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

velkou vánoční soutěž o plazmovou televizi a další hodnotné ceny.

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

v budově horního obchodu
pálíme za loňské ceny

• příjem objednávek 
602 619 522

nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

Pálenice Přílepy

Co vy na to, pane starosto?
Změna svozu domovního odpadu

Výstavba několika úseků nových cykloste-
zek probíhala v průběhu letošního roku na území 
Holešova. Bylo vše dokončeno podle plánu? Co 
vy na to, pane starosto?

Cyklostezky, jejichž výstavbu jsme si napláno-
vali pro letošní rok, jsme dokončili ve stanoveném 
termínu. Zásadní je především část ve Všetulích 
a pak samozřejmě asfaltová stezka osazená ve-
řejným osvětlením, která po dlouhých letech slibů 
konečně spojila Holešov s osadou Žopy. Obyvatelům 
obce přináší tento chodník pohodlnější a bezpečnější spojení s městem 
ať už na kole, nebo pěšky. Navíc tento chodník přináší obslužný komfort 
také pro lokalitu Nad Sadovou.  

Pokračování na str. 3

Cyklostezky jsou dokončeny

AKCE !!!

Míchání interiérových 

a fasádních barev  

- 13 %

U Alberta, 
Tovární 31, 
HOLEŠOV

Tel.: 777 191 023

BARVY LAKYBARVY LAKYVýročí 17. listopadu
si v Holešově 
připomeneme 

řadou vzpomínkových 
a kulturních akcí.

Podrobnosti na str. 13 a 14.

Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státního svátku bude v úterý 
dne 17. listopadu proveden náhradní svoz domovního odpadu. Lokality svážené 
dle běžného harmonogramu v úterý budou svezeny ve středu dne 18. listopadu, 
lokality svážené ve středu budou svezeny ve čtvrtek dne 19. listopadu. 

Mgr. Júlia Mudruňková, odbor životního prostředí
Městského úřadu Holešov

HOLEŠOVSKÉ DÍKŮVZDÁNÍ. Poslední říjnová neděle byla v Holešově 
zasvěcena církevnímu svátku díkůvzdání a také připomenutí si státní-
ho svátku. Součástí oslav bylo i žehnání praporu města. Podrobnosti 
uvnitř čísla.  

NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU. Stovky lidí využily možnosti prohlédnout 
si holešovský zámek v potemnělé podobě. Součástí prohlídek byl i bohatý 
kulturní program. Více informací a fotografií  přineseme v příštím čísle. 

Foto Rudolf Seifert
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Dne 1. 11. 2009 nabývá účin-
nosti zákon č. 285/2009 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvis-
losti 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 správ-

Upozornění poplatníkům na novelizaci zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků

ce daně vedený u poskytovatele 
platebních služeb den, kdy dojde 
k připsání platby na účet poskyto-
vatele platebních služeb správce 
daně, nebo

b) u platby v hotovosti pro-
váděné 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 dopo-
sud 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 včas-
né 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.

V sobotu dne 24. října 2009 
proběhl v Holešově a místních čás-
tech sběr biologicky rozložitelného 
odpadu ze zahrádek. Přestože ani 
po předchozích mrazících nespadlo 
mnoho listí ze stromů a keřů, vybra-
lo se velké množství odpadu. Kromě 
stvolů a zbytků ovoce a zeleniny 
se na jednotlivých stanovištích ob-
jevovaly keříky květin, větve stro-
mů a keřů, okrasné traviny a pytle 
s listím. Většina tohoto odpadu byla 
odvezena do kompostárny v Ot-
rokovicích, kde bude zpracován 
na znovu využitelný kompost. Upo-

Sběr odpadu ze zahrádek

V Holešově zatočili s elektroodpadem

Zastupitelstvo se sejde
mimořádně ve čtvrtek

Velká hromada biologicky rozložitelného odpadu na ulici Dukelská.

zorňujeme občany, že mobilní sběr 
odpadu ze zahrádek byl již ukončen 
a žádáme, aby již neukládali tento 
odpad na jednotlivých stanovištích. 
Biologicky rozložitelný odpad lze 
nadále odevzdat ve sběrném dvoře 
na Tučapské ulici (provozní doba: 
pondělí zavřeno, úterý 8.00 - 11.00, 
13.00 - 16.30, středa 8.00 - 11.00, 
13.00 - 17.30, čtvrtek 8.00 - 11.00, 
pátek 8.00 - 11.00, 13.00 - 16.30, 
sobota 7.30 - 12.00 hod.).

Mgr. Júlia Mudruňková 
odbor životního prostředí 

Městského úřadu Holešov

Další řádné jednání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční 
mimořádně ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 16 hodin ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Holešov.

Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo tímto 
programem:

I. Zahájení
II. Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Volba návrhové komise.
3. Schválení programu.
4. Zpráva o činnosti orgánů města.
5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.
6. Revokace části usnesení č. 62/2008.
7. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1828/1, 

o výměře cca 20 m2, k.ú. Dobrotice.
8. Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1962/2, o výměře 

375 m2, k.ú. Holešov.
9. Bezúplatné nabytí budovy bez čp/če na pozemku p.č. 1608/7 a pozemku 

p.č. 1608/7, k.ú. Holešov.
10. Prodej části městského pozemku p.č. 647, k.ú. Všetuly.
11. Prodej částí městských pozemků p.č. 1923/3 a p.č. 1923/4, k.ú. Holešov.
12. Bezúplatný převod budovy čp. 1419.
13. Bezúplatné nabytí pozemků od Zlínského kraje pod silnicí III. třídy, k.ú. 

Dobrotice, a pod silnicí III. třídy, k.ú. Žopy.
14. Prodej městských pozemků lokalita „Sadová“.
15. Bezúplatné nabytí budovy čp. 1409, ul. Havlíčova Holešov.
16. Zrušení usnesení ZM č. 11/2009 a bezúplatné nabytí majetku z vlastnic-

tví České republiky, a to pozemku p.č. 1801/2, k.ú. Dobrotice, z důvodu 
opravy komunikace.

17. Zrušení usnesení ZM č. 51/2008 a schválení kupní smlouvy s Povodím 
Moravy, s.p.

18. Bezúplatné nabytí majetku od Zlínského kraje v souvislosti s investiční 
akcí „Holešov - cyklostezka Holešov“.

19. Bezúplatné nabytí majetku od Pozemkového fondu ČR v souvislosti 
s investiční akcí „Holešov - cyklostezka Holešov“.

20. Bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR z důvodu přípravy realizace 
stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“.

21. Návrh Milady Jakubčíkové na pořízení změny územního plánu města 
Holešova - lokalita u bývalé farmy, Všetuly.

22. Zrušení usnesení ZM č. 81/2009 ze dne 15. 6. 2009.
23. Podnět k pořízení změny Regulačního plánu části města Holešova - 

lokalita Za Kozrálovem.
24. Změna názvu a sídla Mateřské školy Sluníčko, Holešov.
25. Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2009.

III. Diskuse členů zastupitelstva města
IV. Diskuse občanů města
 V. Přednes souhrnu přijatých usnesení
VI. Závěr  

S pozdravem
PaedDr. Zdeněk Janalík 

Dne 26. 10. 2009  pořádala společnost ELEKTROWIN a.s. pod zá-
štitou města Holešova akci „Zatočte s elektroodpadem“, při které občané 
odevzdávali televizory, monitory, lednice, kopírky, rádia, vysavače, pračky, 
mobilní telefony aj. Dopolední program byl určen pro školy. Zkušená mo-
derátorka pomocí zábavných  kvízů z oblasti ekologie zjišťovala u žáků 
vědomosti o zpětném odběru elektrospotřebičů. K žákům základních škol 
promluvil starosta města Zdeněk Janalík. Akce byla ukončena v 16 hodin  
s celkovým množstvím 1,11 t odevzdaného elektroodpadu.  

Ing. Lenka Brezanská
 odbor životního prostředí

Zahrádkáři v Holešově Vás zvou 14. 11. 2009 od 9 do 17 hodin 
na den nazvaný „Ať každý ukáže, co dokáže“.

Čeká Vás degustace ovoce a výrobků z něj, ukázky adventní a vánoční 
vazby, vyřezávání ornamentů do ovoce a zeleniny, výroba svíček z včelího 
vosku, zdobení perníčků, výstava panenek. Možnost koupě svíček a kerami-
ky z dílen Centra postižených ve Zlíně. Po celý den bude probíhat promítání 
z výstav, odborných témat a činností ZO. 

POZVÁNKA
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Holešov (frs) - Slov ryb, kterým by kvůli 
velmi nízké hladině v zámeckém trojzubci hrozilo 
v průběhu nastávající zimy uhynutí, uspořádali ve 
středu 28. října dopoledne holešovští rybáři. 

Dvě desítky rybářů se brodily bahnitým 
dnem a sbírali ryby, aby je pak přemístili do 
jiných revírů. Rybáři tak ze zámeckého rybní-
ka vylovili 53 kaprů o váze 3 až 4 kilogramů, 
30 candátů a štik a 15 amurů. Ryby byly přemístě-
ny do Kačáku a dalších rybníčků podél Rusavy.

Rybáři zachraňovali ryby ze zámeckého trojzubce 

Společnost E.ON oznamuje z důvodu plá-
novaných prací na zařízení distribuční soustavy 
přerušení dodávky elektrické energie  pro oblast 
ulice Dukelská v Holešově. Vypnutí se uskuteč-
ní 18. listopadu od 8.30 do 16.15 v domech č.p. 
417, 418, 419, 420, 421 a 422.

Přerušení dodávky 
proudu

Pokračování ze str. 1
V příštím roce nebudeme další cyklos-

tezky budovat. Ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury bychom nejspíše dostali potřebné 
finance, ale město nemá v tuto chvíli peníze 
na spolufinancování těchto akcí. Vzhledem 
k očekávaným sníženým příjmům městského 
rozpočtu v příštím roce budeme muset pečlivě 
zvažovat, do čeho investovat a co odložit na 
pozdější dobu.  Věřím však tomu, že už v roce 
2011 se k další výstavbě cyklostezek vrátíme 
a prioritně bychom chtěli budovat cyklostezku 
na Přílepy a její část vedoucí nově zastavěnou 
oblastí na ulici Osvobození bychom doplnili 
i veřejným osvětlením. Cyklostezka by dále 
pokračovala na hranici katastru města, kte-
rý končí u mostku před obcí Přílepy, kde by 
odbočila k vodojemu a dále do Žop, čímž by 
byl vytvořen ucelený okruh mezi Holešovem, 
Přílepami a Žopami.  

(frs)

Cyklostezky 
jsou dokončeny

Co vy na to, 
pane starosto?

Ke dni 31. 8. 2009 byla z ekono-
mických důvodů ukončena čin-
nost chráněných dílen na nám. sv. 
Anny 1027 v Holešově. V případě 
zájmu o šicí stroje či látky, které 

Oznámení o ukončení činnosti chráněných dílen

zbyly z činnosti těchto dílen, je možnost jejich 
zakoupení za nízké ceny. Více informací na tel. 
573 398 468 nebo v budově Charity Holešov, 
nám. Svobody 97.

Charita Holešov

Inzerujte v novinách Holešovsko.
Tel.: 573 521 550, 737 731 761.

e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz„IVI“„IVI“

BLÍŽÍ SE VÁNOCE!
Opět nevíte, co darovat 

Vašim blízkým?
Přijďte do KOSMETICKÉHO 

SALONU „IVI“

Objednávky na tel. 777 070 377
- pí. Iveta Šimčíková

kosm. salon na nám. Dr. E. Beneše 
1615 (ve dvoře) 

Dárkovým kupónem neura-
zíte nikoho. Můžete vybrat 
i prof. a dekorativní kosmetiku.

BLÍŽÍ SE I PLESOVÁ 
SEZÓNA!

Dívky, ženy - přijďte se na-
líčit, nechat si nalepit semi-
permanentní řasy. Kosme-
tický salon nabízí i mezote-
rapii (omlazení pleti, krku, 
dekoltu)
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Desítky občanů Holešova, představitelé 
města a dalších společenských i politických 
organizací si v neděli 25. října připomněli v před-
stihu u sochy T. G. Masaryka před Gymnáziem 
Ladislava Jaroše státní svátek - Den vzniku 
samostatného československého státu. 

Zástupci města a dalších organizací na úvod  
položili kytice k soše Masaryka. V letošním roce 
bylo součástí pietního aktu také představení pra-
poru města veřejnosti. Starosta města Zdeněk 
Janalík při této příležitosti přednesl slavnostní 
projev, v němž kromě jiného řekl: „Jestliže při 
této slavnostní příležitosti zmiňuji tento den jako 
jeden ze symbolů naší státnosti, chci tím vyjádřit 
především podstatu smyslu a potřebu existence 
symbolů pro naši identifikaci, a to nejen identifikaci 
s národem a jeho kulturou či státním útvarem jako 
institucí, ale především smysl a potřebu symbolů 
pro naši identifikaci s místem, kde žijeme, kde se 
radujeme z toho, co nám život přináší, kde pracu-
jeme nebo kde se něčím trápíme. Existující nebo 
vytvářené symboly jsou pro nás tím pomyslným 
pojítkem s ostatními, i když si to uvědomujeme 
mnohdy jen v některých okamžicích, především 
souvisejících s emocionálním prožitkem, kdy se 
pro nás stávají přirozeným vyjádřením našeho 
vztahu k vlasti, domovu či obci. I proto se roz-
hodli zastupitelé města Holešova požádat PS 
Parlamentu ČR o schválení oficiálního praporu 
našeho města jakožto symbolu vyjadřujícího naši 
pospolitost, symbolu naší jednoty, symbolu našeho 
domova.“ V další části svého projevu pak starosta 
představil prapor města holešovské veřejnosti. 

Na závěr shromáždění pak zazpíval českou 
národní hymnu Roman Hoza. Definitivní tečku 
za slavnostním aktem pak udělala dechová hud-
ba Žopanka oblíbenou Masarykovou písničkou 
Ach synku… 

(frs)

Občané města si připomněli výročí vzniku československého státu

Projev k výročí vzniku samostatného státu v Holešově přednesl starosta města Zdeněk Janalík.

Představitelé města, farnosti, sociálních demokratů a KDU-ČSL položili k soše T.G.M. kytice.

Den vzniku samostatného státu uctili rovněž dobrovolní hasiči, členové Sokola a skauti.

Jak se přiznal jeden z účastníků pietního aktu, při precizním zpěvu státní hymny v podání 
Romana Hozy mu naskočila husí kůže.   
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Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal prapor města

Do posledního místa zaplněný kostel Na-
nebevzetí Panny Marie byl v neděli 25. října do-
poledne svědkem slavnostní bohoslužby, kterou 
celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Metropolitu moravského pozval holešovský dě-
kan František Cinciala u příležitosti slavnosti 
výročí posvěcení kostela, který věřící v Holešově 
tradičně slaví jako Den díkůvzdání za úrodu a vše 
dobré, co se v letošním roce podařilo uskuteč-
nit. Po skončení mše představil starosta města 

Zdeněk Janalík prapor města, kterému následně 
arcibiskup Graubner  požehnal. 

„O vytvoření oficiálního praporu města se 
hovořilo řadu let, ale až počátkem roku 2008 
oslovila městská rada několik heraldiků s tím, aby 
podali nabídky na vytvoření návrhu vlajky města 
Holešova. Po posouzení byla vybrána nabídka 
Mgr. Jana Tejkala, který vytvořil 13 návrhů, při-
čemž vycházel z pravidel, která při tvorbě obecní 
či městské vlajky požadují, aby námět nebo podo-

ba vlajky korespondovaly s figurálním obsahem 
či podobou znaku. Návrhy prošly komisemi rady 
města a následně jeden z předložených návrhů 
15. 12. 2008 schválilo zastupitelstvo města. Tento 
schválený návrh poté projednal podvýbor pro 
heraldiku a vexilologii výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a předseda Poslanecké 
sněmovny pan Miroslav Vlček dne 26. května 
2009 udělil městu Holešov vlajku.“ (sov)

Průvod ministrantů, který uzavírali duchovní 
v čele s arcibiskupem Graubnerem, 

míří z fary do kostela.  

Arcibiskup Jan Graubner a děkan František Cinciala vchází do zaplněného kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. 

Kulisu příchodu duchovních do kostela obstarali také holešovští trubači.

Olomoucký arcibiskup při žehnání praporu města Holešova.

Interiér kostela byl vyzdoben výpěstky, které přinesli věřící.

Holešovský kostel byl zaplněný věřícími do posledního místa. 
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Holešov (frs) - Nová  továrna na výrobu 
fólie do vrstvených skel bude stát do jednoho 
roku v západní části Holešova, konkrétně na 
konci Všetul pří výjezdu do Třebětic. Na pozem-

V nové továrně získá práci minimálně dvacet nových zaměstnanců
cích mezi silnicí a železniční tratí už začal čilý 
stavební ruch, ke slavnostnímu zahájení stavby 
došlo v pondělí 19. října. Továrna bude patřit 
nadnárodní firmě DuPont, která do ní  investuje 
14 milionů amerických dolarů. 

Firma doposud vyrábí fólie PVB v komerč-
ní kvalitě ve Zlíně prostřednictvím společnos-
ti RETRIM-CZ, kterou DuPont koupil v roce 
2004. Ve zlínské firmě nyní pracuje na dvou 
linkách 50 zaměstnanců. Za rok bude provoz 
plně přesunutý do továrny v Holešově. Firma 
plánuje navýšení zaměstnanců od roku 2011 
o 30 procent a navíc najme dalších deset agen-
turních zaměstnanců. Minimálně dvě desítky 
obyvatel z Holešovska tak mohou získat v nové 
továrně práci.

Společnost RETRIM-CZ byla založena 
v roce 1993. Vynalezla technologii recyklace 
PVB a je to jediná společnost na světě s paten-
tem na zpracování odpadního materiálu z PVB 
od různých výrobců. PVB vyráběný společností 
RETRIM-CZ se používá ve výrobě lepených skel, 
která se vyrábí trvalým spojením dvou či více vrs-
tev klasického nebo zpracovaného skla a jedné či 
více tuhé a strukturálně pevné mezivrstvy DuPont 

Tak už jsem dokonce slyšel, že místo 
v Brdech bude stát protiraketový radar

na okraji Holešova, poznamenal se smíchem 
ředitel společnosti RETRIM-CZ Jiří Malota 
s poukazem na kopuli bílého stanu, v němž 
se v pondělí 19. října uskutečnilo slavnostní 

zahájení stavby nové továrny.   

A tak bude továrna vypadat po svém dokončení.

Úvod slavnostního setkání zajistil herec zlínského divadla 
Luděk  Randár se dvěma hosteskami. Humornou formou přítomným 
hostům prezentovali bezpečnostní pokyny, které by měli dodržovat.

 Slavnostního zahájení se zúčastnili také představitelé města, 
Parlamentu ČR, novináři a další hosté.  

Holešovsko - Ekonomická kri-
ze zvyšuje počty nezaměstnaných 
a nejinak je tomu i v Holešově. Zdejší 
úřad práce (ÚP) evidoval v září 2009 
v Holešově bez zaměstnání 569 oby-
vatel, což je 9,1 % práce schopných 
občanů. V září roku 2008 přitom bylo 
evidovaných 5,5 %. Například v Kro-
měříži je však nezaměstnanost ještě 
o osm desetin procenta vyšší (9,9%). 
V celém okrese Kroměříž je pak neza-
městnaných 11,5 %. Naopak ÚP nabízí 
111 volných pracovních míst. Největší 
poptávka v rámci okresu Kroměříž je 
po řemeslnících, kvalifikovaných dělní-
cích při dobývání surovin, dále po po-
mocných a nekvalifikovaných dělnících 
a také po technických, zdravotnických 
a pedagogických pracovnících.

Termíny ostrých střeleb na střelnici v Dobroticích v měsíci listopadu.
Čt 5.11. 07:00 - 11:00, Pá 6.11. 07:00 - 12:00, So 7.11., Ne 8.11. nestřílí se, 
Po 9.11. 08:00 - 12:00, Út 10.11. 08:00 - 17:00, St 11.11. 08:00 - 23:00, Čt 
12.11. 08:00 - 15:00, Pá 13.11., 07:00 - 12:00, So 14.11., Ne 15.11. nestřílí 
se, Po16.11. nestřílí se, Út 17.11. nestřílí se, St 18.11. 08:00 - 14:00, Čt 
19.11. 08:00 - 14:00, Pá 20.11. 07:00 - 12:00, So 21.11., Ne 22.11. nestřílí 
se, Po 23.11. 08:00 - 13:00, Út 24.11. 08:00 - 15:00, St 25.11. 08:00 - 15:00, 
Čt 26.11. 08:00 - 15:00, Pá 27.11. 07:00 - 12:00, So 28.11., Ne 29.11.nestřílí 
se, Po 30.11. 08:00 - 16:00.

Ostré střelby v Dobroticích

Společnost DuPont byla založena v roce 
1802, využívá vědu ve výrobě pro vytvá-
ření udržitelných řešení, která jsou nutná 
pro lepší, bezpečnější a zdravější život 
lidí po celém světě. DuPont působí ve 
více než 70 zemích a nabízí širokou škálu 
inovativních výrobků a služeb. V České 
republice firma působí přes 20 let a má 
111 zaměstnanců.

Nezaměstnanost na Holešovsku atakuje desetiprocentní hranici
Rovněž Mikroregion Holešov-

sko je na tom v rámci ostatních mi-
kroregionů kroměřížského okresu 
s mírou nezaměstnanosti 9,5 pro-
centa nejlépe. Ostatní regiony Kro-
měřížska evidují nezaměstnanost 
nad 10 procent.      

Z obcí Mikroregionu Holešov-
sko je na tom nejlépe Horní Lapač 
s mírou 6,4 procenta, nejhůře pak 
Třebětice, kde je bez práce 19,4 
procenta práce schopných obyvatel. 
U ostatních obcí se nezaměstnanost 
pohybuje kolem 10 procent.  

Míra nezaměstnanosti obcí 
Mikroregionu Holešovsko od nej-
nižší po nejvyšší:
Horní Lapač - 6,4, Rymice - 6,5, 
Roštění - 7,9, Pacetluky - 8,2, 

Pravčice - 9, Holešov - 9,1, Lecho-
tice 9,2, Kurovice - 9,5, Míškovice 
- 9,7, Prusinovice, Žeranovice - 9,8, 
Přílepy, Ludslavice - 10,1, Martinice 

- 10,2, Bořenovice - 10,4, Kostelec 
- 11,8, Němčice - 12, Zahnašovice - 
13,9, Třebětice - 19,4. 

(frs)

PVB. Výroba v ČR je spolu s další továrnou v Ně-
mecku jedinou svého druhu v Evropě a zásobuje 
převážně evropský, ale i globální trh. 
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Pomoc hasičů po těžké dopravní nehodě u Pravčic
Pravčice (red) - Dne 27. 10. 2009 v 16.50 

hodin byli hasiči požádáni o pomoc po dopravní 
nehodě u Pravčic. Na místo vyjely dvě jednotky 
profesionálních hasičů z Kroměříže a Holešova se 
dvěma výjezdovými vozy ve společném výjezdu 
s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Hole-
šova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na 
silnici mezi obcí Pravčice a Němčice došlo k velmi 
vážné dopravní nehodě mezi osobním autem zn. 
Š 125L a traktorem zn. TOKO s přívěsem. Osobní 
auto se čelně střetlo s protijedoucím traktorem. 
V osobním voze došlo k zaklínění a vážnému 
zranění staršího řidiče a jeho osmatřicetiletého 

spolujezdce. K jejich vyproštění museli vyjet 
hasiči. Ze záchranářů na místo jako první dora-
zila jednotka profesionálních hasičů z Holešova 
následovaná jednotkou profesionálů z Kroměříže 
a dobrovolnými hasiči z Holešova. Okamžitě bylo 
zahájeno vyprošťování jak zaklíněného řidiče, tak 
i spolujezdce. Zdravotnická záchranná služba na 
místo vyslala dvě posádky. Hasiči pomocí dvou 
vyprošťovacích sad začali se záchranou zraně-
ných. Postupně byly odstřiženy dveře, sloupky 
a nakonec i střecha auta. Hasiči následně uvolnili 
sevření a vytáhli nejdříve spolujezdce. K vyproš-
tění řidiče museli hasiči použít rozpěrné válce, 

které odtáhly palubní desku ze zaklíněného těla. 
Nakonec bylo uvolněno sevření kolem nohou 
a vážně zraněný řidič byl hasiči vytažen ven. 
Připravená posádka zdravotníků hasičům po 
celou dobu asistovala a po vyproštění těl si zra-
něné přebírala do své péče. Po nutném ošetření 
je odvezla do nemocnice k hospitalizaci. Hasiči 
zabezpečili vraky vozů proti případnému požáru 
a uniklé provozní kapaliny zlikvidovali sorbenty. 
Místo dopravní nehody bylo hasiči osvětlováno 
výkonnými agregáty pro potřeby policie a vyšet-
řování. Doprava mezi obcí Němčice a Pravčice 
byla uzavřena na tři hodiny.

Prusinovice (red) - Dne 23. 10. 2009 ve 20.26 hod. byli hasiči 
informováni o požáru v rodinném domě v Prusinovicích. Na místo vyjela 
jednotka profesionálních hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozem 
ve společném výjezdu s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Holešov, 
které posílila i jednotka dobrovolných hasičů z Prusinovic. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v obytné místnosti rekonstruova-
ného rodinného domu. Požár vznikl v obytné místnosti domku, kde v té 
době spal jeden nájemník. Toho požár probudil a v posledních chvílích 
stačil ještě dům opustit. Běžel k sousedům, kteří přivolali na pomoc ha-
siče. V hořící místnosti a zakouřeném domě nemohli sami účinně hasit. 
Hasiči byli na místě už za šest minut od výjezdu a okamžitě rozvinuli 
vodní vedení. Podařilo se jim rychle proniknout k ohnisku požáru v jednom 
z pokojů a požár postupně lokalizovat a uhasit. Včasným zásahem se 
hasičům podařilo zabránit rozšíření požáru přes strop na půdu a stře-
chu. Zničené věci hasiči vyházeli před dům. Při požáru a zásahu nebyl 
nikdo zraněn. Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo 
požáru ohledáno. Požár vznikl v jedné z obytných místností domku, který 
obýval stavební dělník. Spící muž měl opravdu velké štěstí, že ho požár 
probudil a on se mohl včas zachránit útěkem. Požár zničil část vybavení 
místnosti a majiteli způsobil škodu za 20.000 Kč. Zásahem hasičů se 
podařilo uchránit další majetek za 500 tis. Kč. Vyšetřovatel se domnívá, 
že příčinou vzniku požáru byla nedbalost.

V Prusinovicích hořel 
rodinný dům 

• Práce doma. www.jobdoma.cz 
• Daruji dřevo ze zahrady v Holešově. Smrk, borovice, meruňka, zbytky 
lísky. Potřeba skácet a odvézt. Tel. 60 2716 894.
• Pronajmu dlouhodobě garáž v Holešově na Letišti, 700 Kč mě-
síčně, volná ihned (bez el. energie). Tel. 737 326 211.

SERVIS - INZERCE

Pravidla soutěže o 10 věcných cen 

--------------------------------- soutěžní kupón č. 5 ---------------------------------

Kolik stojí upgrade sady Windows 7 v Elektrocentru Karhan?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 780 001

RPSN od 199,71%

k03-0036_SMP_90x90_BW.indd   1 16.10.2009   11:15:17
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V sobotu 31. 10. vyrazili cyklisté z celého kraje na již patnáctou zá-
věrečnou vyjížďku nazvanou „Za podzimním listím“. V Holešově je sraz 
na Holajce, potom se jede na místní hřbitov, kde uctíme památku Josefa 
Drásala a významných osobností holešovské cyklistiky pánů Ladislava 
Svaka a Jana Vydry.

Na oficiálním zahájení ve Fryštáku se tentokrát sešlo skoro 200 
cyklistů, převážně na horských kolech. Trasa není pevně daná, jede se 
většinou přes Rusavu, někteří přes Hostýn a závěr je opět na Holajce 
v hospodě U Cabiša, kde je pro všechny připraven guláš.

Akce se víceméně organizuje sama, ale díky patří hlavně Vildovi Ďurko-
vi za přípravu výborného guláše, Pavlovi Mrázkovi z Chropyně za propagaci 
a nenásilnou organizaci a Jirkovi Svakovi a jeho týmu za přípravu a obsluhu 
v cíli. V sobotu bylo sice chladno, ale sluníčko svítilo celý den a pohoda byla 
od začátku až do pozdních nočních hodin. Bylo to pouze oficiální zakončení, 
ale většina bikerů bude jezdit až do doby, než napadne sníh nebo i potom. 
Přesto už víme, že se opět setkáme v sobotu 30. 10. 2010.

(dra)

Závěrečná vyjížďka
 „Za podzimním listím“

 Halloween v Žopích

Oficiální sraz cyklistů byl ve Fryštáku.

V sobotu 24. října uspořáda-
la Kulturní skupina při OV Žopy 
pro děti Halloween party. Loni se 
uskutečnila premiéra této akce, 
a protože byla úspěšná, neváhali 
jsme tento (i když americký) svátek 
znovu oslavit.

Když černo-oranžově vyzdo-
bený sálek zaplnila různá strašidýl-
ka, černé kočky a další záhadná 
stvoření, rozjel se jako vždy kolotoč 
plný soutěží a tance. Po setmění 
ještě halloweenskou atmosféru 
umocnily v oknech rozsvícené 
dýně. Přesvědčili jsme se o tom, 
že strašidla jsou opravdu nadpo-
zemské bytosti, protože jejich ne-
utuchající nadšení a elán trvaly až 
do večerních hodin.

Tahle party byla hlavně křest 
nově zrekonstruované „kulturní“ 
místnosti v Žopech, který dopadl 
na jedničku!!

Sedláčková Martina 
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Jako odměnu za dlouholetou 
podporu a spolupráci ve volbách 
do Evropského parlamentu (EP) 
uspořádala nově zvolená europo-
slankyně MUDr. Olga Sehnalová 
ve dnech 18.-21.10.2009 zájezd 
do Německa a Francie, na který po-
zvala také několik členů holešovské 
organizace ČSSD. 

Postupně jsme navštívili ně-
mecké lázeňské město Baden-Ba-
den, alsaské městečko Kaysersberg 
- rodiště lékaře Alberta Schweitzera, 
historické město Colmar a Štras-
burk, jehož nejdůležitější stavby 
jsme viděli jak při pěší prohlídce 
ve dne, tak i při večerní projížďce 
vyhlídkovou lodí. Naším hlavním 

Členové holešovské ČSSD navštívili Evropský parlament ve Štrasburku

cílem ve Štrasburku však byla pro-
hlídka sídla Evropského parlamentu. 
Olga Sehnalová nám zde věnovala 
celé odpoledne. Po prohlídce areálu 
EP jsme se zúčastnili části právě 
probíhajícího plenárního zasedání 
v hlavním jednacím sále a na závěr 
nám při posezení v jedné z jedna-
cích místností paní europoslankyně 
představila své nejbližší spolupra-
covníky. Zde jsme také připomenuli 
300. výročí narození slavného ho-
lešovského rodáka F. X. Richtera 
a jeho působení  ve Štrasburku. Zá-
roveň jsme navrhli možnost využití 
zrenovovaných prostor holešovské-
ho zámku pro konání některého ze 
seminářů pořádaných EP. Bylo při-

slíbeno, že by se mohl již v listopadu 
letošního roku konat v Holešově 
seminář pro neziskové organizace 

k otázkám čerpání finančních pro-
středků z Evropské unie.

Jaroslav Chmelař

Členy holešovské organizace ČSSD pozvala do Štrasburku 
europoslankyně Olga Sehnalová.  

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. 
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 1 195 000 Kč Tel.: 603 323 111 2 700 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 750 000 Kč Tel.: 739 486 444

 590 000 Kč Tel.: 604 383 641  1 170 000 Kč Tel.: 604 383 641

 2 332 000 Kč Tel.: 739 486 444

Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 2+1 
v Holešově o výměře 52,1 m2, 5. patro pa-
nelového domu s výtahem. Byt má nová 
plastová okna včetně parapetů, nové 
podlahy, vnitřní i vstupní dveře, lodžii.

Zahnašovice, Zlínský kraj. Prodej RD po 
kompletní rekonstrukci v Zahnašovicích u 
Holešova se dvěma bytovými jednotkami 
2+1, 5+1 a zimní zahradou. Výměra po-
zemku 2 091 m2, užitná plocha 210 m2.

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1 
o užitné ploše 230 m2 a zahrady o výměře 
2 852 m2. Na dvoře jsou hospodářské 
budovy, dům je podsklepen.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Chomýž, Zlínský kraj. Prodej stavebního, 
oploceného pozemku o rozloze 847 m2 
s veškerou kompletní stavební dokumenta-
cí na stavbu RD. IS na hranici pozemku.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1 
s lodžií v OV po rekonstrukci o výměře
 78 m2. Byt se nachází v 2. patře panelo-
vého domu s výtahem.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej RD 3+kk o za-
stavěné ploše 87 m2, pozemku 1 447 m2 a za-
hrady o výměře 1 360 m2. Domek je částečně 
podsklepený. Na pozemku je zahr. domek, 
kotec pro psa a pergola s posezením.

Kino Svět Holešov, 
15. 11. 2009 - neděle v 15.00 hodin 

Vstupné 35 Kč

1. Základní škola Holešov,
divadelní kroužek 

a pěvecký soubor Banana Vox

vás srdečně zvou na představení

Výtěžek vstupného slouží na další činnost obou 
souborů, vytváření kostýmů a dalších rekvizit.

pohádka „SHREK“
a hudební vystoupení

„Máme rádi zvířata“

Jistě jste si v září přečetli, že 
na 1. Základní škole Holešov dostali 
prvňáčci zdarma nové přezůvky od 
firmy J Hanák R. Během celého roku 
budeme pozorovat, jak blahodárně 
působí na dětské zdraví, na školní 
úspěšnost, na zlepšení pozornosti 
při učení a podobně. Pan Hanák si 
však jako správný „vynálezce a zlep-
šovatel“ lámal hlavu dále a chtěl, aby 
boty působily na chodidla, i když děti 
sedí ve školních lavicích. Výsledkem 
byla inovovaná stélka se sníženou 
patou. Nechal dětem vyrobit další 

Co nového v první třídě

 Při nazouvání dětí pomáhal i holešovský děkan František Cinciala. 

boty na míru s touto novou stélkou 
a v úterý 20. října jsme dětem boty 
slavnostně předali. Protože pan Ha-
nák je zaneprázdněn dalšími úkoly 
a prací, využili jsme návštěvy pana 
děkana Cincialy, který nám ochotně 
pomohl při nazouvání dětí. Věříme, 
že se nové přezůvky dětem nejen 
líbí - pro chlapce jsou krásně modré, 
pro děvčata stříbřitě růžové - ale 
hlavně že dětem budou sloužit ke 
zlepšení zdraví.

Mgr. Jarmila Růžičková, 
ředitelka školy

• SLAVNOST BROUČKŮ
Zveme všechny broučky, berušky i světlušky, holky, kluky i rodiče 

a prarodiče na velký lampiónový průvod Holešovem v pátek 6. 11., sraz 
v 16.30 u kašny na nám. E. Beneše. 

Všichni účastníci v kostýmech budou odměněni. 16.30 - 17.00 
hodnocení vlastnoručně vyrobených lampiónů. Přijďte doprovodit 
všechny broučky na cestu za zimním spánkem. Informace na tel. čísle 
v kanceláři TYMY: 573 39 69 28

• VŠETULSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH  SKLADEB
 v sobotu  7. 11. 2009  od 14.00 v tělocvičně SVČ, p.o. - TYMY.

Soutěžní klání v pódiových skladbách pro neprofesionální týmy 
v kategoriích aerobik, streetdance, scénický tanec, mažoretky, v průběhu 
festivalu připraven doprovodný program. Kontakt: SVČ, p.o. Sokolská 
70, 769 01 Holešov, tel.: 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz

• VŠETULSKÝ DOSTAVNÍK
Country bál Všetulský dostavník se uskuteční 14. 11. 2009  od 20.00 

v tělocvičně TYMY. HRAJE: trampská a bluegrassová kapela TEXAS.  
VSTUPNÉ 70,- Kč/osobu (v předprodeji), 90,-Kč/osobu (na místě). 
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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 

PRONÁJEM  DÍLNY!
Český zahrádkářský svaz - základní organizace Holešov PRONA-
JME údržbářskou dílnu v areálu na Dlažánkách (vhodné pro stolaře) 
od 1. ledna 2010. Kontakt: p. VL. DANĚK, mob. 728 402  273.

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jako příslušný pořizova-
tel změny č. 2 územního plánu obce Žeranovice  
ve smyslu § 6 odst. 1  písm. c) zákona č. 183/2006  
Sb. o územním  plánování  a stavebním řádu  (sta-
vební zákon ) v platném znění (dále jen stavební 
zákon) oznamuje projednávání návrhu zadání Změ-
ny č. 2 územního plánu obce Žeranovice v souladu 
s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu 
s § 47 odst. 2 stavebního zákona. 

Návrh zadání změny č. 2 je vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 4. 11. 2009 do 
4. 12. 2009. Návrh zadání změny č. 2 je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí  na odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, 
pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 a na Obecním 

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu obce Žeranovice

úřadě v  Žeranovicích.  Do návrhu zadání lze rovněž 
nahlédnout na internetových stránkách  města Hole-
šova (www.holesov.cz  v sekci městský úřad, odbor  
územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu zadání změny je návrh no-
vých ploch bydlení v jižní části obce, nové plochy pro 
poldr v severovýchodní části obce, vypuštění ploch 
asanace a  vymezení plochy dopravy v návaznosti 
na komunikaci III/49016, návrh nových regulativů pro 
plochu bydlení vymezenou územním plánem jako 
plocha B3, doplnění regulativů  ploch zemědělského 
půdního fondu velkovýrobně obhospodařovaných 
a vypuštění termínu platnosti územního plánu. Návrh 
zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotče-
né orgány státní správy, sousední obce, krajský úřad 
a obec Žeranovice, pro niž je změna pořizována. 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své při-
pomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu zadání 

mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u po-
řizovatele své požadavky na obsah změny územního 
plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a po-
žadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na ži-
votní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle 
zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou 
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu 
a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám 
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Své požadavky a podněty podávejte písem-
nou formou a zasílejte na adresu Městský úřad 
Holešov, odbor územního plánování a staveb-
ního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 
1407, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Sbor dobrovolných hasičů 
v Ludslavicích  uspořádal na závěr 
sezóny prestižní soutěž v požár-
ním útoku v kategorii starších žáků. 
Účast týmu byla omezená výběrem 
šestnácti  nejlepších družstev z celé 
Moravy, a to z okresů Jihlava, Třebíč, 
Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, 
Přerov, Nový Jičín a Frýdek - Místek  
včetně úřadujícího mistra republiky 
týmu Malbru, který startoval mimo 
soutěž. Sportovní klání za větrného 
počasí probíhalo ve dvou kolech 
a řídil jej hlavní rozhodčí br. Josef 
Raclavský z SDH Hulín.

O vynikající výsledky nebyla 
na trati nouze. Nejlepší čas 12,05 s 
předvedlo družstvo z Brumova,  

V Ludslavicích uspořádali prestižní 
soutěž v požárním útoku

a stalo se tak vítězem. Druhé místo 
obsadilo družstvo z Milotic n/ Beč-
vou ( PR ) za čas 12,45 s, třetí byla  
Loučka ( ZL ) 12,70 s, čtvrtý  byl do-
mácí tým z Ludslavic ( KM ) s časem 
13,14 s , pátá pak Nová Ves (FM ) 
za čas 13,49 s.

Nejlepším levým proudařem 
závodu se stal s časem 11,90 s 
Kuba Holomek z SDH Ludslavice 
a na pravém proudu byl nejrychlejší 
Tomáš Trnka z SDH Brumov s ča-
sem 11,87 s. 

Více ve fotogalerii na www.sd-
hludslavice,websnadno.cz 

Jaromír Kojetský 
starosta SDH Ludslavice
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Žáci šestého ročníku mají v obsahu učiva kapitolu Hmyz, a tedy 
i včely, a proto jsme uvítali nabídku přednášky mladého, ale zkušeného 
včelaře - pana Michala Říhy ze Základní organizace ČSV Holešov.

V úvodu hovořil o historii včelaření. Zmínil se o tom, že med používali 
již staří Egypťané ke konzervaci svých zemřelých faraonů, seznámil žáky 
s organizací včelstva - jaký mají řád, ale také hovořil o tom, že včelstvo 
je řízeno královnou a čemu se věnují ostatní včelky. 

Poutavě přiblížil, jak včely hledají květy a jinou potravu, jak o tom 
dávají vědět ostatním včelám, také jak dlouho žijí, co dělají v zimě 
a podobně. Současně vyzval žáky, aby se ptali během výkladu, a ti 
toho často využívali. Bylo vidět, že vědí, na co se ptají, takže přednáška 
měla spád. 

Žáci byli informováni o včelích produktech, o jejich zpracování a je-
jich využití pro zdraví. Například že se člověk může nechat řízeně pobodat 
včelami -  pomáhá to totiž proti revmatickému onemocnění kloubů.

Přednášející žákům ukázal také včelařské zařízení a pomůcky, vy-
světlil jim jejich funkci. Svým pojetím žáky vtáhl do besedy, takže mnozí 
sdělovali své dobrodružné zážitky se včelami. Žákům se přednáška velmi 
líbila i proto, že bylo využito bohatého obrázkového materiálu na interak-
tivní tabuli a velký ohlas sklidila i ochutnávka výborného medu. 

Beseda o včelách na 1. Základní škole Holešov

Ještě k oslavám 110 let Gymnázia Ladislava Jaroše

Sympatický pan přednášející sklidil na závěr velký potlesk, takže 
můžeme konstatovat, že přednáška splnila svůj účel.

Učitelé přírodopisu Mgr. Alžběta Pechálová a ing. Ivo Halabala

16. října 2009 v deset hodin dopoled-
ne se zaplnil hlavní sál holešovského zámku 
více než pěti sty návštěvníky. Nejpočetnější 
skupinou byli žáci holešovského gymnázia. 
Ostatní místa patřila členům pedagogického 
sboru a pozvaným hostům. Začaly oslavy 110. 
výročí založení Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov, které zaštítil hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák. 

Účelem dopoledního setkání bylo přiblí-
žit účastníkům nejen historii školy, ale i její 
současný život. K tomu posloužilo průvodní 

slovo moderátorů, obrazová prezentace a velmi 
zdařilá animace. V ní postupně se rozvíjející 
strom představoval školu, nabízející své ovoce 
v podobě vzdělávací a výchovné činnosti, které 
jsou hlavním posláním školy.

Dopolední setkání vyvrcholilo pokřtěním 
knihy „Nebylo jim přáno žít“ vodou z prame-
ne říčky Rusava, kterou napsal Mgr. Karel 
Zahradník. Bylo to současně předznamenání 
dalšího významného aktu dne, který se ode-
hrával v prostorách gymnázia. Odhalení pa-
mětní desky obětem obou světových válek 

a holocaustu se ujaly dcery generála Závady 
paní Radka Prášilová a Alena Leinwatherová. 
Podvečer a večer pak patřil abiturientům, kteří 
využili prostory holešovského zámku k setkání 
po mnoha letech.

Důstojný charakter dne výrazně podtrhly 
hlasy dvou absolventů gymnázia; slečny Evy 
Kývalové a pana Romana Hozy za klavírního 
doprovodu Mgr. Janečkové.

Aby oslavy naplnily očekávání, byl odve-
den obrovský díl práce. Dovolte mi poděkovat 
všem svým spolupracovníkům - členům peda-
gogického sboru, kteří přispěli k pestré mozaice 
pátečních i sobotních akcí. Každý i sebemenší 
podíl při realizaci programu byl důležitý a bez 
něj by celkový obraz oslav nebyl úplný. Děkuji 
vám.

Děkuji také všem, kteří podle svých mož-
ností přispěli finančním darem k uspořádání 
oslav. Zřizovateli školy, jehož finanční podpora 
zajistila vydání výše zmiňované publikace. Dále 
pánům Zdeňku Janalíkovi a Pavlu Svobodovi, 
absolventům gymnázia, kteří financovali zho-
tovení pamětní desky. Společnosti Olympia, 
která financovala opravu věžních hodin školy 
a které symbolicky odbíjely poledne při odha-
lování desky. 

A na závěr poděkování vám všem, kteří 
jste si našli v této uspěchané době chvilku 
a věnovali ji osobní účasti na oslavách v zámku 
či prohlídce školy.

Na shledanou u dalšího výročí.

  Mgr. Blažena Kubíčková,
 ředitelka gymnázia
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DVEŘE OTEVŘENÉ DO KINA SVĚT

Na první pohled nenápadná, avšak svérázná a jedinečná byla 
akce v kině Svět v Holešově, která se uskutečnila poslední říjnový pá-
tek v dopoledním čase. Na jeden den v roce se otevřely návštěvníkům 
kina prostory promítací kabiny a zašlá sláva starých promítacích strojů 
a stříbrného plátna na několik hodin slavila svou chvíli. 

Poděkování patří našim milým promítačům Karlu Zákostelskému 
a Jirkovi Kuhlovi, kteří nadšené zájemce provedli světem stříbrného 
plátna. Závěr prohlídky patřil výtvarné dílně, kde děti ze starých fotosek 
tvořily zajímavé koláže. 

Nejlepší práce jsme odměnili volnou vstupenkou do kina Svět, kte-
rou si výherci mohou vyzvednout v pokladně kina a navštívit libovolné 
představení do konce roku 2009 zdarma. Výherci jsou: Aleš Novák, 
Jakub Pařil, Adam Holík a Barbora Leflerová. 

VD

Město Holešov, MKS Holešov ve spolupráci s dalšími organizacemi 
připravily hodnotnou výstavu ke dvěma výročím hudebníka a našeho 
rodáka Františka Xavera Richtera a době jeho života. Výstava byla 
v zámeckých prostorách otevřena do konce října a na zabezpečení 
jejího provozu a dohledu se aktivně a nezištně spolupodíleli členové o.s. 
Castellum Holešov a další občané. 

Alespoň tímto způsobem bychom chtěli vyjádřit poděkování za 
jejich snahu, ochotu i čas při zajištění tohoto významného projektu, 
který přispěl k propagaci města i připomínce této významné osobnosti 
světové hudby. Aktivita dobrovolníků umožnila provoz výstavy v neo-
mezené provozní době!

Výstava o F. X. Richterovi bude nyní k nahlédnutí v prostorách zámku 
jen v omezené míře při různých kulturních pořadech.

Za pořadatele 
R. Seifert, místostarosta

Poděkování dobrovolníkům

Těmito dvěma snímky se ještě vracíme ke krásné atmosféře, která byla 17. září ve studovně holešovské knihovny při vzpomínkovém 
literárně-hudebním pásmu Cesta k domovu. Pořad, který připravili  František Rafaja a Petr Cekota a ve kterém recitoval Luděk Maňásek a hrálo 

kvarteto Corda Magico, byl věnován 100. výročí od narození profesora Leopolda Vrly. 
Foto Rudolf Seifert 

Den 17. listopad se dvakrát zapsal do dějin Československa a České 
republiky. V roce 1939 byli 28. října při demonstracích na protest proti 
nacistické okupaci smrtelně zraněni student J. Opletal a dělník V. Sedlá-
ček a na základě národní demonstrace 15. listopadu 1939 při Opletalově 
pohřbu byly k 17. listopadu 1939 zavřeny české vysoké školy, popraveno 
devět studentů i další občané. 

Na podzim roku 1989 vyvrcholily demonstrace české veřejnosti proti 
komunistickému režimu, které aktivně doprovázely společně s dalšími 
způsoby odporu a protestu nespokojenost obyvatel. V pátek 17. listopadu 
potom brutální zákrok policie proti pokojné demonstraci studentů vedl k pádu 
režimu a postupnému přechodu k pluralitě a demokracii.

Město Holešov a MKS Holešov se k připomínce těchto významných 
výročí přidají 17. listopadu setkáním občanů na náměstí Dr. E. Beneše, 
divadelním představením v kině Svět a společenským setkáním v Drive 
Clubu. V Městské galerii bude 11. listopadu v 17 hodin vernisáží otevřena 
výstava o době před dvaceti a více lety i k událostem po 17. listopadu 
1989 v našem městě a republice. Pro zájemce bude také otevřen zámek 
a prohlídka nově vybudovaného „hudebního klubu“ ve sklepeních - orga-
nizované prohlídky zámku proběhnou v 10, 13 a 15 hodin.

Připomínka událostí 17. listopadu

Pozvánka:
• „Výstava dokumentů k 17. listopadu 1989“
Vernisáž proběhne ve středu 11. listopadu v 17 hodin
Městská galerie Holešov, nám. Dr. E. Beneše 24 
Úterý 17. listopadu 2009
• Organizované prohlídky zámku s průvodcem (zdarma) v 10.00, 13.00 
a v 15.00 hod., volná prohlídka „Zámeckého hudebního klubu“ od 10 do 
16 hod.
• 16.00 hod. - Vzpomínkové setkání občanů u příležitosti událostí 
17. listopadu 1989 - náměstí Dr. E. Beneše u kašny
• 17.00 hod. - Divadelní představení - klauniáda - v podání Divadla Klauniky 
Brno na motivy Cervantesova Dona Quijota, na kterém se režijně podílel 
sám Boleslav Polívka - sál kina Svět
• 18.15 hod. - Poslechová DISKOTÉKA - netradiční JAZZ&SWING&CHAN-
SON - která je určena pro všechny milovníky nestárnoucích písniček (zlaté 
hity z let šedesátých až osmdesátých) - Drive Club.  R. Seifert
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Jánošík: (možná) pravdivá (ale nudná) historie

Předprodej na MIC Holešov • Vstupné 80,- Kč

Městské kulturní středisko připravilo u pří-
ležitosti 20. výročí „sametové revoluce“ zajíma-
vý a nekonvenční program pro diváky všech 
věkových skupin. Od 17 hodin propukne v sále 
kina Svět úchvatná klauniáda v podání Divadla 
Klauniky Brno na motivy Cervantesova Dona 
Quijota „Don Quijote de la (m)Archa“, na 
kterém se režijně podílel sám Boleslav Polívka. 
Jde o představení, v němž v hlavní roli vystoupí 
přední světový chůdoherec Lenoire Montai-
ne a mnoho dalších artistů, kteří mají za sebou 
již přes 3000 repríz po celém světě.

Dotované vstupné činí pouhých 80,- Kč 
a představení je vhodné vskutku pro celou 
rodinu!!!

Pakliže nebudete po představení unavení, 
můžete posedět v příjemném prostředí Drive 
Clubu - komorní scéně kina Svět v přízemí, kde 
vás budou očekávat zlaté hity z let  šedesátých 
až osmdesátých. Netradiční JAZZ& SWING&-
CHANSON oldies DISKOTÉKA, které jistě ne-
odoláte, startuje hned po skončení divadelního 
představení, tzn. cca od 18.30 hodin. 

Za MKS srdečně zve 
Vladimíra Dvořáková

Je těžké psát o filmu, do kterého bylo 
vloženo tolik finančních prostředků a tolik oče-
kávání a ve výsledku z plátna čiší nuda, nuda, 
nuda. O Jánošíkovi se nedá snad ani napsat, 
že je tak špatný, on je „jen“ nijaký. Ale při délce 
dvě a půl hodiny je to i tak smrtící kombinace. 
Vůbec se nedivím jistému recenzentovi, který 
se naprosto vyděsil při informaci, že film má 
být uveden ještě jako x-dílný seriál v televizi. 
Taky nechápu, co konkrétního ty díly vyplní. 
Nejzásadnější minus, jestli se to tak dá nazvat, 
je absence jakéhokoliv příběhu. 

O Jurovi se z filmu nic nedovíme, musíme 
si vystačit s dřívějšími obecnými znalostmi. 
Vágně je naznačeno, že zběhl z vojenské služ-
by a dál už pouze sledujeme, jak společně 
s ostatními zbojníky běhá po lese a sem tam 
někoho přepadne. Ty přepady jsou natočené 
tak roztřesenou kamerou (asi z nouze ctnost, 
aby se ta šmíra nějak kamuflovala), že  divák 
v podstatě nevidí, co se děje. Jinak, 
jak už jsem napsala, toho moc ne-
zbývá. Chlapci v krojích běhají po 
stráni (mám pocit, že stále po stej-
né), občas posedí u ohýnku, občas 
se muchlují (s děvčaty). Na popravu 
divák čeká jak na smilování, že film 
konečně skončí. Scéna s hákem je 
jasně nejlepší, ale ve srovnání s de-
tailní brutalitou amerických filmů to 
taky není boh vie čo. 

A když už jsem u těch americ-
kých filmů, tak za ten doslovný konec 
ve smyslu jeden život začíná a druhý 
končí by se ani v tom Hollywoodu 
nestyděli. Kostýmy vypadají jak vyta-
žené z divadelního fundusu a scény 
lacině a amatérsky, ale ještě je to 
snesitelné, když u toho aspoň her-
ci drží pusu. Jak promluví - trapas, 
strojené texty deklamují jak u tabule. 
Proti nim je i Josef Šváb Malostranský před-
stavitelem moderního civilního herectví. I jinak 
solidní Marián Labuda se vzmůže pouze na 
hrozivé poulení očí. Ivan Martinka je naprosto 
toporný a o jeho výkonu se s přimhouřením 
obou očí dá mluvit jako o snaživém ochotnictví. 
V družině zbojníků pohled na Krajča vyvolává 
smích (asi jako v Bathory na Srstku). 

Bathory taky film asi nejvíc připomíná, jen 
s tím rozdílem, že není tak nechtěně směšný. 
Hlavní hrdina Václav Jiráček Juru Jánošíka 
sice vzhledově připomíná, ale film netáhne. 
I když jsem ho zatím neviděla, docela dobře si 
ho dokážu představit jako heparinového vraha 

v Hodinu nevíš, tady ale jeho postava postrádá 
přirozenou autoritu a charisma vůdce. Určitě ale 
k tomu přispívá i nevyjasněná režijní koncepce, 
protože stačí jediná vydařená kompozice zábě-
ru s Jurou a jeho valaškou před panoramatem 
tatranských hor a divák si hned uvědomí, jaký 
film mohl být, kdyby....

Kdyby projekt nezaštiťovala tak široká 
koprodukce, kde vždy, i při nejlepší vůli hrozí 
jistá roztříštěnost zájmů. Kdyby natáčení pro-
bíhalo splavně a nemuselo se na 6 let, kdy se 
hledaly nové finanční zdroje, přerušit. Kdyby 
natáčení nepřešlo z matky na dceru, proto-
že ani pokrevní příbuznost nezajistí totožnou 
uměleckou vizi. 

A hlavně kdyby proslulá polská režisérka 
Agnieszka Holland i u tohoto projektu dostála 
své pověsti jedné z nejtalentovanějších žen 
za kamerou. Skoro se totiž nechce věřit, že 
autorkou tohoto zpackaného hrdinského opusu 
je žena, která má za sebou filmy jako Evropa, 
Evropa, Tajemná zahrada, Úplné zatmění nebo 
Olivier, Olivier.

Marie Drechslerová

17. listopad 
oslavíme divadlem, 
hudbou a veselím

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOLEŠOV
zve na

OSLAVTE S NÁMI 17. LISTOPAD
PROGRAM:

• 17.00 hodin: DON QUIJOTE DE LA (m)ANCHA 
v podání Divadla Klauniky Brno, režijní vedení Boleslav Polívka (sál kina Svět)

• 18.30 hodin: JAZZ & SWING & CHANSON DISCOTEQUE 
(Drive Club - komorní scéna)

CD TIP

DVD TIP

KAREL KRYL: OSTRAVA 1967 - 1969
Je tu druhé Krylovo výroční CD pro rok 
2009! Po jarní rekonstrukci jeho koncertních 
vystoupení před emigrací na podzim 1969 
jde tentokrát o cenný souhrn dochovaných 
studiových nahrávek.
Kromě již asi definitivně ztracených snímků 
z Ústí nad Labem, Olomouce a Prahy je 
Ostrava jedinečnou šancí slyšet Karla Kryla 
mladého, s minimálním časovým odstupem 
komentujícího události té doby. Především 
archiv Českého rozhlasu, ale také archiv 
Karla Kryla a zdroje kompilátora Jana Šul-
ce daly vzniknout tomuto mimořádnému 
projektu. Se snahou o minimální reperto-
árové překrytí a naopak o doplnění před-
chozích Krylových nosičů tu najdete celkem 
29 tracků. Není tu nic z Bratříčka, ale je tu 
vše z něj vynechané a další snímky definují-
cí tehdejší Krylův profil. Celkem 19 z nich se 
pak objevuje na cédéčku vůbec poprvé.
Tuto zajímavou hudební sestavu zvukově 
povýšil remastering O. Slezáka v ADK-
-Prague. Booklet nabízí - vedle pečlivé 
ediční poznámky - sadu málo známých 
fotografií Zdeňka Thomy a dobové rozho-
vory, novinové články i stránky z Krylových 
notýsků a diářů.
CD vychází 13. listopadu.

HOLEŠOV OČIMA KAMERY
Tak se jmenuje přibližně hodinové DVD, kte-
ré se začalo prodávat už v rámci letošního 
Týdne židovské kultury. Divák na něm uvidí 
nejen záběry na nejrozličnější kouty  našeho 
krásného města, ale současně se leccos 
dozví i o historii židovské kultury a potažmo 
i o festivalu Týden židovské kultury. V solid-
ně sestříhaném dokumentu se nejen hodně 
hraje (objeví se v něm především účinkující, 
kteří vystoupili v rámci Týdne židovské kul-
tury předloni), ale i sem tam i k věci hovoří. 
Slovo dostali například Jiří Zapletal, Jiří 
Richter, holešovský starosta Zdeněk Jana-
lík či místostarosta Rudolf Seifert a vůbec 
celá řada hostů, kteří do Holešova již řadu 
let na festival přijíždějí. A zatímco scénář, 
kamera a režie jsou dílem Olivera Maliny 
Morgensterna, o finální výsledek přebalu se 
postaraly Nelly Billová (fotografie) a Magda 
Pospíšilová (design). Jinak se na výrobě 
DVD  ale dále podílely město Holešov, 
OLAM - společnost Judaica o. s. a Global 
Entertaiment & Media s. r. o.

RR

KINORECENZE

Titulní roli hraje český herec Václav Jiráček.
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Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

FILMOVÉ TIPY
G - FORCE 
(USA, animovaný akční dobrodružný 
v českém znění). Dobrodružná komedie 
o posledních úspěších tajného vládního 
programu pro výcvik špionážních zví-
řat. Tato špičkově vycvičená morčata, 
vybavená nejdokonalejším špionážním 
vybavením, zjistí, že mají osud světa 
ve svých prackách. Členy týmu G - Force 
jsou morčata Darwin, velitel jednotky, roz-
hodnutý za každou cenu uspět, Blaster, 
špičkový odborník na zbraňové systémy, 
který je tak trochu cvok a zbožňuje cokoliv 
extrémního, a Juarez, sexy specialistka 
na bojová umění. Dalšími členy týmu je 
specialista na průzkumné muší operace 
Mooch a slabozraký krtek Speckles, od-
borník na počítače a rozvědné služby. 
Kino Svět uvede 24. a 25. 11. vždy 
od 17.30 hod.

ULOVIT MILIARDÁŘE 
(ČR, komedie). Po teenagerském filmu 
Gympl přichází režisér Tomáš Vorel (Ka-
menný most, Cesta z města, Skřítek) 
s filmem, který se dotýká aktuálních témat 
- médií, lobbingu, manipulace s informa-
cemi, korupce a s ní spojených politických 
tlaků. Můžeme se těšit na Tomáše Mato-
nohu, Miroslava Etzlera, Jiřího Mádla, Es-
ter Janečkovou, Milana Šteindlera, Bolka 
Polívku, Davida Vávru a další. Autorem 
hudby k filmu je skladatel DJ Wich. 
Kino Svět jej uvede  30. 11. od 19.30 
hodin.

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“ Pe-
tra Váši se vyznačuje nekompromisním, ostrým 
stylem, který vás zcela uchvátí! Drive Club.

Neděle 8. 11. v 19.30 h: LAKOMEC - derniéra 
slavné Moliérovy komedie v provedení holešov-
ského Divadla 6. května. Kinosál.

Středa 11. 11. v 17 h: Vernisáž 20 LET PÁDU 
SOCIALISMU - předměty, skulptury, inspirace 
či varování? Městská galerie. 

Úterý 17. 11. v 17 h: DON QUIJOTE de la 
ANCHA. Klauniáda na motivy románu Migue-
la Cerventese Saavedry uchopená dle vzoru 
velkého českého emigranta Jana Ámose Ko-
menského pod režijním vedením Boleslava 
Polívky. Hrají členové Divadla Klaunsky Brno. 
Představení bylo připraveno v rámci oslav 
20. výročí tzv. „sametové revoluce“.  Kinosál.

NEDĚLE 29. 11. v 15 h: O ŠÍPKOVÉ RŮŽEN-
CE. Loutkové představení Vladimíry Dvořákové 
(divadlo Hvizd), tentokrát zpracovává známou 
pohádkovou předlohu. Drive Club.

V neděli 8. listopadu uvede Divadlo 6. května 
derniéru Lakomce. >

Hlavní ženskou roli ve filmu Ulovit 
miliardáře hraje Ester Janečková.

Čtvrtek 5. 11. a pátek 6. 11. v 19.30 h: PRO-
ROCTVÍ - USA, mysteriózní drama s titulky. 
V roce 1959 je jako součást otevíracího cere-
moniálu nové základní školy požádána skupina 
studentů, aby nakreslili 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, profe-
sor John Koestler, učiní zarážející odhalení, že 
přiložený vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou 
přesností data, smrtelné daně a souřadnice 
každé významné katastrofy za posledních pa-
desát let. V hlavní roli Nicolas Cage. 

Pondělí 9. 11. v 19.30 h: HRANICE OVLÁ-
DÁNÍ - Španělsko/USA/Japonsko, kriminální 
thriller s titulky. Osamělý muž přijíždí do Špa-
nělska 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.  

Středa 11. 11. v 19.30 h: 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 nevy-
padá, všechno začne tady. Elliot Tiber, jeho 
autoritářská matka a slabošský otec vedou po-

lorozpadlý 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. 

Čtvrtek 12. 11. v 17.30 a pátek 13. 11. v 19.30 
h: ČÍSLO 9 - USA, animovaný sci-fi dobrodruž-
ný s titulky. Lidé jsou pryč. Kdy a jak k tomu 
došlo, není příliš jasné. V troskách starého světa 
přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly 
na zádech. Do této pochmurné doby se narodí 
Devítka, která je možná předurčena vše změnit. 
Tim Burton (Mrtvá nevěsta, Karlík a továrna 
na čokoládu) a Timur Bekmambetov (Noční 
hlídka), kteří jsou pod tímto dílem podepsaní, 
stvořili  jedinečný a vizuálně okouzlující animo-
vaný epos, který svým myšlenkovým poselstvím 
přesahuje hranice  animovaného filmu. 

Sobota 14. 11. a neděle 15. 11. v 19.30 h: 
HODINU NEVÍŠ  - ČR, drama. Ne tak docela 
fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti 
dostal označení „heparinový vrah“. Co bylo 
příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který 
se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší 
zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá 
dobrou věc? V režii Dana Svátka hrají Václav 
Jiráček, Jana Krausová, Ivan Franěk, Zuza-
na Krónerová, Stanislav Zindulka a další.

Středa 18. 11. v 19.30 h: MUŽ NA LANĚ - 
VB/USA, dokument s titulky. Dne 7. srpna 1974 
vstoupil mladý Francouz Philippe Petit nezákon-
ně na lano natažené mezi newyorskými dvoj-

čaty, tehdy nejvyššími budovami světa. 
Po asi hodinovém představení na laně 
byl Philippe zatčen, odvezen na psycho-
logické testy a uvržen do vězení.

Čtvrtek 19. 11. a pátek 20. 11. v 19.30 
h: ŽENY MÉHO MUŽE - SR/ČR/Maďar-
sko. Příběhy všech hrdinů snímku  jsou 
spojeny s osudem mediálně úspěšného 
manželského páru. Film je výpovědí 
o životě ve středoevropské metropoli, 
z které se v důsledku unáhleného ži-
votního stylu vytrácí lidskost a duchovní 
hodnoty. Vera je jako herečka na konci 
kariéry a Daniel se raději baví s mlad-
šími děvčaty než s vlastní manželkou. 
V hlavních rolích Zdena Studénková, 
Martin Stropnický a Vladimír Dlouhý, 
režie Ivan Vojnár. 

Jednu z rolí ve filmu Hodinu nevíš hraje 
Stanislav Zindulka.
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Hodnocení starosty Dne díkůvzdání 

Takřka sto padesát historic-
kých pohlednic Holešova se objeví 
ve dvaapadesátistránkové publika-
ci, kterou vydá v průběhu tohoto 
měsíce město Holešov. Vzácné 
pohledy, které zachycují převážně 
začátek dvacátého století, pochá-
zejí ze sbírky ing. Leopolda Lišky 
(1940 - 2006). Úvodní slovo napsal 
Karel Bartošek, editorem tohoto 
ojedinělého projektu, na němž se 
spolupodílel i Libor Liška, je Robert 
Rohál. Publikaci tiskne Typoservis 
Holešov.

„Historické pohledy našeho 
kraje mohou plnit nejednu roli - 
obyvatele Holešova a okolí potěší, 
reprezentují nás v blízkém i vzdá-
leném okolí a jsou významným 
badatelským pramenem o naší 
historii, prostě naší pamětí,“ píše 
Karel Bartošek v úvodu publikace 
- a má pravdu. 

Retrospektivní publikace, 
která nabídne v zajímavých dobo-
vých grafických úpravách pohle-
dy na dnes už neexistující anebo 
zrenomované objekty (centrum 
města, významné budovy, zámek, 
zámecký park) či různé akce (prů-
myslová výstava, městské trhy), 
vyjde v rámci Knihovničky Hole-
šovska. 

(red)

Historické 
pohlednice Holešova 

v knižní publikaci„Zaujal mě zajímavý a poučný 
projev olomouckého arcibiskupa, 
krásný koncert pana Košárka a byl 
jsem také mile překvapen účastí 
občanů na vzpomínkové akci ke 
státnímu svátku, která byla větší 
než v minulých letech. 

Příjemná byla i podpora 
z partnerských měst, kterou nám 

zástupci z chorvatského Desini-
če, polské Pštiny a slovenských 
Turčianských Teplic a Povážské 
Bystrice vyslovili nejen verbálně, 
ale byla cítit i z celkové atmosféry. 
Naši přátelé nám dali najevo, že 
se v Holešově cítí opravdu dobře, 
což svědčí o tom, že naše vztahy 
nejsou pouze formální.

Ze zmíněných měst nemáme 
podepsanou smlouvu pouze s Po-
važskou Bystricí. Vzhledem k těs-
ným vztahům však dal primátor 
tohoto slovenského města najevo, 
že by byl rád, abychom tyto naše 
vztahy a kontakty formalizovali 
podepsáním dohody o partnerské 
spolupráci obou měst.“  (sov)

Hodnotnou uměleckou tečku za Dnem díkůvzdání udělal koncert mezinárodně proslulého virtuósa 
a holešovského rodáka Karla Košárka.  
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Renesanční mladý muž. Tak lze charak-
terizovat Jakuba Leška, který ovládá hned 
několik uměleckých disciplín. Kromě toho, že 
kreslí a maluje, hraje divadlo i na klasickou 
kytaru, začal také studovat uměleckou školu. 
A aby toho nebylo náhodou málo, hraje ještě 
v kapele Dementors a jeho výtvarná dílka zdobí 
už dvě knihy. Jakub Leško je zkrátka šikovný 
kluk a všestranný talent, o kterém určitě ještě 
hodně uslyšíme… 

Už léta se věnuješ malování, muzice 
i divadlu. Která z těchto oblastí tě baví 
a oslovuje nejvíc?

Neumím si představit, že bych se zajímal 
pouze o jeden obor. Mám hodně koníčků, 
včetně nejrůznějších sportovních aktivit. Velké 
množství času jsem ale strávil malováním, a tak 
je mi stále ze všech nejbližší.

Letos jsi odmaturoval a odešel na umě-
leckou školu. Co z tebe bude, až tuto školu 
absolvuješ?

V současné době studuji Vyšší odbornou 
školu restaurátorskou v Brně, ale co nejdříve 
bych chtěl přejít na pražskou Akademii výtvar-
ných umění, po jejímž absolvování by ze mě 
byl zřejmě akademický malíř, ovšem tím titulem 
si opravdu nejsem moc jistý, magistr umění je 
možná přesnější.

Zpět k divadlu. Jak se stalo, že ses 
ocitl na jevišti?

Už odmalička jsem chtěl k filmu nebo 
divadlu. Uchvátilo mě herecké umění Bolka 
Polívky a Jima Carreyho. Pak se mi naskytla 
příležitost hrát ve studentském divadelním sou-
boru Hvizdoši pod vedením Vlaďky Dvořákové 
a za to jsem jí moc vděčný.

Jaký máš pocit z představení Romeo, 
Julie a tma? A už víš, v jakém dalším před-
stavení tě uvidíme příště? 

Z premiéry i reprízy jsem měl upřímně 
velký strach. Nikdy předtím jsem podobnou 
roli nehrál a bál jsem se, že jí nebudu scho-

Už odmalička jsem chtěl k filmu nebo divadlu, říká Jakub Leško

pen. Ohlasy byly ale vesměs kladné, takže 
teď už mám pocit jednoznačně dobrý. Dalším 
představením v našem podání by měla být 
pravděpodobně Audience od Václava Havla, 
ale ještě pořád není jisté, jestli Romeo nebyl 
naším posledním dramatickým počinem, což 
by mě pochopitelně docela mrzelo.

V základní umělecké škole jsi vystu-
doval obor kytara, ale vedle toho hraješ 
v kapele. Můžeš ji představit? A jakou roli 
v ní máš ty?

Naše punk-rocková kapela Dementors 
nemá dlouhou historii a možná nikdy mít ani 
nebude, účinkování v ní neberu nijak vážně, spíš 
předpokládám, že si časem najdu něco lepšího 
nebo toho nechám úplně, přestože mě to pořád 
baví. Jsme prostě jen parta čtyř kamarádů, kteří 
se ve zkušebně čas od času odreagovávají 
mlácením do všeho, co jim přijde pod ruku. Já 
konkrétně plním funkci sólové kytary a zpěvu.

Jaké kapely rád posloucháš? A jaký je 
tvůj nejsilnější zážitek z poslední doby?

V podstatě se nebráním žádné muzice, 
pokud se dá aspoň trochu poslouchat (i když je 
pravda, že hip hop, electro nebo disko skutečně 
moc dobře nezvládám). Mezi mé nejoblíbenější 
patří zejména američtí Anti flag, Blink 182, Sum 
41, Offspring, Jimmy Eat World, Millencolin, 
Alexisonfire a mnoho dalších. Z českých kapel 
je to jednoznačně Mňága a Žďorp a nanejvýš 
originální Wohnout, které v nápaditosti podle 
mého snad nikdo nepřekonal a myslím, že ani 
nepřekoná a se kterými se dokonce osobně 
znám, což je pro mě ještě stále něco neuvěři-
telného. Opravdu zážitek na celý život.

Letos jsi představil pár svých obrazů 
také v rámci výstavy Letní iluze. Co jsi teď 
naposledy namaloval nového a co tě vůbec 
inspiruje k malování?

Poslední dobou zkouším zejména portréty 
a figurální malbu vůbec. Mými velikými vzory 
jsou Michelangelo, Rembrandt a Vincent van 
Gogh, a tak jsem poměrně detailně studo-
val jejich tvorbu a namaloval množství kopií 
podle těchto velkých mistrů, což není zrovna 
chvályhodné, ale já sám se zatím nedokážu 
vyjadřovat tím, co maluji. Jsem vlastně ještě 
pořád na začátku, takže pro mě jsou to všechno 
jenom studijní věci.

Chceš i v budoucnu žít v Holešově, 
anebo je ti jedno, kde budeš po absolvo-
vání školy žít a pracovat? Anebo - existuje 
město či místo, kde bys chtěl žít?

Pokud bych se měl věnovat restaurování, 
pochybuji, že bych tady v budoucnu zůstal 
a možná bych ani nechtěl. Lákají mě vět-
ší města se svou charakteristickou kulturou 
a atmosférou: Řím, Paříž, Sydney, New York, 
Los Angeles. Jsou to ale takové dětinské sny, 
které se málokdy splní. Zkrátka bych se chtěl 
podívat do světa. Všude dobře, tak co doma? 
Každopádně bych se sem asi vracel, protože 
si nikdy neuvědomíte, co máte, dokud o to 
nepřijdete.

Ptal se Robert Rohál

„Lákají mě větší města se svou charakteristickou kulturou 
a atmosférou,“ říká Jakub Leško.

Jakub Leško a Bára Navrátilová jako protagonisté divadelního 
představení Romeo, Julie a tma.

Jakub Leško s kytarou.

Slavnostní otevření výstavy renomovaného fotografa - čtvrtek 12. 11. 2009 v 17 hodin v Galerii v podloubí Muzea Kroměřížska 
na Velkém náměstí v Kroměříži.

Úvodní slovo Ludvík Vaculík a Antonín Dufek, hudební program Jaromír Nohavica. Výstava potrvá do 28. února, 
otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin.

JINDŘICH ŠTREIT: (AB)NORMALIZACE
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JOSEF ŠULÁK

Malbou abstraktních obrazů 
a dřevořezbami se zabývá už řadu 
let Josef Šulák z Holešova. Svou 
tvorbu představuje pravidelně ne-
jen v rámci tradiční výstavy Letní 
iluze v Městské galerii Holešov, ale 
také například ve Zlíně, Luhačovi-
cích nebo Kroměříži. Vystavoval ale 
také třeba v holešovské kavárně 
Centrál. Rád však objíždí i výstavy, 
které se konají v blízkém okolí.

Josef Šulák (ročník 1951) 
pracoval léta v Městském divadle 
ve Zlíně, což už je minulostí. Kum-
štu ale zůstává nadále věrný. Ma-

lování je jeho vášní a dodnes má 
rád i dřevo - jednak rekonstruuje 
historický nábytek, jednak vytváří 
dřevořezby. Jeho práce (abstraktní 
malba, která má v tomto případě 
sloužit jako námět na zhotovení vit-
ráží, a dřevořezby) přibližují i dneš-
ní fotografie, které byly pořízeny 
v jeho bytě. Ostatně ten mu slouží 
také jako ateliér.

Robert Rohál

Kumštýř Josef Šulák, vpravo 
jeho maminka. > 
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JOSEF ŠULÁK

PROVEDU 
drobné stavební a obkladačské práce 

v Holešově a okolí.

 Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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• První IC v Holešově bylo otevřeno 
díky bývalému řediteli MKS panu Josefu 
Jakubčíkovi v roce 1999 v prostorách 
bývalé „staré radnice“ na nám. Dr. E. 
Beneše 24 (dnes je zde pojišťovací 
kancelář České spořitelny).
• 10. dubna 2004 bylo MIC přesunuto 
do vhodnějších, nově vybudovaných 
prostor přímo v centru náměstí Dr. E. 
Beneše 17 (dřívější prodejna potravin 
u Mrázků).  
• V současnosti je informační centrum 
otevřeno pro své klienty sedm dní v týd-
nu a pracují zde čtyři stálí zaměstnanci. 
Jana Rýdlová, DiS., Dana Nevřalová, 
DiS., Ing. Jana Vybíralová a vedoucí 
MIC Lenka Hasníková.    
• Návštěvnost MIC se rok od roku zvy-
šuje, v minulém roce jej navštívilo téměř 40 000 
návštěvníků. Mezi klienty patří čeští i zahraniční 
turisté i místní občané. 
                                           
MIC
• Je členem Asociace turistických informačních 
center České republiky.  Zde je zařazeno do nej-
vyšší kategorie A. (Ve Zlínském kraji jsou takto 
ohodnocena pouze dvě informační centra.) 
• Patří  mezi oficiální turistická informační cen-
tra OTIC - České centrály cestovního ruchu 
CzechTourism.
• Ze strany České centrály cestovního ruchu 
CzechTourism jsou pracovnice MIC pověřeny 
ke kontrole ostatních informačních center, zda 

Městské informační centrum Holešov oslavilo desáté výročí existence

tato splňují podmínky oficiálního informačního 
centra.
• Spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu 
Východní Moravy. 
• Podílí se na plnění Turistického portálu Vý-
chodní Moravy a tvorbě webových stránek www.
holesov.info a databázi  firem a organizací.
• Spolupráci s městem Holešov a sdružením 
Kroměřížsko prezentuje město a naši turistickou 
oblast na veletrzích cestovního ruchu.
• Ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu 
Východní Moravy prezentuje Zlínský kraj v rámci 
propagačního turné IC TOUR po vybraných 
českých a moravských městech.
• Je Imigračním úřadem Valašského království.

Činnost MIC
• Základním posláním je turistická infor-
mační činnost a propagace města Hole-
šova v České republice i v zahraničí.
• MIC poskytuje bezplatně informa-
ce o městě, okolí, dále o památkách, 
historii, turistických službách, podni-
katelských subjektech a organizacích, 
ubytování, stravování, kulturním, spo-
lečenském a sportovním dění.
• Postupem času MIC své služby ne-
ustále rozšiřovalo a zkvalitňovalo, 
v současné době nabízí mimo základní 
činnosti také tyto služby: směnárna, 
cestovní agentura, předprodej vstupe-
nek agentur TicketPro, TicketArt, Ticket-
Portal, TicketStream, Filharmonie Bo-
huslava Martinů i dalších regionálních 

agentur, zprostředkovává předplatné Městského 
divadla Zlín, je sběrným místem společnosti 
RIVAT FOTO.

Získaná ocenění a významné události
• V roce 2007 - 3. místo v kategorii Nejlepší 
informační centrum v ČR zřizované městem - 
celorepubliková soutěž Náš kraj 2007, kterou 
organizuje Vydavatelství C.O.T.media.
• V roce 2007 navštívil MIC i prezident České 
republiky Václav Klaus - v MIC se uskutečnila 
autogramiáda
• V roce 2009 - 1. místo „Profi a Image informační 
centrum 2009“ ve Zlínském kraji.

Jsou to dva roky, co měl v MIC Holešov autogramiádu prezident 
Václav Klaus.

Příjemné a pohledné dívky - i to je tvář Městského informačního 
centra Holešov.

V neděli 15. listopadu se dožívá 
významného životního jubilea 

pan 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Krásný je život,
krásný je svět,

vždyť je ti teprve
devadesát let.“

JAROSLAV LÁNÍK 

Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví 
přejí synové s rodinami.

ze Všetul. 

Městské informační centrum 
nabízí zdarma propagaci kultur-
ních i sportovních akcí na webo-
vém portálu Městského kulturního 
střediska www.holesov.info a na 
portálu Východní Moravy www.
vychodni-morava.cz.

Současně je pro pořadatele 
akcí k dispozici možnost bezplat-
ného uveřejnění plakátků a propo-
zic akcí v prostorách Městského 
informačního centra.

TIP PRO 
POŘADATELE 

AKCÍ

Městské kulturní středisko 
Holešov pořádá

koncert brněnské alternativní 
kapely

TY SYČÁCI
Drive Club

pátek 6. 11. 2009 
21 hodin

vstupné 80,- Kč
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1. 11. 1984 Zemřel DROZD, Jiří Jaromír, 
autor sgrafit, grafik, ilustrátor, malíř, textilní vý-
tvarník, namaloval řadu olejů valašské krajiny 
(* 2. 1. 1924) - 25. výr. úmrtí
2. 11. 1979 Zemřel BRŇÁK, Antonín, kro-
nikář, kulturně-osvětový pracovník, redak-
tor, vlastivědný pracovník (* 9. 12. 1920) 
- 30. výr. úmrtí
3. 11. 1999 Zemřel GALÍK, Josef, spisova-
tel, literární historik, autor studijní literatury 
(* 21. 10. 1932) - 10. výr. úmrtí
4. 11. 1899 Narozen SLÍŽ, František, malíř, 
pedagog, grafik (+ 18. 1. 1979) - 110. výr. 
narození
5. 11. 1989 Zemřel MACÁK, Bohumír, diva-
delní a literární kritik, rozhlasový, televizní a či-
noherní dramaturg (* 1. 12. 1909) - 20. výr. úmrtí
6. 11. 1904 Narozen DUDA, Jindřich, kroni-
kář, vlastivědný pracovník, vydavatel, osobnost 
Valašska (+13. 3. 1967) - 150. výr. narození
7. 11. 1989 Zemřel SKÁCEL, Jan, básník, 
prozaik, publicista, rozhlasový dramaturg, patří 
k nejvýznamnějším českým básníkům druhé 
poloviny 20. století (* 7. 2. 1922) - 20. výr. 
úmrtí
8. 11. 1954 Narozena NĚMČÍKOVÁ, Miro-
slava, keramička, tvorba drobných figurek 
a reliéfů, tematické zaměření na lidové výjevy 
a pohádkový svět - 55. výr. narození
9. 11. 1679 Narozen BRUYNEL, Jan Bar-
toloměj, malíř, krajinář (+ 19. 1. 1750) - 330. 
výr. narození
10. 11. 1859 Narozen HARTEL, Moritz, archi-
tekt, malíř, muzejní pracovník (+ 8. 10. 1905) 
- 150. výr. narození
11. 11. 1944  Narozena ve Zlíně KJULLENĚ-
NOVÁ, Božena, grafička, malířka, ilustrátorka 
- 65. výr. narození
12. 11. 1934 Narozen DOSTÁL, Zeno, filmový 
režisér, filmový scenárista, prozaik (+ 30. 1. 
1996) - 75. výr. narození
13. 11. 1894  Zemřel MITTNER, Emanuel 
Just, filolog, spisovatel, zabýval se studiem 
staroslovanských jazyků, historií a botanikou 
(* 10. 12. 1815) - 115. výr. úmrtí
14. 11. 1729 Zemřel STURMER, Jan Václav, 
sochař, práce pro klášterní kostel na Sv. Kopeč-
ku u Olomouce (* 1675) - 280. výr. úmrtí
15. 11. 1934 Zemřel VELEMÍNSKÝ, Karel, 
překladatel, publicista, filolog, překládal z ruš-
tiny, věnoval se dějinám české literatury, dílu 
a osobnosti L. N. Tolstého (* 17. 1. 1880) - 75. 
výr. úmrtí
16. 11. 1949 Narozena ve Zlíně EXNAROVÁ-
-ČERVINKOVÁ, Hana, sochařka, keramička, 
spolupráce s architekty při dotváření prostorů 
škol, školek, veřejných budov, volná tvorba  
inspirovaná přírodou - 60. výr. narození
17. 11. 1994 Zemřel HOJDYS, Milan, chore-
ograf, tanečník, režisér, autor baletních libret 
(* 2. 6. 1926) - 15. výr. úmrtí
18. 11. 1794 Narozen WINKLER, Jan, et-
nograf, prozaik, publicista, folklorista, filolog, 
napsal řadu národopisných pojednání, přispíval 
do řady novin a časopisů (+ 4. 1. 1874) - 215. 
výr. narození
19. 11. 1884  Narozen RICHTER, Alois, 
archivář, knihovník, prozaik, vikář kroměříž-
ské kapituly, středoškolský učitel náboženství 
(+ 18. 8. 1958) - 125. výr. narození
20. 11. 2004  Zemřel NEZBEDA, Vilém, 
archivář, básník, překladatel, redaktor, orga-
nizátor kulturního a sportovního života na se-
verní Moravě, spolupracoval s rozhlasem 
(* 8. 3. 1912) - 5. výr. úmrtí

VÝROČÍ - LISTOPAD 2009

21. 11. 1939 Narozena HAROKOVÁ, Emi-
lie, etnografka, osobnost Valašska - 70. výr. 
narození
22. 11. 1814 Zemřel MORAVEC, František 
Adolf, filozof, historik, vyučoval na kroměřížské 
koleji, sepsal moravské dějiny do 18. století 
(* 18. 2. 1734) - 195. výr. úmrtí
23. 11. 1964 Zemřel VRBKA, Josef, folk-
lorista, nakladatelský redaktor, vlastivědný 
pracovník, sbíral lidové pověsti, vydával vlas-
tivědný časopis Mojmírova říše (* 6. 5. 1888) 
- 45. výr. úmrtí
24. 11. 2004 Zemřel SPURNÝ, František, 
archivář, historik, kronikář, zabýval se dějinami 
severní Moravy, kronikář Šumperka, redaktor 
regionálních periodik (* 1. 10. 1927) 5. výr. 
úmrtí
25. 11. 1894 Narozen KAŠLÍK, Miloš, dra-
matik, hudebník, malíř, národopisný pracovník, 
redaktor, folklorista, zakládal valašské kroužky, 
publikoval v časopise Naše Valašsko, sběratel 
lidových písní a tanců (+ 2. 3. 1974) - 115. výr. 
narození
26. 11. 1939 Zemřel NOVÁK, Arne, filolog, 
literární historik, literární kritik, redaktor (* 2. 3. 
1880) - 70. výr. úmrtí
27. 11. 1934 Narozena MARCELLA, Marie, 
básnířka, prozaička, autorka pohádek - 75. 
výr. narození
28. 11. 1904 Narozen HOLEŠOVSKÝ, Fran-
tišek, estetik, teoretik dětské knižní ilustrace, 
kritik dětské knižní ilustrace, překladatel, redak-
tor, teoretik estetické výchovy a ilustrace pro 
děti (+ 8. 2. 1985) - 105. výr. narození
29. 11. 1909 Narozen ZÁBRANSKÝ, Adolf, 
grafik, ilustrátor, malíř (+ 9. 8. 1981) - 100. výr. 
narození
30. 11. 1924 Narozena HALUZOVÁ, Věra, 
etnografka, pedagožka, od počátku 90. let 
je režisérkou národních přehlídek folklorních 
souborů v Kroměříži a předsedkyní hodnotících 
komisí pro soubory Slovácka, Valašska a Hané 
- 85. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 11. 1934 Narozen VETEŠKA, Lubomír, 
hudební aranžér, hudební skladatel, autor or-
chestrálních skladeb, písní, muzikálů - 75. výr. 
narození
3. 11. 2004 Zemřela TESAUEROVÁ, Olga, 
folkloristka, zpěvačka lidových písní, taneč-
nice, choreografka, sběratelka lidových písní 
a tanců, zabývala se lidovým uměním Valaš-

ska, tvořila taneční pásma a pěvecké sbory 
(* 18. 10. 1933) - 5. výr. úmrtí
4. 11. 1859 Narozen ČERNÍN, František, 
sbormistr, hudební skladatel, varhaník, au-
tor chrámových, klavírních, operních skladeb 
(+ 13. 11. 1928) - 150. výr. narození
6. 11. 1969 Zemřel SCHUTZ, Otakar, dirigent, 
hudební pedagog, sbormistr, hudební sklada-
tel, úpravy lidových písní pro smíšený sbor, 
písně (* 24. 3. 1907) - 40. výr. úmrtí
9. 11. 1939 Zemřel PAVLATA, Rudolf, di-
rigent, hudební pedagog, hudební skladatel, 
violoncellista (* 25. 5. 1873) - 70. výr. úmrtí
14. 11. 1914  Narozen v Bystřici pod Hostý-
nem VRÁNA, František, pianista a hudební 
skladatel, autor symfonií, klavírních koncertů, 
skladeb komorních a vokálních (+ 16. 6. 1975) 
- 95. výr. narození
17. 11. 1984  Zemřel NOVÁK, Jan, hudební 
skladatel, pianista, psal skladby komorní, or-
chestrální, opery, balety, vokální, scénickou, 
filmovou hudbu (* 8. 4. 1921) - 25. výr. úmrtí
18. 11. 1849 Narozen BRACHTL, Julius Edu-
ard, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, 
dramatik, autor divadelních her pro mládež, 
skládal sbory a vánoční koledy, školské písně 
(+ 24. 1. 1933) - 160. výr. narození
24. 11. 1969 Zemřel ČERNÍK, Josef, hous-
lista, hudební teoretik, sběratel lidových písní, 
hudební skladatel, spisovatel (* 24. 1. 1880) 
- 40. výr. úmrtí
25. 11. 1939  Narozen BAŘINKA, Antonín, 
basista, houslista, pedagog, upravovatel li-
dových písní, osobnost Valašska - 70. výr. 
narození
26. 11. 1874 Narozen DOSOUDIL, Josef, sbor-
mistr, autor chrámových skladeb, působil v Kro-
měříži (+ 17. 2. 1920) - 135. výr. narození

VÝZNAMNÉ DNY
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
15. 11. Den vězněných spisovatelů
16. 11. Mezinárodní den tolerance
17. 11. Státní svátek ČR 
 - Mezinárodní den studentstva
21. 11. Světový den televize
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí 
 na ženách
27. 11. Mezinárodní den boje proti 
 konzumnímu způsobu života 

H.K.

Listopad v zámeckém parku. Foto Robert Rohál.
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Soubor Corda Magico obdržel pozvání k vystoupení v jedné z nej-
krásnějších synagog u nás, která se nachází v Děčíně. Koncert se 
uskutečnil v neděli 18. října za přítomnosti velvyslance státu Izrael v ČR 
Yakova Levyho a jeho manželky paní Ellen Levy.

Základní kámen synagogy byl položen krátce po začátku 20. století. 
Stavba se okamžitě stala jednou z dominant města pro svůj impozantní 
zjev, který okouzluje svou oduševnělou krásou, v níž se snoubí nená-
padný půvab se vznešeností a vnitřní silou. Brutální vlně ničivého zla, 
jež ji měla v „křištálové noci“ smést stejně jako všechny podobné stavby 
v říši a Sudetech, odolala téměř zázrakem. V roce 1996 byla zapsána 
do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Díky rekonstrukci se 
dnes stala nejen centrem židovské náboženské komunity - i když tím je 
především, ale také místem, kde se konají četné kulturní akce města.

Díky neobyčejně vřelému přijetí se tento koncert stal jedním z nej-
hezčích  zážitků v rámci našich vystoupení.

Sylvia Šimečková, členka souboru Corda Magico

A tak vypadá ona nádherná děčínská synagoga.

Holešovský soubor Corda Magico vystoupil v synagoze Děčín

Soubor Corda Magico během svého vystoupení v děčínské synagoze.

ČESKÝ ROZHLAS V HOLEŠOVĚ. V pondělí 26. října natáčel štáb Českého rozhlasu v zámecké sala terreně pořad Den v Holešově, který byl 
zaměřen především na hudebního skladatele F. X. Richtera, ale  zároveň rovněž mapoval současné dění ve městě, jež navazuje na kulturní odkaz 
našich předků. V natáčecím bloku se proto postupně vystřídaly soubory Holešovský komorní orchestr, soubor Corda Magico a Avrix. Rozhovory 
poskytli představitelé města - starosta Z. Janalík a místostarosta R. Seifert, ale také ředitel ZUŠ  J. Zámečník, I. Kurečka, N. Billová, J. Richter za 
Olam, M. Olšina, I. Železná a další. Pořad bude vysílán v sobotu 28. listopadu v průběhu celého dne na zmíněné rozhlasové stanici.

SŠ, foto RR 

Derniérou Moliérovy komedie Lakomec - 
s vynikajícím Janem Dobešem v titulní roli - se 
představí v neděli 8. listopadu Divadlo 6. května. 
Hlavní roli ve výběru právě tohoto titulu samo-
zřejmě sehrál i fakt letošního jubilea narození 
holešovského rodáka, skladatele F. X. Richtera. 
S použitím jeho hudby vznikla vůbec zdařilá 
inscenace, jejíž poslední uvedení mohou Hole-
šované ještě tento týden vidět. Výročí narození 
slavného hudebního skladatele se ale projevilo 

Divadlo 6. května v „richterovském“ roce
i v podtextu Barokního plesu Divadla 6. května, 
který proběhl v holešovském zámku začátkem 
letošního března. A nebyli by to ani holešovští 
divadelníci, aby jejich ples tehdy nenavštívil 
samotný František Xaver Richter. I když šlo 
o nadsázku, můžeme jen ocenit, že ani Divadlo 
6. května nezapomíná na jeho výročí. 

RR 

A tak to vypadalo na Barokním plese.  >

Autobus bude vypraven z Bystřice pod Hostýnem (6.00 autobus. 
nádr., stanoviště č.1), Holešova (6.20 hod. autobus. nádr.), Hulína 
(6.35 hod. náměstí) a Kroměříže (6.45 hod. autobus. nádr.).
Cena: 545,-Kč doprava, průvodce, 790,- Kč se vstupenkou 
na výstavu.
Pro KC Holešov zajišťuje CK Marion tour Kroměříž. 
Kontakt: kc.holesov@ seznam.cz, mobil 606 491 808

Křesťanské centrum OS Holešov
si Vás dovoluje pozvat na kombinovaný zájezd

v sobotu 5. prosince 2009
do Vídně

na výstavu Impresionismus ve Vídni (galerie Albertina)
nebo prohlídku Vídně spojenou s předvánočním nákupem. 
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Těší nás Váš zájem o naši 
pravidelnou činnost, věříme, že se budete 
v „tymýčku“ cítit dobře a rádi zde budete trá-
vit svůj volný čas. Bližší informace na www.
tymycentrum.cz

ZVEME VÁS
6. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - sraz v 16.30 
u kašny na náměstí E. Beneše, lampionový průvod 
Holešovem, přijďte doprovodit všechny broučky 
na cestu za zimním spánkem
6. 11. Vypouštění létajících lampionů - symboli-
zují víru v naplnění lidských snů a přání, na náměstí 
E. Beneše od 16.30, cena lampionu 100,-
7. 11. Všetulský festival pódiových skladeb 
- od 14:00 v tělocvičně TYMY, soutěž neprofe-
sionálních týmů v aerobiku, hip-hopu, tanečních 
formacích i scénickém tanci
9. 11. Strašidelná výtvarka 15.00 - 16.00 a 17.00 
- 18.00, netradiční jednoduché výtvarné techniky 
pro nejmenší děti s rodiči, téma: strašidla, bubáci, 
čertíci a ďáblíci, cena:10,-
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, sou-
těžní 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. 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. Vernisáž fotosoutěže „Vzpomínka na 
prázdniny“ - od 16.00, ocenění vítězů
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! Vstupné 10,-
19. 11. Minikurz líčení od 17.00, péče o pleť, 
trendy líčení, kombinace barev podle typu, cena 
220,- (přihlášky do 13.11.)
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 své 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. Tvorba adventních věnců od 
15.30, pletení a zdobení adventních věnců, 
cena 80,-, s sebou korpus, svíčky, podložky 
pod svíčky, drobné chvojí, ozdoby (přihláš-
ky do 20.11.)
25., 26. 11. Vánoce na Hané a Valašsku, 
pestrý adventní program pro děti MŠ a žáky 
ZŠ, zvyky, vánoční ozdoby, ochutnávka, 
zpívání koled, ukázka folkloru
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
- od 16.30 rozsvícení stromu na zahradě 
TYMY, pestrý kulturní program v tělocvičně 
- vystoupení dětských folklorních souborů 
z Hané a Valašska

28. 11. Pravé smaltování od 13.00 do 16.00, 
přijďte si vytvořit originální šperk z pravého smaltu, 
cena: 60,- (přihlášky do 25.11.)
30. 11. Vánoční babydílničky od 15.00 do 16.00 
- děti si mohou přijít vyrobit jednoduchý vánoční 
dáreček pro své rodiče a kamarády, cena: 20,-

PŘIPRAVUJEME
10. 12. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
od 15.00 - tato akce je součástí celorepublikové 
soutěže „České děti čtou s Ježíškem“ a zároveň 
pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR, 
přijďte poslat Ježíškovi své přání a zároveň pře-
konat loňský rekord - balónky s přáním od nás 
obdržíte zdarma (přihlášky do 9.12.)
11. - 12. 12. Ježíšek a jeho svět předvánoční 
dobrodružství s přenocováním a pestrým progra-
mem plným světýlek, pohádek, tvorby dárečků 
pro maminky, tatínky i kamarády, cena 80,-/os, 
přihlášky do 7.12. - zahájení v pátek v 16.00 
a ukončení v sobotu do 9:00
12. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod Rad-
hoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 120,-/
dosp., 60,-/dítě, v ceně doprava a průvodce (zá-
jemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 4. 12.)
12. 12. Předvánoční zápas fotbalových ben-
jamínků 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, cena 490,- (přihlášky do 3. 12.)
20. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00 na 
nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským folk-
lorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků, 
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste 
zvonečky či rolničky.

Dny otevřených dveří v kroužcích:
Mladý technik - debrujáři: pro kluky a holky, kteří 
mají rádi vědu a techniku, čtvrtek od 16:00
Železniční modelář- jede, jede mašinka: 10. 11. 
od 14.00 do 16.30 na ul. Školní (Duha)

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,- (zahr-
nuje 10 dvouhodinových lekcí), zájemci, hlaste se 
do 13. 11. v TYMY
FLOORBAL pro chlapce 1. - 2. třídy a předško-
láky, 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 spor-
tovní 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, tva-
rování 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 la-
tinskoamerických 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.

PLYŠÁK PRO RADOST - charitativní sbírka, má-
te-li doma plyšáka, kterého byste mohli věnovat, 
můžete jej přinést do TYMY, DĚKUJEME.

Jarní prázdniny na horách „S tebou mě baví 
svět“ 1. 2. - 5. 2. 2010, 
pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, možnost 
lyžařského výcviku s instruktorem, cena: 2.390,-/
dítě,  2.790,-/dospělý (v ceně je doprava, ubytování, 
plná penze, pitný režim, základní pojištění dětí, pro-
gram, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní 
dozor), termín přihlášení do 12. 12. 2009.

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 sou-
částí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 
573 39 69 28

Od Valašského krále k Napoleonovi
V sobotu 17. 10. se uskutečnil podzimní výlet pra-
covníků a přátel TYMY. Přesto, že počasí nebylo 
úplně ideální, zúčastnilo se tohoto výletu téměř 
40 dětí i dospělých. První zastávkou bylo sídlo 
valašského krále Bolka Polívky - ranč v Olšanech. 

Strávili jsme zde část odpoledne procház-
kou spojenou s prohlídkou zvěřince, ve kte-
rém nechyběli kozy, koně, pštros i velbloud. 
Navštívili jsme také hostinec „U klauna“ 
a někteří měli štěstí, že se dokonce setkali 
i se samotným „Valašským králem“. Další 
naší zastávkou byla Mohyla míru - památ-
ník bitvy tří císařů, a odtud jsme jeli přímo 
na Starou poštu, odkud císař Napoleon 
připravoval taktiku bitvy před dávnými 200 
lety. Provázel nás zde voják v napoleon-
ské uniformě, který nám poutavě vyprávěl 
o událostech z historie. Vyzkoušeli jsme si 
také střelbu z opravdové zbraně a prohlídli 
jsme si malé muzeum. Na závěr výletu 
nás čekalo společné posezení v příjemně 
vyhřáté restauraci. Přes nepřízeň počasí 
se výlet velmi vydařil. Těšíme se na další 
společně strávené chvíle.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
Společný snímek účastníků zájezdu nazvaného 

„Od valašského krále k Napoleonovi“.

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
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Holešovské holky bodovaly naplno
FC Vysočina Jihlava: FK Holešovské 

holky  0    (0:0)    1 
Za dosti chladného podzimního počasí 

nastoupila holešovská děvčata k dalšímu dů-
ležitému zápasu proti domácí exligové Jihlavě. 
Našemu družstvu se bohužel nepovedlo zopa-
kovat povedený první poločas proti Přerovu, 
děvčata naopak v první půli předváděla jeden 
ze svých značně slabších výkonů. Naše hra 
byla plná nepřesností a chyb, které předváděly 
i jindy jisté opory. Důsledkem předvedené hry 
tak bylo, že v prvním poločase jsme 
si nevypracovali žádnou vyloženou 
šanci. Naopak po chybě v útoku nás 
mohl potrestat soupeř, brejk přes tak-
řka celé hřiště byl však trestuhodně 
zahozen nepřesnou střelou nikým ne-
atakované hráčky z velkého vápna. 
Domácí měli v první půli ještě jednu 
velkou šanci, povedenou střelu k tyči 
však netradičně nůžkami zlikvidovala 
brankařka Gulánová. Do šaten se tedy 
odcházelo za stavu 0:0. 

 Druhá půle sice také ne-
přinesla festival fotbalové krásy, byla 
však z naší strany již o mnoho po-
vedenější. Výrazné zlepšení nastalo 
na levé straně, kde se rozehrály Děd-
ková se Šilhárovou, i uprostřed, kde 
se začalo dařit Dvorníkové a taktickou 
část zvládala lépe i Holcová. Soupeř 
byl nadále velmi aktivní, takticky vy-
spělý a především vzadu velmi jistý, 
jak v obraně, tak v kombinaci. Za celé utkání 
vybojoval bezpočet rohových kopů, vyloženou 
šanci si však v druhé půli nevypracoval. Naše 
děvčata si vytvořila dvě vyložené šance. Nejpr-
ve zleva unikla doprostřed Šilhárová, která byla 
na hranici šestnáctky před koncovkou zasta-
vena žlutým faulem, následný přímý volný kop 
však zahodila. Druhá akce Holešova již nesla 
punc gólové. Opět aktivní Šilhárová vyslala 
do úniku Šebestovou, ta udělala dlouhou kličku 

daleko vyběhnuté brankařce a z velkého úhlu 
dokázala míč ještě nasměrovat do sítě. Závě-
rečných dvacet minut pak už děvčata dokázala 
ubránit, a tak opět vydřela 3 body, tentokrát 
za obzvlášť cennou výhru s celkem Jihlavy.

Je na místě pochválit celý tým za bojovný  
a ve druhé půli takticky velmi  vyspělý výkon!

Sestava: Gulánová - Janíková, Voždo-
vá, Dvorníková, Dědková - Mrázková, Hol-
cová, Kovaříková, Šilhárová - Červenková 
(88. Kubíčková), Šebestová.

FK Holešovské holky - 1. FC Přerov 
2    (2:0)    1 

K dalšímu domácímu utkání nastoupila 
holešovská děvčata proti v letošní sezoně vyni-
kajícímu Přerovu, kterému patří 3. místo tabulky, 
k prvnímu ze série tří klíčových zápasů podzimu. 
Domácímu družstvu se tentokrát neobyčejně 
podařil vstup do utkání, kdy minutu po úvodním 
hvizdu vybojovala míč Holcová, přihrála doleva 
Šebestové a ta křižnou ranou na zadní šibenici 

otevřela skóre utkání. Domácí děvčata před-
váděla i v následujícím průběhu jasně nejlepší 
výkon sezony, který byl korunován několika 
šancemi. Dědková se od levé lajny dostala až 
před brankařku hostí, která ale její ránu zasta-
vila. Poté pronikla po pravé straně Mrázková, 
poslala krásný centr do vápna a Dědková posla-
la na bránu další ukázkový projektil, pochválit je 
třeba i brankařku hostí za bravurní zákrok. Další 
akce Holešova již byla gólová, když Kovaříková 
neuvěřitelně prokličkovala polovinou soupeře 

a z desíti metrů suverénně skórovala. 
Přerov v první půli zlobil především 
po stranách a ze standardních situací, 
větší šanci si však nevytvořil.

V druhé půli se začala projevovat 
nervozita domácích plynoucí z význa-
mu utkání, hra byla často neurovnaná, 
co však scházelo v systému hry, dohá-
něla děvčata nasazením a bojovností. 
Hostům pomohlo přesunutí Sehnalové 
do zálohy a také zbytečný kontaktní 
gól v 60. minutě, kdy po ztrátě míče 
u rohového praporku následoval centr 
do vápna, ze kterého nedůsledně po-
krytá hráčka pohotovou ranou snížila. 
Je potřeba uznat, že po zbytek utká-
ní byl Přerov aktivnější, ale zároveň 
konstatovat, že si nevytvořil žádnou 
vyloženou příležitost a domácí dobře 
zvládali brejkovou hru, které však také 
chyběla koncová fáze. Naše děvčata 
tak zvládla  velmi těžké utkání a vy-

bojovala cenné body. Za ně a za předvedený 
výkon jim patří dík. Především první půle spl-
ňovala požadavky kvalitního ženského fotbalu, 
jaký Holešov již delší dobu neviděl. 

Sestava: Gulánová - Janíková, Voždo-
vá, Dvorníková, Kubíčková - Mrázková (88. 
Heglasová), Holcová, Kovaříková, Dědková 
- Červenková, Šebestová.

Mgr. Slavomír Bednář

Soustředění hráček na hřišti jihlavského soupeře. 

HC ZUBŘÍ jun. - TJ Holešov     
32    (16:15)    30

Utkání 8. kola soutěže ročníku 2009-2010 sehrál TJ Holešov 
na hřišti favorita skupiny, celku  HC Zubří - junior, ve kterém pravidelně 
nastupují 3 až 4 hráči extraligového účastníka HC Zubří. Také v tomto 
utkání nastoupili  Štěpán Krupa, Tomáš Číp, Jakub Hrstka a Jiří Mičola.  
Tito hráči se také 22 vstřelenými brankami nejvíce zasloužili o vítězství 
domácích. Holešov nastoupil k utkání bez Zetíka a zraněných Bábka 
a Murína. Podle vyjádření vedoucího družstva Romana Pavlase šlo 
o výborné utkání s velmi dobrou hrou a opět s výborným výkonem 
Zdeňka Luňáka v brance. První poločas byl zcela vyrovnaný, v 8. mi-
nutě vedl Holešov 5:3, ve 14. minutě 8:6, ve 21. minutě 11:10.  Poté 
otočili domácí na 15:13 a poločas vyhráli 16:15. Ve druhém poločase 
byl ve 20. minutě vyrovnaný stav 20:20, a tak „zaúřadovali“  rozhodčí 
a poslali Holešov do třech.  Vyloučili 3 hráče včetně brankáře Luňáka. 
Do branky nastoupil Michal Kasaj, obdržel pouze 1 branku. Ale vzápětí 
domácí dali z trháku ještě dvě branky, zvýšili náskok na 28:25 a bylo 
rozhodnuto. V poslední minutě za stavu  31:30 pro domácí nám roz-
hodčí při útoku  „sebrali“ míč  a utkání jsme po dobrém výkonu prohráli 
o dvě branky 32:30.    

V našem družstvu opět zasluhuje pochvalu výborný Luňák v brance 
a v poli pak nejlepší střelec celé severomoravské oblasti Tomáš Balůsek, 
autor 12 branek. Vedoucí družstva hodnotil velmi dobře všechny hráče 
za bojovnost, dále Plška s 10 brankami za dobrou střelbu.   Příští domácí 
utkání sehraje Holešov v neděli 8. listopadu 2009 v hale I. Základní 
školy v 10.30 hodin s celkem DTJ Polanka n.O.

(rj)      

Házenkáři prohráli v Zubří 
rozdílem dvou branek

Šachy 2. liga - 1. kolo
MKS Holešov A - Lokomotiva Brno 3 ½ : 4 ½
Holešov byl v úvodním kole silnému celku Brna vyrovnaným soupeřem, 
nakonec však byli hosté šťastnějším týmem. Vyhráli: J. Mudrák, M. Dvořák. 
Remzovali: A. Sojka, R. Šudřich, L. Zicháček.
Krajský přebor - 2. kolo
MKS Holešov B - Zubří 5 ½ : 2 ½
„Povinné“ vítězství nad jedním  z kandidátů sestupu. Vyhráli:  P. Votava, 
M. Vymětal, R. Zajíček, Vl. Ševela. Remizovali:  R. Šudřich, M. Rafaja 
st., J. Bártek.
Regionální přebor - 2. kolo
MKS Holešov „C“ - Bystřice p. Hostýnem A  2 ½ : 5 ½
Nekompletní domácí „céčko“ nedokázalo vzdorovat jednomu z favoritů sou-
těže. Vyhrál: K. Šudřich. Remizovali: P. Petržela, P. Krajcar, M. Novák.
Sokol Holešov - Sokol Postoupky C  4 ½ : 3 ½ 
Ve vyrovnaném zápase byli domácí nakonec o maličko lepší a získali 
důležité 3 body.
Vyhráli: P. Ploch, A. Peška, J. Košata, A. Šelešovský. Remizovali: M. Kunc.
Regionální soutěž - 1. kolo
Slavia Kroměříž „E“ - MKS Holešov „D“   5:1
V „podivném“ zápase nastoupili domácí se šesti hráči, hosté pouze v pěti. 
Domácí nedali hostujícímu Holešovu žádnou šanci na zisk bodů a po zá-
sluze vyhráli. Za Holešov remizovali: K. Šudřich, O. Sedláček.
Š.K. Milovice - Sokol Holešov „B“    2 ½ : 5 ½
Zápas začali lépe domácí, kteří se po úvodní remíze J. Meluzína s M. 
Slovenčíkovou dostali do vedení zásluhou M. Macha. Holešov však rychle 
vyrovnal a dostal se brzy do dvoubodového vedení. Za domácí ještě snížil 
„exholešovský“  O. Piskač. Hosté však již domácím více nedovolili a za-
slouženě získali plný počet bodů. Vyhráli: L. Botek, M. Sovadina, M. Kunc, 
M. Tomeček ml., M.Tomeček st. Remizovala: M. Slovenčíková.
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Klub přátel alpského lyžování Holešov organizuje pro nastávající 
zimní sezonu opět lyžařský zájezd do Francie. Tentokrát jsme vybrali 
skvělé francouzské středisko  ALPE D´HUEZ. Termín zájezdu je od 
12. do 21. 3. 2010. Středisko má 249 km sjezdových tratí na ledov-
ci ve výškách až 3 330 m. Najdete zde 17 černých, 36 červených, 
32 modrých a 38 zelených sjezdovek.

Pro nejnáročnější lyžaře je velkým lákadlem nejdelší sjezdová trať 
v Evropě, 16 km dlouhá černá sjezdovka „La Sarenne“ s 2 km převýše-
ním. Středně pokročilí a začátečníci si vyberou z mnoha skvělých terénů, 
snowboardisté zde mají snowpark a boardercrossový areál. 

K dispozici jsou krytý a venkovní vyhřívaný bazén, kluziště a spor-
tovní centrum.    

Cena od 9 590 Kč, podle typu ubytování. V ceně je: skipas na 
6 dní, ubytování na 7dní, doprava lux. busem, služby delegáta, pojištění 
CK proti úpadku. Slevy pro děti, seniory, účastníky zájezdu z minulých 
let a pokud pojedete vlastní dopravou.  Informace, katalog a přihlášky 
-  Mgr. Irena Seifertová - tel.: 605 200 085.

Klub přátel alpského lyžování vyjíždí opět do Francie

Minulost i současnost oddílu stolního tenisu TJ Holešov

Francouzské středisko  ALPE D´HUEZ.       

STŘÍPKY Z MINULÝCH SEZON
Oddíl stolního tenisu TJ Hole-

šov existuje již od roku 1973, nicmé-
ně do většího povědomí se dostal 
až v roce 2004, kdy se družstvo „A“ 
tohoto oddílu probojovalo z okresní 
soutěže poprvé v historii do soutěže 
krajské. Od té doby se „áčko“ v kraj-
ských soutěžích pohybuje dodnes, 
nicméně tím oddíl neustrnul a změnil 
svou tvář několikrát, a to i dost pod-
statně, o čemž bychom vás chtěli 
dnes informovat.

Celý oddíl TJ Holešov měl v le-
tech 2005-2009 celkem tři družstva- 
„A“, „B“ a „C“. Áčko pravidelně hrálo 
v krajských soutěžích, ať už to byla 
krajská soutěž I. či II. třídy podle 
toho, jak se hráčům v té které sezo-
ně dařilo. Béčko si drželo svůj stan-
dard a po celou dobu hrálo okresní 
soutěž I. třídy, a to vždy v první po-
lovině tabulky. Céčko pak pravidelně 
„pendlovalo“ mezi okresní soutěží 
I. a II. třídy, přičemž jeden rok nižší 
soutěž vyhrálo, aby pak následující 
opět z vyšší soutěže „spadlo“.

AKTUÁLNĚ PŘED SEZONOU 
2009/2010

Hráčská základna byla největší 
ve výše uvedených letech, kdy aktiv-
ně a pravidelně hrálo a trénovalo až 
23 hráčů. Slova „aktivně a pravidel-
ně“ jsou zde namístě, protože byť je 
dnes na soupisce tohoto oddílu 17 
hráčů, aktivních je pouze zhruba po-
lovina z nich, tzn. že pro nadcházející 
sezonu tento oddíl nasadí pouze dvě 
družstva, „A“ a „B“. Holt „jednou jsi 
dole, jednou nahoře“, sinusoida zá-
jmu a nezájmu o hraní je nejen v Ho-
lešově, ale i v ostatních regionálních 
oddílech nepsaným pravidlem.

MUŽSTVO „A“
Áčko se v loňské sezoně posled-

ním zápasem zachránilo v krajské 
soutěži I. třídy, nicméně náhoda tomu 
přála, a tak díky dohodě s družstvem 
Bystřice p. H. „B“ došlo k výměně 
soutěže.  Áčko si tak poprvé v historii 
zahraje nejvyšší krajskou soutěž, a to 
divizi Zlínského kraje. Výkonnostně 

na nějaký závratný úspěch v této 
soutěži hráči šanci nemají a očeká-
vá se po sezoně 2009/2010 spíše 
sestup do nižší soutěže, byť cílem je 
udržet se v divizi zuby nehty. Na dru-
hou stranu, ať už to dopadne jakkoli, 
získání neocenitelných zkušeností 
při zápasech se silnějšími hráči je 
velkým pozitivem. Hlavními oporami 
prvního družstva TJ Holešov jsou 
dle výkonnosti z předchozích sezon 
Karel Posolda, Dalibor Zela (vedoucí 
družstva), Marek Zrůbek, Petr Hasa-

la, Libor Liška (prezident oddílu) a Li-
bor Zachoval. Všichni uvedení hráči 
jsou aktivně nachystaní i na nadchá-
zející sezonu, a tak se dá očekávat 
plné nasazení v zápasech i v případě 
nemoci či absence některého z hrá-
čů, protože výkonnostně jsou hráči 
schopni se navzájem bez větších 
problémů nahradit.

MUŽSTVO „B“
Béčko se v loňské sezoně 

umístilo opět v první polovině tabul-
ky v okresní soutěži I. třídy, kde bude 
pokračovat i v sezoně nadcházejí-
cí. Bohužel bez své největší opory, 
kterou byl hráč Jirka Kaňa, který ze 
zdravotních důvodů letošní sezonu 
vynechá. Taktéž další borci, aktivní 
v minulých sezonách, z různých dů-
vodů odmítli účast, a tak je v součas-
né době béčko ve složení torza bý-
valého družstva „B“ spolu s torzem 

bývalého družstva „C“. Letošními 
oporami tudíž dle výkonnosti budou 
Miroslav Bakalík, Marek Vizner, Petr 
Chvátal (vedoucí družstva) a Rudolf 
Doležal, kterým při absenci někte-
rého z nich budou ještě pomáhat 
Jarda Chlápek či Ondřej Holubec. 
Cíl je stejný jako v minulosti, a to 
umístění v první polovině tabulky, což 
vzhledem k odchodu hned několika 
posil je cíl nesnadný, ale jeho splnění 
může být o to více příjemné.

DALŠÍ NOVINKY
Oddíl TJ Holešov před nadchá-

zející sezonou sice přišel o některé 
aktivní hráče, kteří přešli (doufejme 
že dočasně) „do zálohy“, nicméně 
z hlediska materiálního zabezpečení 
si polepšil. Před loňskou sezonou 
byla nainstalována nová výkonná 
halogenová světla, letos oddíl na-
koupil dva zcela nové stoly a hráči 
áčka disponují taktéž novými krásný-
mi dresy. Plánováno je rovněž v blíz-
ké budoucnosti vymalování haly. 

Všechny novinky o oddíle 
si pak můžete průběžně pročítat 
na webových stránkách na adrese 
http://tjholesov.wz.cz, kde kromě 
aktuálních pravidelně doplňovaných 
novinek najdete veškerá stolněte-
nisová pravidla, rozpisy všech re-
gionálních soutěží, odkazy na dění 
v minulých sezonách, archiv zápisů 
z utkání, aktuální i historické vý-
sledky jednotlivých družstev i hráčů, 
fotografie, odkazy na jiné zajímavé 
webové stránky a mnoho dalšího.

Sportu zdar a ping-pongu 
zvlášť!

Dalibor Zela
 ředitel sportovní sekce oddílu 

stolního tenisu TJ Holešov

Družstvo „A“ stolních tenistů TJ Holešov.
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

DFC Hlučín - DFK Holešov
 6    (3:0)    0

Výsledek zápasu odpovídá postavení obou 
celků v tabulce - poslední Holešov přijel na 
hřiště lídra soutěže s tajným přáním pokusit 
se o zázrak, ale hned úvod zápasu tuto snahu 
zastavil: po přímém kopu od rohového praporku 
chybovala brankářka hostí a Hlučín lacino vedl. 
První dvacetiminutovka byla ve znamení nepro-
měněných 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 bě-
žeckých 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 Brezan-
ská, 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 tým DFK. Jeho 
obrana byla celý zápas prakticky pod soustav-
ným tlakem, neboť záložnice velmi lehce ztrá-
cely míče po celém hřišti a nedokázaly účinně 

DFK Holešov se ve vyšší soutěži stále nedaří

V TYMY centru se konala valná hromada DFK

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 zápa-
sů a odjel domů s vysokou porážkou.
Sestava: Pitnerová, Motalová, Jablunko-
vá, Brantalová, Stabravová, Samsonková, 
Vítková, Dětská, Stolářová, Kršňáková, 
Šutová.
Střídaly: Brezanská, Weissová, Šefránková
Nejlepší hráčka: Katka Pitnerová

DFK Holešov - FK Olomouc
0    (0:1)    2 

K poslednímu domácímu utkání letošního 
podzimu nastoupil Holešov v nových modrých 
dresech s odhodláním konečně prolomit zápa-
sovou smůlu a zvítězit. Hrálo se na blátivém 
terénu a k vidění byl velmi pěkný fotbal. Do-
mácím hráčkám se podařil vstup do střetnutí, 
aktivně hrály především předstoperka Pavlína 
Jablunková s Adélou Motalovou v obraně, 
dařilo se Haně Samsonkové a konečně i Míši 
Dobroslávkové v záložní řadě, které předkládaly 
útočnicím Dominice Stolářové a Evě Šutové 
pěkné přihrávky; žel - opět chybělo efektivní 
zakončení. Hostující tým hrozil především sou-
hrou středových hráček a dobrou kombinací 
záložnic, ale obrana Holešova byla výborně 
dirigována Simonou Brantálovou, a tak se hra 
přelévala z jedné strany na druhou a na první 

branku se tentokrát čekalo dlouho. Slabinou 
DFK jsou na podzim standardní situace - ve 32. 
minutě zahrála přímý kop z hranice šestnáctky 
zkušená hostující Hana Lexová a neomylně 
trefila růžek domácí branky. Během pěti minut 
mohlo být skóre srovnáno - po krásném úniku 
agilní Stolářové a faulu na ni na hranici šest-
náctky se stejná situace opakovala na druhé 
straně: kapitánka Samsonková však zamířila 
vysoko nad branku, a tak šel celek Holešova 
do šaten s jednobrankovým mankem. Druhé 
poločasy rovněž nejsou v podzimní části sou-
těže silnou zbraní domácího celku: po zranění 
dvou hráček záložní řady musela trenérka DFK 
přeskupit celou sestavu a hlavně přechod Sto-
lářové z útoku do zálohy se výrazně podepsal 
na poklesu útočné síly Holešova. Definitivní 
tečku za vývojem zápasu udělala chyba domácí 
středové a levé záložnice, které nezastavily 
útok soupeře z poloviny hřiště a v 86. minutě 
zvýšili pohodlně hosté své vedení.

Ani v posledním domácím zápase tedy přes 
snahu celého týmu nezískal Holešov vítězství.
Sestava: Pitnerová, Motalová, Jablunko-
vá, Brantálová, Brezanská, Samsonková, 
Vítková, Dětská, Dobroslávková, Šutová, 
Stolářová Střídaly: Stabravová, Kuchařová, 
Šefránková
Nejlepší hráčka: Pavlína Jablunková a Domi-
nika Stolářová

Mgr. Svatava Ságnerová

Dne 24. října 2009 se v prostorách TYMY 
centra ve Všetulích konala řádná valná hromada 
Dívčího fotbalového klubu Holešov. Bohaté ob-
čerstvení, přichystané rodiči hráček, přivítalo více 
než čtyři desítky účastníků této akce. Hlavními 
body programu bylo bilancování posledního roku 
činnosti DFK,  schválení nových stanov klubu, do-
plnění výboru o nové členy, zpráva o hospodaření  
a další směry rozvoje oddílu. Hosty valné hromady 
byli poslanec PSP ČR Josef Smýkal a starosta 
města Holešov a senátor Parlamentu ČR PaedDr. 
Zdeněk Janalík. Setkání zahájila stávající před-
sedkyně ing. Jana Doleželová, poté následovaly 
další body dle programu. Zprávu o činnosti před-
nesla trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, která 
shrnula činnost oddílu za poslední rok. 

ČINNOST ODDÍLU  
Klub v průběhu podzimu opět musel změnit 

své působiště a v současné době děvčata díky 
vstřícnému jednání s SFK Elko Holešov, jme-
novitě s jeho předsedou Petrem Labanczem, 
trénují v Holešově na stadionu Všetuly, kde hrají 
své zápasy ženy; žákyně soutěží na stadionu 
Míru. Na jaře vyhrálo družstvo žen suverénně 
Moravskoslezskou divizi žen sk. A a postoupilo 
do Moravskoslezské ligy žen, kde bohužel proží-
vá špatný fotbalový podzim a zatím se mu nedaří 
podle představ. Žákyně opět hrají  okresní přebor 
mladších žáků. V obou družstvech působí 44 ak-
tivních hráček a hráčů ve věku 8 - 30 let - oproti 
loňskému roku došlo k omlazení kádru, ze kterého 
v současném týmu žen hraje 11 děvčat, která pů-
sobila v celku žákyň. Cílem žen je po špatné pod-
zimní části soutěže udržet se v Moravskoslezské 
lize žen, žákyně po odchodu opor do družstva žen 
bojují o 4. místo v tabulce. Do tréninkové činnosti 
celku žákyň se na podzim kromě předsedkyně 
oddílu zapojili i Tomáš Kotas a Jolana Ďurišová, 
za což jim patří poděkování.

Klub v minulém roce uspořádal 6 turnajů 
pro ženy, děti a příchozí, z nichž nejvýznamnější 

byly dva mezinárodní turnaje - v prosinci v hale 
1. ZŠ a v srpnu  turnaj na otevřeném hřišti. Ženy 
se aktivně zúčastnily 8 turnajů, z nichž nejvý-
znamnější byly mezinárodní akce v Diakovcích 
na Slovensku a v rakouském Lilienfeldu. Každo-
ročně pořádáme dvě soustředění: zimní proběhlo 
letos v Rajnochovicích  a letní se konalo v Uher-
ském Brodě za účasti 20 hráček. Velmi úspěšné 
jsou rovněž mimofotbalové akce klubu: v únoru 
jsme uskutečnili pro své členky plesovou zábavu, 
která se bude konat i v roce příštím, a  v červenci 
jsme uspořádali úspěšný sjezd řeky Vltavy pro 
všechny členky oddílu. O své činnosti informuje 
oddíl v periodikách a tisku - články o dívčí kopané 
uveřejňují Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, 
Kroměřížský deník, Dnes, Naše adresa a Zlínský 
deník.  Další informace o klubových aktivitách lze 
získat na stránkách: www.dfkholesov.cz.  

HOSPODAŘENÍ DFK
Hospodaření oddílu mělo kladný výsledek: 

výboru se podařilo zajistit generálního sponzora 
činnosti, kterým je Olympia, o.s., jež má rozho-
dující podíl na finančním zajištění všech rozho-
dujících aktivit - díky němu má oddíl zajištěny 
hrací a tréninkové podmínky, dopravu autobusem 
na zápasy žen, nové dresy a hrací míče, sou-
středění, finanční pokrytí turnajů apod. Pokladnu 
DFK naplnil jednak tento sponzor, dále činnost 
podpořilo dotacemi město Holešov a Krajský 
úřad Zlínského kraje, členské příspěvky, pořádání 
vlastních turnajů a zábavy.

CO SE PŘIPRAVUJE
Činnost oddílu bude jistě pokračovat s ještě 

větší intenzitou, neboť se podařilo zapojit do spo-
lupráce většinu rodičů a příznivců hráček, kteří vy-
tvářejí vynikající atmosféru a zázemí při zápasech 
a společných klubových akcích. Oddíl má svůj 
Fanclub, který jej doprovází  při zápasech týmu 
žen, a protože cestujeme opět autobusem, mohou 
utkání zhlédnout všichni naši příznivci. V letošní 

sezóně kromě 6 turnajů  pro mládež, zimního 
a letního soustředění uspořádá DFK Holešov 2. 
mezinárodní halový turnaj v ženské kopané, který 
se bude s přívlastkem „Mikulášský“ konat 5.12. 
2009 v Holešově ve sportovní hale pod záštitou 
poslance PSP ČR Josefa Smýkala a Zdeňka Gry-
gery, reprezentanta ČR v kopané.  Další akcí bude 
zábava DFK Holešov, kterou opět uspořádá oddíl 
začátkem roku 2010. Zakončení letošního roku 
proběhne tradičně v prosinci společně s rodiči 
hráček, zimní soustředění se bude konat koncem 
ledna 2010 ve Valašských Kloboukách. Do budou-
cí sezóny uvažuje výbor vzhledem k velké hráčské 
základně o zřízení B týmu žen.

Poděkování za tuto pozitivní bilanci patří 
všem hráčkám obou družstev, jejich rodičům, 
všem našim příznivcům a sponzorům, kteří pod-
porují působení našeho oddílu.

V diskusi hovořili členové DFK o výši člen-
ských příspěvků, kapitánka Hana Samsonková 
poděkovala všem za zajištění chodu oddílu; slovo 
si vzali rovněž oba hosté, z nichž především 
poslanec PSP ČR Josef Smýkal nastínil směry 
a fungování oddílu v budoucnosti v Holešově.

V závěru VH byly schváleny nové stanovy, 
obecné zásady členství v klubu, dále byl doplněn 
výbor o novou členku, takže v současnosti v něm 
pracuje 7 členů. Předsedkyní DFK Holešov byla 
po skončení valné hromady na zasedání nového 
výboru opět zvolena ing. Jana Doleželová.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře 
a celková účast 46 členů a hostů umocnila pozi-
tivní hodnocení činnosti oddílu.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Fotbalisté vyhráli, remizovali i prohráli

Holešovští volejbalisté mají v letošním ročníku 2. NL nejhorší vstup 
do soutěže za celou svou dobu působení v této soutěži. Krčí se na po-
sledním místě tabulky s nulovým úspěchem ve vítězství v zápasech. 

Potvrdilo se to i v dalším kole, kdy Holešovští zajížděli do Bučovic. 
Tento zkušený celek s mnoha bývalými extraligovými hráči (Dubš, Chro-
mý) vždy patřil k družstvům na prvních místech tabulky.

V prvním zápase byly Bučovice lepší ve všech činnostech. Pro 
diváky to muselo vypadat, jako by si domácí volejbalisté pohrávali se 
soupeřem jak kočka s myší. Domácí vyhráli jasně 3:0. 

Druhý odvetný zápas byl už oboustranně kvalitní a pohledný, 
dařilo se hlavně Matelovi na postu univerzála a po dlouhé době zahráli 
i smečaři. Domácí vždy v koncovkách holešovské volejbalisty přehráli 
zkušenostmi, kvalitním příjmem a následnou rychlou hrou středem i do 
kůlů. Holešov prohrál i druhý zápas, tentokrát 1:3. 

Ale i když se prohrálo, bylo to se ctí a bojovností. Předvedená hra 
je příslibem do dalších utkání s družstvy z našeho patra tabulky.

Sestava: Nesrsta, Janečka, Matela, Chytil, Raška, Ohlídal, 
Koláček, Stárek, Vaculík, pro nemoc omluven Nášel.

Volejbalisté začali špatně

SFK ELKO Holešov - FC Velké 
Karlovice-Karolinka 

3    1:0)    0
Po vítězném utkání v Os-

trožské Nové Vsi nastoupili hrá-
či Holešova proti družstvu, které 
několik sezón bojovalo v divizní 
soutěži. Již od začátku aktivně 
zaměstnávali hostující obranu, 
a tak se soupeř dostal na domácí 
polovinu až v osmé minutě. První 
velká šance přišla ve 12. minutě, 
kdy centr nadzvedl nad brankáře 
Josef Křenek a míč poprvé zamířil 
do sítě - 1:0. V 15. minutě měli 
první šanci hosté, ale míč posla-
li vedle Krejčího svatyně. V 19. 
minutě došlo k vážnému zranění 
domácích stoperů, kteří se ve sna-
ze odvrátit míč srazili hlavami. 
Střet Charuza - Odstrčilík odnesl 
prvně jmenovaný zlomenými zuby 
a roztrženou pusou. Druhý hráč 
s ovázanou hlavou utkání dokon-
čil, ale domácí hráli chvíli v devíti 
hráčích. Na plochu přišel Bačík 
a chvíli po něm se vrátil ošetřený 
Odstrčilík. Ve 33. minutě zahrával 
rohový kop Bejtkovský,  ale Barták 
ani Marek nemířili dobře. Hezká 
šance vznikla ve 42. minutě, kdy 
do uličky podal Sedlaříkovi míč 

Slováček, ale jeho střelu vytěsnil 
obránce do tyčky. I přes velkou 
snahu se domácím nedařilo pojistit 
výsledek, a tak do šaten odcházeli 
pouze s těsným výsledkem 1:0. 
V 50. minutě dostal faulující Hani-
čák žlutou kartu. Následný trestný 
kop zahrál zpoza šestnáctky Od-
strčilík. Jeho střelu brankář Sedlák 
vyrazil na tyč, odraženým míčem 
trefil Marek břevno a další doráž-
kou Křenek netrefil branku. Dobrá 
akce přišla v 57. minutě, kdy špatně 
stojícího brankáře překvapil ze 40 
metrů Bejtkovský a stav se změnil 
na 2:0. V 59. minutě zahrál Sedlařík 
jeden z mnoha rohových kopů, míč 
minul dva jeho spoluhráče a přistál 
u Roubalíkových nohou, který z pěti 
metrů rozvlnil síť po třetí - 3:0. V 73. 
minutě mohl zvýšit Uruba, ale jeho 
střelu brankář vyrazil. V 82. minutě 
se to začalo na hřišti žlutit a červe-
nat. Do šaten tak předčasně ode-
šel Petr Červenec. Domácí ještě 
mohli zvýšit stav po dobrém útoku 
osy Ohlídal, Roubalík, Bejtkovský, 
ale střelu posledně jmenovaného 
vykopl z brankové čáry obránce 
Mikula. Za velmi chladného počasí 
utkání přihlíželo 120 spokojených 
diváků.

Holešov: Krejčí - Barták, 
Charuza, Odstrčilík, Münster 
- Bejtkovský, Sedlařík, Marek, 
Roubalík - Křenek, J. Slováček.

Střídání: 19. min. Bačík 
za Charuzu, 70. min. Uruba 
za Slováčka a v 82. min. Ohlídal 
za Sedlaříka. 

Rozhodčí: René Stodůlka 
z Choryně, asistent Petr Holub 
z Val. Meziříčí a Jan Prokop ze 
Zlína. 

FC Slušovice - SFK ELKO 
Holešov

1    (0:0)    1
Holešov stále pronásledují 

zranění. Ve Slušovicích tak na-
stoupil bez zraněného Charuzy 
a chyběl i tahoun akcí Rouba-
lík. Diváci neviděli nijak extra 
fotbal, hodně bojovnosti bylo 
mezi šestnáctkami. Více práce 
měl holešovský brankář Krejčí, 
ale se všemi šancemi soupeřů 
si poradil.  Do 25. minuty zahrá-
vali domácí pět rohových kopů, 
ale nic z nich nevytěžili. Ve 24. 
minutě  byl v šestnáctce jasně 
faulován holešovský Barták, ale 
píšťalka rozhodčího mlčela. Ve 31. 
minutě zůstal opět nepotrestaný 
faul na Sedlaříka a přinesl první 
střídání. Ve druhé půli musel být 
střídán Odstrčilík, který se sešitou 
hlavou nemohl dál pokračovat. 
Ve 48. minutě využil domácí Vávra 
nepozornosti v obraně, šel sám 
na Krejčího, který však bravurním 
zákrokem sebral útočníkovi míč 
z kopačky. Ještě v 59. minutě na-
střelili domácí vrch břevna. Když 
se utkání blížilo k bezbrankové-
mu závěru, využil v 84. minutě 
zaváhání v holešovské obraně 
Šimek a otevřel skóre na 1:0. Hos-
ty však nepoložil. Ti bojovali dál 
a v 88. minutě nadzvedl Barták 
míč temenem hlavy do rohu bran-
ky a vyrovnal na konečných 1:1. 
Holešov si tak ze Slušovic odvezl 
zasloužený bod.   

Holešov: Krejčí - Belza, Ba-
čík, Odstrčilík, Barták - Bejtkov-
ský, Sedlařík, Münster, Marek 
- J. Křenek, Slováček.

Střídání: 31. min. Ohlídal 
za Sedlaříka, 46. min. T. Křenek 
za Odstrčilíka, 79. min. Uruba 
za Slováčka. 

Rozhodčí: Dostálek z Bílovic, 
Zpěvák, Bernatík. Utkání sledova-
lo 90 diváků.   

FC Morkovice - SFK ELKO 
Holešov

3    (1:0)    0
I když po dobrých výsledcích 

z minulých kol odjížděli hráči Hole-
šova do Morkovic s přesvědčením 
bodovat, jejich očekávání se nena-
plnilo. Někteří hráči podali velmi 
rozpačitý výkon, z čehož nakonec 
rezultovala vysoká porážka. Ví-
tězství domácích bylo zasloužené, 
výrazně však k němu přispěli hos-
té. V 5. minutě po akci a přihrávce 
J. Křenka Ohlídal minul branku. 
V 11. minutě naopak Krejčí vyrazil 
tvrdou ránu na roh. Ve 25. minutě 
přišla chybná rozehrávka v záloze, 
upadnutí obránce a Bleša s přehle-
dem otevřel skóre na 1:0. Hosté byli 
stále ve hře, ale Křenek, Marek ani 
Bejtkovský nedokázali svoje šan-
ce využít. Tři minuty po přestávce 
zazvonilo břevno Krejčího svatyně, 
od nějž se míč odrazil do Krejčího 
rukou. Namísto vyrovnání domácí 
Svoboda v 56. minutě lehce zvýšili 
na 2:0. V 73. minutě špatně vyře-
šil situaci Belza a domácí Hladký 
završil pohromu pro hosty na 3:0. 
Hosté si sice ještě vytvořili šance, 
ale do konce zápasu již branku 
nedokázali vstřelit.      

Holešov: Krejčí - Belza, Ba-
čík, Ohlídal, Münster - T. Křenek, 
Marek, Odstrčilík, Bejtkovský - 
Křenek, J. Sedlařík. 

Střídání: 46. min. Roubalík 
za Marka, 73. min. Vávra za Belzu. 

Rozhodčí: Bělunek z Vigan-
tic, asist. Kypr a Vrána. 
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Soutěž Holešovska

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
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Sudoku
Takřka čtyřicet čtenářů (je vidět, že nová soutěž má u čtenářů 

úspěch!) reagovalo na fotohádanku z čísla 18/2009 - a všichni odpově-
děli správně, nikdo se nesekl. „Dobrý den. Posílám odpověď na otázku, 
z kterého filmu pochází hláška: Co je to tady za hnusnou máničku: - Ty 
myslíš Gagarinova bratra? Je to 
z filmu Pelíšky a hlášku pronesl 
Miroslav Donutil se svým synem,“  
takhle nám v mailu na naši hádanku  
odpověděl Michael Blaško z Hole-
šova - a stává se výhercem pizzy 
v Restauraci Kanada. Jako druhý 
byl vylosován Petr Hrubý z Holešo-
va, který si v příštích dnech zajde na 
pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDO-
KU posíláme volné vstupenky do 
kina Svět Haně Špirkové z Holešo-
va a Jiřímu Tkadlečkovi z Jankovic. 
Všem vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v naší soutěži, která je i tentokrát postavena 
na filmových hláškách a výšplechtech. Jestlipak poznáte, ze které české 
komedie pochází tato hláška a který herec ji pronáší? 

„Haló, haló. Školní hlášení. Naše škola získala několik vstu-
penek na představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť 
přijdou do ředitelny.“

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.

Pryč je mládí ztracené,
krásné a nevybouřené.
Teď vrásky zdobí moji líc,
mládí však nevrátí se víc.
Co bylo dávno, prchlo v dál,
kdo by se dalších roků bál.
Dnes stříbro zdobí hlavu mou,
stáří je toho příčinou.

Já vím, že svět zas půjde dál,
věřím, že můj život za to stál.
Jen v dětech máme jistotu,
kráčí k novému životu.
Však věřte mi to, přátelé,
pohleďte na svět vesele.
Jen veselost je půl zdraví,
kdo mračí se, ten churaví.

(Z tvorby Jiřiny Stratilové,  
Centrum pro seniory 

Holešov)

ZTRACENÉ MLÁDÍ

<  Ilustrační foto Robert Rohál

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo? 
Všechno zlé je k něčemu dobré.

Ke které knize se rád vracíte?
Kámen a bolest od Karla Schulze.

Váš oblíbený umělec? 
Těch je víc, ale za všechny bych jmenoval alespoň Rembrandta, 
Bolka Polívku, Umberta Eca či Jana Wericha.

Jaký sport vás oslovuje?
Tenis, hokej, skateboarding a snowboarding.

Co máte rád na talíři?
Pirohy, šunkovou pizzu nebo rajskou omáčku a šišky.

Kde si rád posedíte?
S přáteli v parku, na chatě nebo v jakékoliv jiné nezakouřené míst-
nosti, což je ovšem v dnešní době snad téměř nemožné…

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Tak tam bych se nikdy nechtěl ocitnout a doufám, že se to ani nestane.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když se podaří, co se dařit má.

Z čeho máte největší obavu?
Z lidské blbosti, protože proti ní i bohové bojují marně a nedá se 
vyléčit ani vyfackováním.

Ve které historické době byste chtěl žít?
V době renesance, nejlépe ve Florencii nebo v Římě.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Tam okolo Levoči, odkud pochází rodina.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Restaurátor obrazů, ale to si asi ještě počkám (pokud se vůbec 
dočkám).

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím, že co se má stát, se stane.

Jakub Leško, 
student a kumštýř v jednom

Čestmír Řanda a Iva Janžurová 
ve filmu Pane, vy jste vdova!


