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Bojí se křižovatky
Co vy na to,
pane starosto?

SVATEBNÍ VELETRH. Jedním z vrcholů sobotního svatebního veletrhu v prostorách holešovského
zámku byla i módní přehlídka. Další informace na str. 13.
Foto Jana Zapletalová

Část občanů Přílep v poslední době vyjádřila nespokojenost s připravovaným obchvatem Holešova.
Konkrétně s faktem, že
křížení silnice z Holešova
do Přílep a samotného obchvatu bude řešeno jako
klasická křižovatka, kvůli
čemuž tam podle názoru
občanů vznikne nebezpečné místo. Co vy
na to, pane starosto?
„Tyto obavy občanů Přílep chápu. Na druhé
straně musím zdůraznit, že město Holešov má při
řešení tohoto problému pouze omezené možnosti, protože se jedná o dopravní objekt, který nám
ke stavbě nenáleží. Nicméně jsem o této situaci
jednal s několika zastupiteli Přílep. Shodli jsme
se na tom, že pokud se budou nabízet nějaká
další bezpečnostní řešení této křižovatky, Holešov
bude Přílepy při těchto jednáních podporovat.
Dokončení na str. 3

Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné jednání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 26. března od 16

hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Podrobný program
najdete na str. 2.

Sběr biologického odpadu
Jako každoročně chystá se i letos sběr biologického odpadu ze zahrádek. Uskuteční se v sobotu 31. března 2012. Podrobnosti na str. 2.

Cikánské melodie
Jarní koncertní řadu festivalu Musica Holešov
otevřel 15. března koncert nazvaný Cikánské melodie v podání Talichova komorního orchestru a cimbalisty Marco Pilla. Ve velkém sále holešovského
zámku přiblížili posluchačům hudební svět inspirovaný tvorbou cikánského etnika. Hudební festival
bude pokračovat i dalšími jarními koncerty.
Podrobnosti na str. 12.

JOSEFOVSKÝ TURNAJ. Zástupci vítězného
týmu SFK Elko - veteráni s organizátory tradičního Josefovského turnaje v halové kopané. Více na str. 27. Foto František Sovadina
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Chystá se sběr biologického odpadu ze zahrádek
V sobotu 31. března 2012 bude sběr odpadu ze zahrádek. Technické služby Holešov provedou sběr biologicky rozložitelného odpadu
ze zahrádek dle následujícího harmonogramu:
čas
8.00 - 8.30 hod.
8.40 - 9.00 hod.
9.10 - 9.30 hod.
9.35 - 9.55 hod.
10.00 - 10.20 hod.
10.25 - 10.45 hod.
10.50 - 11.10 hod.
11.15 - 11.35 hod.
11.40 - 12.00 hod.
12.05 - 12.25 hod.
12.10 - 12.30 hod.
12.30 - 12.50 hod.
12.40 - 13.00 hod.
13.00 - 13.20 hod.

stanoviště
Količín - u hasičské zbrojnice, sídliště U Letiště
(u garáží u domu č.p.1216)
Za Cukrovarem (u topolů na travnaté ploše),
ul. Malá (na travnaté ploše)
ul. Ovocná (za hřištěm), nám. Svobody (naproti
domu č.p.176)
ul. Sokolská (u bývalé mateřské školky),
ul. Grohova (naproti domu č.p.1230)
ul. Dukelská (u mostu), ul. Plačkov
(u křižovatky ul. Plačkov a Očadlíkova)
ul. Družby (u křižovatky ul. Družby a Kráčiny),
ul.Tyršova (tzv. Dudkova zahrada)
ul. Havlíčkova (u křižovatky ul. Havlíčkova
a Bartošova), ul. Luhy (odstavná plocha u trati)
ul. Školní (naproti domu č.p. 450), ul. Osvobození (u Wastexu, spol. s r.o.)
Novosady (před domem č.p. 857), ul. Zlínská (parkoviště u policejní školy, za stánkem s novinami)
Holajka
Žopy - na návsi vedle autobusové čekárny
ul. Nábřeží (vedle domu č.p. 788)
Dobrotice - Malá Stránka
Tučapy - za mateřskou školou

Upozorňujeme, že ve sbíraném odpadu nesmí být kamení. Jiný odpad nebude svážen. Občané jej mohou odevzdat ve sběrném dvoře v Květné ulici.

Další informace z oblasti
odpadového hospodářství
1. sběrný dvůr v Květné ulici. Příjezd do sběrného dvora je z ulice
Tovární. Provozní doba:
duben - říjen: pondělí 7.00 - 10.30 a 11.00 - 16.30, úterý - pátek 7.00
- 10.30 a 11.00 - 18.00, sobota 7.00 - 12.00, neděle zavřeno.
listopad - březen: pondělí - pátek 7.00 - 10.30 - 11.00 - 16.30, sobota
7.00 - 12.00, neděle zavřeno.
Ve sběrném dvoře mohou občané města Holešova a místních
částí po předložení občanského průkazu odevzdat: - nebezpečné
složky komunálního odpadu (obaly od barev a jiných chemikálií, oleje,
akumulátory apod.) zdarma, použité elektrozařízení podléhající zpětnému odběru (lednice, televizory, zářivky apod.) zdarma, biologicky
rozložitelný odpad (větve, tráva, listí) do 100 kg zdarma, stavební suť
do 1000 kg zdarma, objemný odpad do 500 kg zdarma, (za některý
druh odpadu dle platného ceníku), pneumatiky 100 kč/ks. Dále lze
odevzdávat papír; železo je vykupováno za aktuální ceny.
Pro uložení odpadu je povolen vjezd osobních aut nebo dodávek
s celkovou hmotností do 2,5 t. Případné dotazy: tel. 573 396 722,
ts_holesov@seznam.cz.
2. upozornění - třídíme nejen pet láhve, ale veškeré obalové
plasty. Do žlutých kontejnerů lze odkládat nejen sešlápnuté pet láhve,
ale i další plastové obaly, jako jsou kelímky od jogurtů, plastové tašky,
obaly od pracích a čisticích přípravků, balicí fólie apod. Do kontejnerů
nepatří obaly se zbytky potravin a obaly od nebezpečných látek.
3. informujte se u svých prodejců o možnosti zpětného odběru těchto odpadů: motorové a převodové oleje, elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie, pneumatiky.
Děkujeme občanům, kteří nezakládají černé skládky a odpad
ukládají na určená místa.
(žp)

Záměr prodeje části městských
pozemků
Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje částí městských pozemků: p.č. 182/2,
ostatní plocha, o výměře cca 20 m2,
p.č. 3665, orná půda, o výměře cca
20 m2, vše k.ú. Holešov.

Záměr směny pozemků
Město Holešov v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje záměr směny, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Ing. Hany Coufalíkové, bytem Zlín, část městského pozemku p.č. 2663/13, ostatní plocha,
o výměře cca 94 m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví Ing. Hany Coufalíkové
přejdou do vlastnictví města Holešova části pozemků p.č. 2663/5, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 2663/8, ostatní plocha, o celkové výměře
cca 93 m2, k.ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na
směnu pozemků budou rozděleny na polovinu mezi obě strany.
Zájemce o směnu městských pozemků musí podat žádost
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu
Holešov, a to nejpozději do dne 23. 03. 2012 do 10.00 hod.
Bližší informace o směně podá Odbor investic, silničního
hospodářství a údržby města Městského úřadu Holešov, Jitka
Hanslíková, tel.: 573 521 459. Záměr směny pozemků byl schválen
Zastupitelstvem města Holešova dne 27. 02. 2012. Směna pozemků
bude připravena k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Holešova.
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Výměra bude z těchto pozemků oddělena následně zpracovaným
geometrickým plánem dle orientační situace uvedené v příloze za minimální kupní cenu 600,- Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené:
správní poplatek za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vydání výpisu nebo
opisu z katastru nemovitostí, náklady na daň z převodu nemovitostí
ve výši 3 % z kupní ceny.

Zájemce o koupi výše uvedeného pozemku musí podat
žádost písemně, a to buď poštou
na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo
přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov, a to nejpozději
do 10.00 hod. dne 23. 03. 2012.
Žádost musí obsahovat řádné
označení zájemce, kontaktní údaje,
účel využití pozemku, návrh kupní
ceny a způsob úhrady kupní ceny.
Bližší informace o prodeji
podá Odbor investic, silničního
hospodářství a údržby města
Městského úřadu Holešov, Jitka
Hanslíková, tel.: 573 521 459.
Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel
vlastním nákladem. Záměr prodeje
byl schválen Zastupitelstvem města
Holešova dne 27. 02. 2012.

Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 26. března 2012
od 16 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Holešov. Rada města navrhla, aby se
jednání zastupitelstva města řídilo
tímto programem:

3. Volba návrhové komise
4. Humanizace Centra pro seniory
v Holešově
5. Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č.
2/2012.

I. Zahájení II. Program
jednání:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu

IV. Diskuse občanů města

III. Diskuse členů zastupitelstva
města

V. Přednesení souhrnu přijatých
usnesení
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Informace o činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Holešov v souvislosti se sociální reformou
V souvislosti s převodem všech sociálních
dávek z Městského úřadu Holešov na Úřad práce
České republiky, kontaktní pracoviště Holešov
od ledna 2012 (dávky hmotné nouze, příspěvek
na péči, dávky a mimořádné výhody pro osoby
se zdravotním postižením), došlo také ke změně
v činnostech na odboru sociálních věcí a zdravotnictví (SVZ).
Na odboru SVZ nadále zůstala mj. agenda
sociálně-právní ochrany dětí, kdy klientem je rodina s dítětem do 18 let věku, a dále se rozšířila
agenda sociální práce, která se zaměřuje na dospělé osoby. Sociální práci pro osoby v hmotné
nouzi (jedná se o osoby, které z důvodu nedostatečného příjmu pobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi od úřadu práce) vykonává Městský úřad
Holešov v přenesené působnosti také pro občany
ze všech spádových obcí. Sociální práce je pomoc
lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou

životní situaci vlastním úsilím. Sociální pracovník
hledá způsob, jak člověku pomoci tuto nepříznivou
situaci překonat tak, aby mohl ve svém prostředí
optimálně fungovat. Může se jednat o problémy
v oblasti např. vztahů, finanční, bydlení, zajištění

Na odboru SVZ nadále zůstala mj. agenda sociálně-právní ochrany dětí, kdy klientem je rodina s dítětem do 18 let věku,
a dále se rozšířila agenda sociální práce,
která se zaměřuje na dospělé osoby.
všech nároků (např. dávky důchodového nebo
nemocenského pojištění, dávky státní sociální
podpory, výživné) nebo zajištění poskytnutí sociální služby. Na našem pracovišti můžeme občanům
poskytnout poradenství, zprostředkovat sociální
službu nebo s nimi pracovat do doby vyřešení

problému, např. stabilizace jejich situace. Obrátit
se na nás mohou osoby z kterékoli cílové skupiny
- rodina s dětmi, osamělá matka (těhotná žena),
senioři, osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, osoby bez přístřeší apod.
Dále se pracovníci odboru SVZ zabývají
např. osobami omezenými nebo zbavenými způsobilosti k právním úkonům, agendou zvláštního
příjemce důchodu, sociálního kurátora pro dospělé
osoby, komunitním plánováním sociálních služeb,
ve spolupráci s Tepelným hospodářstvím Holešov,
s.r.o. řeší žádosti občanů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Holešov je umístěn v ul.
Tovární 1407, 1. poschodí vlevo.
Bc. Věra Lišková, vedoucí odboru, tel.
573 521 758, e-mail: vera.liskova@holesov.cz

Bojí se křižovatky
Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Jednou z možností realizace těchto bezpečnostních opatření je
například výstavba kruhového objezdu. Přestože by stavba obchvatu
měla začít už v dubnu, v průběhu výstavby myslím bude čas na případná jednání o změně projektu, která by zohlednila vyšší bezpečnostní
opatření.“
Další informace na str. 4
(sov)

Občané Přílep adresují petici Zlínskému kraji
Někteří občané Přílep podepsali petici proti
přímému křížení jihovýchodního obchvatu Holešova a silnice III/490-11 vedoucí z Holešova
do Přílep. Petici adresují Zlínskému kraji.
Text petice: „My, níže podepsaní občané
Přílep a ostatní uživatelé komunikace III/490-11
zásadně NESOUHLASÍME s přímým křížením
jihovýchodního obchvatu Holešova a předmětné
silnice, která je jedinou příjezdovou komunikací
do Přílep. Toto řešení zásadně ohrozí plynulost
a zejména bezpečnost dopravy (automobilové,
cyklistické, pěší) v místě samotném a při vážnější
dopravní nehodě může dojít k zablokování jedi-

ného příjezdu do obce a znemožnění průjezdu
vozidel IZS. Dále dojde k degradaci stále frekventovanější cyklotrasy č. 5036. Komunikace dále
zabezpečuje dopravu do školských zařízení města Holešova. Prostřednictvím této petice žádáme
příslušné orgány Zlínského kraje o zvážení výše
uvedených argumentů a aby křížení bylo řešeno
jako kruhový objezd nebo mimoúrovňové křížení.
Rozhodné orgány by měly zvážit přímou odpovědnost za případné neštěstí a zmařený lidský
život, pokud by k neštěstí došlo. Nechceme, aby
vznikla ve Zlínském kraji křižovatka smrti.“
(sov)

Zápis dětí se blíží
Zápis dětí do mateřských škol se bude konat ve
všech mateřských školách v Holešově v době od
26. do 30. března. Předškolní zařízení připravila
v tomto týdnu pro rodiče dětí dny otevřených dveří.
Podrobně jsme o tom informovali v minulém čísle.
Více si můžete přečíst také na internetových stránkách města Holešova www.holesov.cz.
(sov)

Pracovní nabídky
Hledám řemeslníky či firmu na stavbu plotu - pletivo + podezdívka a dřevo. Tel. 737 731 761.
Hledáme servírku, číšníka - nástup ihned.
Do restaurace „Na žebračce“ v Hlinsku pod
Hostýnem. Více info na tel. č. 774 64 99 23.

Trasa jihovýchodního obchvatu Holešova protíná cestu do Žop a Přílep. Občané Přílep nyní
chtějí prosadit, aby křížení obou cest bylo řešeno kruhovým objezdem nebo mimoúrovňově.
Foto František Sovadina

Vážení zákazníci a příznivci točené zmrzliny v Dobroticích
Ještě jednou bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši přízeň, kterou nám projevujete,
a zároveň bychom Vás chtěli pozvat na již připravovanou další sezónu, která bude rozšířena
o další prodejní místo s rychlým občerstvením
pro Vás, ať už přijedete na kole, vozem, či
pěšky. Budeme se snažit, aby návštěva u nás

v Dobroticích byla vždy jen příjemnou vzpomínkou, kde se budete rádi vracet. Náš personál
bude připraven uspokojit Vaše chuťové buňky
nejen kvalitní točenou zmrzlinou, ale taktéž
kvalitním občerstvením a v neposlední řadě
čistým a útulným prostředím.
Libor Kratochvíla (pr)
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Jaké bylo počasí v roce 2011? Podzim byl nejsušší za 60 let
Rok 2011 byl s průměrnou teplotou 9,51
stupně C slabě nadnormální. Zima byla normální s nejnižší naměřenou teplotou - 18,4 stupně
C 30. ledna. Jaro a podzim měly nadnormální
počet hodin slunečního svitu. Nejvíce slunce
jsme si mohli dopřát v květnu, a to 307 hodin.
Srážkově nejvýznamnějším měsícem byl červenec se 145 litry na m2. Maximální teplota
v létě dosáhla 26. srpna 33,7 °C. Celkem bylo
64 dnů letních, z toho10 dnů bylo tropických.
Zaznamenali jsme také 4 tropické noci. V okolí
Holešova jsme měli možnost pozorovat 66krát
bouřku. Závěr roku byl extrémně suchý. V listopadu při převládajícím inverzním charakteru
počasí spadlo pouze 1,1 mm srážek, což je
nejméně za posledních sledovaných 60 let.
Petr Škop

Hasiči trénovali
na přílepské přehradě
Společný výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů z Holešova na zamrzlé vodní
ploše se konal 7. března na přílepské vodní
nádrži. „Při výcviku byl kladen důraz na způsoby
vytažení osob z probořeného ledu,“ konstatoval
velitel Jednotky SDH Holešov Martin Horňák,
který zároveň poděkoval místní organizaci
Moravského rybářského svazu v Holešově za
umožnění výcviku na této vodní ploše.
(sov)

Autobus srazil na přechodu ženu
Holešov (frs) - K vážné dopravní nehodě došlo ve středu 7. března krátce po 15. hodině na křižovatce u restaurace Tacl v Palackého ulici.
„Osmapadesátiletý řidič autobusu jel ve směru od centra města k autobusovému nádraží.
Na přechodu pro chodce přehlédl devětatřicetiletou ženu, kterou srazil. Vážně zraněná žena byla
rychlou záchrannou službou převezena do kroměřížské nemocnice a následně transportována
vrtulníkem do nemocnice v Olomouci,“ uvedla
policistka Simona Kyšnerová. Nikdo z cestujících
neutrpěl žádné zranění. Policisté požádali případné svědky události, aby zavolali na bezplatnou
linku Policie ČR 158 nebo dopravním policistům
na telefonní číslo 602 475 255.

V sokolovně se konal tradiční společenský večer
T. J. Sokol Holešov uspořádala v prvním týdnu měsíce
března tradiční společenský večer v tělocvičně místní sokolovny.
Po znovuobnovení činnosti Sokola v roce 1990 se staly i společenské večírky součástí celoročního
programu naší T. J. Sokol. Těší
nás zájem dlouholetých příznivců
a návštěvníků večírku, kteří i letos využili velmi rychle předpro-
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dej vstupenek. Děkujeme vedoucí
prodejny květin paní Starobové
za tuto službu, kterou přispívá
k dobré organizaci večírku.
V letošním roce slaví organizace Sokola v naší republice 150 let
svého trvání. Vyvrcholením oslav
bude červencový XV. všesokolský
slet v Praze, kterého se zúčastní i cvičenci T. J. Sokol Holešov.
Ústředním heslem pro 150. výročí

založení Sokola a XV. všesokolský
slet je ,,150 let v pohybu“.
I naše T. J. svým celoročním
programem naplňuje toto heslo.
Doufáme, že v tradici společenských večírků budeme moci pokračovat i v příštím roce. Našim stálým
příznivcům můžeme již dnes říci,
že příští večírek je naplánován
na 9. března. Hudba RYTMIX,
se kterou již po několik let počí-

táme, vytváří svým repertoárem
předpoklad pro příjemně strávený
večer. Děkujeme našim sponzorům, z jejichž příspěvků mohla být
uspořádána soutěž o ceny a kteří
nám nadále zachovávají svou přízeň. Můžeme všechny ujistit, že
přispívají na dobrou věc. Výtěžek
slouží k úhradě nákladů na provoz
tělocvičny.
Výbor T. J. Sokol Holešov
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V Bořenovicích se poprvé koštovalo
V sobotu 3. 3. 2012 zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů
Bořenovice tzv. nultý ročník koštu
slivovice. Ačkoli tuto akci pořádali
bořenovičtí hasiči poprvé, sešel se
nečekaně velký počet soutěžních
vzorků. Do soutěže se totiž nakonec se svými domácími produkty
přihlásilo celkem 32 soutěžících.
Soutěž probíhala dvoukolově,
kdy se do hodnocení soutěžních
vzorků zapojilo 22 degustátorů.
Tou nejlepší slivovicí byla nakonec
meruňkovice pana Antonína Sklenáře, která bořenovický košt s 359
body vyhrála.

Na druhém místě se s 348
body umístila trnkovice pana Stanislava Kundery a na třetím místě
skončila s 326 body trnkovice pana
Antonína Pavelce ml.
Velký dík patří organizátorům
- našim hasičům, zejména pak hlavnímu organizátoru Leoši Sedlaříkovi, protože celá akce byla nejen
perfektně organizačně připravená,
ale především se opravdu vydařila.
Lidé se výborně bavili a to je u takovýchto akcí přece to nejdůležitější.
Už teď se těšíme na další
ročník.
Jakub Bednárek

Nechtějí platit ztrátu
odpadového centra
Zastupitelstvo Horního Lapače rozhodlo o tom,
že se nebude podílet na úhradě případné ztráty
„Odpadového centra - skládky Bystřice pod
Hostýnem“. Podobné usnesení přijalo na svém
posledním zasedání také zastupitelstvo Holešova. Blíže jsme o tom psali v minulém čísle.
(sov)

K prvnímu bořenovickému koštu pěstitelé přihlásili nečekaně velký počet soutěžních vzorků.

Tož tak…
…za výborný vynález považuji samoobslužné pokladny v supermarketu Tesco. Díky nim nemusím čekat v řadě, obtěžovat pokladní a v klidu
si mohu odbavit nakoupené zboží. Přesto mě
trápí jedno velké ale. Ty mašinky jsou svéhlavé
a velmi často nespolupracují tak, jak by si našinec
představoval. Pravda, občas je chyba na mé
straně, ale velmi často si pokladna postaví hlavu,
aniž bych vůbec tušil, co se jí nelíbí. V každém
případě na mě často v krátkých periodách hovoří
hlas z reproduktoru a sděluje mi, abych vyčkal

na obsluhu. V tu chvíli pravidelně znervózním.
Obsluha totiž většinou není poblíž, zato se všichni
kolem dozvědí, že jsem zase něco zkonil. Chápu,
že si Tesco nemůže dovolit vyčlenit pracovní sílu,
která bude stát permanentně u samoobslužných
pokladen. Možná se ale někdo mohl zamyslet už
při výstavbě obchodu. V řadě pokladen tak mohly
být samoobslužné přístroje umístěny hned vedle
informačního pultu a nikoliv až na jejím druhém
konci. Obsluha informací tak mohla mít pokladny
pod kontrolou a zákazníci by nemuseli čekat, až
si jejich tápání náhodou někdo všimne.
František Sovadina

Paní učitelka
Blíží se Den učitelů, svátek, o kterém mnoho lidí možná ani neví nebo
je to nezajímá. S tím souvisí i postoj k učitelskému povolání. O to více
těší, když se v blízkém okolí člověk setká s paní učitelkou s velkým
U. Takovou máme v mateřské škole v Dobroticích. Usměvavá, vlídná,
hodná, dětmi i rodičovskou veřejností oblíbená. Zkrátka paní Zdeňka
Kolaříková je osobnost, která své povolání vykonává s radostí a láskou.
Za péči o naše nejmenší v Dobroticích jí děkujeme a přejeme k nadcházejícímu Dni učitelů mnoho sil, zdraví, aby jí úsměv a milá povaha
ještě dlouho vydržely a práce s dětmi naplňovala a bavila.
K. Macurová

Paní učitelka Kolaříková s dětmi při vystoupení pro dobrotické seniory.
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Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 27. února 2012
Přijaté usnesení č. 1/2012 - N 930
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 27. února 2012.
Přijaté usnesení č. 2/2012 - N
931 Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu Jaromíru Čajkovou a Libora
Lišku.
Přijaté usnesení č. 3/2012 - N 934
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi ve složení: Ludmila Štaudnerová, Miroslav
Kunc a MUDr. Ludmila Joklová.
Informativní usnesení č. 4/2012
- N 937 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 19. prosince 2011.
Informativní usnesení č. 5/2012 - N
957 Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 6/2012 - N 940
Zastupitelstvo města Holešova I
vzalo na vědomí rezignaci Aleny
Škubalové, bytem Holešov, Palackého 1339, na členství ve finančním výboru dle její žádosti
ze dne 16. 12. 2011 a II zvolilo 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.
Zodpovídá: Ing. František Fuit.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 7/2012 - N 954
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo dodatky ke zřizovacím
listinám příspěvkových organizací:
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině
1. Základní školy Holešov - dodatek č. 9 ke zřizovací listině 2. Základní školy Holešov - dodatek č. 8
ke zřizovací listině 3. Základní školy
Holešov - dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž
- dodatek č. 6 ke zřizovací listině
Mateřské školy, Holešov, Grohova,
1392, okres Kroměříž - dodatek
č. 9 ke zřizovací listině Mateřské
školy Sluníčko Holešov - dodatek
č. 7 ke zřizovací listině Centra pro
seniory, příspěvková organizace
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině
Ústřední školní jídelny Holešov dodatek č.10 ke zřizovací listině
Střediska volného času, příspěvková organizace - dodatek č.12 ke zřizovací listině Městského kulturního
střediska, příspěvková organizace
dle předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 8/2012 - N 955
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo rozpočtové opatření
města Holešova č. 1/2012 dle
předloženého návrhu v soula-
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du s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 9/2012 - N
947 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. rozpočtový výhled
města Holešova do roku 2014 dle
předloženého návrhu. 2. v souladu
s předloženým rozpočtovým výhledem ukončit jednání s Regionální radou regionu soudržnosti
o poskytnutí dotace z ROP Střední
Morava na projekt „Centrum volnočasových aktivit Holešov“. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
28. 02. 2012.
Přijaté usnesení č. 10/2012 - N
948 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. vypsání výběrového řízení na poskytnutí
úvěru na financování akce „Jihovýchodní obchvat města“ a
2. pověřilo Radu města Holešova
provedením výběrového řízení.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: 30. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 11/2012 - N
949 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. vypsání výběrového
řízení na poskytnutí úvěru na financování akce „Kanalizace TučapyKoličín“ a 2. pověřilo Radu města
Holešova provedením výběrového
řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 29. 02. 2012.
Přijaté usnesení č. 12/2012 - N
956 Zastupitelstvo města Holešova schválilo úpravu dohody
o splátkách dlužné částky za nájem a služby spojené s užíváním
bytu č. 1 v městském domě čp.
54 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově Dušanu Fialovi, bytem
Holešov, a to snížením měsíčních splátek na částku 1.000 Kč.
Zodpovídá: Ing. František Fuit.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 13/2012 - N 941
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo podle § 6 odst. 5) a § 44
s použitím § 55 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, pořízení
změny územního plánu města Holešova na návrh Kláry a Michala
Šuráňových, bytem Černá Hora,
Na Vyhlídce 377, ze dne 06. 01.
2012, spočívající ve změně funkčního využití pozemku p.č. 1917/2
v k.ú. Holešov na plochu bydlení.
Své usnesení podmínilo úhradou
nákladů spojených s pořízením
změny navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2012 - N
942 Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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 před-

loženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 15/2012 - N
944 Zastupitelstvo města Holešova I schválilo smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez
omezujících podmínek s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, týkající se převodu
pozemků pod místními komunikacemi v Holešově: 1. č. UZSVM/
BKM/4036/2011-BKMM a 2. č.
UZSVMBKM/924/2011-BKMM dle
předložených návrhů. II pověřilo
starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka podpisem těchto smluv.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2012 - N
945 Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění
záměru prodeje městského
pozemku p.č. 82/1, orná půda,
o výměře 7.764 m2, k.ú. Žopy,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 17/2012 - N
951 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru směny
pozemků, a to tak, že z vlastnictví
města Holešova přejde do vlastnictví Ing. Hany Coufalíkové, bytem
Zlín, část městského pozemku p.č.
2663/13, ostatní plocha, o výměře
cca 94 m2, k.ú. Holešov a z vlastnictví Ing. Hany Coufalíkové přejdou
do vlastnictví města Holešova části
pozemků p.č. 2663/5, zastavěná
plocha a nádvoří, a p.č. 2663/8,
ostatní plocha, o celkové výměře cca 93 m2, k.ú. Holešov, bez
dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků budou
rozděleny na polovinu mezi obě
strany, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2012 - N
953 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských
pozemků p.č. 182/2, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2, a p.č.
3665, orná půda, o výměře cca
20 m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 19/2012 - N
943 Zastupitelstvo města Holešova schválilo odstoupení od kupní
smlouvy uzavřené s manželi Danou a Milanem Polákovými, bytem
Holešov, o prodeji bytové jednotky
o vel. 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2012 - N
952 Zastupitelstvo města Holešo-

va schválilo prodej bytových jednotek: 1. č. 434/1 v domě čp. 434
stojícím na pozemku p.č.1091/1
včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku
p.č. 1091/1, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Holešov, nájemci bytu Světluši
Šálkové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 2.
č. 434/2 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podílu na pozemku p.č.
1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Jiřímu Machovskému, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 3.
č. 434/3 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podílu na pozemku p.č.
1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Michalu Vaculíkovi, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 4.
č. 434/4 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podílu na pozemku p.č.
1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Jiřímu Javoříkovi, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 5.
č. 434/5 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podílu na pozemku p.č.
1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Janě Gregorové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu
+ náklady s prodejem spojené.
Pokračování na str. 7
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Pozvánka
V sobotu 24. března 2012
od 9 do 13 hodin
se koná

den otevřených
dveří ČHMÚ
na meteorologické
stanici v Holešově
u průmyslové zóny.
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Vypnutí elektřiny
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 28. března
od 7.30 do 15.30 v Tučapích.
Ze stejného důvodu bude vypnuta elektrická energie ve středu
4. dubna od 7.30 do 15.30 opět
v Tučapích. Ve stejné době bude
vypnuta oblast nízkorozpočtové
domy v Bořenovské ulici.
(eon)

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady
města Holešova, která se konala
dne 27. února 2012
Přijaté usnesení č. 41/2012 - N
2505 Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční
dotace 15.000 Kč Ivo Kurečkovi,
předsedovi občanského sdružení
Holešovský komorní orchestr, IČ
26561867, na částečné pokrytí nákladů spojených s koncertem „Večer
sólistů III“, který se bude konat dne
18. 03. 2012 v sala terreně holešovského zámku. Finanční částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Ing. František
Fuit, tajemník úřadu. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 42/2012 N 2504 Rada města Holešova
I schválila 1. zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
„Poskytnutí investičního úvěru
na financování akce Kanalizace
Tučapy - Količín“ a 2. mandátní smlouvu se společností KZ
FINANCE, spol. s r.o., na provedení výběrového řízení dle
předložených návrhů. II jmenovala členy komise pro otevírání
obálek a členy hodnoticí komise
dle předloženého návrhu. Zodpo-

vídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Informativní usnesení č. 43/2012 - N
2455 Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí souhrn
usnesení komisí rady města a výborů zastupitelstva města za období
leden 2012.
Přijaté usnesení č. 44/2012 N 2508 Rada města Holešova
schválila zrušení věcného břemene chůze a jízdy, dle GPL č.
616-011/94 a smlouvy o věcném
břemeni ze dne 01. 11. 1995, zřízeného pro město Holešov přes
pozemky p.č. 1421, p.č. 1422, k.ú.
Holešov, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Informativní usnesení č. 45/2012 - N
2444 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 13.
února 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Luděk Hradil, ověřovatel zápisu

Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 27. února 2012
Pokračování ze str. 6
6. č. 434/6 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 1091/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4, ostatní plocha,
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez
čp/če, stojící na pozemku p.č.
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č.
1091/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci
bytu Heleně Láskové, bytem tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu + náklady s prodejem spojené. 7. č. 434/7 v domě
čp. 434 stojícím na pozemku
p.č.1091/1 včetně podílu na společných částech domu a podílu
na pozemku p.č. 1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú.
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/
če, stojící na pozemku p.č. 1091/3
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Holešov, nájemci bytu Boženě

Jašové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 8.
č. 434/8 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podílu na pozemku p.č.
1091/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4,
ostatní plocha, k.ú. Holešov a id.
1/9 budovy bez čp/če, stojící
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 1/9
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci bytu Alexandře
Večeřové, bytem tamtéž, za kupní
cenu dle předloženého návrhu +
náklady s prodejem spojené. 9.
č. 434/9 v domě čp. 434 stojícím
na pozemku p.č.1091/1 včetně podílu na společných částech domu
a podílu na pozemku p.č. 1091/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 1091/4, ostatní plocha,
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez
čp/če, stojící na pozemku p.č.
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č.

1091/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci
bytu Zdeňku Sehnalovi, bytem
tamtéž, za kupní cenu dle předloženého návrhu + náklady s prodejem spojené. Smlouvy budou
uzavřeny v termínu do 30. 03.
2012. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývají tato usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2012 - N 961
Zastupitelstvo města Holešova I
vzalo na vědomí 1. závěrečný účet
Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok
2010, který byl vyvěšen na úřední
desce v době od 2. do 20. června 2011, 2. návrh rozpočtu tohoto
svazku na rok 2012, který byl vyvěšen na úřední desce v době od 2.
do 20. prosince 2011. II požaduje 1.
aby příjmy a výdaje Svazku obcí pro
hospodaření s odpady Bystřice pod
Hostýnem byly účtovány na jednotlivá střediska, jak již bylo požadová-

no v souhrnné zprávě za rok 2011,
a to: - ukládání odpadu (provoz
skládky) - svoz odpadu - separace
odpadu - provoz kompostárny - doprava - ostatní činnost 2. provedení
revize stanov svazku. III rozhodlo,
že město Holešov se nebude podílet na úhradě ztráty „Odpadového
centra - skládky Bystřice pod Hostýnem“. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 22/2012 - N
962 Zastupitelstvo města Holešova schválilo účast města na projektu Zlínského kraje „Otevřené
brány“ v letech 2012 - 2014 s dotací města pro Farnost Holešov
ve výši 30 tis. Kč/rok. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Jaromíra Čajková
ověřovatelka zápisu
Libor Liška
ověřovatel zápisu
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Europoslankyně besedovala na holešovském gymnáziu
V rámci předmětu společenské vědy absolvují žáci Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov v průběhu školního roku řadu přednášek,
besed či exkurzí. V pátek 2. 3.
měli žáci třetích ročníků a septimy
možnost vyslechnout si názory

a zkušenosti z působení v Europarlamentu v podání MUDr. Olgy
Sehnalové, MBA, která působí od
roku 2009 jako poslankyně Evropského parlamentu za náš region.
Při svém vyprávění se např. zabývala problematikou rozpočtové

politiky Evropské unie, dluhovou
krizí a zodpověděla řadu dotazů
týkajících se aktuálních společenských problémů naší země. Posluchači měli jedinečnou možnost debatovat s političkou, která aktivně
působí v Evropském parlamentu

ve Výboru pro dopravu a cestovní
ruch a zároveň v této instituci reprezentuje Kroměřížsko.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium L. Jaroše Holešov

Europoslankyně Olga Sehnalová (vpravo) diskutovala se studenty gymnázia.

Děti z družiny navštívily nádraží a šicí dílnu
V rámci tematického programu 1. oddělení
školní družiny 1. Základní školy s názvem „Ten
dělá to a ten zas…“ jsme tentokrát navštívili
holešovskou železniční stanici. Děkujeme panu
výpravčímu Stojanovi za zajímavou exkurzi.

Děti měly možnost zhlédnout stanici i zevnitř
a podívat se do prostor, kde pan výpravčí pracuje. Dozvěděly se, jak funguje řídicí panel
a jak se vypravuje odjezd vlaku ze železniční
stanice. Navštívili jsme také výhybkáře, který

nás seznámil s obsluhou výhybek. Už nyní se
těšíme na naše příští cestování vlakem.
Další návštěva dětí ze školní družiny byla
v šicí dílně u Maxiánů. Umíme si sice ušít šatičky
pro panenku, ale to, co jsme zde u zručných

švadlen viděli, to ještě tak brzy nezvládneme.
Paní švadleny nám předvedly sériové šití, ale
nejlepším zážitkem bylo strojové přišívání knoflíků a dělání dírek.
Dagmar Imramovská

Přednáška
o Dálném východě
Klub českých turistů v Holešově s MKS
Holešov srdečně zvou všechny zájemce o přírodu
exotických zemí na přednášku s prezentací fotografií pod názvem „Za ussurijským tygrem“, kterou
uvádí biolog a cestovatel PaedDr. Jiří Troneček
z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Akce
se koná v Kino Clubu Holešov (dříve Drive
Club) ve středu 28. března 2012 v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Navštívíme jedno z nejodlehlejších míst
Ruska - Dálný východ. Budeme putovat panenskou přírodou proti proudu řeky Ussuri k jejím
pramenům. Možná uvidíme tygra ussurijského
a najdeme kořen žen šen. Setkáme se starověrci
žijícími v tajze a trochu nahlédneme do života lidí
v dnešním Rusku.
(kct)
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Rymická škola je nejlepší ve sběru elektrozařízení
V pátek 9. 3. 2012 proběhlo v 21. budově Zlínského kraje
vyhlášení výsledků velké podzimní soutěže ve sběru vyřazených
elektrozařízení s názvem Recyklohraní. Rymická škola tuto soutěž
za rok 2011 vyhrála. Žáci nasbírali
2537 kg elektrošrotu, což je neuvěřitelných 110 kg na žáka. Druhá

ZŠ Roštín odevzdala 1771 kg, tzn.
80 kg na žáka. Třetí příčku v soutěži obsadila ZŠ Pitín, která nasbírala
1512 kg, což je na žáka 28 kg.
Rymická škola za vítězství obdržela symbolický šek na 10 000
bodů, který na slavnostním vyhlášení přebraly nejaktivnější žačky
spolu s ředitelkou školy Mgr. Ha-

nou Pátkovou. Za tyto body si
může škola vybrat v katalogu věcnou výhru podle svého uvážení.
Celkem v této soutěži od jejího
počátku už škola nasbírala 20 177
bodů za 3672 kg elektroodpadu.
Recyklohraní je školní recyklační
program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je prohlou-

bit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit
jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Organizátory
soutěže jsou společnosti Ekolamp,
Asekol, Ekobat a Ekokom.
Ing. Martin Bartík
starosta obce Rymice

Zástupci vítězné rymické školy se fotili i s poslancem Josefem Smýkalem na střeše Baťova mrakodrapu ve Zlíně.
Poděkování
Tímto děkuji poctivému nálezci, který v únoru našel
před supermarketem Albert v Holešově v nákupním
košíku kabelku s větší částkou peněz i všemi doklady
a vše v pořádku odevzdal na pokladně obchodu.
Velmi si vážím pomoci tohoto poctivého nálezce.

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

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
V HOLEŠOVĚ!
CK BOHEMIAN TOUR
Navštivte naši kancelář!
Nádražní 760/2
(vestibul českých drah)
www.bohemian-tour.cz
Tel.: +420 777 850 013
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Jazyková stáž studentů policejní školy v Německu
„Grüß Gott“, tímto srdečným
pozdravem začal náš týdenní
studijní pobyt na policejní škole
v Bavorsku, která leží na okraji
malebného městečka Sulzbach-Rosenberg. Studijního pobytu
jsme se zúčastnili na základě kooperační smlouvy mezi VPŠ a SPŠ
MV v Holešově, jejíž jsme studenti,
a bavorskou pohotovostní policií
v rámci prohlubování znalostí německého jazyka a jeho následného využití v policejní práci.
Po uvítacím rozhovoru s představiteli školy a úvodních informacích o úkolech této instituce jsme
byli seznámeni s týdenním plánem,
který pro nás němečtí kolegové

Studenti policejní školy na stáži u německých kolegů v Bavorsku.
připravili. Plán vypadal zajímavě
a byl nabitý od začátku do konce.
Během pobytu jsme se účastnili výuky, a to jak teoretické: trestní právo, kriminalistika, dopravní
služba, pořádková služba, tak
i výuky praktické: střelecká příprava, jízda se služebním vozidlem
(překážkový polygon), modelové
situace. Pro německé studenty
jsme připravili praktickou prezentaci českých osobních a cestovních
dokladů a způsoby rozpoznávání
padělků, což kolegové kladně hodnotili. Největší přínos byl pro nás
samozřejmě ten, že vše probíhalo v německém jazyce. Byli jsme
tedy nuceni komunikovat pouze

německy, ne jenom reprodukovat
naučené fráze.
Na konci studijního pobytu
nám byla slavnostně předána potvrzení o absolvování kurzu, a to
prostřednictvím pana policejního
rady plk. Alberta Häfnera, představitele bavorského policejního
prezidia v Bambergu, proběhl závěrečný pohovor, při kterém jsme
si vyměnili poznatky z našeho
pobytu, které poslouží k dalšímu
vylepšení programu pro další jazykové stáže.
prap. Jozef Horňáček
účastník jazykové stáže v policejní škole Sulzbach-Rosenberg

Lyžařský kurz 1. Základní školy v Beskydech
Pondělí 9. ledna byl den,
na který se těšila většina žáků
7. ročníku 1. Základní školy
Holešov. Ten den jsme totiž odjížděli na lyžařský a snowboardový výcvikový kurz do skiareálu Sachova studánka v Horní
Bečvě. I když u nás v Holešově
počasí příliš zimu nepřipomínalo, věřili jsme, že si na horách
zalyžujeme a tohle přání se
nám splnilo. Celých pět dní
jsme byli obklopeni hromadami
sněhu a užívali jsme si pravou
valašskou zimu.
V průběhu kurzu, který
trval až do soboty 14. ledna,
jsme byli ubytovaní v hotelu
Labyrint. První den nás instruktoři rozdělili do družstev podle
našich schopností, a abychom
se na svahu lépe poznávali,
byly každému družstvu přiděleny
rozlišovací vesty různých barev.
Najednou se z nás tedy stali „Červení“, „Modří“, „Zelení“… a na tato
nová „jména“ jsme na svahu museli reagovat. Celkem jsme byli
rozděleni do šesti družstev, z nichž
jenom jedno tvořili snowboarďáci,
zato dvě družstva lyžařů byli úplní
začátečníci. Na konci kurzu už to
ovšem neplatilo - velkou sjezdovku
zvládli všichni.
Jak už to na lyžařských kurzech bývá, třetí den je považován
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první pomoci, lyžařské teorie
apod.
Vrcholným dnem celého
kurzu byl pátek. Odpoledne se
uskutečnily závody ve slalomu
a večer se konal karneval, kde
byli na závěr vyhlášeni nejlepší lyžaři, a všichni účastníci
kurzu dostali sladkou odměnu
a pamětní list. Opravdovou
tečkou pak byla diskotéka,
kterou jsme si všichni bezvadně užili. V sobotu ráno jsme
si sbalili své věci, pouklízeli
největší nepořádek na pokojích a povzdechli jsme si, že
je škoda, že nám ten „lyžák“
tak rychle utekl.
Karolína Jurová
a Jarmila Vybíralová,
žákyně 7. ročníku
za kritický, což se v našem případě potvrdilo doslova. Jeden náš
spolužák odjel ze svahu sanitkou,
protože si zlomil nohu. Tento den
probíhal výcvik jen dopoledne, odpoledne jsme pak trávili někteří
v bazénu a někteří jsme se zapojili
do soutěže o nejhezčí sochu postavenou ze sněhu.
Každý večer jsme se scházeli všichni ve společenské místnosti, kde jsme hráli různé hry
nebo jsme se dívali na film anebo
jsme vyslechli přednášku z oblasti

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Klub důchodců Holešov slavil padesát let existence
Výroční členská schůze klubu důchodců, která proběhla ve středu
14. března v klubu holešovského kina Svět, se nesla v duchu slavnostního připomenutí padesáti let existence klubu. Kromě zasvěcené
bilance činnosti jak za uplynulý rok, tak za pět dekád pozpátku a několika zpráv přednesl svou zdravici také holešovský starosta Zdeněk
Janalík. Doprovázel ho přitom místostarosta Jaroslav Chmelař, přičemž
zúčastněné penzisty přišly pozdravit ještě tři ženy - členka zastupitelstva
Svatava Ságnerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Věra Lišková a pracovnice Městského kulturního střediska Holešov
Lenka Hasníková.
Mile zapůsobil i kulturní program, který se svými žáky připravili
učitelé Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov.
Všichni přítomní si připomněli nejen historii, ale zejména bohatou
činnost, kterou klub vyvíjí ať už co se týče zájezdů, oslav, nebo besed
či přednášek. I když současná členská základna čítá 73 členů, zve holešovský klub důchodců do svých řad další seniory - určitě se se svými
vrstevníky nebudou nudit.
Text a foto Robert Rohál

Dne 10. února 2012 se ve Střední škole
nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem
uskutečnila pro žáky 3. a 4. ročníků přednáška
od společnosti COOLAGENT Brno, která zajišťuje vzdělávací i pracovní pobyty v zahraničí.
Studenti se dozvěděli o možnostech vycestování
do zahraničí a získali veškeré informace týkající
se této problematiky. Dotazů pro přednášející
Šárku Březovskou bylo hodně a směřovaly především na možnosti práce v zahraničí. Největší
zájem byl projevován o Anglii, Španělsko a Řecko. Bylo očividné, že o cestování během letních
prázdnin, získání nových zkušeností a procvičení
cizího jazyka je čím dál větší zájem.
Já i spolužáci jsme rádi, že i pod novou
hlavičkou sloučené školy běží dál programy,
s nimiž jsme se setkávali i v minulosti.
Mgr. N. Jaroščková,
vyučující anglického jazyka
Ivana Čubová, studentka 4. B

Dámská móda K Fashion
nám. E. Beneše
Kamila Nevřalová

V podvečer 8. března proběhla v Městské knihovně v Holešově přednáška pana Dalibora
Kolbingera s názvem Z historie
neprofesionální archeologie
na Holešovsku a Bystřicku.
Pan Kolbinger seznámil posluchače s osobnostmi a vývojem
amatérské archeologie v regionu
od jejího počátku až do současnosti. Představil také informační
zpravodaj Archeologie Moravy
a Slezska, který pravidelně vydává Česká archeologická společnost. Všechna vydaná čísla
Archeologie Moravy a Slezska si
můžete vypůjčit v naší knihovně.
Městská knihovna Holešov

Městská knihovna v Holešově
Vás zve na literárně-hudební podvečer

Nabízíme nejnovější trendy sezóny
Dovoz Itálie, Francie, tuzemsko,
Turecko, Španělsko, Polsko

Ke 120. VÝROČÍ NAROZENÍ
KARLA POLÁČKA

VELKÝ VÝBĚR PLAVEK i vel. 46
NOVĚ I VELIKOST XXL

Čtvrtek 22. března v 17 hodin

Pro stálé zákaznice SLEVA!
Při nákupu nad 1000 Kč
obdržíte dárek

Účinkuje Malé divadlo MěK a komorní soubor
Corda Magico.

Každý čtvrtek od 14.00 hodin
LÍČENÍ kosmetikou Mary Kay ZDARMA

Studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25 Kč
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Byl to Karel Košárek, který zahájil 15. března koncert Talichova
komorního orchestru.

Talichův komorní orchestr sklidil zasloužený úspěch.
Foto Jiří Vojáček a Robert Rohál

Se zájmem holešovské veřejnosti se setkal i koncert Večer sólistů III Holešovského komorního orchestru, který proběhl v neděli 18. března v zámecké
sala terreně. Vystoupila i přední česká harfenistka Dana Suchanová.
Foto Jiří Vojáček

12

www.holesov.cz

hole‰ovsko 6/2012

Kultura v Holešově? Ta „jede“ a má pořád co nabídnout

Na vernisáži Roberta Rohála
a Hany Palečkové v kavárně Cinema
se sešla příjemná společnost.

Také holešovská kapela Texas přilákala
do zámeckého New Drive Clubu hodně lidí,
kteří se skvěle pobavili poslechem i tancem.

Velký ohlas vyvolal Svatební a společenský veletrh, který proběhl v holešovském zámku v sobotu 17. března.
Pozornost připoutala jak spousta stánků s kosmetikou a módou, tak velká módní show, kde nechyběla ani „misska“ Eliška Bučková.
V rámci celodenního „maratonu“ zazpívala Gabriela Gunčíková. Foto na straně František Sovadina, Jiří Vojáček a Robert Rohál
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Energit zahrál v New Drive Clubu

kino
LABYRINT (ČR 2012, 93 minut, thriller)
Ambiciózní Renata (Lucie Vondráčková)
točí reportáž o mystice v současné době,
navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji
nakonec zavede k legendě o dávných
chodbách v podzemí staré Prahy. V domě,
jehož sklepení by mohlo být bránou do tajemného labyrintu, se začnou ztrácet lidé.
Jakoby se v podzemí pod domem cosi
probudilo k životu. Pověst o středověkých katakombách a další stopy vtáhnou
do děje i mladého historika a Renatina
bývalého přítele (Jan Zadražil), experta
na statiku sklepů (Martin Zbrožek) a Renatinu exotickou spolubydlící Kiaru (Mary
Coronado). Pod sklepem domu opravdu objeví další skryté chodby a v honbě
za senzačním objevem se je na vlastní
pěst rozhodnou prozkoumat. Romantické
dobrodružství trvá ale jen chvíli. Nekonečný a nepřehledný labyrint chodeb bez
konce budí hrůzu a skupině brzy nezbývá
než zoufale volat o pomoc a začít bojovat
o holý život. Teprve v podzemí se navíc
ukáže, že každý ze „ztracených“ má své
důvody, proč se tam vydal. Je nebezpečnější nepřesná mapa, nebo jedno dávné
tajemství? Co se v labyrintu skrývá? Je
jisté, že odpovědí se nedožijí všichni...
Režisérem filmu je Tomáš Houška, za kamerou stáli Martin Matiášek a Michael
Gagut. Hudbu k filmu zkomponoval Filip
Goméz.
Kino Svět v Holešově snímek promítne
v úterý 27. března od 18 a 20 hod.

Legenda se vrátila. Řeč je o kdysi tolik
slavném jazzrockovém seskupení kolem věhlasného kytaristy Luboše Andršta. Neméně
slavný basista Vladimír Guma Kulhánek sice
nakonec v sestavě chyběl, nicméně zpěvák

Talentovaný David Deyl
I když ho sleduji krátký čas,
jeví se mi David Deyl jako pozoruhodný zpěvák. Je to velký melodik,
který si své písně skládá sám a u klavíru mu to navíc vyloženě
sluší. Vedle muzikantského umu
a citu má obrovské charisma. Jeho
písničky mají hlavu a patu, ale především melodickou linku a náboj
- a pak ještě cosi, co je těžko definovatelné, něco, kde cítíte jakousi
jiskru a jasnozřivý talent…
To všechno jsem si uvědomil
při poslechu jeho obou CD a pak

14

znovu a znovu, naposledy třeba
v TV soutěži To byl náš hit, kde
báječně zazpíval slavnou skladbu
„You Are So Beautiful“, které navíc
dodal kouzlo své osobnosti.
Nelze se tedy divit, že boduje na zahraničních festivalech,
v tuzemských anketách a soutěžích - a že hostuje i v koncertní
show Heleny Vondráčkové. Kdypak ho asi uslyšíme v Holešově?
Zámecký New Drive Club by určitě
vyprodal.
Robert Rohál

a klávesista Honza Holeček ne. Kapela, která
opět čile koncertuje, zahrála v Holešově v pátek
16. března - a nepochybně potěšila všechny,
kdo na ni dorazili.
Text Robert Rohál, foto Jiří Vojáček
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Dokážu si nahodit fasádu během hodiny, říká Miss Angelika
Holešovská restaurace V Podzámčí se
ve čtvrtek 12. dubna promění v travesti kabaret,
kde vystoupí známá umělkyně Miss Angelika.
V civilu jde ovšem o pětatřicetiletého Martina
Fritsche z Brna, který se travesti show věnuje
už nějaký čas. A byl tak laskavý, že před svým
vystoupením v Holešově poskytl našemu listu
následující rozhovor.

Rozhovor
Jak dlouho se věnujete travesti kabaretu a co vás k tomu dovedlo?
Začátky sahají bezpochyby už někam
do minulého století, na začátku byla sázka
u piva, po prvním vystoupení přišla další nabídka, potom vznikla skupina XXL a už mě to
semlelo.
Jak lidé reagují na travesti vystoupení
a kde všude vystupujete?
Většinou lidé chodí přímo na travesti, takže
reakce jsou vesměs kladné. Ani si nepamatuju,
že by někdo reagoval negativně, možná nějaký
opilec někde na diskotéce.
Vystupuji skoro všude tam, kde si mě
objednají - na plesech, firemních večírcích,
diskotékách, velkých kabaretech, na různých
oslavách atd. Vystupoval jsem třeba i na letišti, lodi, návěsu nákladního auta, na náměstí,
ve středověkém prostředí... Teď mě čeká například tvz. „obýváková show“ v Opavě pro jednu
nevěstu na její rozlučce se svobodou.

které jsme předali Dětské nemocnici v Brně.
Jen tak okrajově, já do míče nekopu, jsem tam
za kulturní vložku.
Podívejme se do zákulisí. Působit
v této disciplíně je zřejmě hodně náročné
i co se týče kostýmů, paruk a líčení...?
No jejda, hlavně ty kostýmy. Ale naštěstí
mám skvělé a šikovné švadlenky, které mi
vycházejí vstříc i v těch nejnemožnějších nápadech.
Co se týče líčení, tak už mám „vymalovanou“ ruku a dokážu si nahodit fasádu během
hodiny. Ale je fajn se svěřit do rukou vizážistů,
což využívám většinou při focení.
Na co se může těšit publikum v Holešově? A ještě jedna podotázka: které
umělkyně vás inspirují k nastudování čísel,
v nichž je předvádíte?

Je pravda, že kromě sólového recitálu
působíte i v ostravském kabaretu?
Dá se říct. S kabaretem Fiesta děláme
téměř tříhodinový večerní program. V současné době jezdíme s programem Připoutejte se,
prosím! Je to pro mne skvělá zábava, a to jak
na jevišti, tak i v zákulisí.
Jsem také členem fotbalového týmu Menšíkova 11, ve kterém hrají herci, zpěváci, moderátoři, sportovci, podnikatelé. Prezidentem
týmu je syn slavného herce Petr Menšík. Přes
sezonu hrajeme charitativní zápasy, z nichž
výtěžek věnujeme nemocným dětem. Za rok
2011 se nám podařilo vykopat 100 000 korun,

Taneční pár z Holešova
zabodoval
BŘECLAV, HOLEŠOV - Sedmé místo obsadil na 15. ročníku taneční soutěže Břeclavská romance
seniorský pár František a Ladislava Kulhaví. Tanečního klání,
které proběhlo minulý víkend, se

MKS Holešov
a zahradnictví Stella
pořádají ve dnech
23. - 26. 3.
výstavu

VÍTÁNÍ JARA
Denně
od 8 do 17 hodin
v zahradnictví
Stella
16

zúčastnilo devatenáct párů od 15
let. Holešovský pár, který se už
několik let s úspěchem zúčastňuje soutěží a přehlídek, zabodoval
v oboru dospělý standard.
RR

JARNÍ LÁSKA
Cesta úsměvů
a letmé dotyky
jarních paprsků
vábí ptačí zpěv.
Tolik slůvek
říkáš
a všechno krásné
jí chceš dát.
Pohled jejích očí
a ty oči
umí čarovat.
(z tvorby Jany Ledinové)

Martin Fritsh s Lucií Bílou.
Hlavně doufám, že se diváci pobaví, zapomenou na starosti - a třeba si i se mnou zazpívají a zatančí. V recitálu zazní písničky, které
dělám normálně při kabaretech, ale i ty, které
jsou blízké mému srdci, mají hezkou melodii
i text, muzikálovky atd. Ale které „zpěvandule“
tam budou, to neprozradím. Snad jen to, že zazní i hymna travesťáků - Když se načančám.
Předvádíte různé zpěvačky a typy. Které zpěvačky máte vy sám nejradši?
Já miluji tu naši, československou pop
music. Nejraději mám asi Ivetu Bartošovou,
Ilonu Csákovou, Mariku Gombitovou, z těch
současných Moniku Absolonovou nebo Martu
Jandovou.
Které travesti skupiny jsou podle vás
u nás nejlepší?
Přemýšlím, jestli jsem někdy vůbec na travesti show byl. Myslím, že každá skupina má
to svoje, každá je jiná. I když nejlepší je ta, se
kterou vystupuju 
Co je podle vás na travesti kabaretu to,
co lidi přitahuje?
Travesti je vlastně takovej miš-maš - zábava, módní přehlídka, show… A hlavně už ta
představa chlapa v dámských šatech...
Ptal se Robert Rohál
Foto archiv Martina Fritsche

Publikace o holešovské
hraběnce vyjde v dubnu
Rozšířené vydání publikace
Vzlety a pády hraběnky Barbory
Wrbnové vyjde už v dubnu v edici
Knihovička Holešovska. Brožuru
vydá město Holešov v měsíci, kdy
uplyne 120 let od hraběnčina naro-

zení. Autor publikace Robert Rohál
děkuje všem, kteří přispěli vzpomínkou, nejrůznějšími informacemi
či fotografiemi s paní Wrbnovou.
(red)
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Psaní veršů je pro mě určitý způsob vyjadřování
nálad, říká Jana Ledinová
Janu Ledinovou znám snad
třicet let. Známe se dost dobře
a dlouho, a tak o ní vím kdeco.
Snad můžu prozradit, že léta učí
na základní škole praktické, že
má syna s rodinou v Londýně a že
ve volném čase píše verše. Některé se objevily v průběhu posledních
pár let i v Holešovsku. Když jsem
ji nedávno potkal na jedné akci
ve středisku volného času TYMY,
napadlo mne ji požádat o rozhovor.
A protože neprotestovala, rozhovor s holešovskou básnířkou je
na světě - a já vám ho teď předkládám…

Rozhovor
Co to bylo za akci v TYMY?
Akce v TYMY ještě běží, týká
se dětí 8. a 9. tříd nejen naší školy.
Jedná se o pohybové aktivity jako
streat dance, cvičení na trampolínkách a další aktivity, které mají
dětem ukázat jiné činnosti než hry
a serfování na internetu... Paní
ředitelka Jarmila Vaclachová přizvala na tuto akci lektory ze Zlína.
Pro děti je to bezplatné, líbí se jim
to. Myslím, že se to paní ředitelce
Vaclachové hodně povedlo.
Vím o tobě, že léta působíš
jako učitelka, ale povídejme si
o poezii. Vzpomeneš si na verše, které jsi prvně četla?

Vzpomeneš si, kdy jsi napsala ty první verše?
Jako holku mne zaujal Vítězslav Nezval - jeho lyrika. Pak to byli
tehdy módní a současní básníci
Petr Skarlant a Jiří Žáček... Dosud
mám oblíbené verše z Kytice Karla
Jaromíra Erbena. Jeho archaické
výrazy si užívám.
Stalo se, že ti někdy napsal
milostné verše kluk, muž?

Na bílém papíře
něžná slůvka
jak krajkoví
krajkářky
zašlých dní
v čase
Kdo to ví?
Lásky vyznání
a píseň vánoční
se nemění
ta osnovní
nitka života
kolem níž
čarokrásný vzor vykvétá
ze všech časech
věků

POZVÁNÍ

Básnířka Jana Ledinová.
Určitě. Bylo to ještě v dobách, kdy jsem studovala na gymnáziu... Ctitel však zůstal dodnes
utajen. Těžko říct, jestli bohužel,
nebo bohudík...

vždy si udržela noblesu. A to je
pozitivní, smysluplné.
Napadlo tě vydat z tvé tvorby básnickou sbírku? Máš to
v plánu?
Tato otázka otevírá moje tajné
přání. Textů, básniček je vcelku
dost. Kdyby se to všechno doplnilo nějakými pěknými obrázky či
poetickými fotografiemi, mohlo by
to být třeba i zajímavé. Psát texty,
aby zůstaly nečteny a založeny
v šuplíku, není určitě to pravé.
V této situaci se neodvažuji být
více konkrétní.
Text a foto Robert Rohál

Úplně první byly od Josefa Václava Sládka určené dětem. Už tenkrát
mi jejich rýmy připadly zajímavé.

KRAJKOVÍ

Co tě vede k psaní veršů?
Co tě motivuje, inspiruje?
Psaní veršů je pro mě určitý
způsob vyjadřování nálad, emocí,
krásy přírody, krásy vůbec.
Budeš mít verše i v chystané publikaci o hraběnce Barboře
Wrbnové. Jaká to byla - podle
tebe - žena?
Paní hraběnka Barbora
Wrbnová byla bezesporu velká
osobnost. Její život nebyl lehký,
lepší časy vystřídaly horší - a toho
horšího přinesl její život více, přímo
hodně. Se vším se ale vyrovnala,

Jméno růže
v ústech sládne
a ve větru ševelí
čarovnými vůněmi.
Pozvi nás
v letním ránu
na dobrou
prázdninovou kávu
někam
na slunný jih

SVÍTÁNÍ
Ještě než
vejde nový den
branou světla
připraví
rosa
pohár vína
na zdraví
všech trav
pro potěšení
zelenému listoví.
A první paprsek
Zemi zahalí
do nádhery
z diamantů

SNĚŽENKY
Jako první sněženky
rozkvétají
a na prokřehlé zemi
něžný ubrus prostírají
bělostný.
Tak bílý
až se tají dech
aby mohl zachytit
Kristovu krev
(z tvorby Jany Ledinové)
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Thesaurus Hollesoviensis a malíř (nejen) Holešova
František Růžička - 13. díl
Pokud jsme se v minulých dílech našeho
seriálu drželi spíše raritních sbírkových předmětů, výtvarná díla Františka Růžičky, která
dnes chceme představit, tvoří v Městském
muzeu a galerii (dále MMGH) jednu z nejvýznamnějších částí fondu výtvarného umění.
Jeho obrazů, kreseb, ale i skic bychom zde
našli přes 59.

Doménou krajina nebo město
Málokdo z obyvatel Holešova a okolí někdy
neviděl něco z tvorby Františka Růžičky. Jeho
obrazy jsou pak nejdůvěrněji známy těm, kteří
chtějí poznat naše město a okolí ještě před
jeho radikálními stavebními proměnami, kterými
ve druhé polovině 20. století prošlo. Zájemcům
o místní vlastivědu a poznání minulosti slouží
jako neocenitelný pramen pro historické a umělecko-historické poznání, protože zachycuje
mnoho již zničených nebo zásadně přestavěných nemovitých nebo movitých památek
(např. větrné mlýny v okolí či Židovskou čtvrť).
Naopak výtvarníci neupírají jeho dílu i výtvarnou
hodnotu a zdůrazňují zejména jemnost barev,
svěžest a bohatou paletu barev (např. ve svých
mnoha článcích v Holešovsku to napsal pan
Jiří Valenta).
Malířovým nejčastějším námětem byla
krajina v impresionistických akvarelech, olejomalbách a pastelech. Figurální malbu pěstoval
v menší míře - známe ovšem i autoportréty
a portréty jeho nejbližších rodinných příslušníků.
Jiné techniky jako dřevoryty, lepty, suché jehly,
mědirytiny jsou v jeho díle zastoupeny méně.

Malířem Holešovska
František Růžička se narodil 11. února
1882 v Litomyšli. Roku 1909 se přestěhoval
do Holešova, prožil zde celý život a město
i jeho okolí si zamiloval. Proto je právem nazýván malířem Holešova, Holešovska i celého
Záhoří. 30 let působil jako profesor kreslení
na holešovském gymnáziu.

SERIÁL
Na povahu i učitelování Františka Růžičky
máme asi nejkrásnější vzpomínku od jeho žáka
prof. Antonína Andrlíka, který napsal: „Jaký
člověk byl Fr. Růžička? Z fotografií na nás hledí
vážná tvář muže s vousky, která je jakýmsi
ztělesněním někdejšího typu profesora. Ale
kdesi v koutcích úst a ve vějířích vrásek u očí se
tají chlapecký úsměv. A to byl právě František
Růžička. Ve škole neomezeně vládl ve svém
rozsáhlém sále kreslírny v 2. patře… ale mimo
vyučování byl tím nejlaskavějším člověkem,
jakého si lze představit.“ (Zpravodaj města
Holešova 1972, č. 14).
Růžička byl i u založení a vedení kroužku
holešovských výtvarníků v roce 1951. Zemřel
ve věku 76 let 21. srpna 1958 v Kroměříži,
do konce života bez ustání tvořil. Šíři jeho díla
ukázaly výstavy uspořádané postupně v letech
1957, 1969, 1972, 1982 v holešovském zámku.
V devadesátých letech pak byla i v Městské
galerii věnována část stálé expozice prezentaci
jeho děl.

Žopská brána.

Zajímavé malířovy představy
Kromě obrazů, které již holešovská veřejnost měla možnost zhlédnout, dnes představíme soubor 12 lavírovaných kreseb, který se
do MMGH dostal v roce 2008. Tento soubor byl
zakoupen od paní Evy Dohnalíkové z Hulína
a zachycuje opět holešovská místa a zákoutí,
byť v nyní již mnohdy neznámé podobě, např.
Malou ulici, domy na náměstí - Klesnilův dům
(č. p. 25), Thomaštíkův dům (č. p. 26), dům
Skuherských (č. p. 1), Schneeweisův dům
(č. p. 61), hotel Slavia a v dnešní Palackého
ulici Buchingerův dům.
Poměrně zajímavá je malířova představa
o vzhledu trinitářského kláštera s kostelem
sv. Anny a jeho rekonstrukce dnes již neexistující Žopské brány. Ta byla zbořena již v roce
1888, a tak ji malíř nikdy nemohl vidět. Zachoval
se ovšem její popis, kterého se přidržel. Tyto
dvě kresby proto v dnešním čísle otiskujeme.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Trinitářský klášter s kostelem sv. Anny.

Mgr. Ondřej Machálek
Ilustrace František Růžička

Městská knihovna upozorňuje

Besedy v knihovně

Městská knihovna v Holešově zřizuje pro své zdravotně handicapované
čtenáře knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí domluvě doručeny přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu
navštěvovat osobně.

Čtvrtek 22. 3. v 17 hodin.
Literárně-hudební podvečer
ke 120. výročí narození
Karla Poláčka

Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle 573 396 524, 571 160 893
nebo na e-mailové adrese knihovna@mks.holesov.cz.
(red)
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Pondělí 26. 3. v 17 hodin
70 let od zničení nové
synagogy v Holešově

(red)
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Předposlední radnice - historie jednoho domu
kteří mu předložili dva návrhy.
První z nich, schválený tehdejším
holešovským starostou Haukem,
zřejmě od roku 1913 až dodnes
nikdo neviděl. Máme mimořádnou příležitost prohlédnout si tento návrh, který je zcela odlišný
od současné realizace - jedná
se o silně historizující fasádu se
secesními prvky, která hodně
připomíná tzv. Schrottův dům
(Palackého ulice č.p. 523) vedle
nynější ČSOB. Nakonec zřejmě
ale Beerovi zvolili modernější
a honosnější řešení s výrazným
vysunutým arkýřem a střídmější
fasádou, které jejich domu daly
podobu, již s drobnými úpravami
HISTORICKÁ
známe doposud.
ZAJÍMAVOST (seriál)
Beerova továrna zde působila do konce třicátých let. Jako
Díky archívu M. Olšiny máme k dispozici relativně bohatí lidé s řadou konunikátní fotografii tohoto domu z konce 19. taktů si Beerovi včas uvědomili
století - zcela vlevo vidíme do náměstí vybíhající riziko, které pro ně jako osoby žiTomaštíkův dům (nyní drogerie č. p. 26), vedle dovského původu znamená vývoj
něj tzv. Kernův dům (č. p. 25), nahrazený nyní a rozpínavost sousední němecnovostavbou Komerční banky. Napravo od č. ké říše. Informace si vyhodnotili
p. 24 je potom dům č. p. 23, nyní bohužel správně a v roce 1937 svůj dům
Dům, kde kdysi žila Beerova rodina.
zchátralá bývalá budova Slavie (tzv. Čmelův prodali holešovské obci, která
právě hledala místo bylo zřízeno zázemí - např. městské muzepro holešovskou rad- um dostalo přízemí zadního dvorního traktu
nici - dosavadní objekt (ve kterém byl donedávna klub důchodců),
na nám. Dr. E. Beneše ve vedlejších prostorách byla umístěna městč. p. 11 (s průjezdem ská knihovna. A na zadním dvoře areálu byl
na nám. Sv. Anny) už postaven jako novostavba domek městské
nestačil modernímu šatlavy (věznice).
pojetí radnice a s tím
Protože zde radnice (později Městský
spojeným veřejným národní výbor) vydržela až do osmdesátých
službám. Město ihned let 20. století, zvykli si ti starší z nás označopo zakoupení objektu vat tuto budovu jako radnici novou, na rozdíl
nechalo zpracovat od radnice staré v č. p. 11 (i když nejstarší,
vlastní projektovou původní radnice byla v domě č. p. 32, zvaném
dokumentaci, podle nyní Davidův dům s prodejnou Zverimexu).
které byl dosavadní Po získání budovy zámku pro kulturní potřeby
honosný byt Beero- v Holešově v padesátých letech a přemístění
vy rodiny v 1. patře knihovny a muzea do podstatně větších prostor
určen pro reprezen- byly uvolněné místnosti ve dvorní části domu
taci obce a úřadovnu č. p. 24 využívány jako kanceláře místního
starosty, a na dvoře, podniku Dřevopodnik.
v bývalých výrobních
A poté, co i tento dům přestal stačit narůsprostorách, potom tajícím potřebám městského úřadu a uvolnila
Radnice č. p. 24 - nerealizovaný návrh.
se velká a moderní
dům, podle kterého se v 18. století jmenovala
budova tzv. cizinecké
celá současná Malá ulice - Čmelová), hostinec
přípravky, přestěhov ní se v průběhu věků jmenoval „Zlatý kříž“,
vala se v roce 1984
„U císaře rakouského“ a „U Lípy svobody“.
holešovská radnice
Další historii tohoto domu se podařilo
do budovy bývalého
v těchto dnech objasnit díky zajímavému objevu
okresního silniční- když kurátor holešovského Městského muzea
ho úřadu, později
Mgr. O. Machálek přebíral hromadu dokumenokresního národního
tů, umístěných porůznu v budově kina Svět
výboru a nejpozději
(Central), našel v ní relativně tenkou složku se
přípravky Univerzity
zajímavým obsahem - obsahovala projektovou
17. listopadu na nydokumentaci k domu č. p. 24 od roku 1913 až
nější Masarykově ulido třicátých let 20. století. A některé z těchto
ci č. p. 628. A tudíž ti
dokumentů jsou opravdu unikátní.
mladší si zvykli nazýV roce 1913 totiž koupil dům úspěšný
vat novou radnicí bužidovský podnikatel Jindřich (Heinrich) Beer
dovu na Masarykově
se svým synem Rudolfem s tím, že jej přestaví
třídě a starou radnicí
na reprezentativní sídlo své rodiny a současbudovu č. p. 24.
ně na moderní továrnu na výrobu konfekce,
především pak pracovních oděvů. Zadal zřejmě vypracování projektu dvěma stavitelům
(jejichž jména se bohužel nepodařilo zjistit),
Karel Bartošek
A tuto část holešovského náměstí určitě poznáváte. Nebo ne?

Mimořádně výraznou dominantu hlavního
holešovského náměstí - Dr. E. Beneše tvoří
dům č. p. 24, nazývaný staršími Holešovany
„Beerův“ dům, těmi o něco mladšími „nová“ radnice, těmi nejmladšími „stará“ radnice. Z čeho
vychází takovýto zmatek v lidovém označení
budovy, jejíž přestavba a rekonstrukce v posledních letech bohužel nebyly z památkového
hlediska příliš šťastné? Důvodem je zajímavá
historie této budovy v posledním století. Do roku
1913 prošel dům rukama mnoha majitelů. Byla
to typická budova holešovského náměstí - jednopatrová, s průjezdem na dvůr, s obchůdky
po obou stranách. Dům byl už od středověku
nadán šenkovním právem, jeho majitelé tedy
v něm provozovali hostinec.
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LÉTO S TYMY 2012 - POBYTOVÉ TÁBORY
25. 6. - 29. 6. Mám malý stan - Táborový pobyt pro rodiče s dětmi
- Podhradní Lhota - Češková - 800,-

6. 8. - 10. 8. Vykutálený tábor s Evou, Pohybové a výtvarné hry, výlety
a zajímavosti z mikroregionu - Holešov - Rudolfová - 1.090,-

29. 6. - 7. 7. Rybářské léto - ve spolupráci s SVČ Rožnov p. R. a Valašské Meziříčí
Pro členy rybářského kroužku - Horní Lideč - Stachová - 2.600,-

6. 8. - 10. 8. Tábor přes objektiv - Putování s fotoaparáty za nevídanými
krásami - zpracování vlastních výtvorů a na závěr vernisáž - Holešov
- Rudolfová - 1.090,-

8. 7. - 14. 7. Indiánský příběh pokračuje - Dobrodružná celotáborová
hra, soutěže, hry, výtvarná činnost, táborák - Podhradní Lhota - Rudolfová 1.890,-

13. 8. - 17. 8. Pohádkové divadlo - Nejen pro ty, co rádi hrají divadlo,
výtvarné a hudební činnosti, hry - Holešov - Němcová - 1.090,-

8. 7. - 14. 7. Léto s tancem - Různé taneční styly, hry, soutěže, zábava,
táborák - Podhradní Lhota - Pešková - 1.890,8. 7. - 14. 7. Hravá angličtinka - Základy angličtiny formou her - pro
1. stupeň ZŠ, hry, soutěže, táborák - Podhradní Lhota - Češková +
zahraniční lektor - 1.890,15. 7. - 20. 7. Ateliér v přírodě, výtvarně-karamický tábor Tvoření
na téma českých svátků, keramika, tvoření z přírodnin, šperky, dekorace,
trika - Podhradní Lhota - Sigmundová, Rudolfová - 1.890,13. 8. - 17. 8. Léto na koni - Dobrodružství spojené s vyjížďkou na koni
- Horní Bečva - Češková - 3.190,-

13. 8. - 17. 8. Léto s mičudou - Fotbalové soustředění určeno pro členy
ZÚ - Holešov - Linda - 1.090,20. 8. - 24. 8. Léto s mičudou - Fotbalové soustředění určeno pro členy
ZÚ - Holešov - Linda - 1.090,20. 8. - 24. 8. Hannah Montana - Móda, tanec, trendy - Holešov - Pešková - 1.090,27. 8. - 31. 8. U nás v TYMY - Pestrá nabídka z připravované činnosti kroužků SVČ + výlet do ZOO - Holešov - Češková, Sigmundová
- 1.090,-

OZDRAVNÉ POBYTY

13. 8. - 17. 8. Beskydská olympiáda - Sportovní hry - Horní Bečva
- Ševčík - 2.690,-

8. 6. - 17. 6. Chorvatsko - Plava Laguna - Ozdravný pobyt pro rodiny
s dětmi, pro zájemce kurz muzikoterapie s Jitkou Králíkovou (příplatek: 1.200,-) - ubytování v apartmánech - Vaclachová - 6.460,- dosp.,
5.960,- dítě
1.960,- dítě bez lůžka

13. 8. - 17. 8. Hravá angličtina - Anglická konverzace formou her,
pobyt v přírodě, hry, soutěže - Horní Bečva - Vaclachová + zahraniční
lektor - 2.690,-

24. 8. - 2. 9. Itálie - Caorle - Ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi,
Ubytování ve stanech, plná penze
Možnost muzikoterapie (příplatek: 1.200,-) - Vaclachová - 4.290,-

13. 8. - 17. 8. Výtvarné dobrodrůžo - Tvořivé hrátky s barvami, našminkujeme přírodu - Horní Bečva - Rudolfová + lektor - 2.890,-

13. 8. - 17. 8. Hip-hop (nejen) základy hip-hopu a další taneční styly
- Horní Bečva - Pešková + taneční lektor - 2.690,13. 8. - 17. 8. Bezbariérová komunikace - Základy znakového jazyka
- Horní Bečva - Veselá - 2.690,13. 8. - 17. 8. Logopedie hrou - Pro děti z MŠ a ZŠ s vadou řeči, hry,
soutěže, táborák - Horní Bečva - Vaclachová + logoped - 2.690,13. 8. - 17. 8. Taneční léto s Olgou - Soustředění pro taneční zájmové
útvary (sundance, happydance) - Horní Bečva - Pešková - 2.690,13. 8. - 17. 8. Breakdance - Základy breakdance stylu, hry, soutěže,
výlety, táborák - Horní Bečva - Pešková + taneční lektor - 2.690,13. 8. - 17. 8. Čáry máry - Jednoduchá kouzla, pokusy, rébusy, šifry,
caching, hry, soutěže - Horní Bečva - Rudolfová - 2.890,13. 8. - 17. 8. Muzikoterapie pro dospělé - Šamanské bubny, tibetské
mísy, automatická kresba, léčba světlem - Horní Bečva - Vaclachová +
lektorka Jitka Králíková - 2.490,- bez dopravy
2.790,- s dopravou + 2.200,- muzikoterapie
23. 7. - 4. 8. Dobrodružství pod stanem - Dobrodružná celotáborová
hra, soutěže, hry, večerní hry, výlety, táboráky - Podhradní Lhota - Vaclachová - 3.300,*Tábor organizuje PS M. Očadlíka

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
9. 7. - 13. 7. Holešovský sporťák - Jezdectví, stolní tenis, bowling, minigolf, turistický výlet + program v SVČ Holešov - Sigmundová - 1.090,16. 7. - 20. 7. Barevné prázdniny - Výlety po okolí Holešova s objevováním barev v přírodě a zpracováním přírodnin, dílničky, tvořilky - Holešov
- Češková - 1.090,23. 7. - 27. 7. Křížem krážem Holešovem - Poznávání kulturních
památek města Holešova, výtvarné a hudební činnosti, hry - Holešov
- Němcová - 1.090,30. 7. - 3. 8. Putování s jednorožcem - Akční přírodovědně-turistický
s celotáborovou hrou + 2 výlety - Holešov - Sigmundová - 1.190,-
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Středisko volného času,
příspěvková organizace
CESTOVNÍ AGENTURA
Sokolská 70, 769 01 Holešov
pořádá
v sobotu 7. dubna 2012

VELIKONOČNÍ
JARMARK
V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Odjezd v 10 hodin - AN Holešov
(předpokládaný odjezd
z Rožnova v 17.00 hodin)

Cena: 150 Kč/ os.
(doprava a průvodce)
Dítě do 3 let na klíně zdarma
Valašské muzeum v přírodě
- nabídka dárků tradičních řemeslníků
s bohatým zvykoslovným programem.
Bližší informace a přihlášky v kanceláři
TYMY nebo na tel.: 573 39 69 28
nejpozději do 2. dubna 2012.

www.holesov.cz
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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. Spontánní aktivity (kulečník, stolní
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
23. 3. ODPOLEDNE NA CYKLOSTEZCE od 15.00 do 17.00, zábava o přírodě pro celou
rodinu na cyklostezce Všetuly
25. 3. VÍTÁNÍ JARA - sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov - první jarní vycházka do Přílep, od 11.00
pestrý program na myslivecké chatě - hry pro
děti, táborák s opékáním špekáčků, přírodovědný kvíz pro děti i dospělé, pro účastníky pochodu zajištěny špekáčky, kdo se zúčastní pouze
programu v Přílepích - špekáčky s sebou
27. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MODELOVÉ ŽELEZNICI - v ulici Školní od 15.00
do 17.00
27. 3. MUZIKOTERAPIE - KURZ - od 16.00,
cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 23. 3.
30. 3. - 31. 3. NOC S ANDERSENEM - sraz
v 16.00, ukončení v sobotu v 9.00, dobrodružství s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění,
týmové hry, zpívání, přihlášky do 28. 3., cena:
50,- (nocleh, pitný režim, program, odměny,
snídaně, pedagogický dozor)
ANKETA - „ SRDCE NA DLANI“
- dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím
kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům
do 31. 3. 2012
- anketní lístky + schránka jsou k dispozici
u služby TYMY a také ve školách
PŘIPRAVUJEME
2. 4. KRASLIČENÍ S ALBERTEM - od 14.30
do 16.30 - malování kraslic na sklo, nejlepší
práce odměněny velikonočním balíčkem
3. 4. PŘIŠLO JARO DO VSI - dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, vystoupení folklorních
souborů z Hané a Valašska
4. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY - od 16.00
do 18.00, výroba ozdob a přáníček, cena:
od 20,5. 4. TURNAJ DĚTÍ V BOWLINGU - od 11.00,
pro děti od 5 do 18 let, startovné: 150,5.4. a 6.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - zajištěn program pro děti od 9.00 do 12.00 (cena:
30,-) , od 13.00 do 16.00 (cena: 30,-)
14. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - mažoretkový
festival na zámku v Holešově, začátek v 9.00,
soutěžní disciplíny: miniformace hůlka, skupiny
hůlka, skupiny pompony, vstupné: 40,20. 4. TANEČNÍ SHOW 2012 - exhibice formací a párových show, vystoupí mistři České
republiky 2012, semifinalista MS, závěrečné
taneční vystoupení dětí z projektu „TY tančíš,
MY tančíme“, začátek v 19.00, vstupné: děti
do 15 let: 30,- , ostatní: 70,20. 4. DEN ZEMĚ - od 15.00 na zahradě TYMY,
zábavné odpoledne pro děti a jejich doprovod,
happening, hry
20. 4. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL - možnost vyšetření v Holešově, informace a přihlášky v kanceláři TYMY
22. 4. BALONOVÉ LÉTÁNÍ - od 15.00 na zahradě TYMY, na tuto akci vás zvou debrujáři,
vyrobíte si vlastní horkovzdušný balon a vypustíte do oblak
22. 4. KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY od 9.00 do 17.00 - energetický, terapeutický
proces, kterým si může každá bytost libovolně
a za jakýchkoli podmínek nastavit prosvětlení

a rozšíření energetického potenciálu v sobě.
Pravidelnou energetickou prací AK se navrací
tělu rovnováha, pocit radosti ze života a komunikace s vlastním Já, s vlastní duší, s vlastním
dítětem v nás. Celá, vlastním tvořením nastavená práce upevňuje zdraví nejen toho, kdo kreslí,
ale i blízkých, rodiny, domova, země.
Odblokujeme si své tvarové archetypy a skrze
24 barevných odstínů pochopíme, jak AK léčí
a diagnostikuje. Progresa a blok jsou v ceně
semináře. Cena: 2.100,26. 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, Delft
- výroba tradičního porcelánu a keramiky, Den
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové,
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaanse Schans - skansen, Volendam - rybářská vesnice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden - památník
J. A. Komenského, výstava kvetoucích cibulovin
v holandském parku Keukenhof
28. 4. JUMPING TRAMPOLÍNKY - od 18.00
v tělocvičně TYMY, cena: 80,-/dosp., 40,-/děti
do 15 let, přihlášky do 27. 4.
29. 4. SVÁTEK TANCE V TYMY
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na zahradě u TYMY, pro všechny čarodějky a čaroděje je připraveno odpoledne plné znalostí, her,
tance a zpěvu, společný táborák s opékáním
špekáčků, vstupné: 10,- (v ceně špekáček,
perník, čaj)
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - „ MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“ - ve spolupráci s městem Holešov
Zaznamenejte své zážitky při toulkách v přírodě. Kresby, malby, grafiky, koláže s motivy
zvěře a přírody zašlete nebo předejte nejpozději
do 16. 4. na adresu SVČ, Sokolská 70.
Práce označte názvem, jménem, věkem, adresou školy či bydliště. Vítězná autorská díla bu-

Novinka v TYMY!
ATLETIKA
Pro koho?
• Pro děti od 5 do 15 let (rozdělení do dvou
věkových skupin)
Co budeme dělat?
• Rozvíjet základní pohybové schopnosti
dětí (rychlost, obratnost, vytrvalost, síla)
• Učit se upevňovat základní atletické dovednosti (běh, skok, hod)
• Vytvářet základ pro případnou atletickou
specializaci dětí
• „Běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát!“

Začínáme již v dubnu 2012
Kroužek povede student tělovýchovy,
atletický trenér a český reprezentant v bězích do schodů Jakub Hřib.

Hlaste se v kanceláři TYMY
nebo na telefonu 573 396 928

dou vystavena na chovatelské přehlídce trofejí
4. - 6. května v holešovském zámku. Kategorie:
I. MŠ, II. 1. st. Zš, III. 2. st. ZŠ, IV. SŠ
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již tradičně bude pod koordinací SVČ TYMY probíhat v našem městě rozsáhlá kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 18 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během května
budou probíhat v Holešově kontroly nošení
přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou děti
s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole bez
přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy
vytvářet prostředí, kde je normální jezdit na kole
s přilbou a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí
jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
NOVINKA
ATLETIKA pro děti 5-15 let (rozdělení do 2
věkových skupin)
Co budeme dělat? Rozvíjet základní pohybové
schopnosti dětí (rychlost, obratnost, vytrvalost,
síla)
- učit se a upevňovat základní atletické dovednosti (běh, skok, hod)
- vytvářet základ pro případnou atletickou specializaci dětí
Kroužek povede student tělovýchovy, atletický
trenér a český reprezentant v bězích do schodů
Jakub Hřib.
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)
Zábavné odpoledne v TYMY v rámci projektu Inkluze bylo opět vydařené
Ve Středisku volného času - TYMY Holešov
se v úterý 13. 3. uskutečnilo již třetí setkání
v rámci vzdělávacího programu „Inkluze - zábavné odpoledne“. Tento vzdělávací program
je realizován v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci
projektu Klíče pro život - rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Projekt je určen žákům 8. ročníku 3. Základní
školy Holešov a praktické školy. Na tomto třetím setkání pracovali žáci ve svých vybraných
dílnách a snažili se naučit co nejvíce nových
dovedností.
Všechny čtyři dílny probíhaly současně - jumping trampolíny, žonglování, bubnování a street
dance. Žáci kromě nové zájmové činnosti mají
možnost získat a poznat také nové kamarády.
Podle závěrečného hodnoticího dotazníku byla
většina žáků s programem tohoto odpoledne
velmi spokojená a činnost, kterou si zvolili,
je moc baví. Těšíme se na další pokračování
projektu.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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
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Úspěch studentky Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
Žáci holešovského gymnázia se často zapojují do různých výtvarných soutěží a dosahují
v nich velmi dobrých výsledků.
Naposledy se jim to podařilo v mezinárodní
výtvarné soutěži „2011- International Year of
Forest and Design Competition“ v Honkongu.
Jednalo se o 12. ročník této soutěže, která má
studenty seznamovat s problematikou životního
prostředí, a letošní ročník byl zaměřen na téma
les. Z dostupných pramenů jsme se dozvěděli, že
v loňském roce se této soutěže zúčastnilo 400 škol
z 13 zemí světa, ze kterých soutěžilo 2200 dětí.
Skupinu holešovských studentů letošní téma
zaujalo, a proto se rozhodli soutěže zúčastnit.
Neodradila je ani silná mezinárodní konkurence
ani krátká doba, kterou na vlastní tvorbu měli.
K překvapení všech krásné třetí místo získala
Kateřina Vejrostová, která studuje v Holešově
ve třídě sexta. Není to Katčin první úspěch ve výtvarných přehlídkách, například v loňském roce získala druhé místo v celorepublikové soutěži v rámci
festivalu Náchodská Prima sezóna. Co řekla Katka
poté, co se dozvěděla o svém umístění:

„V této soutěži jsem ani v úspěch nedoufala,
spíš jsem to jen chtěla zkusit. Už při zadání mě
napadlo, jakou technikou bych práci mohla zpracovat. To se mi nikdy dřív nestalo, vždy jsem jako
první vymyslela, co budu dělat a pak až jak to budu
dělat. Téma lesa mě však hned zavedlo na nápad
zpracovat práci jako dřevořezbu. Dlouho jsem
přemýšlela, jak vystihnout své myšlenky; nakonec
jsem v nich propojila strom a člověka. Já vím, zní
to divně, ale šlo spíše o abstrakci s konkrétními
prvky jako srdce, obratle a provazy, a své dílo jsem
pojmenovala Prosba lesa (podle stejnojmenné
básně). Špatně se to popisuje - podle mne je
umění hrozně subjektivní záležitostí, pokud zrovna
nekreslíte tužkou zátiší. Na každého může dílo
zapůsobit jinak a o to přesně mi taky jde - přinutit
diváka, aby o díle přemýšlel.“
Mgr. Jindřiška Sklenářová,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Kateřina Vejrostová.

Jarní „Dámská jízda“ v TYMY
V sobotu 10. března se uskutečnila v TYMY
tradiční jarní „Dámská jízda“. Pro ženy a dívky
byl opět připraven velmi pestrý a zajímavý
program, který jsme letos zasvětili Mezinárodnímu dni žen.
Již při vstupu do sálu byly všechny přítomné ženy obdarovány kytičkou a dostaly také
přípitek, který věnovala nová vinotéka Zlaté
bobule. Moderátorem této Dámské jízdy byl
Petr Kolařík, který v úvodu programu všem
přítomným ženám popřál k jejich svátku. Celý
program byl rozdělen do několika bloků, v úvodu vystoupily děti, účastníci Holešovského
talentu. Nejdříve svým vystoupením potěšila děvčata z tanečního kroužku Sundance,
poté Natálka Garguláková zahrála na housle
a na závěr této části vystoupila dvojice Jiří
a Hugo Kuhlovi. Další část byla věnována
zdraví a prevenci zdraví.
Ženy se dozvěděly informace o zdravotních stélkách firmy Hanák, o možnosti preventivního vyšetření firmy Promedical, o významu
medu pro lidský organismus. Dále o tělových
svíčkách a jejich používání, o účincích muzikoterapie. Další část byla věnována ukázkám
cvičení na trampolínách, dále vystoupil Jirka
Loučka se hrou na klarinet a Kuba Tichý, který
potěšil pěknou písničkou a hrou na kytaru. Před

přestávkou se konala malá přehlídka kabelek
a tašek známé designérky Lenky Holotíkové.
O přestávce měly možnost všechny přítomné ženy ochutnat chléb z pekařství Třebětice a chutné pomazánky z vegetariánské jídelny
firmy Kalma. Dále si mohly nechat upravit nehty
u Petry Lancaster, která má nehtové studio
v Bystřici pod Hostýnem. Proběhlo zde také
kosmetické poradenství Martiny Navrátilové
a svůj stánek zde měla také Hana Palečková
s ateliérem Výtvarno a firma Party Lite s luxusními svíčkami, dále pan Vyňuchal ze Žeranovic
s medem a dalšími produkty, Olga Michlíčková
s tělovými svíčkami.
Všechny tyto zajímavé výrobky a produkty bylo možné nejen si prohlédnout, ale
také na místě zakoupit. Po přestávce ve druhé
části byla ukázka společenských tanců, které
předvedli manželé Kulhaví. Na závěr proběhla
módní přehlídka firmy Angel.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
Dámské jízdy podíleli, všem, kteří vystoupili
v programu, všem modelkám a sponzorům.
Velký dík patří všem dětem za jejich vystoupení
a vytvoření příjemné atmosféry. Na závěr bych
chtěla poděkovat Petru Kolaříkovi za příjemné
moderování.
Jarmila Vaclachová

Kateřina Vejrostová: Prosba lesa.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V sobotu 31. března
oslaví 90. narozeniny
paní

Vlasta Táborská
z Holešova.
Většinu svého života
pracovala jako vedoucí
holešovské prodejny
kožešin a oděvů.
Všechno nejlepší a hlavně zdraví
do dalších let přejí synové
Zdeněk a Ladislav s rodinami.

Zemřela PhDr. Eva Krystýnková,
rozená Šráčková

Svůj stánek měla v rámci Dámské jízdy i holešovská výtvarnice Hana Palečková.
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Dne 16. března zemřela ve věku 82 let po těžké nemoci PhDr. Eva Krystýnková, dcera čestného
občana Holešova a dlouholetého starosty našeho
města, prof. Jana Šráčka. Celý život se věnovala
historii a památkové péči, v padesátých letech
vytvořila základy systému ochrany a evidence
kulturních památek v našem městě. Působila rovněž v archeologii, několik desetiletí vedla Národní
kulturní památník ve velkomoravských Mikulčicích,
v závěru své pracovní kariéry měla na starosti památky ve vlastnictví Olomoucké arcidiecéze. Vždy
se vracela do svého rodného města, pořádala zde
řadu zajímavých přednášek, pomáhala svému
otci s proslulými zájezdy zejména po církevních
pamětihodnostech naší vlasti i zahraničí. Rozloučení s PhDr. Krystýnkovou se koná ve čtvrtek
dne 22. března ve 14.30 hod. ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.
-kb-
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Výstava obrazů Rudolfa Seiferta
Restaurace V Podzámčí Holešov
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV
- výběr na březen
Beletrie
BANÁŠ, Josef - Kód 9: Tajemný příběh
nesmrtelné lásky, nevšední román o tom, že
nejdůležitějším putováním každého z nás je
cesta za poznáním sebe sama.
COOK, Robin - Léčba: Soudní lékařka se
vrací po mateřské dovolené do newyorského
úřadu soudního lékařství a hned ji čeká případ,
který zasáhne i do jejího života.
ECO, Umberto - Pražský hřbitov: Hrdinou
Knihy roku 2011 v anketě Lidových novin je Simone Simonini, obratný falzifikátor notářských
dokumentů a policejní agent z 19. století, jemuž
jeho dědeček vštípil nenávist k Židům.
EGELAND, Tom - Luciferovo evangelium:
Thriller, ve kterém hlavní postava Bjorn Belto
převrátí vzhůru nohama dosavadní představy
lidstva o nebi, peklu, Bohu i ďáblu.
HANIBAL, Jiří - Král a císař: Historický
příběh o dlouhém panování Zikmunda Lucemburského.
HYLAND, M. J. - Co se stalo: Vynikající
portrét obyčejného mladíka, pro kterého je
každodenní život přece jen o stupeň složitější
než pro většinu ostatních.
LAPEYRE, Patrick - Život je krátký a touha
bez konce: Dílo je příběhem nekonečného
a neřešitelného milostného utrpení, které je
silnější než všechno ostatní.
NĚMEC, Jan - Nepodávej ruku číšníkovi:
Povídky českého filmového režiséra, které
vznikaly v letech 1970-1990.
NESBO, Jo - Lovci hlav: Dech beroucí thriller
s podvodem a vraždou v mezinárodních kulisách, který se stal předlohou nejúspěšnějšího
severského filmu roku 2011.
POLEDŇÁKOVÁ, Marie - Líbáš jako ďábel:
Ve volném pokračování románu „Líbáš jako
Bůh“ sledujeme další osudy zamilovaného páru
- profesorky francouzštiny a lékaře Františka.
ROTH, Henry - Říkej tomu spánek: Jeden
z nejvýznamnějších románů americké literatury, který je považován za nejlepší přistěhovalecký román.
SLANSKÁ, Mariana - Chci tě zpátky, i když
tě ztratím: Neobvyklý komorní příběh nás přivádí do vnitřního světa mladé ženy, úspěšné
televizní moderátorky, která se po autonehodě
ocitla v nemocnici.
SOUKUPOVÁ, Petra - Marta v roce vetřelce:
Nečekaný spád událostí obrátí život devatenáctileté dívky naruby a z nadějné studentky
se rázem stává „největší lůza světa“.
ŠMOLDAS, Ivo - Co vy na to, pane Šmoldasi?: Reprezentativní vzorek z autorových
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„popuzených poznámek“ pronesených na vlnách Rádia Impuls.
WEIR, Alison - Zajatá královna: Rozsáhlý
historický román o Eleonoře Akvitánské.
WROBLEWSKI, David - Příběh Edgara Sawtella: Román o lidském srdci a záhadách,
které v něm přebývají a nedají se zformulovat
do slov, a přece jim rozumíme.
Naučná literatura
ČERMÁKOVÁ, Martina - Veg mňamky. Nejen pro vegan(k)y: Autorka ve své kuchařce
úspěšně reprezentuje veganskou kuchyni ne
jako nezáživnou kombinaci zeleniny a zrní, ale
jako chutnou, snadno připravitelnou krmi.
DAVID, P.; SOUKUP, V. - Velká turistická
encyklopedie. Hlavní město Praha: Čtrnáctý
svazek, věnovaný hlavnímu městu, obsahuje
zhruba 400 abecedně řazených hesel, více
než 1000 barevných fotografií, 25 historických
reprodukcí a přes 35 znaků.
HORČIČKA, Václav - Dějiny Lichtenštejnska: Monografie z edice „Dějiny států“ mapuje dějiny Lichtenštejnského království, malé
alpské země.
ISAACSON, Walter - Steve Jobs: Strhující
příběh o životě a osobě kreativního byznysmena, který svou touhou po dokonalosti a pracovním zápalem způsobil revoluci v osobních
počítačích, animovaném filmu, minipočítačích
a digitálním publikování.
JEŠTĚ jsme ve válce. Příběhy 20. století:
Třináct strhujících příběhů z válečné fronty,
koncentračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti v komiksovém vydání.
JUREWITZ-FREISCHMIDT, Sylvia - Trůn
a popraviště: Dramatické životní osudy dvou
nejznámějších britských královen Alžběty I.
a Marie Stuartovny, které se propojily dramatickým způsobem.
KLAUS, Václav - Evropská integrace bez
iluzí: Kniha prezidenta republiky je pokusem
podívat se v dnešní neklidné situaci na Evropu
bez růžových brýlí, bez iluzí.
KMENTA, Jaroslav - Český špion Erwin van
Haarlem: Příběh elitního špiona východního
bloku, který se dostal ve Velké Británii do nejtěsnější blízkosti západních politiků a židovských organizací.
KROUPA, Janek - Zločin jako profese:
Kniha, která přináší pravdu o velkém spiknutí
- od Davida Berdycha přes podivné důstojníky
policie až k Františku Mrázkovi.
LIŠKA, Vladimír - Nejděsivější místa české historie: Po stopách tajemných míst
s ozvěnou času. Jde
o místa s magií lidské
bolesti, utrpení, bídy,
ale i smrti, která si zde
kdysi vybírala svou
krutou daň.
OLSZAŃSKA, B.;
TURP, C. - Maďarsko.
Společník cestovatele: Ilustrovaný turistický průvodce, se kterým
určitě nezabloudíte.
TUREČEK, Břetislav - Nesvatá válka
o Svatou zemi: Autor,

stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém
východě, objasňuje málo známá zákoutí nelítostného boje mezi Židy a Araby.
VOCELKA, Karl - Život Habsburků: Výpravná publikace mapuje dějiny významného
evropského rodu a zkoumá jeho mentalitu
a životní styl z nových úhlů pohledu.
Knihy pro dětské čtenáře
BŘEZINOVÁ, Ivona - Dárek pro Sáru: Sára
se po prázdninách moc těší do školy. Jde už
do druhé třídy. Tam na ni čeká řada překvapení
a nových zážitků...
GATES, Phil - Smrtící evoluce: Věda se
všemi děsivými podrobnostmi. Jestli na to
máte žaludek, vydejte se s námi do minulosti
vzdálené mnoho milionů let.
GROENING, Matt - Simpsonovi. Srandy
plný strašfest: V tomto díle o rodině Simpsonových na vás čekají příšery s pivním pupkem,
zmrzlí pralidé, šílení školníci a šmelináři.
HORNA, Pavel - Middlestone III.: Třetí díl
fantasy románu pro děti, napsaného pravděpodobně podle skutečných událostí.
KRATOCHVÍL, Miloš - Pachatelé dobrých
skutků. 5. Klofáci: Michal Souček a Filip
Fialka popáté a naposledy!!!
KREJČÍ, V.; ROHÁČ, V. - Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři: Hony na čarodějnice
představují jedno z nejtemnějších období naší
historie. V knize se dozvíte víc...
MILER, Zdeněk - Krtek a rybka: Krtek a rybka
si spolu vesele hrají. Vtom se v rybníce objeví
štika. Co Krtek udělá? To vám poví tato nová
obrázková knížka určená nejmenším dětem.
PEINKOFER, Michael - Team Xtreme. Třetí
mise. Projekt Tantalus: Americký profesor
archeologie Gordon Donovan na jedné z cest
za vykopávkami beze stopy zmizel...
PETIŠKA, Eduard - O nejbohatším vrabci
světa: Pohádkový příběh pro malé čtenáře
i nečtenáře.
PEYO - Šmoulové. Příběh šmouly Mrněte:
Nové komiksové příběhy ze šmoulí rodiny.
SFAR, Joann - Malý upírek a spolek ochránců psů. 2. díl: Poetické a trochu strašidelné
příběhy o malém upírkovi.
TUZAROVÁ, Barbara - Nikdy nepřestávej
věřit: Basketbal, přátelství, výhry a prohry,
nejen sportovní, ale i životní. No a pochopitelně
láska. O tom všem tahle kniha vypráví.
WILSON, Jacqueline - Sama doma: Někdy
si Lily přeje, aby byla opravdu sama doma, bez
sourozenců a rodičů...
Další knižní novinky a fond knihovny
na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
mks.holesov.cz.
IŽ

Provedu
drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Fotbalisté Holešova prohráli s Běloruskem
SFK Holešov - Bělorusko U 17
0:4
V závěrečné fázi přípravy
na nadcházející jarní část sezóny
si dorostenci SFK Holešov pozvali
k přátelskému utkání národní tým
Běloruska U 17. Zápas, který obě
mužstva odehrála s plným nasazením, musel každého z přítomných
fandů potěšit. Holešovští kluci odehráli dobrý zápas a byli zkušenému
mužstvu z Běloruska důstojným
soupeřem. Bělorusi totiž vůbec nehráli v „ přátelském tempu“, ale zápas doslova „ odjezdili“. Měli i trochu
štěstí, když Holešovští neproměnili
penaltu a jednu z jejich šancí vytáhl brankář Běloruska fantastickým
zákrokem na roh. Kdoví, třeba jednou jména jako Nazarov, Kaborda
a další z tohoto týmu budou tvořit
základ jejich mužské reprezentace.

V každém případě SFK Holešov
dokázal, že bude na jaře každému velmi nepříjemným soupeřem.
Po podzimu jsou totiž na 4. místě
tabulky a rozhodně míří výš.

V přípravných zápasech měl
trenér Petr Štěpaník tyto hráče:
Oral Marek, Pospíšil Pavel, Bakalík
David, Kuchár Daniel, Chovanec
Dušan, Kadlčík Jan, Kopřiva Adam,

Holík Roman, Plachý Pavel, Dlabaja Ondřej, Vaculík Radek, Kojecký
Marek, Kováč David, Zapletal Jan,
Vedra Ondřej, Servus Martin, Tureček Miroslav, Janalík Petr.
P.K.

V Holešově bude Mistrovství České republiky RC modelů aut
Holešov bude o víkendu 31. března až 1. dubna 2012 hostit český
šampionát v rádiem řízených modelech aut. Po dvou letech, kdy se v Holešově ve sportovní hale při 1. ZŠ Holešov jezdí závody těchto modelů
na vysílačku, se závodníci i diváci dočkají opravdové podívané na nejlepší
piloty České republiky, kteří naši zemi reprezentují i na závodech v zahraničí. Mimo to se ale šampionátu zúčastní i naši junioři a všichni další nadšenci tohoto hobby sportu. Pro diváky bude v hale připravena tribuna, ze
které dobře uvidíte na dráhu a budete tak moci sledovat závody na vlastní
oči! Neváhejte se přijít podívat na závody aut, jen desetkrát zmenšených
a na elektromotor. Možná vás překvapí, jak modely dokážou být rychlé!
V sobotu jsou na programu kvalifikační jízdy od 10 do 18 hodin. V neděli
pak finále od 11 do 15 hodin. Vstup je zdarma! Pokud byste měli zájem
se o rádiem řízených modelech a mistrovství republiky dozvědět více
informací, podívejte se na internetové stránky www.rcmag.cz.
Zdeněk Beneš
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Jezdecký klub z Pravčic se připravuje na sezónu
JK Pravčice občanské sdružení na své nedávné výroční schůzi hodnotil svou činnost za rok
2011. Členové se účastnili celkem
15 jezdeckých dnů a získali tato
umístění:
Dospělí (Petr Šindelář, Hana
Pěnčíková, Michaela Tomaníková,
Monika Matoušková) na parkúrech
obtížnosti ZM- L**: I. místo: 3x, II.
místo: 2x, III. místo: 3x, IV. místo:
4x, V. místo: 6x
Děti - Martina Dohnalová, Lucie Hladíková, Kateřina Dvořáková
- všechny na pony klisně Aranka:
I. místo: 5x, II. místo: 2x, III. místo:
3x, IV. místo 1x

Je třeba vyzvednout jezdkyni
Michaelu Tomaníkovou na koni Koran, která se umístila v kategorii
žen na I. místě v rámci Zlínského
kraje. O krásné první místo se dělila s taktéž pravčickou jezdkyní Petrou Zavadilovou na koni Grenadír
ze stáje Pospíšilík Pravčice.
Rovněž je třeba připomenout
mladého jezdce Petra Šindeláře,
který se také dokázal umístit v rámci Zlínského kraje v roce 2010 na
2. místě v kategorii juniorů.
Náš klub již několik let spolupracuje s holešovským střediskem volného času TYMY Všetuly,
kde provádíme výuku jízdy na koni
a tím seznamujeme děti s prací
kolem koní a jízdou na nich.
Do letošní sezóny se chystáme ve složení - jezdci: P. Šindelář,
H. Pěnčíková, M. Tomaníková, M.
Dohnalová, L. Hladíková, M. Matoušková - koně: Koran, Dantes,
Diabolo, Polarica, Kings Tora a samozřejmě poník Aranka.

Závěrem zveme všechny
příznivce jezdeckého sportu na 2 jezdecké dny, a to
28. 4. 2012 na hoby závody a na
II. ročník skokového derby, který proběhne 1. 9. 2012.
Za výbor JK Pravčice
Hana Pěnčíková

Spanilá jízda pokračuje
Po vyhraném zimním turnaji, konaném v Praze na začátku února, vyrazil lakrosový tým Iktočante Holešov na další akci, tentokrát
16. ročník Havraního turnaje do Blanska. Tyto turnaje slouží jako příprava
před ligovými zápasy, ovšem vítězství na nich je velmi prestižní. Turnaj
v Blansku je určitým unikátem. Hraje se v hale, kde je hra daleko rychlejší
a u mantinelů samozřejmě nebezpečnější.
Letošního 16. ročníku se tak jako každý rok zúčastnilo dvanáct týmů
z celé republiky. V prvním zápase ve skupině nastoupilo Iktočante proti
Šohajům Strážnice. Šohaji jsou mladý, rychle se zlepšující tým, který
Zleva horní řada: Valášek Jan, Trhlík Kamil, Gajdoš Pavel, Lánský
bojuje o postup na mistrovství ČR a na Havraní turnaj přijel ukázat, co
Petr, Šafář Martin, Procházka Jiří. Zleva dolní řada: Melichar Matěj,
se chystá svým soupeřům předvést v jarní části sezóny. Iktočante jsou
Ondroušek Martin, Němčík Petr. Ležící: Paseka Pavel.
ale bronzoví z posledního mistrovství, a proto také výsledek 18:12 pro
Holešovské zase tak nepřekvapil. V dalším
utkání skupiny se po půlroční pauze kvůli operaci ramene opět vrátil do brány Jan Valášek
a jako téměř vždy byl oporou svého týmu, když
pustil soupeři pouhých pět branek. Iktočante
zvítězilo poměrem 24:5 a celkem s přehledem
sezóna 2011 - 2012 „jaro“
sezóna 2011 - 2012 „jaro“
postoupilo do čtvrtfinále. Tam si holešovský
celek poradil s týmem Kurekari 16:13, i když
(Žačky hrají domácí zápasy na stadionu Míru.) (Ženy hrají zápasy na hřišti ve Všetulích.)
v úvodu prohrával 1:6. V semifinále narazil
na tým Krupoto Praha, který vždy sahá po těch
1. kolo - neděle 8. dubna 2012 v 10.00 h
18. kolo - sobota 31. března 2012 v 10.15 h
nejvyšších příčkách, ale Iktočante skvělým
TJ Loukov - DFK Holešov
FS Napajedla - DFK Holešov
výkonem a konečným stavem 14:8 poslalo
Krupoto do souboje o „pouhé“ třetí místo.
2. kolo - sobota 14. dubna 2012 v 15.00 h
10. kolo - sobota 7. dubna 2012 v 15.00 h
Do finále poprvé v historii klubu postouSK Rajnochovice - DFK Holešov
DFK Holešov - Sokol Nezdenice
pil celek Osto6 Mikulov, který v napínavém
semifinále vyřadil Fit Yes Poprad o jediný gól
3. kolo - volno
11. kolo - neděle 15. dubna 2012 v 10.00 h
17:16. Poslední zápas turnaje nabídl kvalitní
Sokol Vlkoš - DFK Holešov
lakros s celou řadou zajímavých situací. Zápas,
4. kolo - neděle 29. dubna 2012 ve 13.30 h
který diváci na závěr ocenili velkým potleskem,
Skaštice - DFK Holešov
skončil ve prospěch holešovských Iktočante
12. kolo - sobota 21. dubna 2012 v 15.00 h
příznivě stavem 11:5. Iktočante si odvezlo
DFK Holešov - Slavoj Velké Pavlovice
5. kolo - sobota 5. května 2012 v 10.00 h
triumf již z třetího turnaje za sebou a má skvěle
DFK Holešov - TJ Sokol Martinice
našlápnuto do jarní části sezony!
13. kolo - sobota 28. dubna 2012 v 15.00 h
Petr Němčík
DFK Holešov - Slavoj Podivín
6. kolo - sobota 12. května 2012 v 10.00 h
DFK Holešov - TJ Loukov
14. kolo - neděle 6. května 2012 ve 14.00 h
FK Mutěnice - DFK Holešov
7. kolo - sobota 19. května 2012 v 10.00 h

Rozlosování
soutěže žaček

DFK Holešov - SK Rajnochovice

Rozlosování
soutěže žen

Povedené video

8. kolo - volno

15. kolo - sobota 12. května 2012 v 15.00 h
DFK Holešov - FC Březůvky

9. kolo - sobota 2. června 2012 v 10.00 h
DFK Holešov - Skaštice

16. kolo - neděle 20. května 2012 ve 14.00 h
ZEMAS Hovorany - DFK Holešov

10. kolo - 10. června 2012 v 10.00 h
TJ Sokol Martinice - DFK Holešov

17. kolo - sobota 26. května 2012 v 15.00 h
DFK Holešov - SK Březnice
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Skvělá videoupoutávka na 3. ročník
závodu horských kol Raab Rohálovská putuje v posledních dnech po internetu. Krátký
videoklip skutečně stojí za zhlédnutí. Video
najdete na Facebooku po otevření skupiny
Holešovsko. Bikerský závod startuje v sobotu 28. dubna 2012 v Prusinovicích.
(sov)
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Josefovský turnaj vyhráli veteráni SFK Elko Holešov
Tým SFK ELKO Holešov - veteráni se stal
jasným vítězem dalšího ročníku Josefovského
turnaje - fotbalového klání mužstev starších
pánů, které už tradičně pořádá na konci zimy
poslanec Parlamentu ČR Josef Smýkal.
Ve sportovní hale 1. Základní školy se
letos sešly pouze čtyři týmy, protože dva z přes-

polních účastníků vpředvečer turnaje odvolali
svoji účast. Turnaj se hrál systémem každý
s každým dvakrát patnáct minut. Veteráni SFK
Elko Holešov prošli celým turnajem bez jediného zaváhání a zaslouženě získali prvenství.
Na druhém místě se umístili fotbalisté z KSK
Retro Holešov, třetí místo obsadili staří páni

V popředí nejúspěšnější tým turnaje.

z Prusinovic a na čtvrtém místě borci z HC Tučapy. Nejproduktivnějším střelcem se stal Aleš
Ryška z vítězného týmu, nejlepším brankářem
byl vybrán gólman z Prusinovic.
Text a foto František Sovadina

Nejblíže na fotografii celek Tučap, uprostřed mužstvo Retro.

Volejbal

Tým Prusinovic skončil třetí, jako jediný neměl od samého počátku
turnaje žádného hráče na střídání.

Pořadatelé pod vedením Josefa Smýkala a jeho manželky připravili
pro hráče řadu hodnotných cen, takže žádný z účastníků neodjel
domů s prázdnou.

Nejčastěji měl ruce nad hlavou
Aleš Ryška z vítězného celku
SFK Holešov veteráni.
Po zásluze tak dostal ocenění
za nejlepšího střelce turnaje.

Gymnázium Valašské Meziříčí
pořádalo v letošním roce krajské
finále ve volejbale středních škol
v kategorii chlapců. Náš okres reprezentovalo Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov, které si postup vybojovalo ve finále okresu Kroměříž.
Holešované v konkurenci pěti škol
nestačili na výběry středních průmyslových škol ze Zlína, Uherského Brodu a Vsetína. V posledním
zápase o „bramborovou“ medaili
nastoupili proti domácímu družstvu.
V tomto utkání dokázali s přehledem
zvítězit, a tak se stali neoficiálně
nejlepším volejbalovým gymnáziem
v kraji. O tento úspěch se zasloužili:
Josef Oral, Jakub Souček, Václav
Šefránek, Petr Veselský, Zbyněk
Grygar, Adam Pastyřík a Michelangelo Picciano. Škoda že do turnaje pro nemoc nemohl nastoupit
nejlepší hráč Jiří Kulda. S jeho přínosem by výsledek holešovských
škol byl o poznání lepší. Celkové
pořadí: 1. SPŠ Zlín 2. SPŠ a OA
Uherský Brod 3. SPŠ strojnická
Vsetín 4. Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov 5. Gymnázium Fr.
Palackého Valašské Meziříčí.
Mgr. Ivo Janečka

Úspěšní volejbalisté z holešovského gymnázia.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Dvacítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 4/2012, přičemž všichni poznali úryvek z písničky My jsme holky
z porcelánu, která zaznívá ve stejnojmenném filmu režiséra Juraje Herze
(z roku 1974). Co se týče interpretů, tady se názory liší - někdo napsal, že
písničku nazpívala Valerie Čižmárová, jiní tvrdili, že ji nazpívaly herečky Dagmar Veškrnová, Lenka Kořínková,
Jelena Šebestová a Marta Rašlová... A všichni mají pravdu. První
vylosovanou je Martina Šálená
z Holešova, druhou Marie Klára
Foukalová ze Zahnašovic - obě
dámy si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Lence Rypkové z Holešova a Magdě Kubáčové z Holešova. Všem šťastným výhercům
Hlavní protagonistky komedie
redakce srdečně gratuluje!
Holky z porcelánu.
A teď už pokračujeme v nové
hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje a ve kterém českém filmu
zazněla a dodnes zaznívá? Můžete připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá...
„Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým já sním, že
přijde on, mého srdce šampión…“
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.

Recitační soutěž ve 3. Základní škole
Když 8. března letěly dvě známé holešovské čarodějnice Cuchanda
a Rozcuchanda na Mezinárodní den čarodějnic na Želkov, zastavily se
cestou ve 3. Základní škole Holešov, aby do koštěte natankovaly pohonné
hmoty a také aby se občerstvily. Zcela náhodou v tento den probíhalo
na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Už už chtěli organizátoři soutěže oficiálně zahájit letošní ročník, když vtom vtrhly do dveří Cuchanda
s Rozcuchandou, držíc velký hrnec místo lopaty, a začaly si mezi dětmi
vybírat chutnou svačinku v podobě Jeníčka či Mařenky. Díky zásahu duchapřítomné předsedkyně poroty nedošlo k nejhoršímu a malá soutěžící
neskončila v kotlíku čarodějnic, ale mohla se vrátit k recitátorům. Při jejich
kouzelnickém křepčení přišla celá porota kvůli houževnaté předsedkyni
o hlas a letošní ročník se ocitl v ohrožení. Naštěstí ježibaby, přestože byly
hladové, měly srdce na pravém místě. Rozhodly se totiž, že celou soutěž
odmoderují. Recitátoři podali nadpozemské výkony, kterými ohromili
nejen porotu, ale i neobvyklou moderátorskou dvojici a ostatní přítomné. Všichni žáci z 1. tříd si odnesli
pochvalné listy a odměny. Miláčkem
dětské poroty se pro letošní ročník
stala žákyně 3. A třídy Zoja Černá.
Do okresního kola tedy postupují
Zoja Černá a Lucie Bubíková A co
začarovaná porota? Tu si děti samy,
svým vlastním zaříkadlem, odčarovaly. Milé čarodějnice opouštěly 3.
ZŠ jak jinak než na koštěti, s novými
zkušenostmi a popěvkem:„Cuchanda a Rozcuchanda, vždy je s nimi
velká sranda.“
Mgr. Gabriela Nováková,
Mgr. Kateřina Jarkovská
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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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Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do 25. března výstava Marlene, fotografie Roberta Rohála - Restaurace
Starý pivovar
• Do konce března výstava obrazů Rudolfa Seiferta - Restaurace
V Podzámčí
• Do konce března výstava fotografické kolekce Komtesa Roberta
Rohála a originálních šperků Hany Palečkové - Cafe milk bar Cinema
• Od 26. března výstava obrazů a fotografií Tomáše Krejčího - Restaurace
Starý pivovar, výstava potrvá do konce května
BESEDY, KONCERTY, KINO
• Čtvrtek 22. 3. Literárně-hudební podvečer ke 120. výročí narození Karla
Poláčka, Malé divadlo MěK a hudební soubor Corda Magico - Městská
knihovna od 17 hod.
• Pátek 23. 3. - pondělí 26. 3. Výstava Vítání jara, Městské kulturní středisko a zahradnictví Stella, 24. 3. od 14 hod. přednáška Hnojiva a postřiky
v zahradě, 25. 3. od 14 hod. ukázka velikonočního aranžmá - zahradnictví
Stella od 8 do 17 hod.
• Pátek 23. 3. Diskotéka, DJ Čapson - Restaurace Retro od 20 hod.
• Sobota 24. 3. Den otevřených dveří ČHMÚ na meterologické stanici od
9 do 13 hod.
• Pondělí 26. 3. 70 let od zničení nové synagogy v Holešově, přednáška
Jana Machaly spojená s vernisáží stejnojmenné výstavy - Městská knihovna
od 17 hod.
• Úterý 27. 3. Labyrint, mystery thriller - kino Svět od 18 a 20 hod.
• Středa 28. 3. Letopisy Narnie - Plavba Jitřního poutníka, dobrodružný
rodinný - kino Svět od 13.15 a 17.30 hod.
• Středa 28. 3. Přednáška „Za ussurijským tygrem“, přednáší PaedDr. Jiří
Troneček, pořádá Klub českých turistů Holešov, více na www.kctholesov.
cz - Kino Club od 17 hod.
• Pátek 30. a sobota 31. 3. Noc s Andersenem, celostátní akce - Městská
knihovna (začátek v pátek od 19 hod., ukončení v sobotu v 8 hod.)
• Sobota 31. 3. DISCO, DJ Šmakin - zámecký New Drive Club od 22 hod.
• Sobota 31. 3. a neděle 1. 4. Mistrovství světa ČR - závody RC modelů
aut, více na www.rcmagazine.cz - Sportovní hala při 1. Základní škole, oba
dny od 8 hod.
• Neděle 1. 4. Noční prohlídka zámku - zámek

OMLUVA
Omlouváme se za nevhodný vtip, který jsme uveřejnili v minulém
čísle a který se dotkl cítění a vkusu určité skupiny občanů. Uděláme vše
pro to, aby se obdobné věci v našem listě již neobjevily.
Redakce Holešovska

