Elektrocentrum Karhan, redakce Holešovska, Městské kulturní středisko
a Jaromír Přívara - výlep plakátů a propagace pro Vás připravili

velkou vánoční soutěž o plazmovou televizi

a další hodnotné ceny.

Kupujte Holešovsko a vyhrajte plazmovou televizi. Podrobnosti najdete v tomto čísle.

17/2009

24. záﬁí 2009 • roãník XV.

H ole‰ovsko
cena 12,- Kã

Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Rusavu překlenula
nová lávka

První oficiální přestřižení pásky na nové lávce obstarala jedna z obyvatelek města, která právě
přejížděla z pravého břehu Rusavy na levý.

Představitelé Holešova
v družebním městě
V rámci družebních vztahů se zástupci města Holešova zúčastnili
oslav 65. výročí zahájení Slovenského národního povstání, které pořádalo
město Turčianské Teplice. Zástupci Holešova položili kytici k památníku
padlých občanů Turca a připomněli si události nejrozsáhlejšího vojenského
povstání proti nacistům v tehdejší okupované Evropě. To je již sice očištěno
o zbytečné ideologické úpravy, přesto ještě mnoho událostí stojí za rozbor
a bádání. Vždyť v tomto povstání bojovali proti okupantům zástupci snad
všech evropských národů. Slovenští přátelé rovněž oslavili dožínky a poděkovali za úrodu folklorním festivalem.
R. Seifert

Holešov - Dlouhá léta pouze zbožné přání obyvatel severní části Holešova za říčkou
Rusavou se naplnilo. V pátek 18. září členové
Rady města Holešova v čele se starostou
Zdeňkem Janalíkem slavnostně otevřeli novou
železobetonovou lávku u Domu s pečovatelskou službou. „Myslím si, že v současné době
je již přes Rusavu optimální počet lávek. A tento
most je pro občany bydlící za Rusavou ideální
svým umístěním pro přístup k nádraží i do centra
města,“ uvedl starosta města.
Samotná stavba trvala pět měsíců. První
práce začaly v dubnu letošního roku. „Mostní
ocelovou konstrukci a také zábradlí dodala
Mostárna Prostějov, my jsme dělali betonovou
desku,“ uvedl Jaromír Doležel z firmy Lena
stavební, která dílo vybudovala. Most je založený na 12 mikropilotech a měl by odolat
případné stoleté vodě. Stavba stála zhruba
2,1 milionu korun.
(frs)

Bude obchvat Holešova?
Co vy na to, pane starosto?
Hned v několika bodech programu se členové holešovského zastupitelstva zabývali na
své poslední schůzi majetkovými změnami, které
souvisí s přípravou stavby jihovýchodního obchvatu města. Jak jsou přípravné práce daleko?
Co vy na to, pane starosto?
Jihovýchodní obchvat města je jednou ze zásadních investičních akcí města, která by se měla
v průběhu následujících pěti let realizovat. Po dokončení by tato dopravní stavba měla Holešovu
přinést velké změny v oblasti životního prostředí a celkově zvýšit kvalitu
života občanů ve městě. V současné době máme z rozhodující části
připraveny výkupy pozemků, které bychom chtěli realizovat v prvním
čtvrtletí příštího roku.
(Pokračování na str. 3)

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu
pálíme za loňské ceny
• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov
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MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor
v přízemí objektu č.p. 1420 na ul. Masarykova v Holešově o celkové výměře 37,8 m2, min. nájemné prodejna 30,4 m2 á 660,- Kč/m2/
rok, ostatní prostory 7,4 m2 á 400,- Kč/m2/rok + zálohy na energie cca
25.000 Kč/rok
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně,
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději do 9. 10. 2009.
Žádost označená heslem „Masarykova 1420“ musí obsahovat:
• řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, kontakt)
• živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
• předpokládaný způsob využití nebytových prostor
• nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
• nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
• způsob využití nebytových prostor

Koncepce „Strategie rozvoje Zlínského
kraje v období 2009 - 2020“
Městský úřad Holešov, odbor
životního prostředí, obdržel od Ministerstva životního prostředí v souladu
s § 10f odst. 2 zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
oznámení o zveřejnění návrhu koncepce „Strategie rozvoje Zlínského
kraje v období 2009 - 2020“ včetně
vyhodnocení vlivů této koncepce
na životní prostředí.
Písemné vyjádření k návrhu
koncepce může zaslat každý příslušnému úřadu, tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí, Vršovická
65, 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE

Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová,
příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová.

nejpozději do 5 dnů ode dne konání
veřejného projednání návrhu koncepce. Informace o místě a čase konání
veřejného projednání návrhu koncepce zveřejní Krajský úřad Zlínského
kraje na své úřední desce. Veřejné
projednání koncepce nemůže být
konáno dříve než 2. 10. 2009.
Do návrhu koncepce včetně
vyhodnocení jejího vlivu na životní
prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php kód koncepce MZP083K.
Ing. Lenka Brezanská
odbor životního prostředí

www.re-max.cz

Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce v termínu od 23. 9. 2009 do 9. 10. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Zastupitelé jednali o obchvatu
i prodeji městských domů
Holešov - Přes třicet bodů
projednali na svém posledním zasedání holešovští zastupitelé. Stěžejní na této schůzi byly dva okruhy
problémů. V rámci několika usnesení se zastupitelé zabývali majetkovými převody, které se týkaly
přípravy na stavbu jihovýchodního
obchvatu města. Důležitým bodem

jednání pak byl záměr prodeje některých městských nemovitostí.
Členové zastupitelstva se však nakonec usnesli, že tento bod odloží
a k problematice dalšího nakládání
s městskými domy bude svoláno
pracovní jednání zastupitelstva.

1 240 000 Kč Tel.: 603 323 111
Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 2+1
v Holešově o výměře 52,1 m2, 5. patro panelového domu s výtahem. Byt má nová
plastová okna včetně parapetů, nové
podlahy, vnitřní i vstupní dveře, lodžii.

1 850 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641

Hlinsko pod Hostýnem, Zlínský kraj. Prodej RD se dvěma byt. jednotkami 4+1, 2+1.
Obytná plocha domu 197 m2, celk. vým.
pozemků 1.112 m2. Velmi pěkné bydlení nedaleko lesa, výborná dopravní dostupnost.

Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1 v obci
Pravčice. Dům je po rek. střešní krytiny,
nové rýny a byly započaty menší stavební
úpravy. Dům je celý podsklepen, izolován.
K RD náleží zahrada o roz.1.000 m2.

(frs)

Zastupitelé využili příležitosti a popřáli k významnému
životnímu jubileu své kolegyni Boženě Zacharové.

Prosím, může někdo pomoci?
Vzhledem ke svízelné situaci hledá mladá maminka v co nejkratší
době pronájem menší místnosti s příslušenstvím na dobu určitou a nabízí
aktivní výpomoc v domácnosti, péči o zahradu a vše potřebné. Pokud
můžete nabídnout pomoc, volejte na tel. 737 731 761.
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5 500 Kč/měsíc Tel.: 603 323 111
Holešov, Zlínský kraj. Pronájem prostorného
cihlového bytu 2+1 o výměře 68 m2, 1. patro
činžovního domu bez výtahu. V kuchyni je
kuch. linka s plynovým sporákem a lednicí.
Byt má také lodžii a patří k němu zděný sklep.
Parkování před domem. Volný ihned.

1 170 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 170 000 Kč Tel.: 739 486 441

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1 se
zahrádkou v Roštění. Nemovitost má dostatek volných prostor k podnikání. Dům je
po rek. plast. oken, koupelny, kuchyňské
linky, elektroinstalace, plynového topení.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1
v OV o výměře 62 m2, poslední patro cihlového domu bez výtahu. Byt je v původním
stavu, což nabízí možnost rekonstrukce
dle vlastního vkusu.

RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665

www.re-max.cz
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Bude obchvat Holešova?
Co vy na to, pane starosto?

Další přestřižení pásky obstarala paní, která přecházela most
z levého břehu na pravý.

(Dokončení ze str. 1)
Do konce roku 2010 bychom
pak chtěli dotáhnout všechna nezbytná administrativní řízení, abychom v roce 2011 byli společně se
Zlínským krajem připraveni na vypsání výzvy z Regionálního operačního
programu na čerpání potřebných
financí. Následně bychom pak mohli
zahájit konkrétní kroky v samotné
přípravě stavby - tedy vypsání výběrových řízení na dodavatele jednotlivých staveb, a chceme, aby v roce
2011, nejpozději v roce 2012 došlo
ve spolupráci s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje k zahájení prací.
Předpokládané náklady na
stavbu jihovýchodního obchvatu
se odhadují na zhruba 400 milionů korun. Se Zlínským krajem ještě
budeme jednat, které části obchvatu

budou patřit kraji a které městu. Už
nyní však můžeme zhruba říci, že
z objemu přibližně 400 milionů korun
půjde 100 milionů za městem a zbytek za Zlínským krajem. Holešov by
se pak na svém stomilionovém podílu podílel finančně částkou kolem
15 milionů korun.
V této souvislosti je myslím
důležitá také další informace. Státní fond dopravní infrastruktury se
nakonec rozhodl nezastavit stavbu
rychlostní komunikace R49 z Hulína
do Fryštáku a na příští rok vyčlenil
na stavbu této komunikace částku
150 milionů korun. Takový objem financí je sice malý, ale fakt, že stavba
nebyla zastavena úplně, naznačuje, že
R49 je pro stát důležitá podobně jako
pro Holešov.
(frs)

SERVIS - INZERCE

Oficiálního přestřižení se zúčastnili členové rady a další hosté
z městského úřadu i dodavatelské firmy. Malé občerstvení dodali
občané bydlící v blízkosti lávky, kteří tak vyjádřili poděkování za to,
že lávka přes Rusavu byla konečně vybudována.

• Práce doma. www.jobdoma.cz
• Práce na PC - www.internetjob.cz/kov
• Zprostředkuji krásné ubytování v Luhačovicích na hlavní třídě. Dům
byl postaven před dvěma lety. Cena za 1 osobu a den činí 330 Kč (děti
230 Kč). Možné jsou víkendové i týdenní pobyty. Informace a přihlášky na
telefonu 603 368 793. Závazné objednávky přijímáme i na rok 2010.
• Daruji dřevo ze zahrady v Holešově. Smrk, borovice, meruňka, zbytky lísky.
Potřeba skácet a odvézt. Tel. 602716894.
• Pronajmu dlouhodobě garáž v Holešově na letišti, 700 Kč měsíčně,
volná ihned (bez el. energie). Tel. 737 326 211.
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V Količíně slavili začátkem září hodové slavnosti

Mši svatou sloužil u kaple na návsi v neděli dopoledne holešovský
děkan František Cinciala. Přítomni byli i představitelé města Holešov.

Budíček v ulicích obce zařídila
řízná dechovka.

Neodmyslitelnou součástí společenského života v Količíně
jsou i dobrovolní hasiči.

Pořadatelem hodů v Količíně je místní osadní výbor
v čele s jeho předsedkyní Markétou Habrovou.

4
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Centrum pro seniory oslavilo třicet let svého trvání
Třicáté výročí otevření budovy domova
důchodců v Holešově si připomněli v úterý
8. září klienti Centra pro seniory (CpS) společně s jeho pracovníky a dalšími pozvanými
hosty. Při této příležitosti převzala ředitelka
zařízení Ivana Bozděchová klíče od osobního
automobilu Renault Kangoo, které jim v rámci
tak zvaného projektu sociálního vozu předal
zástupce poděbradské reklamní společnosti
Kompakt Rudolf Adam. „V rámci zkvalitňování
práce v oblasti sociálních služeb přecházíme
na individuální péči o klienta. Součástí těchto
služeb jsou i různé individuální požadavky na
poskytnutí specifické péče. V poslední době se
objevovaly různé požadavky na služby spojené
s dovozem i odvozem klientů například do solné
jeskyně v Bystřici či na hřbitov a podobně. Proto
jsme byli rádi, když nám zástupci firmy nabídli
tento projekt. Uvítali jsme ho zejména z toho
důvodu, že nás nestojí vůbec nic,“ uvedla kromě
jiného ve svém projevu k přítomným hostům
ředitelka CpS.
Společnost Kompakt se kromě jiného zaměřila na vozový park dětských domů, sociálních
ústavů, škol a dalších ústavů, kde pečují o děti
i dospělé, nějakým způsobem postižené. „Vytvořili
jsme systém, který nám hlavně díky firmám, které
si zakupují reklamní plochy na těchto vozidlech,
umožnil předat různým typům těchto ústavů a zařízení po celé České republice již 228 vozidel,“
upřesnil Rudolf Adam.

Rudolf Adam ze společnosti Kompakt předává ředitelce Centra pro seniory Ivaně Bozděchové
klíče od nového vozu, určeného pro převoz klientů zařízení.
Součástí malé oslavy výročí byl i den otevřených dveří, koncert zpěvačky Kateřiny Hájkové
a výstava obrazů křížové cesty Miriam Johanky Štivarové, která bude zdobit kapli v Centru pro seniory.
Ta bude vysvěcena poslední adventní neděli.
Budova domova důchodců v Holešově byla
postavena před třiceti lety a její architektura byla
poplatná té době. Nicméně fakt, že zde už tenkrát
obyvatelé bydleli ve dvoulůžkových pokojích,
byl na tu dobu nevídaný. V průběhu let objekt
prošel řadou úprav, z nichž nejviditelnější je nová

Kateřina Hájková zpívá hostům, kteří se oslavy v CpS zúčastnili.

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.

střecha. V poslední době byla vyměněna okna,
vybudován a letos zprovozněn nový výtah, důležitým pokrokem bylo zavedení dorozumívacího
zařízení mezi klienty a sestrami.
„Poskytujeme, myslím, nyní služby na velmi
vysoké úrovni, a to nejen z důvodů různých
modernizací, ale zejména díky kvalitnímu a obětavému personálu,“ uvedla ředitelka Bozděchová.
Kapacita CpS je dnes 178 míst a poskytuje služby
nejen místním občanům, ale také obyvatelům
z Bystřicka a Hulínska.
(frs)

Místostarosta Holešova Rudolf Seifert a děkan farnosti
František Cinciala hovoří na vernisáži obrazů s motivem křížové
cesty s jejich autorkou Miriam Johankou Štivarovou.

Centrum pro seniory v číslech
Kapacita Centra - 178 míst, počet zaměstnanců - 94, obložnost 98,16%, počet žen - 124, počet mužů - 53, počet manželských párů
- 5, počet klientů do 65 let - 17, od 66 do 85 let - 106, nad 85 let - 54,
průměrný věk - 79,8 let, průměrný věk žen - 82 let, průměrný věk mužů
74,8 let, nejstarší klient (žena i muž) - 95 let, nejmladší klient (žena i muž) 55 let, počet klientů z Holešova a okolí - 75, z Hulína a okolí - 23, z Bystřice
pod Hostýnem a okolí - 31, počet ostatních klientů - 49, počet zájemců
v pořadníku (ženy) - 135, (muži) - 38, (manželské páry) - 14.
Zdroj: Publikace Centra pro seniory
vydaná ke třicátému výročí jeho založení

Web pro seniory www.sedesatka.cz
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt
pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn
informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct
krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje
seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen
číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej
zaujalo. Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se
na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje
společenské vztahy.
(red)
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Usnesení z 18. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. srpna 2009
Přijaté usnesení č. 270/2009
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině
1. Základní školy Holešov
- dodatek č. 4 ke zřizovací listině
2. Základní školy Holešov
- dodatek č. 4 ke zřizovací listině
3. Základní školy Holešov
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 1190
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině
Mateřské školy, Holešov, Grohova
1392
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině
Městského kulturního střediska
Holešov
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Centra pro seniory
- dodatek č. 6 ke zřizovací listině
Střediska volného času
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Ústřední školní jídelny Holešov
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 271/2009.
Rada města Holešova schválila
příspěvkové organizaci Centrum pro seniory použití prostředků fondu reprodukce dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová,
ředitelka CpS.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 272/2009.
Rada města Holešova schválila
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
15. 6. 2009 rozpočtové opatření č.
2/2009. Zodpovídá: Ilona Kupková.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 273/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 6/2009 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ilona Kupková. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 274/2009. Rada
města Holešova schválila udělení
Pamětního listu v deskách bývalým
příslušníkům 7. výsadkového pluku
v Holešově Vladimíru Košanovi,
bytem Plzeň, a Jiřímu Dufkovi,
bytem Praha, za jejich statečnost
a pomoc městu v srpnu 1968. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 275/2009.
Rada města Holešova I. zrušila
1. Volební řád pro volby členů školské rady při 1. Základní škole Holešov a 3. Základní
škole Holešov schválený Radou
města Holešova dne 5. 5. 2005

6

a 2. Volební řád pro volby členů školské rady při 2. Základní
škole Holešov schválený Radou města Holešova dne 5. 5.
2005. II. vydala 1. Volební řád
pro volby členů školské rady
při 1. Základní škole Holešov
a 3. Základní škole Holešov dle
předloženého návrhu a 2. Volební řád pro volby členů školské
rady při 2. Základní škole Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 276/2009. Rada
města Holešova schválila výjimku
ze stanoveného počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol
pro období od 1. 9. 2009 do 31. 8.
2010 takto:
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž,
první třída 28 dětí, druhá třída 28
dětí, třetí třída 28 dětí, Mateřská
škola, Holešov, Grohova 1392,
okres Kroměříž, první třída 28
dětí, druhá třída 28 dětí, třetí
třída 28 dětí, čtvrtá třída 28 dětí,
pátá třída 28 dětí, Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova
1190, okres Kroměříž, první třída
28 dětí, druhá třída 28 dětí, třetí
třída 18 dětí, čtvrtá třída 28 dětí,
pátá třída 28 dětí, šestá třída 28
dětí, sedmá třída 28 dětí. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 277/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o podpoře výkonnostního a mládežnického sportu mezi
1. městem Holešov, 1. Základní
školou Holešov a Tělovýchovnou
jednotou Holešov dle předloženého návrhu a 2. městem Holešov, 1. Základní školou Holešov
a Florbalovým klubem Holešov
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 278/2009.
Rada města Holešova schválila
1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2009 číslo: D/2080/2009/KUL
dle předloženého návrhu a 2.
smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2009
číslo: D/2081/2009/KUL dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 279/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit

pořízení změny územního plánu
města Holešova na návrh Petra
Vokouna, bytem Holešov, ze dne
27. 5. 2009 spočívající ve změně
funkčního využití areálu bývalé
farmy Žopy na plochy zemědělské
výroby - chov koní a agroturistika, drobné výroby a živnostenských provozoven. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 280/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova na návrh společnosti Eurostřechy, s.r.o., Holešov,
Dobrotice 28, ze dne 8.6.2009
spočívající ve změně funkčního
využití pozemku p.č. 2600/54
v k.ú. Holešov na plochu občanské vybavenosti - polyfunkční
zařízení se záměrem výstavby
ubytovny. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 14.
9. 2009.
Přijaté usnesení č. 281/2009.
Rada města Holešova povolila podle § 99 odst. 3) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, výjimku
ze stavební uzávěry podle čl. 4
vyhlášky o stavební uzávěře v přírodním parku „Hostýnské vrchy“ ze
dne 18. 12. 1986 pro stavbu „Přístavba a stavební úpravy rekreační
chaty č.e. 49 v Žopích a bezodtoková jímka na splaškové vody na
pozemcích pozemková p.č. 289/5
a stavební p.č. 252 v k.ú. Žopy“
pro žadatele Ing. Karla Fenze
a Mgr. Zdeňku Fenzovou, bytem
Přerov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 282/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zadání Změny
č. 14 územního plánu města
Holešova v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 283/2009. Rada
města Holešova zrušila usnesení
Rady města Holešova č. 233/2008
ze dne 4. 8. 2008 o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene s Ing. Janou Doleželovou.
Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 284/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí
vlastnického práva k pozemku
p.č. 2345, k.ú. Dobrotice, od
České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice

II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 285/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o právu provést stavbu na
pozemku p.č. 545/1 v k.ú. Všetuly
se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati
21, Zlín, v souvislosti s investiční
přípravou průmyslové zóny Holešov, „Stavba č. 8“, v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 286/2009.
Rada města Holešova schválila
mandátní smlouvu se společností MCI SERVIS, s. r. o., Zlín,
Vavrečkova 5262, IČ: 27718158,
1. na výkon zadavatelských činností v souvislosti s realizací
investiční akce „Odpadové centrum Holešov“ dle předloženého
návrhu a 2. na výkon zadavatelských činností v souvislosti s realizací investiční akce
„Rozšíření systému separace
odpadů ve městě Holešov“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 287/2009. Rada
města Holešova zrušila usnesení č. 243/2009 ze dne 3. 8. 2009
ve znění: „Rada města Holešova
schválila uzavření nájemní smlouvy s PhDr. Denisou Krčmovou, bytem Fryšták, na užívání městských
nebytových prostor v objektu čp.
1420 na ul. Masarykova v Holešově za nájemné: nebytové prostory
30,4 m2 á 660,- Kč/m2/rok, ostatní
prostory 7,4 m2 á 400,- Kč/m2/rok
s účinností od 4.8.2009.“ Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 288/2009.
Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
části městského pozemku p.č.
872/6, ost. plocha, o výměře
cca 20 m2, k. ú. Dobrotice, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 289/2009. Rada
města Holešova pověřila Městský úřad Holešov, Odbor správy
nemovitostí, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
1. uzavíráním nájemních smluv
nebytových prostor v městském
domě č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově při splnění podmínky, že
výše ročního nájemného bude činit
nejméně 1.000 Kč a 2. uzavíráním smluv o výpůjčce nebytových
prostor v tomto městském domě.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
(Pokračování na str. 7)
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Usnesení z 18. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 31. srpna 2009
(Pokračování ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 290/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej části
městského pozemku p.č. 18/8,
zahrada, o výměře cca 200 m2,
k.ú. Žopy, Ivanu Kotasovi, bytem
Žopy, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 12. 2009. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 291/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
bezúplatný převod částí městských
pozemků v souvislosti s dokončenou akcí: „Silnice II/490 HOLEŠOV - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“
z vlastnictví města Holešova do
vlastnictví Zlínského kraje. Jedná
se o tyto parcely: p.č. 1842, ost.
plocha, o výměře cca 21m2, p.č.
1773, ost. plocha, o výměře cca
4,05 m2, p.č. 1767, ost. plocha,
o výměře cca 6 m2, p.č. 1739, ost.
plocha, o výměře cca 394 m2, p.č.
1738/1, zast. plocha, o výměře
cca 157 m2, p.č. 1738/2, zahrada,
o výměře cca 193 m2, p.č. 1735/1,
zahrada, o výměře cca 10 m2, p.č.
1522/1, ost. plocha, o výměře cca
42 m2, p.č. 1522/2, ost. plocha,
o výměře cca 12 m2, p.č. 1673,
ost. plocha, o výměře cca 15 m2,
p.č. 1740/4, ost. plocha, o výměře
cca 3 m2, p.č. 1778/3, ost. plocha,
o výměře cca 0,08 m2, vše k.ú.
Holešov. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 292/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Hole-

šova schválit úplatné nabytí 1.
části pozemku p.č. 267/2, orná
půda, o výměře cca 650 m2, k.ú.
Tučapy, od Karla Pospíšilíka,
bytem Holešov-Tučapy, za cenu
dle předloženého návrhu a 2.
části pozemku p.č. PK 148/1,
o výměře cca 650 m2, k.ú. Količín, od Věry Čuříkové, bytem
Holešov-Količín, za cenu dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 293/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova po
projednání žádosti Martina Vrány,
bytem Holešov, schválit zveřejnění
záměru prodeje částí městských
pozemků p. č. 1923/3, ost. plocha, o výměře cca 1.200 m2 a p.č.
1923/4, trvalý travní porost, o výměře cca 1.500 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 294/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 1944/1, orná půda, o výměře
921 m2, p.č. 1943/13, orná půda,
o výměře 365 m2, p.č. 1943/14,
orná půda, o výměře 291 m2
a částí městských pozemků p.č.
1944/2, orná půda, o výměře cca
1.600 m2 a cca 150 m2, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 295/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova po
projednání žádosti Luďka Holotíka,
bytem Kostelec u Holešova, schválit zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 647, ost.

plocha, o výměře cca 15 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 296/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Helenou a Michalem Gaborovými,
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře 30,50 m2, označeného č. 1,
v městském domě čp. 433 na
ul. Školní v Holešově na dobu
určitou do 30. 6. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 297/2009. Rada
města Holešova zrušila usnesení
č. 280/2008 ze dne 22. 9. 2008
o přidělení přístřeší Antonínu Nevřalovi v bytě č. 8 v městském
domě čp. 507 na ul. Palackého
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 298/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 17. srpna 2009.
Přijaté usnesení č. 299/2009. Rada
města Holešova I. projednala
usnesení z jednání redakční rady
čtrnáctideníku Holešovsko dne 22.
6. 2009 ve znění: „Redakční rada
čtrnáctideníku Holešovsko doporučuje Radě města Holešova, aby
uložila vedoucímu Odboru kultury
a školství ve spolupráci s redakcí
čtrnáctideníku Holešovsko zpracovat analýzu nákladovosti výtisku
jednoho čísla (od současného dodavatele) v porovnání k jiným předběžným nabídkám konkurenčních
dodavatelů“ a na základě tohoto
usnesení II. uložila Odboru kultury
a školství ve spolupráci s redakcí
čtrnáctideníku Holešovsko zpracovat a předložit na příští schůzi

rady města analýzu nákladovosti
výtisku jednoho čísla. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: RM
14. 9. 2009.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny
územního plánu města Holešova na návrh společnosti ONEXAN, s.r.o., Holešov, nám. Dr. E.
Beneše 25/27, ze dne 20.5.2009,
doplněný dne 20.7.2009, spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 1362/1, 1382,
1360/4 a 1360/5 v k.ú. Holešov
na plochu bydlení se záměrem
výstavby bytového domu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova po projednání žádosti Zdeňky Moláčkové, bytem Kroměříž,
schválit 1. zveřejnění záměru
prodeje městských nemovitostí objektu bez čp/če, na pozemku
p.č. 137/3 a pozemek p. č. 137/3,
zast. plocha, o výměře 80 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu
a 2. zveřejnění záměru prodeje
části městského pozemku p.č. 138,
zahrada, o výměře cca 200 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3706/6, orná
půda, o výměře 3.556 m2 a p.č.
3706/9, zahrada, o výměře 389
m2, vše k.ú. Holešov, od Pozemkového fondu ČR. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu

Půjčovna stavebního nářadí
společnost RK plus, s. r. o.
Vám nabízí:
• pronájem movitých věcí - vibrační deska, vibrační pěch,
vibrátor betonu, pila na zámkovou dlažbu, sekací a bourací
kladiva, řezačka obkladů,
dále pak:
• provádění stavebních prací
• zemní práce strojem UNC, CASE
• nakládání s odpady mimo nebezpečných
- tatra, avie (kontejner)
• prodej výrobků od společnosti MAPEI
(lepidla, těsnicí tmely, produkty stavební chemie)

Sídlíme v Holešově na nám. F. X. Richtera 985,
u zámku. Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.
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Holešovský skauting oslavil 90 let od svého založení
K významnému výročí založení skautingu v Holešově připravili členové střediska rozsáhlou
výstavu, která byla slavnostně zahájena 3. září v kině Svět. Sešlo
se zde více než 200 současných
i bývalých skautů a příznivců skautingu. Vedoucí střediska Alois Reimer přivítal zástupce města, hosty
ze skautských středisek Zlínského kraje i Olomoucka, zástupce
Sokola, Orla, KČT i společnosti
Castellum. Zvláště přivítal našeho
nejstaršího žijícího skauta, bratra
Miroslava Neumanna.
Po skautské hymně a vzpomínce na ty, kteří již mezi námi

nejsou, přednesl pan Jiří Zapletal
báseň „Jen ruky stisk“. Starosta
města dr. Zdeněk Janalík pozdravil přítomné a krátce vzpomněl
na svá skautská léta a setkání
s Vladimírem Kurzem, Ferdinandem Sovadníkem a Jiřím Gajou.
Jan Pečínka z Olomouce předal
dar od bratra Ladislava Ruska Šamana - čtyři portréty osobností,
které se zasloužily o rozvoj světového i českého skautingu, a přečetl jeho vzkaz: „…Skauting je
opravdu jedinečnou cestou k lepšímu lidství - zůstaňte mu věrni, tak
jako Váš někdejší občan, pedagog
a skaut, bratr náčelník Plajner. …“

Živo bylo i před promítacím plátnem.

Setkání generací aneb To snad Drive Club ještě nezažil.

Alois Reimer, starosta města Zdeněk Janalík a Stanislav Štěpán
otevírají výstavu.

Následoval úryvek z knihy Věry
Zaoralové Vzpomínky na profesora Rudolfa Plajnera, který opět
přednesl Jiří Zapletal.
S nejstarší historií holešovského skautingu seznámil přítomné Stanislav Štěpán a Miroslav
Strnad pak promluvil o krátkém
období, kdy mohli skauti opět
v letech 1968 - 1970 obnovit
činnost. Zástupci nejmladší generace skautů - Tereza Šíblová
a Miloslav Macůrek - se výborně
zhostili svého úkolu a představili
současnost holešovských skautů.
Za zády přednášejících se střídaly
na plátně fotografie od roku 1920
do nejnovější doby, a tak mohli
diváci spatřit někoho známého,
případně poznat i sami sebe. Zajímavá byla také možnost srovnání rozdílů v krojích i táboření
v období před druhou světovou
válkou a nyní.
Na závěr pozval Alois Reimer
přítomné na výstavu, kterou vzápětí společně se starostou města
otevřeli. Holešovské středisko patří mezi několik málo organizací,
kde se zásluhou obětavých členů
uchovalo velké množství fotografií a dokumentů, které podrobně
vypovídají o činnosti od založení
do současné doby. Díky novým

technologiím se podařilo digitalizovat amatérské filmové záběry Antonína Reimera, které jsme
ve zkrácené verzi přichystali jako
překvapení pro návštěvníky výstavy. Za čtyři dny se do Drive Clubu
přišlo podívat přes 500 návštěvníků - od školáků až po nejstarší
generaci.
Děkujeme všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli
na této akci. Kromě členů našeho střediska je to především pan
Miroslav Olšina - digitalizoval nám
staré fotografie a vyhledal v archivu historické dokumenty - a také
paní Nelly Billová, která graficky upravila pamětní list. Zvláštní
poděkování patří firmě Elektrocentrum Karhan za velkou pomoc
s videotechnikou.
Pro ty, kteří na výstavě nebyli a zajímají se o skauting nebo
historii Holešova, máme dobrou
zprávu. V nejbližších dnech bude
v informačním centru k dostání
publikace Historie skautingu v Holešově mapující období od roku
1919 do 1945, kterou připravil Stanislav Štěpán a za přispění města
Holešova vydalo naše skautské
středisko.
Milena Machálková

Skautská pošta 4 - Pokračování historie skautingu v Holešově
Letošní rok je již čtvrtým rokem skautování družiny hochů s vůdcem Rudolfem
Jadrníčkem, zvaným Jadrňou. Ten ve svých
vzpomínkách píše, že nové hnutí mládeže
naráží na velké překážky, na všech stranách se
projevují obtíže a nepochopení. To jak ze strany
mladých spoluobčanů, tak i ze strany rodičů.
Poukazují na vedení k cikánskému potulnému
životu, vzdalování se dětí od rodičů a mají ještě
řadu jiných připomínek. Jistě o to horší stesky
musely být u dívčí družiny. Bohužel zápisy
se nedochovaly, ale jejich snahu a vytrvalost
potvrzují fotografie. Velká část skautské mládeže byla odkázána na své skromné příspěvky
od rodičů /pokud byly/. Žádných vedlejších
finančních zdrojů ani státních subvencí nebylo.
Nebylo ani kluboven. Schůzování se konalo
ve sklepení dívčí školy ve Smetanových sadech. Takto byla zajištěna činnost družin, kde
se získávaly vědomosti a návyky, hlavně byla
mládež vedena ve skautském duchu. Nebyla
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také opomíjena kultura. Pořádala se veřejná
představení loutkového divadla, konaly se
besídky doprovázené skautským hudebním
souborem a podobné akce. Nedůležitější však
byla příprava na prázdninové pořádání tábora.
Zde již začínají působit vyškolení bratři Poláškové, kteří byli vůdci příštích táborů. Letošní
rok má ještě v plné režii br. Jadrníček, který
zajišťuje prázdninový výlet s táborem na Slovensku. Cílem byl určen Oravský Podzámok
u řeky Oravy, což bylo pro Holešovany z města
chudého na pořádnou tekoucí řeku vítanou
příležitostí prázdninových prožitků. Podle
zachované společné vlakové jízdenky bylo
13 účastníků připraveno k odjezdu 11. července 1922 z Holešova. Na Slovensku se již v táboření projevil pokrok, protože tam již byly velmi
primitivní stany. Byly zhotoveny z obyčejného
plátna s podsadou čerstvého chvojí. Pohodu
tábora ukončilo velmi studené a deštivé počasí
a také nemilá příhoda na dravé Oravě, která

mohla skončit katastrofou. Orava je dravou
řekou, po které jen zkušení voraři plavili prámy.
Stalo se jednoho rána, když bratři Poláškové
odvázali blízký vor a na něm se plavili kolem
tábora. Nedostatečným zajištěním a nezkušeností plavících se dostal do proudu řeky,
nastal zmatek, byla porušena rovnováha voru,
který se stal neovladatelným. Na břehu vznikl
poplach a jen díky odvážnosti ostatních hochů,
kteří po řece utvořili řetěz pomocí větví, a tím
umožnili přechod „vorařům“ do bezpečí. Jednotlivec sám o sobě by býval stržen do dravé
řeky. Na předčasném ukončení tábora na Oravě se podílela ještě jiná skutečnost. To dokládá
platební stvrzenka místní Štátné hospodárské
školy za odběr dosti velkého množství ovčího
sýra a mléka. A to byl asi ten hlavní důvod, který
negativně zapůsobil na zažívací organismus
všech hochů na táboře. Byla to opět získaná
další zkušenost pro tábořící, která pokazila
náladu na táboře.
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Mateřská škola Radost dostala nový kabát
V období letošních prázdninových měsíců
bylo v naší mateřské škole opravdu rušno. Probíhala zde velká stavební akce - zateplení budovy
celé mateřské školy. V rámci výběrového řízení
byla vybrána firma RAPOS. Kvůli prázdninovému provozu, který jsme zajišťovali pro děti
z celého Holešova od 1. 7. do 17. 7. 2009, bylo
možné začít s přípravou a zahájením prací až
20. července. Zůstal tak poměrně velmi krátký
časový prostor k tomu, aby práce byly provedeny v požadovaném termínu do 31. 8. a my
jsme mohli 1. září zahájit školní rok. Budova naší
mateřské školy je poměrně rozsáhlá, takže vše
muselo proběhnout rychle. A tak se také stalo.
1. září bylo lešení i stavební materiál pryč a děti
i rodiče přicházeli k „nové mateřské škole“.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
firmě RAPOS za spolehlivost, dobrou spolu-

práci a kvalitní provedení prací. Především
pak děkujeme městu Holešov, které přidělením finančních prostředků prostřednictvím rady
a zastupitelstva města v čele panem starostou
Zdeňkem Janalíkem umožnilo náš návrh na zateplení realizovat. Také bych chtěla poděkovat
odboru investic, silničního hospodářství a údržby města - jmenovitě panu ing. Julíčkovi a panu
ing. Trněnému, kteří spolupracovali na zajištění
akce po technické stránce.
Výsledek „prázdninového budování“ je
nejen krásný, ale věříme, že i účelný a v letošním topném období nám přinese úsporu,
která přispěje k dalšímu zlepšování podmínek
pro děti.
Alena Kotoučková,
ředitelka Mateřské školy Grohova

Budova mateřské školky v novém kabátě.

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488, 605 922 985
www.mk-palubky.cz
Mezi děti do MŠ Radost v Grohově ulici přišel i starosta města
Zdeněk Janalík.

prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

Nový školní rok je v plném proudu
Nový školní rok na 2. Základní škole v Holešově je v plném proudu a učebny i chodby školy už
opět rezonují dětskými hlasy. Všichni, kromě žáčků
1. třídy, svou školu znají, pomalu si po prázdninách
zvykají na rytmus školního týdne, na povinnosti, které
jsou na ně v jednotlivých předmětech kladeny. Uvařit
chutné menu z tak různorodého materiálu není jednoduché ani pro žáky, ani pro vyučující. Mnohdy se
zapotí obě strany. Proto škola dětem nabízí spoustu
možností, jak se odreagovat, rozvinout své schopnosti a zájmy i mimo povinné vyučování.
Ve školním roce 2009/2010 mohou žáci navštěvovat 16 kroužků. Například sportovní, dramatický, výtvarný, mladý cyklista, stolní tenis, klub
mladého čtenáře, zeměpisná praktika, kulinářský
a mnoho dalších. Prostřednictvím nabízených aktivit, projektů a kroužků mají děti možnost vhodně
a smysluplně využívat volný čas. Od školního

roku 2004/2005 funguje v naší škole velmi dobře
školní klub. Vedle povinného lyžařského výcvikového kurzu v 7. ročníku škola organizuje pro žáky
2. stupně sportovně tematický kurz s náplní lyžování. V červnu potom ozdravný pobyt dětí u moře
a na závěr roku také informatický kurz pro využití
informačních technologií v životě.
Výuka na 1. i na 2. stupni probíhá podle školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku se žáci
učí anglický jazyk, od 6. ročníku v rámci povinně
volitelných předmětů si mohou vybrat mimo jiné
i konverzaci v anglickém jazyce, německý a ruský
jazyk, informatiku, estetickou a tělesnou výchovu.
Více na webové adrese ww.zshol.cz. Všichni ve škole věříme, že tento školní rok bude ještě lepší než
ty předcházející a zejména vycházející žáci budou
v dobrém dlouho vzpomínat na svá školní léta!
Mgr. Jana Zichová, 2. ZŠ Holešov

Představitelé města
ve školách
V úterý 1. září 2009, u příležitosti zahájení
školního roku 2009 - 2010, navštívili představitelé
města Holešova - pan senátor a starosta PaedDr.
Zdeněk Janalík, pan místostarosta Mgr. Rudolf Seifert, pan místostarosta Josef Bartošek a poslanec
Parlamentu ČR pan Pavel Svoboda - jednotlivé
základní školy.
Pan starosta Zdeněk Janalík s panem místostarostou Rudolfem Seifertem navštívili naši
školu ještě jednou, 4. 9. 2009. Ve velmi přátelské
atmosféře si s dětmi povídali. Děti jim sdělovaly
zážitky ze zahájení školní docházky, otevřely svými
projevy dětské dušičky, sdělily své zájmy, záliby
a bezprostředně se rozpovídaly. Pan starosta velmi
hezky opětoval nadšení i krásné pocity a všem
popřál hodně radosti a úspěchů ve škole.
Mgr. Helena Jandová

Srdíčkový den na gymnáziu
V pondělí 14. září 2009 se v Holešově uskutečnil Srdíčkový den,
pořádaný občanským sdružením Život dětem, již podesáté. Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov je pravidelným účastníkem tohoto dne a také
v letošním roce se do něj zapojilo. Tato charitativní prodejní akce, při
níž tři dvojice studentek 1. ročníku holešovského gymnázia nabízely
v ulicích města k prodeji magnetky s logem občanského sdružení, byla
opět velmi úspěšná. Letošní výtěžek Srdíčkového dne putuje do dětských
oddělení nemocnic v České republice a do dětských zařízení, která
pečují o nemocné a handicapované lidi, a získaná finanční částka bude
věnována na nákup přístrojové a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení prostředí těchto oddělení. Všem účastníkům akce patří
poděkování - jak těm, kdo si zakoupili magnetky a věnovali symbolickou
částku 25 Kč dětem, tak šestici děvčat, která úspěšně v ulicích Holešova
reprezentovala svou školu příjemným a kultivovaným vystupováním.
Mgr. Svatava Ságnerová

V žeranovické základní škole zasedlo do lavic 1. září celkem 11 prvňáčků.
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Družstvo žen SDH Tučapy zazářilo ve Vítonicích
V neděli 13. 9. se za slunného
počasí ve Vítonicích konala soutěž
Podhostýnské hasičské ligy, která
byla poslední, třináctá, v letošním
ročníku. Do soutěže bylo celkem
přihlášeno 26 týmů mužů a 9 družstev žen nejen z kroměřížského, ale
i okolních okresů. Pro šest družstev
mužů a jedno ženské se stal asfaltový povrch trati smolným a jejich
pokusy skončily jako neplatné. Obě
tučapská družstva, jak ženy tak
i muži, nastupovala na start v očekávání dobrých výsledků a také
konečného umístění v celé lize.
Poctivá a pravidelná příprava pod
vedením trenéra Radka Maniše se
nakonec více vyplatila ženám.
Tučapští kluci ve složení Z. Chytil, M. Crhák, J. Klimek, M. Navrátil,
R. Jašek, D. Konečný a M. Ehrlich
neměli zrovna šťastný den. Útok sice
dokončili, ale v čase 30,76 na pravém
proudu (19,12 L), což je zařadilo na

19. místo a do tabulky si připsali jeden bod. V konečném pořadí ročníku
2009 se ale umístili na výborném
11. místě.
Družstvo žen z Tučap nastupovalo na start jako druhé ve své
kategorii po tom, co si dobrým výkonem pojistily prvenství v PHL 2009
ženy z Rychlova. Nervozita na startu by se dala krájet, ale po startovním výstřelu už šlo vše jako po másle. Tučapský tým ve složení Renata
Hanzlíková, Lucka Bardodějová,
Dáša Manišová, Monika Křepelková, Boženka Klimková, Katka Palová a Blanka Janálová předvedl
velmi rychlý a sladěný útok. Terče
byly pokořeny ve výborných časech
18,26 na pravém a 18,19 na levém
proudu, což znamenalo vítězství
v tomto závodě! Získané body za 1.
místo ve Vítonicích tučapským děvčatům zajistily konečné 2. místo
v celém letošním ročníku PHL s 82

Vítězné družstvo tučapských děvčat.
body. Velká radost v týmu a bujaré
oslavy byly ještě umocněny krásnými cenami v podobě dvou pohárů
a také finančních odměn. Doufáme,

že se v příštím ročníku 2010 bude
ženám i mužům z SDH Tučapy dařit
stejně dobře a třeba i lépe.
(BJ)

Tábor mladých hasičů z Holešova
Letošní letní tábor prožili holešovští mladí hasiči ve vojenském
stylu nedaleko města Fulnek v nádherné přírodě okolních Oderských
vrchů. Hlavní vedoucí a zároveň
pořadatelé z Domu dětí a mládeže Vratimov a Sboru dobrovolných
hasičů Holešov jako by věděli, že
ideální je spojit téma vojenských
výcviků, prosluněné srpnové dny,
krásné prostředí a skvělou partu
lidí. Spolupráce obou organizací
fungovala na jedničku již při přípravách. A to se samozřejmě odrazilo
i přímo v průběhu celého tábora.
Cílem bylo ukázat dětem, že i bez
počítače, televize, mobilu a jiných pro ně zdánlivě nepostradatelných
vymožeností dnešního světa - se
dá zažít spousta legrace a také se
toho hodně naučit. Všichni táboroví

„vojíni“ plnili různé bojové úkoly,
a formou her se tak zdokonalovali
ve znalosti okolního terénu a celkové orientaci v přírodě. Odměnou
jim potom byly výlety po okolí, návštěva města Fulnek a asi největším zážitkem - nejen pro děti - byl
přílet vojenského bojového vrtulníku
i s bojovou jednotkou. Profesionální vojáci nám předvedli svůj stroj
a také umění boje s nepřítelem. Při
večerních táborácích se pak mezi
hraním různých her a zpíváním rozebíraly celodenní zážitky a mnozí
z nás navázali i nová přátelství.
Ani jsme si nestačili všimnout,
že se přiblížil čas odjezdu domů.
Ale hlavu vzhůru - školní rok uteče
jako voda. A za rok se třeba znova
setkáme na táboře.
Petr Šidlík

Rafting na řece Moravě
V sobotu 29. 8. 2009 uskutečnili členové Klubu výsadkových veteránů
Holešov plavbu na raftu Colorado historickou Olomoucí.
Mnozí z přihlášených členů se nedostavili z důvodů zdravotních,
pracovních a také vzhledem k nepřízni počasí. A tak zůstalo jen několik
skalních příznivců, kteří plavbu nevzdali. Obsadili jeden raft s instruktorem
a vydali se po řece i v deštivém počasí na hodinovou jízdu, která měla být
původně tří - až čtyřhodinová za předpokladu příznivého počasí.
Přesto my, kteří jsme plavbu absolvovali, ač promoklí, byli jsme spokojeni. Jistě by stálo za to celou plavbu zopakovat za příznivého počasí.
Plavbu na raftu po řece Moravě jsme dostali jako sponzorský dar
od společnosti Rafting Morava Olomouc pod vedením Vítězslava Hrice.
Výbor KVV Holešov

Ocenění výsadkářů

Největším zážitkem pro mladé táborníky byl přílet bojového vrtulníku.

Hasiči vyjeli k padající omítce
Dne 2. 9. 2009 byli hasiči požádáni o pomoc při odstranění padající
omítky na střední policejní škole v Holešově. Na místo vyjela jednotka
profesionálních i dobrovolných hasičů. Na místě zjistili, že vlivem zatékající vody se odloupla značná část omítky, která byla pokryta obklady.
Odloupnutá část tak ohrožovala budovu, která se nacházela pod ní.
Hasiči se na místě pokusili za pomoci automobilové plošiny omítku odstranit. Bohužel plošina nebyla dostatečně vysoká, a tak velitel zásahu
místo události zahradil páskou a na místo zakázal vstup.
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Situace po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa
v srpnu 1968 byla velmi napjatá, nepřehledná, nebezpečná. Orientovat se
a rozhodovat v této době vyžadovalo kus odvahy a riskování. Nejnáročnější
byla situace v ozbrojených složkách, kde na rozhodnutí velitelů záležely
lidské životy. Nejen holešovským občanům je známa situace těchto kritických dnů v Holešově. Odvážný postoj holešovského 7. výsadkového pluku
byl zejména v poslední době dosti publikován.
My, bývalí příslušníci pluku, jsme se sešli na schůzi výboru Vojenských
výsadkových veteránů dne 18. srpna t.r., kde jsme vzpomněli 41. výročí těchto
událostí a zpětně hodnotili tuto vypjatou situaci a zejména postoje velení
našeho pluku. Právě my dovedeme ocenit statečnost našich velitelů, na kterých ležela celá tíha zodpovědnosti rozhodování v postavení proti obrovské
vojenské síle. Po analýze těchto skutečností se výbor klubu rozhodl navrhnout
Radě města Holešova, aby i ona ocenila naše statečné velitele - velitele
pluku Vladimíra Košana a náčelníka štábu Jiřího Dufka. Jsme velmi
vděčni Radě města Holešova, že tak učinila na svém zasedání dne 31. srpna
a Vladimíru Košanovi a Jiřímu Dufkovi udělila Pamětní listy v deskách.
Vážíme si toho a děkujeme!
Výbor Klubu vojenských výsadkových veteránů
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Stavbaři dokončili hrubou montáž věžového vodojemu
Holešov (red) - Stavbaři v minulých dnech
dokončili hrubou montáž věžového vodojemu
v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov.
Pomocí dvou jeřábů usadili na zhruba 30 metrů
vysoký dřík vodojemu nádrž, která pojme až 300
krychlových metrů vody. Budování věžového
vodojemu je součástí projektu výstavby základní technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov. Dodavatelé
zahájili práce na infrastruktuře loni v říjnu, vše
předají v listopadu. Strategická zóna o celkové
rozloze 360 hektarů tak bude připravena na
vstup investorů.
Jako zdroj pitné vody pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov bude sloužit skupinový
vodovod společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž. Kromě toho se buduje také rezervní
napojení na vodovodní přivaděč Hulín - Holešov.
Původní přípojka k bývalému letišti je ve velmi
špatném technickém stavu, její další využití není
možné. Vodovodní řad Přílepy bude zaústěn
právě do vyrovnávacího věžového vodojemu
s objemem 300 krychlových metrů, který se
nachází na severovýchodním okraji zóny. Jeho
celková výška činí zhruba 36 metrů, průměr
nádrže pak 11 metrů.
„Postup stavebních prací v zóně je již velmi
dobře patrný, za několik měsíců bude tato strategická rozvojová plocha připravena na vstup
investorů. V době, kdy je světová ekonomika
postižena krizí, jež například v podobě rostoucí
nezaměstnanosti dopadá rovněž na náš region,
můžeme nabídnout lokalitu pro investování,“
poznamenal statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. Důležité je nyní podle
něho soustředit se na získání vhodných investorů. „Jednoznačně preferujeme diverzifikovaný
přístup. To zaručuje budoucí stabilitu,“ doplnil.

Výstavba infrastruktury je rozdělena na
několik dílčích staveb, s většinou z nich již
stavbaři finišují. Nejviditelnější jsou nyní práce
na budování přeložky říčky Mojeny, která byla
v minulosti necitlivě regulována a kvůli vzletové
a přistávací dráze letiště i částečně zatrubněna.
Nyní říčka získá přírodě bližší koryto s četnými
meandry. Stavební firmy intenzivně pracují také
na výstavbě železniční vlečky, která podstatným
způsobem zvyšuje atraktivitu zóny pro investory
a zároveň vytváří předpoklady pro využití ekologické železniční přepravy. Použité řešení přitom
umožní obsluhu vlečky jednotlivými vozy, které
budou naváženy manipulačními vlaky. Využít ji
tak mohou rovněž menší investoři.

Den otevřených dveří ve škole v Rymicích
Základní škola a Mateřská škola Rymice zve všechny občany i děti dne 2. října 2009 v 10.00
hodin na den otevřených dveří, který se koná u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované školní zahrady a nového sportovního hřiště v areálu školy. V 16 hodin zveme také všechny
sportovní nadšence na 2. ročník Štafetového běhu Rymicemi. Čtyřčlenná družstva (bez věkového omezení) a v netradičních sportovních oděvech se mohou přihlásit v budově školy nebo
na obecním úřadě v Rymicích.
Srdečně zvou zaměstnanci školy

Usazování nádrže na dřík vodojemu
sledovala i řada novinářů.
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Výstava akademické malířky Hany Čápové se nese v richterovském duchu

Vernisáž akademické malířky Hany Čápové zahájil ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík. Na fotografii vpravo Hana Čápová,
Jiří Zapletal a Karel Žižkovský.

Smyčcové kvarteto Konzervatoře
P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Slavnostní ráz mělo zahájení výstavy grafické tvorby pražské akademické malířky Hany Čápové, které proběhlo v úterý 15. září v prostorách
Městské galerie Holešov. Výstavu, která přináší
průřez tvorbou renomované umělkyně a která
potrvá až do 10. října, zahájili Pavel Chmelík,
ředitel Městského kulturního střediska Holešov, a
Jiří Zapletal, předseda Castellum Holešov.
Zajímavý proslov na adresu přítomné malířky
a grafičky měl výtvarný kritik Karel Žižkovský, promluvil i holešovský starosta Zdeněk Janalík. V kulturním programu, který se nesl v duchu grandiózní barokní hudby, zahrálo smyčcové kvarteto posluchačů
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. A zahrálo precizně - ostatně jak jinak, když byl přítomen
i Viktor Kozánek, dirigent Symfonického orchestru
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.
„Výstava prací Hany Čápové je postavena
na neobyčejném kumštu, který se jen tak nevidí
a který zcela určitě obohatí program richterovských slavností v našem městě. Ta výstava je
nádherná,“ řekl jeden z návštěvníků vernisáže
Jaroslav Stoklásek.
Součástí zdařilé vernisáže bylo rovněž odhalení grafického listu, na kterém je Hanou Čápovou
vyobrazen F. X. Richter. Zpod roušky ho přítomným hostům vernisáže odhalil profesor pražské
HAMU Jiří Hlaváč, který potom vystoupil i před
večerním koncertem ve velkém sále zámku.

Právě hovoří Karel Žižkovský. Na snímku dále Hana Čápová,
Jiří Zapletal, Jiří Hlaváč a Viktor Kozánek.
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Text a foto: Robert Rohál

F. X. Richter na grafickém listu
Hany Čápové.

Tvorba akademické malířky a grafičky Hany Čápové přitahuje
zaslouženou pozornost mladých i těch dříve narozených.
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Vernisáž i koncert naplnily podzimní část oslav 300. výročí narození F. X. Richtera

Výstavy F. X. Richter, Jeho doba a Holešov, která je umístěna v prvním patře zámku, se zúčastnili představitelé našeho města.
Přišel také ministr kultury Václav Riedlbauch (úplně vpravo).

Na snímku prof. Jiří Hlaváč, holešovský starosta Zdeněk Janalík
a ministr kultury Václav Riedlbauch.

Zatímco vernisáž Hany Čápové proběhla v úterý 15. září od
16 hodin v Městské galerii Holešov
(viz protější strana), další vernisáž
proběhla o dvě hodiny později v holešovském zámku. Tentokrát šlo
o výstavu nazvanou F. X. Richter,
Jeho doba a Holešov, jejíž součástí bylo také ocenění nejlepších
žáků, kteří se zúčastnili multimediální, literární a výtvarné soutěže
na téma slavného hudebníka. Vernisáže se zúčastnil i ministr kultury
Václav Riedlbauch, který pronesl
krátký projev a který se posléze
zúčastnil i slavnostního koncertu.
Ten začal v 19.30 hodin ve velkém zámeckém sále. V programu
se představil se skladbami P. J.
Vejvanovského, W. A. Mozarta,
A. Dvořáka a F. X. Richtera Symfonický orchestr a sbor Konzervatoře
P. J. Vejvanovského Kroměříž.
Text a foto: RR

Starosta Zdeněk Janalík pronesl
úvodní slovo před koncertem.

Křestanské centrum OS Holešov
si vás dovoluje pozvat na zájezd

IMPRESIONISMUS
VE VÍDNI
Aneb „Jak se světlo dostalo
na malířské plátno“
Galerie Albertina
Sobota 10. října 2009
Cena 790,- Kč

Odjezd:
z Bystřice pod Hostýnem
(6 hod. autobus. nádr., stanoviště č. 1)
z Holešova (6.20 hod. autobus.nádr.)
z Hulína (6.35 hod. náměstí )
z Kroměříže (6.45 hod. autobus. nádr.)

Pro KC Holešov OS zajištuje CK Marion tour
Kroměříž

Kontakt: 606 491 808, e-mail:
kc.holesov@seznam.cz

Ve druhé části slavnostního koncertu se k orchestru připojil
i smíšený sbor.
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DVD TIP
HELENA LIVE
Skutečně dosud nejreprezentativnější koncertní výběr nabitý hity a mapující famózní
kariéru jedné z našich nejúspěšnějších
a taky nejpracovitějších zpěvaček Heleny
Vondráčkové. Jde o „euforický“ záznam jejího téměř tříhodinového koncertu z loňské
pražské Lucerny, kde dokázala, že jí stále
patří přední místo na naší popové scéně.
DVD obsahuje více než třicet písniček,
nejslavnější skladby a hity stejně jako
novinky či dnes už málem „raritní“ písničky (Oh, Harold, Zrychlený dech, Jsem,
jaká jsem), přičemž nechybějí ani hosté,
kteří s hlavní hvězdou zpívají v duetech
i sólově - Jitka Zelenková, Monika Absolonová a Michal David. Poprvé také vychází
na nosiči v „live“ provedení také šanson
Vím málo anebo zbrusu nová, takřka až
streisandovsky vyladěná balada Mít rád až
k zbláznění, která je de facto pilotní písní
Helenina novinkového alba. Reprezentativní komplet ale přináší i CD s pečlivě připraveným výběrem toho nejzajímavějšího
z Heleniny show v Lucerně.
RR

MKS Holešov pořádá

od soboty 26. 9.
do neděle 4. 10.

VÝSTAVU OVOCE
ZE ZÁMKU
V nabídce první zámecký mošt,
ochutnávka ovoce atd.
SALA TERRENA
Otevřeno 9 - 12, 13 - 17 hodin

Koncert Čechomoru znamenal tu nejlepší tečku
za úspěšnou letní kulturní sezónou 2009
Ačkoliv Loučení s létem proběhlo v zámecké
zahradě již v neděli 30. 8., teprve den 6. 9. se zapíše jako ta pravá tečka za vydařenou a nabitou
letní kulturní sezónou 2009 v Holešově. Postaral
se o to koncert slavné skupiny Čechomor, která
Holešov začlenila do svého turné. Velkolepá
akce nesnese s dosud konanými srovnání jak
z hlediska kvalit a rozsahu účinkujících souborů,
tak především z hlediska návštěvnosti.

RECENZE

nými zahraničními hudebníky, s japonským
hostem Joji Hirotou či americkou písničkářkou
Suzanne Vega. Na domácí scéně letos Čechomor zabodoval spojením s kapelou Divokej Bill
a legendární horňáckou Cimbálovou muzikou
primáše Martina Hrbáče.
Jako hosta - předskokana i partnera si
slavná formace přizvala „cimbálovku“ i na holešovské vystoupení. A když to na pódiu společně
rozbalili, byl to jeden z těch zážitků, na které
se nezapomíná. Samostatně zahrál Čechomor
v průběhu koncertu ve své tradiční šestičlenné
sestavě (F. Černý, K. Holas, R. Pobořil, M. Pavlík,
M. Vajgl a T. Voloshchuk) skladby z průřezu své
tvorby a představil i písně z novinkového alba
Pověsti českých hradů a zámků.
Temperamentní rytmy elektrických kytar
střídaly vyváženě náladové pomalejší skladby,
při kterých vynikl zejména malebný zvuk houslí.
Nutno podotknout, že i při zmíněné monstróznosti
celé akce zůstala atmosféra nerozmělněná, naopak sevřená a komorní. Našla se i vhodná chvilka
na zmínění humanitární činnosti skupiny spojené
s organizací Pomocné tlapky, která má na starosti
výcvik asistenčních psů a o níž veřejnost dosud
příliš neví. Koncert postupně gradoval sérií osvědčených a léty prověřených hitovek a posluchači si
většinu písní zpívali s kapelou. Ačkoliv vystoupení
trvalo přes dvě hodiny a přes relativně dobré
počasí se postupem noci začala vkrádat zima,
nikomu se domů nechtělo a Čechomor po bouřlivém aplausu musel několikrát přidávat.
Tento koncert zůstane svým mimořádným
provedením a rekordní návštěvou naprosto zlomovým mezníkem v holešovské kulturní historii.
Kdo při tom nebyl, může jenom litovat.
Marie Drechslerová

Zámeckou zahradu zaplnilo přes 2 000
posluchačů, což je rekordní počet, který se jen
těžko bude kdy překonávat. Městské kulturní
středisko akci připravilo bezchybně. Kapela
s aparaturou a dalším technickým vybavením
našla zázemí na improvizovaném obřím zastřešeném pódiu a ani návštěvníci si na komfort
nemohli stěžovat. Kdo zvolil klidný poslech,
mohl se zabořit do pohodlné židle, kdo si chtěl
naopak zážitek umocnit i pohybem či tancem,
měl k tomu před pódiem dostatek prostoru.
Připraveno bylo i nezbytné občerstvení.
Skupina Čechomor spojuje ve vzácné symbióze komerční úspěch i umělecké ambice.
Vznikla na jaře roku 1988 a v roce 1990 vydala
své první album Dověcnosti, které obsahovalo
řadu upravených lidových písní z Čech a Moravy
do bigbeatového a rockového balení. Objevování
a zpřístupňování našeho folkloru nejširší veřejnosti zůstalo pro kapelu typické a jako červená
nit se táhne celou tvorbou. Postupně však její
akustické pojetí zvuku začalo pozvolna přecházet do elektrické podoby. Následovala alba
Mezi horami, Čechomor a Proměny. Věhlas kapely se projevil nejen
uznáním na domácí
scéně, kdy skupina
získala několikrát
nejprestižnější hudební cenu Anděl, ale
i společnými projekty
s dalšími význačnými
umělci, např. s režiséosobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením
rem Petrem Zelenkou,
v domácím prostředí z Holešova nebo blízkého okolí možnost využít
Jarkem Nohavicou,
služeb kvalifikovaného personálu v našem zařízení a odpočinout
ansámblem Divadla
si od každodenních starostí.
pod Palmovkou, bratry
Tzv. odlehčovací služby jsou krátkodobé pobyty od 2 dnů do cca
Formanovými, Collegi1 měsíce, kde je seniorům zabezpečeno ubytování, stravování, potřebná
em českých filharmoobslužná a zdravotní péče a dle možností a zájmu různé aktivizační nebo
niků a v neposlední
volnočasové aktivity.
řadě šesti platinovými
a jednou multiplatinoBližší informace na tel. 573 397 755, na internetovém portálu
vou deskou. Vysoký
www.cpsholesov.cz nebo se k nám přijďte podívat osobně. Rádi Vám
kredit kapely stvrdila
poskytneme úplné informace.
i spolupráce s hvězd-

Centrum pro seniory, p.o.
v Holešově
nabízí

Film Pokoj v duši přináší příběh přátelství a zrady
Už úvodní sekvence nového slovenského
filmu dají najevo, že tento příběh nebude mít
happy end - čtyřicátník Tóno se právě vrací
z vězení, kde si odpykal pět let. V podstatě
kryl kamaráda, a tak už od začátku víme, že
není nějaký vyložený kriminálník. Ale není taky
žádný trouba.
Domů ho sice zvesela přivezou jeho staří
kamarádi, ale stačí, aby si hlavní hrdina změřil
nádhernou přírodu obklopující jeho rodnou vesnici
a pak jeho pohled ustrnul na hřbitově, a je vám
jasné, že tento příběh prostě nedopadne dobře.
Tóno, kterého hraje naprosto skvěle herec
Attila Mokos, se snaží vrátit do starých kolejí,
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ale příliš mu to nejde. Za těch pět let, co byl
pryč, se leccos změnilo. Přestává si rozumět
jak s manželkou (Helena Krajciová), tak s kamarády, kteří jsou už někde jinde. Nejbolestněji

POZNÁMKA
ho ale dorazí střet s jedním z kamarádů - Štefanem (Roman Luknár), v němž objeví největší
svini svého života.
Ale nemá cenu prozrazovat děj a všechny
peripetie, kterými si Tóno (a s ním i divák) během
pár dní na typické slovenské dědině projde.

Film režiséra Vladimíra Balka s podmanivou kamerou Martina Štrby má na to upoutat
po všech stránkách.
Přináší totiž nejen silný příběh a naprosto
jedinečné herecké výkony (v jedné z vedlejších
postav se objeví Jaromír Hanzlík), ale hodně
autentičnosti mu dodává právě zcela reálné
vykreslení života našich současníků včetně
špinavých praktik, které tady provozují malí
i mocní.
Film Pokoj v duši promítlo kino Svět
8. září.
Robert Rohál
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Program kina Svět
Pondělí 28. 9. v 19.30 h: PIRÁTI VE VLNÁCH
- VB, komedie. Rebelantsky drzá komedie
o skupince excentrických dýdžejů. Šedesátá léta, regulemi sešněrovaný rozhlasový trh
ve Velké Británii, kde mohli tamní posluchači
svou oblíbenou muziku poslouchat jen dvě
hodiny týdně na vlnách veřejnoprávní BBC.
Pak se však objevilo Radio Rock, které tuhle
nebezpečnou hudbu šířilo 24 hodin denně
a přísná nařízení obcházelo jednoduchým trikem - vysíláním z lodi plující Severním moře
těsně za hranicemi britských teritoriálních vod.
Tenhle film je pro všechny, kdo mají rádi muziku,
trochu nebezpečí, vítr ve vlasech a špetičku
nezávazného sexu. Hrají Bill Nighy, Kenneth
Brana, Philip Seymour, Ema Thompson a další.
Režie Richard Curtis.
Středa 30. 9. a čtvrtek 1. 10. v 19.30 h:
COCO CHANEL - Francie, drama. Příběh
dívky a ženy, která jednou provždy změnila
svět módy a její jméno se zapsalo do paměti
všech generací. Krásné i složité a těžké chví-

le této křehké dívky ve filmovém zpracování
francouzské režisérky Anne Fontaine. V titulní
roli se představí herečka Audrey Tautou, dále
hrají Alessandro Nivola, Marie Gillain, Benoit
Poelvoorde a Emmanuelle Devos.
Sobota 3. 10. a neděle 4. 10. v 17.30 h: MARY
A MAX - Austrálie, rodinný. Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje
tento animovaný film, který vypráví o přátelství
dvou osamělých duší - malé holčičky Mary
a osamělého Maxe. Mary Daisy Dinkle žije
v Austrálii. Je jí osm let, tři měsíce a devět dní.
Nejvíc ze všeho miluje sladké kondenzované
mléko a čokoládu. Ze všeho nejvíc ale touží
po opravdovém kamarádovi. Max Horowitz je
čtyřiačtyřicetiletý osamělý chlapík žijící v New
Yorku. Trpí druhem autismu, Aspergerovým
syndromem. Neumí dekódovat neverbální signály a má potíže s komunikací. Je nesmělý a cítí
se opuštěný. Nade vše miluje čokoládu, svou
akvarijní rybičku Henryho, papouška a kočku.
Režie Adam Elliot.

FILMOVÝ TIP
JÁNOŠÍK/PRAVDIVÁ HISTORIE
(Polsko-slovensko-česká koprodukce 2009).
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem
lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými
vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou
chytrostí a odvážnými činy. I když byly dosud
natočeny čtyři celovečerní filmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinu příliš neznáme. Známe jen lidovou legendu o slavném
zbojníkovi, který bohatým bral a chudým
dával a kterého po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového Juru
Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký,
ale dramatický život inspiroval generace
Slováků k vytvoření legendy, přibližuje až
tento nový film režisérek Agniezsky Holland
a její dcery Kasii Adamik. Výpravný velkofilm
vznikl podle scénáře Evy Borušovičové,
která několik let studovala archivní záznamy
a dokumenty. V hlavní roli Václav Jiráček,
dále hrají Ivan Martinka, Michal Zebrowski,
Sarah Zoe Cannefr, Marian Labuda, Richard
Krajčo a další. Kino Svět Holešov promítne
tento film ve dnech 9. - 11. 10.
RR

FOTO VÝSTAVA
Holešovští autoři ve Slavičíně
Black & White je název výstavy černobílých fotografií Jiřího Lošťáka ml. a Roberta
Rohála, jejíž slavnostní otevření proběhne
v pátek 2. října v interiéru cukrárny Jasmín
ve Slavičíně. A jak už samotný název výstavy
napovídá, oba autoři vystaví pouze černobílé
fotografie.

Audrey Tautou v titulní roli filmu Coco Chanel.

Program MKS a Drive Clubu
GRAFIKA HANY ČÁPOVÉ - průřez tvorbou
akademické malířky. Výstava, kterou připravilo
MKS Holešov ve spolupráci se Společností
CASTELLUM Holešov, je umístěna v Městské
galerii Holešov do 11. října.
FRANTIŠEK XAVER RICHTER A JEHO
DOBA - výstava, která je součástí podzimních
oslav 300. výročí narození hudebního skladatele, je umístěna v prvním patře holešovského
zámku.
JOŽA UPRKA - prezentace děl významného
moravsko-slováckého malíře. Výstava, která je
umístěna ve dvou sálech holešovského
zámku, potrvá do konce října.

MKS Holešov připravuje:
2. 10. Lesní zvěř - koncert. Drive Club.
17. 10. Vlasta Třešňák - koncert. Drive Club
20. 10. Fontána pre Zuzanu - divadelní verze
kultovního filmového muzikálu. Účinkují hvězdy
Národního divadla Bratislava. Velký sál zámku.
23. 10. Ozvěny Týdne židovské kultury divadelní představení Romeo, Julie a tma a koncert francouzské klezmerové skupiny GLIK.
Drive Club.
27. 10. Na tý louce zelený - známá lidová
opereta v provedení Hudebního divadla Karlín.
Kinosál.

FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA prozatím poslední autorova kolekce černobílých fotografií, která měla premiéru
na letošní výstavě Kresby světlem 6, je
umístěna v interiéru zámecké vinárny
do konce roku.
Sobota 26. 9. v 19.30 h: BLUESOVÁ
SOBOTA - hudební večer pro všechny
příznivce blues. Vystoupí skupiny Petr
Kalandra Memory band, Blues Company,
Mothers Follow Chairs a duo Longital,
které tvoří kytarista Daniel Solontay a zpěvačka Shina. Drive Club.

Slovenské hudební duo LONGITAL.

Jedna z fotografií Jiřího Lošťáka ml.
„Byla to nabídka, kterou nešlo odmítnout,“
tvrdí Jiří Lošťák ml., pro něhož bude tato
slavičínská prezentace jeho fotografií druhou výstavou. „V cukrárně Jasmín se konají
výstavy už skoro deset let a na vernisáže
prý chodí mraky lidí. Za všechno může uměnímilovný pan majitel, který ve Slavičíně
provozuje cukrárnu a galerii v jednom a už
tam měl za tu dobu i řadu renomovaných
tvůrců. Jako hosta jsem si na tuhle výstavu
přizval Roberta Rohála, což znamená, že já
tam budu mít nějakých dvacet nebo pětadvacet fotografií, zatímco Robert nějakých
pět šest svých fotek. Vyměníme si to pak
na jaře příštího roku, kdy bude mít ve Slavičíně výstavu Robert, coby hlavní autor, a já
tam budu jako jeho host.“
Slavnostní otevření výstavy Black & White
by měl zahájit ing. Karel Bartošek, přičemž
v malém kulturním programu zahraje na kytaru další Holešovan Jakub Leško.
„Na výstavu do Slavičína se těším i proto, že
tam dávám jen pár kousků. Tentokrát budu
mít na fotkách jen jednu moji modelku, zato
v několika variacích. Jirka tam toho dává jako
hlavní autor podstatně více a určitě zase předvede svůj široký záběr,“ říká Robert Rohál.
(frs)
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Komedie života aneb Karel Žižkovský o Haně Čápové
Na nedávné vernisáži malířky a grafičky
Hany Čápové promluvil také výtvarný kritik
Karel Žižkovský. Z jeho sugestivního projevu,
který zaujal všechny přítomné, jsme vybrali
a citujeme to podstatné:
„Zrozené nové pokolení říká nenápadně
svým rodičům: Vážení, koukejte odsud zmizet,
ze světa živých. I my chceme hrát svou komedii,
svou životní roli! Jakousi komedií je opravdu
celý ten zmatený život lidského rodu…,“ uvažuje svatý Augustin při výkladu žalmu 77. Je
tedy svět jen velkým divadlem, amfiteátrem,
na kterém komedie střídá tragédii, kde války
jsou přáním šílených vojevůdců a nemravnost
kvete jen proto, že vášeň zžírá vnitřnosti polapeného člověka?
Nikdy asi nebudeme znát přesnou odpověď, nikdy se nedozvíme záměr Stvořitele či
osudu (jak uznáte za vhodné), ale každý z nás,
vy, oni, já, my jsme herci - malými, velkými,
veselými, smutnými na scéně, kterou ta naše
kulatá modrá a v jádru dobrá planeta představuje. Jsme herci, klauni, páni, ubožáci a stále
hrajeme, někdo dobře, někdo mizerně, někdo
je králem, někdo jen chudákem, bezdomovcem
u stanice metra…
Jsou tací, a Hana Čápová, akademická
malířka a grafička, absolventka Vysoké školy
umělecko-průmyslové v Praze - ateliéru profesora Jiřího Mikuly v roce 1983 - k nim patří, kteří
se rozhodli pro potěchu svoji, radost druhých,
poznání budoucích generací toto lidské hemžení zachytit grafickými technikami, kresbou
i malbou. Nastavuje pomyslné zrcadlo lidskému

rodu /ale i sobě, své role se nemůže vzdát/,
nastavuje zrcadlo člověku a říká:
„Dívej se, bláhový člověče, dívej se a snad
pochopíš svou nicotu, marnost nad marnost,
snaž se hrát dobře, dej přednost lásce, laskavosti, humoru před zlobou temnot.“
Je pochopitelné a z jejího grafického projevu čitelné, že vybrané techniky lept, barevný
lept i kombinovanou techniku ovládá mistrovsky
a dovede je plně uplatnit při realizaci kompozičně složitých a obsahově náročných listů,
ale stačí, aby se grafika stala svědectvím, přesvědčivým svědectvím o době, lidských citech,
vášních, náladách i útrapách člověka?
Určitě ne, je mnoho zručných umělců, virtuózních kreslířů i módních mazalů, ale chybí jim
vnitřní naplnění, hledání lidské duše a podstaty
bytí. Hana Čápová, žena se zvídavým pohledem, s očima otevřenýma, prochází labyrintem
světa, objevuje krásu i poezii všednosti, ale
i ošklivost, zlomyslnost a zlobu v nitru člověka.
A jsou tu králové a královny, herci a herečky,
zvířata všelijaká, psi, kočky, koně, sovy, přízračně začarované spolu se slony do stromu života,
postavy z historie /autorka je pokaždé vystihne
tak trefně a nápaditě, že ožívají a vracejí se
do myšlenek pozorovatele/, slavné osobnosti
antické, biblické, tvůrci poezie:
že, pane Villone? A divadlo života, věčné divadlo, může začít. Chcete se dívat? Tak
se dívejte, vystavené grafické listy je nutno
pečlivě studovat, aby před vámi ožily scény
z benátského karnevalu, příběhy dávno minulé
i svět přítomný, který autorce není cizí, ba nao-

pak! Dívejte se a pochopíte, že kromě znalosti
grafického řemesla ovládá také kresbu, která
je primárním záznamem myšlenek, nápadů
a výchozím bodem pro realizaci grafických listů.
Není to kresba jednoduchá, prázdná a bezduchá. Každá čára a čárečka se stávají součástí
složitého obrazce, který vyrůstá pod její citlivou
rukou. Barvu si, diváku, musíš ověřit, očima
osahat, abys pochopil, proč a kdy jaký tón
zvolila k dokončení jedinečného celku.
Grafické listy, záznam minulosti, přítomnosti, fantazie i zkušenosti umělkyně, která
je pro své potěšení a radost diváka vytvořila.
Jsou pro ni nutností, staly se součástí její osobnosti. Bez umělecké tvorby by asi nedokázala
plnohodnotně žít. Jde si tou krajinou světa vezdejšího, prožívá radosti a trápení každého dne
a dokumentuje tu nekonečnou scénu, jejíhož
začátku ani konce nedohlédneš. Vytvořila si
svůj styl, svůj rukopis, objevila své herce, které
nechává vystupovat na jevišti ohraničeném velikostí grafické desky. Hledá odpověď na otázku, proč je člověk člověkem se všemi vadami
i ctnostmi. Hledá cestu k poznání a k pravdě.
Svatým Augustinem jsem začal, a tak mi
dovolte ještě jeden drobný citát závěrem:
„Jestliže hledáš pravdu, drž se vytčené
cesty, neboť i cesta je již pravdou!“ A Hana
Čápová je na cestě života a neustále hledá
a nachází, o čemž se pozorný divák na dnešní
výstavě může přesvědčit.
Karel Žižkovský,
výtvarný kritik

Grafický list Hany Čápové
Po vernisáži při otevření podzimní části richterovských oslav byl také
15. září uveden na trh grafický list Hany Čápové věnovaný připomínce 300. výročí
narození F. X. Richtera. Tento grafický list si zájemci mohou zakoupit v Městské
galerii Holešov, ale také v Městském informačním centru na náměstí Dr. E.
Beneše. Členové o. s. Castellum Holešov mají dle předsedy Jiřího Zapletala
slevu. Více informací poskytnou pracovníci uvedených institucí.
Rudolf Seifert

Městské kulturní středisko Holešov zve na výstavu

F. X. RICHTER, JEHO DOBA A HOLEŠOV
První patro zámku, výstava otevřena
od 17. 9. do 13. 12. 2009
Městské kulturní středisko
v Holešově a Taneční škola
A & A Mědílkovi Zlín pořádá

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ
• Přijďte si zatancovat
a pobavit se se svými přáteli
• zopakujete nebo naučíte se tance
klasické i moderní - nejen polku,
valčík, ale také
• cha-chu, waltz, módní salsu a další
- dle přání účastníků
Zahájení: 15. října 2009
8 lekcí (20,00 - 21,30) - čtvrtek, cena
2 200,- Kč/pár. Zámek Holešov
Přihlášky a informace:
Bc. J. Slovenčíková,
tel.: 777 760 121.
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Poděkování
V úterý 15. září byly oficiálně
zahájeny oslavy F. X. Richtera, a to
v Městské galerii vernisáží grafických
děl přední české akademické malířky
a grafičky paní Hany Čápové za účasti
výtvarného kritika Karla Žižkovského
a profesora AMU Jiřího Hlaváče.
Vysoká úroveň, noblesa, souznění. Totéž večerní koncert ve velkém
sále zámku. Obě akce připravilo a zajistilo občanské sdružení Castellum
Holešov. A především jeho předseda
pan Jiří Zapletal.
Děkujeme touto cestou Jiřímu
Zapletalovi za jeho nezkrotnou energii
a nadšení, se kterými iniciuje věci,
které nás všechny nesmírně obohacují a povětšině šedivý svět oživují
krásnem.
Za Castellum Holešov
Jarmila Pokorná
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V Holešově bude uveden kultovní muzikál Fontána pre Zuzanu
Původní slovenský muzikál
Fontána pre Zuzanu uvede v úterý
20. října ve velkém sále holešovského zámku Městské kulturní středisko.
Půjde o divadelní muzikál, který má
svůj předobraz v kultovním hudebním filmu režiséra Dušana Rapoše.
Tehdy v něm vytvořila hlavní ženskou
roli Eva Vejmělková a ve filmu zazněly dnes už legendární hity jako Neviem, čo chcem, Najrýchlejši z rýchlych, Mopedová nebo Ak nie si moja
v podání Vaša Patejdla, Joža Ráže,
Roba Grigorova, Olgy Záblacké, Sylvie Slivové a dalších pop interpretů.
Úspěšný film z roku 1985 se dočkal
dvou pokračování, v nichž zazněly
další úspěšné hity, například i „elánovská“ písnička Voda, čo ma drží
nad vodou v podání Jaža Ráža.
Divadelní muzikál, který uvidí
v říjnu také Holešované, měl premiéru v bratislavském divadle Nová
scéna a do dnešní doby ho vidělo
takřka třicet tisíc diváků. Bratislavský
muzikál, jak již bylo uvedeno na začátku, vychází z filmového příběhu.
Ten je o různých podobách lásky,
emocionálně podbarvený chytlavými
písničkami a svižnou choreografií, sa
spolu s mladým hereckým obsazením
se vryl do paměti československého
diváka tak, že si ho pamatuje kdekdo
dodnes. Jednoduchý děj pak dotvořily
velmi reálně a charakterově přímé
postavy. Hrdinou příběhu je parta
patnáctiletých školáků, kteří právě
ukončili základní školu a prožívají

Muzikál Fontána pre Zuzanu, který uvidíme brzo v Holešově,
je plný živého zpívání, hereckých akcí a tanečních kreací.

své poslední prázdniny předtím, než
se rozejdou do různých středních
škol a učilišť. Středobodem všeho je
opuštěná vyschlá fontána uprostřed
sídliště, u níž se všichni scházejí.
Hvězdami party jsou dvě hezké dívky
- Bela a Zuza. Ale ve filmu jsou také
postavy rodičů, sourozenců i dalších
dospělých, mezi nimiž je výraznou
postavou zejména starý pan Domorák, který mládež neustále peskuje
a kritizuje. Z party je pak největší
pozornost věnována budoucímu automechanikovi Olinovi (Jiří Bábek),
který opraví roky nefunkční fontánu
z lásky k Zuzaně (Eva Vejmělková).
V divadelní verzi kultovního muzikálu se v postavě Zuzany představí
M. Partlová, zatímco v úloze Olina
vystoupí M. Koreň. Dále hrají, zpívají
a tančí D. Šarkozyová, L. Paulovič,
M. Gečevský, A. Gula, M. Vyletelová,
M. Madej, M. Dutka a další.
A proč se muzikál vydal na cesty
i mimo Slovensko? „Je to způsob, jak
naše produkce šíří esenci příběhu
Fontány prostřednictvím kvalitních
zpěváckých, hereckých a tanečních
výkonů. Silný odkaz doby, v níž se
skladby proslavily, jejich nadčasovost a spjatost s reálným životem
jsou zárukou osobního emocionálního a uměleckého zážitku. Jak se
zpívá v jedné z písní: Všetci nám
môžu závidieť, vravia, že lásky dávno niet,“ říká jeden z producentů Ivo
Ladižinský.
Robert Rohál
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Informace pro účastníky setkání v rámci 110. výročí založení gymnázia
Program:
A/ Vernisáž prací žáků Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov
Termín: pátek 25. září 2009 v 15.00 hod. v prostorách holešovského zámku
B/ Odhalení pamětní desky při příležitosti
110. výročí založení gymnázia:
Termín: pátek 16. října 2009
10.00 - 11.30 hod. Slavnostní shromáždění
v hlavním sále holešovského zámku
12.00 hod.

Slavnostní odhalení pamětní desky obětem 1. a 2.
světové války v prostorách
gymnázia

12.30 - 16.30 hod. Den otevřených dveří
17.00 - 23.00 hod. Setkání absolventů v prostorách holešovského zámku
Připomenutí 110. výročí založení holešovského
gymnázia mohou absolventi využít ke společným setkáním v pátek 16. 10. 2009 od 17 do 23
hodin v prostorách holešovského zámku.
K dispozici je hlavní sál a tři další salónky.
350 míst u stolů je možné využít k rezervaci
do naplnění celkové kapacity nejpozději do pondělí 12. 10. 2009. Pro rezervaci kontaktujte
osobně:
PaedDr. Miloslava Růžičku, zástupce ředitelky, mobil: 602 783 908, e-mail: ruzicka@
gymhol.cz
V průběhu večera bude v hlavním sále hrát
k tanci i poslechu holešovský Big Band. Občerstvení během večera bude
nabízet místní cateringová
společnost přímo v prostorách
zámku.
Další informace k oslavám na:
www.gymhol.cz
C/ Den otevřených dveří
Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov
Termín: sobota 17. října 2009
09.00 - 13.00 hod. prohlídka
školy
Součástí připomenutí 110. výročí založení gymnázia je instalace a odhalení pamětní desky
v prostorách školy. Finanční ná-

klady spojené s vyhotovením mramorové desky
jsou odhadnuty na 90 000,- až 100 000,- Kč.
Protože není možné k pokrytí uvedené částky
použít rozpočet školy, rozhodl se přípravný výbor ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy
vyhlásit sbírku. Prosíme Vás, abyste podpořili
tento úmysl a podle svých možností přispěli
do sbírky. Finanční obnos můžete poukázat
na účet číslo: 148 143 2369/0800 s variabilním
symbolem 110. Předem Vám za tuto laskavost
děkujeme.
Za organizátory Blažena Kubíčková,
ředitelka školy

Druhý školní rok
jazyků 2009/10
Jazyková škola WIN
v Holešově
pořádá již 2. ročník jazykových
kurzů
angličtiny, němčiny, ruštiny,
francouzštiny
a intenzivní prázdninové kurzy
angličtiny.
Informace na
www.jswin.cz, info@jswin.cz,
737 825 641

Navštivte nový autoservis

AUTO BARRETO
Těšíme se na Vás, protože starat se o vaše auto nás baví

NABÍZÍME VÁM:
MECHANICKÉ PRÁCE (všech značek)
DIAGNOSTIKA (ŠKODA, VW, AUDI, SEAT)
PNEUSERVIS
OPRAVY KAROSERIÍ (všech značek)
AUTOKOSMETICKÉ PRÁCE

AKCE ZÁŘÍ 2009 -10% NA BRZDOVÉ KOMPONENTY

1 900 000 Kč Tel.: 739 429 821
Bořenovice, řadový koncový RD
o velikosti 4+1. Částečně nová plastová okna. Vytápění kotel na TP, HUP
na domě. Voda vlastní, 3 studny. Odpad - jímka na vyvážení. Zast. plocha
685 m2, pozemek celkem 3 143 m2.

Na dotaz

Tel.: 733 718 819

Bystřice p. H., provoz. objekt pro
lehkou výrobu, skladování a kanceláře. V přízemí vstupní hala, průjezd,
sklad, šatna, 2x soc. zařízení, kotelna, prodejna. V 1. NP kanceláře. ÚT
plynové, voda a odpad obecní.

• RD 2+1 Bořenovice, vhodné i k rekreaci
• RD 4+1 Ludslavice, po rekon., PO SLEVĚ
• RD 3+1 Přílepy, k rekon. a modernizaci
• BT 2+1 Holešov, udržovaný., PO SLEVĚ
• BT 2+1 Holešov, po rekon., PO SLEVĚ
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, k nastěhování

900.000 Kč
910.000 Kč
1.470.000 Kč
1.210.000.Kč
1.270.000 Kč
1.470.000 Kč

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.

Novosady 465, Holešov, tel.: 736 400 300, 573 509 140
e-mail: info@autobarreto.cz, www.autobarreto.cz
otevíraci doba: Po-Pá | 8-17
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Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 739 429 821

www.rkheureka.cz
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Výherci výtvarné soutěže
Výherci výtvarné soutěže a multimediální prezentace k 300. výročí narození F. X. Richtera
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Kategorie I. - věk: 10 - 11 let
1. místo Čelůstková Michaela
kresba - „Houslista“, ZUŠ Holešov
2. místo Víznerová Veronika
kresba na plátno - „Housle“, ZUŠ Holešov
3. místo kolektiv žáků 5. B
koláž - „Holešov, město F. X. Richtera“, 3. ZŠ
3. místo Srovnalová K.
model - „Housle v ruce“, ZUŠ Holešov

Kategorie IV. - věk 16 - 19 let
1. místo Dujka Jiří kresba - „Na koncertě“, ZUŠ Holešov
2. místo Jurásková Alena, Salvetová Lenka, gymnázium
kresba na plátno - „Hudební nástroje“, Holešov
3. místo Komárková Lenka, Utěkalová Lada
gymnázium
model - „Busta F. X. Richtera“, Holešov

Zvláštní ocenění
kolektiv žáků 5. B

Nesoutěžní kategorie
Ocenění za práci keramického kroužku při 3. ZŠ Holešov.

kresba a malba barvami - „Můj orchestr“, 3. ZŠ

3. místo Pěluchová Ludmila
kresba, 1. ZŠ

MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE:
1. ZŠ Holešov:
1. Pražmová Michaela
2. Lipnerová Marcela, Beňa David
Sadilová Hana
3. Kuklová Andrea, Šenkyříková Klára,
Macůrková Veronika, Stehlová Ivana
SOŠ Pivovarská Holešov:
1. Barot Miroslav
2. Kyzeková Iveta
3. Soukupová Monika

prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

Kategorie II. - věk: 12 - 13 let
1. místo Šeďová Barbara
kresba na plátno - „Klavír“, ZUŠ Holešov
2. místo Zachovalová Jana
koláž - „Zátiší“, ZUŠ Holešov
2. místo Tomčíková Lucie
koláž - „Housle“, ZUŠ Holešov
3. místo Zmeškalová Anna
kresba - „Měsíční koncert“, 3. ZŠ
3. místo Ponížilová M., Křížková S.
model - „Housle“, ZUŠ Holešov
Kategorie III. - věk: 14 - 15 let
1. místo není
2. místo Hanulíková Markéta
kresba na plátno - „Šumící housle“, ZUŠ Holešov
2. místo Dohnálková Jana
kresba, 1. ZŠ
3. místo Hrbáčová Zuzana
koláž, 1. ZŠ

Předání cen nejlepším výtvarníkům proběhlo v rámci vernisáže
F. X. Richter, jeho doba a Holešov.

Putovní výstava Zpět ke kořenům je k vidění v Holešově
Bylo to město Holešov, které se - ve spolupráci
s MKS Holešov a Archeologickým centrem Olomouc
a s nezbytnou podporou Zlínského kraje - zasloužilo
o to, aby unikátní výstava „Zpět ke kořenům“ byla k dispozici holešovským občanům, a samozřejmě nejen jim.
Výstava je nainstalovaná v krytém loubí holešovského
zámku a nabízí výsledky záchranného archeologického
průzkumu, jenž předcházel výstavbě dálničního uzlu
Hulín-východ.
Vernisáž s následným rautem proběhla ve čtvrtek
17. září v 16.30 hodin. Úvodní slovo měl ředitel Archeo-

logického centra Olomouc PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.,
který před přítomnými návštěvníky pohovořil o počátcích
i výsledcích průzkumu a uvedl je do problematiky.
Kulturní program obstaraly - a jak jinak než s jemnou
nadsázkou - holešovské umělkyně Vladimíra Dvořáková
a Ilona Šáchová. Mile překvapily i vědce archeologického ústavu, kteří po odlehčené kulturní show zahájili
v 17 hodin přednášku v přilehlé sala terreně.
Putovní výstava Zpět ke kořenům potrvá do
11. října.
(red)
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Bronzový pohár pro mažoretky z Holešova
Další úspěšnou soutěž mají za sebou naše
mažoretky Lentilky a Arabelky. V sobotu 19. září
se oba soubory zúčastnily nepostupové soutěžní přehlídky mažoretek v Němčicích nad Hanou. Tohoto mažoretkového klání se zúčastnilo
15 souborů, které soutěžily v disciplínách s hůlkou nebo pompony.
Počasí mažoretkám přálo, a tak se celá
soutěž mohla konat venku v příjemném prostředí města Němčice.
Dopoledne byl na programu slavnostní průvod a pochodové defilé. Za doprovodu dechové
kapely Věrovanky a potlesku diváků se představily všechny mažoretkové skupiny včetně našich
Lentilek a Arabelek. Svůj pochod zvládly na výbornou a už se mohly těšit na odpolední část
na fotbalovém hřišti, kde byly k vidění pódiové
sestavy s hůlkou nebo pompony.
Lentilky v kategorii děti zacvičily svoji
skladbu „Dinosaur“, se kterou obsadily krásné
5. místo. Starší Arabelky již soutěžily v juniorské
kategorii se skladbou „Bongo man“ a za její
předvedení si právem zasloužily 3. místo, bronzový pohár a medaile.
Velkou zásluhu na výsledcích mají samozřejmě trenérky Lentilek (Eliška Doleželová,

Petra Manišová) a Arabelek (Barbora Maťová, Lenka Dujková), a také rodiče a fanoušci
našich mažoretek, kteří přijeli holky povzbudit
a vyburcovali je svým potleskem ke skvělým
výkonům.
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

Mažoretky Holešov
ve spolupráci s městem Holešov,
týdeníkem Naše adresa a za podpory
starosty města Holešov
Vás zvou na

MAŽORETKOVÝ DEN
Sobota 26. září od 14.00 hodin,
výletiště Žopy
vystoupení mažoretek Holešov,
premiéra mažoretkové skupiny „Bon - Bon“,
soutěže, tombola, skákací hrad, diskotéka
s moderátorem Rádia Čas, jízda na koni,
ukázka hasičského zásahu, sokolnická
ukázka, vyhlášení fotosoutěže
„Dítě a zvíře“, občerstvení (udírna, zvěřinový
guláš, sladkosti, pivo, limo)
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Obvyklý seriál Galerie
holešovských výtvarníků
bude pokračovat v příštím
vydání Holešovska.

V neděli 6. září se uskutečnilo v SVČ- TYMY Všetuly zajímavé setkání s paní europoslankyní
MUDr. Olgou Sehnalovou. V příjemném prostředí místní TYMY čajírny se sešli s europoslankyní
mladí lidé - členové KPDM z celého Zlínského kraje. Ve velmi živé a poutavé besedě se účastníci
besedy dozvěděli, co Olgu Sehnalovou přivedlo k politické dráze, vyprávěla jim také o své profesi
lékařky, kterou nade vše miluje a je stále v kontaktu s oddělením ARO Kroměřížské nemocnice. Setkání bylo velmi zajímavé a poučné, zástupci Parlamentu dětí a mládeže seznámili paní
europoslankyni se svojí činností a ona jim přislíbila podporu a spolupráci. Na závěr společného
setkání se paní europoslankyně zapsala do kroniky a na zeď slávy.
Jarka Vaclachová - koordinátorka KPDM

Moravské děti nezahálejí
Holešovský dětský sbor Moravské děti
pod vedením sbormistryně Mgr. Lenky Poláškové nezahálí. Konec prázdnin byl pro mladé
zpěváky a zpěvačky ve znamení již tradičního
týdenního letního soustředění, kterým začíná
nadcházející sezóna.
Moravské děti na letním soustředění přibírají také své nováčky, které přiřadí do hlasů
a celý týden věnují přípravě nových skladeb
k očekávaným koncertům a festivalům.
A věřte, že Moravské děti mají před sebou
velké plány. Můžete se o tom sami přesvědčit
na koncertu, kde se představí společně s cimbálovou muzikou Hradišťan Jury Pavlici, a to
ve středu 4. listopadu v holešovském zámku.
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Nejbližší program Moravských dětí:
Podzimní soustředění - 29. - 30. 10. 2009 Rusava (podzimní prázdniny)
Koncert - cimbálová muzika Hradišťan Jury
Pavlici a Moravské děti - 4. 11. 2009 zámek
Holešov, velký sál (vstupenky budou v předprodeji na MIC od konce září)
Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Petra Ebena - 27. - 28. 11. 2009 Praha
Vánoční výchovné koncerty pro MŠ, ZŠ
a SŠ - Holešov
JS

Moravské děti zpívají v sálech
i „pod širákem“.
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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
!!!Nabídka kroužků na školní rok 2009/2010
na nástěnkách TYMY a k vyzvednutí v kanceláři TYMY a na stránkách www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
25. 9. Potáborové setkání táborníků „Madagaskar“ od 17.00 připravena fotoprojekce
30. 9. ICM - otevření informačního centra
mládeže od 14.00
1. 10. CANISTERAPIE od 15.30, léčebný
kontakt psa a člověka, pes už svou přítomností
dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde
je jí nedostatek, a o tom, že úsměv léčí, není
pochyb
1. 10. Potáborové setkání Putování Evropou, tanečního léta a Léta na koni od 17.00
v čajírně TYMY, setkání táborníků a vedoucích,
připravena fotoprojekce
2. 10. Diskošou pro děti od 15.30, odpoledne
plné tance, tanečních her a soutěží pro děti
7. 10. Ozdravné metody cvičení od 18.00
- ukázková hodina plná meditace, jógy, tai-či,
dechového cvičení
8. 10. Potáborové setkání Léto na koni
od 17.00 v čajírně TYMY, setkání táborníků
a vedoucích, připravena fotoprojekce
9. 10. Dračí dílničky od 15.00 do 17.00, přijďte
si vyrobit svého draka či dráčka do výtvarného
ateliéru, cena: 20,-/draka, přihlášky do 7. 10.
10. 10. Dračí dílničky od 10.00 do 12.00,
přijďte si vyrobit svého draka či dráčka do výtvarného ateliéru, cena: 20,-/draka, přihlášky
do 7. 10.
10. 10. Keramická dílna pro veřejnost
od 14.00 do 16.00, 20,-/výrobek (přihlášky
do 8. 10.)
14. 10. II. ročník turnaje mladších žáků
v Holešově „O pohár poslance J. Smýkala“
od 8.30 do 15.30 na stadionu Střelnice
15. 10. DRAKIÁDA, sraz v 15.30 u TYMY
přijďte s draky a dráčky, POZOR, ZMĚNA - draci budou lítat ve Všetulích (za dráhou)!!!
16. 10. Velká kuličková od 15.00
18. 10. Podzimní DÁMSKÁ JÍZDA od 15.00
do 18.00, příjemné odpoledne pro ženy všech
věkových kategorií, na programu kosmetika,
zdravá výživa, cvičení, vizážistka, masáže,
módní přehlídka a mnoho zajímavého, vstupné
50,-/os.
19. 10. Tvoření z podzimních materiálů - dílnička pro nejmenší děti a jejich rodiče od 15.00,
listí s sebou
23. 10. Křížem krážem Holešovem
sraz v 15.15 u TYMY, soutěž rodinných
a spřátelených týmů, kde se ukáže, co
všechno víte o městě Holešov, příjemně
se projdete Holešovem a ještě se něco
nového dozvíte, poplatek 10,-/os. (přihlášky do 21. 10.)
24. 10. Numerologie - „cesta životem“ - od 10.00 pro začátečníky, numerologie a my, vnitřní síla, zdraví a jeho
ovlivňování, vzájemné vztahy, poslání,
přednáší ing. M. Wálek, cena: 250,-/os.
(přihlášky do 22.10.)
25. 10. Taneční polepšovna - pod
vedením mistrů tance manželů Starečkových (přihlášky v kanceláři TYMY
do 23. 10.)
29., 30. 10. Podzimní prázdniny
v TYMY - nabídka programu pro děti
v dopoledním i odpoledním čase

Vyhlašujeme 3. kolo FOTOSOUTĚŽE
„Vzpomínka na prázdniny“ - soutěže se
může zúčastnit jednotlivec, rodina i kolektiv,
příspěvek o rozměru 9 x 13, tisk na fotopapír
není podmínkou, na fotografii musí figurovat
nejméně 1 člověk, uzávěrka 15. 10., vernisáž
a odměnění vítězů proběhnou 10. 11., bližší
informace v kanceláři TYMY
PŘIPRAVUJEME
6. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - sraz v 17.00
u kašny na náměstí E. Beneše, lampionový
průvod Holešovem, přijďte doprovodit všechny
broučky na cestu za zimním spánkem
7. 11. Všetulský festival pódiových skladeb
- od 9.00 v tělocvičně TYMY, soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-hopu, tanečních
formacích i scénickém tanci
14. 11. „Všetulské dostavník“ od 10.00, soutěžní pěvecká postupová přehlídka jednotlivců
a skupin v oblasti country, folku, rocku a dalších
příbuzných žánrů, oblastní kolo 19. ročníku
Dětské Porty
25., 26. 11. Vánoce na Hané a Valašsku
pestrý adventní program pro děti MŠ a žáky
ZŠ, zvyky, vánoční ozdoby, ochutnávka, zpívání
koled, ukázka folkloru
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
od 16:30 rozsvícení stromu na zahradě TYMY,
pestrý kulturní program v tělocvičně - vystoupení dětských folklorních souborů z Hané a Valašska
Zájezd do PAŘÍŽE - 27. - 31. 10. 2009
cena: 4.900,- (v ceně 2x ubytování, 2x snídaně,
doprava, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce), fakultativní služby: výlet do Versailles 150,-/os. Zájemci, hlaste se v kanceláři TYMY.
NABÍDKA
DVD z Oslav „650 let Všetul a 120 let školy“
DVD z oslav je k dispozici v kanceláři TYMYcca 3hodinový záznam, cena: 150,-/ks
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28
VÝZVA
Prosíme o pomoc při zajištění podzimní výzdoby
na tradiční akci pro děti i rodiče s dětmi „Slav-

Letošní podzimní Srdíčkové dny v Holešově
byly také velmi úspěšné…

nost broučků“- potřebovali bychom větší množství
dýní různých velikostí. Děkujeme Vám za spolupráci
a pomoc!
PROBĚHLO
Den, kdy svítí světlušky
Ve středu 9. září se v ulicích Holešova a Bystřice pod Hostýnem objevily dvojice „světlušek“ prodávající přívěsky na klíče, magnetky
s obrázky a ve tmě svítící náramky. Podílely se
na celostátní sbírce Nadačního fondu Českého
rozhlasu pomáhajícího nevidomým dětem. Tři
dvojice žáků ZŠ Bratrství z Bystřice pod Hostýnem a dvě dvojice ze střední odborné školy
- PaedDr. Stratil s.r.o. z Holešova nasbíraly pro
nevidomé téměř 15 000,- Kč. SVČ Holešov
„Tymy“ tuto sbírku zastřešovalo, ale hlavní dík
patří žákům uvedených škol a jejich pedagogům, kteří sbírku organizovali.
Pavel Valiska
Srdíčkový den
Již tradičně se středisko SVČ Všetuly - TYMY
ve spolupráci se základními i středními školami
v Holešově a PS M. Očadlíka zapojilo do Srdíčkových dnů! Tyto dny několikrát do roka
organizuje nadace Život dětem, která z výtěžku
sbírky vybavuje dětská oddělení nemocnic. Letošní podzimní Srdíčkové dny byly v Holešově
také velmi úspěšné. Celkem se podařilo získat
částku 16 015,- Kč. Děkuji všem školám, které
se do sbírky zapojily - 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, SOŠ
Holešov, VPŠ a SPŠ MV Holešov, gymnázium
Holešov. Děkujeme také všem jednotlivcům,
kteří přispěli do této sbírky zakoupením magnetek s obrázky zvířátek.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
Evropa mladýma očima podruhé
V úterý 15. září se v TYMY sešli studenti
2. a 3. ročníku SOŠ PaedDr. Stratil, aby si zábavnou formou zasoutěžili na téma Evropská
unie. Tak jako v první květnové části určené
ZŠ se mládež utkala v šesti soutěžních kolech.
Soutěž je stavěna tak, aby své schopnosti
mohl prodat každý ze studentů. Střídají se
samostatné prezentace s předem šablonovanými otázkami, hádanky vědomostní
se záhadami tipovacími. Prozkouší se
i výtvarná zručnost. Výsledek závisí především na týmové spolupráci a rychlosti
vzájemné shody. Své jisté ale nemají
před koncem ani jasní favorité soutěže,
protože všechny nasbírané body mohou
v posledním kole znásobit nebo ztratit.
Právě tato dynamika, napětí a různorodost úkolů udržují stálou pozornost,
což je u soutěžních témat tohoto druhu
pro SŠ mládež to nejdůležitější a během úterního dopoledne v TYMY se to
vydařilo na maximum. Svoji pozitivní
úlohu sehrál i ostřílený holešovský moderátor Tom a super porota ve složení
Mgr. Hana Strýčková - profesorka angličtiny, Ing. František Fuit - tajemník
města Holešova a zástupkyně Evropské mládeže - čerstvě vystudovaná
pedagožka Janča.

21

hole‰ovsko 17/2009

Ze vzpomínek významného holešovského občana, pana Hanáka
Díky laskavosti paní Stojanové se mi před
několika lety podařilo získat část písemností zřejmě největšího holešovského historika,
špičkového vlastivědného pracovníka, který
je mým nedostižným vzorem, pana profesora
Zdeňka Stojana (1923 - 2003). Tehdy jsem slíbil,
že tuto část jeho pozůstalosti využiji ve vlastní
historické práci a že budu důležité dokumenty,
které on nestihl publikovat či jinak zveřejnit,
popularizovat ať už tiskem nebo v přednáškách.
A tak konečně začínám plnit tento slib, na který
jsem nikdy nezapomněl.
Mezi různými rukopisy a dalšími dokumenty mne mimořádně zaujal rukopis na dvou
dvoulistech čtverečkovaného papíru, jehož
autorem je podle připojeného štítku, psaného
prof. Stojanem, pan Hanák, zedník - štukatér,
významný holešovský občan, obyvatel ulice
Na Střelnici, který na přelomu padesátých a šedesátých let už jako důchodce a vlastivědný
nadšenec prakticky sám obnovil a zrekonstruoval Šachovu synagogu.
Jeho rukopis obsahuje vzpomínky na dění
v Holešově, které autor klade do let 1895 1898, do doby, kdy byl chlapeckého věku (i když
některé jeho vzpomínky, např. na pokládání nové dlažby ve farním kostele, pocházejí
ve skutečnosti ze třicátých let 20. století). Je
psán relativně vypsaným, krásným rukopisem,
obsahuje velmi přesné informace, které se
skoro všechny kryjí s ověřitelnými historickými
fakty. Při přepisování jsem samozřejmě opravil
některé gramatické odlišnosti ať už způsobené
vývojem gramatiky nebo návykem pisatele,
ponechal jsem však v textu několik (zajímavé
je, že ojedinělých) roztomilých místních nářečových výrazů či tvarů. Některé v současnosti
už neznámé pojmy a výrazy či historická fakta
jsem opatřil vysvětlujícími poznámkami.
Ponořme se tedy do zcela jiného světa,
do Holešova konce 19. století, který před námi
díky nespornému autorovu nadání vyvstává
jako živý. Je to Holešov patriarchálních vztahů,
řemeslníků, měšťanů, bohatých židovských
obchodníků, Holešov bez elektřiny, bez aut,
o to malebnější a zajímavější.
MOSTY
Po zničeném mostu starém postavil stavitel Fišer most nový kamenný s dvěma oblouky,
uprostřed s pilířem, který také voda sebrala1.
Nato byl postaven most moderní betonový
s jedním obloukem, který nám Němci při ústupu
tak narušili, že musel být zbořen (původně ho
chtěli vyhodit do povětří, ale nepodařilo se jim
to). A tak máme zase nový most betonový, je
o 2 metry širší, stavěli ho tři roky a stál kolem
tří milionů Kč.

fůra s obilím těžko projela. Stalo se jedenkrát,
že v noci vezl fůru slámy pacholek od Žida
Redlicha ze židovské ulice směrem od Rymic
a usnul. Koně jeli po paměti sami, vjeli do brány
a tam uvízli a zůstali stát. Pacholek se vzbudil
a nevěděl si rady, vypřáhl koně a šel s nimi
domů a fůru nechal v bráně. Židovský ponocný
při obchůzce jak zjistil, že brána je ucpaná slamou, hned vzbudil židovského starostu a hlásil
„Křesťané chců podpáliť celou Židovnu, ucpali
bránu slamou.“ Ihned starosta zalarmoval židovské radní a měli celou noc hlídku, no až
ráno se to vysvětlilo, jak se to stalo.
KOSTEL
Načisto nahoře na věži byl umíráček a řikalo se - když zemřel chudobný, že zvonil:
„neměl nic, neměl nic..“ a když zemřel bohatý,
že zvonil: „měl pole, role, dům, měl pole, role,
dům…“ Věžní staré hodiny3 natahoval denně
v roce 1895 policajt Vilhem, hodiny měly dvě
velká kamenná závaží a na perpentyklu4 byl
rakouský orel.
ZVONY A ZVONAŘI
Zvonařů5 bylo několik. Chytil provazník,
Chmelař ze mlýna a celá rodina Procházkova
ze třináctky v Žopské ulici. Na Vánoce chodili
vinšovat v městě na domech, kde vždycky
něco padlo, a na vesnice přifařené k Holešovu
jezdívali s vozíkem, kde dostávali i různé živobytí. Na věži, kde jsou horní zvony, bylo prstem
a kolomazí napsáno: léta páně6 - vyhořel Holešov a shořelo domů - . Čísla si nepamatuji, měl
jsem tenkrát 9 roků, co jsem to četl.
Zvon Marie7, když se tenkrát vytahoval
na věž, vypravovala mně stařenka (babička),
šikmé lešení bylo ze strany od kroměřížské
brány a z druhé strany věže táhly dva páry
panských volů lany zvon na věž, tenkrát prý
bylo plné náměstí lidu a toho využil tehdejší
kaplan a vybíral do klobouku a vybral plný
klobouk peněz.
Mládenci a muži, co byli nápomocni při
usazování zvonu, byli na listinu napsáni a bylo
jim řečeno, že jak zemřou, zadarmo se jim
bude zvonit, snad se ta listina nachází možná
na faře.
V kostele na ženské straně8 před oltářem u kazatelny je v dlažbě označen černými
dlaždicemi vchod do hrobky, při dávání nové
dlažby zedníci nadzvedli kámen, a tak jsem
měl možnost po schodkách dolů se dostat
do hrobky a vypadalo to takto: na dřevěných
kozlících rakev a před rakví na zemi několik lidských kostí pohozeno. Hrobka tato je naplavena
hlínou okýnkem z ulice, které je pod nynější

MALÁ ULICE
Říkalo se, že v Malé ulici jsou
poloměšťané. Tato ulice byla sám
řemeslník a v roce 1895 byli tam tito
řemeslníci: pasíř a zlatotepec (Bart
- měl na firmě namalovanou Monstranci jako znak svého řemesla),
dále jeden voskař a svíčkař, jeden
kartáčník, jeden pekař, jeden cukrář,
dva tkalci, dva obuvníci, dva zámečníci, tři stolaři, jeden hodinář, jeden
barvíř, jeden krejčí, jeden kamnař
a jeden sedlář a řemenář.
ŽIDOVSKÁ BRÁNA2
Průjezd přes tuto bránu byl
malý prostor, takže vysoce naložená
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dlažbou.9 Na mužské straně je také hrobka,
která otevřena nebyla, a v hraběcí hrobce pod
Černou kaplí jsou vyzděné otvory jako pece
a rakve jsou do nich zasunuty. Hrobka tato
nebyla10 veřejnosti přístupná, jen na vše Svaté
navštívila tuto hrobku hraběcí rodina.
Nad kazatelnou je hebrejský nápis, co
znamená, nevím, první lavice na mužské straně
má dvířka na uzavření této lavice, a to proto, že
lavice tato byla vyhraněna pro starostu a radní.
Každou neděli před hrubou mší přišel policajt
v parádě, oprášil kapesníkem lavici, a jak se
usadili starosta a radní, mohl odejít. Na ženské
straně byla také branka (dvířka), ale už tam
není, asi tam sedávaly manželky konšelů.
Po stranách lavic je sedum párů postavených postavníků11, tyto patřily řemeslnickým
cechům a byly neseny při pohřbu příslušníka
cechu a v průvodu Božího těla. Každý cech měl
ještě svůj pokrov na máry a dva cínové odznaky
pověšeny na tom pokrovu.
Na mužské straně nad oltářem u sv. Floriana je obraz Holešova, jak hoří, a je na něm
namalováno náměstí i zámek, před kostelem
je ještě malé stavení, tak zvaná vachcimra12,
a u dveří na mužské straně na oltáři je socha
sv. Antonínka a staří Holešováci věří, když mají
nějakou bolest, dají do schránky nějaký peníz
a on jim pomůže.
Kostelníci chodili před Vánocemi po rodinách a roznášeli oplatky do každé rodiny
- dali tolik oplatků, kolik bylo členů, a za to
dostávali nějaký obnos dobrovolně. Oplatky
tyto se na Štědrý večer pomazaly medem a tak
se jedly.
Tenkráte byl děkanem v Holešově P. Volf13,
velmi hodný kněz, lidé ho měli rádi. Byl také členem Sokola, a když socialisté na něco vybírali,
také jich neodmítl (chodil tam vždy Kubeša).
Na jeho kázání v postní dobu farníci rádi chodili,
kázal ne nějak učeně, ale tak po našem. Zde
úryvek jeho kázání: „Matky, vy jste zodpovědné
za vaše děcka, ale vy večer chrápete a vaše
děvčacka a kluci do noci rajtují po městě a nic
se nestaráte“.
DENNÍ ŽIVOT NA NÁMĚSTÍ V ROCE 1898
Ráno před šestou stávaly venkovské ženy
s mlékem v řadě na náměstí před radnicí14.
Mléko měly v hliněných baňkách a prodávaly
litr za osum krejcarů, do věčích rodin nosily
mléko až do domu. Také rohlikářky prodávaly
rohlíky od rána nepřetržitě skoro až do večera.
Pekařů bylo v Holešově několik a skoro každý
měl svoji prodavačku (rohlikářku) na náměstí.
Prodávaly v různých domech na náměstí v průjezdě neb v síni. Prodávaly rohlíky sprosté,
hodně velké, dále menší kraplové,
vídeňské, veky, pletynky, solenky,
kajzerky (žemle) a posypané cukrem, všecko po dvůch krejcaroch.
Chleba se nejvíce pekl v domácnostech, doma se připravil - dalo se
těsto na okřinky a zaneslo se pekaři
upéct, platilo se za velký pecen čtyři
krejcary a za štrycli15 dva krejcary
za upečení.
Také zelenářky stávaly od časného rána až do poledne na náměstí
s ovocem a zeleninou. Také krůpaři,
říkalo se jim čvrtaři, prodávali v dřevěných nádobách kroupy, hrach,
fazole, čůčku, lámanku 16 , kašu, vařené trnky, sušené ovoce, slaninu.
(Pokračování na str. 23)
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Ze vzpomínek významného holešovského občana, pana Hanáka
MIKULÁŠSKÝ TRH
Týden před Mikulášem na náměstí
před Ratůzem17 se odbýval mikulášský
trh, stávali tam pernikářské boudy, cukráři, boudy s hračkami, zelenářky s ovocem a pomeranči a pekaři s napečenýma
hajdanama a zelinářky prodávaly čerty
a Mikuláše ze suchých trnek navlečených
na špilkách.
TÝDENNÍ TRHY
Týdenní trhy byly v Holešově velké,
ani celé náměstí nestačilo, povoze venkovanů stály v židovském městě a Žopské
ulici, na trh vyrukovali všici řemeslníci se
svojema výrobkama. Poslední jirchář Verner prodával jirchy červené na hanácké
gatě, dále barvíři, pláteníci, potomci tkalců, obuvníci, papučáři, klempíři, kováři,
nožíři, kotlaři, hrnčíři, fajkaři, kloboučníci,
kožešníci, bednáři, košíkáři, provazníci,
knihaři, stolaři, pekaři, zelináři, cukráři,
tvarůžkáři, olejník šlachtecký18 prodával
z porážky ztuhlou dobytčí krev.
U kostela prodávali venkované zemáky, ovoce a zelinářky z Bzence dovážely na fůrách salát a oharky, u sochy Panny
Marie19 se prodávalo konopí a rohlíkářky
prodávaly v trh horké párky. Z celého okolí
všech vesnic přijížděli na vozech venkované a přiváželi obilí a hospodyně drůbež,
máslo, tvaroh a vejce. Obilí se prodávalo
u sochy sv. Floriánka20 a toto kupovali židovští obchodníci, kteří z obchodu bohatli.
Také u Floriánka stála obecní decimální
váha, kde se obilí převažovalo.
Valaši z Rusavy dováželi na trh dříví
na pálení v polenách a také otýpky a šindel
na střechy, v Žopské ulici se prodávaly desky,
různé hůlky na ploty, u kříže u sv. Martina prodávali Fryštáčané různé dřevěné nářadí jako
tragače, kolečka, vozíky, stoličky, trojnožky,

Ukázka rukopisu pana Hanáka.

Rukopis pana Hanáka.
vařechy a před velikonočními svátky pro děti
hrkačky.
Na náměstí u sv. Anny se odbýval masný
trh s máslem, tvarohem, vejci a drůbeží vždy
ve středu a menší v pátek. Máslo a tvaroh
a vejce skupovali židovští obchodníci, také naši
obchodníci, máslo a tvaroh se zasílaly nejvíce
do Vídně, prodávalo se tam jako Hana bůtr21.

JARMAKY
Jarmaky bývaly v Holešově velká
událost, všichni holešovští řemeslníci
prodávali svoje výrobky, mimo toho přijížděli řemeslníci z okolních měst. Z Kojetína stolaři s nábytkem - šuplatkosny22,
kolébkama, vyškovští soukeníci, Prostějovští s oblekama. Náměstí bývalo nabito
kupujícími hlavně z venkova.
Všechny hospody byly naplněny
a bylo jich jen na náměstí patnáct, mimo
dalších hospod v ulicích.
V roce 1895 bylo v Holešově na náměstí dvaadvacet židovských obchodů
a tři gořalny.
Starostou města v té době byl vážený měšťan František Pokorný, majitel
čtyř domů na náměstí, policejním komisařem Holub a na obci úřadoval oficiál
Šráček, dobrý úředník., říkalo se o něm,
že úřaduje za dva úředníky vedle něho
byl ještě úředník jako důchodní. Policajtů
měla obec tři - Šimánek, Gazda a Vilhem, dále dva ponocní Vaňhara a Hradil,
tito měli na starosti lampy na osvětlení
města, říkalo se jim též lampaři, elektrika
ještě nebyla, svítilo se petrolejovéma
lampama23.
V Holešově byla také stravovací
stanice, kde mohli přespat a dostali
snídani, oběd a večeři řemeslní tovaryši, kteří šli vandrem. Říkalo se tomu
Herberk a správcem tam byl policajt
Šimánek.
Spolky v Holešově byly Podhoran,
čtenářský spolek Řemeslnická beseda, Slovanský politický spolek Sokol, Katoličtí tovaryši, dělnický spolek a vycházely zde noviny
Řemeslnické listy týdně. A také tu byla okresní
jednota živnostenských společenstev pro Holešov, Bystřici a Vizovice.
Karel Bartošek

Stavitel Fischer působil v Holešově ve druhé polovině 19. století - z té doby tedy zřejmě pocházel poslední kamenný holešovský most.
Židovská neboli přerovská brána oddělovala židovské ghetto od náměstí - stála mezi nynějším náměstím Dr. E. Beneše a náměstím Svobody mezi dnešními domy
č.p.19 a 20. Protože bránila dopravě, byla zbořena v roce 1906.
3
Do roku 1933 měly věžní hodiny na farním kostele Nanebevzetí Panny Marie plechové ciferníky čtvercového tvaru, jak je vidět na starých fotografiích. Nové hodiny
od fy. K. Heinz z Prahy pořízené v roce 1933 už měly samočinné elektrické natahování a skleněné, žárovkami prosvětlené ciferníky (ty jsou na věži dodnes), hodinový
stroj byl vyměněn za elektronický v roce 2002.
4
Perentykl - kyvadlo.
5
Zvonaři zde myslí autor zvoníky - tedy osoby, které si přivydělávaly zvoněním.
6
Jednalo se zřejmě o velký požár Holešova z roku 1817, zobrazený na oltáři sv. Floriána na pravé straně kostela malířem Janem Křtitelem Kislingrem.
7
Zvon Marie, původně největší holešovský zvon, byl ulit v roce 1650. V šedesátých letech 19. století ale pukl a byl nahrazen (částečně přelit) novým zvonem od fy.
Hilsner z Vídně v roce 1871, kdy byl vytáhnut na věž, jak autor popisuje.
8
Jedná se o levou stranu kostela (z pohledu od vchodu do kostela směrem k hlavnímu oltáři), mužská strana je napravo.
9
Autor popisuje výměnu dlažby v kostele, kterou provedl stavitel Rolek v roce 1933. O objevu hrobek byl tehdy sepsán protokol - hrobka, do které se vchází po levé
straně kostela cihlovým schodištěm, je umístěna před hlavním oltářem a kdysi byla vyloupena, o čemž svědčí shnilá prkna dřevěných rakví a lidské kosti, vše rozházené po podlaze. Kdo byl v této hrobce pochován, nevíme, buď se jedná o hrobku ještě ze starého, původního kostela a jsou v ní majitelé panství ještě před Rottaly,
nebo jsou to holešovští měšťané či kněží.
10
Jedná se druhou starou hrobku, do které proboural z původní hraběcí rottalovské hrobky pod Černou kaplí stavitel Fischer průchod, upravil ji a byly sem přemístěny
rakve Rottalů. Z původní rottalovské hrobky pak byla vytvořena hrobka hrabat z Wrbna.
11
Nyní jsou tyto postavníky umístěny částečně v Černé kapli a částečně v kostele sv. Anny.
12
Jednalo se původně o márnici z dob, kdy byl hřbitov kolem kostela - přenesen odtud nejprve do nynějších Smetanových sadů v roce 1660 a v roce 1856 potom ze
Smetanových sadů do nynější Grohovy ulice, kde je doposud.
13
P. Eduard Wolf - děkan a farář holešovský v letech 1893 - 1907.
14
Jedná se o dům č.p. 11 s průchodem na náměstí Sv. Anny, kde byla radnice od roku 1854 (do té doby byla radnice v domě č.p. 32 - nyní „Davidův dům“ s prodejnou
chovatelských potřeb na náměstí Dr. E. Beneše).
15
Zatímco pecen (velký chléb) měl v té době kulatý tvar a vážil kolem 3 - 4 kg, „štrycle“ měla podlouhlý tvar (v podstatě v současnosti nejobvyklejší u chleba) a vážila
1,5 - 2 kg.
16
Lámanka - drobné zlomkové obilní kroupy.
17
Opět myšlena budova radnice č.p. 11 s průchodem ke sv. Anně.
18
Zřejmě myšlen řezník z židovské rituální košer porážky, nepřesně zvané „šlachta“, na které se porážel hovězí a skopový dobytek podříznutím krční tepny a vykrvácením (z židovského liturgického pohledu je krev „nečistá“ a nelze ji konzumovat). Mohlo se jednat i o křesťana, který si přivydělával chytáním a prodejem dobytčí krve
na židovské „šlachtě“.
19
Sochou Panny Marie myšlen morový sloup na náměstí
20
Socha sv. Floriána s kašnou stávala zhruba před současným obchodním domem Morava - její podstavec je dodnes zachován (s novou sochou sv. Floriána) před
hasičskou zbrojnicí.
21
Die Haná Butter - hanácké máslo.
22
Šuplatkosn, kostn - donedávna v Holešově běžně používaný název pro komodu s velkými zásuvkami (obvykle 3 - 4).
23
Elektrickým proudem (zejména do veřejného osvětlení) začal být Holešov zásobován až od roku 1909 (proudem z parního mlýna na Novosadech.
1
2
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na září
Beletrie
BARRY Sebastian - Tajný deník: Román, který byl nominován do nejužšího výběru na Man
Bookerovu cenu, je strukturován jako deníky
dvou pisatelů - psychiatra Williama Grena,
který pracuje v léčebně pro duševně nemocné,
a Roseanne McNulty, pacientky.
BEAUMONT Maria - Zoufalé matky: Velmi
realistický, mrazivě vtipný příběh o tom, co se
odehrává za potěmkinovskou vesnicí „dokonalého rodinného života“.
FENDRYCH Martin - Slib, že mě zabiješ:
Autor román nejdříve publikoval na svém blogu, kde ho sledovali a průběžně komentovali
čtenáři.
FREY James - Můj přítel Leonard: Hluboký,
podnětný, ale i zábavný příběh o neobvyklém
přátelství.
HALL Steven - Čelisti slov: Autorův románový debut je thriller věku informačních technologií a stále postupující abstrakce.
HERBERT B. - Paul z Duny: 1. díl nové řady
nejslavnější SF ságy Duna nazvané Hrdinové
Duny.
McBAIN Ed - Zmizelé dívky: Měla to být vysněná dovolená. Detektiv Phil Colley se vydává
se svou snoubenkou Ann k pohádkovému jezeru. Idylka však končí a detektiv začíná zoufalý
boj o život proti zákeřnému nepříteli.
MURAKAMI Haruki - Konec světa & Hardboiled Wonderland: Tanizakiho cenou oceněný román, mrazivé podobenství o cestě
do temnot, skrývajících se za nablýskanou
reklamní realitou našeho světa.
O‘Connor Josiph - Obchodník: V románu sledujeme život v zásadě slušného, leč
zoufalého muže ve středním věku, který se
vlivem tragických událostí proměňuje v krutého
mstitele.
SMITH T.R. - Dítě číslo 44: Thriller odehrávající se v Rusku 50. let minulého století.
STÝBLOVÁ Valja - Lužanská mše. Music
amicus: Závěrečný díl historické trilogie o životě architekta a mecenáše Josefa Hlávky.
TOKARCZUK Olga - Běguni: Román, za který autorka získala v roce 2008 nejvýznamnější
polskou literární cenu NIKE, je postaven na kulturním fenoménu: cestování.
TOPOL Jáchym - Chladnou zemí: Lakonicky
vyprávěný příběh je archeologií hrůzy, vrstvu
za vrstvou odkrývá území novější evropské
minulosti.
Naučná literatura
BACH Steven - Leni Riefenstahlová: Život
a dílo Hitlerovy filmařky, jedné z nejkontroverznějších osobností 20. století.
CINGER František - Arnošt Lustig zadním
vchodem: Autorizovaný životopis jednoho
z nejvýznamnějších a světově nejproslulejších
českých spisovatelů.
FIELD Evelyn M. - Jak se bránit šikaně:
Praktický rádce pro děti, rodiče i učitele, který pomáhá vypořádat se s agresory všech
druhů.
HILSKÝ Martin - Rozbité zrcadlo: Výbor
z esejistické tvorby známého překladatele,
věnované angloamerické literatuře.
HRUBÝ Dan - Cesta Pražským kruhem:
Termín Pražský kruh použil poprvé Max Brod
v polovině šedesátých let minulého století.
Označil tak společenství německy píšících
autorů žijících před 2. světovou válkou v Praze. Jejich pražské osudy a stopy hledá tato
kniha.
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KAČOR Miroslav - Svědomí hrdinů: Literatura faktu o jiné tváři odbojové činnosti skupiny
bratří Mašínů.
KNOPP Guido - Zajatci: Strhující dokument
o životě válečných zajatců za 2. světové války.
KRÁLÍK Jan - Každý den s češtinou: V této
knize naleznete 121 názorných odpovědí
na 121 nejčastějších otázek, které vás zajímají,
zaměstnávají nebo i trápí jakožto současné
uživatele českého jazyka.
KŘÍŽENECKÝ Jaroslav - Pavel Bobek: Půlstoletí na pódiu: Celých pět desetiletí přináší
Pavel Bobek písně všem, kteří chtějí naslouchat. Kniha je kvalitním příspěvkem k historii
populární hudby u nás.
LARSON Edward J. - Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie, nabitý fakty
i názory.
NAKONEČNÝ Milan - Sociální psychologie:
Knihy je systematickým přehledem sociálně
psychologických jevů a kategorií.
NOVOTNÝ Petr - Filozofie nemocí. Uzdravování psychickými prostředky: Autor knihu
věnuje nemocným, aby porozuměli smyslu
své nemoci, přijali za ni odpovědnost a vyléčili se.
SAUGOUT N. - Život pro planetu Zemi: 365
tipů pro každodenní ekologický život.
STILKE Henning - 1000 rybářských potřeb:
Užitečná příručka pro každého sportovního
rybáře.
STROSS R. - Planeta Google: Studie o troufalém plánu jedné firmy organizovat všechno,
co známe.
ZINDELOVÁ M. - Dana Medřická, Irena
Kačírková, Karolína Slunéčková: Kniha zachycuje profesní dráhu i soukromý život tří
českých hereček.

JEŽKOVÁ Alena - 33 moravských legend:
Výběr pověstí a legend Moravy a Slezska, např.
i o moravském králi Ječmínkovi z Chropyně.
LABBÉ B. - Já a svět, svět a já: Kniha pro děti,
které hledají odpovědi na důležité otázky lidského života, jaké nenajdou v encyklopediích.
MARX André - Divoká tlupa hledá pomoc:
Divoká tlupa je skupina zvířat, která utekla ze
zoologické zahrady a žije v opuštěných jeskyních a v tunelech pod městem.
NIMM Jenny - Charlie a zrcadlový hrad:
Čtvrtý díl fantasy příběhů obyčejného kluka
s neobyčejnými schopnostmi.
PAUL Kirsten - Full moon kisses: Učte se
anglicky při čtení příběhů o lásce! Nová série
Lovestories 4 Girls je kombinací zamilovaného
příběhu a angličtiny.
POSKITT Kjartan - Perfektní páreček a další
vzorečky k nakousnutí: Dělá se vám z matematiky nanic? Pokaždé se při výpočtech ztratíte
a ze vzorečků se vám točí hlava? Vydejte se
správnou cestou s Perfektním párečkem.
ROARY. Borisův velký závod: Na závodní
dráze Stříbrná stopa se koná velký běžecký
závod!
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Markéta na útěku: Dívčí
román pro čtenářky od dvanácti let.
SFAR Joann - Malý princ: Komiksové zpracování slavné knihy Antoina de Saint-Exupéryho.
SKÁLOVÁ Pavla - Malostranské psí jaro:
Příběhy dvou mopsích holčiček Džiny a Fanči
a vznešené angorské kočky Vločky.
Další knižní novinky a fond knihovny
na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
mks.holesov.cz
I.Ž.

Knihy pro dětské čtenáře
BREZINA Thomas - Fantom školy: Další
Provedu drobné
napínavý případ pro čtveřici kamarádů.
BŘEZINOVÁ Ivona - Lední medvídek: Malý
stavební
zvířecí hrdina se vydává s maminkou a bráša obkladačské práce
kou do nehostinné polární pustiny na cestu
za potravou...
v Holešově a okolí
DEARY Terry - Děsivé pravdivé žraločí příběhy: Osm děsivě pravdivých historek plných
Telefon 573 395 705
napětí, nebezpečí a odvahy o žralocích.
FRANCKOVÁ Zuzana - Daniela: Příběh patMobil 736 731 776
náctileté Daniely, která po rozvodu rodičů nemá
vůbec na růžích ustláno.
GELLNER Dorota - Pralinky pro
sousedku: Krátké
humorné příběhy
pro nejmenší čtenáMasarykova 635, Holešov
ře o kocouru Albertu
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
a psu Pupíkovi.
HERGÉ - TintinoProvádíme:
va dobrodružství.
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
Chrám Slunce:
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
Tentokrát Tintin, od• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
vážný reportér, zaží• Montáž a servis domácích telefonů atd.
vá nová dobrodruž• Výškové práce bez použití lešení
ství se svým psem
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů
Filutou mezi indiány
v Peru.
Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
HOLUB Jiří - Kov Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
lik váží Matylda:
Vyprávění o tom,
Prodáváme:
jak se malý adopto• Elektroinstalační materiál
vaný kluk potýká se
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
šikanou starší spo• Kompletní materiál pro hromosvody
lužačky.

Miroslav Kunc - EMKA
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Zásadní změny v holešovském volejbalu
Tak jak napovídá titulek, holešovským volejbalem provál vítr
změn - dlouhodobý trenér a předseda oddílu Ivo Janečka ukončil
aktivní působení v těchto funkcích.
Za dobu svého působení v roli
trenéra „vytáhl“ holešovský volejbal na velmi vysokou úroveň, do
II. národní ligy. Právě díky němu
mnoho hráčů z oddílu v současné
době předvádí takové volejbalové
umění, jaké předvádí. Patří mu obrovské poděkování za odvedenou
práci, tedy krátce a stručně, „Ivo,
děkujeme“.
Nově zvolený výkonný výbor
se rozhodl pro mnoho změn. Jednou z prvních změn, které nastaly,
je vznik nového družstva. Z hráčů,
kteří neměli příležitost hrát v „A“
družstvu a navštěvovali pravidelně
tréninky, vzniklo družstvo „B“, které
bude v následující sezóně hrát krajský přebor Zlínského kraje ve stávající tělocvičně Vyšší a Střední
policejní školy Holešov.
Další změnou chce nový výkonný výbor zareagovat na stále
menšící se počet diváků a přiblížit
volejbal jako krásnou kolektivní míčovou hru holešovskému a okolnímu povědomí. Volejbalisté od této
sezóny využijí zázemí sportovní

haly Gymnázia Ladislava Jaroše
v Holešově. Tato sportovní hala
bude polohou v centru města lépe
přístupná pro diváky a samotnou
hru nebude omezovat příliš nízký
strop (nacházející se právě v tělocvičně policejní školy, doposud
zázemí holešovských volejbalistů), na který jsme vždy dostávali
od Českého volejbalového svazu
výjimku.
V hráčském kádru také nastaly změny. Několik hráčů základní
sestavy se rozhodlo ukončit hráčské působení v „A“ družstvu, hrající
už šestou sezónu II. národní ligu.
Vedlo je k tomu několik důvodů
- zdravotní stav, nespokojenost
s hrou družstva, vzájemné vztahy
v družstvu.
Výše zmíněné hráčské změny v „A“ družstvu po odchodu
několika hráčů základní sestavy
(Igor Hybner, Kamil Janečka, Jiří
Karabec) znamenaly úkol doplnit hráče na následující sezónu.
Po dlouhých jednáních se podařilo tento stav vyřešit. Po ukončení
juniorského věku se vrací mladý
a nadějný blokař Michal Koláček,
který čerpal zkušenosti v extralize juniorů za VSC Zlín. S sebou
přivedl ve stejné situaci mladého

nahrávače Tomáše Nesrstu (extraliga juniorů Zlín) z Bojkovic,
momentálně studenta brněnské
fakulty. Dále se kádr „A“ družstva
rozrostl o hostující hráče z Přerova
- Radka Matelu a Viléma Rašku
(oba Sokol Bučovice). Paradoxem
zůstává, že pouze několik hráčů je
z Holešova a blízkého okolí, zbytek
tvoří dojíždějící hráči. O to víc mne
udivuje fakt, že řada holešovských
odchovanců, kteří mají potenciál
hrát vyšší soutěž, hrát odmítá a dali
přednost krajskému přeboru.
Do všech okolností se v rozhodování nového VV, zda přihlásit
či nepřihlásit následující sezónu,
neblaze projevila finanční krize.
Celkový rozpočet oddílu musel být
stažen na minimum a část nákladů
si budou muset hráči hradit sami ze

svého. Do toho také zřejmě promluvila atraktivita tohoto sportu. Volejbalové nadšení nakonec zvítězilo
a v následující sezóně diváci budou
mít možnost podívat se na holešovský mužský volejbal v podání
II. národní ligy, krajského přeboru
a juniorského krajského přeboru.
Pevně věřím v podporu ze
strany diváků a dopředu přeji
pěkný sportovní zážitek. Domácí
zápasy se hrají vždy o sobotách
v uvedených sportovních halách.
Zahájení prvních zápasů je pravidelně v 10 hodin (mimořádně
v 9 hodin), druhé odvetné zápasy
začínají ve 13 hodin.
Rozlosování soutěží přineseme v příštím vydání Holešovska.
AN

Pravidla soutěže o 10 věcných cen
(1. plazmová televize, 2. mikrosystém, 3. DVD přehrávač, 4. mikrovlnná trouba, 5. žehlička, 6. pánev, 7. sendvičovač, 8. kuchyňská
váha vaha, 9. osobní váha, 10. stolní lampa)
1. V číslech Holešovska 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 vyjde vždy zřetelně
označený kupón s otázkou. Odpověď na otázku lze vždy najít v jiné části
Holešovska v inzerátu firmy Karhan.
2. Soutěžící odpověď na otázku vepíší na označené místo do kupónu.
Na kupón rovněž napíší své jméno, příjmení, adresu a telefonický, případně mailový kontakt. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas
s užitím svých osobních údajů pro účely této soutěže.
3. Kupóny se správnou odpovědí se posílají hromadně v zalepené obálce
na adresu redakce Holešovsko, Městský úřad Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov nebo mohou obálku s odpověďmi předat na podatelnu
Městského úřadu Holešov v ulici Masarykova 628, a to nejpozději do
11. prosince 2009. Rozhodující je razítko podatelny městského úřadu.
4. Do závěrečného slosování bude zařazen ten soutěžící, který pošle
minimálně 6 (ze 7 možných) správných odpovědí.
5. Každý soutěžící může poslat pouze jednu obálku s odpověďmi.
6. Slosování se uskuteční za přítomnosti vedoucího odboru školství
a kultury, zástupce redakce Holešovska, právníka města Holešova a zástupce firmy Karhan. Deset vylosovaných soutěžících bude zveřejněno
v posledním letošním čísle Holešovska, tedy v čísle 23.
7. Nebude-li chtít některý ze soutěžících v případě vylosování být zveřejněn v novinách, pak tuto skutečnost výrazně vepíše do soutěžního
kupónu.
8. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci města Holešova.
9. Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti
není možná.
--------------------------------- soutěžní kupón č. 2 --------------------------------Od jaké částky nabízí firma Karhan satelitní sety?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………...................................................................................
Vaše jméno, příjmení, adresa a telefon nebo e-mail:

Na sto padesát turistů a cyklistů se zúčastnilo letošního 40. ročníku akce „Rusavskými kotáry na kole i pěšky.“ Všichni aktéři si mohli
vybrat z celé řady tras vedoucích Hostýnskými vrchy. V průběhu dne
se umoudřilo i počasí, které po ránu nebylo nic moc. Akci pořádal
jako obvykle KČT Holešov a Tom medvědí stopa Holešov.
Foto Jakub Sovadina

……………………………………………………………………………………
…………..................................................................................................
Zasláním tohoto kuponu a Vaším podpisem udělujete pořadateli
souhlas s užitím osobních údajů pro účely této soutěže
...................................................................................................................
................................................................................................................
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Holešovští házenkáři zahájili sezónu úspěšně
SK Sokol Velká Bystřice - TJ Holešov
21 (12:11) 23
TJ Holešov - oddíl házené zahájil sezónu
2009-2010 prvním mistrovským utkáním na hřišti
SK Sokol Velká Bystřice vítězstvím 23:21 po prohraném poločase 11:12. V prvním poločase domácí
vedli v 9. minutě 4:1, v 15. minutě Holešov srovnal
na 5:5, ve 28. minutě byl stav 10:10 a domácí
zvýšili do konce poločasu na 12:11. Ve druhém
poločase zvýšili domácí na 15:13, ale v 50. minutě utkání již Holešov vedl o dvě branky 19:17
a 4 minuty před koncem utkání byl stav opět nerozhodný 20:20. Poslední 4 minuty vyhrál Holešov
3:1, a tím zvítězil na hřišti Velké Bystřice 23:21.
V utkání velmi dobře a nejlépe zahrál Tomáš
Balůsek, staronová posila z Napajedel, autor
10 branek. V dresu Holešova nastoupili staronoví
hráči, a to ze Zubří Robert Plšek, z Napajedel
Tomáš Balůsek a znovu to zkouší bývalý hráč
a trenér Polda Pazdera. Na limitovaný přestup
jsme udrželi Jana Capila také ze Zubří.
Sestava a branky: V brance chytal Luňák,
když Bubela se na poslední chvíli omluvil,
dále v poli hráli a stříleli branky Růžička 1,

Pazdera, Kozelský, Procházka 1, Bábek 3,
Darebník, Gahura Petr, Zetík 2, Plšek 3, Capil
3, Kasaj a Balůsek 10 branek.
TJ Holešov - Lesana Zubří
40 (17:11) 22
Ve třetím kole sezóny 2009-2010 se TJ
Holešov poprvé představil domácím příznivcům
a ve velmi dobrém, pohledném a úspěšném
utkání porazil dosud vedoucí celek tabulky Lesanu Zubří přesvědčivě 40:22 po poločase 17:11.
Domácí opět nastoupili pouze s jedním brankářem Zdeňkem Luňákem, který však podal
velmi dobrý výkon a s 50% úspěšností (ze 40
střel na branku jich 20 chytil) dal základ k přesvědčivému vítězství. První čtvrtina utkání byla
vyrovnaná a v 16. minutě byl stav 8:7 pro domácí.
Ve 23. minutě byl stav utkání 12:9 a v posledních
čtyřech minutách prvního poločasu domácí zvýšili
na rozdíl šesti branek na 17:11. Na 17 branek
potřebovali domácí 33 střel a brankář z 20 střel
chytil 9. Střelecky se v 1. poločase chytil Balůsek
se 6 a Plšek a Zetík se 3 brankami. První branku
ve II. poločase vstřelili hosté, ale domácí šňůrou

3 branek zvýšili na 20:12. V polovině II. poločasu
byl stav utkání 24:18. V posledních 15 minutách
druhého poločasu se předvedl v brance Luňák a
od stavu 26:19 jej hosté překonali pouze 3krát
a domácí téměř stoprocentně proměňovali rychlé
protiútoky. Velmi se střelecky dařilo zejména
Tomáši Růžičkovi, Pavlu Bábkovi a Tomáši Balůskovi. Domácí nezastavila ani červená karta Zetíka
po třetím 2minutovém vyloučení v 50. minutě.
Soupeř hrál dobrou a pohlednou házenou, ale
měl smůlu na velmi dobrý výkon Luňáka v brance
domácích. Z domácích zaslouží pochvalu především Luňák v brance, střelecky se dařilo Bábkovi,
Růžičkovi, Plškovi a Balůskovi.
Sestava a branky: V brance Luňák, v poli
pak Gahura Petr, Procházka 2, Murín, Capil
2, Kozelský, Darebník, Zetík 5, Růžička 6,
Plšek 7, a Bábek a Balůsek po 9 brankách.
26. září hraje Holešov v Olomouci, 28.
září (pondělí - svátek) v 10.30 hodin doma
pohárové utkání s Telnicí a mistrovské utkání
doma v neděli 4. října 2009 v 10.30 hodin
hostíme družstvo KH Orel Paskov.
(rj)

Ženám z DFK Holešov se v novém ročníku nedaří
DFK Holešov - 1. FC Brno „B“: 1:6 (1:5)
Další trpký střet fotbalové reality 2. ligy žen
s nebojovným přístupem většiny hráček DFK …
Tak lze charakterizovat výsledek tohoto zápasu.
Přitom úvod byl opět v režii domácího celku:
na branku Brna se valil jeden útok za druhým,
ale nejistou brankářku hostí nedokázaly domácí
hráčky pořádně prověřit, a tak přišel v 10. minutě
trest: střední záložnice opětovně vzdala souboj
ve středu hřiště a po přečíslení obrany a chybě
gólmanky se Brno ujalo vedení. Domácí hráčky se nevzdávaly, útočily především po pravé
straně hřiště, kde agilní kapitánka Hana Samsonková vytvářela šance pro útočnice, ale bez
úspěchu. Přesto se domácím podařilo vyrovnat
přímo z rohu Dobroslávkovou. Vedení si domácí
celek podržel velmi krátce - úder od soupeře
přišel po standardní situaci, kdy střelu zdálky podcenila brankářka Pitnerová a sama si
míč vhodila do branky… Další chybu přidala
Jablunková, která nesmyslně přihrála přímo
na kopačky útočnici hostí a ta lacino zvýšila
vedení na 3:1. Domácí DFK začal hrát neuspořádaně a chaoticky, krajní obránkyně vytvářely
jednu chybu za druhou a výsledkem byla další
gólová asistence Jablunkové, ale opět do sítě
domácích… Debakl první půle dokonal pátý gól,
při kterém asistovala opět brankářka, která se
navíc zranila, takže do druhé půle nastoupila
do branky Hana Kršňáková. Celek hostí již nevyvíjel téměř žádný tlak, ale domácí tým nebyl
schopen vytvořit téměř nic - obrana bojovala
s trvalým přečíslením hostí díky nebránící záloze,
záložnice kromě Kamily Dětské a urputně bojující Samsonkové prohrávaly veškeré souboje
a nepomáhaly ani útočnicím, ani obraně… Totální proměnu oproti minulému týdnu prodělal celý
tým, neúčast zraněné Jolany Ďurišové na hřišti
byla velmi citelná… Ze střídajících hráček byly
nejlepší Adys Motalová s Katkou Brezanskou,
které bojovaly do posledního hvizdu, a řekly si
tak o místo v základní sestavě v příštím zápase.
Výkon celého týmu byl totálním zklamáním.
Sestava: Pitnerová, Jablunková, Stabravová, Brantalová, Pagáčová, Samsonková,
Dobroslávková, Dětská, Stolářová, Šutová,
Kršňáková.
Branka: Dobroslávková
Střídaly: Vítková, Brezanská, Motalová
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Nejlepší hráčka: Simona Brantalová,
Hana Samsonková
1. FC Přerov - DFK Holešov: 3:1 (0:0)
Kdo viděl první půli zápasu, nad výsledkem
jen kroutil hlavou… Holešov vstoupil do zápasu
s odhodláním konečně bodovat, a obraz hry
tomu odpovídal - obrana bez problémů odolávala sporadickým útokům domácích, Motalová
s Jablunkovou bez problémů zastavovaly útočnice Přerova; záložnice Samsonková s Vítkovou
a Brezanskou vytvářely šance pro útočnice,
kde se bohužel dvakrát neprosadila slabě hrající Pagáčová, a Dominika Stolářová tak byla
na hrotu opět v soubojích osamocena. Na celku
DFK byla konečně vidět proměna - hráčky bojovaly s chutí, vyhrávaly osobní souboje a velmi
dobře kombinovaly, žel opakoval se obrázek
z posledních utkání - při zakončení chyběl důraz a ani vyložená šance Stolářové po pěkné
akci a centru Samsonkové nebyla proměněna.
Domácí hráčky bránily v devíti, konec poločasu
již dohrávaly pouze pomocí odkopů, a všichni
přihlížející čekali, kdy do jejich branky začnou
padat góly. Přestávka paradoxně uškodila Holešovu - po dalších neproměněných šancích přišel
trest - do té doby výborná stoperka Brantalová
zbytečně nakopla míč do útočnice Přerova,
a nabídla jí tak pohodlně šanci ke skórování. Hosté přesto zvedli hlavu a pokračovali v náporu,
záložnice Vítková a Samsonková vytvářely další
šance útočnicím, ale přišla další chyba ve středu
obrany hostí a po obranném skluzu hráčky DFK
odpískal rozhodčí k překvapení všech pokutový
kop, který domácí hráčka proměnila. Holešov
okamžitě zvedl hlavu a po nejkrásnější akci zápasu, kdy po kombinaci na jeden dotek po levé
ose Motalová - Brezanská - Stolářová zakončila
akci úspěšně Michaela Vítková, se zdálo, že
se vývoj utkání otočí. Bohužel - svůj špatný den
dokonala zbytečným faulem v šestnáctce opět
Brantalová a Přerov zvýšil z penalty na konečných 3:1. Tento výsledek již vydržel až do konce
zápasu a ani snaha mladých hráček Holešova
nepřinesla obrat v utkání. Vzhledem k vývoji
utkání byl výsledek krutý pro hosty, neboť jejich
výkon především v první půli byl velmi dobrý
a naznačil obrat ve výkonnosti celého týmu…
Snad se bodů dočkáme již příští týden doma
v utkání s Krnovem.

Sestava: Kršňáková, Jablunková, Brantalová,
Stabravová, Motalová, Samsonková, Vítková,
Dětská, Brezanská, Stolářová, Pagáčová.
Branka: Vítková. Střídaly: Dobroslávková, Vybíralová, Weissová. Nejlepší hráčka: Pavlína
Jablunková, Hana Samsonková
Mgr. Svatava Ságnerová

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

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Fotbalisté na domácí půdě vysoko vyhráli
SFK ELKO Holešov - Sokol Kateřinice
4 (2:1) 1
Domácí začali dobře se snahou o brzké
vstřelení branky. K brance hostů se jim však
nedařilo dostat, a tak ti odpověděli ve 12. minutě
a ujali se Kamasem vedení - 0:1. Domácí marně
reklamovali ruku. Hráči Holešova znervózněli
a hra se jim vůbec nedařila. Teprve ve 31.
minutě unikl po křídle Tomáš Křenek a střelou
kolem brankáře vyrovnal na 1:1. Domácí ožili
a opět Tomáš Křenek poslal finální přihrávku
na Sedlaříka a ten uklidil míč zpoza šestnáctky
do brány - 2:1. Ve 49. minutě poslal Sedlařík přihrávku Josefu Křenkovi, který je novou akvizicí
Holešova, a ten tak v dresu Holešova vstřelil
svou první branku - 3:1. Domácí získali pevnou
půdu pod nohama. V 50. minutě T. Křenek mířil
k tyči, ale jeho střelu vykopl obránce. V 62.
minutě se dostal do slibné šance Roubalík, ale
neuspěl. Hosté se dostali do šance po delší
prodlevě v 73. minutě, ale Krejčí byl na místě.
V 87. minutě domácí pojistili výsledek. Opět
Josef Křenek prošel mezi obránci a pod brankářem završil skóre na konečných 4:1. Ještě v 89.
minutě předvedl dobré zákroky domácí brankář
Krejčí, který vyrazil tři opakované střely.
Holešov: Krejčí - Belza, Bačík, Ohlídal,
Charuza - Münster, Sedlařík, Barták, T. Křenek
- Roubalík, J. Křenek.
Střídání: 46. minuta Bejtkovský za Bartáka, 57. minuta Marek za Sedlaříka a v 74. min.
Vávra za Bačíka.
Rozhodčí: J. Tkadlec, asistenti Šťastný
a Dostálek. Diváků: 200.

FC RAK Provodov - SFK ELKO Holešov
3 (2:0) 0
K dalšímu utkání zajížděl Holešov na hřiště, kde se mu už předem nedaří. Snaha hrát
technický fotbal na zkušené mužstvo, z něhož
většina hráčů prošla mužstvem ze Zlína, byla
předem odsouzena k nezdaru. Navíc hosté
nastoupili dvakrát po sobě k utkání v různé
sestavě. V Provodově chyběli Odstrčilík, Roubalík, Marek, Frybort, Slováček a Vávra. Trenér
Malík tak měl na střídání pouze jediného hráče
do pole. Patnáct minut byla hra vyrovnaná.
V 17. minutě zaváhal Bačík s odkopem, čehož
využil Gargulák a domácí vedli 1:0. Ve 20. minutě ještě chytil Krejčí Slončíkovu šanci. Ve 27.
minutě brankář Máčala chybně vykopl míč, ale
Bejtkovský ho nedokázal obejít. O minutu později Křenek z rohu malého vápna překopl bránu.
Ve 33. minutě přišla třetí šance domácích a Březík zvýšil na 2:0. Ve druhé půli nařídil rozhodčí
Holub nesmyslný trestný kop, ze kterého se
kolem zdi trefil Josefík na 3:0. Domácí měli pět
šancí a vstřelili tři branky, hosté neproměnili ze
čtyř ani jednu. Utkání sledovalo asi 60 diváků,
z nichž 20 bylo z Holešova.
Holešov: Krejčí - Belza, Bačík, Ohlídal,
Charuza - Křenek, Münster, Sedlařík, Žiak Bejtkovský, Barták.
Střídání: 64. Uruba za Žiaka.
SFK ELKO Holešov - FK Luhačovice
3 (1:1) 2
Od prvních minut věděli hráči Holešova, že jen výhra je udrží na předních patrech

tabulky. Stále bez
Charuzy a se zraněným Roubalíkem se
pustili do soupeře.
V 11. minutě právě
Roubalíkovu střelu
brankář vyrazil před
sebe a Křenek pohotově dorazil míč
do branky - 1:0. Již ve 14. minutě měli hosté
šanci na vyrovnání, ani domácí další šance
nevyužili. Pak ale přišlo zaváhání domácích
při odkopu a trestný kop po následném faulu
zahrál velmi dobře Lukáš, když trefil růžek
branky - 1:1. Ve 46. minutě Bejtkovský táhlou
střelou prověřil brankáře, ten ale vytáhl míč
dobrým zákrokem nad břevno. Pak přišla 50.
minuta, rohový kop a Barták rozvlnil síť hostí
podruhé - 2:1. V 62. minutě zakopl křižující
hráč hostí o nohu obránce, který již neměl
míč. Z následujícího pokutového kopu hosté
opět Lukášem vyrovnali na 2:2. Předtím ještě
bravurně vyrazil míč Krejčí po střele Kovaříka.
Dobývání branky hostí v závěru se domácím
vyplatilo. V 83. minutě po přesném centru
opět vsítil vítěznou branku Honza Barták - 3:2.
Vítězství již domácí uhájili.
Sestava: Krejčí - Belza, Ohlídal, Bačík,
Barták - Marek, Sedlařík, Münster, Bejtkovský
- Roubalík, Křenek.
Střídání: 46. minuta Vávra za Sedlaříka,
46. min. Slováček za Roubalíka a 82. min.
Frybort za Bejtkovského. Rozhodčí: Bělunek
z Vigantic, přihlíželo 100 diváků.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Takřka třicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 15/2009
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Dnes je na obrázku
čelní zeď Masných krámů, která stojí na náměstí Dr. E. Beneše. I když
je fotografie malounko opravena, lze na ní tuto, dnes již opravenou památku poznat,“ napsal nám Ladislav Drábek z Holešova, který se stává
výhercem pizzy v Restauraci Kanada. Jako
druhá byla vylosována Šárka Piškulová
z Prusinovic, která si v příštích dnech zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět - Elišce
Strnadové z Horního Lapače a Jitce Macůrkové z Holešova. Všem vylosovaným
redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A protože změna je život, jak jste se
dozvěděli už v minulém vydání Holešovska, pokračujeme v soutěži, která
bude tentokrát postavena na filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze
které české komedie tento rozhovor pochází a které herečky (jmenujte
alespoň dvě) jej měly pronášet...?
„No ne, co to vidím, paní Nováková, vy jste ale vyfešákovaná.
Kampak, kampak?“
„Dobrý den, paní správcová. Jdu právě do salonu kosmetiky.“
„No, to už je nejvyšší čas…“
„Mě může urazit jenom inteligent.“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

Dotazník Holešovska
Lenka Doleželová,
vedoucí Mažoretek Holešov
Vaše životní krédo?
Dělej, jak umíš.
Ke které knize se ráda vracíte?
Mám ráda dívčí romány.
Váš oblíbený umělec?
Zdeněk Svěrák.
Jaký sport vás oslovuje?
Samozřejmě mažoretky a twirling. Ráda se ale projedu i na kolečkových bruslích.
Co máte ráda na talíři?
Vše z kuřecího masa.
Kde si ráda posedíte?
V nekuřáckém prostředí a tam, kde podávají kofolu.

Babí léto v Holešově
Krásné babí léto bylo možno cítit v posledních dnech také v ulicích
Holešova, což se projevilo u dívek a žen lehounkým letním oblečením
se vším, co k tomu patří. Letní trička, krátké sukně a dekolty vpředu
i vzadu ovládly ulice, přičemž přitáhly pozornost mnoha mužů. Ale tak
to má koneckonců být, jen ať babí léto vydrží co nejdéle.
Text a foto RR
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S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Na pustém ostrově bych nechtěla být.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Sportovní úspěch (mých svěřenkyň nebo můj vlastní) - je to pro mě
odměna za dobře odvedenou práci.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci, ze ztráty blízkých.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Jsem spokojená v dnešní době.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Nejlépe mi je v Holešově, mám tu vše, co potřebuji k životu.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Studuji Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci, takže po úspěšném dostudování snad budu paní učitelka.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
V dnešní době určitě ne.

