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cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

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.

v budově horního obchodu
pálíme za loňské ceny

• příjem objednávek 
602 619 522

nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

Pálenice Přílepy

Co vy na to, 
pane starosto?

Na posledním jednání 
městského zastupitelstva 
byl předložen materiál, 
který počítal s prodejem 
několika obecních domů. 
Zastupitelé nakonec 
přerušili projednání této 
zprávy a dohodli se na 
tom, že k prodeji obec-
ních bytů a domů bude 
svoláno mimořádné pracovní jednání. Jaký 
má vlastně město záměr s obecními domy 
a byty? Co vy na to, pane starosto?  

Bytový fond, který město vlastní, je nad-
měrný a nejsme schopni do městských domů 
a bytů investovat takové prostředky, které by 
tyto nemovitosti potřebovaly. 

Pokračování na str. 3

Co s městskými byty?

POLICEJNÍ ZÁSAH VE ŠKOLNÍ. Rozsáhlý policejní zásah ve Školní 
ulici, který se uskutečnil ve čtvrtek 1. října v ranních hodinách, snad 
pomůže snížit krádeže a loupežná přepadení na ulici a za bílého dne, 
které se v Holešově v posledních týdnech začaly rozmáhat. Postupu 
policie vyjádřil podporu starosta Holešova Zdeněk Janalík a zároveň 
poděkoval za profesionálně zvládnutou akci.

Další informace na str. 2 

Holešov - Koncem září probě-
hl v sala terreně holešovského zám-
ku další ze série „richterovských“ 
koncertů. Tentokrát se představil 
Holešovský komorní orchestr, v je-
hož repertoáru znějí hlavně barokní 

Komorní orchestr v sala terreně

Spisovatel získal prestižní cenu

Sběr železa Oslavy pokračují
skladby. Nejen o koncertech pořá-
daných k 300. výročí narození F. X. 
Richtera, ale také o Holešovském 
komorním orchestru píšeme rovněž 
na str. 12, 16 a 28.

(rr)

Jankovice, Letohrad (rr) - Spisovatel a rodák z Jankovic Jaroslav 
Pospíšil obdržel před několika dny již potřetí mezinárodní Cenu Egona 
Erwina Kische. Prestižní ocenění, které převzal v Letohradu během 
24. ročníku setkání autorů literatury faktu, se mu dostalo za knihu o Alexeji 
Čepičkovi. Více uvnitř čísla na str. 17. 

Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů města Holešov pořádá v so-
botu dne 10. 10. 2009 sběr železné-
ho šrotu. Železný šrot začnou ha-
siči svážet od pátečního odpoledne 
a budou pokračovat celou sobotu. 
S velkými a těžkými předměty na-
šim spoluobčanům rádi pomůžeme. 
Předem děkujeme.

V sobotu 10. října pokračují 
slavnosti k připomínce 300. výročí 
narození Františka Xavera Richte-
ra. Na programu bude  koncert Kap-
rova kvarteta a doplní jej beseda 
o této významné hudební osobnosti 
evropského formátu.

Podrobnosti na str. 12
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Slušným lidem v Holešově se 
snad v nejbližší době trochu ule-
ví. Na základě dlouhodobé práce 
a důkladné přípravy zablokova-
lo ve čtvrtek 1. října ráno zhruba 
osm desítek policistů z několika 
policejních složek Školní ulici a kri-
minalisté provedli ve vytipovaných 
domech čtyři domovní prohlídky.  
„Podařilo se nám zadržet věci po-
cházející z trestné činnosti a také 
tři podezřelé osoby. Byli mezi nimi 
dospělí i mladiství. Z výsledků šet-
ření vyplývá, že na trestné činnosti 
se podílely i děti,“ sdělil na páteční 
tiskové konferenci konané v budo-
vě Městského úřadu v Holešově 
Vladimír Přikryl, který je pověřený 

Při zásahu policisté objasnili pět loupežných přepadení 

řízením oddělení obecné krimina-
lity Policie ČR v Kroměříži a celé 
akci velel. V pondělí pak policisté 
doplnili, že kriminalisté z trestného 
činu loupeže obvinili čtyřiatřicetile-
tou ženu z Holešova a jejího šest-
náctiletého syna a soud je poslal 
do vazby. Žena má na svědomí 
jednu z loupeží, kterou spáchala 
společně se synem, ten navíc pro-
vedl další dvě. Poslední pachatel 
je ve výkonu trestu už teď za dříve 
spáchané trestné činy.

Podle policejní tiskové mluvčí 
Jany Bartíkové byl zásah mimo-
řádný tím, že se policistům na-
jednou podařilo objasnit hned pět 
případů loupežného přepadení.  

Drzost pachatelů, kteří přepadá-
vali zejména malé děti a starší lidi 
na frekventovaných ulicích za bí-
lého dne, neznala mezí. Od září 
došlo na Holešovsku k šestnácti 
případům násilné trestné činnosti 
a k dvanácti přestupkům proti ma-
jetku.  Mnohá z přepadení přitom 
postižení ze strachu před pomstou 
pachatelů nebo jejich rodinných 
příslušníků ani nenahlásili. Policej-
ní mluvčí upozornila, že lidé nemají 
tuto trestnou činnost podceňovat 
a mají rozhodně hlásit každé pře-
padení či krádež.

O zvýšené kriminalitě v ulicích 
Holešova hovořili na posledním 
zasedání zastupitelstva někteří za-

stupitelé i občané. „Pachatelé byli 
naprosto bezohlední, jako oběti 
si záměrně vybírali staré lidi mezi 
sedmdesáti a osmdesáti lety. Mezi 
těmito obyvateli města proto již 
panovaly obavy, což dali najevo 
i při posledním zasedání zastupitel-
stva,“ řekl starosta města Zdeněk 
Janalík, který zároveň poděkoval 
policii za skvěle odvedenou práci.

Zákrok, na kterém se podíleli 
kroměřížští kriminalisté, policisté 
obvodního oddělení Holešov, Spe-
ciální pořádková jednotka Brno, 
psovodi i strážníci Městské policie 
Holešov, se obešel bez jakýchkoliv 
incidentů.

Text a foto František Sovadina

Policejnímu zásahu ve Školní ulici asistovali i příslušníci zásahové jednotky z Brna. Jejich úkolem bylo dbát na to, 
aby při domovních prohlídkách nedošlo k žádným nepřístojnostem.   

Zásahu byli přítomni také policejní psovodi se svými psy. A takhle dopadne fotka, když  policejní pes skočí směrem k fotografovi.

Uzávěrce Školní ulice ze strany od Palackého třídy i Sušilovy ulice asistovali členové holešovské městské policie, příslušníci holešovského 
obvodního oddělení i žáci policejní školy.
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Co vy na to, pane starosto?

Tradiční Medový den v kině Svět

Prosím, může někdo pomoci?

Co s městskými byty?

Pokračování ze str. 1
Uvedu to na konkrétním pří-

kladu jednoho domu.  Na nájmu vy-
bereme ročně částku zhruba 200 
tisíc korun. Tento dům, abychom 
ho dali do pořádku a přizpůsobili 
potřebám bydlení začátku 21. sto-
letí, by potřeboval investice ve výši 
7 milionů korun, což představuje 
návratnost takto vložených pro-
středků 35 let. Je přitom zřejmé, 
že dům bude i v průběhu těchto 35 
let potřebovat další opravy. Většina 
našeho bytového fondu je prostě 
pro město naprosto nerentabilní 
záležitost. Ekonomické údaje pro 
obce a veřejnoprávní korporace 
navíc uvádějí, že obec naší veli-
kosti by měla mít zhruba 100 bytů, 
přičemž by se mělo jednat o byty 
s pečovatelskou službou a soci-

ální, nikoliv o byty pro normální 
bydlení. 

V Holešově potřebujeme asi 
150 bytových jednotek pro sociální 
bydlení a ty si musíme a chceme 
nechat. V současné době máme 
zhruba 350 bytů, takže asi 200 
z nich bychom se měli postupně 
zbavovat. Tedy začít je prodávat. 
Vedle domů se sociálním bydlením 
bychom si měli nechat také ne-
movitosti, které nám přinášejí zisk 
z nájmů, a ty bychom měli revita-
lizovat, opravit a udržovat. O tom, 
které domy se budou prodávat 
a jaký bude zvolen postup, bude 
zastupitelstvo diskutovat a hledat 
řešení na svém neoficiálním za-
sedání, které se uskuteční ještě 
tento měsíc. 

(frs)

Český svaz včelařů v Holešově pořádá v sobotu 17. října 2009 od 
8 do 15 hodin ve vestibulu kina Svět tradiční Medový den.  Zveme všech-
ny občany Holešova a okolí. Dozvíte se zde hodně věcí o včelaření, bude 
i včelařský film. Můžete si nakoupit kvalitní včelí med přímo od včelařů, 
domácí medovinu, propolisovou tinkturu i mast, medové perníky atd. 
Součástí bude i expozice zahrádkářů. 

Srdečně zvou pořadatelé 

Práce doma. www.jobdoma.cz 
Daruji dřevo ze zahrady v Holešově. Smrk, borovice, meruňka, zbytky 
lísky. Potřeba skácet a odvézt. Tel. 602 716 894.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Holešově Na Letišti, 700 Kč měsíčně, 
volná ihned (bez el. energie). Tel. 737 326 211.

SERVIS, INZERCE

Vzhledem ke svízelné situaci 
hledá mladá maminka v co nejkrat-
ší době pronájem menší místnosti 
s příslušenstvím na dobu určitou 

a nabízí aktivní výpomoc v domác-
nosti, péči o zahradu a vše potřeb-
né. Pokud můžete nabídnout po-
moc, volejte na tel. 737 731 761.

ZÁMECKÉ RYBNÍKY. Dělníci pracují na úpravě přítoku do zámeckých 
rybníků. Díky tomuto zásahu by se měla hladina vody v trojzubci zvýšit.
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Neobvyklý způsob sklizně ovo-
ce ze sadů v zámecké zahradě zvoli-
lo v letošním roce vedení Městského 
kulturního střediska v Holešově. Ved-
le tradiční možnosti pro veřejnost, 
která si může za mírnou úplatu oče-
sat či posbírat ve vymezených dnech 
plody ze zámecké zahrady, připravilo 
i další akce, které spojily sklizeň úro-
dy s propagací zámeckých sadů.

V pátek 25. září přijela do zá-
mecké zahrady pojízdná moštárna. 

MKS v rámci sklizně ovoce zviditelňuje zámecké sady
Jedná se v podstatě o velmi sil-
ný a výkonný odšťavňovač, který 
díky své technologii zpracování 
ovocnou směs nezahřívá na větší 
teplotu než 70 stupňů, což je zá-
ruka zachování mnoha důležitých 
látek, vitaminů a minerálů. Přímo 
na místě je pak šťáva stáčena do 
balení podobných krabicím s mlé-
kem a díky svému zpracování má 
dlouhodobou trvanlivost. MKS pak 
bude tuto šťávu prodávat a také po-

dávat jako občerstvení při různých 
příležitostech.   

Na přelomu září a října MKS 
Holešov připravilo výstavu ovoce 
v zámecké sala terreně, jejíž sou-
částí byly i panely s informacemi 
o historii sadů. Vystaveno bylo na 
50 druhů jablek a hrušek, mnohdy 
velmi vzácných odrůd. Návštěvníci 
mohli ochutnat i mošt a zakoupit si 
jej v trvanlivém balení. 

(frs)

Lze s velkou pravděpodob-
ností říci, že ovocné sady byly sou-
částí již prvních zahrad založených 
u panského sídla v Holešově. Do-
chované plány z let 1750 a 1775 
potvrzují, že jejich větší část byla 
vysazena na shodných plochách 
jako dnes. O pěstovaných odrů-
dách se konkrétní údaje zacho-

valy z konce 19. století. Archivně 
je doložena obnova sadu ležícího 
při pohledu od budovy zámku na-
levo od středového vodního kanálu. 
Tento sad se skládal z 20 příčných 
řad ovocných stromů. Obnova pro-
bíhala postupně po čtyři roky v le-
tech 1890 až 1893. Každý rok bylo 
vysazeno 5 řad po 12 stromech. 

Staré stromy byly odstraňovány 
postupně, vždy jen v právě obno-
vované části. Například v dubnu 
1890 bylo vysazeno 60 stromů. 
Jednalo se především o jabloně 
(18 odrůd) a hrušně (9 odrůd). 
Výsadba byla doplněna třešněmi 
v 5 odrůdách. Stromky pocházely 
z Bystřice pod Hostýnem.

V březnu 1891 byly vysazo-
vány stromy pocházející ze školek 
Viktoria v Želešicích u Brna. Ten-
tokrát výrazně převládly jabloně, 
kterých bylo vysazeno 48 kusů 
v 16 odrůdách. Vysazený sortiment 
byl doplněn osmi hrušněmi, dvě-
ma meruňkami a dvěma třešněmi, 
vždy jeden kus od jedné odrůdy. 
V dubnu 1892 byly již vysazovány 

jen jabloně (37 odrůd) a hrušně 
(12 odrůd), pocházející ze Želešic 
a ze školek ve Zdounkách.  Během 
tří let bylo do sadu vysazeno 180 
nových stromů ve 116 odrůdách.  
70 procent z tohoto počtu tvořily 
jabloně v 80 odrůdách. Nejvíce 
stromy byly zastoupeny odrůdy 
Car Alexandr, Ananasová reneta 
a Panenské české.

Poslední velká obnova zámec-
kých sadů byla provedena v pade-
sátých letech 20. století. Vzhledem 
k tomu, že bylo zamýšleno zřídit 
v zahradě ovocné arboretum, došlo 
k výsadbě většího množství ovoc-
ných odrůd i staršího sortimentu. 
Podle výsledků inventarizace odrůd 
ovocných dřevin z roku 2005 se ve 
zdejších sadech uchovalo přes 50 

odrůd jabloní doplněných několika 
hrušněmi. Z odrůd, jejichž výsadba 
je doložena mezi roky 1890 - 1892, 
jsou stále v sadech pěstovány odrů-
dy jabloní Bismarkovo, Blenheimská 
reneta, Boskoopské, Coxova rene-
ta, Gdánský hranáč, Grávštýnské, 
Panenské české, Parkerovo, Par-
ména zlatá zimní, Ribstonské, Ri-
chardovo žluté, Řehtáč soudkovitý.   

V rámci prohlídky zámku 
vystavené ovoce v zámec-
ké sala terreně zhlédli také 
členové zájezdu z Hodsla-

vic (na snímku). Někteří 
z nich ochutnali také 

ovocný mošt. 

Ředitel Městského 
kulturního střediska 

v Holešově 
Pavel Chmelík 
při rozhovoru 
s redaktorem 
televize RTA. 

V zámeckých sadech začal samosběr jablek. Termíny česání či sbírání jsou vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin. Trhaná jablka stojí 5 korun za kilogram, padaná 
1 korunu za kilogram. Zájemci se mohou přihlásit ve správní budově zámku vedle 
hlavního vchodu do zámecké zahrady. Další informace na telefonu 776 693 702.

Začal samosběr jablek
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Přijaté usnesení č. 300/2009. Rada 
města Holešova schválila udělení 
Pamětního listu v deskách Janu Uru-
bovi, bytem Holešov, u příležitosti 
jeho osmdesátého bezpříspěvkové-
ho daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 301/2009. 
Rada města Holešova schválila 
udělení Pamětního listu v des-
kách u příležitosti 90. výročí za-
ložení Junáka v Holešově  Aloisi 
Reimerovi, bytem Holešov, Mile-
ně Machálkové, bytem Holešov, 
Haně Reimerové, bytem Holešov, 
Stanislavu Štěpánovi, bytem Ho-
lešov, Pavlu Šťastnému, bytem 
Holešov, Žanetě Mlodzikové, by-
tem Holešov, Kateřině Staňkové, 
bytem Přílepy, Zdeňku Hlobilo-
vi, bytem Dobrotice. Zodpoví-
dá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 303/2009. Rada 
města Holešova schválila zřízení 
věcného břemene na pozemcích 
p.č. PK 148/1 a PK 155, k.ú. Koli-
čín, s vlastníkem Věrou Čuříkovou 
z důvodu realizace akce „Holešov-
sko sever - kanalizace“ za cenu 
10.000 Kč vč. DPH. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 304/2009. 
Rada města Holešova I zrušila 
usnesení Rady města Holešova 
č. 160/2009 ze dne 18. 5. 2009 
na zřízení věcného břemene 
a udělení souhlasu pro JMP Net, 
s.r.o., a II schválila návrh zřízení 
věcného břemene pro JMP Net, 
s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, 
IČ: 27689841, zastoupená spo-
lečností Jihomoravská plyná-
renská, a.s., Brno, Plynárenská 
499/1, IČ: 49970607, na pozem-
cích p.č. 1330/1, 1346/1, 1367/1, 
1368/5, 1368/1 a 1329/5, vše k.ú. 
Holešov, v souvislosti s realizací 
stavby „Holešov - okružní křižo-
vatka silnice II/438 - ul. Tovární“. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 305/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se 
společností RAPOS, spol. s r.o., Ho-
lešov, Nerudova 325, IČ: 25504487, 
na veřejnou zakázku „Holešov - re-
konstrukce kulturního a společen-
ského centra 1. etapa“ v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 306/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit dohodu o podmínkách 
zřízení stavby s Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, Zlín, K Majáku 5001, 
IČ: 70934860, v souvislosti s re-
alizací investiční akce „Silnice 
II/490: Holešov - jihovýchodní 
obchvat“ v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: ZM 14. 9. 2009.

Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 14. září 2009 

Přijaté usnesení č. 307/2009. Rada 
města Holešova schválila zřízení 
věcného břemene na pozemku 
p.č. 2600/40 v k.ú. Holešov se 
společností KOLTICO, s.r.o., Ho-
lešov, Tovární 1630, IČ: 25521144, 
v souvislosti s realizací investiční 
akce „Odpadové centrum Holešov“ 
za cenu 11.900 Kč vč. DPH. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 308/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit pořízení změny 
územního plánu města Holešova 
na návrh Milana a Olgy Kulhei-
mových, bytem Holešov, ze dne 
2.9.2009 spočívající ve změně 
funkčního využití pozemků p.č. 
1806/1, 1806/2, 1806/3 a 1806/6 
v k.ú. Holešov na plochy bydlení. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťast-
ný. Termín: ZM 14.9.2009.
Přijaté usnesení č. 309/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
pořízení změny územního plánu 
města Holešova spočívající ve změ-
ně funkčního využití pozemků p.č. 
1047/4, 965 a částí pozemků p.č. 
1047/3 a 1048/5 v k.ú. Všetuly na 
smíšené plochy výroby a služeb. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 310/2009. 
Rada města Holešova schválila 
úplné znění nájemní smlouvy 
uzavřené mezi městem a Úřa-
dem práce Kroměříž na užívání 
městských nebytových prostor 
v objektu čp. 1275 na nám. Sv. 
Anny v Holešově v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 311/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Růženou Vaší-
kovou, bytem Holešov, na užívání 
bytu vel. 1+0, o výměře  26,15 m2, 
označeného č. 44, v městském 
domě s pečovatelskou službou čp. 
1597 na ul. Novosady v Holešově. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: 1.10. 2009.
Přijaté usnesení č. 312/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova, po projednání žádosti 
společnosti RE/MAX, schválit 
zveřejnění záměru prodeje měst-
ských nemovitostí 1. budova čp. 
38 na pozemku p.č. 96, pozemek 
p.č. 96, zast. plocha, o výměře 
569 m2, a pozemek p.č. 93, za-
hrada, o výměře 121 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého ná-
vrhu, 2. budova čp. 54 na po-
zemku p.č. 120/1, pozemek p.č. 
120/1, zast. plocha, o výměře 
428 m2, pozemek p.č. 119/2, zast. 
plocha (zbořeniště), o výměře 
29 m2, pozemek p.č. 120/2, zahra-
da, o výměře 177 m2, k.ú. Hole-
šov, dle předloženého návrhu, 
3. budova čp. 192 na pozemku 

p.č. 463, část pozemku p.č. 463, 
zast. plocha, o výměře cca 400 
m2, část pozemku p.č. 464/3, ost. 
plocha, o výměře cca 400 m2, 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu a 4. budova čp. 543 na 
pozemku p.č. 1415/1, a pozemek 
p.č. 1415/1, zast. plocha, o vý-
měře 366 m2, k.ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 313/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
prodej městského pozemku p.č. 
1947/1, orná půda, o výměře 
10.090 m2, k.ú. Holešov, společ-
nosti SYNER Morava, a.s. (dříve 
SYNER Manďák, a.s.), Kroměříž, 
1. máje 532/5, IČ: 63493675, za 
účelem vybudování infrastruktury 
a následného prodeje stavebních 
pozemků dle schválené studie za-
stavitelnosti zpracované Ing. arch. 
Dujkou z 08/2007 č. 22/2007 v ak-
tualizovaném znění Ing. arch. Pet-
ra Vrány z 03/2009 za kupní cenu 
250 Kč/m2 + náklady s tímto prode-
jem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 314/2009. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 1. 
schválit způsob prodeje pozemků 
na základě usnesení ZM/116/2008 
s tím, že předmětné pozemky 
mohou být prodány i společnos-
ti, jejímž jediným zakladatelem 
je společnost SYNER Morava, 
a.s., Kroměříž, a prodej pozemků 
v lokalitě „Nad Sadovou“ může 
být proveden ve dvou etapách: 
I. etapa - výměra do cca 25.500 
m2 za cenu 250 Kč/m2, tj. cca 
6.380.250 Kč a II. etapa - výměra 
cca 24.500 m2 za cenu 250 Kč/
m2 a 2. pověřit starostu města 
jednáním a uzavřením potřeb-
ných smluv k zajištění prodeje 

pozemků v lokalitě „Nad Sado-
vou“. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 315/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
rámcové smlouvy o službách elek-
tronických komunikací a o prodeji 
elektronických komunikačních zaří-
zení a jejich příslušenství s podmín-
kou uzavření dohody o kompenzaci 
formou poskytnutí slevy se společ-
ností T-Mobile Czech Republic, a.s., 
Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 
649 49 681, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, 
Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 316/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit dodatek č. 1 ke Statutu 
ST 01/06 Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ilona Kupko-
vá. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 317/2009. 
Rada města Holešova schválila 
v souladu s usnesením Zastupi-
telstva města Holešova ze dne 
15.6.2009 rozpočtové opatření 
č. 3/2009. Zodpovídá: Ilona Kupko-
vá. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 318/2009. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 31. srpna 2009. 
Přijaté usnesení č. 302/2009. Rada 
města Holešova udělila příspěvko-
vé organizaci Centrum pro senio-
ry u příležitosti 30. výročí otevření 
Pamětní list v deskách a vyslovila 
pracovníkům této organizace po-
děkování za náročnou práci. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík v.r.
starosta města

 Josef Bartošek v.r.
ověřovatel zápisu                               
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Přijaté usnesení č. 102/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo ověřovateli zápisu 
Mgr. Ivanu Bozděchovou a Bc. 
Jaroslava Chmelaře.
Přijaté usnesení č. 103/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Zdeněk Hlobil, Vojtěch 
Jurčík a Bc. Jana Slovenčíková.
Přijaté usnesení č. 104/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo předložený a doplněný 
program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 
14. září 2009.
Přijaté usnesení č. 105/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
vzalo na vědomí informaci sta-
rosty města o činnosti orgánů 
města od posledního jednání 
Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 106/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova vza-
lo na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Holešova 
ze dne 15. června 2009. 
Přijaté usnesení č. 107/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova I. 
zrušilo usnesení č. 57/04/2006/Z 
ze dne 21. 9. 2006 a II. schválilo 
bezúplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemkům p.č. 1801/4, 
p.č. 1828/10 a p.č. 1828/11, vše 
v k.ú. Dobrotice, od České re-
publiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
dle předložené smlouvy o bez-
úplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/BKM/643/2009-BKMM. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 108/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova sou-
hlasilo s přijetím finančního obnosu 
ve výši 350.000 Kč od společnosti 
gate seven, a.s., Olomouc, Riegro-
va 373/6, na veřejně prospěšné 
účely. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 109/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo úplatné nabytí 
vlastnických práv k pozem-
kům od jednotlivých vlastníků 
za cenu 80 Kč/m2 v souvislosti 
s realizací investiční akce „Silni-
ce II/490: Holešov - jihovýchodní 
obchvat“ dle přiloženého sezna-
mu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 110/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo úplatné nabytí vlast-
nického práva k pozemkům p.č. 
1730/2 a 1708/2, vše k.ú. Dobro-
tice, z vlastnictví Mgr. Tomáše Zá-
mečníka o celkové výměře 1.622 
m2 za cenu 80 Kč/m2, cena celkem 
129.760 Kč, v souvislosti s realiza-
cí investiční akce „Silnice II/490: 
Holešov - jihovýchodní obchvat“. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.

Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
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Přijaté usnesení č. 111/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo bezúplatné nabytí 
vlastnického práva k pozem-
kům p.č. 461/1, 428/2 a 2001/2, 
vše v k.ú. Holešov, od České re-
publiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
v souvislosti s realizací investič-
ní akce „Silnice II/490: Holešov 
- jihovýchodní obchvat“. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 112/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo bezúplatné nabytí vlast-
nického práva k pozemku p.č. 
2345, k.ú. Dobrotice, od České 
republiky - Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových 
v souvislosti s realizací investiční 
akce „Silnice II/490: Holešov - ji-
hovýchodní obchvat“. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 113/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo dohodu o podmínkách 
zřízení stavby s Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, Zlín, K Majáku 5001, 
IČ: 70934860, v souvislosti s re-
alizací investiční akce „Silnice 
II/490: Holešov - jihovýchodní 
obchvat“ v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 114/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo dodatky ke zřizovacím 
listinám příspěvkových organizací: 
1/ dodatek č. 3 ke zřizovací listi-
ně 1. Základní školy Holešov 2/ 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
2. Základní školy Holešov  3/ do-
datek č. 4 ke zřizovací listině 3. 
Základní školy Holešov  4/ doda-
tek č. 3 ke zřizovací listině Mateř-
ské školy, Holešov, Masarykova 
636 5/ dodatek č. 3 ke zřizovací 
listině Mateřské školy, Holešov, 
Havlíčkova 1190 6/ dodatek č. 2 
ke zřizovací listině Mateřské školy, 
Holešov, Grohova 1392 7/ dodatek 
č. 7 ke zřizovací listině Městské-
ho kulturního střediska Holešov 
8/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
Centra pro seniory 9/ dodatek č. 6 
ke zřizovací listině Střediska volné-
ho času 10/ dodatek č. 3 ke zřizo-
vací listině Ústřední školní jídelny 
Holešov dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 115/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočtové opatření 
města Holešova č. 6/2009 dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ilona Kupková. Termín: 
bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 116/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo dodatek č. 1 ke Statutu 
ST 01/06 Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova dle předloženého 
a upraveného návrhu. Zodpovídá: 
Ilona Kupková. Termín: bezod-
kladně. 
Přijaté usnesení č. 117/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 44 s použitím 
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, pořízení změny 
územního plánu města Hole-
šova na návrh Petra Vokouna, 
bytem Holešov, ze dne 27.5.2009 
spočívající ve změně funkční-
ho využití areálu bývalé farmy 
Žopy na plochy zemědělské 
výroby - chov koní a agroturis-
tika, drobné výroby a živnosten-
ských provozoven. Své usnese-
ní podmínilo úhradou nákladů 
spojených s pořízením změny 
v dané lokalitě navrhovatelem. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťast-
ný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 118/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 44 s použitím 
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, pořízení změny 
územního plánu města Holešova 
na návrh společnosti Eurostřechy, 
s.r.o., Holešov, Dobrotice 28, ze 
dne 8.6.2009 spočívající ve změ-
ně funkčního využití pozemku p.č. 
2600/54 v k.ú. Holešov na plochu 
občanské vybavenosti - polyfunkč-
ní zařízení se záměrem výstavby 
ubytovny. Své usnesení podmí-
nilo úhradou nákladů spojených 
s pořízením změny v dané loka-
litě navrhovatelem. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 119/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 47 odst. 5) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném zně-
ní, zadání Změny č. 14 územního 
plánu města Holešova dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 120/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 44 s použitím § 55 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném 
znění, pořízení změny územního 
plánu města Holešova na návrh 
Milana a Olgy Kulheimových, by-
tem Holešov,  ze dne 2.9.2009 
spočívající ve změně funkčního vy-
užití pozemků p.č. 1806/1, 1806/2, 
1806/3 a 1806/6 v k.ú. Holešov 
na plochy bydlení. Své usnesení 

podmínilo úhradou nákladů spo-
jených s pořízením změny v dané 
lokalitě navrhovatelem. Zodpoví-
dá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 121/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 44 s použitím 
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, pořízení změny 
územního plánu města Holešo-
va spočívající ve změně funkční-
ho využití pozemků p.č. 1047/4, 
965 a částí pozemků p.č. 1047/3 
a 1048/5 v k.ú. Všetuly na smí-
šené plochy výroby a služeb. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťast-
ný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 122/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova schvá-
lilo prodej části městského pozem-
ku 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 termí-
nu do 31.12. 2009. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem pozbývá toto usne-
sení platnost. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 123/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo bezúplatný pře-
vod 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, zahra-
da, o výměře cca 10 m2, p.č. 
1522/1, ost. plocha, o výměře 
cca 42 m2, p.č. 1522/2, ost. plo-
cha, 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. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 124/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje 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. Ter-
mín: 21. 9. 2009. 

(Pokračování na str. 7)
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Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 14. září 2009

(Dokončení ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 125/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo 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: 21. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 126/2009. Za-
stupitelstvo města Holešova schvá-
lilo 1. úplatné nabytí části pozemku 
p.č. 267/2, orná půda, o výměře 
cca 650 m2, k.ú. Tučapy, od Karla 
Pospíšilíka, bytem Holešov - Tu-
čapy, za cenu dle předloženého 
návrhu a 2. úplatné nabytí 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. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 127/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje části městského pozemku 
p.č. 647, ost. plocha, o výmě-

ře cca 15 m2, k.ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
21. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 128/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova 
přerušilo projednávání žádosti 
společnosti RE/MAX Activ Reality 
o prodej městských nemovitostí 
do příštího jednání zastupitelstva 
města. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: ZM 9. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 129/2009. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo prodej městské-
ho pozemku p.č. 1947/1, orná 
půda, o výměře 10.090 m2, k.ú. 
Holešov, společnosti SYNER 
Morava, a.s. (dříve SYNER Man-
ďák, a.s.), Kroměříž, 1. máje 
532/5, IČ: 63493675, za účelem 
vybudování infrastruktury a ná-
sledného prodeje stavebních 
pozemků dle schválené stu-
die zastavitelnosti zpracované 
Ing. arch. Dujkou z 08/2007 č. 
22/2007 v aktualizovaném znění 
Ing. arch. Petra Vrány z 03/2009 
za kupní cenu 250 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 130/2009. 
Zastupitelstvo města Holešova I. 

schválilo způsob prodeje pozemků 
na základě usnesení ZM/116/2008 
s tím, že předmětné pozemky mo-
hou být prodány i společnosti, je-
jímž jediným zakladatelem je spo-
lečnost SYNER Morava, a.s., Kro-
měříž, a prodej pozemků v lokalitě 
„Nad Sadovou“ může být proveden 
ve dvou etapách: I. etapa - výměra 
do cca 25.500 m2 za cenu 250 Kč/
m2, tj. cca 6.380.250 Kč a II. etapa 
- výměra cca 24.500 m2 za cenu 
250 Kč/m2 a II. pověřilo starostu 
města jednáním a uzavřením po-
třebných smluv k zajištění prodeje 
pozemků v lokalitě „Nad Sadovou“. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.

Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo zveřejnění záměru prodeje  
1. městských nemovitostí - objektu 

bez čp/če, na pozemku p.č. 137/3 
a pozemek p. č. 137/3, zast. plo-
cha, o výměře 80 m2, k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu a 2. části  
městského pozemku p.č. 138, za-
hrada, o výměře cca 200 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo 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 v.r.
starosta města

 Mgr. Ivana Bozděchová v.r.     
ověřovatelka zápisu

 Bc. Jaroslav Chmelař v.r.
ověřovatel zápisu

Navštivte nový autoservis

AUTO BARRETO

Novosady 465, Holešov, tel.: 736 400 300, 573 509 140 
e-mail: info@autobarreto.cz, www.autobarreto.cz 
otevíraci doba: Po-Pá | 8-17

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

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

Z důvodu plánovaných oprav na zařízení distribuční soustavy bude 
přerušena dodávka elektrické energie: dne 14. 10. od 7.30 do 15.30 
v části ulice Samostatnosti, dne 19. 10. od 9.30 do 11.30, dne 21.10. od 7 
do 12 hodin a dne 23. 10. od 13 do 15 hodin, vypnutá oblast se bude 
týkat ulic nebo jejich částí: Bezručova, Luhy, Masarykova, Pivovarská, 
Tyršova a prodejny Lidl.

Přerušení dodávky proudu
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Břeskným zvukem skotských dud začalo 
v sobotu 26. září 2009  v 11 hodin  u kostela sv. 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze roz-
loučení s památníkem čs. vojákům ve skotském 
Arisaigu - památníkem stovkám českosloven-
ských vojáků z druhé světové války, kteří právě 
v Arisaigu prošli výcvikem Special Operations 
Executive a v odvážných akcích v týlu nepřítele, 
na území obsazeném nacisty i v bitevním nasa-
zení na frontě se zasloužili nejen  o osvobození 
své vlasti, ale i o svobodu jiných národů. Mnozí 
za to zaplatili životem.

U památníku s motivem přistávajícího 
padáku, který je vyroben z žuly, aby odolal 
nárazům větrů, které v Arisaigu často dosahují  
rychlosti  až 160 km/hod., a vzdoroval tříšti 
mořské vody, promluvili mimo jiné Dr. Paul 
Millar - generální honorární konzul ČR v Edin-
burgu - předseda výboru Česko-skotské charity 
(Czech Memorial), která je hlavním organizáto-
rem stavby památníku; dobrou češtinou vzdala 
hold našim vojákům také Její Excelence paní 
velvyslankyně  Spojeného království Velké 
Briánie a Severního Irska. A potom také host 
velmi vzácný: poslední žijící z  307 parašutistů 

Splaťme dluh našim hrdinům

Výsadkoví veteráni z Holešova přispěli na památník ve Skotsku

Studenti Gymnázia Ladislava 
Jaroše v Holešově se každoročně 
zapojují do řady matematických 
soutěží. Stejně tomu bylo i v loň-
ském školním roce 2008 - 2009. 

Během školního roku proběh-
la pro všechny ročníky matematic-
ká olympiáda. Mezi nejúspěšnější 
studenty patří Matěj Novák z primy, 
který v kategorii Z6 obsadil 1. mís-
to v okresním kole. Ze sekundy 
Jolana Hradilová obsadila 2. mís-
to v okresním kole v kategorii Z7 
a Adéla Miklíková se stala vítězkou 
krajského kola v kategorii Z9. 

Studenti z gymnázia slavili úspěchy na matematických soutěžích
Největšího úspěchu v mate-

matické olympiádě dosáhl student 
oktávy Jan Vaňhara. Zvítězil v ka-
tegorii A v oblastním kole a postou-
pil do celostátního kola. Tam jako 
úspěšný řešitel obsadil 10. místo. 
Své roční úspěchy zakončil na 50. 
ročníku Mezinárodní matematické 
olympiády v německých Brémách. 
Olympiády se zúčastnilo 565 sou-
těžících ze 104 zemí. Náš student 
byl členem šestičlenného družstva, 
které reprezentovalo Českou re-
publiku. Jan Vaňhara se v konku-
renci mladých matematiků neztratil 

a získal bronzovou medaili. Blaho-
přejeme mu k velkému úspěchu 
a děkujeme za reprezentaci naší 
školy a České republiky.

Další matematická soutěž, 
ve které uspěli žáci holešovského 
gymnázia, byla Pythagoriáda. Ma-
těj Novák z primy obsadil 1. místo 
v okresním kole ve své kategorii. 

Matematický klokan je soutěž, 
která probíhá každoročně téměř 
na všech základních a středních 
školách v naší zemi. I v této soutěži 
byli naši žáci úspěšní. V kategorii 
kadet obsadila Lucie Tomčíková 

z kvarty 1. místo v krajském kole. 
V kategorii junior Klára Křížková 
získala 1. místo, Petr Tomčík 
2. místo a Barbora Holcová 
3. místo v okresním kole. V kate-
gorii student Jan Vaňhara zvítězil 
v krajském kole.

Všem žákům, kteří úspěšně 
reprezentovali holešovské gymná-
zium v matematických soutěžích, 
srdečně blahopřejeme. Zároveň 
jim přejeme, aby další roky byly 
pro ně neméně úspěšné.

RNDr. Stanislava Jamrišková

absolvujících výcvik v Arisaigu  a vysazených 
na území protektorátu pan  Jaroslav Klemeš, 
plukovník v.v. - ve svých 87 letech zavzpomínal 
zvučným hlasem na léta válečná a připomenul 
i píseň, kterou si tehdy po náročných dnech 
výcviku vojáci zpívali.

Hrdinství našich vojáků  uctili položením 
květin k památníku zástupci dalších státních 
institucí a  minutou ticha také všichni přítomní, 
mezi nimiž  byli  i  dárci, kteří přispěli na stavbu 
památníku. 

Jedním z dárců je i Klub vojenských 
výsadkových veteránů z Holešova, jehož 
členové na jednom ze svých letošních 
zasedání přijali záslužné rozhodnutí při-
spět ze svého rozpočtu na stavbu toho-
to památníku budovaného k poctě jejich 
předchůdců. Organizátoři a městská část 
Praha 2, ve které se konalo slavnostní 
rozloučení, pozvali dárce k účasti na této 
slavnosti. Výbor KVVV Holešov pak na 
svém zasedání pověřil zastupováním při 
tomto slavnostním rozloučení svého člena 
Josefa Bartoška, místostarostu města Ho-

lešova. V této souvislosti je třeba 
předat poděkování organizátorů 
stavby památníku,  jakož i všech 
řečníků dárcům, kteří přispěli na 
jeho stavbu.

Slavnostní rozloučení bylo za-
končeno hymnami v podání vojen-
ské hudby. S požehnáním svatého 
otce Benedikta XVI. dne 27. 9. 2009  
v Brně-Tuřanech se památník vydá 
na svou pouť do skotského Arisai-
gu, kde bude slavnostně odhalen. 
Na závěr snad jen pár slov dvou 
známých osobností, které projekt 
stavby památníku podporují:

„Podpořit projekt Czech Me-
morial je pro mne nejenom ctí, ale 

i povinností. Považuji za čest podpořit takovýto 
záměr zejména v dnešní době, kdy lacinost, 
pokleslost a komerce ovládají naše životy a od-
vracejí naše zraky od těch nejlepších lidí a nej-
podstatnějších okamžiků naší, ne tak vzdálené 
historie. Moc jim děkuji a moc si jich vážím. 
Zároveň děkuji i těm, kteří tento projekt iniciovali 
a uskutečňují. 

V nejhlubší úctě Ondřej Vetchý, herec.“
„Generace, které zapomínají na odvahu 

a obětavost svých předků ve válce proti zlu, 
dávají zlu šanci znovu se pokusit o triumf. 
Zdeněk Svěrák, herec a scenárista.“ 

Nebuďme generací, která zapomíná, a ne-
dopusťme, aby zlo znovu triumfovalo. I malý čin 
je více než pouhé řeči.

D.B.

Místostarosta Holešova Josef Bartošek 
s posledním žijícím parašutistou vysazeným 

na území protektorátu Jaroslavem Klemešem.

Památník, který bude stát ve skotském Arisaigu.  

Český svaz chovatelů Holešov - pořádá u příležitosti 105. výročí 
založení spolku v chovatelském areálu na Plačkově výstavu holubů, 
drůbeže a králíků. 

Akce se koná 10. a 11. října. Otevřeno bude v sobotu od 12 do 
17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin. Děti mají vstup zdarma. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Český svaz chovatelů Holešov  

Výstava holubů, drůbeže 
a králíků

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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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Místní akční skupina (MAS) - Partnerství 
Moštěnka rozhodla o rozdělení prvních 4 milionů 
korun z programu Leader pro žadatele z regionu. 
Ve své první výzvě vybrala 8 z 10 předložených 
projektů. Podporu získají například obce Želato-
vice, Vlkoš, Rymice a Žeranovice na úpravu ve-
řejných prostranství včetně zeleně a bezpečnosti 
dopravy, městys Dřevohostice na výsadbu nové 
zámecké aleje či Mikroregion Holešovsko na 
pořízení informačních cedulí ve 13 obcích. MAS 
podpořila také projekty dvou zemědělců.

MAS nyní uzavřela příjem projektů do 2. 
výzvy, jehož uzávěrka byla v pátek 2. října. 
Do programu se přihlásilo 11 projektů. Jsou 
to rekonstrukce ZŠ a MŠ ve Staré Vsi, nová 
výstavba či obnova hasičáren v obcích Pa-
cetluky, Lechotice a Přestavlky, volnočasová 

Peníze dostanou také obce z Holešovska
centra v obcích Dobrčice a Líšná, nové klubovny 
v obcích Podolí a Lipová, dětská zahrada v Do-
maželicích, modernizace fotbalového hřiště 
v Beňově a sportovního areálu v Horním Lapači. 
Na tyto projekty je vyčleněno 5,9 milionu korun, 
ale požadavek činí 7,3 milionu korun. Výběrová 
komise zasedne v pondělí 19. října v Kostelci 
u Holešova. Před hodnocením se ve stejný 
den dopoledne opět uskuteční veřejné slyšení 
žadatelů, které je otevřeno pro veřejnost.

MAS - Partnerství Moštěnka bude od le-
toška až do roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 
milionů korun pro místní projekty v evropském 
programu Leader, který zajišťuje ministerstvo 
zemědělství. 

Tomáš Šulák
 předseda MAS - Partnerství Moštěnka

Rodinná pohoda Vyškov o.s. a Oblast-
ní charita Kroměříž  pořádají svépomocnou 
skupinu  „ČAJ O PÁTÉ“, která je určena ro-
dinným pečovatelům a všem, kteří pomáha-
jí nemocným s různými formami demence. 
Svépomocná skupina se schází v prostorách 
Charity Kroměříž  ve Ztracené ulici č. 63 od 
17 hodin. Během prázdnin, v lednu a v září se 
svépomocná skupina nekoná.

Pro veškeré informace o svépomocných 
skupinách a této problematice se mohou ro-
dinní pečovatelé obrátit na sociální porad-
nu tel.: 573 330 013, e-mail: socialni.porad-
na@seznam.cz a Charitní dům Cetechovice  

Svépomocné skupiny pomáhají rodinným pečovatelům
573 368 071. Rodinní pečující mají možnost 
se domluvit na  osobní konzultaci v rodinách 
po telefonickém objednání.

Rodinní pečovatelé v rámci svépomocné 
skupiny řeší aktuální problémy s péčí o člo-
věka s demencí, získávají informace o Alz-
heimerově chorobě, k dispozici jsou zdarma 
informační materiály a informace o aktivitách  
České alzheimerovské společnosti a možnosti 
sociálních služeb v regionu. Na tato setkání 
zveme odborníky ze zdravotnictví, kteří se 
touto problematikou zabývají, a též zástupce 
domovů pro seniory, které přijímají klienty 
s demencí. 

Termíny setkání 2. pololetí 2009 - 10. listo-
padu a 1. prosince.

Cílem těchto skupin je snaha řešit pro-
blémy péče o člověka s demencí, předávat 
podporu, zkušenosti a pomoc občanům na 
Kroměřížsku.

 
Bc. Anna Valachová, ředitelka Oblastní charity 
Kroměříž

Zdeněk Choura - pečující - tel.: 773 279 481

Mgr. Monika Vymazalová, vedoucí Charitního 
domu pokojného stáří Cetechovice

V minulých dnech byl schválen územní 
plán obce Martinice, který byl zpracován dle 
nového stavebního zákona. Tento projekt byl 
zčásti financován z prostředků Zlínského kraje. 
Obec Martinice v územním plánu mimo jiné 
vyčlenila lokality určené k výstavbě rodinných 
domů. V návaznosti na připravovanou průmys-
lovou zónu a vybudování rychlostní komunikace 
R49 obec očekává zájem o výstavbu rodinných 
domů v této oblasti. Tímto jsou vytvářeny  pod-
mínky pro další rozvoj výstavby v obci.

Územní plán 
obce Martinice
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Poslední zářijový den se v SVČ TYMY 
Holešov nesl ve slavnostním duchu. Dopoledne 
symbolicky přestřihli pásku na znamení otevření 
nového Informačního centra pro mládež (ICM) 
zástupci města Holešova, místostarostové 
Rudolf Seifert a Josef Bartošek a zástupce 
krajského úřadu Jiří Štěpán.

Mimo jiné byli na otevření přítomni i ředitel 
Městského kulturního střediska v Holešově 
Pavel Chmelík a Lenka Hasníková z Městského 

Holešov má jediné Informační centrum pro mládež v okrese 

ICM  v prostorách TYMY nabídne klientům nepřeberné 
množství informací.  

informačního centra. V neposlední řadě je nutné 
také zmínit zástupkyně Národního informačního 
centra pro mládež z Prahy.   

ICM, které sídlí  v prostorách SVČ TYMY 
Holešov, nabídne svým návštěvníkům nepře-
berné množství informací v široké škále odvětví 
- počínaje volným časem a konče informacemi 
z regionu nebo z oblasti cestování. Tyto pro-
story budou moci využít také mladí při čekání 

na kroužek v SVČ TYMY Holešov. ICM už má 
své místo i na internetu. Na stránkách www.
icmholesov.estranky.cz můžou zájemci najít 
spoustu zajímavých odkazů, článků a dat. Mimo 
Uherské Hradiště je to jediné ICM v rámci 
Zlínského kraje. Od 1. října přivítají všechny 
zájemce v ICM každý všední den v čase od 
13.00  do 18.00 hodin.   

(Pracovníci ICM Holešov)

Informační centrum pro mládež otevřeli místostarostové Holešova 
a zástupce krajského úřadu. 

MOTORÁČEK je cvičení rodičů s dětmi od 2 měsíců do 6 let, které pro-
bíhá jednou týdně ve skupinkách po 5 až 7 dětech stejného věku. Zaměřuje 
se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, sociální a komunikační dovednosti 
dítěte, spolupráci matky s dítětem a práci v kolektivu, podporu posílení svalů 
dítěte, zlepšení koordinace pohybu a orientace v prostoru, grafomotoriku, 
cvičení na gymnastických míčích, masáže dětí a relaxace dětí formou hry. 
Cvičení vede pedagog a dětský psycholog PhDr. Denisa Krčmová.

Nově nabízíme PORADNU PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE  - 
jednorázová individuální lekce, která pomůže rodičům zorientovat se ve 
vývoji dítěte a zodpovědět otázky z oblasti pedagogiky a psychologie, 
které je zajímají. 

Kontakt: tel. 725 756 821, e-mail: motoráček.kurs@seznam.cz. Kaž-
dé úterý od 16.15 do 18.30 a čtvrtek od 8.00 do 14.00 v herně Motoráčku 
v Tovární 1333 v budově Loany.

Cvičení pro rozvoj 
psychomotoriky dětí

Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádají od pondělí 
19. do pátku 23. října v domě U sv. Martina ve Smetanových sadech sbírku 
šatstva, a to vždy od 8 do 15.30 hodin.

V době konání této akce mohou dárci zastavit své vozidlo přímo před 
domem U sv. Martina. Vjezd je pouze z Masarykovy ulice - tedy od kina. 
Na případné dotazy odpovíme na tel.: 573 398 468 nebo 737 484 565.

Přijímáme letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, 
látky, funkční nádobí, hračky, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. 
Z ekologických důvodů nepřijímáme ovšem obnošenou obuv, kožichy, 
oděvy z umělých vláken a kabáty. Uvítáme také libovolný finanční pří-
spěvek, který bude sloužit na pokrytí nákladů spojených s dopravou do 
centrálního skladu.

Humanitární sbírka šatstva

V měsíci říjnu probíhají na posádkové střelnici Dobrotice ostré střelby 
v následujících termínech.
Čt 8.10. 7.00 - 11.00, Pá 9.10. 8.00 - 12.00, So 10.10. a Ne 11.10. nestřílí 
se, Po 12.10. 8.00 - 12.00, Út 13.10. 8.00 - 13.00, St 14.10. 9.00 - 18.00, 
Čt 15.10. 8.00 - 17.00, Pá 16.10. 7.00 - 13.00, So 17.10. 9.00 - 18.00, 
Ne 18.10. 9.00 - 14.00, Po 19.10. 8.00 - 16:00, Út 20.10. 7.00 - 15.00, 
St 21.10. 7.00 - 15.00, Čt 22.10. 7.00 - 18.00, Pá 23.10. 7.00 - 11.00, So 
24.10. a Ne 25.10. 2009, Po 26.10. 8.00 - 12.00, Út 27.10. a St 28.10. 
2009 nestřílí se, Čt 29.10. 7.00 - 11.00, Pá 30.10. 7.00 - 12.00, So 31.10. 
9.00 - 15.00. (red)

Ostré střelby v říjnu

Pravidla soutěže o 10 věcných cen 

--------------------------------- soutěžní kupón č. 3 ---------------------------------

Jaký kontinent můžete objevit v Elektrocentru Karhan?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Vaše jméno, příjmení, adresa a telefon nebo e-mail:

……………………………………………………………………………………

…………..................................................................................................

Zasláním tohoto kuponu a Vaším podpisem udělujete pořadateli 
souhlas s užitím osobních údajů pro účely této soutěže

...................................................................................................................

................................................................................................................

(1. plazmová televize, 2. mikrosystém, 3. DVD přehrávač, 4. mikrovln-
ná trouba, 5. žehlička, 6. pánev, 7. sendvičovač, 8. kuchyňská váha, 
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 mi-
nimálně 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. 
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Dům kultury Kroměříž a Fo-
toklub Domu kultury Kroměříž vás 
zvou na výstavu fotografií nazvanou 
FOTOBRANÍ 2009. Výstava, která 
bude umístěna ve vestibulu kro-
měřížského „kulturáku“ ve dnech 
od 15. do 29. října, bude zahájena 
vernisáží 15. října v 16 hodin. Svou 
tvorbu zde vystaví nejen členové 
fotoklubu, ale rovněž pražský foto-
graf Jan Anděl. Výstava Fotobraní 
2009 je otevřena denně od 9 do 
17 hodin.  (rr)

Podzimní obloha nabízí plno zajímavých objektů pro dalekohled. Pře-
devším je to velká galaxie v souhvězdí Andromedy, která je mimo jiné také 
nejvzdálenější objekt, který lze vidět pouhým okem. Vzdálená je od nás 
asi 2 400 000 světelných let (v kilometrech by bylo toto číslo vyjádřeno 
jako 22 704 a patnáct nul), za jasné a bezměsíčné noci ji snadno najdete 
jak pouhým okem, tak malým kukátkem. Ve hvězdárenském dalekohledu 
je pak vidět její jasné jádro a za výborných podmínek i dvě sousední 
galaxie. Zajímavostí je, že asi za miliardu let se galaxie z Andromedy 
srazí s naší a celou ji pohltí. Můžeme se ale také podívat na náš Měsíc, 
kde uvidíte stovky kráterů, ale i měsíční moře a další povrchové útvary. 
Z planet je viditelný Jupiter, který se pohybuje nízko nad jihozápadním 
obzorem každý večer. Na Jupiteru lze pozorovat jeho oblačné pásy 
a také jeho čtyři velké měsíce měnící hodinu co hodinu svoji polohu. 
Přijďte se proto podívat na hvězdárnu každý pátek a sobotu od 14 do 
18 hodin a pak na večerní pozorování dalekohledem po setmění - nyní 
okolo 20. hodiny. Více na http://hvezdarna-holesov.wz.cz

Měsíční povrch, jak jej lze vidět dalekohledem na naší hvězdárně.

Chodník do Žop, který bude sloužit i jako cyklostezka, je těsně před 
svým dokončením. 

Pozorování v zámecké hvězdárně Fotobraní 2009 Půjčíme všem. 
Stačí OP. 

Volejte okamžitě 
a střelhbitě 

na tel.: 
739 617 572, 
724 753 915. 
Nejsme linka 

900…
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Oslavy pořádá město Holešov ve spolupráci 
s MKS Holešov, Základní uměleckou ško-
lou F. X. Richtera Holešov, o.s. Castellum 
Holešov a spolupodílí se Státní okresní 
archiv Kroměříž, Ústav hudební vědy filo-
zofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, 
Moravské zemské muzeum v Brně, Muze-
um Kroměřížska, Rádio Vltava (Eurorádio), 
Farní úřad Římskokatolické církve Holešov, 
holešovské základní a střední školy a další 
subjekty
 
Proběhlo
Duben
• 24. 4. „Koncert k výročí F. X. Richtera“ - 
Pražský komorní orchestr - velký sál zámku
Pořádalo Rádio Vltava (Eurorádio) a město Hole-
šov - proběhl přímý přenos do 15 zemí EU 

Květen
• 20. 5. Absolventský koncert žáků Základní 
umělecké školy Holešov - sala terrena zámku
• 28. 5. Závěrečný koncert žáků ZUŠ F. X. 
Richtera Holešov - velký sál zámku 

Září
• 15. 9. - Zahájení oslav výročí narození 
F. X. Richtera
- 16.00 hod. - Vernisáž grafičky Hany Čápové 
- Městská galerie 
 (15. 9. - 27. 9. 2009)
- 18.00 hod. - Vernisáž o F. X. Richterovi 
a výstavy žáků holešovských škol k výročí 
FXR - první sál zámku naproti velkému sálu + 
přilehlé chodby (15. 9. - 13. 12. 2009)
- 19.30 hod. Zámecký koncert - zámek Hole-
šov, velký sál 

Úvodní koncert k podzimní části oslav 300. 
výročí narození F. X. Richtera (a k 220. „výročí 
úmrtí“ umělce). Vystoupil Symfonický orchestr 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kromě-
říž a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře 
P. J. V. Kroměříž.

• 30. 9. v 18 hod. - Koncert Holešovského 
komorního orchestru 
Koncert v rámci festivalu k 300. výročí narození 
F. X. Richtera - sala terrena zámku 

(pořádá město Holešov + MKS Holešov)

Říjen
• 10. 10. v 16 hod. - beseda s Dr. Jarmilou 
Tauerovou, ředitelkou Národního muzea - Mu-
zea Antonína Dvořáka Praha, o osobnosti FXR 
a jeho době - sala terrena zámku
a v 18 hod. - Koncert „Kaprova kvarteta“ 
k oslavám výročí FXR - sala terrena zámku

 (město + MKS)

• 25. 10. Den díkůvzdání - „Holešovské hody“
- 9.30 hod. - Mše sv. a žehnání nových insignií 
města Holešova (praporu) - kostel Nanebevzetí 
P. Marie Holešov
- 15.00 hod. - Připomínka státního svátku ČR 
a představení nového praporu města veřejnosti 
- prostory u památníku T. G. Masaryka (před 
gymnáziem v ul. Palackého)
- 16.30 hod. - Koncert klavíristy Karla Košárka, 
holešovského rodáka, u příležitosti uvedených 
událostí a výročí narození FXR - velký sál zám-
ku (sala terrena)
- Setkání zástupců partnerských měst

(město, farní úřad ŘKC Holešov, MKS)

Program oslav 300. výročí narození F. X. Richtera v Holešově

Součástí oslav jsou koncerty, výstavy, přednášky a další doprovodné akce… 
Změna programu vyhrazena!
Listopad
• 4. 11. v 19.00 hod. - Společný koncert známé-
ho souboru Hradišťan a Holešovského dětské-
ho sboru Moravské děti - velký sál zámku

(MKS + HDS MD) 

• listopad - Koncert tria „Proměny synkopy“ 
k oslavám dvou výročí FXR

Sala terrena zámku Holešov
(město + MKS)

Prosinec
• 1. 12. v 18 hod. - Adventní koncert učitelů 
a žáků Zákl. umělecké školy FXR Holešov - 
kostel N. P. Marie Holešov (ZUŠ FXR + farní 
úřad)

• 13. 12. Slavnostní koncert a program k 300. 
výročí narození F. X. Richtera 
- 14.30 hod. - „Matiné“ u památníku FXR v Rů-
žové zahradě hol. zámeckého parku 
Připomínka 50. výročí odhalení památníku FXR 
v Holešově
- 15.00 hod.- Uvedení na trh knihy o FXR od 
Dr. P. Macka, vedoucího Ústavu hudební vědy 
FF MU Brno, a beseda s autorem - malý sál 
zámku (sala terrena) 
- 17.00 hod. - Slavnostní koncert Filharmonie B. 
Martinů Zlín k oslavám 300. výročí narození hu-
debníka, skladatele a pedagoga F. X. Richtera 
(1709 Holešov - 1789 Štrasburk) - vyvrcholení 
a ukončení oslav - zámek Holešov, velký sál
- Návštěva z Mannheimu v Holešově 

 (město + MKS + …)

Město Holešov - MěÚ Holešov, Masaryko-
va 628, 769 17 Holešov, tel.: 573 521 111 
(R. Seifert 573 521 202, 724 030 893), 
www.holesov.cz, rudolf.seifert@holesov.cz

Městské kulturní středisko Holešov - Nám. 
Dr. E. Beneše 62, 769 01 Holešov, tel.: +420 
573 397 384(701), +420 573 396 797, e-mail: 
chmelik@mks.holesov.cz; 
www.holesov.info

František Xaver Richter

(1. 12. 1709 Holešov - 12. 9. 1789 Štrasburk)

Skladatel, kapelník, interpret a hudební 
teoretik a organizátor František Xaver Richter 
se narodil v Holešově v roce 1709, kde se 
dostal i do styku s Holzbauerovou zámec-
kou kapelou, která působila ve službách rodu 
Rottalů v holešovském zámku. Poté studoval 
v Uherském Brodě u jezuitů a dále ve Vídni, 
Francii, Holandsku a v Anglii. Poté působil 
jako „vícekapelník“ knížete-opata v Kemptenu 
ve Švábsku a následně 22 let byl houslistou, 
skladatelem a zpěvákem-basistou v knížecím 
orchestru bavorského kurfiřta Karla Theodora 
v Mannheimu (v letech 1747 až 1769). I když 
zde nedosáhl významnějšího formálního po-
stavení, byl v tomto hudebním prostředí, které 
představovalo absolutní špičku v celé Evropě, 
velmi činorodý. F. X. Richter byl vlastně hlavním 
hudebním pedagogem mannheimského hudeb-
ního života. Napsal zde německy teoretické 
dílo „Poučení o harmonii aneb Důkladný návod 
k hudebnímu umění a pravidelné kompozici“, 
které bylo jednak jediným teoretickým dílem 
vzešlým z mannheimského orchestru, jednak 
shrnovalo teoretická východiska toho, čemu se 
později začalo říkat „Mannheimská škola“. Patřil 
tedy k několika hlavním osobám mannheimské-
ho hudebního života.

Od roku1769 působil jako kapelník dóm-
ského sboru ve Štrasburku, kde i 12. 9. 1789 
zemřel. Jeho chrámové i světské skladby se 
těšily ve své době velké vážnosti a vycházely 
v tištěné podobě v mnoha evropských zemích. 
Vynikal i jako učitel kompozice a jeho žáky byli 
mnozí významní hudebníci. Byl čelním před-
stavitelem tzv. Mannheimské hudební školy 
a svými komorními a orchestrálními díly při-
spěl k vývoji klasického instrumentálního slohu 
(ovlivněn jím byl např. W. A. Mozart, J. Haydn 
a další velikáni). 

Doprovodné kresby Leon Svobodník
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Nejen tajuplný modrý filtr zářících reflek-
torů přispěl k pohodové atmosféře v sobotu 
26. září, kdy v komorním prostředí holešovské-
ho Drive Clubu proběhl již tradičně na podzim 
bluesový večírek. Příznivce blues především 
nadchli maďarští akustičtí JACK CANNON 
BLUES BAND, kteří přestože se „jen“ zastavili 
v Holešově na své cestě do Budapešti, sklidili 
ohromný a nečekaný úspěch. 

Mezi staré bardy patřili přerovští Mothers 
Follow Chairs, tentokrát v malinko pozměněné 
sestavě s kontrabasistou Josefem Pakem, zná-
mým například z tria Radka Pastrňáka či z Joe 
After Tria, které jsme mohli slyšet na jednom 
z jazzových bálů. 

Dalším hostem Bluesové soboty byla ka-
pela Petr Kalandra memory band, která se 
v Holešově představila již loni v létě a která  
ani letos opět nezklamala. Kapela také chystá 
na příští rok vzpomínkový pořad k nedožitým 
šedesátinám Petra Kalandry. 

Celý večer uzavřeli havířovští Blues com-
pany o něco tvrdším bluesrockovým koncertem 
a spokojené publikum mohlo v téměř ranních 
hodinách konečně ulehnout k spánku a tiše 
vplout do tmavomodrých snů…

Vladimíra Dvořáková
Foto Jiří Lošťák

Bluesová sobota v modrém závoji
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CD TIP

PETRA JANŮ: KOUZLO
Jedna z událostí podzimu 2009 je tady: 
nové studiové album Petry Janů! Dáma 
s rockovou minulostí, muzikálovou no-
blesou a profesionální prvotřídností se 
s přípravou neukvapila. Její postavení 
ve špičce naší populární hudby ostatně 
nepotřebuje sezónní doplňování reper-
toáru za každou cenu. Sada nahrávek 
na tomto albu je jasným důkazem, že 
čekání se vyplatilo.
Skladatelé R. Šandor, J. Zmožek, J. Škor-
pík, O. Petřina či D. Solař a textaři H. 
Sorrosová, E. Krečmar, M. Kuželka, Z. 
Rytíř či P. Vrba jsou zárukou výborné spo-
lupráce. Zahraniční předlohy dostaly nový 
aranžérský obal i textový obsah, přesně 
zacílený na naše posluchače - například 
Vrbův skvělý Anděl, původně od Julie 
Morrison. Kapela Charlieho Blažka je 
zpěvačce velmi kompetentním doprovo-
dem v každé muzikantské náladě.
Mimořádným partnerem je tu pak Petr 
Kolář v písni queenovského B. Maye 
No One But You (Jsou dál, jsou). Oba 
vytvořili vskutku brilantní pár pro hitovou 
připomínku faktu, že ti opravdu dobří 
často umírají příliš mladí.
Bez marketinkových berliček se vrací 
zpěvačka vokálem jedinečná a čistě hu-
debním oslovením posluchačů v mimo-
řádně sympatické podobě. Abrakadabra: 
s dobře vybranými baladickými písněmi 
tohle její Kouzlo opravdu funguje!

RR

Po vernisáži Hany Čápo-
vé byl 15. září uveden do 
prodeje grafický list z díl-
ny této renomované gra-
fičky a malířky věnovaný 
300. výročí narození F. X. 
Richtera. Zájemci si jej 
mohou zakoupit v Měst-
ské galerii Holešov, ale 
také v Městském infor-
mačním centru na náměs-
tí Dr. E. Beneše. Členové 
o. s. Castellum Holešov 
mají dle předsedy Jiřího 
Zapletala slevu. 

(rs)

Grafický list 
Hany Čápové
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Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

FILMOVÉ TIPY
G. I. JOE
(USA, akční film v českém znění)
Organizace zvaná G. I. Joe používá nej-
vyspělejší technologie k boji se zlem. 
V hledáčku jejích členů se aktuálně na-
chází zbrojařská firma Destro, která to 
nepokrytě hraje na více stran, a hlavně 
záhadná organizace zvaná Kobra, jejíž 
aktivity kormidlují svět směrem k čím dál 
většímu chaosu. Kino Svět uvede ve čtvr-
tek 22. 10.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH 
RYTÍŘŮ (Dánsko, rodinný dobrodružný 
film v českém znění)
Další volné pokračování dánské dob-
rodružné série s historickou tematikou. 
Ztracený poklad Templářských Rytířů je 
dobrodružný detektivní příběh odehrávající 
se na dánském ostrově Bornholm. Čtyři 
děti se zapletou do záhady kolem kostelů, 
tajného bratrstva, Templářských Rytířů, 
a legendárního pokladu. Kino Svět uvede 
v sobotu 24. a neděli 25. 10.

S. S. D. (Rusko, horor s titulky)
V televizi se rozjíždí show s názvem Pio-
nýrský tábor a je vybráno deset účastníků. 
Všichni společně s mladou televizní mode-
rátorkou odjíždí do zapadlého pionýrského 
tábora ze sovětské éry. Podle pravidel 
reality show opustí každý týden jeden 
z účastníků tábor a vrátí se domů, vítěz 
soutěže, který zůstane v táboře jako po-
slední, dostane milion rublů. Pravidla hry 
se však zničehonic mění, když se spojení 
s televizními štáby ztratí a jeden z účast-
níků show je brutálně zavražděn. Když 
ostatní najdou vzkaz s tajemným podpisem 
S.S.D. (Smrt sovětským dětem!), pochopí, 
že výhrou pro vítěze nebude milion rublů, 
ale jeho vlastní život…  Kino Svět uvede 
ve čtvrtek 28. a pátek 29. 10. 

Čtvrtek 8. 10. až neděle 11. 10. v 19.30 h: 
JÁNOŠÍK - SR/ ČR/ Maďarsko/Polsko,kopro-
dukční  historické drama. Příběh nejslavnějšího 
zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. 
Stal se symbolem lidového odporu proti pan-
skému 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 ti-
tulní roli český herec Václav Jiráček.

Sobota 10. 10. a neděle 11. 10. v 17.30 h: 
VZHŮRU DO OBLAK - USA, rodinný animo-
vaný v českém znění. Výroční 10. film studia 
Pixar vypráví o 78letém prodejci balonků Fre-
dricksenovi, který si splní svůj sen a přiváže 
si na svůj dům tisíc balonků a odletí s ním 
do Jižní Ameriky. Až poté zjistí, že se k němu 
připojil původce jeho nočních můr, osmiletý 
průzkumník divočiny Russell. Jejich společná 
pouť do ztraceného světa je plná emocí, hu-
moru a nápaditých příhod! 

Pondělí 12. 10. v 19.30 h: ARCHITEKT 
ODPADU - Velká Británie, dokument s titul-
ky. Američan Michael Reynolds přes třicet 
let s úspěchem staví velmi levné domy, které 
disponují vlastním zdrojem energie, vody i tep-
la. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, 
plechovky od piva a skleněné láhve. Tato 
překvapivě skvěle fungující alternativa byd-
lení z dílny vystudovaného architekta a za-
stánce trvale udržitelného rozvoje z Nového 

Mexika přesto, anebo spíš právě proto v USA 
neustále naráží na nejrůznější byrokratické 
překážky. Celé tři roky zaznamenával reži-
sér Oliver Hodge práci Michaela Reynold-
se a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil 
se s ním a s jeho partou podobně nadšených 
spolupracovníků i na tsunami zcela zničené An-
damanské ostrovy, kde se jejich levné a účelné 
domky setkaly s velkým nadšením. 

Úterý 13. 10. a středa 14. 10. v 19.30 h: MUŽI 
V ŘÍJI - ČR, komedie. Veselá komedie o vel-
kých věcech na malém místě, o velké politice, 
velkých citech a velkém umění. S prvotřídními 
herci i v epizodních rolích. Každý vábí každého 
na svoje cíle, na své ego, pro svoje potěšení; to 
vše uprostřed velkolepého Mistrovství Evropy 
ve vábení jelenů... Hrají Jaroslav Plesl, Martin 
Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, 
Pavel Zedníček, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, 
Igor Bareš, Martin Huba, Igor Chmela, Da-
vid Novotný, Petr Váša a další. Režie Robert 
Sedláček. 

Sobota 17. 10. a neděle 18. 10. v 19.30 
h: DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA - ČR, 
hudební film. Filmový záznam legendárního 
představení divadla Semafor, které uvedlo 
v minulé sezoně Národní divadlo Praha v režii 
Miloše a Petra Formanových. Hrají Jiří Suchý, 
Dáša Zazvůrková, Petr Stach, Petr Píša, Te-
reza Hálová a další. 

Pondělí 19. 10. a úterý 20. 10. v 19.30 h: 
OPERACE DUNAJ - ČR, tragikomedie. Hos-
tům v malé české hospůdce pořádně zhořklo 
pivo poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý 
a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové 
invaze nepřátelsky naladěných spřátelených 
vojsk. Příběh z 21. srpna 1968, který měl 
nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný polský 
divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným 
dohledem Jiřího Menzela stvořil komediální 
příběh o jednom ostře sledovaném polském 
tanku, který se střetl s českou realitou.

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, JEHO DOBA 
A HOLEŠOV - výstava, která je součástí pod-
zimních oslav 300. výročí narození hudeb-
ního skladatele, je umístěna v prvním patře 
holešovského zámku.
 
JOŽA UPRKA - prezentace děl významné-
ho moravsko-slováckého malíře. Výstava, 
která je umístěna ve dvou sálech holešov-
ského zámku, potrvá do konce října. 

FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA - ko-
lekce černobílých fotografií holešovského 
autora, která měla premiéru na letošní vý-
stavě Kresby světlem 6, je umístěna v inte-
riéru zámecké vinárny do konce roku.

Sobota 17. 10. ve 21 h: VLASTA TŘEŠ-
ŇÁK - koncert písničkáře, bluesmana, 
výtvarníka, jehož  zpěvácká interpretace 
je v českém folku patrně nejexpresivnější, 

vždy emocionální, a tím pro posluchače su-
gestivní. Do Holešova zavítá po roce se svou 
skvělou doprovodnou kapelou. Drive Club.

Neděle 18. 10. v 15 h: LUČNÍKOVO PU-
TOVÁNÍ (z cyklu Loutkové neděle). Hudební 
pohádka pro nejmenší o neposedném lučním 
koníkovi Lučníkovi, který chtěl přelstít paní Zimu 

a málem na to doplatil vlastním životem, nebýt 
kamarádky ze Zelené louky. 

Úterý 20. 10. v 19.30 h: FONTÁNA PRE ZU-
ZANU - divadelní verze kultovního filmového 
muzikálu. Účinkují hvězdy Národního divadla 
Bratislava. Velký sál zámku.

Pátek 23. 10. v 19 h: OzvěnyTýdne 
židovské kultury - divadelní představení 
Romeo, Julie a tma a koncert francouz-
ské klezmerové skupiny GLIK. Drive 
Club.

Úterý 27. 10. v 19.30 h: NA TÝ LOUCE 
ZELENÝ - známá lidová opereta v prove-
dení Hudebního divadla Karlín. Kinosál.
 
Pátek 30. 10. od 9 h: DVEŘE OTE-
VŘENÉ DO KINA - jeden den v roce, 
kdy mohou děti i dospělí nahlédnout 
do promítací kabiny a jiných zákoutí kina 
Svět, dozvědět se něco o kinotechnice 
a promítání. Prohlídky kina budou začínat 
v 9 a 11 hodin, odpoledne pak ve 14 
hodin. Součástí prohlídky bude promítání 
filmů a burza filmových plakátků. 

Písničkář Vlasta Třešňák zahraje v holešovském 
Drive Clubu v sobotu 17. října.
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Partnerské město Holešova, Považská 
Bystrica, slavilo 25. září obdobu našich hodů 
- „Považskobystrický jarmok“. Letošní akce 
byla ve znamení významné účasti Holešova. 
Pořadatelem bylo vedle města Považská Bys-
trica zejména tamější PX Centrum, jejich kul-
turní středisko, které je zapojeno jako vedoucí 
partner do projektu přeshraniční spolupráce, 
financované fondy EU - Návrat ke karpatským 
tradicím. 

V rámci tohoto projektu pozvali Považ-
skobystričtí skupinu členů holešovského Klubu 
umění a řemesel, kteří v připravených stáncích 
předváděli několika tisícovkám diváků různá 
lidová řemesla - pletení z pedigu, zdobení per-
níčků, malbu na textil, patchwork, korálkování 
a další techniky. Několik členek našeho klubu 
předvedlo pletení košíků i dětem z jedné z po-
važskobystrických školek a děti samy si zkusily 
uplést vlastní košíčky. 

Odpoledne pak jarmark vyvrcholil verni-
sáží tradičních řemesel, která prezentovala 

Holešovská řemesla slavila úspěch v zahraničí

Holešovský komorní orchestr zahrál v sala terreně

především výrobky holešovských amatérských 
řemeslnic a řemeslníků a byla umístěna v obno-
vených prostorách kina Mier - sídla PX Centra. 
Výstavu otevřel považskobystrický primátor 
Dr. Miroslav Adame a zástupci holešovského 
klubu seznámili přítomné včetně řady novinářů 
s aktivitami a historií vzniku Klubu umění a ře-
mesel v Holešově. 

Vedoucí holešovské výpravy do Považské 
Bystrice, tajemník Městského úřadu Holešov 
ing. František Fuit,  pozval představitele Považ-
ské Bystrice do Holešova a poděkoval za vřelé 
přijetí od našich slovenských partnerů.

Ze strany PX Centra Považská Bystri-
ca skvěle připravená akce přispěla nemalou 
měrou k propagaci a popularizaci Holešova 
u našich slovenských partnerů, navíc i my sami 
jsme zjistili, že se ve srovnání s proslavenými 
slovenskými lidovými řemeslníky nemáme za 
co stydět.

-kb-

Holešovský komorní orchestr zahrál 
30. září v sala terreně holešovskézo zámku. 
Koncert proběhl v rámci podzimí části oslav 

300. výročí narození F. R. Richtra. Snímek 
zachycuje závěr koncertu, kde hudebníkům dě-
kuje místostarosta Rudolf Seifert. Další koncert, 

na kterém vystoupí opět v sala terreně Kaprovo 
kvarteto, proběhne v sobotu 10. října.

Foto Pavel Vystrčil

Zbrusu novým albem se může pochlubit 
soubor Avrix, který na samotné nahrávce tvoří 
dvě Holešovanky - Kateřina Hájková (zpěv) 
a Danuše Pospíšilová (kytara, rainstick) a ještě 
jeden „přespolní“ hráč Jiří Bouda (djembe, rigg). 
Společnými silami tato trojice vyprodukova-

AVRIX VYDAL SEFARDSKÉ PÍSNĚ
la v nahrávacím studiu Golden Apple album, 
které je dnes k mání jak na jejich koncertech, 
tak v Městském informačním centru Holešov 
i v Čajírně u Pythona. Sefardské písně skupina 
uvedla už loni i letos v rámci Týdne židovské 
kultury a pokaždé šlo o mimořádný zážitek. 

Středověkem vonící písně „španělských židů“ 
mají vskutku něco do sebe stejně jako procítěný 
projev zpěvačky Kateřiny Hájkové. Tahle deska, 
která potěší zejména příznivce hudby, nemá 
šanci zestárnout.  

RR

Kaprovo kvarteto zahraje v Holešově 10. října.
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Spisovatel Jaroslav Pospíšil získal potřetí prestižní cenu

JANKOVICE, LETOHRAD - Spisovatel 
a rodák z Jankovic Jaroslav Pospíšil získal 
před několika dny již potřetí  mezinárodní Cenu  
Egona Erwina Kischce. Prestižní ocenění, které 
převzal  v Letohradu během 24. ročníku setkání 
autorů literatury faktu, se mu dostalo za knihu 
Alexej Čepička, šedá eminence rudého režimu. 
Na oceněné knize se vedle něj ještě podíleli Jiří 
Pernes a Antonín Lukáš.

Zkušený autor literatury faktu získal své 
první dvě Ceny Egona Erwina Kische už za 
knihy Hyeny (1996) a Hyeny v akci (2004).

JUDr. Jaroslav Pospíšil (ročník 1941) po-
chází z Jankovic u Holešova, kde žije dodnes. 
Vedle právnické profese je členem Obce spi-
sovatelů a Klubu autorů literatury faktu. Má za 
sebou pěknou řádku knížek. Zatímco svému 
regionu se věnuje například v knihách Svatý 
Hostýn (1990 - spolu se Z. Fišerem), Svatý 

Takto vypadá ocenění, které získal Jaroslav Pospíšil se spoluatory za knihu 
o Alexeji Čepičkovi.

Hostýn a jeho kraj v pověstech (1993) nebo 
Toulky dávnou historií podhostýnského kraje 
(1997 - spolu se Z. Fišerem a J. Motalem), 
jeho hlavní doménou zůstává tématika druhého 
a třetího odboje. Této problematice zasvě-
til knihy Radista skupiny Clay Eva vzpomíná 
(1991 - spolu s Č. Šikolou), Nesmiřitelní - Hory 
Hostýnské (1992), Nešli stejnou cestou - osudy 
parašutistů a konfidentů gestapa (1992 - spolu 
s Č. Šikolou a Č. Podzemným) nebo Sluha dvou 
pánů (1999 - spolu s F. Hanzlíkem). 

Nepřehlédnutelná je i Pospíšilova spolu-
práce na několika dokumentech (Major Antonín 
Bartoš, Světlana, Tajemství bunkru, Ploština - 
krvavá paseka, Vizovická Mata Hari, Neznámí 
hrdinové...), které natočila Česká televize.

Redakce Holešovska s ním připravuje 
rozhovor, který by měl vyjít v příštím vydání.

Robert Rohál
Úspěšný spisovatel literatury faktu 
Jaroslav Pospíšil krátce po získání 

prestižního ocenění.

Velký sál zámku, 
začátek v 19 hodin.

MKS Holešov pořádá
ve středu 

4. listopadu 2009 

KONCERT
cimbálové muziky 

HRADIŠŤAN
a sboru MORAVSKÉ DĚTI

V sobotu dne 25. září 2009 
proběhl v kulturním domě v Kro-
měříži další ročník taneční soutěže 
Kroměřížský taneční festival 2009. 

Na tanečním parketě se 
v průběhu jednoho dne vystřída-
lo více než 450 tanečních párů 
všech věkových kategorií. Počtem 
soutěžících jde v případě tohoto 
kroměřížského „klání“ o největší 

Na parketě právě tančí pár Ladislava a František Kulhaví. 

Taneční pár Ladislava a František Kulhaví 
získal čtvrté místo

Historické 
pohlednice 

taneční soutěž v České republice 
v jednom dni. 

Soutěže se zúčastnil i osvěd-
čený seniorský taneční pár, který 
tvoří Ladislava Kulhavá a František  
Kulhavý. V soutěži hobby, věko-
vá kategorie senior, se umístili na 
krásném čtvrtém místě. 

Taneční (a rovněž manželský) 
pár trénuje pod vedením Ing. Du-

šana Starečka a Aleny Starečko-
vé každé úterý vždy od 18.00 do 
19.30 hod. v hulínském kulturním 
domě. 

Popřejme úspěšnému páru, 
který se na parketě neustále vylep-
šuje, v nadcházející sezoně další 
výrazné úspěchy. 

 
(red)

Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské práce
v Holešově a okolí

 
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

Takřka stovka historických po-
hlednic Holešova se objeví v pa-
desátistránkové publikaci, kterou 
vydá koncem letošního roku město 
Holešov. Vzácné pohledy, které 
zachycují převážně začátek dva-
cátého století, pocházejí ze sbírky 
ing. Leopolda Lišky (1940 - 2006).

Retrospektivní publikace, 
která nabídne v zajímavých dobo-
vých grafických úpravách pohledy 
na dnes už neexistující anebo zre-
nomované objekty (centrum města, 
významné budovy, zámek, zámec-
ký park, restaurace...) či různé akce 
(průmyslová výstava, trhy), vyjde 
v rámci Knihovničky Holešovska. 

(rr)
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Naše dnešní galerie představuje tvorbu 
holešovského dřevořezbáře Josefa Nevřaly, 
který se věnuje rovněž restaurování soch. Pan 
Nevřala pochází ze Staré Vsi, ale v Holešově žije 
od roku 1971. I když je původní profesí letecký 
mechanik, tuhle práci už dávno nevykonává. 
Léta se věnuje práci se dřevem, na kterou má 
už třináct let živnost. 

Základy plastiky získal Josef Nevřala 
u pana profesora Ruteho. A zatímco dříve nej-

víc tvořil na chalupě na Trojáku, dnes má ateliér 
přímo ve svém domku v Holešově. 

Svou tvorbu (šlo o dřevěnou plastiku Za-
milovaní)  vystavoval naposledy letos v létě na 
tradiční výstavě Letní iluze v Městské galerii 
Holešov, předtím se prezentoval na výstavách 
v Hovězí a Luhačovicích. Není to tak dlouho, 
co pro město Kroměříž vytvořil dřevěnou sochu 
biskupa Bruna ze Schamberka, zakladatele 
Arcibiskupských sklepů v Kroměříži.    RR

GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JOSEF NEVŘALA
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JOSEF NEVŘALA

Hledáme

nové

obchodní

zástupce

www.smartpujcka.cz

774 780 001
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Krásné počasí, plno dětí a do-
spělých, dobré jídlo a pití, skvělá 
zábava. I tak by se dalo popsat 
sobotní odpoledne 26. září na vý-
letišti v Žopech u Holešova. 

Několik nadšených rodičů 
a fanoušků z řad mažoretek se 
totiž rozhodlo uspořádat zábavné 
odpoledne s pestrým programem 
určeným dětem i dospělým.

Pro děti byly připravené různé 
soutěže, zábavné úkoly, sportovní 
dovednosti a určitě všechny využily 
i skákací hrad. Na louce vedle are-
álu probíhala ukázka sokolnických 
dovedností a děti měly možnost 
povozit se na dvou konících.

Na programu byla také divácky 
velmi oblíbená ukázka hasičského 

Mažoretkový den se vydařil na jedničku

zásahu hořícího auta, jízda  na 
vysokozdvižné plošině a spousta 
dětí si zadováděla v „pěnové lou-
ce“, kterou pro ně připravil Sbor 
dobrovolných hasičů Holešov.

Zábavné odpoledne v pravi-
delných intervalech zpestřovaly 
svým vystoupením holešovské 
mažoretky Lentilky, Arabelky a je-
jich trenérky. O závěrečnou tečku, 
ba přímo třešničku na dortu, se 
postaralo pár odvážlivců z řad ma-
minek a dokonce i tatínků, kteří za 
bujarého potlesku předvedli vtipné 
vystoupení s hůlkami a třásněmi. 
„Vystupující děvčata byla pouhým 
předskokanem rodičovského vy-
stoupení,“ vysekl poklonu vystupu-
jícím rodičům náš skvělý moderátor 
Dalibor Šmakal. 

V závěru odpoledne již všich-
ni napjatě očekávali losování tom-
boly, ve které bylo možné vyhrát 
spoustu lákavých cen. 

Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravách a průběhu tohoto 
skvělého odpoledne a díky jimž 
se mažoretkový den povedl na 
jedničku.

Děkujeme panu starostovi 
Zdeňku Janalíkovi a městu Holešov 
za podporu při organizaci akce.

Věříme, že jste se s námi 
všichni dobře bavili!

Lenka Doleželová
a mažoretky Holešov

Program: 
v 17 hodin - přednáška a beseda s Dr. J. Tauerovou o F. X. Richterovi a jeho době,

v 18 hod. - koncert Kaprova kvartetu.
V programu zazní díla F. X. Richtera, A. Rössler-Rosettiho, W. A. Mozarta a A. Dvořáka.

Město Holešov a MKS Holešov Vás zvou na besedu 
a koncert pořádané u příležitosti

300. VÝROČÍ NAROZENÍ F. X. RICHTERA
Sobota 10. října, sala terrena zámku Holešov

Vstupné dobrovolné

BLACK & WHITE. Tak se jmenuje výstava holešovských fotografů Jiřího Loštáka ml. a Roberta Rohála, která byla slavnostně zahájena 
v pátek 2. října v interiéru cukrárny Jasmín ve Slavičíně. Zatímco úvodní slovo na vernisáži patřilo elegantně vtipnému Karlu Bartoškovi, na kytaru 
zahrál talentovaný Jakub Leško. Oba fotografové se ve Slavičíně představují černobílými snímky, zmínku si zaslouží také jejich pozoruhodný čer-
nobílý katalog, který byl a je určen návštěvníkům. Zatímco hlavním autorem je Jiří Lošťák ml., jeho kolega Robert Rohál se prezentuje se svými 
šesti fotoobrazy jako host. Výstava Black & White potrvá až do konce ledna příštího roku. V březnu 2009 se oba autoři představí ještě spolu s Nelly 
Billovou také v holešovské galerii, a to na tradiční výstavě Kresby světlem 6. (frs)   
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1. 10. 1899 Narozen ŠÍMA, František, básník, 
literární publicista, prozaik, vlastivědný pra-
covník,  příspěvky v regionálních časopisech, 
vlastivědných sbornících (+ 13. 8. 1972) - 110. 
výr. narození
2. 10. 1959 Narozena FILIPOVÁ, Mirosla-
va, malířka, keramička, textilní výtvarni-
ce, osobnost Valašska - 50. výr. narození
3. 10. 1909    Narozen STANĚK, František, malíř, 
sochař, řezbář (+ 29. 12. 1994)  -  100. výr. narození
4. 10. 1964 Narozena VOLÁNKOVÁ, Iva, 
dramatička, prozaička, herečka, autorka čes-
ké feministické literatury - 45. výr. narození
5. 10. 1724    Narozen KALUS, Jan, kronikář, osob-
nost Valašska (+ 21. 4. 1803) - 285. výr. narození
6. 10. 1944 Zemřel STEJSKAL, František, ilustrá-
tor, malíř (* 11. 5. 1905 v Kroměříži) - 65. výr. úmrtí
7. 10. 1949 Narozena MILOTOVÁ, Eva, ilu-
strátorka, malířka, autorka krajinomalby 
a zátiší, působí v Hulíně - 60. výr. narození
8. 10. 1874 Zemřel HÁLEK, Vítězslav, český 
básník, prozaik, dramatik a žurnalista (* 5. 4. 
1835) - 135. výr. úmrtí
9. 10. 1899 Narozen PIEGZA, Karol, básník, 
prozaik, folklorista, publikoval v novinách a ča-
sopisech  (+ 3. 2. 1988)  -110. výr. narození
10. 10. 1959  Zemřel KOBZÁŇ, Jan, malíř, 
autor dřevorytů, fresek, sgrafit, folklorista, 
sbíral a publikoval lidovou slovesnost, osob-
nost Valašska (* 9. 7. 1901) - 50. výr. úmrtí
11. 10. 1914 Narozen KRŮPA, Václav, kronikář, 
vedl kroniku Kroměříže, publikoval v regionál-
ním tisku (+ 14. 9. 1988) - 95. výr. narození
12. 10. 1989  Zemřel ŠPERLING, Miloš, sochař, 
osobnost Valašska (* 4. 4. 1925) - 20. výr. úmrtí
13. 10. 1934  Narozena MAZUROVÁ, Danuše, 
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keramička, průmyslová designéra, užitková i vol-
nákeramika, inspirace z přírody - 75. výr. narození
14. 10. 1884 Narozen FABIÁNEK, Franti-
šek, sochař, autor monumentální plastiky pro 
architekturu, podobizen a drobné žánrové 
plastiky (+ 3. 12. 1967) - 125. výr. narození
15. 10. 2004 Zemřel ŠEFČÍK, Erich, archivář, 
kronikář, numismatik, rozsáhlá odborná publi-
kační činnost, kronikář města Kravaře (* 2. 7. 
1945) - 5. výr. úmrtí
16. 10. 2004  Zemřela PLECHÁČOVÁ-MU-
CALÍKOVÁ, Ludmila, vlastivědná pracovnice, 
historička, věnovala se publikační činnosti, 
působila v Holešově (* 11. 1. 1910) - 5. výr. 
úmrtí
17. 10. 1959 Zemřel ČEP, Tomáš, bibliograf, 
folklorista, knihovník, literární historik, sběratel 
 lidových pohádek a písní (* 3. 9. 1888)  -  50.  výr. úmrtí
18. 10. 1994 Zemřela PODEŠVOVÁ, Marie, 
filmová herečka, prozaička, překladatelka, 
autorka dětské literatury, osobnost Valašska 
(* 24. 6. 1901) - 15. výr. úmrtí
19. 10. 1919 Narozen LAMPRECHT, Arnošt, 
filolog, slavista, zabýval se historií češtiny, 
dialektologií, nářečím (+ 2. 5. 1985) - 90. výr. 
narození
20. 10. 1994 Zemřel JANÁČEK, Josef, historik, 
autor odborných prací, článků, studií a knih 
(* 9. 10. 1925 v Hulíně) - 15. výr. úmrtí
21. 10. 1944  Narozen URBÁŠEK, Jan, režisér, 
spolupracoval s krátkým filmem Zlín a Praha, 
podílel se na filmech s folklorní tematikou, osob-
nost Valašska (+ 9. 8. 1991) - 65. výr. narození
22. 10. 1934 Zemřel FLEISCHER, Antonín, 
literární publicista, spisovatel, entomolog 
(* 17. 2. 1850) - 75. výr. úmrtí

23. 10. 1999 Zemřel 
PAGÁČ, Miroslav, 
vydavatel pohlednic, 
kalendářů, drobných 
regionálních prací ve 
Fryštáku, spolupra-
coval s časopisem 
„Podřevnicko“ (* 11. 1. 
1931) - 10. výr. úmrtí
24. 10. 1964 Zemřel 
KUČERA, Rudolf, 
kreslíř, malíř, lout-
kář, sběratel lido-
vých písní, výtvarník                        
dekorací, autor lout-
kových her, sbíral li-
dové písně z Moravy 
a Slovenska, působil 
i v Holešově (* 1. 1. 
1884) - 45. výr. úmrtí
25. 10. 1919 Narozena 
FRIDRICHOVÁ-ŽE-
LEZŇÁKOVÁ, Věra, 
grafička, ilustrátorka, 
kreslířka, malířka, 
scénická výtvarnice, 
ilustrování dětských 
knih, portrétní kresby 
(+ 23. 11. 1978) - 90. 
výr. narození
26. 10. 1764 Ze-
mřel WEISSMANN, 
Anton ín ,  socha ř , 
řezbář, autor kaza-
telen, oltářů, soch 
(* 7. 6. 1700) - 245. 
výr. úmrtí
27. 10. 1959 Naroze-
na ŠTRBOVÁ-JARO-
ŠOVÁ, Iva, malířka, 

grafička, ilustrátorka, působí ve Zlíně - 50. výr. 
narození
28. 10. 1979 Zemřel PODEŠVA, František, autor 
sgrafit, grafik, malíř, v malbě inspirován krajovým 
svérázem Valašska (* 2. 7. 1893) - 30. výr. úmrtí
29. 10. 1534  Zemřel RIED, Benedikt, německý 
architekt a stavitel, kromě rozsáhlých prací na 
Pražském hradě projektoval a stavěl i pro česká 
města a šlechtické rody (* asi 1454) - 475. výr. úmrtí
30. 10. 1969 Zemřel PEROUTKA, Bohumil, 
archivář, historik, popularizoval přírodu a historii 
Valašska (* 6. 8. 1926) - 40. výr. úmrtí
31. 10. 1974 Zemřel UHEREK, Richard, aka-
demický malíř (* 27. 4. 1900 v Holešově) - 35. 
výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 10. 1809 Narozen TITL, Antonín Emil, hu-
dební skladatel, dirigent, autor církevní hudby,  
pochodů, polek, orchestrálních skladeb, písní 
(+ 21. 1. 1882) - 200. výr. narození
11. 10. 1929  Narozen HULAN, Luděk, jazzový 
basista, zpěvák a hudební skladatel (+ 22. 2. 
1979) - 80. výr. narození
16. 10. 1679 Narozen ZELENKA, Jan Disman, 
hudební skladatel, představitel pozdně barokní 
české hudby (+ 23. 12. 1745) - 330. výr. nar.
17. 10. 1944 Zemřel HAAS, Pavel, hudební 
skladatel, autor komorních skladeb, písní (* 21. 
6. 1899) - 65. výr. úmrtí
20. 10. 1934  Narozen DANEŠ, Jiří, dirigent, 
hudební aranžér, hudební pedagog, hudeb-
ní skladatel, hudebník, autor scénické hudby 
- 75. výr. narození
22. 10. 1884  Zemřel PROCHÁZKA, František, 
dirigent, hudební pedagog, hudební skladatel,
varhaník, věnoval se zejména církevní hudbě 
(* 1817) - 125. výr. úmrtí
24. 10. 1799 Zemřel DITTERS von Dittersdorf, 
Karl, dirigent, houslista, hudební skladatel, kom-
ponoval orchestrální, sólové a komorní skladby 
i hudbu pro divadlo (* 2. 11. 1739) - 210. výr. úmrtí
26. 10. 1919  Narozen PRZEBINDA, Josef, diri-
gent, sbormistr, hudební skladatel, psal taneční 
hudbu, prováděl sborové úpravy lidových písní, 
skládal klavírní i orchestrální skladby, scénic-
kou hudbu (+ 12. 2. 1994) - 90. výr. narození
30. 10. 1874  Zemřel HAUGWITZ, Karel Josef Wil-
helm, hudební skladatel, autor komorních skladeb
(* 23. 10. 1797) - 135. výr. úmrtí

VÝZNAMNÉ DNY
 1. 10. Mezinárodní den 
 4. 10.  Mezinárodní den ochrany zvířat
 5. 10.  Světový den učitelů
 9. 10.  Světový den pošty
 10. 10.  Světový den duševního zdraví 
 14. 10.  Mezinárodní den za omezení 
  přírodních katastrof 
 16. 10.  Světový den výživy
1 7. 10.  Světový den za vymýcení chudoby
 24. 10.  Den Organizace spojených národů
  (OSN) Světový den pro rozvoj informací
 28. 10. Státní svátek ČR 
  - vyhlášení samostatné 
  Československé republiky v roce 1918
 31. 10.  Den UNICEF

H.K.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Mateřské centrum 
Srdíčko v novém 
školním roce opět 
rozjíždí aktivity pro 

rodiče s dětmi, pro děti a rodiče samotné a pro 
těhotné ženy. Mateřské centrum je místo, kde 
jsou všechny děti vítány. Najdete nás v nových 
prostorách ve Školní ulici 1582 v budově bý-
valé SVČ Duha. Během letních měsíců jsme 
přízemí této budovy vhodně a nově zařídili pro 
potřeby mateřského centra. Mateřské centrum 
Srdíčko nabízí, jak příjemně a užitečně prožívat 
mateřskou dovolenou. Je plné hrajících si dětí, 
spokojených maminek a všem je tam spolu 
dobře. Programu a aktivit, které v MC probíhají 
se maminky mohou i nemusí zúčastnit. Doba 
pobytu v centru závisí na chuti maminky a je 
omezena pouze provozní dobou MC. S sebou 
je nutné si přinést pouze přezůvky pro sebe 
a dítě. V kuchyňce najdete malé židličky, varnou 
konvici, mikrovlnku, lednici i sporák. Můžete 
s dětmi posvačit, uvařit si čaj nebo kafe. Vstup 
do MC je symbolický: 30 Kč na den nebo 150 Kč 
na měsíc.

Provozní doba v tomto školním roce je: 
Pondělí 8-18, úterý 8-18, středa 8-12, čtvrtek 
8-12, pátek pro veřejnost zavřeno.

Program pro těhotné ženy zajišťuje 
agentura PAMAD: kurz přípravy k porodu 
a péče o novorozence, plavání pro těhotné 
a cvičení na míčích pro těhotné. Tyto aktivity 
začnou v měsíci říjnu, aktuální data a čas budou 
vyvěšeny na webu MC.

Aktivity pro maminky s dětmi jsou: 
Mami-klub - klub maminek miminek. Přiro-

zené společenství maminek a dětí od 6 týdnů do 
2 let, které jsou ochotné si vzájemně pomáhat 
a naslouchat, rozšiřovat informace o mateřství, 
vývoji a potřebách dítěte. Pro mami-klub je 
vyhrazen každý čtvrtek. Zahajovací setkání 
17. září v 10 hodin. Těší se na vás Mgr. Petra 
Šandová.

Pulčíci - kurz plavání pro rodiče s dětmi 
od 2 let. Probíhá na krytém bazéně v Holešově 
každé úterý od 10 hodin. Cena 
kurzu za 10 lekcí je 500 Kč. Začí-
náme 22. září v 10 hodin - nultá 
organizační a informační hodina, 
rozdělení do družstev, plavky 
s sebou.

Žabičky - kurz plavání pro 
děti od 4 do 6 let bez rodičů - 
skupina neplavci. Podrobnosti 
na webu Plavecké školy Hole-
šov. Zápis do Žabiček v úterý 
22. září v 15 hodin na krytém 
bazéně v Holešově. Kurz bude 
probíhat ve středu od 15 hodin. 
Začínáme 23. září v 15 hodin.

Notička - hudebně pohybová 
výchova dětí od 3 let. Zpěv, bás-
ničky, hraní na rytmické nástroje, 
seznamování s hudebními nástro-
ji. Lektorka: Simona Hájková (uči-
telka MŠ). Každé úterý od 15.30 
hodin. Cena za 10 lekcí je 250 Kč. 
Začínáme 29. září v 15.30.

Výtvarné hrátky - kreativní 
výtvarná činnost pro děti od 3 let 
bez rodičů i s rodiči. Zábavnou 
a jednoduchou formou se děti se-

Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582
(v prostorách bývalého SVČ Duha)

znamují s výtvarným materiálem a výtvarnými 
technikami. Lektorka: Dajka Olejníková (učitel-
ka MŠ). Každé úterý od 16.15 hodin. Cena za 
10 lekcí je 250 Kč. Začínáme 29. září v 16.15.

Cvičení pro čiperky - určeno milovníkům 
pohybu od 2 do 4 let v tělocvičně TyMy společně 
s rodiči. Lektorka: Dajka Olejníková (učitelka 
MŠ). Každé pondělí od 10 hod. Cena za 10 lekcí 
je 240 Kč. Začínáme 5. října v 10 hod.

Kolo kolo mlýnský - rytmicko-pohybová 
výchova pro maminky s dětmi od 1,5 roku do 
3 let. Blok lidových říkadel, písní, tanečků a her. 
Lektorka: Dajka Olejníková. Každou středu od 
10 do 10.30 hod. Cena za 10 lekcí je 200 Kč. 
Začínáme 7. 10. v 10 hod.

Zpívánky s Majkou - učíme děti od nejút-
lejšího věku vnímat zvuky a naslouchat hudbě. 
Zpívání známých lidových písní pro nejmenší 
za doprovodu kytary. Každé úterý dopoledne 
od 10 hod. Začínáme 22. září.

Mateřské centrum Srdíčko nabízí mamin-
kám a dětem v rámci projektu PŮJČOVNA 
zdarma k zapůjčení 4 druhy společenských 
her pro děti od 3 do 6 let. Jedna hra bude 
zapůjčena na 10 dní! Hry mají česká pravidla 
a jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, ob-
sahují zdravotně nezávadné komponenty ze 
dřeva a papíru. Projekt probíhá od 1. 9. do 30. 
11. 2009. Podrobnosti a zapůjčení v kanceláři 
MC. Hry: Děti z Carcassonne, Viva Topo, Pino 
Sortino a Turbulento. Podrobnosti k hrám na 
www.mindok.cz. 

Všechny aktuality MC Srdíčko si můžete 
přečíst na webu: www.srdicko.estranky.cz nebo 
přímo v kanceláři MC. Telefon 573 397 163.. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

NEJBLIŽŠÍ AKCE
Středa 14. října v 9.30 h: KŘESLO PRO 
HOSTA

Jako hosté příjdou Věra Vargová (zakla-
datelka MC Srdíčko) a JUDr. Jarmila Pokorná 
(kmotra MC Srdíčko). Přijďte si popovídat s že-
nami, které stály na počátku zrodu mateřského 
centra v Holešově v září roku 2002. Co je no-
vého v jejich životě a práci? V jaké oblasti nyní 

působí? Jak chtějí a mohou i nadále pomáhat 
maminkám v Holešově?

Pondělí 19. října od 8 do 18 h: VELKÝ VÝ-
PRODEJ DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Najdete zde dětské oblečení od velikosti 
56 do velikosti 140. Kojenecké body, overaly, 
dupačky, šaty, mikiny, svetry, sukně, kalhoty, 
tepláky, čepice, ponožky, trička, boty atd. Také 
oblečení těhotenské a oblečení pro ženy. Ob-
lečení je použité, zachovalé, ve velmi dobrém 
stavu, od maminek a dětí navštěvujících MC 
Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!

INFORMACE PRO VÁS
Jak se změní přídavek na dítě

Přídavek na dítě se zpětně zvýší. A to od 
1. července 2009. Rozhodla o tom Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky, když 
v září přehlasovala veto prezidenta republiky 
a přijala zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře 
hospodářského růstu a sociální stability. 

Díky změně právního předpisu se přídavek 
na dítě zvýší o 50 Kč měsíčně. Nově tak bude 
poté, co právní předpis vyjde ve Sbírce zákonů 
(což by mělo být 24. září 2009), vyplácen přída-
vek na dítě ve výši 550 Kč pro dítě do 6 let věku, 
660 Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let  a 750 Kč 
pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let.  

Ke stejnému datu, tedy se zpětnou účin-
ností od 1. července 2009, se zvýší také hranice 
příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě. 
A to z 2,4násobku částky životního minima 
rodiny na 2,5násobek. V praxi to podle odhadů 
Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, 
že na přídavek na dítě bude mít nově nárok 
cca 32 tisíc dětí.   

Lidem, kteří už přídavek na děti pobírají, 
se dávka zvýší automaticky, aniž by o to museli 
žádat. Od úřadů práce také zpětně dostanou 
doplatek dávky za dobu od 1. července 2009. 

Lidé, kterým vznikne nárok na přídavek 
na dítě nově, budou muset o dávku požádat 
na předepsaném formuláři. Dostupný je na 
každém úřadu práce a také na integrovaném 
portálu MPSV v části Formuláře - http://portal.
mpsv.cz/forms. Podání žádosti není vhodné od-

kládat. Nárok na výplatu přídavku 
na děti totiž zaniká uplynutím tří 
měsíců ode dne, za který dávka 
náleží. To znamená, že o dávku 
je možné požádat nejdéle za tři 
měsíce zpětně, za červenec tak 
do konce září.  

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí už poskytlo potřebnou me-
todickou podporu a informace, jak 
postupovat, úřadům práce, které 
přídavek na dítě vyplácejí. Formu-
láře jsou na webu dostupné už řadu 
let, jedná se o standardní tiskopis, 
kterým se o danou dávku žádá. 

V roce 2009 se průměrně 
měsíčně vyplácí cca 653,2 tisíce 
přídavků na děti. Odhadované 
letošní výdaje na tyto dávky jsou 
cca 5,1 miliardy Kč. V roce 2008 
se průměrně měsíčně vyplácelo 
cca 887,6 tisíce dávek, které si 
vyžádaly celkové výdaje 6,2 mi-
liardy Kč.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků 

s veřejností a tisková mluvčí

Jedí vaše děti zdravě? Přemýšlíte a hledáte inspirace, jak svým 
dětem vařit nejen chutně, ale hlavně zdravě, aby měly vše důleži-

té pro svůj růst a vývoj? 
Jednoduchou pomůckou pro sestavení zdravého jídelníčku pro 

děti je výživová pyramida. 
Nezapomínejte, že děti většinou chtějí jíst to, co jedí rodiče. Takže 
pokud chceme, aby dítě jedlo zdravě, musíme jíst zdravě také my.

Mateřské centrum Srdíčko, Holešov
zve maminky 

VAŘÍME ZDRAVĚ
celozrnné housky  

a cuketovo-mrkvové placičky

středa 21. října v 10 hodin

Každý měsíc si  v MC můžete vyzkoušet a ochutnat recept, 
který můžete zařadit do ZDRAVÉHO A CHUTNÉHO 

JÍDELNÍČKU vaší rodiny. Vaří s námi Aťka Kubenová 
(maminka tří malých dětí).
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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
8. 10. Potáborové setkání Léto na koni 
od 17.00 v 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.)
10. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14.00 
do 17.00, prohlídka kluboven, ukázka činnosti 
- tanec, černé divadlo, keramická dílna, zápis 
do kroužků
14. 10. II. ročník turnaje mladších žáků v Ho-
lešově „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)!!! 
Startovné 10,- Kč
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. 
v předprodeji a 70,- na místě
19. 10. Tvoření z podzimních materiálů - díl-
nička pro nejmenší děti a jejich rodiče od 15.00, 
listí s sebou
23. 10. Křížem krážem Holešovem, sraz 15.15 
u TYMY, soutěž rodinných a spřátelených týmů, 
kde se ukáže, co všechno víte o městě Hole-
šov, 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.)
27. 10. Veselá čítanka od 17.30 do 18.30 - máte 
rádi příběhy a pohádky? Nechce se Vám číst 
povinná literatura, i přesto byste ji měli znát? 
Pak za námi přijďte, budeme číst knihu „Děti 
z Bullerbynu“, vstupné 10,-
29., 30. 10. Podzimní prázdniny v TYMY - 
nabídka programu pro děti v dopoledním i od-
poledním čase
29. - 30. 10. Podzimní minitábor HELOUVÍN - 
pro kluky a holky od 7 do 12 let, helouvínské dob-
rodružství s přenocováním a pestrým táborovým 
programem, cena 360,- (strava 5x denně, pitný 
režim, program, materiál, odměny, pedagogický 
dozor), přihlášky do 23. 10. (tábor se bude konat 
jen za účasti min. 10 dětí)
Koňské cválání v termínech 7. 10., 8. 10., 21. 
10., 22. 10., vždy od 15.00 do 17.00 na zahradě 

TYMY, na výběr velký kůň a malý poník, cena 
20,- za první svezení a další svezení za 15,- (jen 
za příznivého počasí)

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 pod-
mínkou, na fotografii musí figurovat nejméně 1 
člověk, uzávěrka 15. 10., vernisáž a odměnění 
vítězů proběhne 10. 11., bližší informace v kan-
celáři TYMY
  
PŘIPRAVUJEME
6. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - sraz v 17.00 
u kašny na náměstí E. Beneše, lampionový 
průvod Holešovem, přijďte doprovodit všech-
ny broučky na cestu za zimním spánkem
7. 11. Všetulský festival pódiových skla-
deb - od 14.00 v tělocvičně TYMY, soutěž 
neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-ho-
pu, tanečních formacích i scénickém tanci
14. 11. „Všetulské dostavník“ od 10.00, 
soutěžní pěvecká postupová přehlídka jed-
notlivců a skupin v oblasti country, folku, 
rocku a dalších příbuzných žánrů, oblastní 
kolo 19. ročníku Dětské Porty (přihlášky 
do 5. 11.)
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
12. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod Rad-
hoštěm - odjezd v 8:00 z AN Holešov, cena: 120,-/
dosp., 60,-/dítě, v ceně doprava a průvodce (zá-
jemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 4. 12.)
15. 12. Vánoční pohlazení - program od 16.00 
v tělocvičně TYMY, vánoční nadílka pro děti ZÚ 
spojená s vystoupením pro rodiče

19. 12. Vánoční Vídeň - zá-
jezd do předvánoční Vídně, 
odjezd v 10.00 z AN Hole-
šov, cena 490,- (přihlášky 
do 3. 12.)
20. 12. Zvonečkové kole-
dování - od 9.00 na nám. 
E. Beneše, zpívání koled s dětským folklorním 
souborem Zrníčko za zvuku zvonečků, přijďte se 
vánočně naladit a s sebou si přineste zvonečky 
či rolničky.

NABÍDKA
DVD z Oslav „650 let Všetul a 120 let školy“ 
je k dispozici v kanceláři TYMY- cca 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 sa-
mostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také 
sociální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28

VÝZVA
Prosíme o pomoc při zajištění podzimní vý-
zdoby na tradiční akci pro děti i rodiče s dětmi 
„Slavnost broučků“- potřebovali bychom větší 
množství dýní různých velikostí. Děkujeme 
Vám za spolupráci a pomoc!

OHLÉDNUTÍ
Setkání dobrodruhů z MADAGASKARU
Jak bylo mladým táborníkům slíbeno - bylo 
připraveno potáborové setkání s kamarády 
i vedoucími. I když se pro nemoc nebo  z ji-
ného důvodů nemohly zúčastnit všechny 
děti, čajovna v TYMY byla v pátek 25. 9. plná 
a celou budovou zaznívaly bojové pokřiky 
jednotlivých oddílů, zpěv táborových písniček 
a i tanec byl k vidění. Společně se sourozenci 
a rodiči si táborníci prohlédli fotoprezentaci 
z  pobytu a podělili se o své další prázdninové 
zážitky. Pak už se definitivně rozloučili s tá-
borem a už nyní se těší, co pro ně připravíme 
na podzimní, jarní i letní prázdniny.

Vedoucí Martina 
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Nejen o dvou nedávno proběhnuvších 
závodech (druhý ročník soutěže Holešovské 
hopsání a tradiční 31. ročník závodů O štít 
města Holešova), ale třeba i o chystaném kurzu 
pro majitele pejsků jsem si povídal s agilním 
organizátorem Pavlem Brankou, jinak také 
jednatelem Kynologického klubu Holešov. Více 
najdete v následujícím rozhovoru.  

Vraťme se ještě na konec letošního léta. Jak 
hodnotíte druhý ročník soutěže Holešovské 
hopsání, který proběhl 15. srpna?

Druhého ročníku závodů se zúčastnilo 
osmdesát závodních týmů, což nás velmi po-
těšilo, neboť jsme si udrželi přízeň závodníků 
z minulého prvního ročníku. Kladné ohlasy jsme 
měli jak ze strany závodníků, tak od návštěv-
níků. Naší snahou bylo, aby se Holešovské 
hopsání stalo součástí kalendáře závodní-
ků agility, což se nám, myslím, povedlo. Pro 
všechny soutěžící byly připravené malé dárky, 
pro vítěze věcné ceny a pro nejlepší tým pohár, 
který věnoval a osobně předal místostarosta 
Rudolf Seifert.  

 Co byste řekl k 31. ročníku dnes už tradiční 
ho závodu O štít města Holešova?

Závod proběhl 26. září na našem cvičišti 
a mám za to, že můžeme být spokojeni. Jde 
o závod posuzovaný dle řádu KJ Brno, v kate-

Kynologický klub Holešov chystá kurz pro majitele pejsků

gorii ZOP, ZPU 1. Při-
hlášeno bylo osmnáct 
závodníků, z toho je-
denáct v ZOP a sedm 
v ZPU1. U tohoto klání 
se snažíme udržet tra-
dici, kterou tento zá-
vod v Holešově má. 
Věříme, že se nám to 
nejenom podaří, ale 
že tuto tradici budeme 
i rozvíjet.  

Takové soutěže se 
dnes stěží obejdou 
bez finanční podpo-
ry sponzorů... 

To máte prav-
du. Je to docela dost 
velký problém sehnat 
sponzora, který je 
ochoten podpořit ta-
kové soutěže. Proto 
také patří náš velký 
dík těm, kteří letošní rok naše závody podpořili: 
firma DELIKAN,  firma RAPOS spol. r.o. 
Holešov, firma J.A.C. spol. r. o. Holešov 
a Drogerie TETA -  J. Dohnal Holešov.  Dále 
děkujeme společnosti Dibaq a.s., firmě Eukanu-
ba a Orion Pharma HCV group, a.s. - výroba 

tunelů pro psy, Spokojený pes.
cz, JUKO petfood s.r.o, prodejně 
Zverimex Zdeňky Doleželové, TY-
POservisu Holešov.

Jak vůbec hodnotíte vaši čin-
nost za poslední rok?

Letošní rok byl pro náš klub 
docela úspěšný. Pořádali jsme 
dvoje zkoušky z výkonu, dva zá-
vody, zúčastnili jsme se předvá-
děcích akcí v zámeckém parku 
a v Loukově,  a také naši  členové 
se úspěšně zúčastňují závodů 
a výstav po celé republice. Vše 
zveřejňujeme na našich webových 
stránkách www.kkholesov.eu. 

Co nového připravujete pro 
příští období?

Chceme nadále pokračovat 
v pořádání závodů a zkoušek, při-
pravujeme nový jarní závod a také 
v průběhu celého roku budeme 

nabízet kurz pro majitele pejsků, který je za-
měřen na základní ovladatelnost a socializaci, 
kde se majitel i pejsek naučí, jak se k sobě a ke 
svému okolí chovat. Také nás čeká pokračování 
v úpravě terénu na cvičišti.

Ptal se Robert Rohál

Pavel Branka se také zúčastňuje 
soutěží.

V pátek 2. 10. SVČ-TYMY uspořádalo již 
tradiční výlet na večerní prohlídku do ZOO Lešná. 
Podzimní večerní procházka s lampiony za zvířátky 
vykouzlila nejen na dětských tvářích úsměv, ale 
jejich smích a radost se nesly celou zahradou. 

ZOO Lešná ve světlech lampionů
Prošli jsme si nádherný tropický pavilon, podívali 
se, jak žijí sloni, opice i žirafy a zebry. Hodně zá-
jmu vzbudili tučňáci i lachtani, kde nás ošetřovatel 
seznámil s denním režimem a jídelníčkem zvířat. 
Všechny cestičky byly osvíceny loučemi a řada 

z nás využila projížďky vláčkem za svitu lucerniček 
a pestrobarevných lampionů. Mírně unaveni, ale 
přesto nadšeni jsme se plni krásných zážitků vraceli 
do  Holešova a těšíme se na jarní prohlídky ZOO.

   Hanka - TYMY
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V neděli 13. září 2009 uspořá-
dal senátor PaedDr. Zdeněk Jana-
lík ve spolupráci s holešovskou 
farností  již tradiční fotbalový turnaj 
Starších pánů. Příjemné nedělní 
zářijové odpoledne přivítalo na 
holešovském stadionu Na Střel-
nici celkem čtyři družstva. V první 
dvojici utkání zvítězili Starší páni 
Holešov nad Staršími pány z Ru-
savy a Starší páni z Žeranovic nad 
Výběrem kněží Moravy. Vítězná 
družstva tak postoupila do finále 
a poražené týmy se střetly o 3. a 4. 
místo. Ve finále se pak z vítězství 
radovali Starší páni z Holešova, 
kteří si poradili s výběrem ze Že-

Fotbalový turnaj „O Pohár senátora Zdeňka Janalíka 
a holešovské farnosti“

Před zahájením jednoho ze zápasů.

ranovic. V boji o třetí místo pak ve 
vyrovnaném utkání zvítězil Výběr 
kněží Moravy nad Staršími pány 
z Rusavy, a tím si družstvo zaslou-
žilo velké ovace svých fanoušků. 
Po předání  hodnotných cen a vy-
hlášení nejlepších hráčů turnaje 
se pak všichni sešli  u společného 
posezení, kde nebyla nouze o le-
graci při rozebírání různých situací 
z jednotlivých zápasů.

PaedDr. Miloslav Růžička

Vítězné mužstvo Starších pánů  
z Holešova.  >

Starosta Holešova představuje ceny pro vítěze.

SRDEČNĚ ZVOU A NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ JOSEF SMÝKAL 
A KOLEKTIV POŘADATELŮ

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!

Turnaj mladších žáků
o Pohár poslance Josefa Smýkala

II. ročník
středa 14. října 2009

stadion Střelnice, Holešov 
výkop v 8.30 hodin

Startující družstva: 
Jiskra Otrokovice, FC Tescoma Zlín, 1. FC Přerov, 

SK HS Kroměříž, SFK Elko Holešov

Pořadatelé: Poslanec Josef Smýkal, SVČ, p.o.-TyMy, 
SFK Elko Holešov, Olympia, o.s. Holešov

TJ Slavkov - DFK Holešov: 1:1 (1:0)
K dalšímu utkání nastoupil oslabený celek Holešova bez zraněných Ko-

nečné a Lipkové proti loňskému lídrovi soutěže a odvezl si cenný bod. Celek 
žákyň výkonnostně táhne především kapitánka Vendula Kuchařová, které 
zdatně pomáhaly Kristýna Zichalová a stále se lepšící Veronika Zalabáková, 
výborně zachytal Tomáš Nesrsta. Soustavná tréninková práce Tomáše 
Kotase a ing. Jany Doleželové nese své ovoce v podobě dobrých výkonů 
celého týmu. Holešov prohrával po dorážce domácích z rohu, ale v poslední 
minutě po individuální akci vyrovnala pěknou střelou Kuchařová. 

Mgr. Svatava Ságnerová

Žákyně remizovaly

Sobotní den 19. září byl stejně hezký jako všechny ostatní dny le-
tošního babího léta, ale pro volejbalový oddíl ASPV, hrající pod názvem 
Holešovští DRACI, se stal významným svátkem. Draci uspořádali již svůj 
6. ročník amatérského turnaje smíšených družstev, takzvaný „Burčák 
Cup aneb O kontejner plný burčáku“. Jsou týmy, které odměňují vítěze 
poháry a jinými obvyklými trofejemi, my máme putovní minikontejner, 
na jehož dřevěném podstavci jsou připevněny cedulky se jmény vítězů 
z předešlých ročníků. Letos jsme si pozvali dalších sedm  týmů z Ho-
lešova, Zlína, Přílep, Vsetína, Prostějova a Kostelce-Štípy, abychom 
s nimi jako každoročně změřili své síly. Během roku zase my zajíždíme 
na jejich turnaje, takže mezi jednotlivými hráči časem vzniklo nejedno 
pevné kamarádské pouto. Tyto turnaje nejsou tedy jen o sportování, ale 
i o závěrečných příjemných společných posezeních, v našem případě 
u grilovaných makrel, uzeného cigára, piva, lima a hlavně burčáku. Tohoto 
léčivého nápoje se vloni vypilo úctyhodných 150 litrů. Po urputných bojích 
v letošním ročníku opět zvítězili TUČŇÁCI z Prostějova, a obhájili tak své 
loňské prvenství. Pořádající Holešovští DRACI obsadili páté místo z osmi 
družstev. Na snímku se raduje vítězný tým TUČŇÁKŮ. Sobotní den jistě 
přispěl k rozvoji amatérského sportu v našem městě a všichni účastníci 
si kromě diplomů a cen odvezli i spoustu nezapomenutelných zážitků.

Oto Kubíček - Prezident Holešovských DRAKŮ

Podzimní amatérský volejbal 
v Holešově

Vítězný tým tučňáků.
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Slovan Ostrava - DFK Holešov: 1:0 (0:0)
Další zápas se smolným koncem pro 

holešovský celek odehrála děvčata na půdě 
obávané Ostravy. Místo tradiční nátlakové hry 
domácích se iniciativy od začátku chopil Hole-
šov a od první minuty ohrožoval průniky přede-
vším po pravé straně hřiště branku domácích. 
Hosté hráli po zemi kombinační fotbal, kde se 
velmi dobře uplatnily Adys Motalová v obraně 
s výbornou předstoperkou Pájou Jablunkovou 
a s Míšou Vítkovou, která táhla všechny útočné 
akce Holešova. Vyloženou šanci hostí z přímé-
ho kopu lajdácky zahodila Dobroslávková, která 
poté mohla dvakrát vystřelit na bránu domácích, 
ale šance odmítla; další tutovku promarnila 
útočnice Eva Šutová, která hrála na velkém 
prostoru, ale malé zápasové zkušenosti a ne-
chuť podstupovat osobní souboje s obranou jí 
braly možnosti ke skórování. V závěru poločasu 
převzaly na chvíli iniciativu domácí hráčky, které 
přes střed hřiště dvakrát ohrozily Katku Pitne-
rovou v brance, ale ta s přehledem obě šance 
vychytala.  Po přestávce se opakoval obraz 
hry - přes fyzické  výpadky unavených krajních 
obránkyň Motalové a Brezanské se Holešov 
stále tlačil do šancí, které opět trestuhodně 
zahazoval: v 60. minutě další přímý kop lehce 
zahrála do náruče domácí brankářky Dominika 
Stolářová, která ale dohrávala se sebezapře-
ním. Další šance DFK nedotáhl k efektivní kon-
covce, ale tlak domácích končil u stoperky Bran-
talové a stoprocentní šanci výborným zákrokem 
zlikvidovala výborná Pitnerová. Zápas tak roz-
hodly dva momenty: v 73. minutě po hlavičce 
Páji Jablunkové nádhernou přihrávkou poslala 
Míša Vítková do úniku kapitánku Samsonko-

Smolná série děvčat z DFK pokračuje

TJ Holešov - Sokol Telnice
      35   (19:15)   33

Oddíl házené TJ Holešov se-
hrál dne 28. 9. 2009  utkání  Čes-
kého poháru ČSH na domácím 
hřišti s účastníkem II. ligy Jiho-
moravské oblasti Sokol Telnice. 
V pěkném a pohledném utkání 
zvítězil 35:33 po poločase 19:15. 
Utkání bylo vyrovnané, po prvních 
15 minutách vedli hosté 9:7, pak 
Plšek s Balůskem otočili na 11:10 
a do konce poločasu zvýšil Hole-
šov vedení na 19:15. V 15. minutě 
druhého poločasu byl stav 28:21, 
pak hosté snížili na 29:28, domácí 
přidali dvě další branky a udrželi 
rozdíl do konce utkání. V utkání 
se střelecky dařilo Balůskovi, kte-

Házenkáři bodovali v Českém poháru i v mistrovském utkání
rý skóroval 14krát, a Plškovi s 9 
brankami. I když výsledek tak ne-
vypadá, domácí měli celé utkání 
pod kontrolou a udržovali si stále 
vedení minimálně o 2 branky. Ho-
lešov nehrál v plné sestavě, chyběl 
Zetík a  nepříjemně se zranil pivot 
Bábek a i to se projevilo na celko-
vém skóre utkání.  

Další utkání Českého poháru 
sehraje TJ Holešov opět na do-
mácím hřišti, a to 17. listopadu  
2009   (úterý st. svátek), a to  podle 
následného vylosování s některým  
extraligovým družstvem.  
Sestava a branky: v brance Luňák 
a Rypka, v poli pak Pazdera, Růžič-
ka 2, Kasaj 3, Kozelský 1, Capil 6, 
Plšek 9 a Balůsek 14 branek.

TJ Holešov - KH OREL Paskov
      24    (11:8)   15

V dalším, už 5. kole sezo-
ny 2009-2010 hostil TJ Holešov 
na domácí palubovce celek KH 
OREL Paskov a zvítězil přesvěd-
čivě  24:15, po poločase 11:8.  Do-
mácí zaspali začátek utkání a po 9 
nezdařených pokusech o střelbu 
prohrávali ve 14. minutě 5:3. Pak 
se ale rozchytal brankář Luňák a ne-
dovolil hostům 12 minut skórovat 
a domácí vyhráli první poločas  11:8. 
Luňák měl přesně 50% úspěšnost, 
když z 22 střel jich zneškodnil 11. 
Horší to bylo se střelbou domácích, 
kteří na 11 branek potřebovali 29 
pokusů o střelu. Ve druhém polo-
čase  pokračoval brankář domácích  
ve výborné formě a vylepšil si ještě  
procentní bilanci, když z 19 střel 
na branku zneškodnil  opět 11, a tak 
měl celkovou úspěšnost 54 procent. 
Hráči v poli pokračovali v nemast-

né neslané střelbě a na 13 branek 
ve druhém poločase opět potřebo-
vali 30 střel. Ve druhém poločase  
skórovali hosté až ve 14. minutě 
a domácí si  stále lehce udržovali  
jasné vedení.  Celkově byl nejlepším 
hráčem na hřišti brankář Luňák, 
v poli pak obranná dvojice Konečný,  
Procházka a střelecky se opět pro-
sadil  Balůsek s 10 brankami.
Sestava a branky: v brance Luňák, 
Rypka, v poli Procházka 1, Pazdera,  
Růžička 1, Kasaj, Kozelský,  Capil  
3, Konečný,  Plšek  5, Gahura Petr 
1, Zetík 3 a Balůsek 10 branek.

K dalšímu mistrovskému  
utkání jede TJ Holešov do Uni-
čova a na domácím hřišti se 
představí 18. 10. 2009 v 10.30 
hodin proti velmi dobrému a tra-
dičnímu soupeři, a to TJ  ŠUM-
PERK. Zveme  všechny přízniv-
ce, o občerstvení je postaráno.

vou, ta se lehce zbavila obránkyně, pronikla 
do šestnáctky a od brankové čáry bezhlavě 
vystřelila brankářce přímo do náruče - přitom 
na šestnáctce stála osamocená Kamila Dětská, 
která čekala na přihrávku… Následný výkop 
domácí gólmanky bezpečně odhlavičkovala 
Pája Jablunková ke stoperské dvojici Ostravy, 
která si přes osamoceně bojující Evu Šutovou 
vyměnila několik přihrávek, čemuž celá záloha 
Holešova s předstoperkou jen přihlížela, ná-
sledně  hosté nechali doběhnout obě stoperky 
až na šestnáctku a zakončit. Výsledkem byla 
krásná střela, která se od břevna odrazila na 
brankovou čáru, odkud míč nikým neatakovaná 
hráčka domácích pohodlně umístila do branky; 
brankářka Pitnerová na tomto gólu nemá žádný 
podíl. Poslední čtvrthodina byla jen platonickým 
pokusem DFK stav utkání zvrátit. Herně lepší 
celek odešel opět poražen, protože svou převa-
hu nedokázal vyjádřit z několika šancí brankami 
a sám za svou chybu tvrdě pykal…
Sestava: Pitnerová, Motalová, Brantalová, 
Jablunková, Brezanská, Dobroslávková, Sam-
sonková, Dětská, Stolářová, Šutová, Vítková
Střídaly: Stabravová, Weissová
Nejlepší hráčka: Katka Pitnerová, Míša Vít-
ková

DFK Holešov - TJ Krnov: 2:3 (1:1)
Smolná podzimní série Holešova pokra-

čovala dalším domácím zápasem. Holešov  se 
opět nechal zaskočit v úvodu zápasu - ve 3. 
minutě unikla po levé straně hřiště neatakovaná 
hráčka hostí a po zbytečné skrumáži v malém 
vápně Krnov pohodlně skóroval…Naštěstí DFK 
ihned převzal iniciativu a zejména hráčky levé 

strany hřiště Adéla Motalová, Katka Brezanská 
a Kamila Dětská vytvářely pěkné akce, které 
bohužel končily neefektivně slabými střelami 
či před šestnáctkou. V 15. minutě po rohu Míši 
Dobroslávkové propadl míč hostující brankářce 
mezi rukama a skóre utkání bylo srovnáno. Na 
hřišti se od té chvíle prosazoval domácí celek, 
který nedovolil soupeři rozvinout souvislou hru, 
ale opět se projevila podzimní slabina Holešova: 
tým si těžce vypracovává brankové příležitosti, 
chybí střelba ze střední vzdálenosti a v útoku 
nemá osobnost, která by rozhodovala zápasy. 
Celá první půle byla čekáním na to, kdy půjde 
domácí celek do vedení, ale nestalo se a opa-
koval se obrázek přecházejících střetnutí: ve 46. 
minutě po zbytečné chybě obránkyně a přes 
špatně postavenou zeď Krnov krásně skóroval 
a o tři minuty později - opět po zbytečném faulu 
před šestnáctkou - si hosté celou situaci zopa-
kovali. DFK se probudil až v 80. minutě, když 
po rohu Dobroslávkové skórovala ze šestnáctky 
Dominika Stolářová. Tlak posledních minut 
vyústil krásným únikem Hanky Samsonkové 
po pravé straně, která přesně centrovala do 
malého vápna, ale stoprocentní šanci na vyrov-
nání zahodila střelou nad břevno Eva Šutová. 
Holešov opět odevzdal body z domácího hřiště 
a nezbývá mu než se v dalším zápase pokusit 
o překvapení na půdě svých soupeřů.
Sestava: Kršňáková, Jablunková, Brantalová, 
Stabravová, Motalová, Pagáčová, Stolářová, Dět-
ská, Brezanská, Dobroslávková, Samsonková
Střídala: Šutová
Branky: Dobroslávková, Stolářová
Nejlepší hráčka: Hana Samsonková

Mgr. Svatava Ságnerová

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ 
PALUBKY

fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm

tel.: 777 951 488, 605 922 985 
www.mk-palubky.cz

prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU
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Ze dvou utkání získali fotbalisté jeden bod

Úvodní zápas holešovským volejbalistům nevyšel

SFK ELKO Holešov - Sl. Sparta Spytihněv
         1   (0:0)   1
Jedno z velmi dobrých utkání krajského 

přeboru se hrálo na hřišti v Holešově. Vedoucí 
celek disponuje dobrým kádrem a domácí se 
chtěli také ukázat. Již v prvních minutách šly 
dvě rány na Krejčího. Pak se již hra odehrávala 
na obou stranách. Ve 27. minutě nastřelil z rohu 
vápna vrch břevna Ulman. Ve 33. minutě unikl 
Roubalík, ale zákrok brankáře byl rychlejší. 
Největší šance přišla ve 45. minutě, kdy trestný 
kop Roubalíka skončil pod břevnem, ale odrazil 
se do pole k Bejtkovskému, který však přestřelil 
odkrytou bránu ze šesti metrů. Ve druhé půli 
Sedlařík z dálky prověřil brankáře Hájka, ten 
však míč vyrazil. Poté přišla 61. minuta, domácí 
ztratili míč a nepokryli Barota, který střelou 
z dálky vsítil první branku utkání. Zápas rázem 
začal utíkat rychleji pro domácí, kteří se však 
nechtěli vzdát bodů. A snaha se vyplatila. V 89. 
minutě přišel závar před brankou hostí, Marek 
však prostřelil všechny a zajistil spravedlivou 
remízu. Další utkání hraje Holešov opět 
na domácím hřišti v sobotu 10. října již 

v 15 hodin. Soupeřem budou hráči Vigantic. 
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Odstrčilík, 
Ohlídal - Bejtkovský, Sedlařík, Münster, Tomáš 
Křenek, Josef Křenek, Roubalík. 
Střídání: 57. min. za Sedlaříka L. Marek, 
66. min. za T. Křenka Slováček.
Rozhodčí: Bednařík - asistenti: Batík, Veselský.
Diváci: 200, žluté karty 5:3.   

Spartak Hluk - SFK ELKO Holešov
      1   (0:0)   0

V zápase se střetla mužstva, která v tabul-
ce dělil pouze jeden bod ve prospěch Holešova. 
Celé utkání bylo naprosto vyrovnané a oba 
soupeři působili chvílemi, že snad ani nechtějí 
vyhrát. V 6. minutě se hosté dostali ke dvěma 
rohovým kopům, domácí zahodili menší šanci 
v 10. minutě. Ve 23. minutě přišel závar v šest-
nátce  hostí, domácí již překonali brankáře, ale 
obránce vykopl míč mířící do prázdné branky. 
Domácí měli šanci i ve 33. minutě, ale míč letěl 
daleko mimo branku. První poločas tak skončil 
po zásluze 0:0. Krátce po zahájení druhé půle 
předvedl své umění holešovský gólman Krejčí. 

V 59. minutě mířila střela Bartáka těsně nad 
břevno. Pak ale přišla 62. minuta a čtyři hostující 
hráči nedokázali řádně odkopnout míč z šest-
náctky, ten dostal na nohu Zdeněk Botka, který 
dokázal prokopnout vše, co mu stálo v cestě, 
a otevřel skóre na 1:0. Hned z protiútoku se 
řítil na bránu domácích Josef Křenek, ale jeho 
ránu zakopl obránce do zámezí. Další šance 
přišla v 71. minutě, kdy sólo Roubalíka skončilo 
opět odkopem do bezpečí. Největší šance na 
vyrovnání přišla v 89. minutě, kdy střela od 
Bejtkovského ze 20 metrů mířila do vinklu, ale 
domácí brankář Fojtík předvedl jeden z nejlep-
ších zákroků. Hosté tak odjížděli bez bodů po 
náhodně obdržené brance.
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Ohlídal, 
Barták - Bejtkovský, Münster, Marek, T. Křenek 
- J. Křenek, Roubalík.
Střídání: 73. min. Sedlařík za J. Křenka, 
73. min. Odstrčilík za Marka, 85. min. Slováček 
za Münstera.
Rozhodčí: Veselský R. - Tkadlec a Shnur-
macher.

(hr)   

V sobotu 3. 10. začal znovu 
kolotoč volejbalových zápasů II. 
Národní ligy i ostatních volejbalo-
vých soutěží. 

K úvodním zápasům holešov-
ští volejbalisté zajížděli k nováč-
kovi soutěže, družstvu Volejbal 
VYŠKOV. Družstvo SKP nastou-
pilo v pozměněné sestavě - blok: 
Koláček, Stárek, smeč: Červen-
ka, Chytil, nahrávač: Janečka L.,
univerzál: Matela. Hosté hráli vý-
borně a domácí volejbalisty z Vyš-
kova přehrávali ve všech činnos-
tech, obranou i útokem, a získali 
první set celkem zaslouženě. 

Pak nastal nečekaný zlom. 
Vyškovští volejbalisté zpřesnili při-
hrávku i útok. Holešov, uspokojený 
jednosetovým vedením, začal kupit 
jednu chybu za druhou ve všech 
herních činnostech. Nepomohlo 
ani střídání univerzála Nášela do 
čtvrtého setu. A když za stavu 
21:21 holešovští smečaři totálně 
propadli na příjmu podání, násle-

dovala bouřlivá radost vyškov-
ských volejbalistů z premiérového 
vítězství 3:1 (-19,10,20,21).

Do druhého zápasu z ne-
příjemných osobních důvodů ne-
mohl nastoupit univerzál Nášel. 
Holešovští zkusili změnu na pozici 
nahrávače, nastoupil mladý Ne-
srsta. Pocit ze hry se podstatně 
zlepšil, ale na nažhavené nováčky 
soutěže to nestačilo a ti potvrdili 
vítězství z prvního zápasu opět 3:1 
(23,-18,18,21).

Věřím, že volejbalisté si vez-
mou poučení z těchto porážek 
a další vývoj soutěže bude po-
zitivnější. Říká se „První vyhrání 
z kapsy vyhání“, tak uvidíme, jak 
to bude platil?!

Výsledky zápasů družstva „B“ 
hrajícího krajský přebor: 
Staré Město „B“ - SKP Holešov 
„B“: 3:1 (-19,17,25,22) a 1:3 
(-19,-14,20,-11)

AN
Zleva stojící Nesrsta, Matela, Vaculík, Janečka, Stárek, 

sedící Červenka, Koláček, Chytil, chybí Nášel, Ohlídal, Jahoda, Sova.

Nedávno jsme na stránkách 
čtrnáctideníku Holešovsko podrob-
ně zmapovali historii holešovské 
házené. Ne všichni však vědí, že 
v Holešově hrály v minulosti há-
zenou i ženy. Následující krátká 
ukázka je z knihy Dějiny házené 
od Metoděje Zajíce. Kapitolu s ná-
zvem Házená v Holešově napsali 
F. Balatka a J. Švagera. 

    
V roce 1926, hlavně po zruše-

ní hřiště u nádraží, vstoupili členo-
vé Triglavu dne 16. března do SK 
Holešov, který v tomto roce založil 
odbor pánské i dámské házené. 
Předsedou byl zvolen Fr. Zedek, 
místopředsedou J. Osoba, jednate-

Ženská házená v Holešově
lem Ruda Šrámek, zapisovatelem 
Iva Onderková, kapitánem Máňa 
Segetová a Fanoš Balatka…

Dámská házená hrála v se-
stavě: Miklová, Segetová, Braun-
ková, M. Urbánková, M. Klimento-
vá, Veselá, Vaňková, M. Freissová 
atd. V tomto roce největší sensací 
bylo utkání pánského i dámského 
družstva s družstvy Sokola.

V roce 1928 pánská házená 
SK Holešov nehrála, protože hráči 
byli většinou na vojně nebo mimo 
Holešov. Zato dámská házená So-
kola byla v nebývalé formě. Vel-
kou událostí bylo utkání dámských 
družstev Sokola Holešov a SK Měl-
ník, hrané v Holešově.Družstvo holešovských žen.  



28

hole‰ovsko 18/2009

Soutěž Holešovska
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Sudoku

Dotazník s osobností příště

Přibližně dvacet čtenářů  reagovalo na fotohádanku z čísla 16/2009 
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Dobrý den. Posílám 
odpověď na soutěžní otázku z čísla 16/2009. Slunce, seno a pár facek. 
Hlášku pronesli Helena Růžičková a jej syn Jiří,“  napsal nám do redak-
ce mail Vojtěch Žákovský z Holešova, který se stává výhercem pizzy 
v Restauraci Kanada. Jako druhá 
byla vylosována Zdeňka Stoklás-
ková z Jankovic, která si v příštích 
dnech zajde na pizzu do Pizzerie 
U Letiště.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupenky 
do kina Svět - Magdě Kubáčové 
z Holešova a Zdeňce Hricové ze 
Žop. 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. Jest-
lipak poznáte, ze které české komedie tento rozhovor pochází a kteří 
herci (jmenujte alespoň jednoho) jej měli pronášet...?

 
„Co je to tady za hnusnou máničku?“
„Ty myslíš Gagarinova bratra?“

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. RR

Helena Růžičková pronesla v čes-
kém filmu nespočet hlášek…

Holešov - Nejméně šestnáct kon-
certů ve významných koncertních síních 
našeho regionu - mezi ně počítáme sa-
mozřejmě i holešovský zámek - absol-
voval zatím podle oficiálních podkladů 
v letošním roce Holešovský komorní 
orchestr. Ten doposud poslední proběhl 
v rámci připomínky 300. výročí narození 
Františka Xavera Richtera 30. září v sala 
terreně zámku Holešov. Na programu 
byla barokní a klasicistní hudba nejen 
od holešovského rodáka F. X. Richtera, 
ale také zazněly skladby W. A. Mozar-
ta a A. Vivaldiho. Tedy krásná klasická 
hudba. 

Těch šestnáct koncertů za jedno 
třičtvrtěletí stojí za zmínku především 
proto, že orchestr vznikl díky pedagogovi ZUŠ 
Holešov Ivu Kurečkovi na přelomu loňského 
a letošního roku a již se dokázal prezentovat 
při tolika příležitostech. Holešovský komorní or-
chestr tvoří učitelé Základní umělecké školy F. X. 
Richtera Holešov, její odchovanci a také studenti 
kroměřížské konzervatoře. Je tedy sestaven 
místními hudebníky, kterým je „vážná“ muzika 
a především její popularizace velice blízká a těší 
je. Těleso svou existencí a aktivitami zaplňuje 

Holešovský komorní orchestr - mladá stálice kulturního dění

jedno z bílých míst v místním kulturním kvasu 
a významnou měrou jej obohacuje a doplňuje.

Pro koncert uspořádaný městem a MKS 
v rámci podzimní části oslav dvou výročí Františka 
Xavera Richtera si Holešovský komorní orchestr 
připravil od F. X. Richtera působivý „Koncert pro 
flétnu a orchestr e moll“ a „symfonii“ a doplnil je 
Mozartovým „Divertimento“ a „Koncertem pro 
dvoje housle a orchestr“ od A. Vivaldiho. Program 
byl tedy velice hodnotný a všichni přítomní si jistě 

přišli na své. Vždyť barokní a klasicistní 
hudba patří k tomu nejkrásnějšímu, co 
bylo v oblasti umění vytvořeno. Ostatně 
i Holešovský komorní orchestr za necelé 
roční působení získal na jistotě a příjemně 
překvapil souhrou a kvalitním zvukem, jež 
dotvářely slavnostní a působivé prostory 
zámecké sala terreny. Záznam koncertu 
poslouží navíc jako podklad pro tvorbu 
propagačního DVD nosič, na který se 
zájemci již nyní mohou těšit.

Milovníky a příznivce klasické hudby 
čeká již tuto sobotu další z pořadů k vý-
ročí F. X. Richtera, a to vystoupení Kap-
rova kvarteta a beseda o tomto umělci 
evropského formátu s Dr. J. Tauerovou, 
ředitelkou muzea A. Dvořáka v Praze 

- 10. října od 17 hod. v sala terreně zámku. 
A další vystoupení Holešovského komorního or-
chestru je naplánováno na 1. prosince v kostele 
N. P. Marie v Holešově, kdy se představí peda-
gogové místní základní umělecké školy v tradič-
ním předvánočním koncertu. I toto vystoupení 
je zařazeno do „holešovského richterovského 
festivalu“ a věnováno nejvýznamnějšímu míst-
nímu rodáku.

Rudolf Seifert


