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.
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H ole‰ovsko
cena 12,- Kã

Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

NOVÁ TOVÁRNA. Slavnostní otevření výstavby nové továrny firmy Du Pont na výrobu fólie pro výrobu vrstvených skel ve Všetulích se uskutečnilo
v pondělí 19. října. Společenské akce se zúčastnila celá řada významných hostů a při této příležitosti vysadili zástupci firmy a starosta Holešova
lípu. Podrobnosti přineseme v příštím čísle.

Kanalizace byla dokončena

Pálenice Přílepy

Co vy na to, pane starosto?

v budově horního obchodu
pálíme za loňské ceny

V pondělí 12. října představitelé města a další hosté slavnostně završili stavbu kanalizace
Žopy - Dobrotice. Šlo všechno podle plánu a kdy
se bude s odkanalizováním pokračovat?
Stavba trvala zhruba tři roky a k oficiální kolaudaci došlo v září 2009, tedy přesně v termínu
stanoveném ministerstvem zemědělství. Celková
hodnota díla činila 95 milionů, z čehož město Holešov zaplatilo zhruba 15 milionů. Přestože stavba
trvala tři roky a objem činil zmiňovaných 95 milionů,
rozpočet byl dodržen a tím, že nevznikly žádné vícepráce, nebyl v průběhu výstavby navyšován. Odkanalizování městských osad bylo nutné
provést na základě nařízení směrnice Evropské unie. Splaškové vody
ze Žop a Dobrotic už tedy nekončí ve vodních tocích, ale jsou odváděny
na čističku odpadních vod do Všetul. Současně s touto investicí se nám
navíc podařilo opravit některé komunikace, z nichž nejdůležitější je asi
spojnice mezi Holešovem a Dobroticemi vedoucí kolem zámecké obory.
Do budoucna nás pak čeká odkanalizování zbývajících dvou osad, tedy
Tučap a Količína. Tato stavba je v současné době ve fázi územního řízení
a i přes aktuální finanční problémy věřím, že příští rok bude zahájena.
(frs)

• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státního svátku ve středu dne 28. října 2009 bude proveden náhradní svoz
domovního odpadu, a to ve čtvrtek dne 29. října (posun svozu
ze středy) a v pátek dne 30. října (posun svozu ze čtvrtka).

Gymnázium slavilo 110. výročí

Slavnostním shromážděním ve velkém sále holešovského zámku
si stovky lidí připomněly 110. výročí založení holešovského gymnázia.
Podrobnosti čtěte na str. 11 a 12.
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Podzimní etapa speciální ochranné deratizace města Holešova
Město Holešov v souladu
s ustanovením dílu 2 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění, zajistí prostřednictvím speciální firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana
Šindeláře, SERVIS 3xD, Olomouc
v období od 20. října do 20. listopadu 2009 speciální ochrannou
deratizaci na veřejném prostranství
a v nebytových objektech města
Holešova.
Firma použije k deratizaci
nové, moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami,
schválenými krajskou hygienickou

stanicí. Nízká koncentrace účinné
látky, její selektivní účinek na hlodavce a odborné kladení nástrah
omezují možnost otravy lidí a domácích zvířat. Tyto prostředky obsahují
speciální hořkou látku, kterou hlodavci nevnímají, ale odrazuje necílové organismy, včetně dětí. Přesto
z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvýšenou opatrnost.
Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedovaté, mohou však poškodit
zdraví. Preparáty jsou používány
ve formě barevných granulí nebo
zrna. Barevnost by mohla lákat
především malé děti, nenechávej-

te je v průběhu deratizační akce
bez dozoru. Obracíme se rovněž
na chovatele psů a koček, aby zabránili zvířatům přístupu k nástraze
i k uhynulým hlodavcům. V případě
podezření, že přes veškerá opatření vaše zvíře pozřelo návnadu,
navštivte s ním neprodleně veterinárního lékaře.
Boj proti přenašečům infekčních onemocnění škodlivými hlodavci může být účinný, jen pokud
je deratizační opatření prováděno
pravidelně a důsledně. Z tohoto
důvodu žádáme všechny občany,
organizace a podnikatele na úze-

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zveřejňuje záměr pronájmu nebytových
prostor od 1. 2. 2010 v přízemí objektu č.p.
11 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově o celkové výměře 78 m2: min.nájemné - prodejna
35,00 m2 za 1000,- Kč/m2/rok, ostatní prostory
43,00 m2 za 600,- Kč/m2/rok + zálohy na energie cca 1.000 Kč/rok.
Zájemce o pronájem nebytových prostor
musí podat žádost písemně, a to buď poštou
na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628,
769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny
úřadu nejpozději do 30. 10. 2009.
Žádost označená heslem „nám. Dr. E.
Beneše č.11“ musí obsahovat řádné označení
zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, kontakt), živnostenské oprávnění, výpis z obchod-

ního rejstříku, předpokládaný způsob využití
nebytových prostor, nabídka ceny za m2 pronájmu za rok. Pronájem nebytových prostor bude
projednán na nejbližší schůzi rady města.
Kritéria pro rozhodování o nabídkách
jsou: nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok,
způsob využití nebytových prostor.
Bližší informace o pronájmu nebytových
prostor poskytne odbor správy nemovitostí
Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400
Ing. Eva Fryčová, příp. tel. 573 521 405 Jana
Kolářová. Záměr pronájmu nebytových prostor
je zveřejněn na úřední desce v termínu od
13. 10. 2009 do 30. 10. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
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V tomto týdnu probíhá opět
sbírka šatstva pořádaná Charitou Holešov v prostorách Domu
u sv. Martina ve Smetanových
sadech. Až do pátku 23.10.
v době od 8.00 do 15.30 přijímáme veškeré odložené šatstvo
a boty všech velikostních kategorií, hračky, knihy, lůžkoviny, ručníky, záclony,
tašky a kabelky, deky nebo spací pytle. Dárci
mohou zaparkovat své auto přímo před tímto
objektem (vjezd z ul. Masarykova - tj. od kina).
Budeme rádi za každý Váš příspěvek ať už věcný
nebo finanční, kterým pomůžete pokrýt náklady
spojené s odvozem materiální pomoci.
Charita Holešov
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Charita pořádá
sbírku šatstva
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mí města Holešova o maximální
spolupráci a provedení deratizace
ve stejném termínu.
Kromě vlastního deratizačního zásahu je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná
opatření proti vniknutí škodlivých
hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků
rostlinného a živočišného původu,
aby neskýtaly pro hlodavce úkryt
a zdroj potravy. Nezapomeňte ani
na neobydlené nebo trvale neužívané objekty.
Ing. Markéta Šubová
vedoucí odboru životního prostředí
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Město Holešov ocenilo velitele 7. výsadkového pluku
Významné ocenění města
Holešova předal někdejším nejvyšším velitelům 7. výsadkového
pluku zvláštního určení Jiřímu Dufkovi a Vladimíru Košanovi starosta
města Holešova Zdeněk Janalík. 7.
výsadkový pluk působil v Holešově
v letech 1961 a 1967 a aktivně se
pod vedením svých velitelů postavil
v srpnu 1968 proti okupaci vojsk
Varšavské smlouvy.
K předání pamětního listu
v deskách a plakety pečeti města došlo v prostorách Senátu Parlamentu
České republiky. Slavnostního aktu
se zúčastnili vedle starosty města také místostarosta města Josef
Bartošek, který v šedesátých letech
u zmíněného pluku sloužil. Za hole-

šovský klub výsadkových veteránů
se aktu zúčastnili také Josef Toth
a Václav Mejdr. Fyzicky převzal pamětní list a plaketu pouze Jiří Dufek.
Bývalý velitel pluku Vladimír Košan
byl v době předání hospitalizován.
Starosta Holešova a senátor
Zdeněk Janalík všechny přítomné
přivítal v Senátu, pozval je na slavnostní oběd s přípitkem. Po předání
ocenění pak profesionální průvodkyně hosty provedla Valdštejnským
palácem, v němž horní komora parlamentu sídlí.
„Našemu bývalému veliteli
bychom pak chtěli ocenění zavézt
přímo do Plzně, kde bydlí,“ uvedl
Josef Bartošek.
(frs)

Starosta a senátor Zdeněk Janalík pozval hosty na přípitek
a slavnostní oběd.

Konečně někoho něco napadlo
Dvacet let volali lidé z jednoho břehu říčky Rusavy na druhý, kde je radnice: „Postavte nám lávku!“ Když se jim zdálo, že volání je marné, postavili si
provizorní přechod přes Rusavu sami. Radní se zamysleli a dospěli k závěru,
že to není dobré řešení. Ta provizorní lávka nesplňuje platné normy a není
bezpečná. A tak se rozhodli, že postaví lávku pořádnou.
Radní pak novou lávku slavnostně otevřeli. Nebyli sami. Slouží jim ke
cti, že přišli s improvizovaným řešením, a jistě by nebylo na škodu, kdyby
inspirovali i jiné. V době, kdy se pořád někde přestříhávají pásky a k uzoufání nudné obřady otevírání čehokoliv za přítomnosti potentátů jsou čím dál
fádnější, to rozhodně stojí za zvážení. Radní si počkali, až se na lávce objeví
její první uživatel. Byla to paní s kolem. Té dali nůžky a ona pásku přestřihla.
Totéž se opakovalo, když se objevil „klient“ na druhé straně lávky. Žádná
převratná událost, ale za zaznamenání stojí.
Radní drželi pásku a občanka stříhala.

Karel Toman
(Převzato z Týdeníku Kroměřížska)
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Přednáška na téma
účinné způsoby vytápění
Od 1. 10. MŮŽETE i vy financovat své bydlení
s Raiffeisen
PŘÍMO v Holešově:
Palackého 522 (vedle pošty). Kontakt: Vladimír Elbl,
775 783 290, evladimir@seznam.cz

Český spolek pro péči o životní prostředí pořádá dne 26. října 2009
ve svém sídle v Praze, Novotného lávka 5, seminář „Účinné způsoby
vytápění objektů i obcí šetrné k životnímu prostředí“. Přihlášku je nutné
zaslat do pátku 23. října 2009 do 12.00 hod., e-adresa: libuse.deylova@
volny.cz. Bližší informace o semináři jsou uvedeny na stránkách www.
enviweb.cz.
Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí

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

Sídlíme v Holešově na nám. F. X. Richtera 985,
u zámku. Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.

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

Kadeřnické studio
Jana Dvorníková
Novosady 1580,
Holešov
Znovu zahájen
celodenní provoz.
Objednávky na tel.:
603 449 898.
Možnosti bez objednání.
Dámské, pánské, dětské.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
4
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Letošní Medový den v Holešově přinesl některé zajímavé novinky

Tradiční Medový den, který se konal jako obvykle v přízemí kina Svět,
navštívily v sobotu 17. října i přes nevlídné počasí stovky lidí. Vedle
kvalitního medu a výrobků z medu pořadatelé představili také několik
ovocných výpěstků, novinkou pak bylo promítání filmů s tematikou
včelařství a také informační panely.

Ladislav Vyňuchal je náruživý zahrádkář
a včelař, bez něhož se žádná podobná akce
nemůže obejít.

Z bohaté nabídky medových perníků, medoviny, propolisové tinktury
a mastí si vybral i starosta města Zdeněk Janalík.
Mezi vystavovateli mají zastoupení včelaři nejen z Holešova,
ale i širokého okolí. K těm nejaktivnějším patří včelaři
z Pravčic a Kostelce.

Další z vynálezů včelařů
z Pravčic.
Laserem řízený ometák včel.

Ještě o tom asi neví, ale nejspíše
se včelařství stane jeho koníčkem.
Text a foto František Sovadina

Srdíčko naplněné láskou
a pohodou
Včera jsem navštívila Mateřské centrum Srdíčko v nových prostorách na ulici Školní. Hned za dveřmi budovy mne uvítaly tóny kytary
a zpěvu, po příchodu do místnosti jsem byla mile překvapena počtem
maminek a dětí, které dováděly na koberci a v míčkovém bazénu. Přestože za okny řádil déšť a vítr, Srdíčko bylo naplněno láskou a pohodou,
umocněnou barevným prostorem, ve kterém dominovaly barvy žlutá,
zelená, oranžová, červená a modrá. Jako správná kmotra jsem dorazila
za „svým dítětem“ s kyticí v ruce. Tu tvořily drobné chryzantémy v barvě
růžové. S barvou jsem se tedy netrefila, rozhodně vhodnější by byly
do tohoto nádherného prostoru květy žluté, oranžové nebo červené.
Nicméně věřím, že mi Srdíčko promine, protože toto není podstatné. Věcí
zásadní a potěšující je skutečnost, že mateřské centrum žije. Přeji všem
maminkám, babičkám, jejich dětem a vnukům, aby si těchto krásných
prostor a nabízených činností a aktivit v nich plně užívali. Protože čas,
kdy se děti na koberci nebo v bazénku roztomile batolí, se nedá zastavit
a letí neuvěřitelně rychle. Kdysi jsem řekla, že není pro každé město
samozřejmostí nabízet a podporovat takovéto služby. Dnes jsem šťastná,
že pro město Holešov se tato služba samozřejmostí stala.
JUDr. Jarmila Pokorná

Pomozte obětem zemětřesení
v Indonésii
Přírodní katastrofa na západě ostrova Sumatra si
vyžádala stovky lidských obětí a obrovské materiální
škody. Na pomoc obětem tohoto ničivého zemětřesení
může kdokoliv z Vás přispět do jedné ze dvou zapečetěných pokladniček - a to v sídle Charity Holešov
anebo ve vestibulu budovy Městského úřadu na Masarykově ulici. Finanční obnos můžete zaslat také
na bankovní konto: 435741530247/0100.
Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.
Charita Holešov
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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 12. října 2009
Přijaté usnesení č. 319/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci o zahájení řízení ve věci
stanovení „Průzkumného území
Rajnochovice“.
Přijaté usnesení č. 320/2009.
Rada města Holešova schválila návrh smlouvy mandátní
se společností MCI SERVIS,
s. r. o., Zlín, Vavrečkova 5262,
IČ 27718158, na výkon zadavatelských činností v souvislosti s realizací akce „Odpadové
centrum TS Holešov - výkon
TDI“ v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 321/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
1. zrušit usnesení č. 11/2009 ze
dne 23. 2. 2009 na bezúplatné
nabytí majetku z vlastnictví České
republiky a 2. schválit bezúplatné
nabytí majetku z vlastnictví České republiky, zastoupené úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a to pozemku p.č.
1801/2, ostatní plocha, o výměře
925 m2, k. ú. Dobrotice, z důvodu
opravy komunikace. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
9. 11. 09.
Přijaté usnesení č. 322/2009.
Rada města Holešova schválila
1. uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu a zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
662/1, 646, 652, 650, 648, 647,
600, 601, 604, 221/4 a st. p.č.
198, vše k.ú. Tučapy, se společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666, IČ 49451871, v souvislosti s investiční akcí „Napojení obce Tučapy na skupinový
vodovod Kroměříž“ za cenu 200
Kč/m2 + DPH v zákonné výši
a 2. uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu a zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
666, a to o výši podílu 1/2, k.ú.
Tučapy, se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
Kroměříž, Kojetínská 3666, IČ
49451871, v souvislosti s investiční akcí „Napojení obce
Tučapy na skupinový vodovod
Kroměříž“ za cenu 200 Kč/m2
+ DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 323/2009.
Rada města Holešova jmenovala koordinátorkou programu „Děti
v pohybu“ Mgr. Svatavu Ságnerovou, bytem Holešov. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 324/2009.
Rada města Holešova schváli-
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la 1. ukončení nájemní smlouvy s Ing. Petrem Mikšovičem
na užívání městského nebytového prostoru v objektu čp.
11 (prodejna QUELLE) na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově výpovědí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.01.2010
a 2. zveřejnění záměru pronájmu
městských nebytových prostor
v objektu čp. 11 na nám. Dr. E.
Beneše v Holešově za nájemné:
prodejna 35 m2 á 1000 Kč/rok,
ostatní prostory 43 m2 á 600 Kč/
rok. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 325/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Tomášem Svobodou, bytem Holešov,
na užívání městských nebytových
prostor v objektu čp. 1081 na ul.
Tovární v Holešově za nájemné:
kancelář o výměře 19,12 m2 á
250 Kč/rok s účinností od 13. 10.
2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 326/2009.
Rada města Holešova I. zrušila
usnesení Rady města Holešova
č. 221/2009 ze dne 29. 06. 2009
o změně smlouvy o výpůjčce
uzavřené mezi městem Holešov
a příspěvkovou organizací Centrum pro seniory a II. schválila
uzavření dohody mezi městem
Holešov a příspěvkovou organizací Centrum pro seniory
o zrušení smlouvy o výpůjčce
ze dne 30. 5. 2007 v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 327/2009.
Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru pronájmu garáže o vel. 44 m2 ve dvorním traktu
objektu č.p. 478 na ul. Sušilova
v Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 328/2009.
Rada města Holešova schválila
prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Martou a Miroslavem Hrkotovými na užívání bytu
č. 2 v městském domě na ul.
Grohova čp. 543 v Holešově
na dobu určitou do 31.01. 2010.
Zodpovídá: Ing.Eva Fryčová.
Termín: 1. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 329/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru bezúplatného
převodu městských nemovitostí budovy čp. 1419, na pozemku p.č.
1851/2, pozemek p.č. 1851/2, zastavěná plocha, o výměře 781 m2
a pozemek p.č. 1852/21, zahrada,
o výměře 1.144 m2, k. ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpo-

vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
9. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 330/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o udělení licence a podpoře provozu „Programového vybavení RADNICE
VERA“ se společností VERA,
spol. s r. o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 625 87 978,
v předloženém znění. Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý,
Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 331/2009.
Rada města Holešova schválila
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
15. 6. 2009 rozpočtové opatření
č. 4/2009. Zodpovídá: Ilona Kupková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 332/2009.
Rada města Holešova schválila
změnu rozpočtu příspěvkové
organizace Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Alena Kotoučková, ředitelka
MŠ. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 333/2009.
Rada města Holešova schválila
jako dodavatele docházkového
systému pro Městský úřad Holešov firmu Estelar, s.r.o., Holešov
za dohodnutou cenu 110.206 Kč.
Zodpovídá: Ing. František Fuit.

Přijaté usnesení č. 334/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 14. září 2009.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila
uzavření nájemní smlouvy s Annou Bihariovou, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře 52,00 m2, označeného č. 6,
v městském domě čp. 432 na ul.
Školní v Holešově. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova 1. revokovat usnesení
Zastupitelstva města Holešova
č. 62/2008 ze dne 23. června
2008 a 2. schválit prodej části
městského pozemku p.č. 244/8,
trvalý travní porost, o výměře určené v GPL 113 m2, k.ú.
Žopy, manželům Jiřímu a Anně
Kaňovským, bytem Otrokovice,
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené ve výši 678 Kč. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Holešovští chovatelé slavili 105. výročí od svého založení

Na obrázcích některá z oceněných plemen na holešovské výstavě.
Stopáté výročí založení spolku
chovatelů králíků, okrasných holubů a drůbeže se v Holešově konalo
v rámci pravidelné každoroční podzimní výstavy, která byla pro členy
holešovského svazu vyvrcholením
chovatelské a šlechtitelské práce.
Výstavy se zúčastnili také členové
družební organizace slovenského
svazu chovatelů ze Slažan v okrese Zlaté Moravce. Holešovský spolek byl založen 4. října 1904.

Letos chovatelé prezentovali
ve výstavním areálu na Plačkově
celkem 186 králíků 37 plemen,
162 okrasných holubů 26 plemen,
126 kusů okrasné a užitkové drůbeže 31 plemen. Své chovatelské přírůstky prezentovali i mladí
chovatelé a řada z nich obdržela
čestné ceny. Mezi nimi Markéta
Capková a Pavel Kaňa z Rymic,
Gustav Králík z Holešova či Adéla
Nikodemová z Pravčic.

Na výstavu drobného zvířectva pravidelně chodí návštěvníci
všech věkových kategorií.

Jednotlivé soutěžní kategorie
nesly názvy memoriál Mirka Ponížila pro exoty, memoriál Jaroslava
Nedbala pro králíky, memoriál Josefa Zapletala pro holuby a konečně memoriál Ludvíka Krajči
pro drůbež.
Je pouze velká škoda, že
rodiče nevezmou své děti od počítačů a nenavštíví naši výstavu
v hojnějším počtu, aby i ti nejmladší

získali lásku ke zvířatům. Vstup pro
děti je vždy zdarma.
Vřelé poděkování patří všem,
kteří na výstavu přišli a podpořili nás
v uspořádání tak náročné akce.
V příštím roce bychom chtěli
výstavu uspořádat již od pátku, aby
se mohli přijít podívat i žáci ze škol.
S pozdravem „Pro krásu a užitek“
chovu zdar.
Dušan Labuda

Dlouholetý předseda holešovských chovatelů
Dušan Labuda (vlevo).

Holešov i Přílepy ocenili za válečné hroby
Zlín, Holešov - Slavnostní
udělení pamětní plakety Ministerstva obrany České republiky těm,
kdo se na území Zlínského kraje
příkladně starají o válečné hroby,
se v minulých dnech uskutečnilo
v prostorách krajského úřadu. Medaili letos získalo sedm obcí. Akci
zorganizoval krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem obrany České
republiky již podruhé jako výraz úcty
a ocenění těch, kteří se v uplynulém
období výrazným způsobem podíleli
na zachování piety padlých vojáků.
„Krajský úřad ve spolupráci
s obcemi s rozšířenou působností sleduje stav válečných hrobů
na území regionu a ministerstvu
doporučuje místa hodná ocenění,“
uvedl ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý, který za Zlínský kraj
předal plakety letošním nositelům
ocenění.
Medaile si odnesli místostarosta města Holešov a starostové obcí

Vítonice a Přílepy. „O Češích se říká,
že si příliš neumějí vážit svých padlých, ale tato iniciativa potvrzuje,
že to tak docela neplatí. Starostům
obcí, kteří se v této oblasti angažují,
patří upřímné poděkování, protože
se často potýkají s narůstajícím objemem povinností na straně jedné
a s nedostatkem financí na straně
druhé,“ pokračoval Vladimír Kutý.
Na území Zlínského kraje bylo
k 1. říjnu letošního roku evidováno
celkem 1203 válečných hrobů a pietních míst, ve kterých je pohřbeno
nebo připomenuto 16 474 obětí válečných konfliktů. „Základním motivem plakety je plamen, který symbolizuje nejen všespalující oheň, ale
také slzu, která připomíná smutek
pozůstalých a konečně i věčnou
paměť,“ přiblížil podobu medaile
Imrich Vetrák z Ministerstva obrany
ČR. Současně dodal, že potomci
vojínů padlých na našem území
během světových válek se na mi-

nisterstvo stále častěji obracejí
ve snaze dopátrat se informací,
kde je jejich blízký pohřben. Také
proto má ministerstvo obrany zájem
na tom, aby jím vytvářená databáze
s těmito údaji byla co nejúplnější.

Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně a zabezpečuje ji
vlastník válečného hrobu. Ve velké
většině jsou těmito vlastníky jednotlivé obce, na jejichž území se pietní
objekty nacházejí.
(red)

Pomník obětem první a druhé světové války ve Všetulích.
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1 900 000 Kč Tel.: 739 429 821

1 750 000 Kč Tel.: 603 878 573

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

Slavkov, koncový řadový část. zrek.
RD se zahradou. Vytápění plynovým
kotlem, ohřev teplé vody el. zásobníkem , el. 220V, voda obecní, odpad do
septiku, HUP na domě. Zast. plocha
322 m2, pozemek celkem 831 m2.

• PZ Pravčice, 1000 m2, stavební pozemek
• RD 3+1 Přílepy, k rekon. a modernizaci
• RD 3+1 Kroměříž, k rekon., volný ihned
• BT 2+1 Hulín, po rekon., PO SLEVĚ
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, PO SLEVĚ
• BT 3+1 Holešov, k nastěhování + zahrádka

460.000 Kč
1.470.000 Kč
1.800.000 Kč
1.000.000 Kč
1.160.000.Kč
1.450.000.Kč

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.

Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 739 429 821

www.rkheureka.cz
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Sbírka Postavme školu v Africe má v Holešově nový rekord
Již počtvrté se holešovské náměstí změnilo v kousek Etiopie, již
počtvrté měli Holešované možnost
přispět na stavbu škol v Etiopii.
Sbírka Postavme školu v Africe
patří i v Holešově mezi tradiční říjnové akce, o zájmu svědčí i letošní
výtěžek 16 979 Kč. Součástí sbírky je každoročně bohatý program
na náměstí, promítání a přednášky,
nejinak tomu bylo i letos.
Díky předchozím ročníkům
sbírky se postavilo v Etiopii, patřící
mezi pět nejchudších států světa,
už devět škol. Z loňské sbírky se
postavily dvě nové školy - celkem
přes 1200 kluků a holek se naučí
číst a psát a splní se jim jejich
sen - žít alespoň trochu lepší život.
Negramotnost dosahuje v Etiopii
velice vysokého čísla: přes 50%
Etiopanů nedokáže napsat ani
jednu větu.
Holešov byl i letos jedním ze
70 měst, které přispělo na postavení dalších škol. Sbírku v úterý
6. října zahájilo v Drive Clubu promítání o již postavených školách.
Ve středu a ve čtvrtek program
pokračoval na náměstí, kde se
kolemjdoucí mohli dozvědět bližší
informace o Etiopii a projektech,
které se zde realizují. Pro „dospěláky“ se vařila pravá etiop-

ská káva, děti mohly nakreslit
svůj obrázek Etiopie nebo složit
mapu Afriky. Ve středu navečer
celý program doplnila přednáška
v Městské knihovně o Etiopii pravlasti kávy.
Kromě tohoto programu jste
mohli po celém městě potkat
skauty a skautky s kasičkami. „Je
to celkem každý rok stejné, někteří
lidé jsou na nás nepříjemní a nepřispějí, naopak hodně lidí přispěje
rádo. Je poznat, že už sbírku znají
a když nás vidí, tak sami přijdou
a přispějí,“ podělil se o svoji zkušenost 12letý Kuba. „Téma letošní
sbírky bylo rozšířeno o problematiku vody, protože Etiopii v minulém
roce postihlo sucho, které trvá až
do teď a které s sebou přináší
šíření hladu a nemocí. Těžko si
dokážeme představit, jak bychom
se ve škole učili a celkově žili bez
tekoucí vody. V Etiopii je to realita.
Člověk v tísni se proto snaží u škol
budovat také zdroje vody nebo
alespoň nádrže na vodu. Právě
jedna taková nádrž na pět tisíc litrů
vody se z holešovského výtěžku
sbírky může v Etiopii vybudovat,“
upřesnila jedna z organizátorek
sbírky Tereza Šíblová.
Na úspěšném průběhu sbírky
se podílelo více než třicet dobro-

Jedna z dárkyň přispívá na stavbu školy v Etiopii.

volníků, a to nejen z řad skautů.
Dík patří také Městskému úřadu, MKS a Městské knihovně
za ochotnou pomoc při organizaci
sbírky. A v neposlední řadě také
děkujeme všem, kteří přispěli. Ti,
kteří to nestihli během sbírky, můžou pomoci zasláním dárcovské
SMS ve formátu DMS AFRIKA
na telefonní číslo 87777.
Více informací o veřejné
sbírce najdete na www.skolavafrice.cz, informace o zahra-

ničních misích společnosti Člověk v tísni a aktivitách Junáka
na www.clovekvtisni.cz nebo
na www.skaut.cz.
Informace a fotky o sbírce
v Holešově najdete na http://
junak.zholesova.cz nebo www.
reprochu.cz.
Jana Karasová,
koordinátorka sbírky
v Holešově
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Oprava vstupního portálu
historické budovy
V průběhu měsíců června až
října probíhala oprava vstupního portálu budovy bývalého trinitářského
kláštera v Holešově.
V průběhu opravy byla provedena hydrofobní ochrana částí
portálu vystavených účinkům povětrnostních vlivů. Silně poškozené
části portálu byly restaurovány. Nyní
portál již opět v plné kráse zdobí
vchod budovy bývalého trinitářského
kláštera.
Finanční prostředky na opravu portálu byly získány z dotace
Zlínského kraje.

V Martinicích mají novou stříkačku
Obec Martinice za přispění Zlínského kraje pořídila pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů novou výkonnou přenosnou motorovou
stříkačku, včetně příslušného vybavení, která bude v případě potřeby
k dispozici pro zajištění bezpečnosti a odstranění havarijních událostí
(požáry, povodně) nejen pro
občany obce Martinice. Tato
nová technika mohla být pořízena díky poskytnuté dotaci
z rozpočtu Zlínského kraje.

Pravidla soutěže o 10 věcných cen

Děti na Zlínsku mají možnost
objevovat novou Galaxii
Region - Maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim na hraní
s dětmi zůstanou pouze zablácená
či zasněžená pískoviště. Na Vršavě
ve Zlíně totiž vyrostl první zastřešený rodinný zábavní park v kraji. Do
provozu bude multifunkční hala uvedena 23. 10. 2009. V zahraničí jsou
tato centra velmi populární, v ČR jde
však o zcela jedinečný projekt, který
pod jednou střechou nabízí zábavu,
sport a odpočinek pro celou rodinu.
„Na ploše 2500 metrů čtverečních je
připraveno bezmála dvacet hracích
a sportovních zařízení především
pro děti od dvou do dvanácti let, ale
na své si přijdou i starší sourozenci
a rodiče. Na rozdíl od komerčních
obchodních center a klasických
dětských koutků v této hale naleznou děti spoustu překvapení a řadu
nezvyklých atrakcí, které je animují
k pohybu a různým hrám. Každá
z atrakcí symbolizuje jinou planetu
či galaxii. „Za jediný den tak můžete
společně uskutečnit dobrodružnou
cestu vesmírem“ - pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly Galaxie,
Mgr. Jana Valášková.
Všechna zařízení v hale podléhají přísným bezpečnostním i hygienickým předpisům. Díky tomu
si mohou i dospělí bez obav o své
ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo si sami vyzkoušet některé z atrakcí. Kromě zmiňo-
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vaného občerstvení park GALAXIE
nabízí rodičům čtenářský koutek či
sledování různých projekcí, vystoupení a programů. Bez problémů je
tak možno prožít v Galaxii společně celý den plný zábavy, pohybu
i odpočinku. Školy a jiné kolektivy
zase mají možnost výletu do tohoto zábavního parku spojeného
se vzdělávacím a tělovýchovným
programem. Jako bonus nabízí hala
také velmi oblíbené oslavy dětských
narozenin. Spokojené a šťastné jsou
pak nejen děti, ale i maminky, které
si narozeninový den své ratolesti
užijí v klidu a bez stresu. „Hlavním
posláním je rodinám, školám a jiným
organizacím poskytnout příjemné
prostředí, kde se děti bezpečně pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez
ohledu na roční období“ - uvedla
Jana Valášková. Ano, právě v posledních letech velmi časté výkyvy
počasí na podzim a v zimě odstaví
z provozu řadu venkovních zařízení
pro nejmenší. Hala je krytá a v provozu celoročně.
Díky významné finanční podpoře z evropských fondů bylo navíc
možno celý areál doplnit o hotel,
wellness, stylovou restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí a venkovní
posezení, které budou v provozu za
několik týdnů po otevření haly. Více
informací: www.galaxiezlin.cz
(pr)

(1. plazmová televize, 2. mikrosystém, 3. DVD přehrávač, 4. mikrovlnná 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 minimálně 6 (ze 7 možných) správných odpovědí.
5. Každý soutěžící může poslat pouze jednu obálku s odpověďmi.
6. Slosování se uskuteční za přítomnosti vedoucího odboru školství a kultury,
zástupce redakce Holešovska, právníka města Holešova a zástupce firmy
Karhan. Deset vylosovaných soutěžících bude zveřejněno v posledním
letošním čísle Holešovska, tedy v čísle 23.
7. Nebude-li chtít některý ze soutěžících v případě vylosování být zveřejněn
v novinách, pak tuto skutečnost výrazně vepíše do soutěžního kupónu.
8. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci města Holešova.
9. Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti
není možná.

--------------------------------- soutěžní kupón č. 3 --------------------------------Jakou novinku má pro své zákazníky Elektrocentrum 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
...................................................................................................................
................................................................................................................
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Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov je 110 let
Co vlastně dělá obec městem? Jistě to a umučených, kteří měli vztah ke gymnáziu připadlo na světový Den chleba, a je-li chléb ponení ani počet obyvatel, ani rozloha, ostatně (a mezi kterými na čelním místě stojí ředitel travou tělesnou, je vzdělání potravou duševní,
pokud by byl Holešov poměřován těmito mě- tohoto gymnázia, Ladislav Jaroš, popravený a tudíž je vlastně i toto datum pro oslavy vůdčí
řítky, měl by podstatně menší význam, než mu nacisty za odbojovou činnost, jehož jméno vzdělávací instituce v našem regionu zvoleno
sami přiznáváme. Už od starověku je město sy- gymnázium nese). K datu oslav vyšla Mgr. Za- velmi vhodně a symbolicky. Ke slavnosti gymnonymem pro středisko - obec je městem tehdy, hradníkovi kniha „Nebylo jim přáno žít“, ve které názia samozřejmě patřila studentská hymna
když je střediskem pro okolní obce. V dávných shrnuje výsledky své dlouhodobé badatelské Gaudeamus igitur, nádherně zazpívaná barytodobách byla města středisky panství, středisky činnosti, která se již nyní stala významným nem čerstvého absolventa gymnázia Romana
duchovní správy, středisky řemesel a trhů. A jak pramenem pro objasnění dějin našeho města Hozy, sopránem Evy Kývalové za doprovodu
vznikala moderní společnost, byl význam měst i regionu - a stejně tak i příspěvkem k historii klavíru Mgr. Lenky Poláškové. Po slavnostních
stále více poměřován tím, zda jsou středisky našeho gymnázia.
zdravicích představitelů Parlamentu ČR a Zlínvzdělanosti a kultury.
Vlastní oslavy výročí začaly vlastně už 25. ského kraje byla vodou z pramenu holešovské
Holešov měl to štěstí, že naši předko- září vernisáží prací žáků gymnázia v prostorách říčky Rusava pokřtěna kniha Mgr. Karla Zahradvé na konci 19. století tuto pravdu pochopili holešovského zámku. V pátek 16. října pak níka „Nebylo jim přáno žít“.
a upnuli svou píli mimo jiné na založení střed- proběhl hlavní den oslav, které zaštítil hejtman
V programu slavnostního shromáždění
ní školy. V roce 1899 se jim podařilo založit Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
nechyběla prezentace a animace, kterou připravyšší reálku, zanedlouho změněnou
vili pedagogové a studenti gymnázia
na reálné gymnázium, které se staa která byla virtuální prohlídkou školy,
lo a dodnes je opravdovým centrem
její historie, současnosti i současných
vzdělanosti, vědění a kultury ducha
aktivit. Vše zarámováno do nádherné
i těla v širokém okolí. Nejen tisícovky
myšlenky - před 110 lety zasadili naši
absolventů této významné moravské
předci strom vzdělanosti, který po ceškoly, které šíří její stále skvělou polou tu dobu roste a nese plody - plody
prezentované v jednotlivých kapitověst v celém našem státě, ba dokonlách této prohlídky a současně reálně
ce i v Evropě a někteří i po ostatním
světě, nejen jeho profesorský sbor,
existující kapitoly života a zejména
který je zárukou jak velmi dobrého
výsledků práce školy.
Dalším vrcholem oslav bylo povšeobecného vzdělání studentů, tak
lední odhalení nové pamětní desky,
i častým hybatelem společenského
obsahující jména všech obětí obou
a kulturního života v našem městě,
světových válek z řad studentů, abnejen řada projektů, které gymnázisolventů a pedagogů gymnázia dle
um realizuje po celou dobu své exisposledních výzkumů Mgr. Zahradnítence, nejen jeho pohnutá historie,
ka na odpočívadle hlavního schoale i jeho vznosná novorenesanční
diště do 1. poschodí gymnázia. Tato
budova, která tvoří jednu z hlavních
dominant města, je symbolem tohoto
mramorová pamětní deska nahradila
Křest nové publikace Karla Zahradníka Nebylo jim přáno žít.
starší dřevěnou se seznamem obětí 2.
v tom nejlepším slova smyslu vzděDopoledního slavnostního shromáždění světové války, která však kromě toho, že byla
lávacího ústavu.
Velkolepé oslavy 100. výročí založení představitelů státu, kraje, města a školy a stu- již ve velmi špatném stavu, obsahovala rovněž
Gymnázia Ladislava Jaroše před deseti lety dentů vyšších ročníků gymnázia ve velkém nepřesné a především neúplné údaje. Kromě
ještě pod vedením tehdejšího ředitele, sou- sále zámku se kromě vedení Gymnázia La- představitelů státu, kraje a města, kteří se zúčasného senátora a starosty města PaedDr. dislava Jaroše Holešov a vedení města Ho- častnili již slavnostního shromáždění na zámku,
Janalíka, byly skutečným holdem vzdělanosti, lešova zúčastnili rovněž senátor Parlamentu byly zvlášť milými hosty tohoto pietního shrostudentskému životu a tomuto ústavu. Letošní ČR a starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík, máždění dcery absolventa holešovského gymmenší výročí pojala škola pod vedením součas- poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda - oba názia (tehdy vyšší reálky), generála Ing. Bohuné ředitelky Mgr. Blaženy Kubíčkové komorněji, absolventi této almy mater, dále náměstek slava Závady, významné osobnosti protinacisale stejně zdařile a stejně důstojně. Určitým hejtmana Zlínského kraje ing. Jaroslav Drozd, tického odboje, popraveného nacisty v r. 1942.
mottem, středem těchto oslav bylo uctění pa- člen Rady Zlínského kraje pro školství, mládež Ředitelka gymnázia Mgr. Kubíčková v úvodním
mátky studentů, absolventů a učitelů gymná- a sport Mgr. Josef Slovák, vedoucí organi- slově poděkovala senátoru a starostovi města
zia, kteří se stali obětmi 1. a 2. světové války. začního a správního oddělení odboru školství, Holešova Dr. Zdeňku Janalíkovi a poslanci PavOd začátku 1. světové války uplynulo letos 95, mládeže a sportu krajského úřadu Mgr. Lenka lu Svobodovi, kteří svými osobními finančními
od začátku té druhé 70 let. Navíc dlouholetý Janalíková, ředitelka zlínského inspektorátu dary umožnili pořízení této pamětní desky. Oba
učitel na holešovském gymnáziu, významný ČŠI Mgr. Marcela Orságová, ředitelka krajské dárci, absolventi gymnázia, se potom krátce
regionální badatel Mgr. Karel Zahradník ukončil pobočky NIDV Ing. Ladislava Hašková, hosté vyznali z krásného a důvěrného vztahu ke své
letos podrobný výzkum, ve kterém upřesnil z Gymnázia Považská Bystrica, ředitelé a ře- škole. Hlavní projev pronesl rovněž absolvent
počet, jména a data narození a úmrtí těchto ditelky holešovských škol a dalších institucí. holešovského gymnázia z maturitního ročníku
obětí, objasnil spoustu tragických i hrdinských Na úvod použila ředitelka gymnázia Mgr. Ku- 1947, místní historik JUDr. Lubomír Bartošek.
životních osudů těchto padlých, popravených bíčková krásný příměr - datum oslav, 16. října,
(Pokračování na str. 12)

Slavnostní shromáždění proběhlo ve velkém sále zámku.

Odhalení pamětní desky již proběhlo na holešovském gymnáziu.
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Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov je 110 let
(Pokračování ze str. 11)
Zmínil se o historii gymnázia, kterou zarámoval do oblíbeného rčení jednoho z nejoblíbenějších pedagogů, profesora Waldmanna
„Panta rhei“ - vše plyne. Ocenil těsné spojení
gymnázia s městem - mimo jiné tři ředitelé
gymnázia, prof. Šráček, Dr. Plajner a Dr. Janalík se stali starosty města či předsedy Okresního národního výboru. Vzpomenul oběti první
světové války z řad studentů a profesorů, které
padli na ruské a italské frontě. Oběti druhé
světové války byli v drtivé většině holešovští občané židovského původu, kteří zmizeli
v příšerném vražedném soukolí vyhlazovacích
táborů. Několik absolventů a profesorů gymnázia bylo popraveno za odbojovou činnost
- byl to zejména již zmíněný ředitel gymnázia
prof. Ladislav Jaroš, holešovský abiturient
gen. Ing. Bohuslav Závada, na gymnáziu krátce působící univ. prof. Vladimír Groh. S nacistickým vězením se setkal i další pedagog
gymnázia - Dr. Rudolf Plajner.
Krátkou, velmi dojemnou vzpomínku na svého otce, generála Závadu, pak přednesla jeho
dcera Radka Prášilová, která rovněž zarecitovala
jeho báseň, kterou složil v nacistickém vězení
a ve které vzpomíná na milovaný kraj pod Hostýnem. Pamětní desku pak odhalila paní Prášilová
spolu se svou sestrou, Alenou Leinwaterovou.
Sólový baryton Romana Hozy a státní hymna
„Kde domov můj“ zakončil pohnutou, ale přitom
mimořádně krásnou a důstojnou slavnost.

Na společenském večeru nechyběla
ani ředitelka gymnázia Blažena Kubíčková.
Odpoledne tohoto pátku (a stejně tak i celá
sobota) patřily dnu otevřených dveří gymnázia
- zájemci si mohli prohlédnout nejen učebny
a další prostory školy, ale také v nich umístěné
výstavky z prací studentů, jejich výtvarných děl,
zprávy a diplomy ze soutěží, kterých se studenti

Odhalení pamětní desky se zúčastnila celá řada vzácných hostů.

zúčastnili, a bohaté fotogalerie ze současného
a dávnějšího života školy.
A příjemným, přátelským vrcholem pak byl
páteční společenský večer v prostorách zámku.
Několik stovek absolventů gymnázia se zde
při hudbě holešovského Big bandu setkalo se
svými kantory - těmi staršími i docela mladými.
A nakonec se ti padesátníci, šedesátníci aspoň
na chvíli ve vzpomínkách přenesli do dob, kdy
měli -náct, do dob, kdy byli studenty a studentkami holešovského gymplu, „búdy“, kdy prožívali
své první, nejkrásnější lásky, navazovali celoživotní přátelské i partnerské vztahy, kdy podávali
skvělé či méně skvělé sportovní výkony, kdy se
mořili nad nezáživným učivem či naopak žasli
nad nádherou doposud netušeného poznání
a především, kdy poprvé přičichli k opravdovému vzdělání. Byli tu absolventi, abiturienti ze
všech okolních vesnic, z okolních měst, nyní
rozesetí po celé Moravě, Čechách. Evropě, ba
i po světě. Sešli se tady, v jednom ze skutečných
středisek svého života, v Holešově gymnázia
a v gymnáziu Holešova. Tady se znovu potvrdilo,
že naše město je městem a dokud bude stát a žít
naše gymnázium, tak tím městem zůstane.
Takže díky, paní ředitelko Kubíčková, paní
a páni profesoři, studenti současní i bývalí, pane
senátore - starosto a pane poslanče, díky Vám
jsme prožili krásné okamžiky a naše město
a naše gymnázium si potvrdily svůj status.
A nashledanou za deset let, už se těšíme!
Karel Bartošek

Absolventi holešovského gymnázia se - jak vidno - dobře bavili.

Inzerce
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor (garáže)
ve dvorním traktu objektu č.p. 478, ul. Sušilova, Holešov, o výměře 44,00
m2, nájemné vč. DPH 8.692 Kč/rok, energie, služby vč. DPH 11.396 Kč/
rok, napojení na PCO vč. DPH 600 Kč/rok dopravní zdravotní službě
SANITA CAR s.r.o. Holešov.
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to
buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01 Holešov,
nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději do 30. 10. 2009.
Žádost označená heslem „garáž č.p. 478“ musí obsahovat: řádné
označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, telefon), živnostenské
oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, předpokládaný způsob využití
nebytových prostor.
Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405, Kolářová Jana,
případně vedoucí odboru Ing. Eva Fryčová, tel. 573 521 400.
Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce v termínu
od 15. 10. 2009 do 30. 10. 2009.
Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy majetku
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Upozornění poplatníkům na novelizaci zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků
Dne 1. 11. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, jímž se mimo
jiné novelizuje i ustanovení § 61 zákona o správě daní a poplatků takto:
§ 61 Den platby. „(1) Dnem platby je:
a) u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních
služeb den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních
služeb správce daně, nebo
b) u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal
pracovník správce daně“.
Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od data 1. 11. 2009 se za den platby daně považuje
den, kdy byla platba připsána na účet poskytovatele platebních služeb správce
daně, nikoliv jako doposud den, kdy došlo k odepsání částky z účtu daňového
subjektu (tzn. dle úpravy účinné po 1. 11. 2009 daň splatná 25. 11. musí být
připsána na účet poskytovatele platebních služeb správce daně nejpozději
25. 11. - nestačí jako doposud podaný příkaz k úhradě se splatností 25. 11.).
Pro včasné zaplacení daní je třeba počítat i s dobou, kterou budou peněžní
ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. V případě platby v hotovosti
na pokladně finančního úřadu dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.
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Bravo, bravo, bravissimo!
Ve dnech 25. a 26. září 2009 se ve Zlíně
konal již 5. ročník festivalu pěveckých sborů
„Zazpívaj, slavíčku“. Festival pořádaly zlínské
pěvecké sbory Cantica a Cantica leatitia pod
záštitou Nadace Jana Pivečky. Uskutečnil se
také za finanční pomoci Ministerstva kultury
ČR a podpory Zlínského kraje.
Bylo pro nás velkým potěšením, že náš
školní pěvecký sbor PLAMÍNEK obdržel osobní
pozvání k účasti na festivalu od pana sbormistra Josefa Surovíka. Náš školní sbor již získal
v soutěžích pěveckých sborů třikrát zlaté pásmo
v krajských kolech, soutěžil také na celostátní

přehlídce pěveckých sborů v Pardubicích, ale
koncertovat v Domě umění vedle takových
známých pěveckých těles? Pozvání jsme brali
jako velkou výzvu. Výzvu k podání co nejlepšího pěveckého výkonu a současně k možnosti
přiučit se od „mistrů“.
Festivalem zaznělo mnoho krásných písní.
Byly to písně lidové, skladby známých mistrů i písně novodobé. Zaplněný Dům umění ve Zlíně byl
svědkem nádherného koncertu. Obdiv patří všem
sborům - našemu Plamínku, oběma zlínským
Canticám, sboru Artanno ze slovenské Handlové
a dětskému sboru Permoník z Karviné.

Milí malí zpěváci a paní sbormistryně, ráda
bych vám všem poděkovala za profesionální výkon, který jste předvedli. Vám zpěvákům děkuji
za celodenní kázeň, pěveckou kultivovanost
a elán, se kterým jste na koncertě vystupovali.
Paním sbormistryním - Mgr. Lence Hýžové, Mgr. Gabriele Kovářové a Mgr. Veronice
Svobodové - děkuji za precizně odvedenou
práci a příkladnou reprezentaci školy. Děkuji
také rodičům, za jejich vstřícnost a podporu,
bez kterých bychom těchto úspěchů nemohli
dosáhnout.
Plamínek do Zlína přilákal mnoho obdivovatelů a vy, kteří jste tento nádherný koncert nestihli,
jste zváni na Vánoční koncert do kina Svět.
Mgr. Jitka Heryánová
ředitelka školy

Komorní koncert
Domovem české hudby
u příležitosti 30. výročí úmrtí
českého varhaníka, sbormistra
prof. KARLA HRADILA,
rodáka z Ludslavic
v sobotu 24. října v 16 hodin
KOSTEL SV. VÁCLAVA
V LUDSLAVICÍCH
Interpreti: Jan Gottwald (varhany)
a Martin Havelík (violoncello)
Zlínské vystoupení Plamínku dopadlo nad očekávání výborně.
Na snímku spolu s ostatními pěveckými sbory.

Program: J. S. Bach, A. Dvořák,
S. Rachmaninov. A. Vivaldi a další.

Vzpomínky a setkání ve Schwarzatalu
aneb Česko-rakouské partnerství
Pod tímto mottem uspořádal vůdčí duch „barák“ bývalých vězňů nucených prací; Ternitz
sociálněkulturního spolku TRIANGEL pan - Rohrbach - prohlídka louky, na níž stával tzv.
Mgr. Christoph Haberl v úterý 25. srpna 2009 ženský tábor, kde dodnes stojí kamenné základy;
mezinárodní setkání, kterého se zúčastnily i dvě Ternitz-Pottschach - zde bylo možné zhlédnout
zástupkyně města Holešova - Bc. Jana Sloven- obytné domy, které vybudovali vězni nucených
číková a Mgr. Renata Juráňová.
prací, které jsou dodnes obytné. Předposlední
Sociálněkulturní spolek Tringel zastřešuje a velmi zajímavou zastávkou bylo nepochybně
rakouské město Gloggnitz, jehož zástupci přijeli městečko Prigglitz/Gasteil - které je známé svou
poprvé do Holešova 8. 8. 2009 a strávili zde dva nejužší průjezdovou cestou vybudovanou vězni
velmi příjemné dny.
nucených prací, která měla být v roce 2003
Programem dne bylo stěžejní téma, které rozšířena, ale v rámci zachování národní kulturní
je i součástí projektů Trianglu, z nichž se vyvi- památky bylo od tohoto záměru upuštěno. Kronulo formálně-neformální a především zajímavé mě toho se zde může člověk kochat současnými
odpoledne i večer.
uměleckými výtvory, které jsou zde umístěny na
Tématem byla návštěva míst, která jsou horských loukách z dílen celosvětových moderspojena s místy NS-nucených prací ve Schwar- ních umělců a současně jsou prodejné.
zatalu. Zástupci Rakouska, Nizozemí,
Francie a České republiky se sešli ve
13.30 na autobusovém nádraží v Neunkirchenu, odkud se vyrazilo na okružní
cestu po stopách míst, kde za 2. světové
války stávaly tábory nucených prací. První
zástavkou byla prohlídka pamětních desek
v Neunkirchenu, kde stávala židovská
synagoga. Na tomto místě mimo jiné připomenul Mgr. Haberl srpnovou návštěvu
holešovské synagogy a atmosféru zautentizoval puštěním nahrávky židovské
kapely Ester.
Další zastávky byly v Ternitz-St.Johann - kde byl v letech 1933/34 vybudovaný první rakouský skokanský můstek, Mezinárodního setkání se zúčastnily i dvě zástupkyně
který však nikdy nebyl používán; Ternitz
města Holešova - Bc. Jana Slovenčíková
- Blindendorf - kde dodnes stojí poslední
a Mgr. Renata Juráňová.

Cesta byla zakončena v městečku Gloggnitz
v historickém muzeu dr. Karla Rennera, kde byla
celá cesta pozitivně zakončena napsáním vzkazů
a poselství lidem, kteří se nemohli ze zdravotních
důvodů tohoto zajímavého putování zúčastnit.
Po přátelské večeři se rozešli účastníci do
svých domovů či hotelů.
Následující dopoledne jsme byly pozvány
na radnici v Gloggnitz, kde proběhlo oficiální
rozloučení.
Příští návštěva představitelů rakouského
města Gloggnitz je očekávána v Holešově dne
25. října 2009.
Mgr. Renata Juráňová
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TIP PRO VÁS
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Vtipná a jedna z nejznámějších prvorepublikových lidových operet Járy Beneše
a legendární JOSEF ZÍMA (také princ
Radovan z pohádky Princezna se zlatou
hvězdou na čele)
zde hraje hlavní
roli hajného Štětivce (lidé mohou
znát tuto roli v podání Járy Kohouta
z filmového zpracování z roku 1936,
režie Karel Lamač).
Zazní notoricky
známé melodie Já
bych chtěl mít tvé
foto či Venoušku, Venoušku, co to děláš?,
účinkují herci Hudebního divadla Karlín.
Herec, scenárista a režisér Karel Lamač
natočil v roce 1936 film podle stejnojmenné oblíbené operety Járy Beneše Na tý
louce zelený. Její šlágry Venoušku, Venoušku... a Já bych chtěl mít tvé foto se
hrály doslova po celé Praze.
Hlavní hrdinkou zamotaného příběhu o lásce je půvabná Alena Skalická. Po studiích
se vrací na zděděný statek, který do její plnoletosti spravoval strýc Vojtěch a inženýr
Miláček. Na panství se všichni na Alenku
těší, ale místo hodné a milé dívky přijíždí
nafoukaná a panovačná městská slečna.
Spolu s ní přijel i pan Horowitz, který se
vydává za odborníka v oblasti obchodní
i zemědělské. Alena chce s Horowitzem
přeorganizovat a „zmodernizovat“ celé
hospodářství. Na pomoc si pozve i vynikajícího znalce - nepraktického docenta
Bulfínka. Starousedlíci se však bouří...
Vstupné „pouze“ 180,- Kč, představení
se koná v úterý 27. října 2009 v 19.30 hodin v sále kina Svět Holešov. Předprodej
lístků v Městském informačním centru
na náměstí dr. E. Beneše v Holešově, více
na www.holesov.info

Coco Chanel - „konformní“ film
o nekonformní ženě
Gabrielle Coco Chanel byla první ženou,
které se podařilo prosadit v módním průmyslu
ve světě mužů. Ještě za svého života se stala
legendou a s odstupem doby nejslavnější návrhářkou celého 20. století. Do módy přinesla
úplně nový styl a revoluční prvky, nejpověstnější
jsou „malé černé“ šaty, které by dodnes neměly

RECENZE
chybět v šatníku žádné ženy. Coco Chanel je
vnímána rovněž jako první návrhářka, jejíž oblečení bylo určeno všem, nejen hrstce vyvolených.
Přesto dosáhla úspěchu i u nejvýznamnějších
světových celebrit. Nikdy se nevdala a pracovala až do své smrti. Zemřela v neděli, v den
odpočinku, v den, který neměla vůbec ráda...
Film režisérky Anne Fontaine ale zdaleka nepostihuje celou životní dráhu proslulé návrhářky.
Spokojuje se jen s první etapou její kariéry.
Zaměřuje se především na její dětství a mládí.
V tom připomíná jiný životopisný snímek francouzské provenience o legendární šansoniérce
Edith Piaf. Připomíná ho i svým manýristickým
stylem a laděním, důrazem na postižení dobové
atmosféry, výpravu a kostýmy, zde samozřejmě
s ještě větším dějovým opodstatněním. Liší se
od něj v dobrém i ve zlém. Kladem je, že narativní linka je plynulá, netrpí takovou přemírou
fragmentárnosti a neujasněných skoků v čase.
Na druhou stranu ale postrádá jeho dramatičnost,
dynamiku a vypjaté scény, které dovedou diváka
citově přitáhnout a udržet. Příběh nemá daleko
k červené knihovně, nabízí otřepané téma „jak
chudá holka díky svému talentu a píli ke štěstí
přišla, jen v té lásce se jí tak úplně nedařilo“.
V hlavní roli se představuje Audrey Tautou,
kterou proslavila role hravé Amélie z Montmartru. Přestože herečka je obsazována mnohdy
především díky svému opravdu nádhernému
exteriéru (již zmiňovaná Amélie z Montmartru,
Má mě rád - nemá mě rád, Erasmus a spol.,
Šifra Mistra Leonarda), v několika filmech již
stihla dokázat, že zvládne zahrát i dramatické

a komplikovanější party (Špína Londýna, Příliš
dlouhé zásnuby). Přestože zde pravděpodobně
podává nejlepší výkon své herecké kariéry, ani
ona nemohla film zachránit a vtisknout mu duši.
Za vší tou filmovou parádou necítíme opravdový
život. Vše plyne poklidně, před očima diváka
defilují líbivé obrázky Francie a vesměs krásných protagonistů podkreslované náladovou
hudbou Alexandre Desplata, případné hrany
jsou dohladka obroušeny. Na své si tak přijdou
zejména divačky, které baví móda a snadno se
dojmou nad romantickou lovestory. Nás ostatní,
co neholdujeme ani šatičkám, ani srdceryvným
romancím, film neurazí, nenadchne. Je jako
ústřední popěvek, podle kterého dostala hlavní
hrdinka svou přezdívku. První den si ho pobrukujeme, ale na druhý den už se nám dokonale vykouří z hlavy. Zdá se mi to trochu málo.
Snímek je „nablýskaným“ pietním posmrtným
holdem zobrazované umělkyni. Coco Chanel
však byla v první řadě značně nekonformní
žena. Určitě by si proto zasloužila, aby o ní vznikl
nekonformní film. Snad někdy příště.
Marie Drechslerová

Ať žije kultura!
Redakce Holešovska děkuje za řadu milých dopisů i e-mailů, které s povděkem
kvitují existenci této dvojstrany. Řada lidí
je vděčná právě za CD i DVD tipy, ale
stejně tak za recenze filmů z pera Marie
Drechslerové. „Je fajn, když jdu do kina
Svět a za týden najdu ve vašich novinách
recenzi, díky čemuž můžu konfrontovat
svůj názor s názorem recenzentky. Líbí
se mi, jak jsou noviny uspořádané, jak se
vyprofilovaly a jak jsou přehledné. Ještě
jednou díky, páni novináři,“ napsal nám
čtenář M. Konečný. A redakce děkuje jak
jemu, tak i dalším spokojeným čtenářům.

Víkend s Lesní zvěří a Chorchestrem (2. - 3. 10.)
aneb Holešov - Brno a zase zpět
Hudbou nabitá i rozbitá, návrat do míst,
na které jsem zapomněla, že ještě existují,
teplo, která se rozlije v duši, když cítíte a slyšíte
zároveň, přátelé, ke kterým se vám chce přitulit,
protože máte najednou pocit, že z vás na okamžik sejmou tu tíhu, kterou vláčíte, a všechno je
to tak doopravdické jako snad nikdy dřív. To byly
čtyři říjnové dny (když počítám zkoušku v bývalé
Zbrojovce, kde jsme se všichni osudově střetli),
dny mého nejzamilovanějšího měsíce, dny plné
Chorchestru, Lesní zvěře, pak zase Chorchestru
(už naposled) a dál už jen poslouchám, jak mi
to v hlavě všechno doznívá...
Pokud budu psát o koncertu Chorchestru www.freemusic.cz/chorchestr/kapela_mp3.
html, o poslední tečce za jedním z životů, které
jsem žila, nebude to kritika hudby, ale bude to ta
nejpozitivnější kritika přátelství, tedy přesně to,
co vlastně na téhle kapele bývalo kdysi dávno
možná nejpoctivější...
Když napíšu o koncertu Lesní zvěře www.
lesnizver.cz, ač nejsem kritik ani hudební teoretik, jen se snažím být poctivá sama k sobě,
napadá mě slovo úleva. Úleva z toho, že se
v té předimenzovanosti všelijakých paskvilů
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a kapel, kterých je na tisíce, objeví na naší
klubové scéně něco tak krásného a čistého,
jako je tohle seskupení lidí, kteří, jak s oblibou
kdysi používala naše profesorka herectví Hanka
Smrčková, „jsou v tom cele“, jejich koncert je
jedna velká kolektivní meditace, která otvírá
mysl a nutí vás k tanci, má prostě všechno, co
má dobrá muzika mít, má nápad, myšlenku,
provedení, energii, kterou nemůžete ani slovy
popsat, prostě nářez, a to, co prožijete na koncertu Lesní zvěře, s vámi jde dál, v dalších
dnech, v dalších životech...
Tento příspěvek není určen hudebním
intelektuálům, ale spíš lidem, kteří mají rádi
dobrodružství a chtějí objevovat nové dimenze.
Je určen posluchačům, kteří se dokážou vzájemně propojit s muzikanty, plout s nimi řekou
a bezmezně jim na několik okamžiků důvěřovat.
Lesní zvěř vás nezklame, naopak, zamilujete si
ji, zapamatujete a i přes její plachost s ní strávíte úžasné chvíle. A když ani toho nebudete
mít dost, jakože určitě nebudete, koupíte si
cédéčko a můžete se s ním mazlit a zároveň se
rochnit v něžných tónech trubky Marka Steyera,
oblékat se do Milošova sametově drsňáckého

hlasu, ucítíte tep krve v žilách Martinových
bubenických paží, kterými by snad objal celý
svět, a za tím vším spatříte Jiřího horalský
profil, Jiřího, který byl mým učitelem od samého
začátku, právě tenkrát v Chorchestru...
Skutečné a poslední rozloučení s Chorchestrem proběhlo v Brně, třetího říjnového
večera, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu
v rámci 1. ročníku festivalu Brněnské kulturní
HOSTování, bylo to den po koncertu Lesní
zvěře v Holešově, a o tom, jak se prolnuly světy
těsně před příchodem úplňku, raději už nebudu
víc psát, neb bych se příliš dojímala.
A tak jenom na konec děkuju Terině, se
kterou jsem se nestihla rozloučit, Butulovi,
který byl toho večera nečekaně rozvolněný
a milý, Charmsovi, který má nádhernou duhovou štětku do saxofonu, Stráťovi, který už
skoro vůbec neremcá, Mejlovi, jehož trumpetku,
když ochutnáte, uvázne vám na rtech zvláštní
neidentifikovatelná chuť, a taky Martinovi, který
sice ten večer nebubnoval, ale Mejlu rozhodně
ochutnával..., no a znovu Jiřímu a Tomášovi,
dvěma bratrům, dvěma ostrovům v oceánu.
Vlaďka Dvořáková, Drive Club Holešov
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Program kina Svět
Čtvrtek 22. 10. v 17.30 h: G. I. JOE - USA,
akční v českém znění. Organizace zvaná G.
I. Joe používá nejvyspělejší technologie k boji
se zlem. V hledáčku jejích členů se aktuálně
nachází 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.
Sobota 24. 10. a neděle 25. 10. v 17.30
h: ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH
RYTÍŘŮ III. - Dánsko, rodinný dobrodružný
v českém znění. Další volné pokračování dánské dobrodružné 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.
Středa 28. 10. a čtvrtek 29. 10. v 19.30 h: S.
S. D. - Rusko, horor s titulky. V televizi se rozjíždí show s názvem Pionýrský tábor a je vybráno
deset účastníků. Všichni společně s mladou
televizní moderátorkou 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 poslední, dostane
milion rublů. Pravidla hry se však zničehonic
mění, když se spojení s televizními štáby ztratí
a jeden z účastníků 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…
Pátek 30. 10. a sobota 31. 10. v 19.30 h:
HANEBNÝ PARCHANTI - USA, akční s titulky.
Vítejte ve druhé světové válce podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická
realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších
režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že
se poetika Hanebných panchartů asi nejvíc
přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno
- násilnické černočerné komedii Pulp Fiction

FILMOVÉ NOVINKY

- Historky z podsvětí. Hrají Brad Pitt, Diane
Kráter a další.

HRANICE OVLÁDÁNÍ
(Španělsko/USA/Japonsko, krimi thriler)
Osamělý muž přijíždí do Španělska vykonat
práci možná tak trochu mimo zákon. Jeho
pouť připomíná sen, který možná nemá
smysl, ale zdání klame a pod povrchem
klidné hladiny se odehrává více, než se
na první pohled zdá. V pořadí desátý hraný
film slavného nezávislého tvůrce Jima Jarmusche v sobě míchá nejenom jeho klasické tradiční filmové postupy, ale také příměs
kriminálních příběhů Donalda Westlaka.
Kino Svět promítne v pondělí 9. 11.

Pondělí 2. 11. v 19.30 h: MILOŠ FORMAN:
CO TĚ NEZABIJE - ČR, dokument. Život oscarového režiséra Miloše Formana zachycený
v novém celovečerním dokumentu. Zažil obě
totality, ztratil rodiče, emigroval, vždy toužil
uspět a být svobodný. Miloš Forman zde poprvé
otevřeně hovoří o svém soukromí a filmové kariéře. Film o snech, plánech a o umění vyprávět
příběhy filmem. Dokument nabízí vedle setkání
s velkým vypravěčem Milošem Formanem, jeho
přáteli a rodinou i důvěrnější seznámení s řadou
významných osobností: s producenty jeho oscarových filmů Michaelem Douglasem (Přelet nad
kukaččím hnízdem) a Saulem Zaentzem (Přelet
nad kukaččím hnízdem, Amadeus, Goyovy
přízraky), producentem Paulem Rassamem
(Valmont), scenáristou a dlouholetým přítelem
Jean Claude Carrierem a dalšími.

ZAŽÍT WOODSTOCK
(USA, komedie)
Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je cítit změna. I když to tak zatím v ospalém městečku Woodstock vůbec nevypadá,
všechno začne tady. Elliot Tiber, jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou
polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté
objevují, jenom když opravdu nemají na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny
a největší nejenom hudební událost té doby
přivádí do městečka Woodstock tisíce lidí.
Kino Svět promítne ve středu 11. 11.

Úterý 3. 11. a středa 4. 11. v 19.30 h: ROZERVANÁ OBJETÍ - Španělsko, drama s titulky.
Slavný španělský „oscarový“ scenárista a režisér Pedro Almodóvar se vrací tři roky po snímku
Volver i se svým hereckým talismanem, čerstvou držitelkou Oscara Penélope Cruz. Rozervaná objetí jsou natočená ve stylu noirových
filmů z padesátých let minulého století, přičemž
Almodóvar do klasického žánru otiskuje pečeť
svého neobyčejného talentu.

MUŽ NA LANĚ
(VB/USA, dokument s titulky)
7. srpna 1974 vstoupil mladý Francouz
Philippe Petit nezákonně na lano natažené
mezi newyorskými dvojčaty, tehdy nejvyššími budovami světa. Po asi hodinovém
představení na laně byl Philippe zatčen,
odvezen na psychologické testy a uvržen
do vězení. Kino Svět promítne 18. 11.

Čtvrtek 5. 11. a pátek 6. 11. v 19.30 h: PROROCTVÍ - USA, mysteriózní drama s titulky.
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové základní školy požádána skupina
studentů, aby nakreslila obrázky, které budou
uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány pro
budoucí generace. O padesát let později nová
generace studentů zkoumá obsah pouzdra
a mystický vzkaz jedné z dívek skončí v rukou
mladého Caleba Koestlera, jehož otec, profesor John Koestler, učiní zarážející odhalení, že
přiložený vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou
přesností data, smrtelné daně a souřadnice
každé významné katastrofy za posledních 50
let. V hlavní roli Nicolas Cage.

Městská galerie zve na výstavu

20 LET PÁDU
SOCIALISMU
Předměty, skulptury, inspirace či varování?
Vernisáž proběhne ve středu 11. listopadu
v 17.00 hodin

Program MKS a Drive Clubu
FRANTIŠEK XAVER RICHTER, JEHO DOBA
A HOLEŠOV - výstava, která je součástí podzimních oslav 300. výročí narození hudebního
skladatele, je umístěna v prvním patře holešovského zámku.
JOŽA UPRKA - prezentace děl významného
moravsko-slováckého malíře. Výstava, která je
umístěna ve dvou sálech holešovského zámku,
potrvá do konce října.

Pátek 30. 10. od 9 h: DVEŘE OTEVŘENÉ
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.

Neděle 1. 11. v 15 h: O KRÁLI, KTERÝ MLSAL - hraná veselá pohádka v podání Divadla
Tramtarie Olomouc o mlsném králi. Stůl Jeho
Excelence se prostírá k obědu! Karamelové
bonbony s malinovou šťávou, gumoví medvídci,
čokoládová polévka, avšak jen do chvíle, kdy navštíví mlsné království hrozný kaz Velekaz. Co se
stane s králem, který tolik rád mlsá? Kinosál.
Středa 4. 11. v 19.30 h: HRADIŠŤAN
A MORAVSKÉ DĚTI - známý soubor
s Jurou Pavlicou ve speciálním programu
společně s Holešovským dětským sborem Moravské děti. Velký sál zámku.

FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA - kolekce
černobílých fotografií holešovského autora,
která měla premiéru na letošní výstavě Kresby
světlem 6, je umístěna v interiéru zámecké
vinárny do konce roku.

Pátek 6. 11. ve 21 h: TY SYČÁCI - alternative rock Brno. Kapela kolem fyzického básníka Petra Váši se vyznačuje
nekompromisním, ostrým stylem, který
vás zcela uchvátí! Drive Club.

Pátek 23. 10. v 19 h: Ozvěny Týdne židovské kultury (divadelní představení Romeo,
Julie a tma a koncert francouzské klezmerové
skupiny GLIK). Drive Club.
Úterý 27. 10. v 19.30 h: NA TÝ LOUCE
ZELENÝ - známá lidová opereta v provedení
Hudebního divadla Karlín. Kinosál

Na snímku soubor Hradišťan s Jurou Pavlicou.

Neděle 8. 11. v 19.30 h: LAKOMEC
- derniéra slavné Moliérovy komedie
v provedení holešovského Divadla
6. května. Kinosál.
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Nejlépe se mi žije na maloměstě nebo na vesnici,
tvrdí spisovatel Jaroslav Pospíšil
Už v minulém vydání Holešovska jsme
informovali o tom, že spisovatel a rodák z Jankovic JUDr. Jaroslav Pospíšil získal před několika
dny již potřetí mezinárodní Cenu Egona Erwina
Kischce. Prestižní ocenění, které převzal před
několika týdny 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 podíleli
Jiří Pernes a Antonín Lukáš. Dodejme ještě, že
zkušený autor literatury faktu získal své první
dvě Ceny Egona Erwina Kische už za knihy
Hyeny (1996) a Hyeny v akci (2004).

společnosti Baťa Zlín. A právě
na jeho osudech se člověk
poučí, jak minulý režim oplácel
skutečným hrdinům a lidem
s pevnou páteří. Zajímavá bude
také práce o dr. Miesbachovi,
německém řediteli ve firmě
Baťa za války, který zachránil spoustu Čechů a Slováků
od perzekucí. Dlouhodobě
připravuji také knihu V obětí
zrady a s doc. Pernesem Ságu
rodu Láryšů (uhlobaronů z Ostravy) a také dějiny mé rodné
obce Jankovic.

ROZHOVOR
Jaroslav Pospíšil (ročník 1941) pochází
z Jankovic u Holešova, kde žije dodnes. Vedle
právnické profese je členem Obce spisovatelů
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 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 tematika druhého a třetího
odboje. Této problematice zasvětil knihy Radista skupiny Clay Eva vzpomíná (1991 - spolu
s Č. Šikolou). Nesmiřitelní - Hory Hostýnské
(1991), 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).
Co se vám neslo hlavou, když jste
nedávno už potřetí přebíral mezinárodní
Cenu Egona Erwina Kische?
Snad každý čas od času, zvláště když má
tu „údernější“ část života za sebou, se ohlédne
a rekapituluje. Tak to bylo v mém případě krátce
před předáním ceny. V duchu jsem si řekl: „Děkuji Prozřetelnosti, že ve stáří mohu ještě něco
tak pěkného a dojímavého prožít.“
Máte spočítáno, kolik knížek vám už
vyšlo a na které jste zvláště pyšný?
Napsal jsem nebo byl spoluautorem celkem devatenácti publikací. Cením si zvláště
těch, za které jsem dostal ocenění: Hyeny,
Hyeny v akci a Čepička.

JUDr. Jaroslav Pospíšil.
Která kniha vám vyšla jako první?
Bylo to na začátku devadesátých let, kdy
jsme se slavným radistou parašutistické skupiny Clay Eva pplk. ing. Čestmírem Šikolou
dali dohromady knížečku Radista stanice Clay
Eva vzpomíná.
Některé knihy jste napsal sám, jiné
se spoluautory. Jak se vám dělá v týmové
práci?
Nikdy mi příliš nezáleželo na tom, zda
práci napíši sám či přizvu někoho jiného nebo
budu přizván ke spolupráci. Úkoly byly vždy
rozděleny a pak docházelo k diskusím nad
hotovými texty.
Vaším tématem je bezesporu literatura
faktu a konkrétně druhý a třetí odboj. Co
vás na tom tak vzrušuje?
To, že se nezabývám smyšlenými osudy, ale podle archivních dokumentů, výpovědí
pamětníků či pamětí, které mnozí lidé po sobě
zanechali, konkrétními lidmi. Jejich přednosti
i slabosti se snažím analyzovat, a zasadit tak
do dějinných souvislostí let čtyřicátých a padesátých. Taková práce mě obohacuje, protože
mě posiluje častý optimismus lidí, kteří dnes
měli vše, zítra nic, a přece se nezlomili.
Na čem nyní pracujete?
Dokončil jsem práci o ing. Františku Malotovi, během války obchodním řediteli akciové

Jakou máte zkušenost
s televizí, kde jste uveden
jako spoluautor několika
dokumentů?
Byl jsem jen autorem námětů a občas jsem
se podílel na scénáři. Natáčení je však věc,
kterou příliš nemiluji. Cítím se „sešněrovaný“
a požadavky režiséra mi příliš radost nedělají.
Jak se vám jeví televizní seriál Legenda
o živých mrtvých, který byl nedávno v Holešově promítnut v rámci Týdne židovské
kultury?
Tento seriál nevybočuje svým zpracováním
námětu z podobných prací z doby normalizace
sedmdesátých a osmdesátých let minulého
století, i když mnohé herecké výkony byly hodny
obdivu. Legenda je legenda, nyní nastal čas
oprostit se od ideologického balastu a skutečně
ukázat hrdinné počínání konkrétních lidí na Holešovsku. Děj seriálu příliš realitě neodpovídá
a navíc ukazuje jen to, co mu tehdejší cenzura
povolila.
Žijete v Jankovicích od dětství. Nikdy
jste se nechtěl přestěhovat třeba do velkého města?
Jako dítě jsem sice žil v Jankovicích a pak
chvíli v Dobroticích, ale pak jsem poznal život
také ve Zlíně, Ostravě, Českém Těšíně a Kroměříži. Často jsem služebně pobýval také
v Praze a Brně. To mi stačilo, abych si uměl
vybrat. Nejlépe se mi žije v maloměstě nebo
na vesnici.
(Pokračování na str. 17)

Taková byla atmosféra na nedávném předávání cen v rámci 24. ročníku setkání autorů faktu v Letohradu. Na druhém snímku
je i oceněný Jaroslav Pospíšil (druhý zleva).
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Nejlépe se mi žije na maloměstě nebo na vesnici,
tvrdí spisovatel Jaroslav Pospíšil
(Pokračování ze str. 16)
Kdo je prvním čtenářem vašich knih?
Je to třeba manželka nebo někdo blízký
z řad rodiny či přátel?
Jednoznačně manželka. Já se držím nejprve pera a pak s ní svádím souboj o stylistiku
u počítače, kam moje texty musí přepsat. Není
při tom vždy klidná atmosféra, ale je to k prospěchu věci.
Co na vaše spisovatelské aktivity říkají vaše děti? Fandí vám, přečtou si vaše
knihy?
Podle jejich vyjádření usuzuji, že mi fandí.
Jinak předpokládám, že většinu mých knih si přečtou až v důchodu, teď jsou příliš zaměstnaní.
Jaké bylo Vaše dětství a mládí?
Dětství jsem šťastné neměl. Vychovával
mě dědeček Metoděj Křížek z Jankovic, který
kdysi sloužil v c. k. rakouské armádě osm let.
Dědeček pro mě v dětství udělal hodně - nejen
že mi byl dobrým otcem, ale také rádcem. Jeho
rady do života byly prosté, ale výstižné. Mojí
radostí bylo, že se tento šlechetný muž dožil

nejen mého studia na průmyslovce, ale také úspěšného zakončení studia práv
na Univerzitě Karlově.
„Nebila“ se někdy
vaše profese právníka
s prestiží autora literatury faktu?
To rozhodně ne - právo má hodně společného
s myšlenkovými pochody při
tvorbě literatury faktu.
Během nedávné besedy jste se také zmínil
o těžkém osudu Barbory
Jaroslav Pospíšil se svou manželkou.
Wrbnové. Můžete to trochu rozvést?
Holešovská paní hraběnka Wrbnová byla který se tak tehdy stalo, se dnes jeví jako nav padesátých letech minulého století neprávem prosto směšný. Od paní Malotové mám velmi
souzena spolu s paní Emílií Malotovou, majitel- zajímavý materiál, který spolu s dopisy švagra
kou cukrárny a kavárny ve Zlíně. Pod záminkou hraběnky Wrbnové tvoří základ k mé další
byly v podstatě komunistickým režimem obě zamýšlené práci.
okradeny o majetek a uvězněny. Důvod, pro
Robert Rohál

V zámecké sala terreně proběhl další příjemný „richterovský“ večer
Holešov - Oslavy 300. výročí narození holešovského rodáka, světově proslulého skladatele, hudebníka a hudebního teoretika Františka
Xavera Richtera pokračovaly v sobotu 10. září
v nádherném prostředí zámecké sala terreny,
a to přednáškou a koncertem pražského Kaprova kvarteta. Původně očekávaná přednáška
a beseda s hudební historičkou, ředitelkou
Muzea Antonína Dvořáka v Praze, Dr. Jarmilou Tauerovou byla kvůli jejímu onemocnění
nahrazena vystoupením jejího žáka, violoncellisty, MgA. Martina Havelika. Mladý hudebník
seznámil návštěvníky s projektem Domov české
hudby, v jehož rámci zavítalo do Holešova
Kaprovo kvarteto - velmi mladý, ale špičkový
český komorní smyčcový soubor, vítěz mnoha
mezinárodních soutěží a přehlídek.

Místostarosta Rudolf Seifert uvedl
slavnostní večer.
Projekt se snaží přinést „vážnou“ hudbu
ve vrcholném provedení i do menších měst
a obcí, přispět k obnovení dříve tak proslavené
české hudebnosti a upozornit na místní kontexty
- snad každé české a moravské sídlo má ve své
historii nějakého dobrého či dokonce vynikajícího hudebníka, skladatele či zpěváka, tak jako
má Holešov mimo jiné svého F. X. Richtera,
a projekt Domov české hudby začleňuje tyto
místní hudebníky právě do širšího kontextu
české, evropské i světové hudby. MgA. Havelik
potom krátce pohovořil o životě a díle F. X. Richtera, kterého považuje za jednu z nejvýznamnějších osobností světové hudby vůbec, osobnost

Martin Havelík vyprávěl
o F. X. Richterovi.
komplexní - F. X. Richter byl nejen interpret,
ale rovněž průkopnický skladatel a zásadní hudební teoretik, který položil základy hudebního
klasicismu - směru, který dovedli k dokonalosti
Richterovi následovníci a vlastně žáci - Haydn,
Mozart a nakonec i Beethoven.
Nakonec uvedl MgA. Havelik koncert Kaprova kvarteta, jehož tři členové hrají na mistrovské hudební nástroje z doby F. X. Richtera
- jedny housle pocházejí z Itálie z roku 1710,
druhé z Tyrol z roku 1707 (jsou tedy o dva roky
starší než F. X. R.!), violoncello je ze Znojma
z roku 1731.
Karel Bartošek

MEZINÁRODNĚ PROSLULÉ KAPROVO KVARTETO

Kaprovo kvarteto v sala terreně.

Kaprovo kvarteto se řadí k jednomu z našich nejvyhledávanějších mladých komorních
souborů. Navázalo úzkou spolupráci s mnoha významnými kulturními institucemi České republiky,
jako například Českým rozhlasem, Společností
Antonína Dvořáka, Muzeem Antonína Dvořáka,
Mladým pódiem, EuroArt, Villa Musica Rheinland
Pfalz apod.

Jak již název kvarteta napovídá, věnuje
se kromě interpretace klasických děl kvartetní
literatury i provádění a premiérování soudobých
skladeb domácích i zahraničních autorů. Mezi
prozatím poslední velké úspěchy patří druhá.
cena na mezinárodní soutěži komorní hudby ve
švýcarském Interlakenu.
R. Seifert
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: MILAN REŽŇÁK
Lidé v krojích, muzikanti, folklorní motivy
- to je věčné a navíc oblíbené téma Milana Režňáka (ročník 1947). I když pochází z Rychlova
u Bystřice pod Hostýnem, řadu let žije v Holešově. Kdysi se vyučil automechanikem, ale během
let se dostal i k propagaci (pro Městské středisko
v Holešově maloval reklamní poutače).
Za inspirací jezdí Milan Režňák ponejvíce
na Horňácko - do Velké nad Veličkou a Strážnice, to je jeho oblíbený kraj. Tam obvykle

stráví několik dnů a nasává atmosféru, kterou
pak zachytí do svých kreseb. Některé jsou
barevné, jiné zase černobílé. Vedle toho je ale
také šikovným portrétistou.
Co se týče výstavní činnosti, je velmi aktivní. Jeho charakteristickou a propracovanou
tvorbu znají nejen v Holešově, kde vystavuje
v rámci tradiční výstavy Letní iluze, ale také
v Bystřici pod Hostýnem.
Robert Rohál

Kumštýř Milan Režňák.

Zatímco v létě vystavoval Milan Režňák v Holešově, v minulých dnech předvedl svou tvorbu
v Bystřici pod Hostýnem.

Provedu drobné
stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: MILAN REŽŇÁK
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Čas plyne jako voda... Po létě nastal podzim a jeho první měsíc má příznačné jméno.
Září. Prozářené dny dokazují žáčkům - prvňáčkům, že název dostal měsíc podle sluníčka.
První týdny školní docházky mají děti za sebou.
Mnohému se již naučily. Znají cestu do školy, učí
se bezpečně chovat a předcházet zbytečným
úrazům. Umí si připravit pomůcky na vyučování
bez pomoci rodičů, vědí, co znamená, když
zvonek zazvoní. Se zvědavostí očekávají na
svých místech, co se nového bude dít. Zářivá
očka prozrazují, že se dorůžova vyspaly a že se
na práci těší. Vždyť je toho tolik k vědění!
Každý den je jiný. Někdy začíná veselým
vyprávěním, někdy hádankou nebo písničkami, jindy si při veselém rytmu protáhneme
tělo. Nejlegračnější jsou ale chvilky, kdy paní
učitelka vítá žáčky řečí pozpátku: Élim itěd es
mán ecaárp ířad; aklahciM je Michalka, aznoH
je Honza, akrobraB je Barborka. To se nasmějeme! A s chutí do práce!
Každá hodina rychle uběhne, střídáme
činnosti. Mezi jednotlivými předměty je čas na
odpočinek. První přestávka - svačinová - samé
dobrůtky od maminky anebo zdravá svačinka

Prvňáčči
přímo z naší jídelny.
Paní kuchařky to ale
umí! Barevně ozdobené chlebíčky nebo
housky s čerstvou zeleninou přímo lákají.
Také nad baculatými
koblížky či sladkými
koláčky se sliny jenom sbíhají.
Druhá přestávka
je relaxační. Hurá!
Jdeme na hřiště. Proběhnout se, otužit se,
zahrát si s kamarády,
uvolnit se, to znamená
- lépe začít, soustředit
se, aktivně se do práce zapojit.
A ta třetí přestávka napovídá, že

Podej mi ruku, pomůžu ti
Ve dnech 2. - 4. října 2009 probíhal v prostorách 3. ZŠ Holešov projekt s názvem „ Podej
mi ruku, pomůžu ti“. Smyslem našeho projektu
bylo předání zásad, návyků a postojů v oblasti
prevence rizikového chování u dětí prostřednictvím zážitkových aktivit.
Podstatnou část projektu tvořily hry a aktivity, při kterých starší žáci působili jako mentoři,
ochránci a učitelé mladších dětí, samozřejmě
pod vedením a organizačním zajištěním odpovědných pedagogů. Společným pobytem
a kooperací dětí různých věkových kategorií
jsme chtěli žáky vést k uvědomění si závažnosti
problému negativních jevů a také k odpovědnosti a snaze pomáhat druhým.
Mladším žákům pak ti starší přinesli (doufáme, že nejen na této akci) správný vzor pro
život v podobě staršího kamaráda.
Chtěla bych poděkovat jménem celého
realizačního týmu paní ředitelce Mgr. Jitce Heryánové za pozitivní a velmi vstřícný přístup
k naší víkendové akci, děkuji také všem rodičům a kamarádům, kteří nám jakkoliv s tímto
projektem pomáhali.
Samozřejmě děkuji i všem zúčastněným
žákům za bezvadnou, veselou a kamarádskou
atmosféru, která na naší víkendovce vládla. Už
teď se těšíme na další podobné aktivity!
Bc. Iveta Dvořáková,
3. ZŠ Holešov
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čas vyučování se krátí a brzy bude konec. Už
jen jednu hodinu a půjdou za mámou a tátou
anebo do školní družiny užívat si her, sportování, zpívání a jiných radovánek. Doma se
pochlubí, co nového se naučily, vždyť to mámu
a tátu tolik zajímá. Pomáhají jim a s láskou se
o ně starají.
Dnes se prvňáčci z naší třídy mohou pochlubit, že pomohli škole a pomáhat budou.
Jsou nejmenší, ale nasbírali hodně šípků na
pomoc zvířátkům v ZOO Lešná. Sbírají kaštany na pomoc zvířátkům v zimě. Mají už tolik
prospěšné práce za sebou. Dělají radost všem.
Umí také pozdravit, poprosit a poděkovat, obsloužit se a přátelit se s ostatními. A to je
vlastnost nejcennější.
Mějte z nich radost, rodičové. I vám patří
poděkování za to, že jim pomáháte, že se na
vás mohou spolehnout, že se školou spolupracujete. Díky za to. Ať vám zájem o školní práci
vašich dětí vydrží co nejdéle.
Čas plyne jako voda... Po září přichází
říjen a zase nová poznání a nová práce a tak to
půjde stále dál. Než se nadějeme, bude zima.
Ale to bychom čas předbíhali. Co bude dál, se
dovíte zase příště.
Na shledanou a všem prvňáčkům přejeme
veselou školu.
Jaromíra Podhajská
třídní učitelka 1. roč.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV
- výběr na říjen 2009
BELETRIE
ALCOTT L.M. - Malé ženy: Americký bestseller, který se našim čtenářům poprvé po více než
sto letech představuje v kompletní, nezkrácené
podobě včetně druhého dílu, jenž sleduje další
osudy sester Marchových.
BANÁŠ Jozef - Zóna nadšení: Dramatický
příběh přátelství a lásky odehrávající se v letech
1968-2008.
CÍLEK Roman - Úkol pro spolehlivého kata:
Deset podivuhodných kriminálních příběhů.
CUCUI Jasutaka - Peklo: První kniha tohoto
úspěšného japonského autora v češtině. Nalezneme v ní vše, co autora proslavilo: prolínání
snu a reality, bizarní postavy, nemilosrdnou
společenskou satiru a drsný černý humor.
ENRIGHT Anne - Shledání: Temná a bezútěšná sága tří generací nefunkční rodiny od irské
autorky.
FORMANOVÁ Martina - Ten sen: Autorčin
nový román, jehož děj se odehrává na přelomu
osmdesátých a devadesátých let minulého století, je strhujícím příběhem o cestě za splněním
tajných snů i následných pádech.
GRISHAM John - Odvolání: Další z próz amerického autora z právnického prostředí, úspěšně
zpochybňující spravedlnost a nestrannost.
CHRISTIE Agatha - Vražda v postranní ulici:
Čtyři detektivní příběhy s Herculem Poirotem.
LUSTIG Arnošt - Odcházím do snu. A jiné
prózy: Povídky dějově motivované autorovou
zkušeností a osobními zážitky z koncentračního
tábora.
MUHSEN Zana - Prodaná: Autentický příběh
otrokyně moderní doby.
MURAKAMI Haruki - Norské dřevo: Román
nabízející směsici japonských reálií a pohledů
do nejhlubšího nitra duše.
PRATCHETT Terry - Národ: Moudré a vtipné dobrodružství pro všechny malé i velké
čtenáře.
STOJKA Ceija - Žijeme ve skrytu: Autobiografické vyprávění rakouské Romky, výtvarnice, ve kterém vzpomíná na hrůzy 2. světové
války.
WHITTON Hana - Dáma v modrém hedvábí: Historický román, dramatický příběh předních představitelů Prerafaelitského bratrstva,
významného uměleckého hnutí viktoriánské
Anglie.

NAUČNÁ LITERATURA
CÉZAR J. - Na cestě po České republice:
Knižní podoba oblíbeného televizního pořadu
České televize. Část knihy je věnována i návštěvě holešovské synagogy.
EICHLER Ivo - Buď já, nebo pes!: Příručka
věnovaná výchově štěněte a odstranění nevhodného chování u dospělých psů.
HASINGER Günther - Osud vesmíru: Německý astrofyzik s sebou bere čtenáře na cestu
časem od počátků vesmíru až po jeho studený
temný konec ve velmi vzdálené věčnosti.
HÝŽA Marek - Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem: Vydejte se s českým hercem
po útulnách, chatách a boudách na českých,
moravských a slezských horách.
KLAUS Václav - Modrá, nikoli zelená planeta: 2. rozšířené vydání knihy českého prezidenta, která je příspěvkem do debaty o globálním
oteplování.
KOMOROUS Jiří - Lovci smrti: Historie Protidrogové brigády očima jejího velitele Jiřího
Komorouse.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
ARNOLD Nick - Nebezpečný let. Děsivá
věda: Přečtěte si o tajemstvích historie létání,
o nebezpečných letech, o létajících dopravních
prostředcích.
BRAUNOVÁ Petra - Princové nemyjou záchody: Závěrečný díl trilogie o dvojici teenagerů, navazující na Borůvkové léto s Terezou
a Terezománie.
BROŽÍKOVÁ Helena - Terezka a kaštanový
skřítek: Pohádkové příběhy holčičky Terezky
a kouzelného skřítka Kaštalínka.
ČERNÍK Zbyněk - Malá medvědí knížka:
Medvěd a Miška nejsou jen tak ledajací medvědi. Medvědi totiž, jak známo, bývají samotáři,
tak tihle dva brtníci se rozhodli, že budou bydlet
spolu a spolu prožívají dobrodružství...
DAVID P.; SOUKUP V. - 50 rodinných výletů.
Za strašidly do měst a městeček: Pověsti,
příběhy a zajímavosti o městech i městečkách
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
GOODMAN A. - Eon. Znovuzrození Dračího
oka: Dobrodružné fantasy vyprávění protkané
kouzly a bojovým uměním říše
hvězdných draků.
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Tintin v zemi černého
zlata: Odvážný reportér Tintin
a jeho pes Filuta zažívají nová
dobrodružství, tentokrát v arabských zemích.
HOLL Patricia - Jaká známe
povolání: Encyklopedie přináší
přehled 250 různých povolání
s popisem jejich pracovní náplně,
seřazených do 14 tematických
okruhů.
JIROUS Ivan Martin - Magor
dětem: Sbírka pohádek a poezie,
které vznikaly převážně během
autorova věznění, věnovaná jeho
Vychází kniha s korespondencí Jiřího Voskovce
dcerám Františce a Martě.
a Jana Wericha.
KALETOVÁ L. - Strašidla
NOVÁK Martin - Džihád proti Kremlu: Kni- na Silveštejně: Deník obyčejné holky Aničky,
ha popisující sovětskou válku v Afghánistánu v němž popisuje svá dobrodružství.
a zrod Al-Káidy.
LANCZOVÁ Lenka - Souhvězdí Labutě:
PETRÁSEK Tomáš - Vzdálené světy. 1: Kniha Prázdninový příběh slečen, jež přestávají být škozaměřená na problematiku života v kosmu, lou povinné, o hledání cest k sobě i k druhým.
konkrétně na vnějších planetách naší sluneční LINTELMANN Reinhard - 1000 modelových
soustavy.
automobilů: Originální a zajímavá encyklopedie, podávající souhrnný přehled automobiloVIART Dominique vých návrhů od roku 1930 do dnešní doby.
- Současná fran- MÜLLER K. - Detektivní kancelář Podkova.
couzská literatura: Noční jezdec: Tři mazaní detektivové, kteří roOjedinělá publika- zumějí koním, jsou bystří pozorovatelé a umějí
Masarykova 635, Holešov
ce spojuje moderní skvěle kombinovat, řeší ty nejzapeklitější přípaTel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
pohled na literaturu dy a usvědčují zločince.
s ukázkami z nej- SHAN Darren - Pán stínů. Kniha XI. DobProvádíme:
novějších textů a je rodružství Darrena Shana: Co čeká Darrena
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
doplněna pro potřeby Shana na další štaci Circo Mostruoso v rodném
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
českého čtenáře bib- městě, kde se jako chlapec poprvé setkal s pa• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
liografií současných noptikem hrůz?
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
překladů z francouz- TURNER Tracey - Spisovatelé a jejich tlusto• Výškové práce bez použití lešení
štiny.
pisy: Knížka z edice Děsivá literatura před• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
V O S K O V E C J . ; stavuje osm světoznámých spisovatelů a osm
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů
WERICH J. - Ko- významných děl světové literatury.
Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
respondence III: WILSON N. D. - Sto tajných dvířek: 1. část
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Závěrečný svazek nového fantastického a dobrodružného příběhu
korespondence Jiří- o dvanáctiletém chlapci.
Prodáváme:
ho Voskovce a Jana Další knižní novinky a fond knihovny
• Elektroinstalační materiál
Wericha zahrnuje na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
dopisy z let 1969 až mks.holesov.cz.
• Kompletní materiál pro hromosvody
I.Ž.
1981.

Miroslav Kunc - EMKA
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Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582 (v prostorách bývalého SVČ Duha)
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 na Školní ulici
1582 v budově bývalého 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.
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Aktivity pro maminky s dětmi jsou:
Mami-klub - klub maminek miminek. Přirozené 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. Začínáme 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 Holešov. 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, básničky, hraní na rytmické
nástroje, seznamování s hudebními nástroji.
Lektorka: Simona Hájková (učitelka 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 seznamují
s výtvarným materiálem a výtvarnými technikami. Lektorka: Dajka Olejníková (učitelka 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 nejútlejšího 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 maminkám 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, obsahují
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. Podrobnost 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.
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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
Těší nás Váš zájem o naši pravidelnou činnost, věříme, že se budete v „tymýčku“ cítit
dobře a rádi zde budete trávit svůj volný čas.
Bližší informace na www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
23. 10. Křížem krážem Holešovem, sraz 15.15
u TYMY, soutěž rodinných a spřátelených týmů,
kde se ukáže, co všechno víte o městě Holešov,
příjemně se projdete Holešovem a ještě se něco
nového dozvíte, poplatek 10,-/os. (přihlášky
do 21. 10.)
24. 10. Numerologie - „cesta životem“ od 10.00 pro začátečníky, numerologie a my,
vnitřní síla, zdraví a jeho ovlivňování, vzájemné
vztahy, poslání, přednáší ing. M. Wálek, cena:
250,-/os. (přihlášky do 22.10.)
25. 10. Taneční polepšovna - pod vedením
mistrů tance manželů Starečkových (přihlášky
v kanceláři TYMY do 23. 10.)
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 odpoledním čase
29. - 30. 10. Podzimní minitábor HELOUVÍN pro kluky a holky od 7 do 12 let, helouvínské dobrodružství 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)
PŘIPRAVUJEME
6. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - sraz v 17.00
u kašny na náměstí E. Beneše, lampionový
průvod Holešovem, přijďte doprovodit všechny
broučky na cestu za zimním spánkem
7. 11. Všetulský festival pódiových skladeb
- od 14.00 v tělocvičně TYMY, soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-hopu, tanečních
formacích i scénickém tanci
9. 11. Strašidelná výtvarka od 15.00 do 17.30,
netradiční jednoduché výtvarné techniky pro
nejmenší děti s rodiči, téma: strašidla, bubáci,
čertíci a ďáblíci
13. 11. Drátěné Pappermaché aneb Papírovina
trochu jinak od 15.00 do 17.00, přijďte tvořit ze
surového papíru prostorové objekty na drátěné
výztuži (od misky na ořechy po plastiky), cena:
40,- (přihlášky do 10. 11.)
14. 11. „Všetulské dostavník“ od 10.00, soutěžní pěvecká postupová přehlídka jednotlivců
a skupin v oblasti country, folku, rocku a dalších
příbuzných žánrů, oblastní kolo 19. ročníku Dětské Porty (přihlášky do 5. 11.)

14. 11. Ukázka deskových her od 10.00
do 12.00, ukázka nejpopulárnějších deskových
her a karetní hra Magic v čajovně TYMY
14. 11. Pravé smaltování od 13.00 do 16.00,
přijďte si vytvořit originální šperk z pravého smaltu, cena: 60,- (přihlášky do 10.11.)
14. 11. Country bál „Všetulské dostavník“
od 20.00 v tělocvičně TYMY, bohatá tombola,
občerstvení, předtančení, k tanci a poslechu
hraje kapela TEXAS, vstupné: 70,-/osobu v předprodeji, 90,-/osobu na místě
18. 11. Podzimní BABYOLYMPIÁDA od 17.00
v tělocvičně TYMY pro děti od 1 roku s rodiči,
zábavné soutěžní disciplíny, cvičení na nářadí,
vítězem se stává každý!
20. 11. od 15.00 do 17.00 a 21. 11. od 13.00
do 16.00 Keramické Vánoce - přijďte si vytvořit keramické vánoční ozdoby, svícínky, dárky,
cena: 20,- až 40,- za ks dle množství materiálu
(přihlášky do 18.11.)
23. 11. Vyrábíme KOFOLÁČKY!!! od 17.30
do 18.30, přijďte si vyrobit taky svého dle hesla
„Čím víc lásky rozdáte, tím víc Vám zůstane...!“,
cena: 15,-/ks (přihlášky do 20. 11.)
23. 11. Veselá čítanka 2 od 17.30 do 18.30 přijďte si poslechnout dobrodružství oblíbených
hrdinů, zasoutěžit si v kvízu o sladké odměny,
čteme knihu „Bylo nás pět“, vstupné 10,- (přihlášky do 20. 11.)
24. 11. Vernisáž fotosoutěže „Vzpomínka
na prázdniny“ od 16.00 - vernisáž a ocenění
vítězů
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
30. 11. Vánoční babydílničky od 15.00 - děti si
mohou přijít vyrobit jednoduchý vánoční dáreček
pro své rodiče a kamarády, cena: 20,12. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod Radhoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 120,-/
dosp., 60,-/dítě, v ceně doprava a průvodce (zájemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 4. 12.)
12. 12. Předvánoční zápas fotbalových benjamínků od 10.00
14. 12. - 18. 12. Předvánoční čajovna od 15.00 psaní dopisu Ježíškovi
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 - zájezd do předvánoční
Vídně, odjezd v 10.00 z AN Holešov, cena 490,(přihlášky do 3. 12.)
20.12. Zvonečkové koledování - 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.
NOVÉ KROUŽKY!!!
JEZDECTVÍ od listopadu
pro holky a kluky od 6 do 15 let, co mají
rádi koně, pravidelné schůzky 1x za 14 dní 2 hodiny, výuka jízdy na koních, péče o koně,
jednoduché překážky, cena 1200,- (zahrnuje
10 dvouhodinových lekcí), zájemci, hlaste se
do 30.10. v TYMY
FLOORBAL pro chlapce 1. - 2. třídy a předškoláky, vždy v úterý od 15.00
POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY pro děti
předškolního věku, 1. a 2. tříd, vždy ve středu
od 17.00, cvičení na nářadí, míčové hry, rytmická
průprava, můžou se zapojit i rodiče
BADMINTON - vážení sportovní přátelé,
máme pro Vás možnost vyzkoušet si jeden
z nejpopulárnějších sportů světa, který se
již dostal i do Vašeho města!!! Ukázka se
koná ve čtvrtek 5. 11. od 15.30 nebo 20.00
v tělocvičně TYMY, odborný přístup pro děti
i dospělé odděleně ve stejný den v různý čas.
Cena 600,-/ šk. rok
Cvičení na TRAMPOLÍNKÁCH pro ženy
Od ledna nové taneční styly s JASMÍNOU
(přihlášky již nyní v kanceláři TYMY):
FLIRT DANCE - představuje spojení tance, tvarování postavy a upevňování pozitivního pohledu
na sebe sama, objevte v sobě ženu
ZUMBA - je nový dynamický fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, využívá základní kroky
salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, kombinuje zábavné s efektivním, cílem je ukázat, že
hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu.
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 samostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.:
573 39 69 28
VÝZVA
Prosíme o pomoc při zajištění podzimní výzdoby
na tradiční akci pro děti i rodiče s dětmi „Slavnost
broučků“- potřebovali bychom větší množství
dýní různých velikostí. Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc!

Holešovský parlament převzal Jakub Roh
Parlament dětí a mládeže v Holešově
(dále jen PDMH) má již několikaletou tradici.
I v letošním roce se na prvním a zároveň volebním zasedání sešli zástupci jak základních,
tak středních škol. Mezi členy se objevily tváře
známé již z minulých let, ale také nové, které
na parlament zavítaly teprve poprvé. Útočiště
nalezli „parlameňtáci“ tentokrát výjimečně v prostorách SVČ - Všetuly - TYMY. Bylo to z důvodu
představení nově otevřeného Informačního centra pro mládež, které sídlí tamtéž.

Hlavní náplní činnosti nebylo nic jiného
než krátce zhodnotit minulé volební období
a zvolit si vedení, které bude řídit parlament
v následujících měsících.
Místo předsedy parlamentu převzal z rukou odstupujícího Miroslava Barota Jakub Roh
(VPŠ a SPŠ MV Holešov). Do funkce místopředsedkyně si zástupci škol zvolili Ivanu
Čubovou (SOŠ Holešov) a pětici členů rady
PDMH uzavírali Kristýna Chrastinová (VPS
a SPŠ MV Holešov), Lukáš Pánek (3. ZŠ Ho-

lešov) a Miroslav Barot (SOŠ Holešov). Ačkoliv
hlavní povinnost již měli delegáti za sebou, bylo
potřeba začít pracovat. A tak se seznámili s nejbližšími akcemi, které pořádá SVČ Holešov,
ale také s těmi, které jsou již v tradiční náplni
činnosti PDMH.
Příští zasedání se bude konat zase za měsíc a nově zvolená rada má do té doby hodně
práce. Členové, kteří jí dali důvěru, jsou si však
jisti, že nelehké úkoly zvládne na výbornou.
JV

23

hole‰ovsko 19/2009

Chlapci dokázali, že už jsou z nich chlapi, řekl poslanec Smýkal
Turnaj fotbalové mládeže pod názvem O pohár poslance Josefa Smýkala se pořádal v Holešově na Střelnici za chmurného počasí 14. října
2009. O ceny přijely mimo domácí holešovské
naděje bojovat další čtyři týmy. A nasazení všech
bylo neskutečné. Ale v každé soutěži platí, že
někdo musí vyhrát a někdo prohrát. Přerovský
tým, kterému se nepodařilo zvítězit ani jednou,
se po turnaji krčil na konci tabulky. Před medailovými posty se zastavil domácí Holešov. Po jedné
výhře nad posledním Přerovem a remíze s Jiskrou Otrokovice se musely smířit opravdu jen
s bramborovou medailí. Na bednu se probojovali
hosté z Kroměříže. Stříbro patřilo Otrokovicím
a Zlín si odvezl pohár nejcennější. Zaváhal pouze
jednou, když s Kroměříží uhrál plichtu.
„Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Dodržel
jsem své slovo, a tak máme za sebou nyní už
druhý ročník,“ řekl po zápase spokojeně Josef
Smýkal. „Počasí bylo sice nevlídné, ale chlapci
dokázali, že už jsou chlapi a odvedli výbornou
práci,“ řekl na adresu povětrnostních podmínek
poslanec. „I do budoucna chceme v tradici pokračovat“, dodal Smýkal.
(red)

Holešovský tým se umístil v tvrdé konkurenci a za velmi špatného počasí na čtvrtém místě.

Jedna ze slibných akcí holešovských chlapců v zápase s Přerovem, brankou však neskončila.

Holešovské volejbalistky zahájily sezónu krajského přeboru
Holešovským volejbalistkám
opět začala sezóna krajského přeboru Zlínského kraje. Do svého
týmu si na hostování půjčily opět
hned několik hráček z bystřického
volejbalového oddílu. Mezi nimi jsou
Linda Matýsková, Petra Schindlerová, Petra Capíková a Věra Černochová. Také se vrátila Veronika
Navrátilová, která před několika lety
přestoupila do oddílu TJ Troubky,
a Dana Severová, která se stále
potýká se zdravotními problémy
a loňskou sezónu nehrála.

Do prvního zápasu nemohly kvůli
zranění nastoupit Dana Severová
a Jitka Červenková. Utkání se hrálo
ve velmi napjaté situaci. Oba celky
se „tahaly“ o každý míč. Handrkování ohledně nových pravidel vyvolalo
na obou stranách chyby a zmatek ve hře. Konečný stav prvního
zápasu byl lepší pro TJ Holešov.
Po 2,5hodinové bitvě zvítězil 3:2
na sety. Skóre v jednotlivých setech
ukazuje vyrovnanost obou celků.
1. set 26:24, 2. set 24:26, 3. set
25:16, 4. Set 25:15 a 5. set 15:11.

TJ Holešov - TJ Spartak
Uherský Brod 3:2
V sobotu 3. 10. hostil celek TJ
Holešov v hale Gymnázia Ladislava
Jaroše TJ Spartak Uherský Brod.

TJ Holešov - TJ Sparta
Uherský Brod 1:3
Druhý zápas už tak vyrovnaný nebyl. Z hřiště po fyzické
únavě a bolesti zad musela ode-

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Holešovské volejbalistky se v dalších zápasech jistě polepší.
jit středová hráčka. Holešovské
volejbalistky se ale i tak první tři
sety držely. Po fyzickém vypětí
pak už ale hráčkám z Uherského
Brodu nestačily a ty je skolily 1:3
na sety. Skóre jednotlivých setů:
1. set 25:17, 2. set 17:25, 3. set:
30:32, 4. set: 13:25.
Další krajské utkání odehrály
holešovské volejbalistky 10. 10.
ve Valašském Meziříčí v podobné režii jako úvodní zápas. První zápas s Valašským Meziříčím
holešovské volejbalistky vyhrály
3:2 na sety a ve druhém zápase
podlehly 1:3.

18. 10. odehrály volejbalistky
v tělocvičně 3. ZŠ v pořadí již třetí
krajský zápas s celkem VK Austin
Vsetín. Hosté nastoupili ve vynikající formě a TJ Holešov se nepodařilo soupeři urvat ani jeden set.
Konečný stav tak byl 3:0, 3:0 pro
VK Austin Vsetín. Po třetím kolem
je TJ Holešov s 8 body společně
s dalšími třemi celky na 8 místě.
Na domácí utkání TJ Holešov - VS Slavičín v hale Gymnázia L. Jaroše dne 31. 10.
v 10 hodin vás srdečně zvou
holešovské volejbalistky.
(is)
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Úspěšná reprezentace studentů policejní školy
Dne 17. září 2009 se žáci čtyřletého maturitního studia VPŠ a SPŠ MV v Holešově
zúčastnili tak jako v předchozích letech sportovní soutěže okresu Kroměříž v lehké atletice.
Můžeme konstatovat, že již po řadu let se
naše družstva umisťují na medailových pozicích a nejinak tomu bylo i v letošním školním
roce. Naši školu reprezentovala družstva dívek
a chlapců. Družstvo dívek se umístilo na 1. místě a postoupilo do krajské soutěže. Družstvo
chlapců se umístilo na 3. místě.
Družstvo dívek soutěžilo ve složení:
Šutová Eva, Samsonková Hana, Chrastinová Kristýna, Karásková Kristýna, Křupková
Martina, Jelínková Hana, Dvořáková Martina,
Klepáčová Kateřina, Svobodová Veronika, Vojáčková Michala, Svobodová Veronika a Fiantová Denisa.
Medailové umístění v jednotlivých disciplínách: 60 m - 1. místo Klepáčová Kateřina,
skok daleký - 1. místo Šutová Eva, 2. místo
- Klepáčová Kateřina, skok vysoký - 1. místo
Dvořáková Martina, 200 m - 1. místo Šutová
Eva, vrh koulí - 2. místo Křupková Martina,
štafeta - 2. místo Karásková, Klepáčová, Samsonková, Šutová.
Družstvo chlapců soutěžilo ve složení:
Boreš Jiří, Pohl Adam, Holčapek Filip, Míča

Roman, Strnad Filip, Přikryl Libor, Navrátil Erik,
Jirovský Zdeněk, Slanina Petr, Vaculík Radek,
Hrubý Karel.
Medailové umístění v jednotlivých disciplínách: skok daleký - 2. místo Hrubý
Karel, 3. místo Holčapek Filip, vrh koulí
- 2. místo Boreš Jiří, 1 500 m - 3. místo
Vaculík Radek.
Krajské kolo atletických závodů
se konalo 1. října 2009 na atletickém
stadionu Slovácké Slávie v Uherském
Hradišti. V soutěži se utkala nejlepší
atletická družstva zlínského kraje. Naše
děvčata se umístila na velice pěkném
třetím místě. V jednotlivých disciplínách
dosáhla děvčata na medailová umístění
a předvedla velmi kvalitní výkony. 60 m
- 2. místo Klepáčová Kateřina, 3. místo
- Karásková Kristýna, 800 m - 1. místo
Jelínková Hana, skok daleký - 1. místo - Šutová Eva, 3. místo - Klepáčová
Kateřina, štafeta - 3. místo Karásková,
Klepáčová, Svobodová, Jelínková.
Celkové pořadí jednotlivců
3. místo Klepáčová Kateřina.
Všem závodníkům blahopřejeme
k dosaženým sportovním výsledkům

a děkujeme za vzornou reprezentaci města
Holešov a naší školy.
kpt. Mgr. Pavel Válek,
učitel tělesné přípravy

Kristýna Chrastinová přebírá pohár za třetí místo
v krajském kole atletických závodů.

Žáci policejní školy skončili druzí v přespolním běhu
Dne 6. 10. 2009 se v biatlonovém areálu
Bedlina v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo
okresní kolo v přespolním běhu žáků středních
škol. Jednotlivé školy našeho okresu reprezentovala šestičlenná družstva dívek a chlapců.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově reprezentovala
družstva v tomto složení:
Družstvo dívek: 4. B - Samsonková
Hana, 3. A - Jelínková Hana, 2. B - Stolářová
Dominika, 1. A Svobodová Veronika, 1. C
Klepáčová Kateřina.

Družstvo chlapců: 4. A Míča Roman,
3. A Chudárek Jakub, Packo Ondřej, 3. B
Míča Martin, 2. B Jankůj Pavel 1. A Vaculík
Radek.
Závodní okruh pro děvčata měřil 3000 m
a běžel se na tři kola. Děvčata si velmi dobře
zvolila běžecké tempo a vyrovnaným výkonem
celého družstva si zajistila vítězství a první
místo v okresním kole. Toto vítězství je zároveň
opravňuje ke startu v krajském kole, které se
uskuteční 13. 10. 2009 na stejném místě.

Holešovští gymnazisté výborní
v přespolním běhu
Za krásného slunečného počasí se
6. října 2009 uskutečnilo okresní kolo základních
a středních škol v přespolním běhu. Přebory se
konaly již tradičně v krásném prostředí biatlonového areálu na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem,
kde přivítaly závodníky perfektně připravené tra-

Úspěšní sportovci holešovského gymnázia.

tě. Na start se tentokrát postavila dvě družstva
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, a obě se
umístila na krásných třetích příčkách. Děvčata
závodila v běhu na 3 km a v individuálním závodě se umístila na pěkném 4. místě Radka Zicháčková, členka domácího biatlonového oddílu.
Hoši soutěžili na trati dlouhé
5 km a výborně se s krosem vypořádal zejména Filip Němec,
který obsadil skvělé 3. místo
a svému týmu výrazně pomohl
k výbornému celkovému umístění. Všem závodníkům patří
poděkování za výborné výkony
a vzornou reprezentaci školy.
Výsledky:
Dívky: 3. Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov - Radka Zicháčková, Věra Hošková, Ivana Karásková, Aneta Tomečková
Chlapci: 3. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov - Filip Němec, Jiří Kalus, Tomáš
Brzukala, Pavel Karlík, Petr
Tomčík.
Mgr. Svatava Ságnerová

Závodní okruh pro chlapce měřil 5000 m
a běžel se na pět kol. Chlapci podobně jako
děvčata zvolili dobré běžecké tempo a to jim
pomohlo získat druhé místo v soutěži chlapců
středních škol.
Všem reprezentantům školy děkujeme
za vzornou reprezentaci a postupujícímu
družstvu dívek přejeme co nejlepší výsledek
v krajském kole.
kpt. Mgr. Pavel Válek

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Holešovské holky doma porazily brněnské béčko
FK Holešovské holky
- 1. FC Brno „B“ 1:0 (0:0)
Za ideálního počasí nastoupila domácí děvčata s cílem poprvé
v sezoně doma bodovat proti brněnskému béčku, které představilo i několik prvoligových tváří.
Domácí s nově složeným středem
hřiště vstoupili do utkání velmi aktivně, dostali se i do šancí, ale
střela Kovaříkové našla jen náruč
brankařky a při dobře zahrávaných
standardních situacích scházel
dívkám důraz v koncovce. Dobře
rozehrané utkání přibrzdila nepříjemná událost ve 20. minutě, kdy
po faulu Mrázkové byla hostující
hráčka s ošklivým zraněním odnesena na nosítkách. Poté působila
obě mužstva poněkud zakřiknutě,
postupně však převaha přešla opět
na kopačky domácích. Holešovským hráčkám se dařilo předvádět
dobrou hru, díky čemuž soupeře
přehrávaly až do poločasového
hvizdu.
Bohužel druhý poločas z naší
strany nenavázal na kvalitu první
půle a naopak hosté svůj výkon
i s pomocí větru výrazně vylepšili.
Je nutno uznat, že v druhé půli
Brňanky hře dominovaly, zároveň
však musíme i vyzdvihnout bojovnost a nasazení, s nimiž tlaku
vzdorovalo domácí družstvo. Na

stranu Holešova se v tomto utkání
konečně přidalo i štěstí, když hosté nevyužili ani vyložené šance
a případně nastřelili brankovou
konstrukci. Celé utkání tak rozhodl brejk domácích, kdy Dvorníková
chytrým zaseknutím získala výhodu
úniku dvou proti jedné, předložila
skvělou přihrávku na pravé křídlo
a nabíhající Mrázková tvrdou ranou
k tyči nedala šanci jinak suverénní
brankařce hostí. V závěru utkání
gradoval tlak hostí, z něhož však
branka nepadla, a tak naše děvčata poprvé vyhrála i doma.
V brance se nově představila
Gulánová a předvedla vynikající
výkon, dodala defenzivě potřebný
klid a přehled a dlouhými výkopy
pomohla i dopředu. Na pravém
kraji nastoupila Janíková, kterou
především v první půli často přeskakoval míč, ve druhém poločase několikrát včasným skluzem
zabránila akci Brna. Na stoperu
byla tradičně oporou v této sezoně
suverénní Voždová, post předstoperky výrazně svědčil Červenkové, která odvedla velké množství
práce. Při absenci Dědkové se na
levém okraji objevila Kubíčková,
která předvedla svůj standardní
výkon. Výkon Mrázkové byl příběhem sám o sobě…v první půli
nevýrazná, nesoustředěná hra,

navíc zbytečný faul, který zranil
soupeřku, v druhé půli však zlepšení, vysoké nasazení, sportovní
bojovnost a navíc chladnokrevná koncovka při vítězné brance.
Snad toto utkání Veronice ukázalo
cestu pro další zápasy. Na postu
defenzivní střední záložnice debutovala Dvorníková a debut to byl
velmi slibný, korunovaný krásnou
akcí před první brankou. Defenzivní práce Dvorníkové umožnila
Kovaříkové více se věnovat hře
dopředu a zejména v první půli
předvedla kapitánka výkon, jaký
odpovídá jejím kvalitám, chyběla
jen branka. Na levé záloze velmi

příjemně překvapila Holcová, která ukázala, že patří k vynikajícím
fotbalistkám, hrála disciplinovaně, chytře i důrazně. V útoku bylo
možno pozorovat další postupné
zlepšování Šebestové v taktické
části výkonu a poctivý pracovitý
přístup Šilhárové. Celkově je nutno děvčata pochválit hlavně za
prvních 45 minut, kdy předváděla
fotbal, jaký se od nich očekává.
V druhé pak, jak již bylo řečeno,
za bojovnost a nasazení, s nimiž
udržely vedení.
Mgr. Slavomír Bednář,
FK Holešovské holky o.s.

První body DFK měly trpkou příchuť, pak přišla další porážka
DFC Hlučín - DFK Holešov
6:0 (3:0)
Výsledek zápasu odpovídá postavení obou celků v tabulce - poslední Holešov přijel na hřiště lídra
soutěže s tajným přáním pokusit se
o zázrak, ale domácí hned v úvodu
zápasu tuto snahu zastavili: po přímém kopu od rohového praporku
chybovala brankářka hostí a Hlučín
lacino vedl. První dvacetiminutovka
byla ve znamení neproměněných
šancí favorita, jemuž stála v cestě především vynikající Katka Pitnerová v brance Holešova, která
vychytala snad šest vyložených
šancí hlučínských útočnic; na druhé straně byla velmi nepřesná hra
záložní řady, nejistá obrana a útok
bez důrazného zakončení Holešova. Druhá a třetí branka padly po
zbytečných běžeckých soubojích ve
středu hřiště, na které nedokázaly
hráčky DFK reagovat jinak než během… Po vystřídání nejisté Adély
Motalové se snažili hosté kombinovat po pravé straně hřiště, kde
osamoceně bojovala Katka Brezanská, která se snažila o spolupráci
s Dominikou Stolářovou, ale jejich
snaha končila vždy buď nepřesnou
přihrávkou, nebo neporozuměním
ostatních hráček. Domácí tým hrál
jednoduchou taktiku: stoperky buď
nakopávaly dlouhé míče přes obranu Holešova, anebo se v soubojích
dokázaly prosadit domácí útočnice,
s jejichž rychlostí měl problémy celý
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tým DFK. Jeho obrana byla celý
zápas prakticky pod soustavným
tlakem, neboť záložnice velmi lehce ztrácely míče po celém hřišti
a nedokázaly účinně zastavovat
protiútoky soupeře. Další branky
padly po individuálních chybách
Holešova, který se nedokázal ani
obětavě hrající Evou Šutovou v útoku prosadit gólově. Hostující celek
bohužel nepotvrdil zlepšenou formu z posledních zápasů a odjel
domů s vysokou porážkou.

nutě vedl domácí celek 2:0, ale závěr zápasu zcela nezvládl…
Bez dvou hráček základní sestavy zahájil DFK očekávaným náporem a překvapení hosté nestačili
reagovat: domácí útočili především
středem hřiště, a v útoku velmi dobře kombinovala nová dvojice Šutová
- Kršňáková. První gól vsítila děvčata po opakované střele Evy Šutové,
která hrála s velkou chutí a je zatím
nejlepší střelkyní Holešova. Domácí
obrana kromě Stabravové, která

DFK hledá nové hráčky
Dívčí fotbalový klub Holešov hledá nové hráčky ve věku od
8 let do družstva žen a žákyň. Zájemkyním nabízíme pravidelnou
sportovní činnost v kolektivu děvčat, účast na letním a zimním
soustředění, na mezinárodních turnajích v tuzemsku i zahraničí.
Informace naleznete na internetových stránkách www.dfkholesov.
cz nebo na nástěnce vedle Městského úřadu Holešov na Palackého
ulici. Kontakt na trenérku: 605 702 141.
Sestava: Pitnerová, Motalová, Jablunková, Brantalová, Stabravová,
Samsonková, Vítková, Dětská, Stolářová, Kršňáková, Šutová. Střídaly:
Brezanská, Weissová, Šefránková,
Nejlepší hráčka: Katka Pitnerová
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov - TJ Comfort
Dobratice 2:2 (2:0)
První domácí holešovské body
mají trpkou příchuť - ještě v 77. mi-

nedokázala čelit rychlé protihráčce,
hrála velmi účinně, a proto pokračoval tlak DFK a po individuální
akci Hany Samsonkové středem
hřiště a krásné střele ze šestnáctky
následovala druhá branka. Hosté
nebezpečně hrozili především rychlými protiútoky po stranách hřiště,
ale obrana v čele s Jablunkovou
a předstoperkou Brezanskou řešila
útoky s přehledem. Přesto Dobratice dvakrát nebezpečně ohrozily

domácí branku, ale gólmanka Pitnerová výbornými zákroky potvrdila
vzestup své formy a obě situace
vyřešila s přehledem. Po přestávce
se hra vyrovnala, domácí měli několik vyložených šancí, kdy především
šance Šutové volala po proměnění.
Hosté několikerým střídáním měnili
rytmus hry a domácí obrana byla
stále pod větším tlakem; naštěstí
standardní situace hosté trestuhodně zahazovali. Bohužel se naplnilo fotbalové nedáš - dostaneš:
v 77. minutě nepochopitelně vyběhla stoperka domácích z obranné
linie, a umožnila tak Comfortu snížit
skóre. Domácí celek místo takticky
vedeného závěru utkání kupil chybu
na chybu, a proto přišel trest: jedna z nejlepších hráček domácích
- kapitánka Samsonková - nechala
utéct svou protihráčku, následovala
chyba levé záložnice a obránkyně
a v 87. minutě hosté po dorážce
vyrovnali. Zklamání domácího celku
bylo veliké, tři body byly na dohled,
ale remíza je vzhledem k průběhu
utkání spravedlivým výsledkem.
Sestava: Pitnerová, Motalová,
Brezanská, Jablunková, Stabravová, Dobroslávková, Samsonková, Vítková, Stolářová, Kršňáková,
Šutová.
Střídala: Weissová. Branky: Šutová, Samsonková. Nejlepší hráčka:
opět Míša Vítková.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Holešovští fotbalisté v posledních dvou kolech
stoprocentně bodovali
FK Ostrožská Nová Ves - SFK ELKO Holešov
1 (0:1) 4
Holešovský trenér Martin Malík opět řešil
problém, jak postavit sestavu do utkání. Do Ostrožské Nové Vsi odjížděl pouze s jedním náhradníkem. Holešovu chyběli Ohlídal, Bačík, Křenek
T., Belza a Vávra. Začátek ale patřil domácím. Již
v 1. minutě skončil míč na břevně a při trestném
kopu v 6. minutě proletěl balon všemi hráči a lízl
z venkovní strany tyč. To bylo ale ze strany domácích vše. Ve 12. minutě Bejtkovský centroval ze
22 metrů míč před branku a ten skončil v brance
překvapeného brankáře Hájka - 0:1. Ve 20. minutě dostal přihrávku Slováček, šel sám na branku,
ale slibnou akci nezakončil. Na začátku druhé
půle domácí lehce vyrovnali. V 58. minutě unikl
po křídle Roubalík a jeho centr hlavou uklidil
do sítě Josef Křenek - 1:2. V 65. minutě zahrával
rohový kop Sedlařík a centrovaný míč opět Křenek umístil do sítě - 1:3. Hezká fotbalová šance
přišla v 74. minutě, kdy Křenek obešel tři hráče
a napnul síť potřetí - 1:4. Dvě šance měli i domácí,

ale jejich střelci bránu Holešova netrefili. Nakonec
mohl ještě stav změnit Uruba, který šel z poloviny
hřiště sám na brankáře, ale branku netrefil.
Holešov: Krejčí - Münster, Odstrčilík, Charuza,
Barták - Bejtkovský, Sedlařík, Marek, Roubalík
- J. Křenek, Slováček.
Střídání: 80. min. za Slováčka Uruba.
Rozhodčí: Bednařík ze Zlína, Tkadlec a Dostálek.
SFK ELKO Holešov - TJ Vigantice
1 (0:0) 0
Při každém utkání řeší trenér Malík dilema, jak sestaví mužstvo. Ani ve dvou zápasech
po sobě nemá k dispozici stejné hráče. V utkání
z Viganticemi chyběli hned čtyři - stopeři Bačík,
Ohlídal a záložníci Sedlařík a T. Křenek. Tentokrát se však vrátil do sestavy Belza, Barták
a celé utkání odehrál Slováček. Všichni hráči
podali dobrý a bojovný výkon. V prvních patnácti minutách se odehrávala vyrovnaná kopaná, pak již však domácí získávali herní převahu.

Házenkáři doma těsně prohráli
TJ Holešov - TJ Šumperk
24 (11:13) 25
V 7. kole podzimní části sezóny 2009 - 2010 hostil Holešov na domácí palubovce tradičního a dobrého soupeře, a to celek TJ ŠUMPERK,
který je na 4. místě současné tabulky II. ligy - severomoravská oblast.
V průběhu utkání se domácí ujali vedení a v 10. minutě vedli 5:2, když
dobře stříleli Zetík, Plšek a Balůsek. V 16. minutě byl stav utkání 8:5 pro
domácí. Hosté se pak šňůrou 5 branek ujali vedení 10:8 a do poločasu
udrželi vedení na 13:11. V šesté minutě II. poločasu byl stav 16:12 pro
hosty a ti si vedení udrželi po celý zbytek utkání, i když domácí stáhli
náskok soupeře na dvě branky, vždy chyběl důraz a poslední krůček
k vyrovnání a případnému vítězství. V poslední minutě vedli hosté
25:24, domácí měli míč, ale nedokázali, i přes poradu v time-outu, vstřelit
vyrovnávací branku a utkání tímto výsledkem prohráli.
V utkání velmi dobře obstál brankář Luňák, opět s výborným procentem úspěšnosti 48 %, když ze 48 střel soupeře jich 23 zneškodnil.
V poli se hrála oboustranně velmi pěkná a dobrá házená, ale soupeř
měl více štěstí. Domácí potřebovali na 24 branek celkem 53 střel a to
rozhodlo. Z hráčů v poli se střelecky, zejména po trhácích, opět dařilo
Balůskovi a na spojkách se prosadili Zetík a Plšek. V dresu domácích
se po delší době představil bývalý dorostenec Tomáš Uruba.

V 18. minutě skončila hlavička J. Křenka na břevně. Ve 23. minutě prošel roh domácích celým vápnem. O deset minut později domácí vyšachovali
obranu hostí, ale střela Odstrčilíka letěla pouze nad
bránu. Do poločasu se tak diváci branky nedočkali.
V 56. minutě unikl po křídle Slováček, ale jeho
střela podél brankáře jen minula odkrytou bránu.
O chvíli později měl dobrou šanci Roubalík. V 76.
minutě dal finální přihrávku Křenek Markovi a ten
změnil stav utkání na 1:0. V 80. minutě zvedl střelu
Bejtkovského na roh brankář. Nejvíce šancí měli
domácí posledních deset minut, ale žádný z hráčů
nedokázal umístit za brankáře. I přes deštivé počasí nakonec odcházeli diváci spokojeni.
Holešov: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Charuza,
Barták - Marek, Bejtkovský, Münster, Roubalík
- J. Křenek, Slováček.
Střídání: 84. min. za Slováčka Uruba, 88. min.
za Marka Chudárek.
Rozhodčí: Dostálek z Bílovic, Šťastný, Zpěvák
z Uherského Hradiště.
Přihlíželo 100 diváků.

Šachy - krajský přebor
- 1. kolo
Fatra Napajedla - MKS Holešov B 4:4
V úvodním kole krajského přeboru vedl Holešov již 1:4, ale hráči
nedokázali nakonec dovést zápas do vítězného konce.
Vyhráli: M. Rafaja jun., J. Bártek, Vl. Ševela.
Remizovali: R. Šudřich, P. Votava.
Regionální přebor
TJ Sokol Holešov - MKS Holešov C 4:4
První kolo regionálního přeboru nabídlo holešovské derby. Domácí
Sokol nastoupil v nejsilnější sestavě, zatímco hostujícímu MKS chyběla
polovina základního kádru. Hráči MKS však zabojovali a získali cenný
bod v utkání, které mělo být, vzhledem k problémům hostí, jednoznačnou záležitostí domácího družstva. Za Sokol vyhráli: P. Ploch, A. Peška,
L. Botek, Remizovali: R. Holman, J. Košata.
Za MKS vyhráli: E. Dvořák, K. Šudřich, P. Holuj.
Remizovali: O. Piskač, I. Machovský.
(is)

Sestava a branky:
V brance Luňák, v poli pak Kozelský, Capil, Růžička, Gahura Petr 1,
Procházka 1, Uruba, Zatík 5, Plšek 7 a Balůsek 10 branek.
Příští domácí utkání sehrajeme 8. listopadu 2009 v 10.30 hodin
s družstvem DTJ Polanka nad Odrou a 17. listopadu 2009
(st. svátek) v 10.30 hodin utkání 3. kola Českého poháru,
hostíme družstvo II. ligy severočeská oblast HC Kolín.

Ani doma volejbalisté nevyhráli
Ve výborné divácké atmosféře sehráli v sobotu 17. 10.
v tělocvičně Gymnázia L. Jaroše
v Holešově holešovští volejbalisté
další kolo 2. Národní ligy. Poprvé
na nové domácí palubovce přivítali
družstvo STŘELICE ze sedmého
místa tabulky.
V prvním zápase diváci viděli
atraktivní volejbal, kdy hosté předváděli nádherné zákroky v poli.
Po prohraném prvním setu domácí přitvrdili na podání, zpřesnili

hru a získali následující dvě sady
rozdílem třídy (25:19, 25:14). Nastavenou laťku ovšem Holešovští
nedokázali podržet a čtvrtou sadu
prohráli 16:25. Pátý rozhodující set,
bohužel, byl už plně pod taktovkou
hostujícího družstva. Domácí hráči
trestuhodně zahazovali nahrávky
od mladého nahrávače Nesrsty.
Hráči kazili míče do jednobloků,
nechytili se ani na podání a zaslouženě prohráli 8:15, celkově
tedy 2:3.

Druhý odvetný zápas byl již
jasnou záležitostí hostů. Domácí
se neoklepali z porážky, kdy již
sahali po prvním vítězství, a podruhé prohráli 0:3 (-19,-17,-22).
Holešovští volejbalisté tedy na své
první vítězství v tomto ročníku stále
čekají.
Sestava:
Nesrsta, Janečka, Nášel, Matela,
Červenka, Chytil, Raška, Ohlídal,
Koláček, Stárek, Vaculík.

Prodám garáž
ev. č. 22
ve Všetulích
nejvyšší nabídce
(bez RK)
kontakt: 608 024 514
e-mail:
haniva@seznam.cz
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Přibližně třicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 17/2009
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Název filmu: Zítra
to roztočíme, drahoušku. Správcová: Darja Hajská, Nováková: Stella
Zázvorková, Bartáčková: Iva Janžurová,“ takhle nám v mailu na naši
hádanku odpověděla Pavla Doleželová z Tučap - a stává se výherkyní pizzy v Restauraci Kanada.
Jako druhý byl vylosován Ladislav
Filák ze Žop, který si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do
kina Svět Anně Berkové ze Žop
a Bohumilu Vašíkovi z Holešova.
Všem vylosovaným redakce HoleBolek Polívka pronesl v českém
šovska srdečně gratuluje!
filmu nespočet fórů a hlášek…
A protože změna je život, jak
jste se dozvěděli už v minulém vydání Holešovska, pokračujeme v soutěži, která bude tentokrát postavena na filmových hláškách. Jestlipak
poznáte, ze které české komedie tento rozhovor pochází a kteří herci
(jmenujte alespoň jednoho) jej měli pronášet...?
„Paní Stubová, dokázala byste zabít jakéhokoliv člověka?“
„Když to bude mužský!“
„Bude, paní Stubová.“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

Dotazník Holešovska

Arabelky sbírají zkušenosti
Zástupkyně mažoretkové skupiny Arabelky Holešov jely sbírat sportovní zkušenosti na soutěž sóloformací v Havířově. Tato nepostupová
soutěž se konala v sobotu 10. října ve vzpěračské hale v Havířově. Podle
propozic se tohoto klání účastnilo 40 týmů z České a Slovenské republiky. K vidění bylo okolo 400 soutěžních vystoupení. V nejmladší věkové
kategorii kadetky, duo s hůlkou, si naše mažoretky Adélka Froňková
a Klaudie Pospíšilová vysoutěžily krásné 7. místo. V juniorské kategorii
- miniformace - nás reprezentovaly Kamča Zicháčková, Kačka Teplíčková, Klárka Brodová
a Lucka Zakopalová,
které si vybojovaly
14. místo. V sólové
disciplíně to pak byla
Nikča Zlámalová.
Soutěž v Havířově byla jistě pro
všechna naše děvčata velkou inspirací,
a tak lze doufat, že
na příštím ročníku
tohoto mezinárodního klání budou mít
holešovské mažoretky jistě početnější
zastoupení. Videa
mažoretek z Holešova najdete na webu:
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
LD
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JUDr. Jaroslav Pospíšil,
spisovatel
Vaše životní krédo?
Nikdy nic nevzdávat.
Ke které knize se rád vracíte?
Richard Pipes - VIXI: Paměti nezařaditelného - vzpomínky bývalého poradce prezidenta
Reagana.
Váš oblíbený umělec?
Nemám konkrétního oblíbence, vybírám si podle uměleckých počinů.
Jaký sport vás oslovuje?
Fotbal.
Co máte rád na talíři?
Tradiční moravská jídla.
Kde si rád posedíte?
Všude tam, kde jsem „daleko od hlučícího davu“.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
S manželkou.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když jdu večer spát s pocitem, že mně a mým nejbližším se den
vydařil.
Z čeho máte největší obavu?
Z nečekaného odchodu nebo nemoci mých nejbližších.
Ve které historické době byste chtěl žít?
V odešlém 20. století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Podhostýnský.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Tu svoji právnickou.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Nevěřím.

