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HOLEŠOVSKÝ DRÁSAL: PADALY REKORDY. Na devatenáctém ročníku Bikemaratonu Drásal padl rekord trati i v počtu účastníků.
A dost možná, že taky rekordy teplotní. Jelo se v úmorném vedru. Více informací na str. 26 a 27 a na www.holesov.cz.

Dělníci našli v pytli ostatky člověka
Nalezená kostra možná měla sloužit pro výrobu hnojiva
Další záhadná kostra člověka byla nalezena v Holešově.
Tentokrát objevili kosterní pozůstatky zabalené v igelitu dělníci na
podzim roku 2011 na Novosadech
při stavbě kanalizačního sběrače.
Na veřejnost se však tato informace

dostala až v minulých týdnech. Před
několika lety objevili kostru dítěte
dělníci na půdě při opravě jednoho
z holešovských domů. A v jiném
případě zase hasiči narazili na tělo
v pokročilém stadiu rozkladu při
čištění šachty teplovodního kanálu.

Podzimní nález torza kostry
člověka potvrdili také policisté.
„V Holešově tehdy skutečně byly
nalezeny úlomky lidských kostí.
Naši policisté na tom pracovali
a kolega, který to měl na starosti,
odvezl nález k prozkoumání do

Fakultní nemocnice v Olomouci,“
uvedla policejní mluvčí z kroměřížského územního odboru Policie ČR
Simona Kyšnerová.
Pokračování na str. 3

Proč odcházíte?
Co vy na to, pane starosto?
V posledních týdnech se na veřejnost dostala
informace o tom, že uprostřed volebního období
končíte ve své funkci. Proč odcházíte? Co vy na
to, pane starosto?
„Skutečně jsem se rozhodl odejít z postu starosty
Holešova. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale protože
nastala nová situace na gymnáziu, musel jsem na ni
reagovat. Současná paní ředitelka gymnázia ve funkci
skončila a já jsem vlastně pořád ředitel gymnázia, který
je pouze uvolněný pro výkon veřejné funkce. Když jsem
celou situaci zvažoval, vycházel jsem z mého dlouhodobě prezentovaného
názoru, že už se nebudu v příštím volebním období ucházet o post starosty.
Dokončení na str. 3

Elektrocentrum Karhan slaví výročí
VÝSTAVA VETERÁNŮ. Na tradiční výstavě veteránů, která se konala
v sobotu 14. července v zámecké zahradě, byli i holešovští vystavovatelé.
A předvedli zde dokonce motor vyrobený přímo v Holešově. Podrobnosti
v příštím čísle.
Foto František Sovadina. Více na str. 8 a na www.holesov.cz

Úspěšná holešovská společnost Elektrocentrum Karhan slaví 15. výročí
svého založení. Podrobnosti o její činnosti najdete na str. 23.
Má vaše firma výročí? Chcete dát vědět o úspěchu své firmy?
Potřebujete oslovit nové zákazníky? Zkuste to v Holešovsku.
Informace: frantisek.sovadina@holesov.cz., tel. 737 731 761.
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Od srpna začne platit v Holešově protialkoholická vyhláška
Holešov - Zastupitelstvo města
Holešova v červnu schválilo obecně
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.
Vyhláška začne platit 1. srpna 2012.
Iniciátorem vydání této obecně závazné vyhlášky města Holešova byla
komise školská a drogové problematiky, v jejímž čele stojí zastupitelka
Svatava Ságnerová.

První podněty ke vzniku vyhlášky vyplynuly z jednání komise, které se uskutečnilo dne
23. června 2011. Následovala celá
řada jednání na různých úrovních
a výsledkem byl navržený text vyhlášky, který komise školská a drogové problematiky schválila 7. 12.
2011. Na tomto jednání podpořili
vznik vyhlášky i vedoucí obvodního
oddělení Holešov Policie České re-

publiky nadporučík Jan Novák a také
Jindřich Pruš, předseda komise sociálně-právní ochrany dětí.
Navržený text vyhlášky byl
v prosinci zaslán na Odbor dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra České republiky. Po průběžných konzultacích tento odbor zaslal
dne 6. 4. 2012 do Holešova oficiální
vyjádření s tím, že ministerstvo vnitra
nemá k návrhu vyhlášky připomínek.

Postupně se k textu vyhlášky
vyjádřili vedoucí odborů Městského
úřadu Holešov a také velitel Městské
policie Holešov. Text vyhlášky dostál
ještě určitých úprav a 4. června 2012
Rada města Holešova doporučila zastupitelstvu, aby vyhlášku schválilo.
Zastupitelé pak na svém zasedání
25. června dokument jednomyslně
schválili.
(frs)

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2012 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 25. 6. 2012 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1 - Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen
„vyhláška“) je stanovit v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Holešova veřejná prostranství 1), na kterých
se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
2) a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů. Konzumace alkoholických nápojů
a zjevné umožňování konzumace alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích jsou činnosti,
které mohou narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy, zejména s mravní
výchovou dětí a mládeže, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Článek 2 - Vymezení některých pojmů
(1) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném
prostranství se rozumí požívání alkoholického
nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem.
(2) Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí
rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým
nápojem.
Článek 3 - Vymezení veřejných prostranství,
na kterých se zakazuje konzumace alkoholic-
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kých nápojů a zjevné umožňování konzumace
alkoholických nápojů
(1) Na území města Holešova se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování
konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích:
a) v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
zařízení dětských hřišť,
b) v místech, která se nacházejí do 50 metrů od veřejně přístupných zařízení dětských hřišť a budov
škol a školských zařízení,
c) na území městské památkové zóny Holešov,
a to na nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtra,
nám. Sv. Anny, na ulicích Malá a Zámecká,
ve Smetanových sadech a v zámecké zahradě,
d) na území Amerického parku,
e) na území všetulského parku (u pomníku padlým
v 1. a 2. světové válce),
f) na území Švehlových sadů,
g) na území parku u staré benzinky (park u kruhového
objezdu mezi ulicemi Masarykova a Očadlíkova),
h) na území autobusového a vlakového nádraží,
i) v uličce od 1. Základní školy k ulici Plačkov,
j) v uličce od autobusového nádraží k prodejně
Albert (stezka pro chodce a cyklisty),
k) v okruhu 100 metrů od nákupních center s výjimkou promoakcí.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných
u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných
v souladu s platnými právními předpisy, a to
po dobu provozu těchto zahrádek a předzahrádek,

b) na dny 31. prosince a 1. ledna,
c) na akce pořádané v zámecké zahradě a
d) na aktivity konané na nám. Dr. E. Beneše,
nám. Sv. Anny a ve Smetanových sadech
podléhající ohlašovací povinnosti dle obecně
závazné vyhlášky města Holešova o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Článek 4 - Výjimky
(1) Výjimku z této vyhlášky může v odůvodněných
případech povolit Rada města Holešova.
(2) V rozhodnutí Rady města Holešova o povolení
výjimky musí být uvedeno:
a) na kterou část veřejného prostranství se výjimka vztahuje,
b) po jakou dobu je výjimka účinná a
c) pro jaký účel se výjimka uděluje.
Článek 5 - Závěrečná ustanovení
(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno
dle obecně závazných právních předpisů).
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 8. 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
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Dělníci našli v pytli ostatky člověka
Nalezená kostra možná měla sloužit pro výrobu hnojiva
Pokračování ze str. 1
Jak uvedl reportér Karel Toman v Týdeníku
Kroměřížska, odborníci v Olomouci zjistili, že
kosterní nález pochází minimálně z období druhé
světové války. Podle Kyšnerové policisté nenašli
žádné stopy, které by vedly k domněnce, že šlo
o trestný čin. S největší pravděpodobností se
jednalo o jednu z obětí války. Policisté by však
nemohli příliš dělat ani v případě podezření
na spáchání násilného trestného činu. „Za sedmdesát let po smrti už se takové věci neprověřují.
I kdyby šlo třeba o vraždu, po dvaceti letech je
tento trestný čin promlčen. Nehledě na to, že
případný vrah by nyní tak jako tak už nejspíš byl
po smrti,“ uvedla policejní mluvčí. Po prozkoumání byly kosti uloženy do společného hrobu
v Holešově.
A jak se mohla kostra člověka dostat právě
na toto místo? Jedno z možných vysvětlení nabízí
holešovský historik Karel Bartošek. „V místech
nálezu - tedy mezi dnešní ulicí Novosady a říčkou
Rusava - stála v minulosti Grätzerova továrna
na výrobu kostní moučky, která se používala
jako hnojivo. V továrně byly například zpracovány tuny mamutích kostí z Předmostí u Přerova.
A je historicky zdokumentováno, že moučka
se tady vyráběla rovněž z lidských kostí,“ uvedl Karel Bartošek. V této souvislosti poukázal
na dochované dokumenty z počátku dvacátého
století, podle nichž rakousko-uherské četnictvo
vyšetřovalo dvě holešovské občanky z možného
podílu na vraždě. Někdo je totiž udal, že ve vý-

Grätzerova továrna stála mezi dnešní ulicí Novosady a říčkou Rusava. Foto archiv
kupu Grätzerovy továrny prodávaly lidské kosti.
Obě ženy se nakonec přiznaly, že kosti sbíraly
v Americkém parku. Tehdy se totiž stavěla železniční trať a při výkopových pracích byly odhaleny
ostatky vojáků, kteří zde byli pohřbeni po bitvě
u Slavkova.
Grätzerova továrna byla zbourána v 70.
letech minulého století, když se stavělo sídliště

Novosady. Podle Bartoška však přestala vyrábět
už na počátku století. Zbyly tady lidské kosti
ještě z doby, kdy továrna produkovala hnojivo?
Faktem je, že definitivně už na tuto otázku asi
odpověď nikdo nedá. Stejně jako se nejspíše
nedopátráme, komu ostatky patřily a jakou smrtí
dotyčný odešel z tohoto světa.
František Sovadina

Vyhodnocení projektu „Vzdělávání v eGON centru Holešov“
Projekt „Vzdělávání v eGON centru Holešov“ se pomalu blíží ke svému závěru a v současné době přichází na řadu provést zpracování
a vyhodnocení návštěvnosti kurzů.
Není žádným překvapením, že během bezmála tříletého období projektu bylo proškoleno
mnoho lidí z řad zaměstnanců MěÚ Holešov
i zástupců okolních obcí z ORP Holešov. Přinášíme přesná čísla vypovídající o úspěšnosti
realizace projektu.
Počet podpořených osob, tedy těch, které
alespoň jednou úspěšně absolvovaly některý

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a městského rozpočtu
z kurzů, je 160 - z toho je 104 žen a 56 mužů. Počet úspěšných absolventů, tedy lidí, kteří úspěšně
absolvovali alespoň 4 různé kurzy, je 90 - z toho
je 58 žen a 32 mužů. Největší zájem byl o prezenční kurzy Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu a Word pro začátečníky - tyto

kurzy úspěšně absolvovalo shodně 79 osob.
Taktéž populární byl prezenční kurz Excel pro
začátečníky, který úspěšně absolvovalo 66 lidí.
Děkujeme všem, kteří se na projektu účastnili ať jako absolvent kurzu, anebo člen realizačního týmu.
(tm)

Proč odcházíte?

Co vy na to,
pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Proto jsem dospěl k názoru, že se musím
rozhodnout v souladu s těmito svými slovy. Dva
roky, které scházejí do konce volebního období, je
podle mého soudu doba, která by mohla v rámci
nějakého personálního provizoria způsobit na holešovském gymnáziu určitou míru nejistoty a nestability. Rozhodl jsem se proto této hrozbě předejít
a vrátit se na post ředitele gymnázia již nyní.
Odejít bych měl nejpozději do konce září tak,
abych všechny věci ohledně řízení města řádně
předal svému nástupci, aby nedošlo k žádným
problémům v chodu města. V minulých dnech
jsem o svém rozhodnutí oficiálně informoval zástupce všech zastupitelských klubů a v současné době probíhají jednání o dodatku ke koaliční
smlouvě. Nový starosta Holešova by měl být dle
mého názoru opět z řad ODS, která v Holešova
vyhrála minulé komunální volby. Konkrétní jméno
našeho kandidáta na post starosty bychom chtěli
oficiálně zveřejnit ve druhé polovině srpna.“
(sov)

3

www.holesov.cz

hole‰ovsko 14/2012

Střelecký trojboj vyhráli výsadkáři z Prostějova
Dobrotice (frs) - Tradiční střelecký trojboj
se konal 15. června na střelnici v Dobroticích.
Účastníci stříleli na terče z pistole Pi 75 Compakt, samopalu vz. 58 a sportovní malorážky.
Střeleb se účastnila tříčlenná družstva. Většinou
se jednalo o reprezentanty klubů výsadkových
veteránů. Na palební čáru se však postavili
i příslušníci 102. průzkumného praporu z Prostějova či zástupci Městského úřadu v Holešově.
Vítězem střeleckého klání se nakonec stali právě
výsadkáři z Prostějova před vojenskými veterány
ze stejného města a jedním z družstev holešovských výsadkových veteránů ve složení Antonín
Heller, Jiří Müller a Vladimír Klepal. Mezi jednotlivci byl nejlepší Roman Červinka z SSK Zlín.
Městský úřad v Holešově na střelbách reprezentovali místostarosta Jaroslav Chmelař, tajemník František Fuit a vedoucí odboru Stanislav
Julíček. Ze 23 družstev se umístili na 13. místě.

V Holešově se chystá návrat k ovocným a zelinářským trhům
Holešov (frs) - Návrat k tradicím ovocných a zelinářských trhů
v Holešově plánuje Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Holešově ve spolupráci
se zahradnictvím Stella. „Chceme
nabídnout drobným pěstitelům
možnost prodeje přebytků zahrádkářských i chovatelských výpěstků. Pěstitelé, kterým se urodí, tak
zhodnotí své přebytky, které by jinak

nespotřebovali. Na druhé straně si
tady budou moci koupit zákazníci čerstvé ovoce a zeleninu přímo
od drobných pěstitelů,“ vysvětlila
záměr předsedkyně holešovských
zahrádkářů Vlasta Čablová. Jak doplnila, myšlenkou se začali zabývat
z toho důvodu, neboť v Holešově
už nejsou klasické trhy, kde se dříve daly koupit čerstvé produkty ze
zahrádek.

Podomní prodejkyně
okradla seniorku
Holešov (frs) - Postupy podvodníků se donekonečna opakují.
A řada lidí se navzdory tomu nepoučí a nechá se okrást. Podobně
jako jedna seniorka z Holešova.
V sobotu odpoledne začátkem července zazvonila na zvonek jednoho
holešovského bytu neznámá žena.
Dveře jí otevřela čtyřiaosmdesátiletá paní. „Žena hovořící s polským
přízvukem nabídla seniorce deky,
údajně ruční výroby, v hodnotě pět
tisíc korun. Starší paní ji proto pozvala dál. V bytě pak ze skříně vzala
peněženku a vytáhla z ní deset tisícikorunových bankovek. Pět dala
prodejkyni a zbytek uložila zpět.
Zatím co jí cizinka ukazovala další
zboží, odložila peněženku vedle

sebe. Po chvíli neznámá žena odešla. V ten okamžik si paní všimla,
že peněženka na svém místě není.
Nakonec ji našla schovanou pod
polštářem. Uvnitř chybělo zbylých
pět tisíc korun,“ sdělila okolnosti
případu policistka Simona Kyšnerová. K dovršení všeho si následně
okradená paní pozorně prohlédla přikrývky. Zjistila, že se jedná
o bezcenné deky. Cena výrobků
v žádném případě neodpovídala
jejich kvalitě. Podvedená a zároveň okradená paní proto zavolala
na policii. Případem se nyní zabývají kriminalisté. Pachatelce, která
se dopustila trestných činů podvod
a krádež, nyní hrozí až dva roky
vězení.

Tož tak…
...nejde o podvodníky a zloděje. Jde o celý systém podomních prodejců čehokoliv, kteří obtěžují lidi v jejich domácnostech a nabízejí nepotřebné
zboží či služby. Nedávno jsem se dozvěděl o praktikách prodejců jisté
energetické firmy. Plejáda jejich špinavých praktik je nepřeberná. Zejména
starším lidem například namluví, že jsou z městského úřadu a pod touto
zástěrkou jim dají podepsat nějaký doklad, ve skutečnosti však podstrčí
smlouvu o změně dodavatele elektrické energie. Na večer pak tito většinou mladí a často agresivní obchodní zástupci provozují v centrále firmy
rituální tance a hecují se navzájem, aby o den později obrali ještě více lidí,
a zvýšili tak nemravné zisky sobě, ale především své firmě. Tisíckrát se
může o podobných případech psát, řada zejména starších lidí se těmto
praktikám neubrání. Možná nastala doba, kdy je třeba začít se aktivně
bránit. V celé řadě měst a obcí už tak učinili. Přijali vyhlášky, které podomní
prodej zakazují.
František Sovadina
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Organizátoři nových trhů plánují, že prodej by byl zajištěn ve
stáncích umístěných v prostoru
zámeckého zahradnictví, a to vždy
v pátek jednou za 14 dnů od 8 do 11
hodin. „Podle zájmu prodávajících
a kupujících bychom mohli později
trhy pořádat každý týden,“ dodala
Vlasta Čablová. Uvedla, že jednoduché smluvní podmínky prodeje by
dali všem zájemcům včas k dispozici.

Pěstitelé mohou na tuto
nabídku reagovat písemně na
adrese ZO ČZS Holešov, Dlažánky 321, 769 01 Holešov, mohou
také vhodit svůj písemný názor
do schránky na této adrese, případně sdělit svůj zájem majiteli
zahradnictví Stella nebo napsat
na e-mailovou adresu: marie@
zahrada-stella.cz nebo v.cablova@seznam.cz.

Zahrádkáři a včelaři připravují
výstavu plodů léta
Základní organizace holešovských zahrádkářů a včelařů připravují na léto výstavu pod názvem Květy a plody léta. Akce se uskuteční
4. a 5. srpna vždy od 9 do 18 hodin v Domě zahrádkářů v Holešově. Na
výstavě budou k vidění květy mečíků, jiřin, begonií, balkonové květiny, bylinky,
letní ovoce, zelenina, včelařské výrobky či živý včelí roj. Návštěvníci si budou
moci zakoupit rovněž včelařské výrobky, bylinky a květiny
V neděli 5. srpna od 18 hodin budou organizátoři prodávat květy
z výstavy za minimální ceny.      
(sov)

Prudké větry lámaly větve i celé stromy
Region (frs) - Tropická vedra na přelomu června a července
přinášela nad území České republiky pravidelně také prudké bouře
doprovázené silnými poryvy větru,
krupobitím, lokálními záplavami
a údery blesků. Situace na Holešovsku nebyla zdaleka tak dramatická jako v jiných částech republiky,
přesto měli hasiči plné ruce práce.
Ve středu 4. července odstraňovali
polámané větve ve Všetulích, den

předtím likvidovali spadlý strom
mezi Rymicemi a Kostelcem. Druhého července odstraňovali spadlé
stromy z komunikací mezi Holešovem a Rymicemi a také Holešovem
a Martinicemi. Prvního července
spadl strom na zaparkované vozidlo
v Tovární ulici. Dvacátého června
byli holešovští hasiči požádáni o pomoc při odklízení vzrostlého stromu,
který spadl na silnici mezi Brusným
a Rusavou.

Experti posuzovali infrastrukturu
a stavby v zóně
Zlín (red) - Přibližně 150 dokumentů, které mají souvislost s podzemní
vodou u Holešova, shromáždili a následně ve spolupráci s dalšími experty
analyzovali odborníci z Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně.
Cílem jejich práce bylo znovu prověřit, jakým způsobem lze maximalizovat
ochranu vodního zdroje. V rámci projektu rovněž posoudili stavby v areálu
Strategické průmyslové zóny Holešov. Výstupem je i předběžný návrh
nadstandardních doporučených technických a organizačních opatření pro
další činnost v zóně.

Prodám byt 2+1 v Holešově, ulice Národních bojovníků,
cihlový dům. Tel. 734 597 085.
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Setkání muzikantů v Rymicích slavilo velký úspěch

Již po osmé uspořádala obec Rymice
u Holešova pod záštitou poslance PSP ČR Josefa
Smýkala setkání muzikantů - Rymice 2012. Za
nádherného slunečného počasí prvního červencového dne se v areálu obecního úřadu
sešli nadšení posluchači lidové muziky. Program
zahájil průvod vedený Holešovskými mažoretkami a Májovankou. Průvod prošel celou obcí

v čele s hlavními organizátory - starostou obce
ing. Martinem Bartíkem a poslancem Josefem
Smýkalem. Následnému zahájení celé akce byl
přítomen i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, který je rovněž velkým příznivcem
hudebního folkloru. Celým pořadem provázel
populární Karel Hegner a postupně se divákům
představily soubory Májovanka z Holíče, Boja-

né, Hanačka a Fryštacká Javořina, které hrály
k tanci a poslechu celé odpoledne. Po skončení
oficiálního programu pokračovala taneční zábava.
Je chvályhodné, že lidová hudba má stále řadu
věrných posluchačů a zaslouží si pro svou tradici,
vztah k historii i současnosti trvalou podporu.
Ing. Martin Knápek
asistent poslance Josefa Smýkala

Veselé loučení se školním
rokem na návsi v Žopích
Zábavné odpoledne na závěr
školního roku uspořádali členové
osadního výboru v pátek 29. června
na žopské návsi. Pro děti zde byly
nachystány lanové aktivity, skákací
hrad, projížďka na poníkovi, malování a různé soutěže. Poděkování

patří Martině a Pavlíně Javoříkovým, které nachystaly lanové aktivity, a hlavně Ríšovi Bubíkovi za vytvoření příjemného zázemí, obsluhy
hostů a také za sponzorský dar pro
děti ve formě zmrzliny a finančního
příspěvku.

Doplnění k minulé akci
Hlavním organizátorem kulturní a společenské akce Cesta za
pohádkou, o které jsme informovali
posledně, byl Sbor dobrovolných
hasičů Žopy ve spolupráci s ma-

teřskou školou a osadním výborem.
Výtěžek z této akce byl věnován
mateřské škole v Žopích na úpravu
zahrady.
(red)

Výsadkoví veteráni reprezentovali na setkání v Žilině
Holešovští výsadkoví veteráni
byli pozváni na Stretnutie veteránov
výsadkového vojska SR a ČR. Konalo se ve dnech 11. - 13. 7. 2012
v Žilině.
Atmosféra nám nebyla cizí. Pozdravy kolegů v trochu jiných maskáčích - ale naše. 5. pluk speciálních
sil Slovenské republiky je vlastně
jedním ze synků holešovského 7.
výsadkového pluku zvláštního určení. Prvý zůstal nadále v Prostějově

(102. průzkumný prapor), a tak byli
bývalý náčelník štábu plk.v.v. Ing.
Jiřího Dufek a předseda KVV Holešov Dušan Hric u velitele 5. pluku
speciálních sil SR vřele přijati. Akce
pokračovala dunícím krokem Hradní
stráže SR doprovázející bojovou zástavu 5. pluku speciálních sil Armády
Slovenské republiky, jejím chorálem
a hymnami. Mezi bojovými zástavami stanula také zástava 7. výsadkového pluku zvláštního určení. Jaká

čest. Následoval pochod veteránů.
Snad ne tak mladý, jako kdysi na
Letné, ale plný vojácké cti. Den pokračoval hřmotem vrtulníků, ukázkou super moderní bojové techniky
a profesionálního výcviku. Odpoledne se konal Memoriál Josefa Gabčíka. Soutěžilo se v deseti vojenských
discipínách, jakými jsou například
azimut, granát, střelby a další. Ukázalo se, že holešovští průzkumníci
řemeslo nezapomněli. V azimutu byli

první s počtem 100 bodů. Večer byl
potom kalíškový, zpěvný, taneční,
klobáskový, jiskrnný a voňavý nedotčenou slovenskou přírodou...
Finále bylo v zasedacím sále
města Žiliny. Desítky udělených medailí za zásluhy o výsadková vojska
obou republik. I slib, že pokud bude
bít poslední výsadkářské srdce, pojmy, jako je čest, hrdost a vlastenectví, nezůstanou zapomenuty.
KVV Holešov

Peer program holešovského gymnázia se konal na pěti školách
V měsících květnu a červnu 2012 proběhl
na pěti školách v Holešově a okolí vrstevnický
Peer program, zaměřený na prevenci rizikových
jevů, především šikany, kyberšikany a toxikomanie u dětí. Vyškolené dvojice žáků Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov prezentovaly na gymnáziu, 1. a 2. Základní škole Holešov, v ZŠ Břest
a ZŠ Fryšták svůj dvoudenní program, který
spočíval v diskusi, přednáškách, společných

hrách a dalších aktivitách v 7. třídách zmíněných
škol, a podle reakcí ředitelů se opět tato akce
setkala s pozitivním ohlasem u žáků i učitelů. Na
podzim proběhne poslední prezentace ve 3. ZŠ
Holešov a tím bude letošní působení peeráků
ukončeno. Další ročník se uskuteční v příštím
školním roce, a pokud se noví školitelé zapojí do
programu stejně aktivně jako letošní nováčci, je
životaschopnost této akce zajištěna již dopředu.

Děkuji všem školitelům z gymnázia včetně
žákyň maturitních tříd za odvedený kus kvalitní
práce a věřím, že při této činnosti zároveň získali cenné zkušenosti; všem účastníkům Peer
programu přeji hezké prázdniny.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
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Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 25. června 2012
Přijaté usnesení č. 54/2012 - N
928 Zastupitelstvo města Holešova schválilo předložený a doplněný program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne 25.
června 2012.
Přijaté usnesení č. 55/2012 - N
933 Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu Zdeňka Hlobila a Ing. Miroslava Strnada. Přijaté usnesení
č. 56/2012 - N 936 Zastupitelstvo
města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor
Liška, Mgr. Ivana Bozděchová
a Ing. Pavel Karhan.  
Přijaté usnesení č. 57/2012 - N
939 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města
Holešova ze dne 16. dubna 2012.
Přijaté usnesení č. 58/2012 - N
959 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci
starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání
Zastupitelstva města Holešova.  
Přijaté usnesení č. 59/2012 - N
1008 Zastupitelstvo města Holešova schválilo závěrečný účet
města Holešova za rok 2011, a to
bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2012 - N
1009 Zastupitelstvo města Holešova I vzalo na vědomí  rozpočtové opatření Rady města
Holešova č. 5/2012.  II schválilo
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2012 dle předloženého a upraveného návrhu v souladu 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.  III  pověřilo radu města předložením informace o stavu plnění rozpočtu
města na rok 2012 k 30.06.2012.
Termín: ZM září 2012.  
Přijaté usnesení č. 61/2012 - N
1013 Zastupitelstvo města Holešova schválilo postoupení zástavní
smlouvy a ručitelského prohlášení ze společnosti Raiffeisenbank,
a.s., na Raiffeisen stavební spořitelnu, a.s., ve lhůtě do 31. 8.
2012. Po marném uplynutí lhůty
k postoupení smlouvy a prohlášení
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 31. 8. 2012.
Přijaté usnesení č. 62/2012 - N
1010 Zastupitelstvo města Holešova schválilo žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti hasičské
jednotky JPO II/1 pro rok 2013
za finanční spoluúčasti města
Holešova ve výši 20 %. Zodpovídá: Ing. Marie Krajcarová.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 63/2012 - N
992 Zastupitelstvo města Holešova schválilo revokaci přijatého
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usnesení č. 108/2011 schváleného
Zastupitelstvem města Holešova
dne 12. 9. 2011 z důvodu neuzavření smlouvy o partnerství při
přípravě a realizaci integrovaného
projektu IVVS ZK na základě změny obsahu smlouvy ze strany Zlínského kraje. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 64/2012 N 1014 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo realizaci individuálního projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích
a varovacích systémů - město
Holešov“ v rámci integrovaného
projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ a výzvy Regionálního
operačního programu NUTSII
Střední Morava podoblast podpory 2.2.6. „Rozvoj krizové infrastruktury“ s tím, že do rozpočtu města bude zařazeno: a)
na rok 2013 finanční prostředky
k profinancování realizace individuálního projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích
a varovacích systémů - město
Holešov“ v celkové výši rozpočtu projektu 3.843.111 Kč,
b) z toho finanční prostředky
ve výši 25 %, tj. 960.777,75 Kč
předpokládaných výdajů, které
jsou podílem města na profinancování a c) finanční prostředky nutné pro zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 65/2012 - N
993 Zastupitelstvo města Holešova schválilo termíny jednání Zastupitelstva města Holešova ve II.
pololetí 2012 ve dnech 24. 9., 19.
11. a 17. 12. Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 66/2012 - N
946 Zastupitelstvo města Holešova I schválilo zveřejnění
záměru prodeje městských
pozemků v lokalitě ul. Školní
v Holešově p.č. 1072, ostatní
plocha, o výměře 437 m2, p.č.
1073, ostatní plocha, o výměře 197 m2, p.č. 1074, ostatní
plocha, o výměře 437 m2, p.č.
1075, ostatní plocha, o výměře 191 m2, p.č. 1077, ostatní
plocha, o výměře 434 m2, p.č.
1078, ostatní plocha, o výměře 191 m2, p.č. 1079, ostatní
plocha, o výměře 444 m2, částí
městských pozemků p.č. 1080,
ostatní plocha, o výměře cca
170 m2 a p.č. 2961/1, ostatní plocha, o výměře cca 953 m2, vše
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. II  jmenovalo hodnoticí
komisi pro vyhodnocení veřejné
soutěže o nejvhodnější návrh
na zastavění části lokality ulice
Školní ve složení:  - člen klubu
zastupitelů ČSSD: Libor Liška
- člen klubu zastupitelů KDU-ČSL: Josef Bartošek - člen klu-

bu zastupitelů Koalice pro Holešov: Mgr. Ivana Bozděchová
- člen klubu zastupitelů KSČM:
Jaromíra Čajková - člen klubu
zastupitelů ODS: Bc. Renata
Lochmanová - člen klubu zastupitelů Sdružení nezávislých
Holešovska: Miroslav Kunc Ing. Stanislav Julíček - Ing. Radomír Šťastný - Ing. Aleš Trněný. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 67/2012 - N
996 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků p.č.
2780/14, ostatní plocha, o výměře 20 m2 a p.č. 2780/15, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 68/2012 N 997 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1038/6, vodní
plocha, o výměře cca 80 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.   Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 69/2012 - N
998 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku
p.č. 244/21, ostatní plocha, o výměře určené v GPL 12 m2, k.ú.
Žopy, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 70/2012 - N
999 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 208/16, ostatní
plocha, o výměře cca 24 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.   Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 71/2012
- N 1001 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků
p.č. 2831/17, zastavěná plocha,
o výměře 21 m2 a p.č. 2831/18,
zastavěná plocha, o výměře 20 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 72/2012 N 1002 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo zveřejnění
záměru prodeje částí městských
pozemků p.č. 362/1, ostatní plocha, a p.č. 1019, ostatní plocha,
o celkové výměře cca 40 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.   Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 73/2012 - N
994 Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej městského
pozemku p.č. 705/124, ostatní plocha, o výměře 16 m2, k.ú. Všetuly,
Zdeňce a Peteru Mamrillovým, bytem Holešov, za kupní cenu 200
Kč/m2 + náklady s prodejem spoje-

né. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 08. 2012. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 74/2012 N 995 Zastupitelstvo města
Holešova schválilo 1. prodej
městského pozemku pod již
postavenou garáží p.č. 926/41,
zastavěná plocha, o výměře 20
m2, k.ú. Holešov, Marii a Josefu Možíšovým, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m 2 +
náklady s prodejem spojené.
2. prodej městského pozemku pod již postavenou garáží
p.č. 2586/11, zastavěná plocha,
o výměře 24 m2, k.ú. Holešov,
Ing. Jiřímu Kuldovi, bytem Martinice, za kupní cenu 300 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouvy budou uzavřeny v termínu do 30. 8. 2012. Po marném
uplynutí uvedených lhůt způsobených nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.      
Přijaté usnesení č. 75/2012 - N
1007 Zastupitelstvo města Holešova schválilo podání žádosti Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na bezúplatný převod nemovitostí: budovy bez čp/če,
občanská vybavenost, stojící na pozemku p.č. 29, včetně pozemku p.č.
29, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 21 m2, LV 60000, budovy
bez čp/če, občanská vybavenost,
stojící na pozemku p.č. 34, včetně
pozemku p.č. 34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, LV
60000, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, stojící na pozemku
p.č. 36, včetně pozemku p.č. 36,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, LV 60000, a dále id.
4/6 budovy bez čp/če, občanská
vybavenost, stojící na pozemku p.č.
30, včetně id. 4/6 pozemku p.č.
30, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 16 m2, LV 2429 a id. 7/32
pozemku p.č. 28, ostatní plocha,
o výměře 211 m2, LV 597, vše k.ú.
Holešov, z důvodu hospodárnosti.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 76/2012 - N
1003 Zastupitelstvo města Holešova I rozhodlo v souladu s §
172 odst. 5) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, o námitkách podaných proti
návrhu změny č. 17 územního
plánu města Holešova tak, jak
je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy č. 1/2012“
a II vydalo po ověření podle §
54 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen stavební zákon), podle § 6 odst.
5) písm. c) stavebního zákona
Pokračování na str. 7

www.holesov.cz

hole‰ovsko 14/2012

Usnesení z 15. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 18. června 2012
Přijaté usnesení č. 166/2012 - N
2646 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova doplnit rozpočtové opatření
č. 6/2012 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 25. 6. 2012.
Přijaté usnesení č. 167/2012 - N
2651 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit postoupení zástavní smlouvy č. 450/003/01/2/01
a ručitelského prohlášení č.
450/003/01/6/01 z Raiffeisenbank, a. s., na Raiffeisen stavební
spořitelnu, a. s. ve lhůtě do 31.
8. 2012.   Po marném uplynutí lhůty k postoupení smlouvy
a prohlášení pozbývá usnesení
Zastupitelstva města Holešova
platnost. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 31. 08. 2012.
Přijaté usnesení č. 168/2012 - N
2631 Rada města Holešova schválila uzavření partnerské smlouvy
pro projekt „Technologické centrum, elektronická spisová služba
a vnitřní integrace úřadu ORP Holešov“ s partnerskými obcemi dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 169/2012 N 2643 Rada města Holešova
schválila výši finanční odměny - ředitelce 1. Základní ško-

ly Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové - ředitelce 2. Základní
školy Holešov Mgr. Drahomíře
Konvalinkové - ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce
Heryánové - ředitelce Mateřské
školy Sluníčko Holešov Lence
Pacíkové - ředitelce Mateřské
školy, Holešov, Grohova 1392,
okres Kroměříž, Bc. Aleně Kotoučkové - ředitelce Mateřské
školy, Holešov, Masarykova
636, okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové - ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace, Mgr. Jarmile
Vaclachové - ředitelce Ústřední
školní jídelny Holešov Mileně
Michalcové - ředitelce Centra
pro seniory, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové
- řediteli Městského kulturního
střediska Holešov, příspěvková
organizace, Mgr. Pavlu Chmelíkovi - vedoucí organizační složky Mateřské centrum Srdíčko
Evě Fuksové  dle předloženého
návrhu.   Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 170/2012 N 2603 Rada města Holešova
I schválila termíny jednání Rady
města Holešova ve II. pololetí 2012
ve dnech 2. 7., 20. 8., 10. 9., 24.
9., 8.10., 22. 10., 5.11., 19.11.,
3.12. a 17. 12. II doporučila Zastu-

pitelstvu města Holešova schválit termíny jednání Zastupitelstva
města Holešova ve II. pololetí 2012
ve dnech 24. 9., 19. 11. a 17. 12.
Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 171/2012 N 2648 Rada města Holešova
schválila uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch se společností Technické služby Holešov,
s.r.o., Květná 1555, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2012 N 2649 Rada města Holešova
I schválila poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši:
1. 15.000 Kč Tělovýchovné jednotě
Holešov, občanské sdružení, IČ
18188389, Holešov, Bezručova
640, na podporu činnosti mládeže
oddílu stolního tenisu, 2. 3.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Holešov,
občanské sdružení, IČ 18188389,
Holešov, Bezručova 640, na uspořádání soutěže „Mistrovství České
republiky starších žáků ve vzpírání“, které se uskuteční dne
16. 6. 2012, 3. 4.000 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ
47935774, Holešov, Palackého
524, na podporu preventivního
PEER programu. Finanční částky

budou čerpány z kapitoly 51 - Rada
města. II neschválila poskytnutí
mimořádné finanční dotace ve výši
2.000 Kč HC Holešov Gators, o. s.,
IČ 22741101, Holešov, Masarykova 1335, na účast v kroměřížské
hokejové hobby lize. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 173/2012 N 2652 Rada města Holešova
I vzala na vědomí vyhlášení volných dnů v době od 25. 6. do 29.
6. 2012 na 3. Základní škole Holešov ze závažných technických
důvodů a II souhlasila s využitím provozních prostředků 3.
Základní školy Holešov pro tyto
volné dny na úhradu nákladů
souvisejících s přípravou a výdejem obědů, a to tak, aby jejich
cena pro žáky byla ve stejné
výši jako ve dnech školního vyučování.  Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 174/2012 - N
2452 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 4.
června 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu

Usnesení ze 16. řádné schůze Rady města
Holešova, která se konala dne 25. června 2012
Přijaté usnesení č. 175/2012 - N 2668
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit realizaci individuálního projektu „Modernizace a napojení
vyrozumívacích a varovacích systémů - město
Holešov“ v rámci integrovaného projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém
Zlínského kraje“ a výzvy Regionálního operačního programu NUTSII Střední Morava
podoblast podpory 2.2.6. „Rozvoj krizové infrastruktury“ s tím, že do rozpočtu města bude
zařazeno: a) na rok 2013 finanční prostředky
k profinancování realizace individuálního pro-

jektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Holešov“
v celkové výši rozpočtu projektu 3.843.111 Kč,
b) z toho finanční prostředky ve výši 25 %, tj.
960.777,75 Kč předpokládaných výdajů, které
jsou podílem města na profinancování a c)
finanční prostředky nutné pro zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5 let od finančního
ukončení projektu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25. 6. 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař, ověřovatel zápisu

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

Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 25. června 2012
Dokončení ze str. 6
s použitím § 43 odst. 4) stavebního zákona a v souladu s § 171
až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, formou „Opatření obecné povahy
č. 1/2012“ změnu č. 17 územního
plánu města Holešova dle předloženého návrhu.   Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 77/2012 - N
1004 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje nebytového prostoru č.

1194/5 o výměře 206,36 m2 v budově čp. 1193, 1194 a 1195 včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti
20636/119478 a podílu na pozemku
p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 20636/119478,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovidá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 78/2012 - N
1006 Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky
č. 1195/4 o výměře 61,05 m 2

v budově čp. 1193, 1194 a 1195
včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu
o velikosti 6105/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
6105/119478, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovidá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 79/2012 - N
1005 Zastupitelstvo města Holešova vydalo obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 2/2012
o zákazu konzumace alkoholických

nápojů na některých veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 80/2012 - N
1012 Zastupitelstvo města Holešova schválilo nový jednací
řád výborů Zastupitelstva města Holešova dle předloženého
a upraveného návrhu.  Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín:
bezodkladně.  
PaedDr. Z. Janalík, starosta města
Z. Hlobil, ověřovatel zápisu
Ing. M. Strnad, ověřovatel zápisu
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Výstava automobilových veteránů - zámecká zahrada 14. 7.

Před patnácti lety zaplavila voda Moravu a částečně i Holešov
Povodně z roku 1997 napáchaly obrovské škody a zabily několik
desítek lidí. Nevyhnuly se ani Holešovu. Přesto situace tady nebyla
před patnácti lety zdaleka tak dramatická jako na jiných místech. Ohlédněme se ve zkratce za průběhem
této přírodní pohromy podle toho,
jak ji zaznamenal tehdejší předseda
povodňové komise Miroslav Strnad:
6. července - Po vytrvalých deštích
došlo k vylití řeky Rusavy z koryta
za Dobroticemi směrem na Jankovice. Voda tekla i přes silnici a občané pytlovali písek a stavěli hráze
na okraji silnice, aby zabránili vniknutí vody do domů.
7. července - Pokračovala stavba
hrází z pytlů s pískem v Dobroticích
a v holešovských ulicích Nábřeží

a Za Vodou. Vlivem neustávajícího
deště došlo po 14. hodině k opětovnému zvýšení hladiny a část rodinných domků v Dobroticích, zahrady
a areál Sádku zaplavila voda. Okolo
16. hodiny se Rusava vylila z břehů
u Střelnice. Voda zatopila zahrádky,
rybníky a část rodinných domů v ulici
Nábřeží do výše 70 cm. Ve Všetulích
zbrzdil proud vody most a k němu
připevněné vodovodní potrubí, o které se zachytávaly větve a stromy
a následně se začala Rusava vylévat
na ulici 6. května. Vodovodní potrubí
bylo přerušeno. Zaplaveny byly zahrádky a sklepy rodinných domů v ulici Sokolská za hřištěm, Dřevopodnik,
Cukrovar, čistírna odpadních vod,
rodinné domky v ulici Za Cukrovarem
a sklepy v ulici Krátká. V Tučapích se

Rusava vystoupila z břehů. Na ulici Nábřeží sahala voda do výše 70 cm, >
v Dobroticích tekla i po hlavní silnici a ve Všetulích se valila přes lávku.

8

kolem 16. hodiny vylil Rymický potok.
Do Količína přitekla voda kolem 18.
hodiny ze Všetul přes pole a zaplavila
sklepy, dvory a zahrady. Za Količínem
se vylil Rymický potok.
8. července se situace začala postupně uklidňovat a voda z koryt již
nevystupovala.

Předběžné škody na městském
majetku vyčíslila povodňová komise
krátce po povodních na bezmála
jeden milion korun. Například holešovští rybáři spočítali škody způsobené vodním živlem na více než
600 000 Kč.
(sov), foto archiv Rudolf Seifert
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Partnerský projekt gymnázií zaměřený na environmentální
výchovu v terénu je úspěšně ukončen
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov dokončilo k 30. 6. 2012
společně s SOŠ a Gymnáziem
Staré Město u Uherského Hradiště
partnerský projekt „Realizace environmentálních aktivit v krajinných
typech zlínského regionu“. Projekt
byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Práce na projektu byla zahájena 1. listopadu 2010. V jeho první

části se členové projektových týmů
obou škol věnovali získávání nových poznatků a dovedností, které
posléze využili k tvorbě pracovních
materiálů pro třídenní terénní kurzy
určené žákům obou škol.
Obsah aktivit projektu byl zaměřen nejen na problematiku environmentální a ekologické výuky,
ale také na prvky osobnostně sociální výchovy. Jedním z hlavních cílů
projektu bylo dát žákům možnost
propojit teoretické poznatky a dovednosti s praxí. Hlavními výstupy

projektu byla inovace vyučovacích
předmětů biologie, fyzika, chemie,
zeměpis, základy společenských
věd a dějepis. Jejich obsahy byly
použity při realizaci dvou třídenních
terénních kurzů pro žáky 1. ročníku.
Obsahy výstupů byly použity
při realizaci dvou třídenních praktických terénních kurzů pro žáky
v regionech Holešovsko-Rusavsko
a Staroměstsko - Velehradsko, které proběhly na konci dubna 2012.
Žáci navštívili různé pamětihodnosti, seznámili se s klíčovými his-

torickými milníky, studovali správu
a samosprávu regionu; druhý den
byl pak věnován přírodovědným
předmětům.
Projekt byl ukončen 30. června 2012. Všechny výukové materiály a výukové hodiny bude možné
najít na internetových stránkách
škol. Obě školy se již těší nejen
na terénní kurzy v následujících
letech, ale také na další spolupráci.
Mgr. Tomáš Kačor
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

Zájezd žáků 1. Základní školy do Německa a Švýcarska
Konečně se v kalendáři objevilo datum 22. 5. 2012 a my jsme
se dočkali, že vyjedeme na poznávací zájezd do Německa a Švýcarska. V 19.00 jsme se všichni sešli
před školou a čekali, až pro nás
přijede autobus. První zastávka
byla v Kroměříži, kde k nám přistupovali žáci ze Základní školy
Slovan Kroměříž, a pak konečně
směr Německo. Cestou tam jsme
se navzájem seznámili.
Kolem 8.00 ráno jsme dorazili
do Rustu v Německu. Zde byl naším cílem zábavní park EUROPA
PARK, kde jsme se mohli radovat
z různých adrenalinových atrakcí,
jako je například nejrychlejší horská dráha v Evropě Blue fire. Noc
jsme strávili v tepee vesnici, která
se nachází asi 300 metrů od parku.
Večerní opékání špekáčků nám
pobyt velmi zpříjemnilo.
Další den ráno po snídani
směřoval náš autobus do Švýcarska přes Kostnici k Rýnským
vodopádům. V Kostnici jsme si
prohlédli dům Jana Husa, ve kterém přebýval v době církevního
procesu. U vodopádů jsme si koupili suvenýry, udělali pár fotek a jeli
dál. Příští zastávkou bylo krásné
město Lucern, které předznamenalo švýcarskou mentalitu - čistotu
a dokonalost.
Třetí den byla na programu
návštěva hlavního města Bern.
Toto malé město nás uchvátilo
především azurově modrou řekou Aare, která městem protéká.
Ve městě najdeme velké množství
kašen a taky dům Alberta Einsteina, kde objevil teorii relativity.

Kousek od Einsteinova domu se
nachází hodinová věž, podobná
našemu orloji. Zbyl nám samozřejmě také čas na nákup dárků
a suvenýrů. Při prohlídce města
nás zaujal také například obchod
BAŤA. Příjemným zpestřením byla
exkurze ve výrobně sýrů v Emmentálském údolí. Myslím, že
pravým Ementálem nikdo z nás
nepohrdl.
Poslední zastávkou bylo přístavní město Basilej. Toto velké
město na hranicích s Německem
nám bohužel připomnělo, že se
naše cesta chýlí ke konci a my se
vydáváme směr Česká republika.
Když si to tak zpětně promítám
v hlavě, tak si říkám, že bych si
to klidně zopakoval ještě jednou!!!
Bylo to vážně super!
Radek Kravec, 8. C, 1. ZŠ

Holešovské noviny
do každé rodiny!
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Další retro akce se konala v Přílepích - tentokrát to byl branný den
Na doby minulé se v sobotu
30. června 2012 opět vzpomínalo
v Přílepích. Místní spolek recesistů
pro letošní rok přišel s další retro
akcí. Tentokrát po úspěšném prvomájovém průvodu či spartakiádě
uspořádali neméně úspěšný branný den. V areálu brokové střelnice
u chaty MS Horní Roveň se tak
sešly nejen děti, které takto aktivně
mohly odstartovat prázdniny, ale
i dospělí, kteří chtěli zavzpomínat
na dobu branné povinnosti pro
všechny. Pro děti byla připravena
soutěžní trasa terénem, na které plnily na různých stanovištích
branně sportovní úkoly, stejně jako
tomu bývalo v osmdesátých letech
na známé soutěži O partyzánský
samopal.

Po této soutěži byl zahájen
hlavní program plný ukázek. Všichni
zúčastnění tak mohli zhlédnout komentovanou ukázku sebeobrany,
která byla uzavřena pyrotechnickými efekty s kompozicí barevných
dýmovnic. Na obranu státních hranic zavzpomínali zejména ti starší
při hrané scéně Zadržení narušitele, včetně překonávání ostnatých
drátů a dobové výzbroje a výstroje
pohraničníků se služebním psem.
Zvláště ti menší si nadšeně prohlíželi výstavku zbraní, mezi kterými
mohli poznat také sovětský samopal špagin, zbraň známou snad
ze všech filmů o 2. světové válce
a partyzánech. K vidění zde bylo
taktéž průzkumné vozidlo OT65
FUG a legendární VAZ. S velkým
ohlasem těch menších se setkala
možnost střelby „slepým“ střelivem
pod dohledem instruktora z řad
Armády ČR ze samopalu SA58
a pistole.
Vzpomínkový program byl doplněn také komentovanou prohlídkou současného zásahového vozidla Policie České republiky, včetně
ukázek jeho výbavy, a k vidění bylo
také vybavení příslušníků Vězeňské
služby ČR. Na programu byly také
ukázky techniky a práce sboru dobrovolných hasičů. Členové SDH Přílepy předvedli útok na simulovaný
požár lesního porostu a dobrovolní
hasiči z Holešova zkropili všechny
zájemce z vodního děla. Vzhledem
k parnému sobotnímu odpoledni
byla zvlášť tato ukázka velmi vítaná.

Napsali jste nám k Holešovské regatě
Kapely na Regatě byly jako již minulý ročník
suprové, nejvíc mě potěšil Čechomor, to byla fakt
bomba. Jinak co se týče stánků s občerstvením,
tak si myslím, že jste se z minulého ročníku trošku poučili a pro velký zájem přidali pár stánků
s nejrůznějšími pochutinami, což bylo opravdu
super!!! Přejezd vodní lávky jako již loni neměl
chybu a nově přidaný trakač, tak to byl mazec...
Moc se mi líbilo velké využití pro rodiny s dětmi,
tolik atrakcí pro děti, myslím, že rodiče, co tam

přišli i s potomky, tak museli být spokojeni!
Na závěr nesmím zapomenout na neuvěřitelně krásný ohňostroj, kterým jsem byl nadšen
a zároveň i překvapen délkou a monstrózností.
Byl srovnatelný i s některými ohňostroji Ignis
Brunensis, což si myslím, že to je velká pocta.
Takže ještě jednou moc děkuji za krásnou sobotu
ve společnosti Regaty a moc se už těším na další
ročník s nedočkavostí, co tam bude za kapely.
Jakub Krátký

Na své si zde přišly nejen děti,
ale také ti dříve narození, kteří mohli zavzpomínat na dobu strávenou
na vojně, povinných branných výcvicích nebo hrou na vojáky v dětství.
Pořadatelé ze Spolku recesistů Přílep vytvořili také dokonalé
týlové zabezpečení s bohatým proviantem pro děti i dospělé. Večer
byl zapálen táborový oheň, u kterého mohlo vzpomínání a vyprávění
historek pokračovat až do nočních
hodin a ti nejvytrvalejší nocovali
přímo „v poli“.
Závěrem patří dík všem pořadatelům, sponzorům, majitelům výzbroje, výstroje a techniky a všem,
kteří se na této náročné akci jakkoliv
podíleli.
Miroslav Sovadina

Zprávy z Pravčic
Obec Pravčice osadila před budovu obecního úřadu na návsi novou úřední desku Obecního úřadu Pravčice. Původní úřední deska
před prodejnou Jednoty byla dnem 26. 6. 2012
zrušena a stala se informační tabulí obce.
Volejbalový turnaj O pohár starosty obce Pravčice se uskuteční v sobotu
21. července od 16 hodin na víceúčelovém
hřišti v Pravčicích - areál sokolovny.

Veřejné projednání změny územního plánu Míškovic
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy
- Změny č. 5 územního plánu obce
Míškovice a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 5
územního plánu obce Míškovice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 5 územního plánu
obce Míškovice ve smyslu § 6 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (stavební zákon ) dále jen stavební zákon oznamuje v souladu s § 20 odst. 2 a § 52
odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy - Změny
č. 5 územního plánu obce Míškovice, které se uskuteční dne 15. 8.
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2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě
v Míškovicích b) vystavení upraveného a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy - Změny č. 5 územního plánu obce Míškovice k veřejnému nahlédnutí v době od 16. 7.
2012 do 15. 8. 2012 včetně.
Do návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 5 územního plánu
obce Míškovice je možno nahlédnout
u pořizovatele na Městském úřadě
Holešov, pracoviště Tovární 1407,
dveře č. 309 anebo na Obecním úřadě v Míškovicích. Do návrhu Změny
č. 5 územního plánu obce Míškovice
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský
úřad - odbor územního plánování
a stavebního řádu).
Předmětem návrhu jsou za severním okrajem Míškovic navržena
plocha V7 určená pro funkční využití

plochy smíšené výroby a na severovýchodním okraji Míškovic plocha
V8 určená pro funkční využití plochy drobné a průmyslové výroby
a zařízení. Ve střední části obce je
navržena plocha B21 určená pro
nové funkční využití na plochy hromadného bydlení. Současně s tím
byly dle zadání pro výše uvedené
lokality upřesněny podmínky pro
rozdílné využití ploch. Jiné požadavky na rozvoj území obce změna
územního plánu neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí do-

kladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky
musí být v souladu s § 22 stavebního
zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, 769 01 Holešov.
Ing. Petr Klenner, ref. odb. územ.
plánování a staveb. řádu
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Záměry prodeje městských nemovitostí
1. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
části městského pozemku: p.č.
208/16, ostatní plocha, o výměře
cca 24 m2, k.ú. Holešov výměra
bude z tohoto pozemku 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.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní
údaje, účel využití pozemku, návrh kupní ceny s tím, že kupní
cena včetně nákladů s prodeje
spojených bude uhrazena do 30
dnů od podpisu kupní smlouvy.
2. 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.
362/1, ostatní plocha, a p.č. 1019,
ostatní plocha, o celkové výměře
cca 40 m2, k.ú. Všetuly, výměra
bude z těchto pozemků oddělena
následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační
situace uvedené v příloze za minimální kupní cenu 200 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
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce: kontaktní
údaje, účel využití nemovitosti,
nabídka kupní ceny, zájemcem
podepsaný návrh kupní smlouvy
s jeho prohlášením, že se všemi
jejími ujednáními souhlasí.
3. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
části městského pozemku: p.č.
244/21, ostatní plocha, o výměře
cca 12 m2, k.ú. Žopy výměra bude
z tohoto pozemku oddělena následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace
uvedené v příloze za minimální
kupní cenu 200 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.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce kontaktní
údaje, účel využití pozemku, návrh kupní ceny s tím, že kupní
cena včetně nákladů s prodejem spojených bude uhrazena
do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
4. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městských pozemků: p.č.
2780/14, ostatní plocha, o výměře
20 m2, p.č. 2780/15, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Holešov
za minimální kupní cenu 300 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
Žádost musí obsahovat: prohlášení zájemce, že náklady
na ZTV (základní technické vybavení) si uhradí vlastním nákladem a tento náklad nebude
dále uplatňovat po prodávajícím, řádné označení zájemce,
kontaktní údaje, účel využití pozemku, návrh kupní ceny s tím,
že kupní cena včetně nákladů
s prodejem spojených bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
5. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městských pozemků: p.č. 2831/17,
zastavěná plocha, o výměře 21
m2, p.č. 2831/18, zastavěná plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Holešov jedná se o pozemky pod již
postavenými garážemi, které jsou
ve vlastnictví jiných osob za minimální kupní cenu 300 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.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní

údaje, účel využití pozemku,
návrh kupní ceny s tím, že kupní cena včetně nákladů s prodejem spojených bude uhrazena
do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
6. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městských nemovitostí: bytové
jednotky č. 1195/4 o velikosti 2+1
v domě čp. 1193, 1194 a 1195 (Holešov, ul. U Letiště) stojící na pozemku p.č. 2727/2 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku
p.č. 2727/2 k.ú. Holešov za minimální kupní cenu 770 000 Kč
+ 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.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní
údaje, účel využití nemovitosti, nabídka kupní ceny, zájemcem podepsaný návrh kupní
smlouvy s jeho prohlášením,
že se všemi jejími ujednáními
souhlasí.
7. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
části městského pozemku: p.č.
1038/6, vodní plocha, o výměře
cca 80 m2, k.ú. Všetuly, výměra bude z tohoto pozemku oddělena následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze
za minimální kupní cenu 50 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.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní
údaje, účel využití pozemku,
návrh kupní ceny s tím, že kupní cena včetně nákladů s prodejem spojených bude uhrazena

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.

do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Zájemci o koupi  výše
uvedených nemovitostí 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 31. 07. 2012.
8. Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městských nemovitostí: jednotka č. 1194/5 nebytový prostor,
výměra 206,36 m 2 v budově
Holešov, čp. 1193, 1194, 1195
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
o velikosti 20636/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti
20636/119478, vše k.ú. Holešov
(restaurace) - nebytový prostor
NENÍ zatížen nájemním vztahem - za minimální kupní cenu
700 000 Kč + 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 uvedených nemovitostí 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
31. 8. 2012.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní
údaje, účel využití nemovitosti, nabídku kupní ceny, zájemcem podepsaný návrh kupní
smlouvy s jeho prohlášením,
že se všemi jejími ujednáními
souhlasí.
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 25. 6. 2012. Prodej nemovitostí bude připraven k projednání
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel,
vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství
a údržby města
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Slavnostní koncert Václava Hudečka ke 100. výročí korunovace
sochy Panny Marie Svatohostýnské
V tomto čase vrcholí oslavy 100. výročí korunovace sochy
Panny Marie Svatohostýnské.
V průběhu roku jistě zažil
sv. Hostýn mnoho významných
okamžiků vzácných návštěv, uměleckých vyznání. Sdružení Václava Hudečka chce připravovaným
koncertem vzdát hold tomuto slavnému výročí.
Na neděli 19. srpna připravilo
koncert, na němž vystoupí Václav
Hudeček za doprovodu Janáčkova komorního orchestru Ostrava
a sváteční atmosféru umocní významní pěvci, sopranistka Petra
Alvarez-Šimková a tenorista Rafael Alvarez.
Začátek koncertu je v 18.30
hodin v bazilice Panny Marie Nanebevzaté. Předprodej vstupenek
bude v Městském informačním

středisku v Bystřici pod
Hostýnem a od 16.00 hodin v den koncertu před
bazilikou, cena vstupenky je 150,- Kč. Doprava
na Hostýn na koncert
i zpět bude zajištěna.
Koncert se koná za
finanční podpory Zlínského kraje, pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje a za laskavého pochopení rektora baziliky
p. Jiřího Šolce JS.
Miroslava Krumpolcová,
ředitelka Sdružení
V. Hudečka
Na snímku >
Václav Hudeček.

Výstava v knihovně
Až do konce letošního srpna bude ve studovně Městské knihovny Holešov k vidění
výstava Propojení Země s nebesy, na které
jsou nejen fotografie Marie Gallové či obrazy
Michaely Šťastné. Návštěvníci výstavy si můžou současně i přečíst verše básnířky Jany
Ledinové, která je zarecitovala už na červnové
vernisáži. Zatímco Marie Gallová zde vystavuje
své „přírodní“ fotografie, Michaela Šťastná prezentuje své obrazy s duchovní tematikou. Obě
výtvarnice se představily v minulých letech také
v rámci tradiční výstavy holešovských výtvarníků Letní iluze.
RR

CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd do Českého Krumlova
V sobotu 8. září 2012 pořádáme již čtvrtý
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se
chystáme navštívit nádherný Český Krumlov.
Město není velké svou rozlohou, o to víc
však přitahuje svým geniem loci. Historické centrum města je zapsáno již 20 let na Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Státní hrad a zámek Český Krumlov
patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí
i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky
středoevropské oblasti. Monumentální komplex
hradu a zámku je situován na protáhlém skalním
ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice.

Zámecký areál zahrnuje na 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti
zámeckých nádvoří, a na 11 hektarů zámecké
zahrady.
V současné době jsou návštěvníkům
zpřístupněny prohlídkové trasy hradu a zámku
s autenticky zařízenými interiéry ze 16., 18.
a 19. století, expozice Hradního muzea, válcová
zámecká věž s vyhlídkovým ochozem, unikátní
zámecké barokní divadlo, zámecké lapidárium,
galerie a další tematické výstavy.
Český Krumlov je prostě jedinečný! Obklopen neporušenou krásou přírody láká všechny,
kdo chtějí zažít něco nezapomenutelného.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte,
odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2012
spolu se zálohou 300 Kč v Městském informačním
centru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. Odjezd bude v sobotu 8. září 2012 v 5.30
hodin ráno z autobusového nádraží Holešov,
příjezd přibližně ve 22.00 hodin.
Cena za zájezd - přepravu - bude činit 500
Kč za osobu. V ceně není zahrnuto vstupné
do památkových objektů. Zájemci budou moci
využít restaurační zařízení ke společnému obědu.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský
průkaz, případně průkaz ZTP.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 8. září 2012 s cílem cesty
Český Krumlov.
Jméno a příjmení ...........................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................Telefon: ..................................................
Počet osob, které přihlašuji: ..........................................................................................................
Záloha ve výši 300 Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ................................................ Podpis: ..............................................................
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Výstava „Londýn - pulsující srdce Albionu“ v kavárně Cinema
„Londýn je jako prádelna s tisíci vřeteny,
to drnčí, rachotí, přede, bublá, sviští a hrčí
tisíci nacpanými motory, busy, auty a parními
mašinami“ - takto barvitě popsal Londýn Karel
Čapek v Anglických listech již v roce 1924.
V dobách, kdy po ulicích hlavního města
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska kráčel spisovatel Karel Čapek obdivující pulsující život v nikdy nespících ulicích,
byl Londýn největším městem světa. Přestože
tato metropole byla už dávno překonána v počtu obyvatel dalšími velkoměsty, její kouzlo
nevyhaslo, naopak září mnohem víc, jasněji
a více barvami. Novodobý Londýn oslňuje
návštěvníky ze všech koutů světa stejně jako
před desetiletími.
Lidé proudí do Londýna, aby si splnili své
sny, stejně tak jako to dělaly generace před nimi
a pravděpodobně jako to budou dělat generace
budoucí. Žít v Londýně neznamená být pouze
Londýňanem, je to životní styl. Londýn nejsou
jen mrakodrapy, moderní architektura, finanční
instituce světa, věčně uspěchaní byznysmeni,
červené double deckery, telefonní budky a černé
taxíky, ale je to především historie a obyvatelé,
kteří dělají tuto metropoli jedinečnou. William

Shakespear, Charles Dickens,
Charles Darwin, Winston
Churchill a mnohé další slavné osobnosti, které svými díly
a činy ovlivňovaly miliony lidí
na celém světě, žily v Londýně.
Historie promlouvá v Londýně k milionům návštěvníků
téměř na každém kroku. Z velké části za ni vděčíme monarchii, která existuje na ostrovech více než 12 století.
Buckingham Palace, House
of Parliament, Westminster
Bridge, Piccadilly Circus, Tower Bridge, Tower of London
a mnohé další památky jsou
nejen hlavními turistickými
atrakcemi, ale také tichými
svědky bohaté historie města.
Města, které bylo vzkříšeno
z popela po obrovském požáru v roce 1666, města, které
vzpurně odolávalo nacistickému bombardování během
druhé světové války, a města,

Autoři výstavy - Lukáš a Alena Krejčí.
které bude hostit největší sportovní událost
moderní doby - Olympijské hry 2012.
Výstava Londýn - pulsující srdce Albionu se snaží ukázat město z jiného pohledu.
Na třinácti fotografiích Lukáše a Aleny Krejčích jsou zachyceny tradiční památky, místa
a atrakce města, jako je London Eye, House of
Parliament, Trafalgar square, klasický červený
dvojpatrový bus a černý taxík, ale také moderní
a klasická architektura, kterou je Londýn proslulý (mrakodrapy v City of London a typická ulice
v Chelsea). Sérii fotografií doplňuje černobílý
snímek západu slunce v jednom z londýnských
parků, který kontrastuje s hektickým životem
ve městě, a fotografie jednoho z největších londýnských karnevalů - Nothing Hill Carnival, jenž
každoročně přivítá více než milion návštěvníků.
Za zmínku stojí také fotografie se šálky, kde
v pozadí vyčnívají mrakodrapy City of London.
Tato fotografie byla pořízena z věže BT Tower,
která byla veřejnosti otevřena poprvé po více
než 40 letech, kdy zde explodovala bomba.
Společně s autory vystavuje Tomáš Krejčí
(ročník 1961) z Holešova, který již několikrát
prezentoval své fotografie a obrazy v rámci
výstavy Letní iluze v holešovském zámku.
Šest fotografií Tomáše Krejčího zachycuje okolí
Holešova a Kroměříže.

Charitativní koncert
Peha Michalkám

Dáma každým
coulem nezklamala

Charita Holešov ve spolupráci s městem
Holešov a MKS Holešov pořádají v sobotu
25. srpna 2012 v 19 hodin v prostorách zámecké zahrady zámku Holešov charitativníní koncert „Peha Michalkám“. Vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč. Záštitu nad koncertem
převzal starosta města Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík a náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřich Ondruš. Výtěžek koncertu bude
předán rodičům Michalky Láníkové a Michalky
Macurové a bude využit na nákup potřebných
zdravotnických pomůcek. Předprodej vstupenek
v síti Ticketportal, Ticketpro. Prodejní místa:
Městské informační centrum Holešov a Informační centrum Bystřice pod Hostýnem. Přijďte,
prosím, podpořit tuto akci.
(red)

Už to bude pomalu měsíc, co se na několika prodejních místech v Holešově objevila dlouho očekávaná publikace Dáma každým coulem,
a pokud se můžu alespoň krátce vyjádřit, tak
mne rozhodně nezklamala. Autor útlé knížečky
Robert Rohál „obalil“ pohnutý hraběnčin příběh
do zajímavých výpovědí dalších pamětníků,
přičemž využil i řady dobových fotografií, a na
světě je dílko vykreslující tajuplnou osobnost
Barbory Wrbnové.
I když nešlo o ženu, která by se o něco
významného zasloužila, jako osobnost či persona non grata a vpravdě velká legenda našeho města žije v myslích mnoha Holešovanů
dodnes.

Autoři fotografií Londýn pulsující srdce
Albionu: Lukáš a Alena Krejčí
Lukáš (syn Tomáše Krejčího) pochází
z Holešova. Po ukončení studia na Palackého
univerzitě v Olomouci v roce 2007 odjel pracovat a studovat do Londýna, kde žije doposud.
V současné době pracuje v Londýně jako specialista geografických informačních technologií.
Fotografování se věnuje příležitostně. Mimo
město rád fotí krajinu.
Alena Krejčí (manželka) pochází z Tišnovska. Po ukončení studia učitelství v roce 2006
v Olomouci působila dva roky v soukromé firmě
v Tišnově. V roce 2008 se přestěhovala do Londýna, kde pracuje ve školství. Fotografování se
věnuje příležitostně. Při fotografování se snaží
zachytit atmosféru okamžiku a zaměřuje se
na portréty.

Max Konečný

Připravil Robert Rohál
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
červenec, srpen 2012

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOL.

vstup volný

PROPOJENÍ ZEMĚ S NEBESY

vstup volný

Šachova synagoga

Výstava potrvá do 31. srpna 2012 • Městská knihovna
Michaela Šťastná - obrazy , Marie Gallová - fotografie, Jana Ledinová - básně

KINO SVĚT HOLEŠOV

KULTURNÍ AKCE

BITEVNÍ LOĎ

vstupné: 65,-

úterý 17. června • 17.30 a 19.30 hod.

KONCERT LEKTORŮ
(MUSICA HOLEŠOV - LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY)
5. srpna • 20.30 hod. • Zámek - Velký sál

Sólisté: Adam Plachetka - sólista Vídeňské státní opery, Marie Faitová - sólistka Státní opery Praha,
Joel Frederiksen (USA), Jakub Burzynski (Pl), a dalších 14 umělců. Dirigent: Roman Válek

„DUCHOVNÍ“ STUDENTSKÝ KONCERT
(MUSICA HOLEŠOV - LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY)

Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému průšvihu
ale musel. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud
ne, všichni končíme.
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna, Brooklyn Decker, Peter MacNicol, Aleksander Skarsgard
Přístupný od 12 let, akční sci-fi, české titulky, USA, Bontonfilm, 131 min.

TADY HLÍDÁM JÁ

vstupné: 75,-

úterý 7. srpna • 17.30 a 19.30 hod.

7. srpna • 20.00 hod. • Kostel Sv. Anny Holešov

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila
svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne
na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“.
Režie: Juraj Šajmovič
Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel
Nový,
Iva Pazderová, Ester Kočičková, Klára Jandová a další
Přístupný, rodinná komedie , ČR, BIOSCOP, 110 min.

STUDENTSKÝ KONCERT „ S TANCEM A VÍNEM“
(MUSICA HOLEŠOV - LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY)
8. srpna • 20.00 hod. • Zámek

HUDEBNÍ SKVOSTY BAROKA
(MUSICA HOLEŠOV - LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY)
10. srpna • 20.00 hod. • Zámek - Velký sál

Představí velkolepá hudební díla barokní Evropy: G.F. Händel: Zadok the Priest, A. Corelli: Concerto
grosso, J.S. Bach: Gott fähret auf mit Jauchzen, J.B. Lully: Exaudiat te Dominus. Dirigent: Roman
Válek

KINO SVĚT PŘIPRAVUJE:
18. září - Iron Sky

FESTIVAL TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY

PŘIPRAVUJEME

XII. Ročník bude zaměřen na východoevropské židovství a 350. výročí úmrtí
Šabtaje ben Meir ha-Kohena Šacha
zahájení festivalu: 12. srpna
- 15.00 hod. - Talk show Jana Saudka
- 16.00 hod. - Slavnostní zahájení festivalu
- 18.00 hod. - Vernisáž fotografií Jana Saudka
- 20.00 hod. - Koncert Musica Baroque - Salamone Rossi: Madrigali a 5 voci,
Tomáš Novotný: Cyklus židovských skladeb pro Vokální Quintet....

FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV - 3. ROČNÍK

12. srpna - 18. srpna

20. září - 23. září • Zámek

Karel Košárek uvádí 3. ročník koncertního cyklu pod záštitou starosty Holešova PaedDr. Zdeňka
Janalíka a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. (Předprodej – MIC).

Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY
JOSEF LADA

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

13. června - 30. září • Zámek

Největší výstava Josefa Lady v České republice v roce 2012 ku příležitosti 125. výročí narození
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.

JAN SAUDEK

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

7. června - 30. září • Zámek

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

SIGMUND FREUD & FRANZ KAFKA

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

duben - 30. srpna • Zámek

Unikátní výstavní projekt v holešovském zámku. Sigmund Freund & Franz Kafka v díle více než 100
českých a slovenských malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů.

INDIE 2010

vstup volný

duben - září • Zámek

Výstava fotografií Miroslava Piláta z cesty po Indii v roce 2010.

SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE

vstup volný

stálá výstava • Zámek

Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.

BORIS JIRKŮ

vstup volný

Stálá výstava • Zámek

Stálá výstava velkoformátových obrazů prof. Borise Jirků.
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Holešovský zámek zve na rozsáhlou výstavu z díla Josefa Lady
V polovině letošního června byla v sálech
prvního patra holešovského zámku otevřena
doposud největší výstava z díla českého malíře, ilustrutátora a spisovatele Josefa Lady.
Vernisáže, jak ostatně Holešovsko informovalo
už v minulém vydání, se zúčastnil také Ladův
vnuk a herec Josef Dvořák.
Výstava v Holešově je bez nadsázky doposud nejrozsáhlejší výstavou obrazů a kreseb
tohoto umělce. Zatímco tři sály nabízejí reprezentativní výběr z Ladovy tvorby, ve čtvrtém
sále mohou návštěvníci výstavy zhlédnout
zajímavý dokument. Kromě prohlídky si mohou
zájemci zakoupit nejrůznější suvenýry nebo
celou řadu publikací, které ilustroval právě
Josef Lada.
Zkusme si proto připomenout alespoň základní informace o tomto kumštýři. Josef Lada
(14. 12. 1887 - 14. 12. 1957) se narodil v rodině
ševce v Hrusicích. A právě ze svého rodiště
a okolí také čerpal řadu námětů svých obrazů.
Když mu bylo 14 let, odešel do Prahy, aby se
učil malířem pokojů a divadelních dekorací.

Josef Lada na dobové fotografii.

Začínal jako karikaturista
V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. Protože od dětství neviděl
na pravé oko, chybělo mu prostorové vidění.
Tato skutečnost silně ovlivňovala jeho obrazy.
Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako

spisovatel. Kromě mnoha
pohádek a knih pro děti,
které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour
Mikeš a O chytré kmotře
lišce), ilustroval především
Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil
1339 kreseb) a další knihy od Jaroslava Haška,
dále Tyrolské elegie, Krále
Lávru a Epigramy od Karla
Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky
a další.
Avšak Josef Lada byl
rovněž autorem výprav,
scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem
a hlavním výtvarníkem
V zámecké galerii si můžete zakoupit i knihy,
úspěšného českého filmu
které Josef Lada napsal či ilustroval.
režiséra Josefa Macha
Hrátky s čertem z roku 1956, natočeného po- zámku. Ale zatímco jak Uprkova, tak Muchova
výstava a několik dalších představovaly výseky
dle stejnojmenné pohádkové divadelní hry
z děl známých autorů, Ladova výstava je první
Jana Drdy.
V oblasti výtvarného umění Lada vytvořil skutečně velkoryse pojatou průřezovou výstaasi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc ilustrací. vou, mapující celé dílo i život tohoto mimořádně
Ladovy ilustrace inspirovaly českého básníka oblíbeného a snad nejčeštějšího umělce. MysJaroslava Seiferta k napsání básnické sbírky lím si, že za Ladovu výstavu tak, jak je v našem
Chlapec a hvězdy (1956). Sbírka je v podstatě zámku prezentována, by se nemusela stydět
malebným slovním doprovodem ke známým žádná z pražských špičkových galerií, Národní
galerii nevyjímaje. Je to obrovský kus práce
malířovým obrázkům.
Lada se stal spolu s Čapkem, Nezvalem a dlouhý kus cesty, který se podařilo našemu
holešovskému kulturnímu stánku ujít, a nelze
a Vančurou jedním ze zakladatelů tzv. „moderní
pohádky“ v české literatuře a obdržel za svoje než jej obdivovat. A také bychom měli být rádi,
že prostory zámku umožňují pořádat nejen
dílo roku 1947 titul národní umělec.
A jeho soukromý život? V roce 1923 se takovéto „velké“, celostátně a možná i celoevJosef Lada oženil s Hanou Budějickou a měl ropsky významné výstavy, ale kromě a vedle
s ní dvě dcery. Starší dcera Alena Ladová nich i výstavy místních umělců a specializované
(1925 - 1992) byla rovněž ilustrátorka a malířka. výstavy, takže galeristická nabídka, kterou HoO svém otci napsala knihu Můj táta Josef Lada, lešov v tomto jediném objektu prezentuje, se
které bylo vydáno přes 9000 výtisků, v knize směle vyrovná minimálně potenciálu krajských
byly také použity ilustrace z jiných Ladových měst. A to stojí i za občasné menší problémy
s nedostatkem místa i v tak rozsáhlé budově,
děl. Mladší dcera Eva zahynula při leteckém
kterou zámek bezpochyby je.“
bombardování Prahy roku 1945.

Velkoryse pojatá
průřezová výstava

Ale zpět k holešovské výstavě, která se podle názoru mnoha návštěvníků
povedla. Spokojený je i Karel Bartošek,
který mi k výstavě řekl: „Holešovská
výstava tvorby Josefa Lady je podle
mého názoru velmi
šťastným a úspěšným vyvrcholením
snahy Městské galerie Holešov a zejména idey ředitele
MKS Holešov Pavla Chmelíka využít
nově zrekonstruovaných prostor holešovského zámku
k pořádání reprezentativních výstav
umělců zvučných
jmen, jejichž význam přesáhne nejen hranice našeho
regionu, ale i kraje a možná
i Moravy. K tomuto cíli začala už jasně směřovat i první
„velká“ výstava z díla Jožky
Holešovská výstava sestavená z díla Josefa Lady je doposud
Uprky, pořádaná v našem
největší umělcovou prezentací.
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Koláž s Josefem Ladou a jeho ilustrací.
Zbývá snad jen jedno - výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin a potrvá do konce září.
Připravil Robert Rohál
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HOLEŠOVSKÝ ZÁMEK BUDE ZNÍT BAROKNÍ HUDBOU
S ROMANEM VÁLKEM O LETNÍ ŠKOLE BAROKNÍ HUDBY
V letošním roce se v Holešově od 3. do 12.
srpna uskuteční jubilejní 10. ročník hudebního
workshopu, který je určen mladým hudebním
profesionálům. Studenti a absolventi středních
a vysokých uměleckých škol zde mají možnost
prohloubit a rozšířit své znalosti hudby. Odvětví
zvané autentická nebo stylová interpretace
hudby starších slohových období není bohužel možné - na rozdíl od většiny evropských
zemí - studovat v rámci oficiálního hudebního
školství ČR. Tyto kurzy tedy nabízejí možnost
specializovat se v daném oboru, a to na špičkové úrovni. Lektory všech 17 tříd jsou totiž
renomovaní umělci v tomto oboru z celé Evropy,
Mexika i USA. Během 10 dnů trvání workshopu
předávají více než stovce studentů z několika
Evropských zemí své bohaté zkušenosti. LŠBH
založil dirigent Roman Válek, který také každoročně řídí nácvik velkého kantátového díla. To
je smyslem a cílem výuky a je prezentováno
na třech závěrečných koncertech - v Holešově, bazilice na sv. Hostýně a v Kongresovém
centru ve Zlíně.

ROZHOVOR
Letní školu barokní hudby jste založil
před deseti lety v Rajnochovicích - můžete
zpětně tento počin a vůbec celou existenci kurzů zhodnotit? Splnila škola vaše
očekávání?
V mnoha směrech má očekávání nejen
naplnila, ale i předčila. Po několika letech
v Rajnochovicích a třech ročnících v Kelči se
podruhé odehraje náš „barokní maraton“ v Holešově. Po deseti letech se vrací jeden z našich
nejúspěšnějších absolventů - Adam Plachetka
jako lektor, mnoho frekventantů našlo své
uplatnění na předních českých scénách, řada
studentů se na kurzech připravila na talentové
zkoušky na světové univerzity (Lyon, Haag)
a nyní se barokní hudbě věnují profesionálně.
Každoročně navštíví koncerty LŠBH kolem
1000 lidí a i odborná kritika hodnotí výkony
studentů nadmíru pozitivně. Myslím, že můžeme být s vývojem a přínosem LŠBH velmi
spokojeni.

Dirigent Roman Válek.
V čem se liší Letní škola barokní hudby
od jiných workshopů staré hudby a proč je
zrovna na zámku Holešov?
LŠBH je v ČR naprosto atypický workshop
díky svému zaměření na velké koncerty barokní
vokálně instrumentální hudby hrané na dobové
nástroje, ve stylu, v němž byly napsány. Ve výsledku v mnohém předčí běžné řadové koncerty
regionálního významu. Kromě špičkové dramaturgie je na první pohled z koncertů cítit entusiasmus a neopakovatelné nasazení studentů
i lektorů, kteří hrají společně. Díky osvíceným
lidem organizujícím kulturu v Holešově na radnici a dnes již renomovanému festivalu Musica
Holešov našla škola útočiště v inspirativních
prostorách zrekonstruovaného holešovského
zámku, kam barokní hudba organicky patří.
Jsme také poctěni, že záštitu převzali
pan starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík
a poslanec Parlamentu pan Pavel Svoboda.

Každý ročník má své zaměření
a motto. Jaké je téma letošní Letní
školy barokní hudby a závěrečných
koncertů? Na co se mohou posluchači těšit?
Letošní jubilejní 10. ročník LŠBH je
shrnutím čtyř základních stylů barokní
hudby - francouzského, Italského, německého a anglického - takže in natura
BAROKNÍ EVROPA (Lully, Corelli, Bach,
Händel).
Kromě závěrečných velkých
kantátových koncertů je na programu ještě mnoho jiného. Jaké a kolik
koncertů je možné na LŠBH vlastně
slyšet?
Exhibiční koncert lektorů bude v neděli 5. srpna ve 20.30 hodin ve velkém
sále holešovského zámku. Vystoupí zde
již zmíněný Adam Plachetka, Marie Fajtová, sólistka Národního divadla Praha,
Joel Frederiksen z USA, vynikající zpěvák - bas a hráč na strunné nástroje, Marek Štryncl, violoncellista, sám vedoucí
vynikajícího barokního orchestru natáčející s Magdalenou Koženou a další.
Duchovní koncert zazní v úterý
7. srpna - letos bude poprvé v kostele
sv. Anny v Holešově.
Ve středu večer 8. srpna bude humorně laděná „zámecká noc“ - koncert s tancem
a vínem, ověnčený vystoupením taneční třídy
a komorních uskupení vzniklých přímo na kurzech, to vše okořeněno ochutnávkou vína ze
Znojemské oblasti.
Vyvrcholením kurzů bude v pátek 10. srpna ve 20 hod. rovněž v holešovském zámku
kantátový koncert největších děl barokní hudby,
kde se představí nejlepší frekventanti kurzů,
jak zpěváci, tak instrumentalisté.
Koncerty lektorů bývají neuvěřitelnou
směsicí výkonů předních světových interpretů. Jak je možné, že umělci zvučných
jmen (Plachetka, Zajíček, Štryncl, Frederiksen, Knoblochová, Burzynski aj.) vystupují
na koncertě lektorů de facto bez honoráře?
Přesto, že na kurzech učí i sólista Vídeňské opery a Covent Garden Adam Plachetka,
on i ostatní lektoři s podobným renomé berou
exhibici lektorů jako součást pedagogického
stylu - ukázat, co umím, motivovat, jít příkladem
a ve finále být krátce i kolegou žákům. To je
naše krédo.
Mohou dva zmíněné studentské koncerty „soupeřit“ svou úrovní s komerčními
profesionálními produkcemi?
Určitě ano - studenti jsou ve většině případů již vystudovaní hudební profesionálové.
Na kurzy jsou přijímáni na základě konkurzního
řízení. Navíc byla od prvních ročníků nastavena
náročná kritéria - na provedení a nastudování
nesnadného programu v krátkém čase (Händel:
Mesiáš, Juda Makabejský, Bach: mše h moll aj.).
Výsledky jsou fantastické - viz ukázky na www.
baroknihudba.cz - a to zejména díky aktivní
účasti jednotlivých lektorů přímo na produkcích.
Závěrem bych rád pozval holešovské
posluchače a příznivce k návštěvě všech koncertů. Určitě by si ale neměli nechat ujít nedělní a závěrečný páteční koncert, a to nejen
pro setkání s krásnou barokní hudbou a její
skvělou interpretací, ale i pro příjemnou atmosféru a dobrou náladu spojených se sklenkou
dobrého vína.

Holešovský zámek se stane už podruhé dějištěm Letní školy barokní hudby.

(red)
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Vlastivědný pracovník vzpomíná a hodnotí
Je to snad přirozená vlastnost člověka
kritizovat současnost a chválit minulost. A o to
silnější máme k této vlastnosti sklony nyní,
v době stále více se projevující krize a z ní pramenících problémů a těžkostí, které v běžném
životě zažíváme skoro všichni. No jak už před
čtyřiceti lety básnil Jiří Suchý „stalo se módou
sezóny do nepravostí rázně tepat“. O to víc ale
překvapí a snad i potěší zjištění, že se někde
něco obrací k lepšímu. A o tom bych chtěl
napsat pár řádek.

Jako student a později mladý absolvent
vysoké školy jsem na poli holešovské vlastivědy měl tu čest zažít „zlatý věk“ - účastnil jsem
se zasedání Vlastivědného kroužku, ve kterém
excelovaly takové osobnosti naší vlastivědy
jako skvělá a univerzální paní Plecháčová Mucalíková, profesoři gymnázia Stojan, Peška,
oba Gogelové (kteří mne všichni také učili),
kanovník P. Alex, učitel Košina, chodil jsem
na kursy pomocných věd historických do muzea k Dr. Svátkovi, pomáhal jsem provádět
v synagoze prof. Šráčkovi, dokonce jsem stihl
navštívit několik přednášek prof. Schwarze
(a jistě jsem zapomněl uvést další velikány
holešovské vlastivědy). Poté jsem se na více
než dvacet let odstěhoval do Čech, a když
jsem se v roce 2005 vrátil, byl jsem celý natěšený, jak budu pokračovat ve starých kolejích
vlastivědné práce. Ale našel jsem v Holešově
ke svému zděšení pustý úhor - po památkovém okruhu prováděli studentíci, nejistě
reprodukující nazpaměť naučený text, kterému
prakticky nerozuměli, v provizorním muzeu
v bývalé radnici zejména v letních měsících
hrozilo udušení a uvaření návštěvníků, a když
se obětavá Jiřina Šašková pokusila obnovit
činnost Vlastivědného kroužku, tak na ustavující schůzi přišlo pár unavených pamětníků
zašlých časů, a když jsem se jako kooptovaný
předseda pokoušel nabídnout holešovským
školám zdarma prohlídky holešovských památek a přednášky o historii našeho města, setkal
jsem se s velmi chladnou a odmítavou reakcí.
Jedinou nadějnou větví holešovské vlastivědy
byly aktivity sdružení OLAM a galeristy Vrati
Brázdila, udržující a oživující velmi úspěšně
židovské památky v Holešově.
To bylo před sedmi lety a tehdy jsem měl
pocit, že se už nedočkám ničeho přínosného,
žádného pozitivního vývoje a že holešovská
vlastivěda snad zajde na úbytě.
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Ale když teď, po sedmi letech, sleduji,
k čemu na tomto poli v našem městě došlo,
musím velmi, velmi přehodnotit svou tehdejší
skepsi. Dokonce musím přiznat, že některé
změny, ke kterým mezitím došlo, jsem původně
vnímal negativně, ale nakonec se jejich dopad
ukázal jako vysoce přínosný.
Vlastivědný kroužek v plné síle obnovil
a dokonce rozvinul svou činnost, která v některých směrech dosahuje doposud nezdolaných
vrcholů - běžně se organizují terénní vycházky,
odborné semináře, přednášky pro veřejnost,
kroužek stojí za přípravou odborných tiskovin,
pořádá kurzy pomocných věd historických,
naposled to byl paleografický kurz čtení kurentu
apod. Po desetiletích došlo opět ke vzácnému souznění nadšených amatérských, ale
i profesionálních vlastivědných pracovníků,
za což musíme být vděčni především předsedovi kroužku, mladému, obětavému a mimořádně schopnému muzejnímu kurátorovi,
Mgr. Machálkovi a dalším aktivním členům, jako
jsou Bc. Pilařová, Bc. Železná, ing. Dúbravčík,
p. Olšina, p. Kolbinger, Mgr. Machala a další.
Významnou činnost vyvíjejí i sběratelé za všechny musím vzpomenout Libora Lišku,
který vydal již dvě mimořádně úspěšné publikace historických pohlednic z našeho regionu
a připravuje další.
Nové vedení holešovského římskokatolického děkanátu ve spolupráci s městem
Holešovem energicky podporuje rozvoj turistiky a poznávání církevních památek. Pryč
je doba zavřených kostelů a kaplí - v letošním roce v rámci projektu Otevřené brány
mohou turisté i obyvatelé Holešova navštívit
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie i filiální
kostel sv. Anny a kromě zasvěceného výkladu
vzdělaných průvodců pod vedením Bc. Pilařové, ze které se stal nejlepší znalec církevních
památek v našem regionu, mohou navštívit
i dříve zcela nedostupné prostory - kůr, sakristii
apod. Holešovský děkan P. Mgr. Walczak spolu
s Mgr. Škrabalovou připravují zřízení farního
muzea v oratoři kostela sv. Anny, podle vydané
brožurky mohou návštěvníci Holešova absolvovat trasu po stopách sv. Jana Sarkandra,
jsou organizovány další akce zpřístupňující
a popularizující holešovské církevní památky.
Po desetiletích došlo rovněž k převratným
změnám v holešovském muzejnictví. Dlouho
a marně se holešovští vlastivědní aktivisté
snažili, aby byl do muzea přijat odborný muzejní pracovník. V loňském roce se to podařilo
a Mgr. Machálek nejen že prakticky dokončil
skoro třicet let odkládanou inventarizaci a digitalizaci muzejních sbírek, ale holešovské
muzeum konečně „zlegalizovalo“ svou činnost,
jeho sbírky se staly součástí Centrální evidence
sbírek, tedy plnohodnotným muzeem. Část
sbírek je už alespoň provizorně
instalována v holešovském zámku a připravuje se jejich důstojná
instalace v prostorách 1. patra,
v nejbližších dnech bude otevřeno Malé muzeum kovářství nejen
v prostorách bývalého kovářského provozu, který v posledních letech rovněž spíš odrazoval potenciální návštěvníky, ale i v přízemí
obytného domu kovárny (nynější
turistická ubytovna), kde bude
využita část etnografické sbírky
holešovského muzea prezentující
bydlení prostých lidí v minulosti.
Nejen mohutný a úspěšný
rozvoj muzejnictví v našem městě zajistilo v posledních několika

letech Městské kulturní středisko pod vedením
Mgr. Chmelíka. Rovněž galeristická činnost,
využívající prostorové možnosti zámku, dosahuje zatím v Holešově nevídaných úspěchů.
Při zachování výstav místních umělců se daří
organizovat i velké výstavy celostátního významu, z nichž poslední, průřezová výstava Josefa
Lady je na takové úrovni, že by mohla být
s hrdostí prezentována v kterékoliv významné
pražské galerii.
A takovéto čím dál tím častější a úspěšnější akce vyvolávají také reakce - celé třídy
všech holešovských škol se čím dál tím častěji
vydávají po holešovských památkách, navštěvují expozice, výstavy - najednou se vzbudil
zájem pedagogů a nakonec i dětí o Holešov
a jeho krásy a historii. O víkendu, ale i mimo něj
potkáváme na zámku i v ostatních památkách
stále početnější výpravy turistů, mezi nimiž je
mnoho skupin poučených amatérů i profesionálů. Vlastivědný život našeho města je čím
dál tím pestřejší, čím dál tím bohatší, čím dál
tím přitažlivější.
A tak si říkám, že kdyby ti velikáni holešovské vlastivědy, které jsem zmiňoval na počátku
této vzpomínky a kteří již vesměs nejsou mezi
námi, mohli pozorovat současné dění na vlastivědném poli našeho města, museli by být nadmíru spokojeni. A třeba nám i trochu závidět. Takže všem těm obětavým mladým, ale i „dospělejším“ vlastivědným nadšencům, kteří tak skvěle
pomáhají našemu městu, díky. Díky nejvřelejší.
Karel Bartošek
Foto Robert Rohál
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Války a pohromy Holešova - 7. část
Jak jsme již uvedli v minulém díle našeho
miniseriálu o válečných pohromách, v březnu
roku 1742, ve druhém roce tzv. sedmileté války
o dědictví rakouské, obsadilo pruské vojsko
celkem třikrát Holešov. Při třetím obsazení jednotkou husarů generála Zittena došlo k největšímu ohrožení našeho města. To bylo prakticky
vyjedeno a vybráno při předchozím třídenním
pobytu velké pruské armády, která se zajímala
hlavně o zásoby potravin a krmiva, uložené
v císařském magacínu (skladu) v Holešově.
Aby Prusové město dále nevyjídali, podplatil
majitel holešovského panství František Antonín
z Rottalu pruskou generalitu prakticky veškerými cennostmi, které měl k dispozici. Týden po
odchodu velké armády ale do Holešova vtrhl
Zittenův oddíl 1200 jízdních husarů.
Podle některých tehdejších politických komentátorů bylo toto poslední obsazení města jakousi odvetou Prusů za to, že zeť hraběte Rottala,
rakouský polní maršálek hrabě František Nadasdy,
přepadl pruský zásobovací oddíl a mimo jiné ukořistil oblíbeného chrta pruského krále Fridricha II.
Král ihned požádal vídeňský dvůr o jeho vrácení,
což by se v tehdejší době, která měla ráda kavalírská gesta, jistě stalo, ale maršálek Nadasdy
mezitím poslal psa své manželce, dceři hraběte
Rottala, do Chorvatska, kde se skrývala před
válečnými bědami, a tudíž ke vrácení nedošlo.
Zittenovi husaři a generál sám se chovali
k Holešovu nejhůř. Opět hrozilo násilné drancování, protože v Holešově už opravdu nebylo
skoro žádné jídlo ani krmení pro koně. Hrabě
Rottal se proto pokusil opakovat svou intervenci
a pozval pruského velitele k sobě na zámek. Ten
pyšně odmítl a jen vzkázal, že veškeré pruské
požadavky musí být bezpodmínečně a ihned
splněny. František Antonín z Rottalu se tedy
pokusil navštívit generála, ubytovaného v hejtmanském kvartýru na náměstí (zřejmě v domě
s průjezdem na nám. Sv. Anny) sám, aby mu
prý složil svou poklonu. I to Zitten hrubě odmítl
s tím, že nemá čas zabývat se komplimenty, ať
hrabě nechodí. To bylo zlé znamení.
Na druhý den (2. 4. 1742) přišel generál
se stovkou vojáků na zámek a žádal, aby hrabě
složil do pruské válečné pokladny ohromnou
sumu 40 000 zlatých rýnských. Hrabě, který
již žádné prostředky neměl, žádal Zittena se
slzami v očích, aby mu byla přikázaná částka
výpalného snížena. Zitten snad byl informován
o tom, jaké hrabě už přinesl oběti, aby zachránil

Náhrobek Jana Tomaštíka.

své poddané od válečných útrap, a byl dojat
plačícím hrabětem, a tak přislíbil, že napíše
pruskému králi list, ve kterém vyloží, že hrabě
věnoval své skvosty pruské armádě a požádá
o zmírnění pokuty. Na znamení toho, že si šlechetných skutků hraběte váží, odvolal Zitten ze
zámku své husary. Jen nechal stráž ve světnici
hraběcího hofmistra Jakuba Wolbráfa, kterému
uložil pokutu 10 tisíc zlatých.
Po návratu ze zámku k sobě povolal generál Zitten starostu města Haase a předal mu
seznam zámožných obyvatel města s udáním
výše pokut, které měli ihned zaplatit do pruské
válečné pokladny. Opět zřejmě i zde zapracovali
nějací udavači z místních obyvatel, kteří znali
poměry a chtěli se snad pomstít těm, kterým
záviděli. Ten seznam je zajímavý - obsahuje 10
jmen a různých částek: Jan Tomaštík, nejbohatší
holešovský měšťan - 10 000 zlatých, Jan Haas,
purkmistr, jménem obce - 1 000 zl., Leopold
Reuter, mladší purkmistr - 2 000 zl., Antonín
Liebera, rychtář - 500 zl., Tomáš Avrat - 1 000
zl., vdova Ležatková - 500 zl., Petr Dapit - 300
zl., Václav Polešníček - 1 000 zl., Jan Hrobický 500 zl., vdova Wernerová - 500 zl. Celkem tedy
Prusové požadovali 17 300 zl. Kromě toho měla
židovská obec zaplatit 2 301 zlatých výpalného
a 5 000 zl. válečné daně. Tyto částky ale byly
zcela mimo možnosti holešovských měšťanů.
Když se to užaslý starosta snažil generálovi
vysvětlit, byl surově vyhozen. Následně vojáci
zatknuli měšťany Jana Tomaštíka a mladšího

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
purkmistra Reutera jako pohrůžku pro ostatní
měšťany ze seznamu. Starosta Haas se vydal
s radními na zámek s prosbou o pomoc, ale
hrabě byl nemocen a sám už neměl prostředky
na to, aby měšťanům pomohl.
Po návratu začal starosta sbírat od měšťanů všechny volné peníze, místo 17 300 zlatých
ale shromáždil jen 1 260 zl. Mezitím se dostavil
ke generálu Zittenovi posel od pruského krále,
který souhlasil se snížením výpalného hraběti
Rottalovi (neví se však o kolik). Protože ale
hrabě opravdu neměl ani na úhradu menší
pokuty, sebrali mu Prusové všechny koně a
chovné klisny (celkem 31). Prusové ještě udeřili
i na holešovského děkana Wágnera, po kterém
chtěli zaplatit 10 000 zlatých. Ani děkan neměl
požadované prostředky (většinu svých peněz
dle svého vyjádření obětoval na výzdobu kostela, jehož interiéry se tedy ještě v polovině 18.
století dokončovaly), kostelní stříbro poslal před
obsazením města do Brna. Prusové nato poslali
na faru seržanta a 4 vojáky, kteří tak dlouho
děkana obtěžovali, až jim dal 1 000 zlatých.
Zajímavé je, že se Prusové spokojili i s těmito podstatně nižšími částkami, než požadovali. Propustili i purkmistra Reutera, ve vězení
ponechali jen Jana Tomaštíka, o kterém se
zřejmě domnívali, že jim může zaplatit podstatně víc. Po 13 dnech pobytu Holešov opustili a
vezli spoutaného Tomaštíka, tehdy už téměř
sedmdesátiletého starce, s sebou. Odvezli jej do
Kroměříže a odtud do Přerova. Jeho manželka
(o které koluje nepěkná a zjevně nepravdivá
pověst, že jej podváděla a svého času usilovala
o jeho život) se začala aktivně starat o jeho propuštění - získala zřejmě 500 zlatých z obecních
peněz a poslala s nimi syna Tomáše a měšťana
Wernera, aby je nabídli za Tomaštíkovo propuštění. Prusové v Přerově peníze přijali, nedali
na ně ani kvitanci, ale Tomaštíka nepropustili.

Husarský generál Hans Joachim Zitten.
Tomáš Tomaštík a Jan Werner pak museli
před holešovským úřadem přísahat, že těch 500
zlatých z městských peněz skutečně Prusům
předali (o této přísaze dodnes existuje v magistrátních dokumentech písemný záznam).
Tomaštíka, už těžce nemocného a vyčerpaného,
odvezli Prusové do Olomouce. Když pak v květnu 1742 museli po vojenských porážkách opustit
Moravu, naložili již nemohoucího starce na vůz
a odvezli do Slezska. Když poznali, že by další
cestu nevydržel, shodili jej u obce Chválkovic
do příkopu a nechali jej tam bez pomoci ležet.
Jeden místní sedlák jej našel a odvezl do Holešova, kde Jan Tomaštík 19. května zemřel.
Byl pochován na tehdejším městském hřbitově
v nynějších Smetanových sadech a jeho krásný
barokní pomník byl po přenesení městského
hřbitova do dnešní Grohovy ulice rovněž přestěhován a dodnes připomíná tuto jedinou oběť
sedmileté války v našem městě.
Posledním dějstvím této války pro Holešov
byl pruský dekret, vydaný v Lipníku nad Bečvou,
kterým se dne 14. dubna 1742 nařizovalo, aby
Holešov zaplatil ihned (do 14. hodiny téhož dne)
válečnou daň 9 629 zlatých. Jako výsměch zněla
douška, že pokud něco z této částky bylo zaplaceno, ať předloží město kvitanci - když Prusové
zásadně odmítali jakékoliv kvitance vydávat.
Jinak že bude na Holešov uvalena vojenská
exekuce a vedoucí měšťané budou zavřeni pro
neposlušnost. Radnice ale už žádné prostředky
neměla, a tak poslala jen dva radní - Jiřího Polešáka a Karla Procházku s omluvným dopisem
sdělujícím, že Holešov už zaplatil v penězích
i naturáliích Prusům několikanásobek této částky. Prusové ale byli neoblomní, radního Procházku zatkli a Polešáka poslali zpět s tím, že musí
celou sumu ihned přinést, jinak dojde k exekuci.
Protože Holešovští nemohli tomuto požadavku
vyhovět, žili neustále ve strachu, kdy opět vojáci na město udeří. Vítězný postup rakouské
armády, posílené o jednotky z Uher, ale nakonec
vyhnal Prusy z Moravy a i radní Procházka byl
po 12 týdnech žalářování ve Slezsku propuštěn
a šťastně se vrátil domů. Tak skončilo válečné
utrpení Holešova během sedmileté války, i když
stále se zvyšující daně na vedení války ještě
několik let zbídačovaly naše město a nakonec
podvázaly a na více než sto let zastavily jeho
doposud tak bouřlivý a úspěšný rozvoj stejně
jako prosperitu panství.
Karel Bartošek
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Jak může vypadat parno a hic
na holešovském
náměstí? Tak třeba
takhle.
Liduprázdno
a jen pár dětí kolem
kašny. Ještě že funguje a svlaží horký
vzduch.

Provedu

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

Foto Robert Rohál

Společenská kronika
V těchto dnech uplyne 15 let
ode dne, kdy odešel bratr Baron, pan
Ing. Antonín Vémola z Holešova. Byl
odborníkem v oboru cukrovarnictví
a neúnavným propagátorem myšlenky
skautingu u nás. Byl autorem řady publikací, mezi jinými i samizdatové Junák
v okupaci. Pro nás byl hlavně milujícím
manželem, tatínkem a dědečkem.
Děkujeme za tichou vzpomínku
- manželka Vlasta
a dcera Alena s rodinou.
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Vzpomínka
Před šesti lety,
19. července 2006, nás náhle
a nečekaně opustila naše
maminka a babička,
paní

MARIE ROHÁLOVÁ
Za celou rodinu
vzpomínají manžel
a synové Robert a Andrej.
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 8.00 - 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny:
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

POBYTOVÉ TÁBORY - HORNÍ BEČVA - 13.
8. - 17. 8.
Léto na koni - 3.190,-, Výtvarné dobrodrůžo 2.890,- , Beskydská olympiáda - 2.690,- , Hip
- hop - 2.690,- , Taneční léto s Olgou - 2.690,- ,
Čáry máry - 2.890,- , Muzikoterapie pro dospělé - 2.490,- bez dopravy, 2.790,- s dopravou, +
2.200,- muzikoterapie

ZVEME VÁS
10. 8. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL - možnost vyšetření, zájemci,
hlaste se v kanceláři TYMY
2. 9. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - od 15.00
na zámku, hry, soutěže, skákací hrad
3. - 7. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -10.00
- 12.00, 13.00 - 17.00 - prohlídka prostor a
kluboven, zápis do kroužků a kurzů

PODHRADNÍ LHOTA - 23. 7. - 4. 8. (tábor
organizuje PS M. Očadlíka, Holešov)
Dobrodružství pod stanem - 3.300,-

VANIČKOVÁNÍ  - OS ČČK nabízí plavání dětí
od 6 týdnů do 1 roku
Kde: Středisko volného času - TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646,
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
POZOR! NABÍZÍME NOVÝ TÁBOR
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI - 20. 8. - 24. 8. příměstský tábor pro nejmenší fotbalisty, kteří
chtějí strávit týden plný fotbalových i dalších
pohybových a sportovních her
Zajištěn oběd a pitný režim na celý den. Cena:
1090,- Kč, vedoucí - Jakub Hřib
JUMPING TRAMPOLÍNKY O PRÁZDNINÁCH  
- každý čtvrtek od 18.00, cena: 80,- , počet
trampolínek omezený, hlaste se předem v kanceláři SVČ
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO  - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST a OSKAR A RŮŽOVÁ
PANÍ - Termín bude upřesněn (září - listopad),
už nyní si můžete rezervovat vstupenky v kanceláři TYMY.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
23. 7. - 27. 7. - Křížem krážem Holešovem
- 1.090,30. 7. - 3. 8. - Putování za jednorožcem - 1.190,6. 8. - 10 .8. - Vykutálený tábor s Evou - 1.090,6. 8. - 10. 8. - Tábor přes objektiv - 1.090,13 .8. - 17. 8. - Pohádkové divadlo - 1.090,13. 8. - 17. 8. - Léto s mičudou - 1.090,20. 8. - 24. 8. - Léto s mičudou - 1.090,20. 8. - 24. 8. - Hannah Montana - 1.090,27. 8. - 31. 8. - U nás v TYMY - 1.090,OZDRAVNÝ POBYT V ITÁLII
24. 8. - 2. 9. - Caorle - 4.290,Ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování
ve stanech, plná penze
Táborníkům z TYMY byl Wakantanka příznivě nakloněn
SVČ - TYMY pořádá v období prázdnin spoustu
zajímavých táborů, pobytových a příměstských.
Hned začátkem července připravili pracovníci
TYMY pro děti tábor s indiánskou a taneční tematikou. Tento tábor se konal na táborové základně
v Podhradní Lhotě. Děti na táboře prožily spoustu zábavy, romantiky a dobrodružství. Dozvěděly
se mnoho zajímavých a cenných informací ze
života indiánů. Kromě obleků, čelenek a různých ozdob děti vyráběly snové sítě, primitivní
chrastítka a totemy. Naučily se stavět indiánské
příbytky tepee, rozdělávat oheň ocilkou, zpívaly
jednoduché indiánské popěvky za rytmu bubnů

a naučily se také různé tance, rituální, obřadní
a také country a moderní. Život v indiánské
vesnici probíhal ve velké pohodě. Volné chvíle
malí indiáni vyplňovali kolektivní hrou lakros,
rukodělnou činností - macrame a také přípravou
dříví na oheň. Vesnici Čokan-Nagi navštívili také
náčelníci jiných indiánských kmenů, se kterými
jsme „vykouřili“ dýmku míru a zakopali válečnou sekeru. K životu indiánů neodmyslitelně
patří také koně, střelba z luku, stopování a další
důležité dovednosti. Toto všechno nechybělo
ani v naší vesnici. Týden u indiánů rychle uběhl
a děti se jen nerady loučily. V sobotu rodičům
děti předvedly část toho, co se během tábora
naučily - písničky, tanečky a pokřiky. Domů si
všichni odvezli kromě diplomů, odměn spoustu
krásných zážitků, nových přátelství a také svá
nově přijatá indiánská jména. Děkujeme všem
táborníkům za úžasný týden a těšíme se na naše
další společné táborové dobrodružství. Hawk.
Jarmila Vaclachová - VELKÁ MALÁ HADICE
Holešovské děti v TYMY celý týden soutěžily o titul SPORŤÁK ROKU 2012
Letošní novinkou v nabídce příměstských táborů byl sportovně zaměřený týden s názvem
Holešovský sporťák. O tento titul se soutěžilo
od pondělka do pátku ve 3 věkových kategoriích
a přihlásilo se celkem 21 mladých sportovců
a sportovkyň. Vedle individuálních výkonů nám
šlo hlavně o to, aby si děti vytvořily kladný vztah
ke sportu, osvojily sportovní chování a vyzkoušely hry a soutěže ve smíšených týmech, kde
je potřeba brát ohled na ostatní členy. Zařadili
jsme jak klasické atletické disciplíny a sporty
(kopaná, stolní tenis…), tak i novinky, které se
v našem městě provozují až v posledních letech
(bowling, minigolf…). Při úterní turistické vycházce na Hostýn jsme nabídli branné disciplíny
a táborové týmovky. Zpestřením byla pro děti
jízda na koni a určitě i ukázka výcviku záchranářského psa, kde si sportovci mohli některé
úkoly se zvířetem sami vyzkoušet. Fenka Číra
z Kroměříže si svým výstupem získala i děti,
které mají ze zvířat trochu obavy.
Na závěr tábora se sečetly všechny nasbírané
sportovní body a na slavnostním vyhodnocení
byly uděleny 3 tituly sporťák roku 2012. V kategorii do 9 let zvítězil Michael Sigmund před
Martinem Víznerem. Bronz si odnesl David
Hanslík. Mezi sportovci od 9 do 11 let se bojovalo nejdéle a o zlaté medaili rozhodovaly skutečně až poslední disciplíny. Nakonec si ji odnesl Radovan Vízner před Viktorem Dohnalem
a Danielem Šínem. Nejstarší děti a mládež od
12 do 15 let se o body podělily takto: titul a zlato
získal Ladislav Uruba, stříbro Petr Smolka
a bronz Daniel Pšeja.
Děvčata se nám v tomto 1. ročníku přihlásila
pouze po 1 až 2 v každé kategorii, proto byla
zařazena s chlapci. Doufejme, že v příštích
letech jejich počet poroste a budou mít soutěž
vlastní. Na další ročníky se všichni moc těšíme
a zveme vás mezi nás.
Martina TYMY a kolektiv sporťáků

Indiánský tábor v Podhradní Lhotě.

NABÍDKU ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 NAJDETE NA STRÁNKÁCH TYMY. O PRÁZDNINÁCH SLEDUJTE
NAŠE STRÁNKY - www.tymycentrum.cz
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin - pohled,
nebo mail - uděláme si pěknou nástěnku!!!
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Týden židovské kultury v Holešově podvanácté
Holešov - Tradiční součástí letní kulturní
sezony v Holešově je již dvanáct let Týden
židovské kultury. Založili jej aktivisté ze Společnosti přátel Izraele, následně jej organizovalo sdružení Olam Judaica a v posledních
letech přechází hlavní část pořadatelských
aktivit na Městské kulturní středisko. Zahájení
je připraveno na neděli 12. srpna za účasti velvyslance státu Izrael Yaakova Levyho a dalších
významných hostů. V týdnu do soboty 18. srpna
potom proběhne řada hodnotných kulturních
programů a přednášek. Letošní ročník je zaměřen na východoevropské židovství a část
programu bude věnována i této oblasti. V programu se budeme moci setkat i s holešovskými
vystupujícími a soubory a šachovou simultánku
povedou holešovští šachisté.
V neděli 12. srpna otevře festival Talk
show Jana Saudka, následovat bude slav-

ARGEMA TOUR 2012
30 let na hudební
scéně!
Dále vystoupí
CRASH rock
Sobota 11. 8. 2012
od 20 hodin
Žopy u Holešova
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nostní zahájení a koncerty Musica Organum
a Musica Baroque. V týdnu se zájemci seznámí
v přednáškách s východoevropským židovstvím
i s osobností rabína ŠaCha, který je v Holešově pochován a od jehož úmrtí uběhne 350
let. O jeho dílu a významu promluví zemský
rabín Karol E. Sidon (středa). Přes týden jsou
pro zájemce již tradičně připravena filmová
představení.

POZVÁNKA
Festival vyvrcholí v pátek 17. a v sobotu
18. srpna tanečními vystoupeními, koncertem
při svíčkách a také významným projektem operou Brundibár pocházející z terezínského
getha - na kterém se významnou měrou podílí
i holešovská základní umělecká škola. Podrob-

ný program naleznou zájemci na www.holesov.
cz, www.holesov.info a www.olam.cz.
Týden židovské kultury si získal za dobu
svého konání mnoho příznivců a jeho význam
a důležitost tkví v představení významné části
vývoje naší kultury, která je úzce propojena
s křesťanstvím. V Holešově o to více, že židovské obyvatelstvo tvořilo do holocaustu významnou část obyvatelstva.
Festival je pořádán pod patronací starosty
města Zdeňka Janalíka a letošní ročník záštitou podpořily významné osobnosti našeho
veřejného života: předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová,
vicepremiér vlády ČR a ministr zahraničních
věcí Karel Schwarzenberg, hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák a velvyslanec státu Izrael
Yaakov Levy.
Rudolf Seifert
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Elektrocentrum Karhan v Holešově slaví patnáct let trvání
Věřím, že poctivost se vyplácí, tvrdí ing. Pavel Karhan
A léta běží, vážení... Tak se kdysi jmenoval jeden rozhlasový pořad, ale tahle formulka
mi naskočila i v momentě, kdy jsem si uvědomil, že holešovská prodejna Elektrocentrum
Karhan slaví v tomto roce patnáct let existence. Provozu dnes už obchodního elektro domu, který stojí na rohu ulic Palackého
a Nerudova, dominuje jeho majitel ing. Pavel
Karhan (ročník 1962), který mi poskytl i následující rozhovor.
Pane Karhane, vzpomínáte na dřevní začátky?
Na jaře roku 1997 jsem přišel o práci. Vláda přijala balíček úsporných opatření - banky
nepůjčovaly „malé“ peníze a velké při úrocích
přes 20 %. Proti tomu touha postarat se sám
o sebe a nadšení do práce. Stanovil jsem si
osobní cíle.
Jako hlavní: spokojený zákazník, jako
druhý cíl - veškeré vydělané peníze vracet
do podnikání.
Elektrocentrum Karhan. Mělo vystihovat,
že se jedná o mou prodejnu, kde zákazník
najde vše, co souvisí s elektrem. Tedy od drátu po televizor, ale i radu, jak zapojit anténu

a prodejní plochy, kdy
jsme v roce 2006 zaplnili celou plochu přízemí,
zatímco v roce 2009 dali
domu na rohu definitivní
podobu.
Co nyní nabízíte?
V současné době
nabízíme široký sortiment elektromateriálu,
svítidel, domácích spotřebičů včetně vestavných, audio-video techniky, počítačů, mobilů,
foto, zabezpečovacích
zařízení, ale i zahradní
techniky, ručního nářadí
a vše, co s výrobky souvisí, mám na mysli například chlebové směsi
do pekáren, sirupy sodastream, směsi na výrobu zmrzliny, kávu, odvápňovače, čističe... Toto
je prodej, tedy jen část spokojeného zákazníka.
Proto poskytujeme i maximum služeb
s prodejem souvisejících. Vždy - pokud se

satelitů včetně uzavření smlouvy se všemi významnými operátory, UPC, zabezpečovacího
zařízení, poskytneme internetové připojení, ať
bezdrátově, či kabelem, instalujeme kamerové
systémy, zabezpečovací zařízení, sestavíme či
zrepasujeme počítač… A to vše za výhodné
ceny.
Zkrátka smyslem naší práce je spokojený
zákazník.
A co ještě stihnete mimo podnikání?
Stát v obchodě není jen prodávat zboží, ale velká komunikace s lidmi. Dozvíte se
spoustu věcí, jak to, co lidi trápí, tak to, co by si
přáli. Proto jsem v roce 1998 kandidoval do zastupitelstva města, abych mohl něco z toho,
co slyším, kolem sebe ovlivnit či změnit. Stal
jsem se zastupitelem a od té doby byl radním
i místostarostou, nyní jsem předsedou dozorčí
rady Technických služeb Holešov a předsedou
finančního výboru města. To vše spotřebovává
spoustu energie a k jejímu doplnění potřebuji
zázemí. Tím je mi moje žena a naše děti. Stala
se mou manželkou právě proto, že má lidi
stejně ráda jako já, a i proto můžeme stihnout
to, co stíháme.

či jakou si koupit pračku. Chtěl jsem, aby
k nám lidé chodili co nejvíce, a to nejen když
potřebují jednou za deset let koupit ledničku.
1. srpna1997 jsme otevřeli.
Vzpomínám si, že už tenkrát jste se uměli
přizpůsobit potřebám trhu…
Po otevření přišly záplavy. Vyrojili se komáři, nefungovaly telefony. Lidé potřebovali
úvěry.
Prodávali jsme odpuzovače komárů, proškolili jsme se na mobilní telefony a jako první
nabízeli služby tehdy Pegasu, stali se zprostředkovateli úvěrů, zkrátka to, co zákazník
požadoval. Když to vše poskytujete za dobré
ceny, výsledek se začne dostavovat.
Zájem o naše služby umožnil postupně
naplňovat druhý cíl. Postupně jsme zlepšovali
podmínky prodeje rozšiřováním sortimentu

jedná o něco nového na trhu - investujeme
do nákupu vzorku, který je zákazníkům k dispozici k vyzkoušení či prohlédnutí, může to být
například pekárna chleba, robotický vysavač,
žehicí centrum, zmrzlinový stroj, kávovar...
Na všechny výrobky poskytujeme i pozáruční servis, čímž
získáváme zkušenosti
s poruchovostí a životností výrobků. Provádíme rozvoz zakoupeného zboží, jeho instalaci,
nabízíme prodloužené
záruky, likvidaci starých
spotřebičů.
Jsme schopni zajistit návrh a provedení
kuchyně, kompletního
osvětlení, montáž antén,

Dalo by se říct, že jste se stal v průběhu
patnácti let úspěšným podnikatelem. Co se
za tím vším skrývá…?
Řekl bych, že za tím není nic jiného než
poctivá práce a dřina.
PR
Text a foto Robert Rohál
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Veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na zastavění části ulice Školní
MĚSTO HOLEŠOV (dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje v souladu
s ustanoveními § 281 a následně
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších
předpisů veřejnou soutěž (dále
jen VS) o nejvhodnější návrh na
zastavění části lokality ulice Školní
řadovými rodinnými domy a uzavření smlouvy na prodej pozemků
na výstavbu (dále jen návrh).
1. Předmětem plnění je: Zástavba pozemků řadovými rodinnými domy p.č. 1072, ost. plocha
o výměře 437 m2, p.č. 1073, ost.
plocha o výměře 197 m2, p.č. 1074,
ost. plocha o výměře 437 m2, p.č.
1075, ost. plocha o výměře 191
m2, p.č. 1077, ost. plocha o výměře 434 m2, p.č. 1078, ost. plocha o výměře 191 m2, p.č. 1079,
ost. plocha o výměře 444 m2, část
pozemku p.č. 1080, ost. plocha o
výměře cca 170 m2, část pozemku
p.č. 2961/1, ost. plocha o výměře
cca 953 m2, celková výměra cca
3454 m2, vše k.ú. Holešov. Navržený dům (domy) musí obsahovat:
a) Jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví, případně dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
či ustupující podlaží. Dále uvedené relativní výšky jsou vztaženy k
přilehlému chodníku: výška římsy
- objekt jednopodlažní + 3,0 m;
výška hřebene sedlové střechy +
7,0 m, výška římsy - objekt dvou-

podlažní + 7,0 m; výška hřebene
sedlové střechy + 10,0 m, výška
ustupujícího podlaží + 10,0 m, výška podlahy 1. NP vůči chodníku +
15 až 20 cm.
b)Pro řadový rodinný dům musí
být zakresleno min. 1x stání pro
osobní automobil a 1x garáž pro
osobní automobil.
c) minimální nabídková cena 1200
Kč/m2
d) maximální termín zastavění pozemku - termín kolaudace s vyznačením nabytí právní moci - bude
ode dne právních účinků vkladu
do katastru nemovitostí nejdéle 3
roky, tedy 1 095 dní.
Bude se jednat o výstavbu individuálních domů řadového typu,
charakteru soukromého vlastnictví
(rozčleněny na samostatně oplocené pozemky).
2. Podmínky soutěže:
A)Nabídka musí splnit veškeré
požadavky uvedené v předmětu
plnění a musí obsahovat:
a) návrh řešení dané lokality (grafický i popisový), b) návrh kupní
ceny, c) termíny zastavění,
d) výši smluvní pokuty za nedodržení podmínek nabídky. Minimální
výše musí být 20 % kupní ceny.
Smluvní pokuta bude řešena složením kauce v plné výši po podpisu
smlouvy, případně bude zřízeno
zástavní právo ve prospěch prodávajícího ve výši 100 % kupní

ceny. Z důvodu zajištění co nejkratšího termínu zastavění lokality
bude, mimo jiné, kauce vrácena
po splnění všech podmínek nabídky v poskytnuté výši (tedy bez
případných úroků, inflace apod.),
zástavní právo zrušeno.
e) žádané pozemky (A, B, C, D,
E, F, G, H)
f) zájemcem podepsaný návrh
kupní smlouvy s jeho prohlášením, že se všemi jejími ujednáními
souhlasí
B) Pozemky budou převedeny
účastníkovi, a to po uhrazení kupní ceny včetně nákladů s prodejem spojených kupujícím, zejména
správního poplatku za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí, správního
poplatku za vydání výpisu nebo
opisu z katastru nemovitostí, nákladů na daň z převodu nemovitostí ve
výši 3 % z kupní ceny, nákladů na
rozdělení pozemku geometrickým
plánem, nákladů na vyhotovení
znaleckého posudku a kauce
C) Návrhy budou podávány písemně na adresu město Holešov,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
nebo předloženy osobně tamtéž
na podatelnu
D) Lhůta, do níž lze návrhy podávat
končí dne 31. 8. 2012 v 10.00 hod.
E) Vyhlašovatel oznámí vybraný návrh do 60 dnů po ukončení
lhůty k podání, případně oznámí

prodloužení termínu vyhodnocení
nabídek.
3. Kritéria pro rozhodování
o nabídkách - váhová
a) návrh lokality 35 % (hlasování
členů hodnoticí komise), b) výše
kupní ceny 35 % (matematické
- nejvýhodnější = nejvyšší), c) termíny realizace 20 % (matematické
- nejvýhodnější = nejkratší) d) výše
smluvní pokuty za nedodržení podmínek nabídky 10 % (matematické
- nejvýhodnější = nejvyšší)
4. Úhrada nákladů: Účastníci
soutěže nemají nárok na náhradu
nákladů.
5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž bez náhrady
kdykoliv zrušit, odmítnout všechny
návrhy.
6. Název, sídlo, telefon, fax vyhlašovatele: město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
telefon 573 521 111, fax 573 521
210. Podrobnější informace k VS
poskytne pí. Hanslíková na telefonu č. 573 521 459.
7. Doplňující údaje: Pokud na
základě této VS bude vybrán návrh zahraniční osoby, budou se
řídit vzniklé právní vztahy platnými
zákony ČR.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel
vedoucí odboru investic,
silničního
hospodářství a údržby města

Projektový den na gymnáziu byl zaměřen na krizové stavy
Konec školního roku bývá vyplněn akcemi
s různým zaměřením, mezi ně se řadí i ty, které
jsou zaměřeny na krizové stavy, jež nás mohou
potkat v běžném životě. V úterý 26. června se
třídy a tělocvičny holešovského gymnázia proměnily v improvizovaná stanoviště, na kterých
čekaly na žáky překvapivé situace, s nimiž si
museli poradit - v rámci Dne ochrany člověka
za mimořádných situací poskytovali žáci první pomoc skvěle namaskovaným figurantům
s poraněními typu krvácení, zlomenin nebo
šokového stavu. Na dalších místech si studenti prakticky vyzkoušeli
kardiopulmonální resuscitaci či si ověřovali své
topografické dovednosti
při práci s mapou a buzolou. Jednotlivé úkoly si
pro své mladší spolužáky
pečlivě připravili zástupci
ze tříd 3. A, 3. B a septimy,
kteří teoretické i praktické zkušenosti sbírali na
květnovém sportovním
kurzu na Rusavě a po
závěrečném proškolení prokázali velmi dobré
znalosti, které se snažili
předat právě účastníkům
této akce. Den ochrany
měl dvě části - první byla
určena třídám nižšího
gymnázia od primy po
kvartu a kromě poskytnutí
první pomoci a topografie se také žáci seznámili
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s činností Policie ČR v podání preventistky
npor. Bc. Barbory Balášové a jejích kolegů
a také zhlédli ukázku práce psovoda a policejního psa. Druhá část byla určena 1. a 2. ročníkům
včetně kvinty a sexty a žáci se kromě zmíněných stanovišť seznámili s výukou sebeobrany,
kterou jim prezentovali studenti Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV Holešov.
Děkuji všem aktivním účastníkům akce
- žákům i učitelům, ale především těm, kteří
zajišťovali činnost na jednotlivých stanovištích - pracovníkům Českého červeného kří-

že z oblastního spolku Kroměříž, dále žákům
a Mgr. Pavlu Válkovi z VPŠ a SPŠ MV Holešov
a přítomným policistům.
Každý z nás se jednou dostane do situace,
kdy bude on sám potřebovat první pomoc či ji
bude poskytovat jinému - proto podporujme
každou akci, při které si tyto úkony mohou vyzkoušet děti a zopakovat teorii a praxi můžeme
i my, dospělí.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
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Holešov je cyklistickou bránou nejen do Hostýnských vrchů
Čím dále častěji začali lidé v posledních
letech využívat k rekreačnímu využití jízdní kola.
V důsledku toho pak po celé republice vznikaly
a vznikají zpevněné cyklostezky a značené cyklotrasy. Následně pak začaly různé obchodní
subjekty a instituce vydávat mapy cyklistických
tras. Ani Holešov nezůstal pozadu, a tak vznikla
ve městě a okolí celá řada nových tras pro vyznavače cyklistiky. Holešov je navíc jakousi branou

pro všechny, kteří míří z rovin do hostýnských
kopců. Přímo přes město Holešov vedou dvě
značené cyklotrasy. Jednak cyklotrasa č. 5033,
která začíná v Kroměříži a vede až do Hustopečí
nad Bečvou, a jednak cyklotrasa č. 5036, která
začíná v Holešově a vede do Dešné.
V blízkosti Holešova se nachází několik
dalších značených cyklotras. Jedná se např.
o kratičkou cyklotrasu č. 5121, která začíná

v Rusavě Ráztoce a končí v Lukovečku Hadovně; cyklotrasu č. 5038, která začíná v Brusném
a končí v Držkové; cyklotrasu č. 5181, která
začíná v Hulíně a končí v Otrokovicích; cyklotrasu č. 5034, která začíná ve Fryštáku a končí
v Kelči; dálkovou cyklotrasu č. 47, která začíná
v Olomouci a vede přes Kroměříž až do Hodonína.
Podrobnosti o těchto trasách si můžete přečíst na internetových stránkách města Holešova,
konkrétně pak na adrese http://www.holesov.cz/
volny-cas-a-sport/cyklotrasy-a-cyklostezky.
(frs)

Další ročník holešovského
triatlonu se blíží
Holešov (frs) - Šestý ročník
holešovského triatlonu pod názvem
Holešovman se bude konat v sobotu 4. srpna. Závodníci postupně
změří své síly v plavání, jízdě na
kole v terénu a závěrečném běhu.

Start je na holešovském koupališti
v deset hodin, prezentace závodníků pak na stadionu Míru v pátek
3. srpna od 16 do 18 hodin a v sobotu 4. srpna od 7 do 9.30. Podrobnosti na www.holesovman.cz

Fotbalistky, pojďte si zahrát
Dívčí fotbalový klub Holešov nabízí všem děvčatům od 7 let
možnost sportovního vyžití ve svém oddíle v týmu žákyň nebo žen.
Trénujeme v úterý a ve čtvrtek od 19. 7. 2012 na stadionu Míru od
16.30. V letošním roce pořádáme letní soustředění, halový turnaj žákyň
i mezinárodní turnaj žen, zúčastníme se turnajů v ČR i zahraničí. Přijďte
si zasportovat a zahrát si dívčí kopanou!!! Kontakt: www.dfkholesov.
cz, mobil: 605 702 141 - Mgr. Svatava Ságnerová.

Letošní novinkou v nabídce příměstských táborů TYMY byl sportovně
zaměřený týden s názvem „Holešovský sporťák“. Podrobnosti o tomto
zajímavém sportovním počinu naleznete na str. 21.
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Extrémní vedro nevadilo, rekord drásalovské trati byl pokořen
Vítězem 19. ročníku legendárního 115 kilometrů dlouhého
Bikemaratonu Drásal České spořitelny v Holešově se stal Jan Jobánek. Ostatním soupeřům odjel už
ve stoupání na Lysinu a náskok si
udržel až do cíle. Na nejvyšší stupeň
v tomto extrémně náročném závodu tak vystoupil již podruhé. Navíc
časem 4:38:30 vytvořil nový traťový
rekord a podle tradice tak obdržel
ke všem dalším cenám od pořadatelů lahev slivovice. Na druhém místě
skončil trojnásobný vítěz Drásala
Ondřej Fojtík. Třetím nejlepším drásalovcem se stal Petr Dlask, který
jel podobně dlouhý závod poprvé.
Vloni však vyhrál krátkého Drásala.
„V životě jsem tak náročný a dlouhý
závod nejel, všechno pro mě bylo
nové. Venca Ježek básnil o tom,
že Drásal je kultovní záležitost a že
musím zkusit tu dlouhou trasu. Tak
jsem se k tomu letos odhodlal,“ pro-

Vítěz padesátikilometrového
Drásala Jiří Daněk.

Tradiční start dlouhého Drásala byl v 7.45 na náměstí. Na krátkou trať borci vyrazili ze stejného místa v 11.45.
zradil Dlask. Zároveň ocenil všechny, kteří závod absolvovali. „Velký
obdiv si zaslouží skuteční amatéři.
Ti, kteří uzavírali výsledkovou listinu královské kategorie, jeli trasu
přes 11 hodin!!! Před těmi smekám.
Každý, kdo tenhle maraton zajede, má můj obdiv. Někteří to jedou
na hraně limitu a je to neskutečné,
že se v tom vedru dokážou mačkat
celej den. Klaním se jim,“ dodal třetí
muž v pořadí.
Na startu všech závodů pro
dospělé se sešlo bezmála 1100 startujících, zhruba 300 dětí v různých
věkových kategoriích absolvovalo
některou z tratí Junior Trophy vyznačených v areálu zámecké zahrady.
Výsledky 
115 km, muži: 1. Jan Jobánek
(Merida Biking) 4:38:30, 2. Ondřej
Fojtík (Toyota Dolák) +2:31, 3. Petr
Dlask (Madeta Fitness/Specialized)
+6:48, 4. Petr Šťastný (Česká spořitelna-Specialized) +7:55, 5. Jan

Fojtík (Toyota Dolák) +10:01, 6. Jan
Strož (Alpine Pro Author) +12:10.
Ženy: Jana Juračková 6:36:27,
2. Soňa Vlachová +6:53, 3. Lucie
Javorová +14:59. V limitu dojelo
celkem 431 závodníků.
50 km - muži: 1. Jiří Daněk
(Česká spořitelna-Specialized)
2:12:48, 2. Milan Šustek (Toyota
Dolák) +5:33, Jaroslav Obruča
(OVM Bottico) +9:43. Ženy: 1. Denisa Stodůlková (Česká spořitelna-Specialized) 2:50:07, 2. Marcela
Prskavcová (Six Monkeys) +6:05,
3. Michaela Procházková (Cyklotrenink.com) +16:19. V limitu dojelo
celkem 499 závodníků.
Věkové krajnosti
Nejstarším účastníkem 115kilometrového Drásala, který dojel
do cíle, byl 65letý Rudolf Janoš z Bystřice pod Hostýnem. Trasu absolvoval
v čase 9:54:32.5. Na padesátikilometrové trase byl nejstarší 70letý Vladimír
Dvouletý. Jeho čas byl 5:16:12.4.

Z diskuse na webu
Letošní Drásal se jel v extrémním vedru. Možná i proto se následná diskuse na drásalovském
webu vedla nejvíce kolem toho, jestli byl počet
občerstvovacích stanic dostatečný a jestli byly
optimálně rozmístěny. „Ještě k tématu občerstvovaček: Těch 9 občerstvovaček na trati je super
a myslím, že na žádném podobném 100km závodě
jich tolik není. Je to sice po dlouhá léta zaběhnuté,
ale možná by stálo za to popřemýšlet trošku nad
jejich rozmístěním. První je opravdu hodně daleko
po startu, hlavně v tropickém počasí, jaké nyní
panovalo, jiné jsou zase nesmyslně blízko sebe,
např. Kelčák 8 km za „velkou“ na Tesáku nebo
U Holánů 7 km za „velkou“ na Jarcové. Možná by
jich mohlo být i méně, ale rovnoměrněji rozmístěné!“
Pokračování na str. 27

Pitný režim byl v sobotním vedru důležitý
pro všechny věkové kategorie.
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Nejmladším závodníkem na trati obou hlavních závodů byl nejspíše
Adam Formánek z Hulína. Ve startovní listině byl u jeho jména uveden
rok narození 1999. Krátkého Drásala
ujel za 4:02:48.6.

Vítěz 115kilometrového Drásala
Jan Jobánek.
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Dvoustranu připravil
František Sovadina.
Fotografie na stranách
Jakub Sovadina,
František Sovadina
a Rudolf Seifert.
Více fotografií na
www.holesov.cz
Více informací na
www.koloprozivot.cz
< Nejlepší drásalovci.
V průběhu Drásala si může svůj
závod najít každý. Bez ohledu na
věk či momentální fyzickou kondici.

Z diskuse na webu
Pokračování ze str. 26
„Milí pořadatelé, bylo to vše samozřejmě
super a nejlepší atd. Díky za vše. Jedna věc
by mě potěšila - kdyby na občerstvovačkách
byl naražený sud s pivem:-). Ona teplá voda
není nic moc, člověka to dvakrát neosvěží, zato
vychlazené pivo, to je dokonalý ionťák. I kdyby
to měl být jen Birell. Pokud chcete říct, že něco
takového na bikemaraton nepatří, pak si buďte
jistí, že jsou závody, kde je to běžné. Nebo aspoň do mapy zakreslete hospody na trati, kde
se čepuje:-) Díky a příští rok zase na startu.“
Napsal Marek.
„Těší mě, že je velká převaha kladných připomínek k závodu nad zápornými - organizátory
to potěší. Nějaké muchy se vždy najdou, jako

Ohlédnutí za 19. ročníkem Drásala
Drásal 2012 je za námi. Podařilo se nám
uklidit celou trasu a trochu vydechnout, nejenom po těch velkých vedrech. Na podrobné
hodnocení je ještě brzy, ale určitě to byl letos
jeden z nejúspěšnějších ročníků. Počasí bylo
nakonec téměř přijatelné, počet zraněných výrazně podprůměrný (jedna klíční kost a další
menší zranění nebo indispozice), trasa možná
v celé historii nejlépe sjízdná a celková účast
i dosažený rekord mluví taky za vše. Celkem
bylo přihlášeno ve všech kategoriích 1 504
závodníků, což je dosavadní rekord přibližně
v polovině závodů seriálu „Kolo pro život“
a taky velmi pravděpodobně v počtu aktivních
účastníků jakýchkoliv akcí ve Zlínském kraji.
Takový závod by nebylo možné uspořádat

bez podpory Zlínského kraje, města Holešov
a spousty spolupracovníků z Drásal Teamu
Holešov, ale taky i mimo naše řady. Není teď
v našich silách všem osobně nebo i v tomto
textu poděkovat, ale na příští, jubilejní 20.
ročník se pokusíme takový seznam sestavit.
Potom si budeme muset zamluvit podstatně
větší prostor v Holešovsku.
Ještě jednou díky všem, kteří nějakým
způsobem přispěli k úspěšnému průběhu,
sponzorům, vlastníkům a správcům pozemků
a taky všem závodníkům, kteří se vesměs
chovali vzorně, takže ten úklid nakonec nebyl
až tak nepříjemný.
Za výbor Drásal Teamu Holešov
Jaroslav Bachner a Jaromír Ondrušák

např. s pitím. Jel jsem dlouhého Drásala po 14.
a pokaždé pět občerstvovaček projíždím, prostě
nezastavuji, zdají se mi moc brzy. To je otázka
názoru a spotřeby pití. Kdo toho vypije hodně,
ať si vezme do zásoby dvě nebo tři flašky, a že
byla jen voda na občerstvovačkách? Díky za ni
v tom hicu, a hospody, kde se čepuje, jsou vyznačeny na letáku s turistickou mapou.“ Napsal
drásalovec Pavel Zub.
„Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem
pořadatelům za super závod. Opravdu to bylo
dneska peklo na zemi, ale dojel jsem do cíle
a to je nejdůležitější:)))) Příští rok zase.“ Napsal
JURAMAN.
„Taky bych chtěl poděkovat, i když jsem
nedojel, v tomhle počasí bez pořádné přípravy
to bylo nad moje síly.“ Napsal Kid.
(frs)
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Soutěž Holešovska
Osmatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 12/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Já nemám ráda
muže“ (hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý), která zaznívá ve filmu
režisérů Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka Kdyby tisíc klarinetů
(1964). Písničku nazpívali Hana Hegerová, Waldemar Matuška a Karel Gott. První vylosovanou
výherkyní je Šárka Sklenářová
z Prusinovic, druhým výhercem
je Ambróz Leporis z Holešova
- oba si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Olze Rypkové
a Liboru Machátovi - oba jsou
z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
gratuluje!
Zpěvačka Hana Hegerová v době,
A teď už pokračujeme
kdy tuto písničku natočila.
v nové hádance. Uhádnete, jak
se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém televizním seriálu zaznívá?
„…Naráz přestanou zloby a shon, posedí mladí i staří. Štěstí nekoupíš za milion a přece všem na dosah leží…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010
- zámek
• Do konce srpna výstava Propojení Země s nebesy, Michaela
Šťastná (obrazy), Marie Gallová (fotografie) a Jana Ledinová
(poezie)
- Městská knihovna
• Od pátku 8. 6. výstava fotografií Jana Saudka, reprezentativní
výstava potrvá do 30. 9. - zámek Holešov
• Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa Lady, velká retrospektivní výstava potrvá do 30. 9. - zámek Holešov
• Do konce července výstava obrazů Rudolfa Seiferta a Václava
Seiferta - restaurace V Podzámčí

KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Sobota 21. 7. Setkání rockových legend Woodstock Žopy 2012
- areál Žopy od 13 hod.
• Pátek 3. 8. - středa 8. 8. Letní škola barokní hudby - zámek
• Sobota 4. 8. - neděle 5. 8. výstava Květy a plody léta
- Dům zahrádkářů Dlažánky od 9 do 18 hod.
• Úterý 7. 8. Tady hlídám já, rodinná komedie ČR
- kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
• Neděle 12. 8. - sobota 18. 8. festival Týden židovské kultury
- zámek, židovská synagoga
RR
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Výherci soutěže
A tady jsou výherci naší soutěže, kteří byli vylosováni a získávají od
pořádající agentury vstupenku na Setkání rockových legend Woodstock
Žopy 2012: Jaroslav Galandr, Stanislav Šmeidler, Markéta Lefflerová, Ivo
Michálek, Martina Trllová, Katka Šimčíková, Petr Hejnik, Vendula Mirinská,
Lenka Rypková a Jitka Kaňovská. Výhercům gratulujeme. Vstupenky si
vyzvedněte do pátku 20. 7. v redakci Holešovska.
RR

