,“ řekl kurátor výstavy Zdeněk Kohák už v rozhovoru pro
Novinky. „Abychom tedy měli co návštěvníkům
ukázat, začali jsme představovat veřejnosti
reprodukce. Vývoj technologie trval řadu let, ale
dnes je dokážeme vytvářet v kvalitě s vlastním
originálním reliéfem tak dobře, že jsou opravdu
unikátní a pro návštěvníky cenově dostupné.
Reprodukce obrazů jsou ale jen limitovanou
edicí, a proto jsou opatřeny speciální ochrannou
certifikací, pořadovým číslem a každá je osobně
podepsaná autorem. Technologické postupy
nám umožňují upravit podle přání zákazníka
i rozměry vybraného plátna tak, aby nadmíru
zapadlo do interiéru.“
Výstava v Holešově je umístěná ve třech
zámeckých sálech, přičemž ve čtvrtém (ztemnělém) sále běží dokument o Karlu Gottovi.
Kromě toho si můžete zakoupit i zpěvákův
kalendář, CD, DVD, případně další jiný suvenýr
s odkazem na Karla Gotta.
Text a foto Robert Rohál
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Láska a jiné závislosti - trochu jiná romantika

Knižní tip
Rjú Murakmi: Nekonečná,
téměř průzračná modř
Svou první prózou Nekonečná, téměř průzračná modř (Kagirinaku tómei čikai burú)
z roku 1976 se Rjú
Murakami rázem
prosadil na japonské
literární scéně a zařadil se mezi výrazné
autory japonské moderní prózy. Už zde
se naplno projevuje
Murakamiho celoživotní téma: střet japonských kulturních
tradic se západní civilizací, která do země
vycházejícího slunce vtrhla po druhé světové
válce společně s americkými vojáky.
Děj novely se odehrává v prostředí mladých
lidí v japonském městečku s americkou vojenskou základnou. Její mladí hrdinové se
zajímají výhradně o sex, drogy a rokenrol.
Samotný příběh je velice ponurý, obsahuje
řadu násilných scén, popis pokusu o sebevraždu i předávkování drogami a vyjadřuje
celkovou deziluzi tehdejší mladé generace.
Za tuto knihu Murakami obdržel v roce 1976
jak cenu v literární soutěži časopisu Grunzó
pro začínající autory, tak i nejprestižnější literární cenu Akutagawa šó. Kritici vyzdvihovali
jeho nový literární styl, razantně stírající rozdíly mezi uměleckou literaturou a literaturou
zábavnou, populární, avšak někteří z nich
novelu označili za dekadentní, překračující
hranice pornografie. Kniha se okamžitě stala
bestsellerem (prodalo se přes dva miliony
výtisků) a později byla zfilmována, přičemž
Murakmi byl autorem scénáře i režisérem
této filmové verze. Knihu, která vychází
u nakladatelství Argo v působivém přebalu
(Martin Radimecký), přeložil dnes už renomovaný překladatel japonské literatury - Jan
Levora. Mimochodem, jde o stejného Jana
Levoru, který bude mít v září v holešovské kavárně Cinema výstavu svých fotografických
obrázků. Inu, další kumštýř, kterého zajímá
nejedna umělecká disciplína…

CD tip
Jindřich Grossmann: Až tě náhodou
potkám
Připomenout nedožitých sedmdesát a smutných čtyřicet let od smrti, ale především
nabídnout co nejkompletnější pohled na
Grossmannův hudební odkaz, to je cílem
nové kompilace ze supraphonských i jiných
archivních nahrávek. Na více než šedesáti
příkladech je zdokumentován jeho kumšt
pěvecký, ale především textařský, ve stylu
občas semaforsky popovém, hlavně však
klasicky countryovém. Grossmannův cit pro
tuhle muziku a čich na písně převzaté pro
konkrétní typy interpretů nepochybně stály
na začátku slavné části kariéry Pavla Bobka,
Milušky Voborníkové nebo Nadi Urbánkové.
Právě takovými hitovými songy je vrchovatě
naplněno třetí, textařské CD.
Ta první dvě patří Grossmannovi jako zpěvákovi možná rozsahem neúchvatného hlasu,
ale zajímavé barvy a důvěryhodného projevu.
V jeho podání jsou slova a důrazy na svých
místech nejpřesněji, protože žil, jak zpíval
a naopak. Na supraphonském albu najdete
také doklady jeho báječné spolupráce s Miloslavem Šimkem, vedle legendárních povídek
zachované i v podobě písniček s faktickým
„nezpěvákem“ Šimkem, povýšeným na logického nahrávače textových vtipů.
RR
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Vzápětí se chce dodat naštěstí, protože
atak romantických komedií už začíná otravovat nejen náročněji orientovaného diváka, ale
i tuctového návštěvníka biografu. Zažitý vzorec
o tom, jak se dva (stále ještě převládá klasický
typ muž a žena) za většinou kuriózních - někdy
až přitažených za vlasy - okolností sejdou, aby
si přes nedorozumění a dočasné rozchody nakonec do té náruče přece jen padli, už zmáhá
i otrlého diváka. Sbližovaní protagonistů ještě
samozřejmě asistují kamarádi a rodinní příslušníci obou stran. Ti se navzájem trumfují ve výstřednostech a podivínstvích. Když příběhová

kinorecenze
linka ničím jiným nedokáže překvapit a hlavní
dvojice je navíc unylá a herecky bezradná (z žen
Lopez či Aniston, z mužů Kutcher, Sandler),
pak se romantická komedie mění v záležitost
skutečně k neukoukání. Příkladů se z poslední
doby najde opravdu mnoho: Záměna, Záložní
plán, Hlavně nezávazně či Zkus mě rozesmát.
Ačkoliv vše výše popsané lze samozřejmě najít
i v tomto filmu (pravidla žánru jsou neúprosná),
Láska a jiné závislosti má navíc hned několik
es v rukávu. Především je to věrohodnost,
neboť film vznikl podle autobiografické knihy
skutečného dealera farmacie Jamieho Reidiho,
jehož příběh se odehrává v Pittsburghu 90. let.
Na druhém místě je to ústřední dvojice: Jake
Gyllenhaal a Anne Hathaway. Nejenže disponují obrovskou přitažlivostí pro druhé pohlaví,
ale v mnoha předchozích filmech dokázali, že
se na ně nejenom hezky kouká, ale že taky umí
dobře hrát. Oba také byli za své výkony nominováni na Zlatý glóbus. Před kamerou se nemuseli
dlouze „oťukávat“, vyzkoušeli si totiž společné
partnerství už jednou, a sice ve Zkrocené hoře.

Ani jeden z nich nepodcenil přípravu na roli.
Jake absolvoval mnoho plodných diskusí se
svým předobrazem Jamiem Reidim a dozvěděl
se spoustu cenných informací o marketingové
strategii farmaceutických firem. Anne čerpala
ze všech dostupných pramenů o Parkinsonově
chorobě (její filmová Maggie je v 1. stadiu) a setkala se se spoustou lidí, kteří jí trpí. Třetím velkým plusem snímku je osoba režiséra, kterým
je veleslavný Edward Zwick. Toho filmumilovný
divák zná zejména z velkých epických pláten
s válečnou či politickou tematikou (namátkou
Glory, Legenda o vášni, Odvaha pod palbou,
Poslední samuraj, Krvavý diamant, Odpor).
Tímto filmem se Zwick evidentně vrátil ke svým
začátkům, kdy natočil komorní snímek Ohledně
minulé noci. V neposlední řadě Lásku a jiné
závisloti odlišuje od soudobé duchaprázdné
romantické produkce také volba prostředí, která
je podmíněna hrdinovým zaměstnáním. Jamie
Randall, jak se hlavní protagonista jmenuje,
je totiž obchodním zástupcem farmaceutické firmy Pfizer. Ta na trh právě vyrukovala
s modrým zázrakem zvaným viagra. Obchod
s léčivy tvoří vůbec ne nepodstatnou součást
filmu a přináší zajímavý pohled do tohoto pro
obyčejného smrtelníka trochu mýty opředeného
prostředí. V čem se snímek ještě vymyká, je
míra explicitně vyjádřených sexuálních scén,
jejichž frekvence a náplň jsou mnohem vyšší,
než je nejen na romantickou komedii zvykem.
Při vymýšlení erotických scén režisér zvolil
značně netradiční, leč ve výsledku evidentně
funkční přístup. Hercům pustil několik slavných, sexuálně odvážných filmů, jako třeba
Poslední tango v Paříži, a vyptával se jich, co
by je vzrušovalo dělat. I tohle se tedy dá brát
jako svérázné doporučení, proč si Lásku a jiné
závislosti nenechat ujít.
Marie Drechslerová

V synagoze zazněly písně „od pramene“
Motto „Pojďme naslouchat písním, které
uzdravují a otevírají naše srdce“ holešovská
veřejnost vyslyšela a na začátku července se
na místě konání tohoto neobyčejného koncertu
sešla v hojném počtu. A proč neobyčejného?
Písně, které zazněly, mají totiž nejen duchovní obsah, ale také historii vzniku. Byly totiž
nazpívány a nahrány přímo ve Vodní kapli
na Hostýně. Tak vzniklo CD „U pramene“. Jeho
autorka Sylvie Králová přibližuje zrod písní těmito slovy: „Svatý Hostýn mě svou silou a kouzlem
před lety doslova přitáhl. Nastěhovala jsem se
do jeho blízkosti. Chodím
pravidelně k Vodní kapli pro
vodu z tohoto vzácného
pramene a jako poděkování vždy zazpívám písničku.“
O tyto písně se Sylvie Králová podělila s posluchači
v prostorách holešovské synagogy. Komorní atmosféra
pod klenbou synagogy při
svíčkách plně korespondovala s obsahem a posláním
jednotlivých skladeb. Aranžmá si vystačilo se zajímavým
zabarvením čtyř ženských
vokálů doprovázených tenorem jediného mužského
člena souboru Libora Moštěka. Sylvie Králová zpěv doprovodila hrou na perkusy,

Libor Moštěk střídal kytaru a djembe. V první
části koncertu proběhl i slavnostní křest alba
U pramene. Ve druhé části pak dostala prostor
stará židovská hudba v podání skupiny Shirah.
Jednoduché melodie podpořené příjemně znějícími hlasy stály hlavně na vnitřním prožitku
účinkujících. Mnohovrstevnatý text s duchovním
obsahem nasytil duši všech pozorných posluchačů. Každý, kdo posléze tuto unikátní židovskou památku opouštěl, ač si nic hmatatelného
neodnášel, přesto byl obdarován.
Marie Drechslerová
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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, velký sál zámku v Holešově
sobota 13. srpna        
19 hodin, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
na Sv. Hostýně
neděle 14. srpna        
15 hodin, Kongresové centrum 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 nejnároč-

nějšímu 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 Válková: „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
(red)

Na slovíčko s Romanem Válkem
dostanou smlouvu na recitál na prestižním
Znojemském hudebním festivalu. Letošní ročník
bude unikátní propojením fantastických prostor
holešovského zámku, kde se hudba na vysoké
profesionální úrovni provozovala.

„Vyrazit“ v těchto dnech z dirigenta Romana Válka rozhovor je dost velký problém.
Hudebník je doslova v jednom kole. Přesto se
podařilo, a tak ještě před zahájením Letní školy
barokní hudby interview předkládáme.

Proč padla letos volba na Holešov?
Osvícené a vzdělané vedení města Holešov má skvělou a velmi logickou vizi - aby
památka, kterou vlastní, sloužila kulturním aktivitám - a LŠBH se do tohoto konceptu doufám
výborně hodí.

Jak vypadá a co vlastně taková Letní škola barokní hudby obnáší - pro vás
i ostatní?
Je to exkluzivní příležitost pro mladé profesionální i amatérské hudebníky - rozšířit si
odbornost v interpretaci hudby starších slohových období, zejména baroka a klasicismu. Škola je vlastně propojením intenzivního

Budou i nějaké koncerty? A kde?
Koncerty budou - 12. 8. v Holešově, 13. 8.
v bazilice na Svatém Hostýně a 14. 8. v Kongresovém centru Zlín. Další koncerty proběhnou
v holešovském zámku - 8. 8. to bude koncert
lektorů. Také další dva budou v zámku. 10. 8. to
bude Duchovní koncert, zatímco 11. 8. by to měl
být program nazvaný S tancem a vínem.

ROZHOVOR
workshopu používajícího dobové nástroje nebo
jejich repliky, stylových prvků ve zpěvu a sérií
7 koncertů v zajímavých interiérech a místech
Zlínského kraje.
Jací lektoři a odkud se letošní školy
účastní?
Mezinárodní lektorský tým je složen ze
vzdělaných a renomovaných hudebníků působících v prestižních ansámblech hrajících starou
hudbu (SK, CZ, PL, HU, D, USA). Jmenovitě
tedy moje maličkost - Roman Válek (CZ), Jakub
Burzynski (PL), Joel Frederiksen (USA), Eduard Tomaštík (CZ), Peter Zajíček (SK), Monika
Knoblochová (CZ), Marek Štyncl (CZ), Lukáš
Vendl (CZ), Tereza Válková (CZ), Ján Gréner
(SK), Jan Kvapil (CZ), Jan Čižmář (CZ), Lucie
Dušková (CZ), Ján Prievozník (SK).
Jste zakladatelem Letní školy barokní
hudby. Jaký je rozdíl mezi prvním a letošním ročníkem? A těšíte se na letošní?

Co vás po prázdninách čeká v nové
sezóně?
Od září do prosince je opravdu vytížené období. Čeká mě repríza opery Král Artuš
H. Purcella na třebíčském operním festivalu,
řada kantátových koncertů, abonentní koncert
s FBM Zlín, série Českých mší vánočních J. J.
Ryby pro Národní divadlo Moravskoslezské
Ostrava, koncerty s Filharmonií Teplice, Janáčkovou filharmonií Ostrava atd.

Dirigent Roman Válek „v akci“.
V principu držíme stejné zásady i úroveň.
Mladým hudebníkům zajišťujeme tu nejlepší
možnou úroveň, dostatečný počet lekcí i nezapomenutelné koncertní zážitky. Již pátý rok
je na škole také interní soutěž, kdy vítězové

Jste maximálně vytížený. Jestlipak
stihnete letos v létě i nějaký relax, dovolenou?
Relaxační období jsou pro mě spíše měsíce únor - březen, teď jsem v plném pracovním
proudu.
Ptal se Robert Rohál
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Rocková show s Gošou nezklamala
V hulínském zábavovém areálu na GRÁDĚ se konal 2. ročník akce nazvané „ROCKOVÁ
SHOW S GOŠOU“. I přes nepřízeň počasí se
celá akce opravdu podařila. Na úvod se na pódiu vystřídaly dvě mladé talentované skupiny
AD-LIBITUM a MISS GOD. Poté následovalo
velmi pěkné vystoupení mladých tanečnic TS
TRICK HULÍN pod vedením Aleny Czomorové.
Show pokračovalo vtipnými soutěžemi na pivní

VELKOFILM archivních kamerových záběrů
z tanečních zábav od roku 1983. Všichni ti, co
nevěří, že celá akce měla skvělou atmosféru, se
mohou přesvědčit, protože SHOW S GOŠOU
bylo opět natáčeno kamerami a příští rok se
bude zase promítat.
(red)

pohled za humna
téma o atraktivní ceny s moderátorskou dvojicí
František Pospíšilík a Josef Urban. Svou úroveň mělo také vystoupení skupin ELKO BAND
a KABÁT REVIVAL „SECOND HAND“.
Hlavním bodem večera bylo vystoupení
rockové legendy GOŠI za doprovodu skupiny
MOTUS S GOŠOU. Všichni účastníci mohli
opět po delší době slyšet nestárnoucí a stále
oblíbené hity z jeho vydaného 2CD „VZPOMÍNKY“. Celé jeho vystoupení zdobil skvělý
pódiový ohňostroj.
Přímo v areálu bylo nainstalováno velkoplošné plátno, na které se o přestávkách promítal

Na jevišti hraje skupina ELKO BAND.

Taneční skupina TS TRICK Hulín.

Právě zpívá Goša za doprovodu Motusu.

Kdy a proč začal
Karel Gott malovat
Dokončení ze str. 12
Dopracoval jsem se k pocitu, že malování
je pro mě víc než hobby, že je to druhý způsob,
jak se můžu vyjádřit, protože všechno nelze říci
písní. Přátelé malíři mi vždycky dodali odvahu,
když hodnotili mé obrazy jako příběhy, názory,
fantazii a invenci. Říkali mi: „Nelituj toho, že
nemáš akademické vzdělání, protože nejdůležitější ze všeho je fantazie, kterou tě žádná
akademie nenaučí.“
V mých obrazech je porce vizí, názoru,
imprese, idealismu, ale také nějaké zkušenosti s technikou malování. Asi právě proto, že
jsem nestudoval malování na akademii, mají
v sobě moje obrazy upřímnost, která vytryskla
z momentálního pocitu něco zobrazit. Ten pocit
mi nedal spát, dokud jsem ho nenamaloval.
Není tam rafinovanost akademika, jako amatér se nemusím nikomu přizpůsobovat - ani
trendu ani přání galeristy. Nemám zapotřebí
své obrazy prodávat, protože mě zatím hudba
uživí, a tak jsem „absolutně svobodný milovník
malování“. A proto mojí ctižádostí je, abych byl
zařazen mezi metafyzické absurdokonkretisty
a zalichotilo by mi, kdyby se vyzdvihla moje
akcentovaná kritičnost zaměřená na formu
batrachomiomachie.“
(red)
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Proměny Holešova ve staletích - 6. část
Druhá polovina třicátých let 20. století,
tedy konec „zlaté éry“ první republiky, přinesla
Holešovu dvě dodnes mimořádně významné dominanty představující vrchol holešovské
architektury. Veřejnou stavbou byla pozdně
konstruktivistická budova městské spořitelny
na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 67, vybudovaná
v letech 1936 - 1938 podle plánů vynikajícího
pražského architekta Jindřicha Friewalda (1890
- 1945) a inženýra Gustava Bohma. O postavení městské spořitelny v těchto místech se
uvažovalo už od počátku třicátých let, ale původní velkorysejší návrh s dekorativní fasádou
odmítl Státní památkový úřad, který kritizoval
pohledové zastínění budovy zámku a doporučoval, aby místo po prastaré panské palírně
zůstalo volné. Nový, nakonec realizovaný návrh

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
je přímo esencí konstruktivismu - zářivá jednoduchá kubická hmota čtyřpodlažního objektu
je dodnes vzorovou moderní stavbou, spojující
v exteriéru, interiérech i jednotlivých detailech
přednosti skvělé meziválečné československé
i evropské architektury. Bohužel současný stav

této budovy vyvolává chmurné obavy o její další
osud, zanedbanost vnějšího pláště, znásobená
vyraženým oknem v prvním patře po letošní
vichřici, ohrožení truhlářských prvků v interiéru,
který není využíván ani přístupný veřejnosti,
postupně degradují tuto mimořádně významnou
dominantu města, která je zatím pořád jeho
chloubou.
Prakticky současně s tímto objektem byl
v Holešově postaven druhý vzorově konstruktivistický dům. Obchodní a obytný dům rodiny
Baďurovy, postavený v letech 1936 - 1937
na křižovatce Palackého třídy a Malé ulice (nyní
Palackého č. p. 821), se svou architekturou
minimálně vyrovná městské spořitelně. Přitom
je jeho architekt dodnes neznámý - zachovaly
se prováděcí plány, signované holešovským
stavitelem Janem Janáčem, ten však s jistotou architektem domu nebyl. Baďurův dům
(nyní pobočka ČSOB) má v té době moderní
tzv. nautický výraz - budova má prvky lodi,
v tomto případě zaoceánského parníku, kterou
zdůrazňují zaoblená nároží a relativně rozsáhlé terasy, opatřené trubkovým, „parníkovým“

zábradlím modré barvy. Celý objekt
je mimořádně významnou a čistou
architekturou třicátých let a opět
velmi výraznou dominantou centra
Holešova, která skutečně jako velká
loď vystupuje z okolní uliční hladiny
tradičních maloměstských domů.
V roce 1937 vyprojektoval opět
doposud neznámý architekt poslední holešovskou předválečnou architekturu - obytný dům Dr. Chalupy
(Neumannův dům) na Palackého
třídě č. p. 513. Konstruktivistická
hladká fasáda s vysazenou hmotou
arkýře v prvním patře je v Holešově
ojedinělým příkladem meziválečné
stavby celistvě obložené v uličním
průčelí keramickými dlaždicemi stejně jako například jeho slavnější
(a podstatně větší) protějšek v Praze
- Žižkově - dnešní Dům odborových
svazů.
Budova někdejší spořitelny na nám. Dr. E. Beneše.
Po okupaci Československa
Německem a zřízení protektorátu stavební i postavena. Jednalo se nejen o dobrou končinnost prakticky ustala. Jeden významný sta- struktivistickou architekturu, ale i o poslední
vební počin v té době ale stál za to. Továrník komplexní řešení - součástí projektu i realizace
Rudolf Kneisl v roce 1940 objednal projekt byly i interiéry tohoto domu.
Po konci války ještě do výstavby města zanovostavby administrativní budovy a vrátnice
továrny (nyní Sfinx ve Všetulích - Palackého sáhl původně baťovský architekt Miroslav Drofa
(1908 - 1985), který navrhl pro pracovníky budovaného holešovského letiště tři bloky obytných
domů (U Letiště č. p. 1149, 1150, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156 a 1157), postavené v letech 1948 - 1949, ale ty už jsou jen dozvukem
slavné zlínské architektonické školy, převládá
v nich tehdy obecně používané tzv. dvouletkové
tvarosloví, které se stalo jakýmsi stavebním
prefabrikátem v celém státě, předznamenávajícím ostatně neinvenční unifikace stavebnictví
na další desetiletí. Bohužel, ani v současnosti
zatím v Holešově nevznikají žádné nové zajímavé architektonické realizace, navíc jsme
svědky snah (a dost často i úspěšných) některé
historicky či architektonicky zajímavé objekty
jejich vlastníky buď zcela odstranit, nebo alespoň přestavět v duchu současného pokleslého
„podnikatelského baroka“. Světlou výjimkou
v této oblasti jsou s úctou k historickému stavitelství provedené citlivé rekonstrukce objektů
bývalého trinitářského kláštera na náměstí F.
X. Richtera či tzv. Kostkova domu (Las Vegas)
v Masarykově ulici, realizované za aktivní účasti
profesionálních památkářů. Takže na pokračování zlaté éry výstavby Holešova si bohužel
134). Jeho autorem byl architekt židovského ještě budeme muset počkat.
původu Oskar Oehler/Olár (1904 - 1973). To,
že německý továrník objednal velkou zakázKarel Bartošek
ku u židovského architekta, velmi
osobně riskoval - znamenalo to, že
se dopustil tehdy přísně trestaného
zločinu - porušení rasových zákonů.
Je vidět, že poválečné prezentování
rodiny Kneislů jako zavilých nacistů
asi nebylo úplně oprávněné a spravedlivé. Oehlerův projekt potom
svým puristickým řešením předběhl
dobu a je vzorem zcela moderní,
účelové a přitom díky hře světla působivé průmyslové architektury.
Poslední architektonickou realizací za války - a bohužel poslední
dobrou architekturou vzniklou v Holešově do současnosti - byl rodinný
dům navržený pro ing. Františka
a Annu Zaorálkovy slavným brněnským architektem Evženem Škardou (1905 - 1975) v roce 1941, kdy
byla tato vila (Tyršova č. p. 1138)
Vila v Tyršově ulici 1138.

19

www.holesov.cz

hole‰ovsko 14/2011

Úspěšné ukončení mažoretkové sezóny
Krásnou tečku na závěr za již
tak zdařilou sezónou bylo vítězství
holešovských děvčat na soutěži
v Prostějově. V sobotu 25. června
se zde konala soutěžní přehlídka
mažoretkových skupin. Město Holešov reprezentovalo přes padesát
děvčat ve čtyřech kategoriích.
Nejmladší Lentilky - přípravka
obsadily krásné 4. místo. Své kvality opět potvrdily Lentilky, které si
domů odvezly zlaté medaile a první
místo. Stříbrnou pozici si v kategorii
starších děvčat vybojovaly holešovské Arabelky. Další prvenství pro
Holešov získaly v seniorkách Holešovské mažoretky. Těm se poprvé

podařilo vybojovat titul nejvyšší 1. místo a zlaté medaile.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na celoroční
úspěšné reprezentaci - mažoretkám,
trenérkám, rodičům a fanouškům.
Děkuji městu Holešov za vstřícnost k našim aktivitám a významnou finanční podporu. Paní ředitelce Mgr. Drahomíře Konvalinkové
a 2. ZŠ Holešov patří poděkování
za vřelý přístup a poskytnutí tréninkových prostor stejně tak jako vedení
3. ZŠ Holešov v čele s paní ředitelkou Mgr. Jitkou Heryánovou.
Lenka Doleželová,
vedoucí mažoretek

SOŠ Holešov v Praze na Kampě
V úterý dne 28. června 2011
se v parku pražské Kampy konalo
slavnostní setkání studentů a učitelů při příležitosti oficiální výstavy
prací studentů z nedávné soutěže „O nejlepší fotopříběh“ v rámci
projektu Comenius. Toto setkání
pořádala Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy,
zprostředkující v České republice zahraniční projekty Comenius
a E-Twinning. Tyto projekty jsou
zaměřeny na zlepšení komunikačních a organizačních schopností
studentů, prolomení jazykové bariéry a učení se opravdové spolu-

práci, která je na současném trhu
práce tolik důležitá. Na česko-německém projektu Comenius se
podílela i Střední odborná škola
Holešov se sídlem v Pivovarské
ulici. Jako zástupce se setkání
zúčastnila koordinátorka projektu
Mgr. Renata Juráňová a studenti Věra Pospíšilová a Jan Chlup,
kteří zde reprezentovali svou školu
a obhájili úspěchy a zkušenosti
v projektu. Soutěž „O nejlepší fotopříběh“ sice nevyhráli, ale získali
za něj ocenění a účast na vernisáži
těchto zdařilých fotopříběhů, jejíž je
součástí. Rovněž se zapsali do pa-

První letošní táborníci
v Podhradní Lhotě
Od soboty 27. 6. do pátku
1. 7. 2011 obsadily maminky s dětmi letní tábor v Podhradní Lhotě.
Je to takový začátek stanování,
než nastoupí opravdoví táborníci.
Maminky s dětmi (v rozmezí od 1,5
do 6 let) si užívaly bohatý program,
který pro ně připravili pracovníci
SVČ TYMY. Do středy, kdy nám
přálo počasí, jsme stihli hry na louce i dobrodružství v lese, vyráběli
jsme chrastítka z přírodnin, malovali kamínky, zhotovili vlastní vlajku
a jinak výtvarně tvořili. V prostoru
obklopeném stany jsme hráli sportovní hry a soutěžili o co nejvíce
smajlíků. Za ně si na konci dne
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mohly děti „koupit“různé drobnosti v našem bazárku. Nakupovaly
rády a zodpovědně, a to každý
den. Některé maminky a děti stihly navštívit i koupaliště v Osíčku
a téměř všechny děti se svezly
na konících Ve Dvoře. Olympiáda
ve čtvrtek proběhla už za deště,
ale v holínkách a pláštěnkách se
krásně závodilo a hry byly ještě zajímavější. Všichni jsme byli
nadšení krásnou přírodou kolem
nás, která ještě umocnila zážitek
z dobrodružného pobytu. Loučili
jsme se neradi, ale s příslibem, že
za rok na shledanou.
Jana Češková

měti přítomných výbornou znalostí
členských států EU a také vtipem,
se kterým na přání překvapených
pořadatelů stvořili i krátké verše
o projektu Comenius. Díky znalosti
zeměpisu i českého jazyka přilákali
na kus řeči i vedoucího odboru
primárního vzdělávání Mgr. Petra
Chaluše, od kterého žáci dostali
pochvalu a dokonce speciální dar
za šikovnost. Díky této úspěšné
cestě si studenti odvezli nejen
uznání, ale i vědomí, že svou mezinárodní prací město Holešov
posunuli v žebříčku hodnot zase
o něco výš.

S Comeniem za poznáním
pojedeme rychlovlakem
novým zvykům přiučit se
užitečně seznámit se,
a ještě líp pobavit se!
Při odjezdu s loučením
slzy málem tekly,
kufry se nám potom
těžce vlekly.
Německo je krásná zem
vrátíme se rádi sem!

Věra Pospíšilová,
SOŠ Holešov
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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
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 8.00
- 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem tělocvičny:
- lze využít dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem, objednávky
v kanceláři nebo na tel.: 573 39 69 28, mob.:
734 358 563
Loučení s prázdninami 28. 8. od 14.00
v zámecké zahradě Holešov
LETNÍ MĚSTSKÉ TÁBORY - cena: 990,-/ člen
ZÚ TYMY, 1.090,-/nečlen, pro děti od 6 let
- poslední volná místa
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou tábor s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými
činnostmi
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety
a nabídkou aktivit a činností TYMY
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
POMÁHÁME
Akce UNICEF - zakoupením panenky v hodnotě 600,- Kč pomůžete jednomu dítěti v Africe.
Bližší informace získáte v kanceláři TYMY.
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 O PRÁZDNINÁCH
TERMÍNY: úterý - 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23.
8. - Pilates: 19.00 - 20.00, cena: 250,-/5 lekcí
Lektorka: Radomíra Hloušková, tel:
721 384 492, hlouskova@seznam.cz
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.
Nabídka kroužků pro děti a mládež
na školní rok 2011 - 2012
Ateliér tance, pohybu a sportu
* Novinky *
1* Jóga pro děti - 10 lekcí 550,-

2. Bowling začátečníci od 6 let 1.200,3*. Bowling Akademie - (pokročilejší děti)
1.200,4*. Pidilidi - hudebně-pohybová a výtvarná
činnost - děti 4 - 7 let 800,5*. MTV Dance 800,6*. MIX (aerobik, zumba, step) 800,7*. Trampolínky JUMPING 1.000,8*. Zumba pro děti 800,9*. Šipky 600,10*. Break dance
11*. Cyklistický - cyklovýlety a mapování
- rodiče s dětmi 600,12. SPOLEČENSKÝ TANEC - latinskoamerické, standardní, 7 - 15 let 2.000,13. TANEČNÍ PŘÍPRAVKA - latinsko-americké,
standardní, 4 - 7 let 1.000,14. ZRNÍČKO - folklorní soubor pro děti od
3 let 800,15. KLÁSEK - folklor pro děti od 7 let 800,16. Gymnastické dovednosti - cvičení na nářadí
a s náčiním, děti s rodiči 800,17. FITNESS AEROBIK - fitness, strečink, pro
dívky od 10 let 800,18. AEROBIK - aerobik pro děti od 7 let 800,19. BŘIŠNÍ TANCE - dívky, orientální tance
pro dívky od 8 let
20. HIP-HOP - základy hip-hopu pro děti 10 - 14
let 800,-		
21. Fotbaloví benjamínci, základy fotbalu pro
děti narozené 2005/06 800,22. FLOORBAL I. děti 6 - 9 let 800,23. FLOORBAL II. od 10 let 800,24. BASKETBAL od 8 let 800,25. BADMINTON děti 800,26. Stolní TENIS děti 6 - 12 let 800,27. Klub STOLNÍHO TENISU pro děti od 12
let, mládež a dospělé 800,28. BABYDANCE - scénický tanec, pro děti
5 - 6 let 800,29. SUNDANCE pro děti 7 - 12 let moderní
tanec pro pokročilé, 1,5 hod. /týden, 1.000,30. RAINBOWDANCE - taneční skupina pro
dívky i chlapce od 13 let 800,31. HAPPYDANCE - moderní tanec pro začátečníky 7 - 13 let 800,32. Mažoretky VŠETULKY pro dívky od 5 letzačátečnice i pokročilé 800,33. Základy BALETU pro děti od 6 let 800,34. JEZDECTVÍ - podzimní kurz - 3 lekce/3 x
2.5hod. - 400,Ateliér hudební, divadelní, výtvarný
1.* Logopedie pro předškoláky 1000,2.* Logopedie pro školáky 1000,3.* Ansámblový sbor - YOUNG VOICES sbor,
základy pěvecké techniky - od 11 let 800,4.* Hudebně pohybový - psychomotor. hry,
hudební a pohybový rozvoj - 7 - 12 let 800,5.* MUSIC SCHOOL - hudební přípravka k přijímačkám na SŠ 800,6.* Keramika na hrnčířském kruhu od 10 let
1.600,7.* Land art a šperky - objevování krásy a výtvarna - od 10 let 1.200,8.* Mladý umělec I. - základy kreslířských, malířských a grafických technik - 6 - 9 let 1.000,9.* Mladý umělec II. - kresba, malba, modelování, grafika - od 10 let 1.000,10.* Kurz znakové řeči

11.* Vážná hudba 800,12.* Moderní hudba 800,13.* Zdravé dýchání - flétna 800,14.* Diskusní kroužek - od 13 let - diskuse a hry
na žhavá témata 600,15.* Vaříme zdravé dobroty 800,16.* Malujeme podle slavných - starší děti
1.000,17.* Umělecká období a směry - starší děti
1.000,18. Základy oděvní tvorby pro dívky od 10
let 800,19. Vaříme s Janou pro děti od 6 let 800,20. Pečeme s Janou od 6 let 800,21. KYTAROVÁ ŠKOLIČKA hra na kytaru pro
začátečníky od 8 let 800,22. TÁBOROVÁ KYTARA pro pokročilé, písničky k táboráku 800,23. FLÉTNIČKA pro děti 800,24. African - BUBNOVÁNÍ 800,25. ZÁKLADY KERAMICKÉ TVORBY pro
kluky a holky 5 - 12 let 1.300,26. KERAMIKA pro pokročilé užitná keramika,
objekty, plastiky 1.600,27. Hra na KEYBOARD 800,28. BARVIČKA I. výtvarka + keramika - rodiče
s dětmi od 2 let 1.000,29. BARVIČKA II. výtvarka + keramika pro děti
6 - 10 let 1.000,30. ATELIÉR CREATIVE, netradiční výtvarka
od 10 let 1.000,31. Studijní kresba - přípravný kurz k přijímačkám (malba, kresba) 1.000,32. FOTOGRAFOVÁNÍ 800,Digi - foto: zásady, úpravy, kurz 10 lekcí
33. ANGLICKÁ ŠKOLIČKA - základy angličtiny
hrou pro děti od 4 - 7 let 1.000,34. HAPPY DAY - psaní, čtení, základ. konverzace, děti 8 - 10 let 1.000,35. DIVADLO - muzikálová tvorba 800,36. Módní klub pro dívky od 10 let 800,Ateliér objevů, přírodovědy, techniky
1.* Kurz finanční inteligence 5 lekcí - 1x měsíčně - efektivní hospodaření s vlastním rozpočtem - od 15 let + dospělí 150,2. ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ pro chlapce od
8 let, modelová železnice 800,3. MLADÝ TECHNIK - debrujár, přírodní věda
a taje trochu jinak, děti od 8 let 800,4. MLADÝ RYBÁŘ 600,5. TURISŤÁK - pro děti od 6 let, turistické
a táborové dovednosti 600,6. ŠACHY - pro děti od 6 let 600,7. Moderní deskové a karetní hry karetní strategie, od 8 let, mládež, dospělí 600,8. MLADÝ FILATELISTA pro děti od 6 let
600,9. Psaní na počítačové klávesnici - 2 vyuč.
hodiny/týden, děti do 15 let 1.600,- ostatní
3.000,Aktivity: Kulečník, trampolína, stolní fotbal,
stolní tenis, ICM
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY
Platby u kroužků jsou celoroční!
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY
- PO - PÁ 7.30 - 18.00
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svatby
Jitka Žůrková - Racková
Jiří Hubík - Lechotice
Adéla Vaňharová - Žeranovice
František Konečný - Žeranovice
Taťána Martincová - Rymice
Martin Tabarka - Rymice
Ivana Kolářová - Holešov
Jan Václavík - Ludslavice
Marie Bortlová - Otrokovice
Radovan Švach - Otrokovice
Veronika Pavleová - Slovenská
republika
Tomáš Sloboda - Pohořelice
Alice Piskačová - Holešov
Hdhily Slama - Tunisko
Monika Řiháčková - Kopřivnice
Tomáš Pasečný - Kopřivnice
Blanka Slezáková - Olomouc
Štefan Géczi - Olomouc
Michaela Černá - Kaplice
Karel Valíček - Kaplice
Lenka Pilousová - Brno
Petr Vlasatík - Brno
Monika Bačůvková - Fryšták
Pavel Holub - Kroměříž
Andrea Holíková - Zlín
David Sousedík - Zlín
Jana Runtová - Holešov
František Barot - Rymice
Petra Pavlů - Holešov
Aleš Daďa - Holešov
Bohdana Jurášková - Holešov
Petr Bíbr - Holešov

Zdeňka Matulíková
- Hulín
Milan Joska - Hulín
Dana Jandalová
- Holešov
Milan Polák - Hulín
Kateřina Vostřejšová
- Bořenovice
Norbert Majkrič
- Bořenovice
Veronika Michalová
- Olomouc
Vladislav Řezníček
- Olomouc
Narození
Natálie Benešová - Holešov
Michaela Krištůfková - Holešov
Kateřina Peclová- Holešov
Štěpán Posolda - Holešov
Natálie Třetinová - Holešov,
č. Žopy
Zuzana Klanicová - Holešov
Filip Kuja - Holešov
Gabriela Fousková - Holešov
Jakub Jadrníček - Holešov
Ondřej Karol - Holešov
Lucie Polepilová - Holešov
Martin Grycman - Holešov,
č. Količín
Michal Vavrečka - Holešov
Matěj Vašíček - Holešov
Klára Hubíková - Holešov
Adéla Jakubíčková- Holešov,
č. Žopy
Karolína Krumpolcová - Holešov
Lukáš Kupka - Holešov
Lukáš Schrott - Holešov
Lukáš Vybíral - Holešov
Martin Kevický - Holešov
Marie Pospíšilová - Holešov
Tereza Rafajová - Holešov
Kristýna Hošťálková - Holešov
Kristýna Bařinková - Holešov
Gabriela Kruťová - Holešov
Julie Stratilová - Holešov
Shanti Vodičková - Holešov

Filip Hrudík - Holešov
Kristýna Ponížilová - Holešov
Jiří Passinger - Holešov
Tereza Podolová - Holešov
Nina Pospíšilová - Holešov
Maxmilián Kolařík - Holešov
Lukáš Králik - Holešov
Eva Odložilová - Holešov
Karolína Solařová - Holešov
Kristýna Rákošová - Holešov
Viliam Vacl - Holešov
Jubilanti
Červenec, srpen 2011
Marie Zapletalová
Ludmila Jakubíčková
Růžena Přikrylová - Holešov
Milan Janů - Holešov
Marie Maňasová - Holešov
Marie Šenková - Holešov
Heklena Sedláčková - Holešov,
č. Tučapy
František Bránecký - Holešov
Marie Novotná - Holešov
Aloisie Vaňharová - Holešov,
č. Žopy
Anežka Čermáková - Holešov,
č. Žopy
Kamila Neumannová - Holešov
Květoslava Bachneová - Holešov
Dagmar Janišová - Holešov
Drahomíra Pavelková - Holešov
Zdeněk Foltýn - Holešov
Anastázie Pospíšilová - Holešov
Milada Vlasatíková - Holešov

Vlasta Bubeníčková - Holešov
Božena Železná - Holešov,
č. Količín
Marie Matůšová - Holešov
Ladislav Topiš - Holešov
Antonín Zakopal - Holešov
Věra Kulichová - Holešov
Libuše Klimková - Holešov
Zdeňka Pospíšilová - Holešov
Jarmila Doleželová - Holešov
Luděk Slovák - Holešov
Zdeňka Maninská - Holešov
Štěpánka Radolcová - Holešov
Marie Mrkvanová - Holešov
Marta Ehrlichová - Holešov
Marie Fuksová - Holešov, č. Žopy
František Kopřiva - Holešov,
č. Dobrotice
Libuše Mikesková - Holešov
Ladislav Chmelina - Holešov
Jindřiška Valvodová - Holešov
Miroslav Doležel - Holešov
Anna Kameníková - Holešov
Boleslav Vald - Holešov
Ludmila Krejčí - Holešov
Bedřiška Kývalová - Holešov
Milada Zapletalová - Holešov
Marie Hošková - Holešov,
č. Količín
Ludvík Zelinka - Holešov
Ludmila Pavlasová - Holešov
Božena Martinů - Holešov
František Brož - Holešov
Bohumil Ašík - Holešov
Jarmila Dvořáková - Holešov
Adolf Soukup - Holešov
Pozvání na vítání
občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás
oslovit s nabídkou na slavnostní vítání občánků, které se koná
v obřadní síni na zámku. Pokud
budete mít zájem o přivítání Vašeho děťátka, přijďte si dohodnout
konkrétní termín na Městský úřad
Holešov - matrika, dveře č. 110.
Budeme se na Vás a Vaše děťátko
moc těšit.
JM

SMĚNÁRNA Tourist
Centrum, s. r. o.
Nákup a prodej valut BEZ POPLATKU. Nejvýhodnější kurzy v Holešově - 40 směn - nejširší
nabídka na trhu. NOVĚ k nákupu chorvatských
korun nad 5000 Kč. MAPA CHORVATSKA ZDARMA. Městské informační centrum, nám. Dr. E.
Beneše 17, 769 01 Holešov, tel. 573 395 344,
www.holesov.cz, otevírací doba: Po - pá 8 - 12,
13 - 18, so - ne: 8.30 - 16 hod.

Provedu drobné
stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Nejen o dětech a psech
Ochota pomoci a vykouzlit
na tváři dětí úsměv, to byl základ akce, která proběhla v pátek
17. června 2011 v prostorách kynologického cvičiště Holešov. Podnětem k této akci byla spolupráce
VPŠ a SPŠ MV Holešov a Domova
pro postižené osoby z Kvasic. Právě děti z tohoto Domova projevily
zájem o akci, kde by se mohly co
nejvíce seznámit s pejsky.
A protože se psy pracují lidé,
kteří mají velké srdce a jsou ochotni udělat něco pro druhé, vznikla
spolupráce s Kynologickým klubem Holešov. A tak se na cvičišti
setkaly postižené děti a studentky
2. a 3. ročníků čtyřletého maturitního vzdělávání VPŠ a SPŠ MV,
které pomáhaly dětem s komunikací a pohybem.

Pro děti se tak na páteční dopoledne staly velkými kamarády.
Členové Kynologického klubu nejprve děti seznámili se základním výcvikem psů, následovala praktická
ukázka, jak se o pejska starat. Dále
děti viděly agility a dogdancing.
S obrovským zájmem se setkala canisterapie, kdy děti pejsky
hladily, česaly, dokonce i počítaly
zuby. Před závěrečnou ukázkou
obran si všichni mohli vyzkoušet,
jaké je to hodit pejskovi aport a mít
radost z přineseného míčku. Akce
se setkala s velkým úspěchem
a děkuji všem členům Kynologického klubu Holešov a studentkám
VPŠ a SPŠ MV Holešov za jejich
pomoc a kladný přístup k dětem.
Mgr. Jana Jiroušková
KK Holešov

Vyšla nová publikace nejen o Holešově
Nová publikace Památky na Holešovsku,
jejímž autorem je Jiří Valenta, vyšla začátkem
června v edici Knihovnička Holešovska. Čtyřicetistránková brožura, kterou vydalo město Holešov
a kterou editorsky připravil redaktor regionálních
novin Holešovsko Robert Rohál, připomene zasvěceným i zaujatým slovem i obrazem (většina fotografií je dílem autora publikace) - nejen
všechna sochařská díla v Holešově, ale i pomníky
padlým na Holešovsku stejně jako kostely v Holešově a nejbližším okolí.

Publikaci Památky na Holešovsku jistě po zásluze ocení nejen Holešované, ale zcela nepochybně i ti, kteří naše město navštíví třeba jako
turisté. Autor, bývalý učitel, pro kterého je historie
koníčkem, má navíc svůj styl (externě spolupracuje
s redakcí Holešovska řadu let) a dobře se čte.
„Když jsem působil jako učitel výtvarné výchovy, vedl jsem žáky také k zájmu o výtvarné
umění. Navštěvoval jsem s nimi každou výstavu
výtvarných děl v holešovském zámku s patřičným
výkladem. S každou třídou, kterou jsem začal nově

učit, jsem v rámci vyučování prošel městem a seznamoval žáky s památkami, hlavně sochařskými
díly… No a v penzi jsem si řekl, že by možná podobná „písemná“ památková procházka městem
a okolím mohla zajímat i dospělé,“ řekl Jiří Valenta
v nedávném rozhovoru pro Holešovsko.
Zájemci si budou moci novou publikaci zakoupit ve vybraných trafikách, dále pak v Městském
informačním centru, v recepci Městského úřadu Holešov a rovněž v pokladně holešovského zámku.
(red)

KINEMATOVLAK - aneb „Kino na kolejích“ - neděle 14. 8. 2011
10 h: Jen počkej, zajíci!
Animovaný rodinný film.
Režie: Vjačeslav Kotěnočkin
14 h: Sněhurka a sedm trpaslíků
Dnes už klasická pohádka.
Režie: David Hand
15.30 h: Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
Známý maďarský animovaný seriál.
Režie: József Nepp
(Promítnou se pouze první čtyři díly - zbytek
někdy příště v případě zájmu)
17 h: Maharal - Tajemství talismanu
Český hraný film s plejádou známých herců.
Režie: Pavel Jandourek
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19 h: Dita Saxová
(k uctění památky spisovatele Arnošta Lustiga,
který byl léta častým festivalovým účinkujícím
v rámci Týdne židovské kultury a vpravdě vítanou festivalovou ikonou)
Drama + bonusy. Režie: Antonín Moskalyk

21 h: Svatý boj
Drama. Svatý boj sleduje život Dannyho (Ryan
Gosling), mladého Žida, který však ztrácí své židovské ideály a vydává se jinou cestou - přidává
se k nacistické organizaci v New Yorku…
Režie: Henry Bean

www.holesov.cz

hole‰ovsko 14/2011

Fotbalová školička ukončila sezónu a hledá nové hráče
Zároveň se školním rokem
skončil také rok fotbalový a s ním
i fotbalová školička nejmladších
fotbalistů SFK Elko Holešov (ročník
narození 2004). Do tohoto ročníku
se přihlásilo 16 chlapců a 1 dívka.
Někteří sem přišli z fotbalového
kroužku SVČ TYMY Holešov, ostatní byli nováčci. Jak už to tak bývá,
ze začátku žádná sláva nebyla, ale
s přibývajícím časem se naše hra
začala zlepšovat, což nám umožnilo zvát si soupeře ke vzájemným
zápasům. Protože školička ještě
nehraje soutěžní zápasy, dohodlo
se v druhé polovině roku několik
trenérů z okolí na společném pořádání miniturnajů. V závěru roku
to byly už turnaje větší, jako např.
v Loukách, kde se sešlo 9 mužstev
a kde byli naši hráči vyrovnaným
soupeřem všem zúčastněným.
Na závěr fotbalové sezóny si
hráči školičky zahráli tradiční zápas
proti rodičům a ti se měli co ohánět, aby svým ratolestem stačili.
Po zápase byl malým fotbalistům
předán diplom o absolvování školičky z rukou předsedy SFK Elko
Holešov Ing. Labancze a českého
reprezentanta Zdeňka Grygery,
který si ve svém volnu vždy najde čas, aby se na malé fotbalisty
přišel podívat. Poté následovalo
společné posezení s pohoštěním,
které připravili rodiče, za což jim
patří velký dík.

Hráči školičky po zápase s rodiči. Uprostřed v řadě nahoře je i hráč Juventusu Turín Zdeněk Grygera.

Informace pro rodiče

Mají-li vaše děti (ročník narození 2005 - jak hoši, tak i dívky) chuť zahrát si fotbal, pak v pondělí 29. srpna
a poté každé pondělí a středu od 16 hodin je možné se přihlásit do dalšího ročníku fotbalové školičky,
a to na hřišti ve Všetulích.
Na začátku nové sezóny přejdou hráči školičky do mladší přípravky, kde se jako jeden z nejlepších
ročníků posledních let určitě uplatní.
Stanislav Jaša,
trenér fotbalové školičky

Jakub Hřib skončil v běhu
do schodů těsně bez medaile
Graz (red) - V sobotu 2. 7. 2011 proběhl v rakouském Grazu 5. ročník
místního závodu v bězích do schodů, kterého se zúčastnil i regionální běžec
Jakub Hřib. Závod se konal v historickém centru města a závodníky v něm
čekalo zdolání vzdálenosti 750 metrů s převýšením 80 metrů na celkem
421 schodech a dalších četných úsecích bez schodů. Trať startovala
na náměstí Schloßbergplatz a strmými schody postupně stoupal k místní
historické památce Uhrturm, u níž byl cíl. První závodník vyběhl do závodu v 11:30 a po něm postupně
ve 30vteřinových intervalech následovali další. Celkem startovalo
100 závodníků.
Jakub byl nasazen do skupiny elitních TOP 10 závodníků
a svým výkonem toto svoje nasazení potvrdil. Výkonem 2:03.4
obsadil celkové 4. místo, když
podlehl pouze dvěma Rakušanům a jednomu Němci, přičemž
na třetího v pořadí ztratil pouhé
2 desetiny sekundy. I přesto tak
vylepšil svůj zatím nejlepší dílčí
výsledek v závodě Světového poháru v bězích do schodů, kterým
bylo několik 5. míst.

Poděkování pořadatelů Drásala
Přes nepřízeň počasí patřil nakonec letošní Drásal mezi nejúspěšnější ročníky. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci podíleli přímo nebo nepřímo. Především Zlínskému kraji a hejtmanovi
MVDr. Stanislavu Mišákovi, městu Holešov a starostovi PaedDr.
Zdeňku Janalíkovi, kteří převzali nad závodem záštitu. Děkujeme rovněž taky poslankyni Evropského parlamentu MUDr. Olze
Sehnalové, která převzala záštitu nad závody dětí Junior Trophy,
a další spoustě organizací, sponzorů a jednotlivců, kterým nebylo
zatím možné osobně poděkovat. Celkový počet osob, který se
na letošní organizaci podílel, už přesáhl hranici 200. Že se jednalo
o závod úspěšný, můžete posoudit i z některých ohlasů z diskuze
na stránkách www.drasal.cz.

25

www.holesov.cz

hole‰ovsko 14/2011

Letošnímu Drásalovi předcházela průtrž mračen,
v sobotu ale nakonec skoro nepršelo

Těsně před startem krátkého Drásala. Letos startoval patnáct minut před polednem.

Moderátor Drásala krátce po dojezdu při rozhovoru
s vítězem Dlóhého Drásala.

Počasí letošnímu 18. ročníku bike maratonu
Drásal opět přálo. Tohle hodnocení se objevilo
na internetu i navzdory ničivým povodním, které
dva dny před závodem zasáhly Hostýnské vrchy.
„…počasí opět vyšlo! V porovnání s nedělní nadílkou bylo sobotní bahýnko prašnou variantou…“, napsal jeden z diskutujících a v podstatě měl pravdu.
Katastrofická čtvrteční průtrž mračen sice
odřízla od světa Rusavu, v Trnavě na Zlínsku připravila o život člověka a z lesních cest na mnoha
místech Hostýnských vrchů udělala bahnité peklo,
přesto v den závodu až na některé lokální výjimky
prakticky nepršelo.
Celkově se však předpověď logicky podepsala na účasti v závodu, i když mnozí posléze litovali.
„Účast v závodě jsem na poslední chvíli odřekla,
protože to vypadalo na déšť, teď ale vidím, že jsem
mohla klidně vyrazit,“ uvedla v sobotu vpodvečer
v cílovém prostoru zámecké zahrady Ivana Sedlářová z Holešova. V prostoru startu a cíle v průběhu
celého dne nepršelo vůbec. Podle výsledkové listiny zveřejněné na stránkách holešovského Drásala
je však zřejmé, že bahnitá trať byla nad síly celé
řady závodníků. Na trasu 115 kilometrů se vydalo celkem 495 cyklistů, nedojelo 118 z nich. Padesátitříkilometrovou trasu vzdalo nebo z jiných důvodů
nedokončilo 137 bikerů ze 616 borců a borkyň,
kteří se postavili na startovní čáru.
Text a foto: František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Sladká odměna v cíli pro jednoho z účastníků.
To se to jede.

Výsledky 115 km muži - 1. Jan Hruška 04:48:09.1 2. Pavel Boudný 04:50:48.4 3. Kristián Hynek 04:50:50.8 …. 9. Radoslav Šíbl 05:14:12.5
115 km ženy - 1. Petra Kottová 6:31:17.3 2. Veronika Bláhová - Drásal TEAM Holešov CZE 6:48:51.0 3. Pavlína Černá 6:55:52.4 53
km muži - 1. Petr Dlask 02:08:17.2 2. Ondřej Cink 02:10:04.4 00:013. Lukáš Sáblík 02:16:57.0 00:08:39.8 53 km ženy - 1. Anna Krejčová
2:52:18.0 2. Barbora Hanušová 2:56:49.0 3. Lenka Bulisová 2:59:41.6

z internetové diskuse
- Závod byl skvělý, sice to bylo někdy o hubu, ale stálo to za to.
Díky pořadatelům!!!!
- Myslím, že teď můžeme v klidu říct, že počasí opět vyšlo!
V porovnání s nedělní nadílkou bylo sobotní bahýnko prašnou variantou. I když by se mohlo pár věcí trošku vylepšit
(wapky, sprchy), budu si pamatovat ze soboty jen to pěkné,
takže VELKÝ DÍK za organizaci a za rok zas!!!
- Ahoj všichni, všechno bylo super - jsem nadšený, i když jsem
po dojezdu říkal, že už nikdy - Akorát jedna věc: při dojezdu
mi jedna z pořadatelek ustřihla s čipem i čidlo od tachometru...
Budu si asi muset pořídit nový. PS: Nemá někdo foto mého
dojezdu (přeletěl jsem přes řídítka kvůli oné pořadatelce) - č.
287 - jde mi o tu fotku, jak letím přes řídítka - fotku, jak už ležím
na zemi, mám…
- Pod stoupákem na Kelčák jsem nalít do stromu, ustřelilo
přední kolo. Škoda, byl jsem ve stovce. S bolestmi jsem
dokončil za 7:26 h, po rtg = zlomená klíční kost a 4 žebra,
takže Drásal se nevzdává!...
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Peníze na povodně
Dvacet tisíc korun z rozpočtu letošního
Drásala odešlo na účet Obecního úřadu Rusava. Podle obou hlavních pořadatelů - Jaroslava Bachnera a Jaromíra Ondrušáka - jsou
peníze určeny na opravu rusavského vodovodu,
který poškodila povodeň 30. června. „Pokud
máte možnost taky přispět, pak číslo účtu je
1483351319/0800, v. s. 2011, k. s. 0558, s. s.
2111,“ uvedli pořadatelé.

Nejúspěšnější Holešovan Radovan Šíbl v cíli Dlóhého Drásala.
Závody prožívají i ti nejmladší.

z internetové
diskuse
- Vynikající závod. Mnoho bufetů, ochota při občerstvování…Zdravotnické zajištění na vysoké
úrovni odpovídalo náročnosti závodu…Atmosféra u cíle tradičně perfektní, člověk vykope
poslední zbytky sil a zaspurtuje. Vynikající jídlo!
Měl jsem možnost dát si vydatnou porci kvalitního masitého guláše, ale na kamarádův lístek
jsem spořádal i ovocné knedlíky, které byly
jako od maminky. Na kameny, bahno, mokré
kořeny a kalné potoky už pomalu zapomínám,
ale příjemný dojem ze závodu přetrvává.
- Musím konstatovat, že nápad pořadatelů
posunout start krátké se velmi nepovedl.
Když jsem se napojil na společnou část
tratě, stali jsme se my z dlouhé lovnou zvěří.
V té době jsem měl opravdu málo sil a bylo
místy nebezpečné reagovat na závodníky
plné energie z krátké trasy odhodlané předjíždět kdekoliv.

Dopoledních závodů dětí v zámecké zahradě se zúčastnily stovky účastníků. Nestor vytrvalostních závodů František Došek dojel těsně
po limitu. V cíli mu potřásli rukou pořadatelé i zástupci města.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 12/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku
„Poslední kovboj“ (M. Tučný/ Z. Rytíř),
kterou zpíval dnes už nežijící zpěvák
Michal Tučný. Prvním vylosovaným výhercem je Jaromír Hlobílek z Třebětic,
druhou vylosovanou je Marie Němcová
z Tučap - oba si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Ivetě Petrželové z Količína a Marii Sivkové
ze Žeranovic. Všem šťastným výhercům
redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhodnete, jak se písnička jmenuje a
kdo ji zpívá?
„Zkoušej se mnou, každou chvíli,
projít línou řeknu snů, uvidíš, až den
Zpěvák Michal Tučný.
se schýlí, najdem vodu kouzelnou...“
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

Romantický zámek jako z krajkoví
Protože je čas prázdnin a dovolených,
snad vám přijde vhod i tip na pěkný celodenní
výlet v tuzemsku. Rozhodně navštivte romanticky působící zámek v Doudlebech nad Orlicí,
kde si můžete připadat jako v pohádce. Už
na nádvoří s kašnou anebo v nádherně vybavených zámeckých komnatách s famózními
nástropními malbami, které připomenou dobu
od renesance přes baroko až po empír, máte
pocit, že jste se ocitli v úplně jiném světě.
Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš
Starší z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo,

tip na výlet

Ve velkém sále holešovského zámku můžete vidět rozsáhlou výstavu malíře, historika
a teoretika výtvarného umění Josefa Císařovského. Výstava nazvaná Davidova hvězda
potrvá do 28. srpna. Vernisáž ale teprve bude
- 14. 8. v 16 hodin.
Text a foto Robert Rohál

později byl využíván jako lovecký zámek. Bez
zajímavosti není, že rod Bubnů přepůvabný
objekt vlastní (s výjimkou let 1948 - 1993)
nepřetržitě. Nevelký, ale půvabný zámek je
dílem italských renesančních umělců. Unikátní
sgrafitová (jakoby „krajková“) výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, je vysoce
ceněna odborníky i návštěvníky, kterých je
stále víc a víc. Mohou si užít nejen prohlídku
vzácných interiérů, ale stejně tak procházku
zámeckým parkem...
Ostatně není to tak dlouho, co v zámku
i jeho přilehlém parku
točil pro svůj velkofilm
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Báthory několik scén režisér Juraj Jakubisko.
Nedivím se mu. Když jsem před několika dny
navštívil zámek i já, abych tady nafotil s modelkou Zuzankou novou fotografickou kolekci s pracovním názvem „Komtesa“, byl jsem
nadšený. Je to kouzelné místo, kde je co vidět
a obdivovat, navíc nás mile překvapil i přístup
majitelů zámku coby hostitelů.
A kde se Doudleby nad Orlicí nacházejí?
Pokud pojedete z Holešova, tak je to kousek
za Českou Třebovou.
Za dvě hodiny tam budete, a přitom můžete
navštívit i zámky v Potštejně a Častolovicích,
které se nacházejí
v blízkém okolí.
Více o zámku
na http://www.zamekdoudleby.cz
Robert Rohál

