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Zájem o web
opět vzrostl
Holešov (frs) - Počet návštěvníků webových stránek města Holešova se v loňském roce
opět výrazně zvýšil. Z analytických
dat vyplývá, že zobrazení stránek
dosáhlo v tomto období přes půl
milionu. Podrobnosti na str. 3.
Foto z Divadelního plesu
na str. 10

Pozor na mráz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. upozorňují s ohledem
na velmi nízké teploty, že dochází
k zamrzání domovních vodoměrů.
Pracovníci firmy proto žádají občany, aby své vodoměry zabezpečili
proti mrazu.

Jaká je zima ve městě?
Co vy na to, pane starosto?

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ. Výsledky svého půlročního snažení završili
začátkem února žáci škol. (Na fotografii jsou děti ze 2. Základní školy
v Holešově). Na budoucí prvňáky už přitom čeká zápis do základních
škol. Podrobnosti na str. 2 a 7.
Foto Bára Winklerová

Navzdory tuhým mrazům, které sevřely nejen
region Holešovska v posledních čtrnácti dnech,
je letošní zima v našich končinách spíše nevýrazná. Jak se to projevilo ve městě? Co vy na
to, pane starosto?
„Nechci to samozřejmě zakřiknout, protože zima
není zdaleka u konce a může nás ještě překvapit,
nicméně zejména z hlediska zimní údržby je k městské pokladně doposud velmi milosrdná. V průběhu
zimních měsíců nás zatím nepostihla žádná vydatná
sněhová nadílka, což samozřejmě šetří výdaje na údržbu. V rozpočtu
máme na údržbu komunikací vyčleněny zhruba dva miliony korun.
Pokračování na str. 3

TUHÝ MRÁZ. Mrazivé počasí uplynulých dní znepříjemňovalo život
asi většině lidí. Nejvíce zřejmě potrápilo motoristy. Našli se však i tací,
kteří využili nízkých teplot k bruslení. V bruslařskou dráhu se proměnil
i tok Rusavy. Foto Robert Rohál
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Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Holešova
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat půjčku z fondu
na základě žádosti o zařazení do výběrového
řízení. 2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na podatelnu MěÚ Holešov do 16. 3.
2012 do 10.00 hod. Žádost musí obsahovat: a)
jméno nebo název žadatele, b) adresu bydliště
nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c)
přesné označení předmětu půjčky - adresa, číslo
popisné, číslo parcely, - doklad o vlastnictví (ne
starší než 3 měsíce), (u členů byt. družstev kopii
nájemní smlouvy a kopie OP) - stavební povolení
či jiný příslušný doklad (u členů byt. družstev souhlas bytového družstva) - nezbytnou projektovou
dokumentaci, d) cena akce, při svépomoci odhad
nákladů, které budou při realizaci dokladovány
fakturami a účty, e) předpokládaná doba dokončení akce, f) požadovaná částka úvěru, g) popis
účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček),
h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy:
A1 - účel (obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou starší 10 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 350 000 Kč na jeden dům.
A2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce více než 30 m, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 100 000 Kč.
A3 - zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu tam, kde nelze provést
napojení na ČOV, splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 50 000 Kč na jeden dům.
A4 - dodatečná izolace domu staršího 30 let,
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 150 000 Kč
na jeden dům.
A5 - provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování, splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 350 000 Kč na jeden dům.
A6 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení, splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 100 000 Kč na jeden byt.
A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní
sítě, elektroinst. či plynoinst., splatnost 4 roky,
úroky 5 % do 100.000 Kč na jeden byt.
A8 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), případně
rekonstrukce stávajícího, splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 150 000 Kč na jeden byt.
A9 - půdní nástavba bytu rušící plochou
střechu (min. 50 m2 užit. plochy), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.

A10 - nástavba a vestavba bytu v klasickém
půdním prostoru, splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 300 000 Kč na jeden byt.
A11 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru, splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 300 000 Kč na jeden byt.
A12 - výměna výplní otvorů domu staršího
20 let, splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do
200 000 Kč na jeden byt.

A13 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah
domu staršího 20 let, splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 200 000 Kč na jeden byt.
B) Bytové domy:
B1 - obnova střechy, případně přestavba
ploché na šikmou starší 10 let, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 750 000 Kč na jeden dům.
B2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc než 30 m, splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 100 000 Kč.
B3 - dodatečná izolace domu staršího 30 let,
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 750 000 Kč
na jeden dům.

B4 - provedení zateplení nebo obnova fasády domu včetně oplechování, splátka 4 roky, úrok
5 %, částka do 750 000 Kč na jeden dům.
B5 - modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení, splatnost 4 roky, úrok 5 %,
částka do 100 000 Kč na jeden byt.
B6 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní
sítě, elektroinst. či plynoinst., splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 100 000 Kč na jeden byt.
B7 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), případně
rekonstrukce stávajícího, splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 100 000 Kč na jeden byt.
B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (nad 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 500 000 Kč na jeden byt.
B9 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru (nad 50 m2 užitné plochy),
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 400 000 Kč
na jeden byt.
B10 - půdní nástavba bytu rušící plochou
střechu (do 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.
B11 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru (do 50 m2 užitné plochy),
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 200 000 Kč
na jeden byt.
B12 - provedení fasády na novém domě,
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 750 000 Kč
na jeden dům.
B13 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru, splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka
do 300 000 Kč na jeden byt.
B14 - výměna výplní otvorů domu staršího 20 let, splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka
do 75 000 Kč na jeden byt.
B15 - obnova a statické zajištění balkónů,
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 75 000 Kč
na jeden byt.
B16 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah
domu staršího 20 let, splatnost 4 roky, úrok 5 %,
částka do 200 000 Kč na jeden byt.
B17 - obnova výtahů domu staršího 20 let,
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 75 000 Kč
na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro účely města
Holešova):
C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje města,
splatnost 4 roky, částka 1 000 000 Kč
C2 - budování infrastruktury, splatnost
4 roky, částka do 1 000 000 Kč.
Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni
a vyzváni k dodání dalších potřebných dokladů
a následnému uzavření smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru ISÚ

Vypnutí elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí
dne 13. února od 7.30 do 15.30 přerušena
dodávka elektrické energie v místní části
Tučapy. V téže době bude vypnuta i část
Holešova - nízkorozpočtové domy v ulici
Bořenovská, odběratelská trafostanice Holešov Jacom (č. 410707) ČSS (č. 410397)
a Bořenovská (č. 701932).
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí
dne 20. února od 7.30 do 15.30 přerušena
dodávka elektrické energie v místní části
Tučapy.
(eon)
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Zájem o webové stránky města dále roste
Město Holešov se opět přihlásilo do soutěže Zlatý erb
Holešov (frs) - Zájem o internetové stránky města Holešova se meziročně opět výrazně zvýšil. Vyplývá
to z analytických dat serveru google
analytics, který sledovanost stránek
monitoruje. Zatímco v roce 2010 byla
celková návštěvnost stránek 109 731,
za rok 2011 to bylo 131 472. Zobrazení stránek dosáhlo v roce 2010 hodnoty 504 337, v roce 2011 539 847.
„Zajímavé je sledovat největší
denní maxima v průběhu roku, která
vždy kopírují nějakou významnou
událost, která byla na stránkách

města reflektována. Ať už se jednalo o komunální volby, ohňostroj, či
ples města,“ uvedl vedoucí Odboru

zaplnily velkým množstvím nových
údajů. Byly zpracovány mnohé zcela nové sekce či doplněny anebo

Zobrazení webových stránek města
dosáhlo v loňském roce čísla 539 847.
školství a kultury Městského úřadu
v Holešově Petr Chvátal.
V průběhu minulého roku došlo také k dalšímu vylepšení obsahu internetových stránek. „V roce
2011 se městské webové stránky

přepracovány sekce stávající. Tato
doplnění se týkala nejrůznějších
oblastí života, například kulturních
památek, okolních obcí, přírodních
památek, sportovních záležitostí či
aktuálních akcí v Holešově,“ uvedl

zástupce starosty Rudolf Seifert.
Vedle doplnění informací došlo rovněž ke změně uspořádání stránek.
Například sekce s názvem Okolí
města byla rozdělena na tři části.
Přehledněji byla zpracována také
sekce úřední deska.
V krajském kole soutěže Zlatý
erb, která hodnotí kvalitu webových
stránek obcí, se Holešov umístil na
prvním místě v kategorii nejlepší elektronická služba za on-line rezervační
systém. Do soutěže se město Holešov přihlásilo také v letošním roce.

Je krize, investovat by se nemělo, tvrdí hlasující
Holešov (frs) - S nebývale velkým zájmem
se setkala poslední anketa na webových stránkách
města Holešova. Otázka zněla: Do čeho by se mělo
v Holešově v nejbližší době investovat? Oproti
minulým anketám byl počet hlasujících několikanásobně vyšší. Na jednu z odpovědí kliklo celkem
6 195 hlasujících. A jaký byl výsledek k 31. lednu
2012? Jasně nejvíce hlasujících si vybralo odpověď
- je krize, tak do ničeho. Na tuto variantu kliklo celkem 2 043 lidí. Pro investici do obchvatu města bylo

915 hlasujících, do míst pro sport, odpočinek a relaxaci 789, do průmyslové zóny 33, do nových bytů
26, do chodníků a místních komunikací 1435, do
kulturních památek 918 a do jiného 36 hlasujících.
„Musím přiznat, že mě překvapil velký počet
lidí, kteří se ankety zúčastnili, zejména pak těch,
kteří odpověděli, že je krize, tak by se nemělo
do ničeho investovat. Na druhé straně priority
plynoucí z ankety víceméně korespondují s postoji a záměry zastupitelstva. A to včetně toho,

že v souvislosti s nejistými prognózami vývoje
hospodářství je vedení města při plánování investičních akcí velmi obezřetné,“ uvedl k anketě
starosta města Zdeněk Janalík.
Nová anketa
Od února je na webových stránkách města
nová anketa Co hledáte nejčastěji na webových
stránkách města Holešova? Úřední záležitosti
- Informace o městě a okolí - Informace o plánovaných akcích - Aktuality - Jiné informace.

Jaká je zima ve městě?
Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Nejedná se přitom pouze
o šetření při odstraňování sněhu,
ale i při následném úklidu a opravách po zimě. V posledních čtrnácti dnech jsme se sice potýkali
s nepříjemnými teplotami hluboko
pod bodem mrazu, ale protože se
jednalo o holomrazy, neměly by komunikace výrazně poškodit. Mírný
průběh zimy nám navíc umožnil
oproti plánu výrazně pokročit při
stavbě kanalizace. Práce musely
být přerušeny kvůli mrazům až

na konci ledna. Přestože byl mráz
posledních dnů pro většinu lidí velmi nepříjemný, z hlediska města
žádné větší komplikace nezpůsobil. Zajímali jsme se rovněž o osud
lidí bez domova, které by mohly
nízké teploty ohrozit. V Holešově
jsme však zatím žádné takové případy nezaznamenali. V každém
případě jsme připraveni v akutních
situacích poskytnout nouzové ubytování v Bořenovské ulici.“
(sov)

UDĚLENÍ OBČANSTVÍ. Státní občanství České republiky předal v minulých
dnech slavnostně tajemník Městského úřadu v Holešově František Fuit
bývalé občance Ukrajiny, která má trvalé bydliště v Holešově. Jedná se o
akt, který se na půdě holešovského městského úřadu nekoná často. Foto
František Sovadina
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Dobrotice zůstaly bez prodejny smíšeného zboží

Prodejna smíšeného zboží v Dobroticích byla uprostřed obce (na fotografii v rámečku).
Řada obyvatel Dobrotic je rozhořčená. Na
začátku roku COOP Družstvo HB se sídlem
v Havlíčkově Brodě zavřelo v obci prodejnu smíšeného zboží. Budovu si postavili místní občané
před lety v rámci akce Z a teď se cítí poškozeni.
Po dlouhých letech navíc zůstali bez prodejny
potravin. „Řada z těch, kteří budovu postavili, už
dnes nežije. Ale lidé to vnímají pořád jako křivdu.
Postavili si prodejnu a teď na ní vydělávají soukromé subjekty, které vůbec neberou ohled na to, že
řada zejména starších občanů nemá kam chodit
nakupovat,“ posteskla si předsedkyně osadního
výboru v Dobroticích Naděžda Hlobilová. Ta sice
kontaktovala představitele družstva, ale moc nepochodila. „Zástupce COOP Družstva se mě ptal,
jestli budeme dotovat ztrátový provoz prodejny.
Také nám nabídl, že objekt můžeme za 1 700 000
korun koupit, na což pochopitelně nemáme peníze,“ sdělila předsedkyně osadního výboru.
Prodejna v Dobroticích měla podobný osud
jako desítky objektů v jiných obcích. V dobách
socialismu si je svépomocí postavili místní občané
a budovy následně přešly do vlastnictví spotřebního družstva Jednota Kroměříž. Díky porevoluční
transformaci spotřebních družstev obce definitivně přestaly mít jakoukoliv možnost ovlivňovat
nakládání s těmito objekty. Kroměřížská Jednota

4

se pod vlivem špatných hospodářských výsledků
sloučila na jaře 2011 s COPP Družstvem HB a zanikla. Management z Vysočiny následně provoz
nerentabilních prodejen nekompromisně zastavil.
Smíšené zboží v Dobroticích mělo být zavřeno již
v létě 2011. Zdejší vedoucí však ještě přesvědčila
představitele družstva, aby prodejnu nezavírali.
Když se však v zimním období do hospodaření promítly faktury za topení, bylo rozhodnuto.

Tož tak…
…i po dvaadvaceti letech od revoluce
ještě čas od času ukáže svůj trn tak zvaný
transformační problém. Prodejny na vesnicích skomírají už řadu let. Vznikají a zanikají
jako na běžícím pásu, protože těch pár rohlíků a mléko, které si místní občas koupí, je
v tržním boji se supermarkety jen stěží udrží
nad vodou. Teď přišla řada na Dobrotice.
Nejvíce se tahle tržní selekce dotkne vždycky těch nejzranitelnějších. V tomto případě
zejména důchodců. A navíc jsou to zrovna
starší lidé, kdo si pamatují tu pro mnohé

V současné době se pouze spekuluje, co bude
s prodejnou dál.
Podle Naděždy Hlobilové by tady měl být jakýsi mezisklad, prodejna však v žádném případě.
„Pokud tento článek bude číst podnikatel, který si
tuto nemovitost koupil a má trochu lidskosti vůči
stáří, mohl by se zamyslet nad realizací byť malého prostoru v této nemovitosti k obnovení prodeje
alespoň těch nejzákladnějších potravin, aby si
i naši starší spoluobčané, kteří nemají nikoho, kdo
by jim dovezl nákup, mohli zajistit základní potraviny sami a nebyli odkázáni na pomoc Charity
nebo cizích lidí,“ vyzvala předsedkyně osadního
výboru Naděžda Hlobilová.
Dobrotice jsou v současné době jedinou
místní částí Holešova, kde nemají vlastní prodejnu. COOP Družstvo HB nadále provozuje
smíšené zboží v Žopích, soukromé prodejny
nabízí občanům základní potraviny a další zboží
také v Količíně a Tučapích.
František Sovadina

podivnou dobu, kdy majetek patřil všem a nikomu zároveň a kdy se v dědinách našla řada
obyvatel, kterým nebylo zatěžko zdarma pracovat na společném majetku. Dobu, kdy zisk
a rentabilita nebyly nutně tím nejdůležitějším
k tomu, aby byl člověk šťastný. Je myslím
pochopitelné, že řada těchto lidí nerozumí
tomu, proč kdosi cizí obchoduje a vydělává
na něčem, co si vlastní pílí v obci vytvořili.
A proč kdosi zavírá prodejnu jen proto, že
nevydělává, když jsou tady lidé, kterým ten
krám dobře sloužil…To vše je pochopitelné,
ale dělat se s tím dá pramálo.
František Sovadina
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Dobrovolní hasiči jsou v počtu výjezdů opět třetí v kraji
Šestým rokem zveřejňuje Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje přehledy zásahů a pomocí jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí ve Zlínském kraji. Pravidelně se
na předních místech umísťuje také
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
města Holešova. Nejinak tomu bylo
i v loňském roce.

Počet zásahů se snížil

Ve výjezdech dobrovolných hasičů v roce 2011 v celém Zlínském
kraji znovu dominuje jednotka Hasičského záchranného sboru města Rožnova pod Radhoštěm, která
svou pomocí dlouhodobě převyšuje
i některé stanice profesionálních hasičů. Za loňský rok evidovali hasiči
u této jednotky celkem 208 zásahů.
Druhou nejčastěji vyjíždějící stanicí
byla jednotka hasičů statutárního
města Zlína, stanice Prštné, se 133
zásahy. Pomyslnou třetí příčku obsadila znovu jednotka dobrovolných
hasičů z Holešova s 97 zásahy.
„Rok 2010 byl pro hasiče
ve Zlínském kraji výjimečný historicky největším evidovaným počtem
výjezdů a zásahů. V roce 2011 se
celkový počet událostí snížil na desetiletý průměr kraje, a tím se také snížil
počet zásahů jednotek dobrovolných
hasičů. Výrazné snížení pomoci a nasazení dobrovolníků bylo především
v oblasti živelních pohrom, kterých
bylo podstatně méně než v roce

2010,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo
Mitáček, který dodal, že v roce 2011
je nutné připomenout především
mimořádné nasazení dobrovolných
hasičů obcí při likvidaci extrémního požáru v Chropyni. „Mimořádná
událost těchto rozměrů je neporovnatelná s ostatními událostmi v novodobé historii našeho kraje. Za jejich
práci jim stále náleží náš dík,“ uvedl
Mitáček.

Řidič zkolaboval a vjel do protisměru

Dobrovolní hasiči
jsou nezastupitelní

Dobrovolní hasiči jsou povoláváni na pomoc při požárech objektů
a budov na území obce nebo při plošných požárech např. v lesích, na loukách a polích. Základních důvodů je
hned několik. Prověření funkčnosti
jednotky a její akceschopnost, včetně
techniky. Nezastupitelná je jejich role
při kyvadlové dopravě vody i do nepřístupných míst, dohašovacích
a likvidačních pracích po požárech
či dohledová služba po požárech.
„Mimořádná je pomoc dobrovolných
hasičů svým spoluobčanům po požárech a dalších lidských neštěstích. Obětavě pomáhají při přírodních
a živelních katastrofách, jakými jsou
povodně, větrné smrště, sněhové
kalamity nebo jiné přírodní pohromy,“
dodal Mitáček.
(frs)

Vozidlo přejelo do protisměru a srazilo se s protijedoucím autem.
Všetuly (frs) - Srdeční příhoda řidiče byla důvodem dopravní nehody,
která se stala v pondělí 30. ledna ve Všetulích. Na místo vyjeli rovněž
profesionální a dobrovolní hasiči z Holešova. „Po příjezdu bylo zjištěno,
že řidič středního věku dostal při řízení svého osobního vozidla srdeční
příhodu a vlivem této skutečnosti přejel do protisměru, kde se poté čelně srazil s dalším protijedoucím osobním vozidlem. Na místě události
byla řidiči se srdeční příhodou poskytnuta nezbytná první pomoc a po
příjezdu zdravotnické záchranné služby byl naložen do vozidla ZZS, kde
bylo pokračováno v záchraně jeho života,“ uvedl velitel jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Holešov Martin Horňák.
Hasiči rovněž u jednoho z vozidel odpojili autobaterii z důvodu úniku
provozních kapalin. Další účastníci nehody nebyli zraněni.

Počet zásahů jednotek dobrovolných
hasičů z okresu Kroměříž v roce 2011
(první číslo - počet samostatných zásahů, druhé - celkový počet zásahů)
Bezměrov 0 - 3, Bílany 0 - 3, Brusné 0 - 1, Břest 0 - 5, Bystřice p. Host. 6 - 27,
Dobrotice 0 -7, Holešov 4 - 97, Hradisko 0 - 1, Hulín 2 - 19, Chomýž 0 - 1,
Chropyně 4 - 11, Chvalčov 8 - 24, Chvalnov 0 - 1, Jankovice 1 - 1, Koryčany
8 - 31, Kostelany 0 - 1, Kroměříž 3 - 29, Kurovice 0 - 2, Kvasice 7 - 20, Litenčice
0 - 1, Loukov 3 - 6, Martinice 0 - 2, Míškovice 0 - 1, Morkovice - Slížany 2 - 25,
Němčice u Holešova 0 - 1, Podhradní Lhota 2 - 13, Prasklice 1 - 2, Pravčice
1 - 1, Prusinovice 4 - 13, Přílepy 0 - 3, Rajnochovice 0 - 4, Rataje 3 - 12, Roštín
2 - 6, Rusava 1 - 2, Rychlov 1 - 5, Rymice 0 - 1, Slavkov p. Hostýnem 0 - 2,
Střílky 0 - 7, Šelešovice 0 - 2, Troubky 0 - 1, Tučapy 0 - 2, Uhřice 0 - 1, Vítonice
1 - 8, Záhlinice 0 - 1, Zahnašovice 4 - 9, Zářičí 0 - 2, Zborovice 0 - 4.
(Zdroj: HZS Zlínského kraje)

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Pálenice v Chomýži
přijímá objednávky na pálení slivovice
na únor a březen.
Zájemci se mohou přihlásit
každé úterý od 9 do 15 hodin přímo v pálenici
nebo na telefonu 573 393 847,
mob. 777 977 719.
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Počet trestných činů ve Zlínském kraji se snížil
Zlínský kraj - Počet trestných činů v uplynulém roce ve Zlínském kraji opět klesl. Z 9 430,
které policisté zaznamenali v roce 2010, klesl
na 9 227 v roce 2011. Policisté stíhali 4 959
lidí a dosáhli více než šestapadesátiprocentní
objasněnosti. V celé České republice se přitom
Policie ČR zabývala celkem 317 177 trestnými
činy, jejichž objasněnost je necelých čtyřicet
procent. „Vysokou objasněností se Zlínský kraj
řadí na druhé místo v republice. Přitom máme
na starost nejvíce obyvatel v přepočtu na jednoho policistu,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje plk. Bedřich Koutný
a doplnil, že počtem trestných činů se řadíme
na 11. místo v republice.
Z přepočtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel vychází, že se jich nejvíce stalo v okrese
Vsetín, následuje nejméně pak ve Zlíně a Uherském Hradišti.

Ze 4 959 stíhaných lidí bylo 2240 recidivistů, 43 pachatelů mladších čtrnácti let, 197
pachatelů mezi 15-17 lety a 579 žen. Pod vlivem alkoholu byli pachatelé minimálně u 1208
trestných činů.

U Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje k 1. 1. 2012 pracovalo 1249 policistů.
Jejich průměrná hrubá mzda byla k poslednímu prosinci 2011 celkem 28 755 korun (v roce
2010 byla 31 191 Kč). „Do služebního poměru
jsme v roce 2010 přijali 5 lidí, o rok později kvůli
vyhlášenému stop stavu již nikoho. Naopak
zatímco v roce 2010 odešlo 58 policistů, v roce
2011 jich odešlo 68,“ sdělil Koutný.
Jeden policista řeší průměrně 7,38 trestných činů, což je nejvíce v republice. Máme
totiž nejméně policistů v přepočtu na obyvatele. Průměrně má jeden policista na starosti
472 obyvatel. Například v Karlových Varech je
číslo poloviční, je tam 242 obyvatel na policistu,
v Olomouci je jich 379. Průměrný počet obyvatel
na policistu v České republice je 300.
(sov)

Nejkurióznější krádež policisté zaznamenali v Holešově
Zlínské krajské ředitelství zveřejnilo v minulých dnech statistiku
trestných činů, dopravních nehod
a dalších případů za rok 2011.
Kromě jiného také vybrali nejzajímavější případy v některých oblastech. Mezi krádežemi vyhodnotili
jako nejkurióznější tu, která se stala
vloni na podzim v Holešově. Ženy
ve věku okolo třiceti let nabízely sexuální služby jednačtyřicetiletému místnímu muži. Ten je odmítal, proto se ho
snažily přemlouvat i fyzicky. „Dotýkaly

se ho na hrudi a vábily jej do svých sítí,
jak mohly. Až to vzdaly a odjely, muž si
všiml, že mu chybí peněženka, kterou

Dotýkaly se ho na hrudi a vábily jej
do svých sítí, jak mohly.
měl v náprsní kapse. Přišel o tři a půl
tisíce korun,“ popsala událost policejní
mluvčí Jana Bartíková.
Největší opilce pak policisté
chytili na Valašsku. Nejvíce promile

Strážníci chytili zloděje,
teď půjde před soud
Holešov - Další úspěch si
na své konto připsali strážníci
Městské policie Holešov a policisté při potírání trestné činnosti
páchané na Holešovsku. „V těchto
dnech zahájili kroměřížští kriminalisté trestní stíhání proti chlapci
ve věku patnáct až osmnáct let
z Kroměřížska. Mladík se dopustil
trestných činů krádež a poškození
cizí věci. Koncem prosince loňského roku se krátce po půlnoci
vloupal do prodejny benzínové
čerpací stanice v Holešově. Rozbil okno, kterým pak vnikl dovnitř.
Chtěl odcizit alkohol a cigarety. Byl
však přistižen městskými strážníky,
kteří ho předali policistům,“ uvedla
policistka Simona Kyšnerová.

Kriminalisté navíc při vyšetřování zjistili, že mladý muž krátce
před vloupáním poškodil šest automobilů. Motorová vozidla byla
zaparkována na různých místech
ve městě. Na autech rozbil okna
a zpětná zrcátka, odtrhal registrační značky, ukroutil stěrače a poškodil poklice na kolech. Některé vozy
prohledal, nic však neodcizil.
„Hoch tímto jednáním způsobil škodu téměř šedesát tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že pachatel ještě nedovršil osmnácti let, hrozí mu
za spáchanou trestnou činnost poloviční sazba. V tomto případě až
rok vězení,“ dodala Kyšnerová.
(sov)

Moravský rybářský svaz
místní organizace Holešov pořádá tradiční

Rybářský ples
Akce se koná 18. února 2012 od 19 hodin
v sále internátu policejní školy.

Výbor zve na členskou schůzi
Sdružení zdravotně postižených zve své členy na členskou
schůzi, která se bude konat 2. března 2012 od 14 hodin v internátu policejní školy v Holešově. Občerstvení zajištěno - bohatá
tombola.
Zve výbor SZP Holešov - Ing. František Mackovík
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nadýchali shodně dva řidiči na Vsetínsku. Jednoho policisté zastavili v Ratiboři vloni v dubnu, nadýchal 3,45

promile. Ve stejném měsíci nezvládl
řízení pětadvacetiletý muž z Ostravska a havaroval v Hutisku-Solanci.
Jeho dechová zkouška byla totožná.
Rekordmanem mezi cyklisty byl čtyři-

cetiletý muž z Karolinky, kterému vsetínští policisté naměřili 5,18 promile.
Jako jeden z nejčastějších
trestných činů pak policisté evidují zanedbání povinné výživy.
Jen za rok 2011 přijali celkem 699
oznámení. Zároveň jde o trestný čin,
u nějž je nejvyšší, téměř stoprocentní
objasněnost. Druhým nejčastějším
trestným činem je maření výkonu
úředního rozhodnutí, který zaznamenali v 536 případech.
(frs)

Partička lupičů v Holešově
narazila
Holešov (frs) - Středočeská partička zlodějů v Holešově narazila.
V předešlých dnech zahájili kroměřížští kriminalisté trestní stíhání čtveřice mužů z Kolína. Muži ve věku šestatřicet, jednatřicet, sedmadvacet
a pětadvacet let společně provedli vloupání do hracího automatu v jedné
holešovské herně. „Koncem prosince loňského roku se ve večerních
hodinách zaměřili na hernu v Holešově. Za plného provozu vyčkali
vhodného okamžiku, otevřeli dvířka v dolní části automatu a následně
vypáčili dvířka od zásobníků na mince. Odcizili více než sedm tisíc korun.
Poté hernu opustili. Krádež pachatelé dopředu precizně naplánovali,“
uvedla policistka Simona Kyšnerová.
Kriminalisté při vyšetřování případu zjistili, že se jedná o organizovanou skupinu, která tuto trestnou činnost páchala také v jiných krajích
po celé republice. Každý člen skupiny měl jasně stanovenou roli. Dva
muži hlídali obsluhu a odváděli pozornost, dva prováděli vloupání do automatu. Nyní jim za krádež hrozí až osm let vězení.
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Prvňáčci holešovských škol dostali vysvědčení
Jaké to je držet v rukou své první vysvědčení, už teď vědí i prvňáčci ze všech základních
škol v Holešově. Většina z nich si domů poslední lednový den nesla samé jedničky a rodiče je
za to jistě pochválili.
Vysvědčení. Konec prvního pololetí, blížící
se pololetní prázdniny. Pro některé jen další
z řady povinných ceremonií, pro jiné, zejména
pro prvňáčky, to byl naopak dlouho očekávaný
okamžik. Celých pět měsíců děti ve školách
bojovaly, aby udělaly rodičům radost a přinesly
domů na vysvědčení co nejlepší známky. A za-

tímco někteří školáci zvládali učivo bez mrknutí
oka, pro jiné to byl skutečný boj.
A jaký byl vlastně první školní půlrok těch
nejmenších? Naučili se číst spoustu písmenek,
psát a počítat. „Mě nejvíc baví čeština a prvouka.
Mě zase tělocvik,“ prozrazovali prvňáčci Radek
a Adámek z 2. ZŠ Holešov. „A já mám nejradši
přestávky!“ hlásila jejich spolužačka Michalka.
Zatímco někteří v úterý už nemohli dospat a pak
ve třídě napjatě očekávali své ohodnocení, další
to brali jako kterýkoliv jiný den.

Tak prvňáčkům přejme, ať jim chuť do učení, snaha a píle vydrží ještě nejméně dalších
8,5 roku!
Barbora Winklerová

Prodám dvoupokojový byt po rekonstrukci v lokalitě U Letiště v Holešově. Cena 1 000 000 Kč. Kontakt
739 659 131.

Umrzl na dvoře
svého domu
Prusinovice (sov) - Holešovští policisté
byli ve čtvrtek 2. února přivoláni k úmrtí devětapadesátiletého muže z Prusinovic. Ten ležel na
dvoře svého domu. Nalezla ho sousedka. Muž
pravděpodobně upadl a zůstal ležet na zemi.
Přivolaná lékařka stanovila jako předběžnou
příčinu úmrtí možné podchlazení organismu.
Policisté provedli ohledání těla a místa, kde
zemřelý ležel. Prozatím vyloučili, že by mužovu
smrt zavinil někdo cizí. Přesnou příčinu úmrtí
měla určit až zdravotní pitva.

Zahrádkáři
mají nový web

Předávání vysvědčení ve 2. Základní škole.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Holešově zprovoznila nové
webové stránky. Najdete je po zadání
adresy: www.zahradkari.cz/zo/holesov.

Usnesení ze 2. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. ledna 2012
Přijaté usnesení č. 12/2012 - N
2467 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, členem
finančního výboru pro volební období
2010-2014 Eduarda Sedláře, bytem
Holešov, Za Vodou 247, v souvislosti
s rezignací členky Aleny Škubalové.
Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: ZM 27. 02. 2012.
Přijaté usnesení č. 13/2012 - N
2473 Rada města Holešova schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na částech pozemků
p.č. 461/1, 460/1, 416/17, 416/4,
1852/18, 1921/6, 1921/3, 1921/4,
1921/5, 1920/13, 1920/12, 1920/11,
1920/10, 1920/9, 1920/5, vše k.ú.
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov,
Partyzánská - přel. Kab. NN, VN ŘSZK“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2012 - N
2475 Rada města Holešova schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věc-

nému břemenu na částech pozemků
p.č. 1982/2, 1983/2, 1984/1, vše
k.ú. Holešov, pro společnost E. ON
Distribuce, a.s., České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov,
Osvobození - přel. VN 27, Silnice“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 15/2012 - N
2476 Rada města Holešova schválila
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na částech pozemků p.č. 969/2,
1009/3, 1009/1, 1009/6, 1047/4, vše
k.ú. Všetuly, pro společnost E. ON
Distribuce, a.s.,České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Všetuly, Palackého, kab. NN“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2012 - N 2474
Rada města Holešova schválila dohodu o ukončení mandátní smlouvy
se společností Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 17/2012 - N
2469 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit odstoupení od kupní
smlouvy uzavřené s Danou a Milanem Polákovými, bytem Holešov,
o prodeji bytové jednotky o velikosti
2+1 v domě čp. 1195 stojícím na pozemku p.č. 2727/2 včetně podílu
na společných částech domu a podílu na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Holešov, a to z důvodu nezaplacení
kupní ceny 649.420 Kč v řádném
termínu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 27. 2. 2012.
Přijaté usnesení č. 18/2012 - N
2479 Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 10.000 Kč Robertu
Rohálovi na pořádání jeho výstav fotografií v roce 2012. Finanční částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 19/2012 - N
2477 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o pronájmu
městských lesních pozemků v k.ú.
Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy u Holešova, Žopy a Lukoveček,
uvedených v příloze č. 1, o celkové
výměře 33,4522 ha se společností
Ing. Radek Škarpich, Služby v lesnictví, obchod s dřívím, Brusné 120, IČ
70470537, a to na dobu od 1. 2. 2012

do 31. 12. 2021. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2012 - N
2480 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. UZSVM/
BKM/4036/2011-BKMM s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se převodu pozemku pod místní komunikací v Holešově, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 27. 2. 2012.
Přijaté usnesení č. 21/2012 - N
2478 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit obecně závaznou vyhlášku
města Holešova č. 1/2012, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
za užívání veřejného prostranství,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 27. 2. 2012.
Informativní usnesení č. 22/2012
- N 2442 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
16. ledna 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu
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Policistka radila seniorům, jak se vyhnout podvodům a krádežím
Jak se chránit před okradením,
jak předcházet riziku přepadení, jak
se vyhnout podvodu, jak zabezpečit
majetek, jak se chovat v silničním
provozu - to je jen několik z témat,
která zazněla v pondělí 30. ledna
2012 v holešovském klubu důchodců při preventivní přednášce určené
seniorské veřejnosti. Více než dvě
desítky členů klubu si vyslechly zajímavé a užiteční informace v podání por. Mgr. Simony Kyšnerové,
tiskové mluvčí a členky Preventivně
informační skupiny Policie ČR Kroměříž. Senioři se seznámili s řadou
trestných činů páchaných na této
věkové skupině a vyšetřovaných
Policií ČR na Kroměřížsku. Živě
pak diskutovali o této problematice, která se starších lidí bohužel
velmi často dotýká. Podomní prodej
různého zboží, falešní pracovníci
firem provádějící fingované odpoč-

ty energií, nabídky různých druhů prací, náhodné telefonáty, kdy
volající loudí peníze na smyšlené
opravy - to všechno byla témata,
na která byli posluchači upozorněni s poučením, že aktivní ochrana
před ohrožením se určitě vždycky

vyplatí. Přítomní členové KD rovněž
obdrželi řadu preventivních materiálů věnovaných této problematice
a s povděkem kvitovali poutavou
a obsažnou prezentaci kroměřížské
policistky. Všem přítomným spolu
s por. Mgr. Kyšnerovou přeji, aby

se ve výše uvedených situacích
pokud možno neocitli a co nejméně při nich museli použít asistence
Policie ČR.
Mgr. Svatava Ságnerová
členka Zastup. města Holešova

O maturitní vzdělávání na policejní škole je stále velký zájem
Během ledna a února žáci vycházející ze základních škol a jejich
rodiče mají možnost navštívit dny
otevřených dveří v jednotlivých školách. Žáci se rozhodují, na kterou
školu směrovat své další vzdělávací počiny a která škola je nejlépe
připraví na jejich budoucí povolání.
Rozhodování je to věru nelehké
a stresující nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče. Vše vyvrcholí 15. březnem, kdy žáci své dvě řádně vyplně-

né přihlášky ke vzdělávání odešlou
na své vytoužené školy.
Na základě dlouhodobého zájmu ze strany uchazečů o maturitní
vzdělávání v oboru bezpečnostně
právní činnost vedení Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra (VPŠ a SPŠ MV)
v Holešově určilo dva termíny dne
otevřených dveří.
První termín proběhl 22. října
2011. V tento den se přijelo do areálu

školy podívat přes 600 návštěvníků.
Druhý termín se uskutečnil v sobotu
28. ledna 2012. Návštěvnost byla velmi vysoká - asi 500 zájemců o vzdělávání a jejich rodinných příslušníků.
Všichni měli možnost prohlédnout si areál školy, kmenové
třídy, speciální učebny a učebny
integrované výuky. Škola se může
pochlubit velmi kvalitním sportovním zázemím. Návštěvníci si mohli
prohlédnout také ubytovací prostory

a jídelnu. Prohlídka školy byla doplněna prezentací, která byla zaměřena na čtyřleté maturitní vzdělávání
a především na přijímací řízení pro
uchazeče o tento typ studia.
Zájem, který o naši školu dlouhodobě přetrvává, nás velmi těší
a svědčí o vysoké kvalitě poskytovaného vzdělávání.
pplk. Mgr. Eva Vichlendová

Prohlídka školy byla doplněna prezentací, která byla zaměřena na čtyřleté maturitní vzdělávání
a především na přijímací řízení pro uchazeče o tento typ studia.

Sbírka víček pro Anetku pokračuje
Již několik měsíců probíhá v celém Zlínském kraji sbírka plastových víček od PET lahví,
jejíž výtěžek je věnován Anetce Kráčalíkové, a lze
říci, že stejně jako podobná akce z loňského roku
pro Michalku Macurovou je i tato velmi úspěšná
a svědčí o velké vlně solidarity a soucítění mnoha z nás. Pro připomenutí - Anetka se narodila
v březnu 2007. Od narození se potýkala s množstvím zdravotních problémů a výsledkem jsou
komplikovaná postižení jejího mozku a celkového
tělesného vývoje, mezi něž se řadí DMO spastická kvadruparéza, mikrocefalie, epilepsie a další.
O Anetku se příkladně starají její rodiče a tato
péče je časově i finančně velmi náročná, mezi
používané léčebné metody patří např. Vojtova
metoda, canisterapie, bazální stimulace, masáže
a protahování apod. Pro zdárný průběh reha-
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bilitace by Anetka potřebovala řadu pomůcek,
jako je třeba autosedačka, speciální postýlka,
polohovací zařízení či lehátko do vany, přičemž
úhrada těchto potřebných zařízení od zdravotní
pojišťovny je pouze částečná či nulová.
Proto rodiče Anetky přijali nabídku specializované firmy na výkup víček za předem dohodnutých podmínek a získané finanční prostředky
budou cíleně použity na nákup výše zmíněných
pomůcek. Ke spolupráci při této sbírce byla oslovena veřejnost prostřednictvím článků v tisku
a následovala řada pozitivních ohlasů. V současnosti je hlavním sběrným místem na Kroměřížsku
Holešov, kde se sbírají víčka ve školách a shromažďují na Gymnáziu Ladislava Jaroše; další
místa, kde je možné přinést víčka v jakémkoliv
množství, jsou tato: Justiční akademie Kroměříž

- recepce, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov, Obecní úřad Lutopecny
a MŠ Zdounky. Dále je možné odevzdávat víčka
v ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě a v Domečku ve Valašském Meziříčí.
Děkuji všem, kdož mne kontaktovali v souvislosti s touto sbírkou a pomohli Anetce sběrem jakéhokoliv množství víček; kromě výše
zmíněných zařízení to byla např. 3. ZŠ Holešov
či MŠ Žižkova Kroměříž - třída Berušky. Řada
anonymních dárců přináší víčka na sběrná místa
bez udání svého jména a za jejich příspěvky jim
rovněž patří velký dík. Kontakt pro pokračování
této akce je: svatka.sagnerova@seznam.cz,
mobil 605 702 141.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
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Peer program byl tentokrát na téma rasismus a xenofobie
V pondělí 30. ledna 2012 žáci
maturitního vzdělávání VPŠ a SPŠ
MV v Holešově uskutečnili v Odborném učilišti v Holešově peer
program, tentokrát na téma rasismus, xenofobie a extremismus.
Peer program probíhal u studentů třetího ročníku odborného
učiliště. Úkol to byl nelehký, naši
žáci museli zaujmout své vrstevníky na 5 vyučovacích hodin. Situace byla o to složitější, že pro
dva naše žáky prvního ročníku to
byla v peer programu v roli lektora
premiéra. Ale nemuseli se ničeho obávat, protože je „jistili“ jejich
kolegové - již zkušení píráci - ze
čtvrtého ročníku. Atmosféra byla,
jak už to při premiéře bývá, zpočátku trošičku nervózní. Ale netrvalo
dlouho a nálada se uvolnila. Stu-

denti odborného učiliště se až na
malé výjimky zapojovali do diskuze
i připravených aktivit.
Dopolední program byl úspěšný, studentům byla objasněna problematika předsudků, extremismu,
rasismu a xenofobie. Mluvené
slovo bylo doplněno pohybovými
aktivitami, studenti se vyjadřovali
prostřednictvím kreseb, pracovali
ve skupinách a zapojovali se do
diskuze.
Na závěr si účastníci mohli
vybrat libovolné téma a nastala
krátká doba otázek a odpovědí.
Za dopolední práci lektoři odměnili
své vrstevníky odznakem policejní
školy.
Na závěr chci připomenout
základní principy práce našich lektorů se třídou. Zkuste si je přečíst

a trochu se nad nimi zamyslet.
Zde jsou: Naslouchat jeden druhému. Mluví vždy jen jeden. Zůstat u
jednoho tématu. Všechny nápady

jsou důležité. Podporovat sebeúctu. Nepřípustné odrovnání. Vážit si
všech studentů.
Mgr. Eva Vichlendová

Nové možnosti zdravotní prevence v Holešově
Za deset minut můžete vědět stovku informací o svém těle
Chcete-li se o svém těle dozvědět během
několika minut desítky důležitých informací, pak
stačí, abyste se nechali vyšetřit na diagnostickém
přístroji brněnského centra preventivní medicíny,
které provozuje společnost Premedical BS, s.r.o.
Příjemná sestřička vás uloží na lehátko a připojí na tělo několik monitorovacích sond. Nejprve
se zaměří na srdce a potom na všechny další
orgány ve vašem těle. Výsledkem je po deseti
minutách počítačový výstup, který zobrazí zhruba
stovku naměřených hodnot ve vašem těle. Následuje pohovor s odborným diagnostikem, který
vám srozumitelně naměřené hodnoty interpretuje
a v případě zjištění některých anomálií navrhne
další způsob řešení. Můžete se dovědět, jak se
svým zdravím dále nakládat a jak žít se svým tělem. Chcete-li rychlým způsobem získat základní
přehled o svém aktuálním zdravotním stavu, jeví
se tato možnost jako velmi praktická. Problém
může nastat, když budete chtít takto získané výsledky předložit v síti oficiálního státního zdravotnictví. Ne všichni praktičtí lékaři a specialisté mají
pro tento způsob vyšetření pochopení. „Lékaři
u mě diagnostikovali vážné onemocnění a už před

více než rokem jsem měla jít na operaci. Hledala
jsem různé alternativy a podstoupila také diagnostické vyšetření u této medicínské společnosti. Ani
opakované vyšetření nález nepotvrdilo. Ošetřující
lékaři se pochopitelně nechtěli výsledky tohoto
vyšetření vůbec zabývat. A po roce od plánované
operace se cítím výborně,“ uvedla jedna z těch
žen, které se nechaly alternativním způsobem

Tato medicínská technologie
byla primárně vyvinuta pro monitorování zdravotního stavu
kosmonautů na oběžné dráze.
vyšetřit a operaci nepodstoupila. Vyšetření jsou
sice mnohem levnější než klasické medicínské
postupy, ale pojišťovny na ně nepřispívají, takže
je musí pacienti hradit ze svého.
Podle svých slov mají odborníci z Premedicalu k dispozici medicínskou technologii, která byla
primárně vyvinuta pro monitorování zdravotního
stavu kosmonautů na oběžné dráze. Na konci
ledna si mohli tuto diagnostiku vyzkoušet rovněž
občané Holešova. Odborníci z brněnského centra prováděli zájemcům diagnózu ve Středisku
volného času TYMY ve Všetulích.
„Naše společnost si klade za cíl zavedení
nové generace vysoce sofistikovaných diagnostických přístrojů do medicínské praxe. Tento cíl je
realizován prostřednictvím vybudování sítě center
preventivní medicíny (CPM) - PREMEDICAL,“
stojí v preambuli společnosti na internetových
stránkách. Důležitou součástí první etapy je i zavádění nové generace mamografických přístrojů
pracujících na jiném než na rentgenovém principu.
Projekt je primárně profilován jako síť nestátních
zdravotnických zařízení - mamografických ordinací. První „pilotní“ ordinace, která zároveň slouží
jako školicí centrum pro celou Českou republiku,
byla vybudována v Brně. I tato technologie je nyní
v rámci externích prezentačních akcí k dispozici
i zájemcům z Holešova a okolí.
„Prevenci není radno podceňovat. Zejména
u závažných civilizačních onemocnění, jejichž
výskyt stoupá. K urychlenému zařazení tohoto
systému do klinické praxe nás vede hlavně situace v oblasti diagnostiky prsů. Podle statistik
VZP odmítlo v jednom roce bezplatné vyšetření
(ženy ve věku 45-69 let) téměř 493 000 žen, kde

hlavním důvodem uváděným ze strany žen jsou
obavy z ozáření a bolestivost vyšetření. Tuto cílovou skupinu žen považujeme za hlavní. Druhou
významnou cílovou skupinou jsou ženy mladších
ročníků (25-44), u kterých má z důvodu husté prsní tkáně klasický mamograf omezené možnosti
a mnohdy vůbec není schopen případný nádor
objevit. Hustá tkáň není omezujícím parametrem
pro námi zaváděné přístroje (elektroimpedanční
mamograf MEIK). Lze konstatovat, že pro více
než jeden milion žen v České republice se stávají
tyto přístroje přijatelnou a někdy dokonce jedinou
alternativou při primární preventivní diagnostice
prsu,“ uvádějí odborníci z brněnského centra.
František Sovadina
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Zámecký & divadelní ples se nesl ve stylu 60. let

Na plese, který zorganizovaly společnost Castellum, soubor Divadla 6. května, Technické služby a Tepelné hospodářství,
zahrály kapely Showband a Podjezd.

Rozverný doprovodný program se nesl - jak jinak - v duchu zlatých šedesátých let, a to se vším všudy.
Na fotografiích členky souboru Divadla 6. května.

Podle reakcí návštěvníků plesu se prý všichni bavili náramně. A hodně se líbil i pečlivě připravený program souboru Divadla 6. května.
Více fotografií na www.holesov.cz. Foto Jiří Vojáček.
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Vagónová kolonie v Holešově
Ještě před rokem 1920 byl pravý břeh říčky
Rusavy v holešovském katastru bez domů.
Neregulovaná říčka se mnohdy na široko rozlévala. Na mapách v 19. století byla Rusava,
obtékající město na severozápadní straně,
zakreslena výrazně klikatou čarou s několika
brody. Od roku 1911 se tok v holešovském katastru začal regulovat a jeho okolí už nehrozily
záplavy, takže se tam mohly později začít stavět
domy a Holešov se rozrůstal i za Rusavou.
V souvislosti s touto říčkou jsou v současnosti
pojmenovány v Holešově tři ulice - U Rusavy (na levém břehu mezi mostem a židovským hřbitovem), Nábřeží (na pravém břehu)
a Za Vodou (na pravém břehu ve Všetulích). Jak
neobvykle velké množství vody někdy Rusavou
protéká, se mohou přesvědčit občané města
několikrát do roka i v současnosti. Při stoleté
vodě na konci 20. století se dokonce říčka
(tehdy to byla spíše dravá řeka) vylila i z regulovaného hlubokého koryta a zaplavila několik
domů na Nábřeží. Proto bylo v dalších letech
přistoupeno k vybudování protipovodňové zdi
v těchto místech.

„Obecňáky“

První holešovské domy na pravém břehu
byly postaveny v roce 1921. Dva přízemní protáhlé domy, nazvané Dělnické, tehdy nechalo
postavit město, dodnes je používaný hovorový
název „Obecňáky“. Stojí poblíž lávky směřující
z Třešňových sadů do ulice Vítězství. Původně
byly oba břehy spojeny mostem jen na nynější
ulici Přerovské. Ten však byl vážně poškozen
na konci druhé světové války a provizorní dřevěný most byl postaven na místě zmiňované
dnešní lávky; sloužil tři desetiletí, ale poslední
roky byl hodně zchátralý, byl zúžen a sloužil jen
pro pěší. Nakonec byl zbourán a po několika
letech byla postavena nynější lávka…
Koncem dvacátých let přibyly na pravém
břehu k ,,Obecňákům“ další domky - čtyři stejné
dvojdomky na nynější ulici Nábřeží a pět také
stejných dvojdomků za mostem podél silnice
do Rymic. Dnes už žádný z nich nemá původní
podobu.
Většina domků na Nábřeží je postavena
v původním korytu neregulované Rusavy - hned

za domky je ještě dnes vidět zřetelně vystupující
původní břeh. Později se město na pravém břehu rozrostlo o další ulice - Vítězství, Dělnickou,
Horní, Tučapskou, Bořenovickou. Je zajímavé,
že v těch místech není ulice Dolní. Původně ale
existovala mezi Horní a Nábřežím; avšak oproti
původní představě celé ulice tam byl postaven
jen jeden domek a po pozdějším postavení
domků naproti byl tento domek zařazen do ulice
Dělnické.

„Rakušák“

Na Nábřeží - u nové modré lávky - stojí
řada většinou malých domků, velmi pěkně
upravených. Jeden se však vymyká - je z nich
nejmenší, neupravený, chátrající, rozpadající
se. Jen nejstarší pamětníci vědí, že domek

RETROSPEKTIVY
vznikl postupnou úpravou vyřazeného železničního vagónu na přepravu osob. Domnívám
se, že jsme takovému vagónu v mládí, kdy byl
ještě používán na železnici, říkali ,,rakušák“; měl
dřevěná sedadla a malá okénka. A dnes byste
nepoznali a neřekli, že vagóny byly na místech
i některých dalších domků v této lokalitě.
Vagónová kolonie tam vznikala postupně
v době hospodářské krize počátkem třicátých
let minulého století jako nouzové ubytování
obyvatel, kteří přišli kvůli nezaměstnanosti nebo
exekuci či jiné příčině o střechu nad hlavou.
Ovšem první vagóny stávaly v Třešňových
sadech na levém břehu Rusavy, mezi nynější
lávkou a splavem.

ulicí Dělnickou směrem do Všetul - pozn. aut.),
za kterýmžto účelem městský stavební úřad
rozvrhne vhodné místo pro uchazeče. Uznávací
poplatek činí 2 Kč ročně, nájemné za 1 třešňový
strom 15 Kč ročně a mimo to 20 haléřů za 1 m
čtvereční plochy jako náhradu za trávu. Obec
Holešov neváže se povinností opatřiti pro tuto
kolonii vodu, světlo a bezpečnost, ale osobuje si
právo zakázati z důvodů zdravotně policejních
v této kolonii chov prasat a berana…“
Vagóny a provizorní domky na levém břehu Rusavy v dalších desetiletích postupně
mizely, poslední byly odstraněny až koncem
padesátých let minulého století. Svého času,
kolem roku 1970, byla instalována k 700. výročí
města Holešova v tehdejším zámeckém muzeu
rozsáhlá expozice o historii města. Jedním
exponátem, který se mi vybavuje, byl model
předválečné vagónové kolonie; pro muzeum jej
tehdy vytvořil můj kolega, pamětník oné kolonie.
Dotázal jsem se nedávno pracovníků muzea,
zda model dodnes existuje v depozitáři. Byl
jsem ujištěn, že ano.
Jiří Valenta

Hledáme pamětníky
a ty, co znali hraběnku
Barboru Wrbnovou

Poplatek 2 Kč ročně

Ve svém archivu jsem našel fotografii,
na níž je na zmíněném místě levého břehu
jeden vagón skoro v ,,originále“ bez větší úpravy a malý domek - snímek byl pořízen někdy
kolem roku 1950. První dva vagóny tam byly
umístěny již v roce 1930. Postupně přibývaly
další, a když jich už bylo přes deset, rada města
v roce 1934 schválila ,,…nové umístění vagónové kolonie na obecním pozemku za domem
pohodného (území na pravém břehu za nynější

Hraběnka Barbora Wrbnová.
Město Holešov chystá v edici Knihovnička
Holešovska volné pokračovaní již dříve vydané
publikace Vzlety a pády holešovské hraběnky
Barbory Wrbnové. Hledáme pamětníky, kteří
paní Wrbnovou (1892 - 1962) znali anebo se
s ní třeba jen jednou setkali. Paní Wrbnová žila
v Holešově přibližně od roku 1930 až do roku
1962, s výjimkou několika let koncem 50. let,
kdy byla v ženské věznici v Ilavě.
Pokud máte na ni nějakou osobní vzpomínku anebo třeba i fotografie paní hraběnky,
zastavte se do redakce Holešovska anebo
volejte číslo 573 521 550. Rádi vaše vzpomínky
a snímky zařadíme do připravované publikace.
Ta by měla vyjít letos v dubnu, kdy uplyne 120
let od narození Barbory Wrbnové.
Robert Rohál
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knižní tip
Aleš Cibulka: Černobílé idoly a jiní
Kromě textů a dobových fotografií z Cibulkových pamětnických kalendářů o hvězdách
stříbrného plátna obsahuje kniha naprosto
nové a dosud nepublikované informace,
které autor vypátral pomocí dobového tisku
a hlavně díky rozhovorům s pamětníky.
Velký prostor co do obsahu i velikosti dostaly fotografie, reprodukce artefaktů či
upomínkových dokumentů i vlastnoruční
podpisy všech osobností - slavných (Adina
Mandlová, Oldřich Nový, Nataša Gollová,
Jaroslav Marvan, Hana Vítová, Ladislav
Marvan, Lída Baarová, Raoul Schránil…),
i těch méně slavných.
Kniha se totiž věnuje také hercům a herečkám, kteří shodou okolností velké popularity nikdy nedosáhli, ačkoliv ztvárnili
desítky rolí domovnic, prodavaček, služtiček či komorníků. Najdete je v této knize,
přičemž ve filmových titulcích celé řady
prvorepublikových filmů byli často uvedení
pod vyjádřením „a jiní“. Vedle toho si připomenete i osobnosti typu Nataši Tánské,
Jany Konůpkové nebo Jitky Duškové, které
zazářily v dětských rolích.
RR

Obal nové Cibulkovy knihy.

Perfect Days - I ženy mají své dny
Režisérka Alice Nellis, zdá se,
nabrala po prodělané těžké nemoci
druhý dech. S elánem a vervou
sobě vlastní vstoupila na půdu pro
ni do této doby neznámou, a sice romantické komedie. Pokud se budu
držet zvoleného názvosloví, je třeba hned dodat, že tuto půdu u nás
v poslední době nejvíce obhospodařuje Jiří Vejdělek. Ten se po ještě
celkem umírněných Účastnících
zájezdu naplno „rozjel“ v Ženách
v pokušení a „rozmělnil“ v Mužích
v naději. Ovšem penízky za vstupné se i tak utěšeně sypou. Což
samozřejmě inspiruje další tvůrce.
Nejnověji třeba Milana Cieslara
v komedii Láska je láska, kde Eliška Balzerová (svérázná Vilma v ŽeNa snímku Vojta Kotek a Ivana Chýlková.
nách v pokušení) opět dvojsmyslně
hláškuje, odhajule vnady a navíc, aby toho ne- se lehce shazujícího gagu, dokáže výborně
bylo málo, u toho kouří „trávu“. Jak už však his- pracovat s načasováním vtipu a i v trochu těstorie mnohokrát prokázala: jen to, že se víc „při- ných mantinelech romantické komedie dokáže
tlačí na pilu“ a vše do té doby dobře prodejné se rozehrát celou škálu pocitů a přiblížit rozháraznásobí, ještě nezaručí další kvalitní výsledek. né nitro hlavní hrdinky. Ve všech polohách je
Alice Nellis ale naštěstí nejde touto cestou. uvěřitelná.
Největší problém, který 44letá Erika řeší,
je velmi obvyklý právě u této skupiny profesně
úspěšných žen podnikatelského ducha. Začne
toužit po dítěti. A ačkoliv je jako každá krásná
Pustila se sice do ryze komerčního projektu žena obletována muži, samozřejmě zjistí, že
a rezignovala na psychologickou drobnokresbu odpovědného partnera a druhého potenciálního
vztahové problematiky (Ene bene, Výlet) i in- rodiče není kde brát. Muži v jejím věku jsou
timní zpověď (Tajnosti, Mamas & Papas), daří dávno zakotveni ve vlastních rodinách, takže
se jí ale v rámci určitého nutného populismu, zbývají „zajíčci“ a homosexuální kamarádi...
Ve vztahovém propletenci se v hlavních
kýče a líbivosti nepřekročit rozumnou míru
vkusu. V tom jí koneckonců pomáhá už fakt, že mužských rolích ve filmu objevují Vojtěch Kotek,
scénář filmu vznikl podle úspěšné divadelní hry Ondřej Sokol a Bohumil Klepl. Kotek jako mladý
skotské dramatičky Liz Lochheadové. Perfect milenec Adam velice příjemně překvapuje tludays se s velkým úspěchem hrálo v Divadle meným a procítěným projevem. Ondřej Sokol
Na Zábradlí od roku 2003 až do roku 2010. Jako bohužel nijak nevybočuje ze zavedené filmové
ústřední protagonistku si režisérka vybrala Iva- škatulky „čtyřprocentního“ kamaráda, přehránu Chýlkovou, která se tak po jisté filmové od- vajícího ve výrazu, hlasu i gestech. Bohumil
mlce vrací do diváckého povědomí. Na Zuzanu Klepl (bývalý manžel) naopak dokáže civilníBydžovskou, která hrála hlavní roli v divadelní mi prostředky zaujmout i na malém prostoru.
verzi, tak zbyla „jen“ vedlejší postava švagrové Ženský prvek zastupuje kromě již zmiňované
Alice. I když nemohu oba výkony porovnat, Bydžovské ještě Zuzana Kronerová hrající Eriprotože jsem Bydžovskou na divadle v této činu matku. Všichni tito a další nejmenovaní
úloze neviděla, Ivana Chýlková jako sebejistá herci se v čele s režisérkou postarali o sice
i pochybující, emancipovaná i žensky bezradná, nenáročnou, ale vkusnou a milou zábavu.
úspěšná i nejistá, okouzlující i chvilkami trapná
Marie Drechslerová
Erika Oskarová prostě nemá chybu. Nebojí

KINORECENZE

Když se Nedvědi vracejí do téže řeky…
Po dlouhých patnácti letech přichází populární bratrská dvojice Jan a František Nedvědovi
s novým albem. Pravda, v mezidobí sice vznikla
řada živých nahrávek a několik sólových alb
obou protagonistů, společně však natočili nové
písně až nyní. Album, které dostalo název Souhvězdí jisker, natočili s bluegrassovou kapelou
Monogram, přičemž na nahrávce hostuje ještě
několik hráčů.

cD hit
Co na albu překvapí, je poetika, která neztratila nic ze svého kouzla, dokonce mnohdy
nabyla na aktuálnosti - a to jak v textech, tak
v aranžmá. Fanouškům, kteří tak dlouho vzývali
jejich opětovné setkání nad novým repertoárem, se tak konečně dostává zadostiučinění.
Mají před sebou kolekci příjemných písniček,
které je radost poslouchat. Je pod nimi podepsán samozřejmě Jan, který se coby výsadní
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autor vrátil do formy připomínající
veleúspěšnou éru skupiny Brontosauři. Pěvecky se o své party
„bratrsky“ podělil s Františkem, což
je od vydání alba Pasáček hvězd
skutečně patnáct let. Navíc je tu
cítit humor a nadhled, ten se projevuje i v závěrečné písni. Žánrově
bych album přiřadil spíš ke country
music a bluegrassu, což „novým“
Nedvědům vyloženě sedí.
A rozhodně potěší i vložené
DVD, kde jsou vedle videoklipu
k titulní písni ještě dvě písničky
natočené na obraz v sestavě, která
album - pod producentským vedením Jana Nedvěda ml. - pořídila
v nahrávacím studiu.
Robert Rohál
Obal nové desky >
bratří Nedvědových.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Legendární kapela Plastic People.

MKS Holešov připravuje
koncert
legendární
undergroundové skupiny

Plastic People,
spolu s ní vystoupí
kapela Půlnoc.
Čtvrtek 1. března 2012
Vstupenky v tradičním
předprodeji

Dušan Maceška
o norských fjordech
Ve čtvrtek 26. ledna proběhla
v Městské knihovně v Holešově
beseda s cestovatelem Ing. Dušanem Maceškou.
Prostřednictvím jeho bohaté
fotodokumentace jsme poznali
přírodní zvláštnosti Norska, které
jsou nesporně jedny z nejpozoruhodnějších v Evropě.
Měli jsme také možnost seznámit se s architekturou významných skandinávských měst. Beseda, která proběhla ve studovně

Městské knihovny Holešov, byla
pro všechny posluchače příjemným únikem z reality.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Maceškovi za příjemně
strávený večer.
MB
Na snímku ing. Dušan Maceška >
během své poutavé besedy
o norských fjordech.
Foto: Mirka Barotová

K výročí narození profesora
P. Pavla Kvasničky
V minulém čísle Holešovska vyšel krátký
článek ke 145. výročí narození čestného občana
Holešova, profesora P. Pavla Kvasničky. Je škoda,
že nebyl provázen fotografií této významné osobnosti. Proto jsem požádal redakci o dodatečné
uveřejnění jeho fotografie. Tato fotografie pochází
z tabla abiturientů Zemské vyšší reálky v Holešově
z roku 1907. Panu profesorovi je na ní tedy asi
40 let. Tablo pochází z pozůstalosti po absolventu
reálky Josefu Smýkalovi, synovi zemského poslance Antonína Smýkala ze Žeranovic.
Tablo je dnes uloženo ve Státním okresním
archivu v Kroměříži, kam ho v loňském roce věnovala paní Stanislava Smýkalová z Lechotic.
Ing. Jan Dúbravčík
Vlastivědný kroužek Holešov

Zajímavé kurzy
v TYMY
• 14. 2. MUZIKOTERAPIE - KURZ
od 16.00, cena: 400,- Kč/ 3 hodiny,
přihlášky do 10. 2.
• 16. 2. VÝROBA BENÁTSKÝCH MASEK
od 15.30 v TYMY, cena: 30,-/výrobek,
přihlášky do 14. 2.
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Naše
noviny
do každé
rodiny!

Holešovská country skupina

TEXAS

zahraje v sobotu
25. února 2012 v zámeckém
New Drive Clubu!

Sobota 18. února 2012
od 19.30 hodin

FARNÍ PLES
Zámek Holešov,
hraje Retrospekt, dále předtančení
a bohatý kulturní program.
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Výstava tvorby Tomáše Krejčího

OBRAZY
A FOTOOBRAZY
CINEMA café milk bar Holešov
Výstava je otevřena
po celý únor 2012

S výstavami se v Holešově roztrhl pytel
Pokud se podíváte rádi na hezké fotografie či obrazy, tak vězte, že
v kulturním Holešově není o výstavy
rozhodně nouze. Zatímco od začátku února vystavuje v příjemné kavárně Cinema holešovský fotograf
a malíř Tomáš Krejčí, v restauraci
V Podzámčí předvádí v těchto dnech
svou malířskou tvorbu holešovský
místostarosta Rudolf Seifert.
Z dalších výstav, které by
měly proběhnout v příštích týdnech a měsících, můžeme ještě

připomenout fotografickou výstavu
redaktora Holešovska Roberta Rohála, který tentokrát předvede svou
novou kolekci nazvanou Komtesa.
Výstava by měla být k vidění v kavárně Cinema celý březen. V této
kavárně ostatně probíhá výstava
za výstavou. V červnu zde například vystaví fotografie známý herec
Tomáš Valík.
Umělec, kterého čtenáři Holešovska znají nejen z televizního seriálu Ulice, ostatně nepřijede do Hole-

šova poprvé. V minulých pěti letech
se tu představil nejen spolu se svými
pražskými kolegy v několika divadelních komediích, ale také coby
fotograf, a to na společné výstavě
s Robertem Rohálem a Nelly Billovou. Jak nám prozradil, jako téma si
vybral židovské hřbitovy, které fotil
v průběhu minulého roku.
Jana Zapletalová
Rudolf Seifert na snímku >
Františka Sovadiny.
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Thesaurus Hollesoviensis a připomínka působení Jana Jokla
v Holešově - 10. díl
Holešov zanechal a zanechává nesmazatelnou stopu i na hudební mapě Moravy, chcete-li
i celé České republiky. Prozatím pomiňme našeho asi nejslavnějšího hudebního rodáka F. X.
Richtera a zaměřme se na některé holešovské
hudební sbory a osobnosti, které v jejich čele
stanuly. Jak velkou mezeru, má na tomto poli
holešovské muzeum jsme si uvědomili, když
jsme procházeli fondy muzea. Najdeme zde
památky na „zakladatelský“ Podhoran (několik

SERIÁL
fotografických alb a tabel), ale tím jako by se
odraz holešovské hudební kultury ve fondech
muzea zastavil. Předmět, který chceme dneska
prostřednictvím těchto řádek představit, je proto
do jisté míry výjimkou a o to více nás těší, že
jej muzeum vlastní. Během nedávné inventarizace se nám dostal do rukou hanácký kroj
Jana Jokla, učitele, sbormistra i sólisty mnoha
vynikajících sborových těles.
Jan Jokl se narodil 3. 8. 1916 v Liboši,
okres Olomouc. Jeho otec byl zaměstnán jako
dělník v železárnách ve Štěpánově u Olomouce, matka byla v domácnosti a příležitostně
pracovala v zemědělství. Svou zálibu v hudbě
našel již v mládí a jeho směřování ho vedlo
k učitelskému povolání. V učitelském ústavu
v Olomouci dostal první pěvecké vzdělání.
Dále jej prohluboval a školil se u dalších profesorů zpěvu. Začínal jako učitel v Halenkově,
Hovězí, Komárně a v Rymicích. V roce 1936
složil přijímací zkoušku do Pěveckého sdružení
moravských učitelů, kde od roku 1941 zpíval
i tenorová sóla. V listopadu roku 1939 přichází
Jan Jokl do Holešova, kde nastoupil jako učitel
matematiky, kreslení a rýsování. Právě zde
na měšťanské škole chlapecké (dnes I. základní
škola) založil svůj první chlapecký sbor (tzv.
Joklovi zpěváčci), se kterým později dosáhl
mnoha úspěchů i na celostátních soutěžích.
Od roku 1940 vedl po Františku Valentovi ženský sbor Podhoranu. Tehdy měl pouhých 24
let! Později převzal po profesoru Karlu Šerém
i řízení mužského sboru. V roce 1948 se oženil
s Evou Dostálkovou, která byla dcerou jednoho ze členů Pěveckého sdružení moravských
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učitelů Bohumíra Dostálka. Na začátku padesátých let 1950 - 1952
začal vyučovat na pedagogickém
gymnáziu v Kroměříži. Poté, co
přešel do Olomouce, se musel definitivně vzdát vedení chlapeckého
sboru a Podhoranu. Jeho poslední
působiště bylo v Brně, kde vstoupil do pěveckého sboru Filharmonická beseda při Státní filharmonii.
Ve školství strávil dlouhých 41 let.
Jan Jokl zemřel 24. října 1992.
Prezentovaný kroj nemůžeme
považovat za úplný. Tvoří jej pouze
5 ks oděvních součástí. Jedná se
o hnědočervené kalhoty s drobnou
zelenou výšivkou, zelenou vestu
vyšívanou na okrajích geometrickými a rostlinnými motivy a bílou
košili lemovanou černým vyšíváním
okolo výstřihu a límce. Opravdovým
mistrovským kusem je černý opasek
vyšívaný pavími pery s iniciálami
„JJ“. Nakonec jeho majitel nosil i černý klobouk značky Janyška zdobený
oranžovými stuhami.
Když manželka Jana Jokla,
Eva Joklová, tento soubor krojových součástek v roce 2000 darovala městu (do muzea jej převzal
tehdejší ředitel MKS Josef Jakubčík),
přidala k němu i věnování zdobené
půvabným slámovým ornamentem,
ve kterém píše: „Městu Holešovu
a „Joklovým zpěváčkům“, kteří stále
vděčně a s úctou vzpomínají na svého pana učitele, věnuji hanácký kroj, ve kterém
manžel často vystupoval na besedách a zpíval
národní písně, které měl moc rád. Věřím, že
v Holešově najde můj dar ještě důstojného
uplatnění!“ Tím nám byl zároveň osvětlen i způsob jeho používání.
Jsme rádi, že v muzeu je, protože si myslíme, že zde zmíněné „důstojné uplatnění“ najde.
I když jej prozatím nemůžeme uplatnit vystavením v expozici či na nějaké tématické výstavě,
nabízejí se i jiné možnosti jeho prezentace, které jsou muzeu 21. století vlastní, např. digitalizace (v tomto případě kvalitní nafotografování)

jednotlivých částí kroje a jejich prezentace
na vlastním nebo na některém ze specializovaných webových portálů (např. esbirky.cz,
europeana.eu). Nemluvě o badatelském využití
a edukačních programech, jejichž prostřednictvím může být také představen.
Čerpáno z: Kristýna Veselá: Jan Jokl. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita,
2001, s. 63.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek
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O původu názvu Holešova a některých ulic - 1. část
Je zcela přirozené, že lidé přemýšlejí
o tom, jak vlastně vzniklo pojmenování místa,
ve kterém žijí. A pokud se takový název podobá
běžně používanému slovu, obvykle vznikne
pověst či alespoň lidové vysvětlení vzniku toho
kterého pomístního jména.
U názvu Holešova je to poněkud složitější,
můžeme zde snad jen vzdáleně slyšet množné
číslo podstatného jména hůl, ale jakou roli
by ty hole hrály v jeho pojmenování? Lidová
představivost se tedy vydala poněkud složitějšími cestami. V údolí řeky Rusavy, u kterého
osada předcházející našemu městu vznikla,
rostly ve velkém množství olše. A protože tyto
vzrostlé stromy byly nejvíc po ruce, jejich dřevo
se používalo ke všemu - osadníci z něj stavěli
své příbytky, nábytek do nich, z olší byl první
most přes Rusavu, olšové byly násady domácího nářadí. Z usušeného olšového listí si zdejší
obyvatelé vařili léčivé čaje na mírnění horeček

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
a střevních potíží, na léčení nachlazení, často
způsobovaného místními prudkými a studenými
větry. Olšovou kůru používali na činění kůží
a díky tomu se proslavilo místní jirchářství. A tak
začali nejprve cizí a později i místní lidé nazývat
zdejší osadu osadou olšovou, tedy Olešovem.
Jak běžel čas, na význam původního názvu se
zapomnělo a místní Hanáci, zvyklí předsazovat
před počáteční písmeno O ještě H (Olomouc hanácky Holomóc) začali městečku na břehu
Rusavy říkat místo Olešov Holešov a tento
název se definitivně ujal.
Jaká je ale skutečnost? Bohužel, podle
vědeckých výzkumů většina českých pomístních názvů nevznikla pojmenováním vlastností
místa či událostí k němu se vázajících, ale
prozaicky označením vlastnictví dané osady.
Poprvé zaznamenané jméno našeho města
(tehdy to byla jen trhová ves) v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v první polovině
12. století je Golesouwici, v dnešní transkripci

tedy Holešovice. A to je typický tvar vlastnického jména (stejně jako např. Martinice či
Jankovice) a značí „sídliště lidu (čeledě vladyky)
Holeše (Martina, Janka)“, tedy se vlastně jedná
o sdělení - zde sídlí „Holešovicové“. Později,
povýšením Holešova na město někdy v polovině 13. století, se jméno vesnice Holešovice
změnilo na „Holešov“, ale i zde to znamenalo
„Holešův (dvůr)“. Je tedy jméno našeho města
zcela jistě přídavným jménem přivlastňovacím. Samozřejmě můžeme spekulovat, proč se
onen polomýtický Holeš jmenoval zrovna Holeš
(a nebyl toho jména jediný, jiný Holeš například
založil osadu nedaleko Prahy, která je nyní významnou pražskou čtvrtí - Holešovicemi). Ale
i zde je vysvětlení dost prozaické, i když vychází
tentokrát ze zjevné vlastnosti příslušné osoby
- byl totiž holý, tedy asi holohlavý nebo proplešatělý nebo možná že měl sice vlasů dost,
ale holil se, měl holou bradu, což v době, kdy
se všichni muži chlubili vousy (bradami), bylo
natolik zvláštní, že byl podle této své vlastnosti
pojmenován. Ale s olšemi nemá jméno našeho
města nic společného.
Jiná, kouzelná pověst se snaží vysvětlit
původ jména dnešní ulice (a stále ještě rázovité části Holešova) Holajky. Zde, v drobných
domcích vesnického typu (jeden se dodnes
proti pumpě v místním parčíku zachoval a je
kulturní památkou), žili převážně zaměstnanci zámku, zahradníci, pomocníci v zámecké
kuchyni. Mluvilo se zde oproti v Holešově běžnějšímu hanáckému nářečí valaštinou, místní
se vyznačovali tvrdým „ĺ“, které bylo natolik
výrazné, že ještě v polovině 20. století si ostatní
Holešované z obyvatelů Holajky utahovali přeháněným „Na Hoĺajce pĺuskĺa ĺampa do keĺu“.
Bylo to snad proto, že chudí Valaši z nedalekých
vesnic rádi přijímali i ty nejhorší špatně placené
a nepříjemné práce v zámeckém hospodářství,
kterými místní měšťané opovrhovali a stěhovali
se sem, do bývalého předhradí holešovského
hradu, na panské pozemky. No a co praví místní
pověst? Když hrabě Jan z Rottalu (zlý Rottal)
porazil vzbouřené Valachy, jejich vůdce nechal
popravit a ostatní podnáčelníky i s rodinami

Listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.

Holešovský zámek na snímku
Roberta Rohála.
násilím usadil v různých místech - buď tam,
kde byli vzdáleni od ostatních sídel a nemohli
„punktovat“ další odpor (jedním z nich byla
například dnešní Rusava, do roku 1918 nazývaná Rottálovice), nebo naopak tam, kde byli
takříkajíc pod dohledem. A to bylo právě místo
těsně vedle zámku, dnešní Holajka. Sem nechal
Rottal násilím přistěhovat několik odbojných
valašských rodin a za mizerných podmínek
jim přikázal pracovat v zámeckých službách.
A protože si Valaši, nedobrovolně přesazení
do hanáckého Holešova, nutně potřebovali
přivydělat nějaké peníze, neboť jim výsluha
ze zámecké služby k živobytí nestačila, začali
provozovat tradiční valašské řemeslo - lisování
oleje v tloukových šlapacích lisech (jeden takový lis dodnes můžeme spatřit a dokonce si
i vyzkoušet ve valašském skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm). A protože skoro u každé
chalupy byla postavená olejna, začalo se říkat
nové čtvrti Olejka. A vývojem jazyka se opět
před začáteční „O“ předsunulo hanácké „H“
a třetí písmeno „e“ se transformovalo na „a“,
a tak vznikl současný název této části Holešova - Holajka.
Toto vysvětlení, i když půvabné, ale zjevně
není pravdivé. Jaký je skutečný původ názvu
Holajka, nevíme. Je možné, že i název této
části Holešova byl poněkud posměšný - mohl
vzniknout z přídavného jména holý (tedy základ
je stejný jako u názvu celého našeho města) - ve starší češtině znamenalo také chudý,
nemajetný, což byla většina místních obyvatel. Na místě Holajky skutečně bylo ve středověku hospodářské zázemí holešovského
šternberského hradu (stojícího zhruba v místě
dnešního zámku, jen možná trochu posunutého k dnešnímu kostelu sv. Anny - a Holajce).
Ale současné osídlení je zde podle výzkumů
holešovského historika prof. Zdeňka Stojana
mnohem mladší, dokonce ani nepochází ze
17. století, z doby hraběte Jana z Rottalu. Můžeme je datovat zhruba o sto let později, do doby
posledního holešovského Rottala, Františka
Antonína, a jeho dcer. Vzbouření Valaši zde
tedy s určitostí usazeni nebyli…
Karel Bartošek
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Také v Holešově byla v minulých dnech zima jako v Rusku

Sněhu bylo letos v Holešově
zatím pomálu...
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Ale ještě není všem zimním
dnům konec...

Stačí se podívat na Rusavu a je vám jasno,
jaký je mráz.

Ovšem některým mým modelkám to sluší i v zimě.

Žádný sníh, zato mráz, který jde až do morku kostí...

Zamrzlá Rusava svádí k bruslení i nejrůznějším hrám.

Jen andělům na hřbitově není zima. Foto Robert Rohál
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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
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 - 18.00
hodin.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 14.00 18.00 hodin.
ZVEME VÁS
11. 2. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - pro
děti i dospělé - od 14.00, cena za výrobek: 20,-,
80,- Kč dle rozměrů, objednejte se na určitou
hodinu v kanceláři TYMY
11. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012 - 1. kolo
- Vítěze čekají super ceny!
12. 2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK a diskohrátky - od 15.00 v TYMY, velká show kouzelníka
Šeklina, od 16.00 diskohrátky, vstupné: 30,- děti,
50,- dospělí
14. 2. MUZIKOTERAPIE - KURZ - od 16.00,
cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 10. 2.
16. 2. VÝROBA BENÁTSKÝCH MASEK od 15.30 v TYMY, cena: 30,-/výrobek, přihlášky
do 14. 2.
18. 2. TURNAJ VE FLOORBALE - od 9.00,
startovné: 10,-/osobu, přihlášky do 16. 2.
19. 2. FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - od 8.30 a od 14.00 v hale na 1.
ZŠ Holešov
19. 2 POHÁDKA pro děti - od 15.00, vstupné:
40,-/děti i dospělí, hrají J. Kuhl a V. Dvořáková
26. 2. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - zahájení
od 17.00 - základní kurz, od 19.00 - pokračovací kurz, vyučují manželé Starečkovi, přihlášky
do 20. 2., cena: 1200,-/pár
PŘIPRAVUJEME
2. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT - galavečer
3. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do 7 let,
od 14:30, vstupné: 30,Miss Kvítek - pro holky a mladé dámy od
8 do 12 let
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná
disciplína, přihlášky do 17.2.
JARNÍ PRÁZDNINY
20. 2. - 24. 2. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU
„ŠMOULOVÉ NA HORÁCH“
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku,
cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý, přihlášky
v kanceláři. V ceně je doprava, ubytování, plná
penze, pitný režim, základní pojištění dětí, program, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní dozor. V ceně nejsou zahrnuty vleky!
20. 2. - 24. 2. - 3. GALAXIE - s Martinou
a Katkou
jarní příměstský tábor pro děti od 8.00 do 16.00,
cena: 1.090,-, pro zájemce možnost 1x přenocování ze středy na čtvrtek - za přenocování
příplatek 100,-, výlet do Galaxie Zlín, vycházka
za sněhem, keramika, výtvarka, deskovky, muzicírování, divadlo, bojovky atd.
26. 4. - 30. 4. ZÁJEZD DO HOLANDSKA
- cena: 4.900,-/os.
- 5 dnů, z toho 2 noci v beach hostelu Holland
- doprava luxusním autobusem, průvodce,
2x ubytování se snídaní
Návrh programu: Rotterdam-Euromast, Delftvýroba tradičního porcelánu a keramiky, Den
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové,
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaanse
Schans - skansen, Volendam-rybářská vesni-

ce, Enkhuizen, Lelystad, Naarden-památník
J. A. Komenského, výstava kvetoucích cibulovin
v holandském parku Keukenhof
8. - 17. 6. CHORVATSKO - PLAVA LAGUNA
- apartmány Astra
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi
- cena: 6.460,-/dosp., 5.960,-/dítě do 12 let,
1.960,-/dítě bez lůžka
- možnost zajištění stravy: polopenze: 2.400,-/
pobyt
- pojištění léčebných výloh: 190,-/dosp., 130,-/
dítě do 18 let, pojištění komplexní: 295,- / děti
i dospělí
- pro zájemce: kurz muzikoterapie s Jitkou Králíkovou - příplatek 1.200,- Kč
KULTURA
26. 3. MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) - Městské
divadlo Brno - cena: 690,- ( při obsazenosti 35
osob), cena pro děti a důchodce: 480,-, odjezd
v 17.00 z AN Holešov
21. 4. OSMÝ SVĚTADÍL - Divadlo Kalich - Praha - největší hity skupiny ELÁN, cena: 1.190,rezervace do 13. 3., odjezd v 9.00 z AN Holešov
24. 5. ALEXANDROVCI - Zimní stadion Luďka
Čajky Zlín - cena: 490,-, rezervace do 15. 2.,
odjezd v 17.45 z AN Holešov
KOUZLA ZIMY - 3. ročník výtvarné soutěže pro
všechny děti do 15 let,
kategorie: jednotlivci MŠ a ZŠ, kolektivy MŠ
a ZŠ
výtvarné techniky: dvourozměrná tvorba dle
vlastní volby
formát: jednotlivci: výkres max. A3, kolektivy:
výkres max. 1 x 1 m

Ozdravné pobyty
pro děti
a rodiny
s dětmi u moře

ISTRIE
PLAVA LAGUNA
termín: 8. 6. - 17. 6. 2012
cena: 6.460,- Kč/dosp., 5.960,- Kč/dítě
do 12 let, 1.960,-/dítě bez lůžka
• 8 pobytových dnů, 7 nocí
• ubytování v apartmánech
cca 300 m od moře
• doprava autobusem z Holešova
• průvodce
• pobytová taxa
Příplatky:
• možnost zajištění stravy: polopenze 2.400,
pobyt                                                                 
• pojištění léčebných výloh - 190,- dospělí
a 130,- děti do 18 let
• pojištění komplexní - 295,- děti i dospělí
• pro zájemce - kurz muzikoterapie s Jitkou
Králíkovou - příplatek 1.200,-Kč

Informace v kanceláři TYMY
na tel.: 573 396 928

Snímek z kurzu žonglování.
vyhodnocení a ocenění vítězů do 20. 2., od
6. února bude možno navštívit výstavku prací v 1.
patře SVČ, čas dle dohody a provozu SVČ
POMÁHÁME
Zapojili jsme se do sbírky pro Anetku. Sbíráme
vršky od PET lahví, které můžete nosit denně
do TYMY. Děkujeme všem, kteří se již zapojili!
Zakoupením panenky UNICEF pomůžete dětem
v Africe - cena: 600,-Kč
SPONTÁNNÍ AKTIVITY
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong,
oáza, tělocvična, zrcadlovka
(můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928,
mob: 734 358 563)
SOBOTNÍ PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - spontánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, deskové
hry, ping-pong, trampolína, tělocvična (v doprovodu dosp. osoby, předem objednávky)
ŠMOULÍ HERNA - každé odpoledne od 15.00
do 17.00
V celém objektu je nutné používat návleky nebo
přezůvky. Děkujeme!
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné oslavy, schůze apod.
- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka:
60,-/hod.
Bližší informace na tel.:
573 396 928, 734 358 563,
e-mail: vsetuly@centrum.cz
V TYMY CENTRU SE ŽONGLOVALO
V sobotu 28. ledna přijeli do Tymýčka dva žongléři ze skupiny Ardor Viridis (www.ardorviridis.net),
aby zahájili kurz žonglování a jiného kejklení. Ten
je určen pro všechny věkové kategorie, od 4 let
až po ty nejstarší. Skupina Ardor Viridis funguje
již spoustu let a její členové ovládají různá náčiní - tyče, kužely, míčky, devil stick, poi, chůdy,
jednokolky, žonglují s ohněm a umí i UV a light
show. Účastníci první lekce našeho kurzu si mohli
osahat všechna možná náčiní a vyzkoušet si je.
Kluci jim ukázali, co se s tímto různým náčiním dá
dělat a jak oni sami toto umění ovládají. Všichni
zúčastnění byli nadšení a už se těší na další
lekci. Kdo by měl ještě zájem, stále přijímáme
přihlášky, termín další lekce bude upřesněn všichni jsou vítáni.
Za SVČ Tymy Katka Němcová
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V TYMY se opět letos volila dívka roku
V sobotu 28. ledna se uskutečnilo v SVČ TYMY 1. oblastní kolo celostátní soutěže Dívka
roku 2012. Tohoto kola se zúčastnilo 7 dívek
ve věku 13 - 15 let z celého našeho kraje. Děvčata se sjela do TYMY již v 9 hodin, dopoledne pro
ně organizátoři připravili pohybovou průpravu,
setkání s vizážistkou a nacvičovaly se nezbytné
krokové variace úvodního i závěrečného ceremoniálu. Během této doby se měly možnost
dívky lépe poznat a seznámit se s prostředím,
kde se celá soutěž odehrávala. U mnohých také
opadly obavy a strach ze „soupeřek“.
Po obědě se dívky setkaly se slečnou
Renatou Janečkovou, finalistkou Miss ČR 1996,
která jim předala cenné rady, vyprávěla také
o svých vlastních zážitcích a ukázala fotografie,
které nafotila do předních časopisů. Potom
se děvčat ujaly kosmetičky a kadeřnice, které ale s děvčaty neměly mnoho
práce. Upravené a načesané dívky se
v 15 hodin setkaly s porotci, kterých
bylo celkem devět. Předsedkyní poroty
byla již jmenovaná Renata Janečková,
spolu s ní v porotě usedla paní Barbora
Winklerová, Leona Pazderová, Petra
Lancaster, Jitka Svobodová a Kateřina
Němcová. Mužskou část poroty tvořili pánové Lukáš Jašek, Martin Stehlík
a Eduard Kotikov.
Pouze před zraky poroty se uskutečnila dvě neveřejná kola - test všeobecných znalostí a zkouška zručnosti
a dovednosti. Po této části vrcholily
přípravy na slavnostní večer. Ten zahájil v 17 hodin moderátor Petr Kolařík.
Divákům se všech sedm dívek předvedlo
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celkem ve čtyřech soutěžních kolech, a to rozhovor s moderátorem, cvičení aerobik, volná
disciplína a módní přehlídka.
Divácky nejzajímavější byla volná disciplína a závěrečná módní přehlídka. Ve volné disciplíně mohly dívky uplatnit svůj talent,
um a nadání. Diváci mohli zhlédnout taneční
vystoupení, pěvecká, hudební. V závěrečné
módní přehlídce obdivovali diváci i porota vkus
a šarm jednotlivých dívek, které předvedly
nejrůznější společenské šaty.
Úloha poroty byla velmi těžká a zodpovědná. Nakonec se všichni shodli na pořadí.
Dívkou roku 2012 se stala Monika Zapletalová
z Holešova, na druhém místě se umístila Lucie
Bakalová z Bystřice pod Hostýnem a na třetím
Adéla Janoušková z Kroměříže.

Porota ještě udělila titul dívka talent, ten
získala Irena Hradilová z Kroměříže. Diváci
rozhodli o udělení titulu dívka sympatie. Tento
titul získala Nikol Fridrichová. Všem dívkám
blahopřejeme. Velké ocenění a poděkování
si zaslouží všechna ostatní děvčata, která se
tohoto prvního oblastního kola zúčastnila. Byla
to Valerie Krčová z Kroměříže a Karolína Vaclachová z Holešova.
Děvčatům, která budou zastupovat náš kraj
na klání nazvaném Dívka Moravy - 17. března
v Mikulově, přejeme hodně úspěchů a držíme
palce. Děkujeme také všem porotcům za jejich
zodpovědnou práci a velký dík si zaslouží všichni jednotlivci i firmy, které tuto akci finančně
i materiálně podpořili - RAPOS Holešov, CK Bohemians, Drogerie TETA, květinářství Kamélie,
kadeřnictví Naďa Totková, NOVODONIA,
SVČ - TYMY, Bacardi - kabelky, Prodejna
společenských šatů - Božena Brodová,
RAAB COMPUTER, TOSHULIN a. s.,
Zlínské cihelny s. r. o., Trachea s. r. o.,
Vinotéka Zlaté bobule, butik ANGEL,
AVON, Baracuda.
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě i průběhu celé
akce. Velký dík si zaslouží pan Štěpán
Ševčík a Petr Kolařík. Na závěr bych
chtěla poděkovat Janě Češkové, která
byla koordinátorkou této náročné akce.
Těšíme se na příští ročník oblastního kola
Dívka roku 2013.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ
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Florbalový ples se i podruhé vyvedl
Dobře šlapající kapela Rytmix, několik
vystoupení dnes už známé taneční country
skupiny Violet z Lechotic, sympatický moderátor
Dalibor Šmakala, bohatá tombola - to byly hlavní magnety v pořadí už druhého Florbalového

plesu, který proběhl v pátek 3. února v sále
internátu A holešovské policejní školy.
Ostatně i podle fotografií lze poznat, že
nálada na plese byla báječná a že se všichni
účastníci skvěle bavili, což spadá jistě na vrub

organizátorů - Klubu florbalových nadšenců
SKP Falkoni při Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole MV v Holešově spolu s FbC
Holešov.
Robert Rohál, foto Pavel Kubíček
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Zimní soustředění DFK Holešov v Morkovicích
Ani nepříznivé klimatické podmínky a několik dní trvající mráz
nebyly překážkou v realizaci dalšího zimního soustředění Dívčího fotbalového klubu Holešov. Osvědčený tréninkový areál v Morkovicích
s vyzkoušenými ubytovacími prostorami, skvělou stravou a příjemným personálem penzionu Bernard
přivítaly o prvním únorovém víkendu žákyně a ženy holešovského
klubu na kondičním soustředění.
Vzhledem k mrazivému počasí se
trénink odehrával v místní sportovní hale, kde děvčata pod vedením
trenéra Honzy Koláčka absolvovala náročný třífázový trénink
zaměřený na fyzickou přípravu
a práci s míčem. Nedílnou součástí pobytu byla rovněž taktická
příprava a rozbor některých utkání
sezóny a absolvovaných turnajů,
dívky také sehrály několik zápasů
mezi sebou, při kterých - jak se

říká - bratr neznal bratra, sestru ani
trenéra … Skvělá parta, příjemná
atmosféra a pozitivní přístup všech
zúčastněných děvčat k tréninkové
práci jsou cennou devízou před
nadcházející jarní sezónou, škoda
jen, že pro nemoc se soustředění
nezúčastnily další hráčky.
DFK Holešov absolvuje
v únoru tradiční mezinárodní turnaj
ve slovenských Diakovcích, kterého se účastní jako jediný český
tým, a dále se bude připravovat
dvakrát týdně - podle klimatických
podmínek - buď v hale gymnázia,
nebo na umělé trávě 3. ZŠ Holešov
či na stadionu Míru. Omlazený kádr
sehraje v březnu několik přípravných zápasů a bude se snažit připravit co nejlépe na jarní sezónu.
Děkuji všem děvčatům za příjemně strávené tři dny pololetních
prázdnin, díky trenérovi a všem,
kdo tuto akci zabezpečili, včet-

ně sponzora Olympia o.s., který podpořil klub finančně. Vřele
doporučuji dalším fotbalovým týmům k realizaci podobných akcí
sportovní areál v Morkovicích

a děkuji správci panu Škrabalovi
a personálu penzionu za vstřícné
a ochotné jednání.
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

Fotbalisté jsou v zimní přípravě úspěšní
Jak už to bývá ve všech sportech, také
ve fotbalu ukážou teprve jarní boje v krajském
přeboru, jak se sportovci přes zimu připravili.
Fotbalisté SFK Elko Holešov zahájili v lednu
zimní přípravu pod vedením trenéra Martina
Malíka. Součástí bylo také sehrání osmi přípravných zápasů s mužstvy různé kvality. Optimální
sestava pro druhou část sezóny se teprve tvoří.
Někteří hráči jsou nemocní, jiní si užívají hory.

Prvním soupeřem bylo mužstvo FC Sokol
Prusinovice. Utkání se hrálo na nové umělé trávě u 3. Základní školy a domácí vysoko vyhráli:
SFK Elko Holešov - FC Sokol Prusinovice
11:1 (5:0). Sestava - Pospíšil, Očadlík, Munster, Bačík, Kostov, Matulík, Sedlařík, Marek,
Závrbský, Uruba a Hasusknecht. Střídali - Jirsa
a Oral. O branky se podělili - Marek 3, Uruba 2,
Matulík 2, Hausknecht 2, Jirsa 1, Oral 1.

Volejbalový turnaj středních škol vyhrálo gymnázium

Ve čtvrtek 26. ledna se uskutečnil novoroční
volejbalový turnaj středních škol, který pořádal
Parlament dětí a mládeže Holešov ve spolupráci
se SVČ-TYMY. Turnaje se zúčastnilo Gymnázium
Holešov, SPŠ MV Holešov a SOŠ Holešov. Tyto
tři týmy sehrály velmi vyrovnané zápasy každý
s každým. První místo nakonec obsadilo družstvo
Gymnázia Holešov, na druhém místě skončila

SPŠ MV Holešov a třetí místo obsadila SOŠ
Holešov. Všichni zúčastnění obdrželi sladkou
odměnu a diplom, Vítězné družstvo získalo pohár.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé sportovní výkony a výbornou atmosféru, poděkování si
zaslouží také učitelé - pan Janečka, Hábl a Nášel.
Děkujeme také vedení škol za uvolnění žáků.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Druhé utkání sehráli fotbalisté Holešova
na umělé trávě v Hulíně a soupeřem jim byla
Admira Hulín. FC Admira Hulín - SFK Elko
Holešov 1:4 (1:2). Branky stříleli - Křenek 2,
Marek 1, Hausknecht 1. Sestava: Pospíšil,
Očadlík, Charuza, Munster, Machálek, Marek,
Sedlařík, Matulík, Křenek, Hausknecht a Oral.
(hr)

Rohálovská desítka
se blíží
Prusinovice (frs) - V Prusinovicích vrcholí přípravy na 19. ročník silničního běhu Rohálovská
desítka, nad nímž opět převzal záštitu poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. Start hlavního závodu
je v sobotu 25. února jako vždy ve 12 hodin na ulici
před Kulturním domem v Prusinovicích. Pořadatelé
letos zvýšili počet kategorií. U mužů je nově zařazena
kategorie 55 - 59 let (1957 - 1953), u žen jsou pak vypsány i kategorie ženy 55 - 59 let, ženy 60 let a starší.
Pořadatelé nabízejí možnost tréninkového
proběhnutí trati. Start je před Kulturním domem
v Prusinovicích. Trať je vyznačena po jednotlivých
kilometrech a na místech se změnou směru běhu
žlutozelenou reflexní barvou a logem R10.
Přihlásit se na 19. ročník Rohálovské 10 je
možné pouze v den závodu od 9 do 11:15 v místní
tělocvičně, kde bude probíhat prezentace na hlavní
závod. Dětské a mládežnické kategorie mají prezentaci od 8:40 do 11:00 v místě startu a cíle, tedy
v hlavním sále Kulturního domu.
Pro všechny příznivce běhu a jízdy na horských kolech je připravena potřetí soutěž Rohálovské duatlon, do něho se započítávají výsledky
Rohálovské desítky a závodu horských kol. Ten se
pojede v Prusinovicích v sobotu 28. dubna 2012 pod
názvem Raab Rohálovská 50 (www.rohalovskapadesatka.cz) na horských kolech. Více podrobností,
včetně propozic 19. ročníku na www.rohalovskadesitka.cz a www.rohalovskapadesatka.cz.

Hledáme mistra do pekárny.
Požadujeme: vyučení v oboru,
min. 3 roky praxe.
Info na tel.: 734 423 574
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Lyžaři SKP Holešov reprezentovali v Harrachově
Ve dnech 16. a 17. 1. 2012 se uskutečnilo
v lyžařském areálu Harrachov Mistrovství Unie
tělovýchovných organizací Policie ČR a sportovních klubů policie v běhu na lyžích se střelbou
s mezinárodní účastí. Na tomto mistrovství reprezentovali SKP Holešov Pavel Kubíček, Vladimír
Martínek a ve štafetě také Jitka Martínková.
Reprezentanti z Holešova se ve velké konkurenci
sportovců lyžařů z krušnohorských, krkonošských
a jesenických krajů neztratili a dosáhli i přes
letošní slabší možnosti přípravy kvůli nedostatku
sněhu v našich podmínkách pěkných výsledků.

Ve štafetě si dobře vedla ženská zástupkyně Holešova Jitka Martínková.
Umístění sportovců SKP Holešov:
Pavel Kubíček II. věková kategorie
- 11. místo (21 účastníků)
Vladimír Martínek III. věková kategorie
- 10. místo (20 účastníků)

Štafeta ve složení Jitka Martínková, Antonín
Bartoš, Pavel Kubíček, Vladimír Martínek
obsadila z 10 štafet pěkné 5. místo.
(sov)

Liška vybojoval stříbro na přeboru
Zlínského kraje

Řádková inzerce
Prodám oplocenou zahradu o výměře 700 m2.
Dřevěná chatka, sklep, přístřešek, udírna, studna, kadibudka, ovocné stromy, okrasné keře.
Klidná lokalita - Bořenovice. Tel. 777 951 488.
PRODÁM kojenecké mléko BEBA sensitive
0+, 5 x 500g, á 220Kč. EXP. 10/2012. Při
rychlém jednání jako bonus různé slevové
kupóny. Tel.: 777 903 114.

Hluk (red) - Nadějný stolní tenista a odchovanec TJ Holešov Libor Liška, který v současné
době hájí barvy KST Zlín, vybojoval 18. ledna
druhé místo na přeboru Zlínského kraje v Hluku.
Nestačil jen na svého oddílového kolegu Dominika Černockého. Ve finále mu po těžkém boji
podlehl na sety 3:2, kdy nevyužil tři mečboly.

Šestnáctiletý Libor je věkem ještě junior, avšak druhým místem si vybojoval účast
v celostátní soutěži mužů, která se uskuteční
3. března 2012 v Brně. V současné době nastupuje Libor Liška pravidelně za KST Zlín ve 2. a 1.
lize a současně hostuje v extralize za MITTAL
Ostrava, kde sbírá zkušenosti v nejvyšší lize ČR.

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

Mladší žáci absolvují v halách
náročnou zimní přípravu
Holešov - Další dva turnaje mladších žáků se konaly v neděli 29. ledna
v hale 1. Základní školy v Holešově. V dopoledním turnaji se podařilo zvítězit
domácímu mužstvu SFK Elko Holešov, 2. skončila 1. FC Viktoria Přerov,
3. Sokol Poličná, 4. FK Šternberk a 5. BŽTJ KovoBeluša. Nejlepším hráčem
turnaje se stal Jakub Strnad z Poličné, nejlepším střelcem Marek Karol
z Holešova, nejlepším brankářem Peter Bajza z Beluše.
Odpoledne pak přijelo do Holešova šest mužstev. Vítězem tohoto turnaje
se stali fotbalisté z FC Viktoria Otrokovice, 2. skončil celek SK Louky, 3. Sokol
Poličná, 4. SFK Elko Holešov, 5. TJ Prusinovice a 6. TJ Skaštice. Nejlepším
hráčem druhého turnaje se stal Sebastian Kuna z SK Louky, nejlepším střelcem David Jiříček z Poličné a nejlepším brankářem Martin Malčík z Holešova.
Všem zúčastněným děkujeme za účast.
Ladislav Linda, trenér

Žáci vybojovali druhé místo

Foto horní řada zleva: Horák, Herián, Ulehla, Batoušek a trenér Linda.
Dolní řada zleva: Mlčák, Barot, Paštěka a Karol.

Želechovice (kar) - Další ze série zimních turnajů absolvovali mladší žáci.
V sobotu 28. 1. se hráči Holešova zúčastnili 18. ročníku fotbalového Memoriálu
Honzíka Plachého v Želechovicích. Na turnaj přijelo celkem osm týmů ze Zlínska,
které byly rozděleny do dvou skupin. Holešov porazil ve skupině všechny týmy
a skupinu vyhrál. Ve finále narazil na Tescomu Zlín, které podlehl 4:0 a na turnaji
obsadil krásné druhé místo. Navíc nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen holešovský Richard Herník. Skupina B: SFK Holešov - 1. FC Rožnov 3:0, SFK
Holešov - SK Paseky Zlín 3:1, SFK Holešov - Výběr Podřevnicka 2:0.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Čtyřiačtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 1/2012, přičemž všichni poznali úryvek z textu písně
„Ten vůz už jel“, kterou zpívá Marie Rottrová (hudba Jiří Zmožek,
text Zdeněk Borovec). Prvním vylosovaným je Zdeněk Nesvadba z Holešova, druhou Jana
Julíčková z Holešova - oba si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět - Lukáši Markovi
z Martinic a Marii Měchurové ze
Žop. Všem šťastným výhercům
redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
v nové hádance. Uhádnete, jak
Zpěvačka Marie Rottrová.
se tato písnička jmenuje a který
z našich populárních zpěváků ji zpívá? Tady napovíme, že ji nazpívali
hned dva naši interpreti - jeden v 60. letech minulého století, druhý
později...
„Na svůj obraz se dívám, soudím, že ránu mám. Píseň o tváři
zpívám, a jak se tak dívám, už se nepoznám…“
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.
RR

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Akce na nejbližších 14 dnů
Výstavy
• Do konce února prodloužena výstava Marlene, fotografie Roberta Rohála - Restaurace
Starý pivovar
• Od středy 1. 2. do středy 29. 2. Výstava
fotografií a obrazů Tomáše Krejčího - Café
milk bar Cinema
• Od úterý 7. 2. do soboty 31. 3. Výstava obrazů Rudolfa Seiferta - Restauace V Podzámčí
HOLOMRÁZ V HOLEŠOVĚ je cítit už pěkných
pár dnů. Rusava stejně jako zámecké rybníky
dokonale zamrzla - a tak mohou sloužit malým
a velkým jako skvělé kluziště.
Text a foto RR

AKCE - kino, plesy
a divadelní představení
• Středa 8. 2. Systém světelných terapií
v krystalech života - koncert Martina Wicherka
spojený s ukázkou systému transformačních terapií 2012 - Čajírna U Pythona od 18.30 hod.
• Čtvrtek 9. 2. Beseda s Irenou Hejlovou Městská knihovna od 17 hod.
• Sobota 11. 2. Ples 2. Základní školy Holešov, hrají Expo, A-Z Band, DJ Čapson,
na programu předtančení a mažoretky zámek od 19.30 hod.
• Neděle 12. 2. Kocour v botách, animovaná rodinná komedie - kino Svět v 15.30
a 17.30 hod.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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• Čtvrtek 16. 2. Figarova svatba, opera v provedení Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž a ve spolupráci s Moravským
divadlem Olomouc - velký sál zámku od 19
hod.
• Pátek 17. 2. HIP-HOP ATTACK, 1. hip-hopová akce - zámecký New Drive Club od 20
hod.
• Sobota 18. 2. Farní ples, hraje Retrospekt,
předtančení, bohatý kulturní program - zámek od 19.30 hod.
• Sobota 18. 2. Rybářský ples, hrají skupiny
Texas a ESO Zlín - sál internátu A policejní
školy od 19 hod.
• Neděle 19. 2. O Karkulce, loutková pohádka v provedení Divadla Hvizd - divadelní sál
TYMY od 15 hod.
• Úterý 21. 2. 40. výročí úmrtí holešovské
rodačky, historičky PhDr. Vlasty Fialové,
přednáška PhDr. Česlava Zapletala - Městská knihovna od 17 hod.
• Pátek 24. 2. DISCO, DJ Steve a DJ Šmakin
- zámecký New Drive Club od 21 hod.
• Sobota 25. 2. TEXAS, vystoupení oblíbené
country kapely - zámecký New Drive Club
od 20 hod.
Připravuje RR

POBAVILO NÁS
Manželská romantika po 33 letech:
„Můžeš mi sundat košilku...
Můžeš mi sundat podprsenku...
Můžeš mi sundat kalhotky...
… ale kolíčky nech na šňůře!“
RR

