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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

AKCE !!!

Míchání interiérových 

a fasádních barev  

- 13 %

U Alberta, 
Tovární 31, 
HOLEŠOV

Tel.: 777 191 023

BARVY LAKYBARVY LAKY
I přes hospodářské těžkosti, se kterými se 

v současné době potýká prakticky celý svět, nezů-
stává Holešov z hlediska investic mrtvým městem. 
O tom svědčí nejen stavby, které s podporou státu 
vybudovalo město Holešov, ale i celá řada ostat-
ních a dobře viditelných  projektů.  Některé z nich 
již byly dokončeny, jiné jsou ve fázi realizace. 
Podrobně o tom píšeme na str. 4. (frs)

Holešov vzkvétá 
i navzdory krizi

150 pohlednic v nové publikaci

Ohlédnutí za 17. listopadem
Dnes již historické fotografie
z revolučních dnů roku 1989 

 nejen v Holešově.  
Foto na str. 18 a 19

Co vy na to, 
pane starosto?

V zámku byla v posledních 
dnech dokončena další 
část rekonstrukce. O co 
se konkrétně jedná? Co 
vy na to, pane starosto? 

Dokončili jsme rekon-
strukci další části zámku, 
jedná se o sklepní prostory, 
konkrétně o celé severní ra-
meno a část západní strany. 
Tyto prostory budou sloužit jako hudební klub pro 
produkci tzv. malých kulturních forem.

Jedná se vlastně o další díl do mozaiky, 
která podle našich představ vnímá zámek pře-
devším jako místo setkávání se všech Holešo-
vanů. Tento hudební klub bude samozřejmě pro 
všechny, předpokládáme však, že především jej 
budou využívat mladí lidé. Naše generace prožila 
na zámku v mládí hezké chvíle a řada lidí si tam 
našla životního partnera, díky čemuž vzniklo 
u mnohých emocionální pouto k této historické 
památce. Byli bychom rádi, aby podobné pouto 
vzniklo i u dnešní mládeže a k tomu by měl kromě 
jiného přispět i tento hudební klub.  Veřejnost si 
mohla prohlédnout tuto další opravenou část 
zámku v úterý 17. listopadu. Oficiálně pak bude 
klub otevřen v sobotu 5. prosince, kdy se tam 
bude konat tradiční  Bluesový podzimek. (sov)

Co se děje v zámku?

Unikátní pohlednice z konce 19. a začátku 
20. století  přináší nová publikace nazvaná HIS-
TORICKÉ POHLEDNICE HOLEŠOVA, kterou 
v příštích dnech vydává město Holešov v rámci 
Knihovničky Holešovska. Brožura, která má 
dvaapadesát stran a která obsahuje přibližně sto 
padesát pohlednic, pochází ze sbírky Ing. Leo-
polda Lišky. Ti, co si brožuru zakoupí, uvidí dnes 

už neexistující budovy či nejrůznější holešovská 
zákoutí anebo pohledy na město, které se bě-
hem let přece jenom podstatně změnilo.

Nechybí ani celá řada dobových snímků 
zámku či přilehlého parku z éry, kdy ještě celý 
objekt patřil rodině hrabat Wrbnů. 

Více na str. 13 a 17
(rr)
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Ladislav Kovařík v Holešově, Očadlíkova 
1350, tj. soubor aktiv, zejména nemovitého 
a movitého majetku: Podkladový balíček infor-
mací s vymezením podmínek a obsahu tohoto vý-
běrového řízení bude k dispozici v sídle správce, tj. 
Vodičkova 41, Praha 1, ve dnech: 16. 11. 2009 až  
27. 11. 2009 za nevratný poplatek 1 000  Kč plus 
DPH, a to po telefonickém objednání u správce. 
Podkladový balíček lze po dohodě zaslat či předat 
i jiným způsobem na náklady příjemce. Dále je 

Insolvenční správce prodá nejvyšší nabídce výrobnu nábytku 
možné po telefonickém objednání u správce zajistit 
prohlídku prodávaného majetku, a to dne 26. 11. 
2009 od 10.00 do 13.00 hod. 

Podmínkou vyhodnocení nabídky je složení 
vratné kauce ve výši 150 000 Kč do 27. 11. 2009  
na účet správce č. 231443589/0300 (jako variabilní 
symbol uveďte vaše IČ nebo RČ), která se započte 
na kupní cenu. Peněžitá jistota (kauce) nebude 
úročena. V případě, že vybraný zájemce neuzavře 
kupní smlouvu, kauce propadá ve prospěch majet-
kové podstaty. Do termínu 30. 11. 2009 do 15.00 
hodin předložte v jedné obálce na výše uvedenou 

adresu správce jeden originál přihlášky k účasti 
ve výběrovém řízení s vaší závaznou cenovou 
nabídkou podepsané zájemcem; podpis musí být 
úředně ověřen; dále písemný návrh kupní smlouvy 
a doklad identifikující účastníka výběrového řízení. 
Obálka musí být řádně zalepena a na líci označena 
slovy „Výběrové řízení Kovařík“.

Bližší informace: 
Ing. Lee Louda, insolvenční správce, adresa: 
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, tel: 602 197 719, 
e-mail: lee.louda@email.cz

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona 
č.128/2000  Sb., o obcích v platném znění zve-
řejňuje záměr pronájmu nebytových prostor 
v přízemí objektu č.p. 1420  na ul. Masarykova 
v Holešově o celkové výměře  37,8 m2.   

Min. nájemné prodejna 30,4 m2 á 660,- Kč/
m2/rok, ostatní prostory 7,4 m2 á 400,- Kč/m2/rok 
+ zálohy na energie cca 25.000 Kč/rok.

Zájemce o pronájem nebytových prostor 
musí podat žádost písemně, a to buď poštou na 
adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01  
Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději 
do 23. 11. 2009. 

 Žádost označená heslem „Masarykova 
1420“ musí obsahovat: řádné označení zájemce  

MĚSTO HOLEŠOV

dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění posledních změn a doplňků  zveřejňuje záměr prodeje obecních 
pozemků p. č. 989/1 o výměře 630 m2 a pozemek p.č. 13/4 o výměře  
239 m2 v k. ú. Kostelec u Holešova. Parcely mají společnou hra-
nici a jsou nabízeny k prodeji jako celek. Minimální cena 85 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené.
Zájemce o koupi obecních pozemků musí podat žádost písemně v za-
lepené obálce označené parcelními čísly pozemků, a to buď poštou 
na adresu Obecní úřad Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec 
u Holešova, nebo osobně do kanceláře Obecního úřadu Kostelec u Ho-
lešova, nejpozději do 10. 12. 2009 do 11.00 hod.

Žádost musí obsahovat: 

• Řádné označení zájemce (jméno, příjmení, trv. bydliště, rod. číslo)
• Nabídku kupní ceny za 1m2 
• Účel využití pozemku
• Termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu 
i náklady s prodejem spojené.

Rozhodnutí o prodeji bude učiněno zastupitelstvem obce Kostelec 
u Holešova na jeho nejbližším zasedání.

Bližší  informace o prodeji budou zájemcům poskytnuty v kanceláři 
o. ú. Kostelec u Holešova nebo na tel. č. 573 385 129 nebo 573 385 069 
v úředních dnech PO, ST v době od 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.30 hod.

V úterý 1. prosince rozsvítí  v 17 hodin  u obecního parku v Količíně 
za přítomnosti představitelů města Holešova vánoční strom. Součástí 
programu bude vystoupení žáků SZUŠ d-Music, pobočka Količín, vy-
stoupení Holešovského dětského pěveckého souboru Moravské děti. Po 
celou dobu programu večera bude pro všechny zdarma zajištěn teplý 
čaj.  Možnost zakoupení teplého svařáčku. 

Na Vaši účast se těší  členové osadního výboru.

V Količíně rozsvítí vánoční strom

Obec Kostelec u Holešova 

(IČO, bankovní spojení, č.ú., kontakt), živnostenské 
oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, předpoklá-
daný způsob využití nebytových prostor, nabídka 
ceny za m2 pronájmu za rok. Pronájem nebytových 
prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.

Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou: 
nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok, způsob 
využití nebytových prostor.

Bližší informace o pronájmu nebytových pro-
stor poskytne odbor správy nemovitostí Městského 
úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová, 
příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová.  Záměr pro-
nájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední 
desce v termínu od  2. 11. 2009 do 23. 11. 2009.

Ing. E. Fryčová, ved. odb. správy nemov.

Z důvodu plánovaných prací na zaří-
zení distribuční soustavy bude v úterý  
1. prosince vypnuta oblast Holešova, 
a to v době od 7 do 10.45. Jedná se 
o ulice Hanácká, Malá, nám. Dr. E. Beneše, 
Nerudova, Palackého. 

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

„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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Starosta města Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf Seifert v minu-
lých dnech přijali Jana Urubu z Holešova a  předali mu věcný dar a Pamětní 
list v deskách za osmdesátý bezpříspěvkový dar krve. Ocenění vzešlo na 
podnět Klubu dárců krve Kroměřížska, který jako nezisková organizace 
působí v regionu patnáct let. V návrhu Klubu dárců krve Kroměřížska se 
píše, že pan Jan Uruba daroval 28. 7.  2009 na oddělení transfuzní služby 
a hematologie nemocnice Kroměříž svou krev již po osmdesáté. 

Text a foto RR   

Uznání za darování krve

Podle zákona o ovzduší č. 
86/2002 Sb., o ovzduší, v platném 
znění, lze spalovat v otevřených 
ohništích dřevo a suché rostlinné 
materiály, přičemž tyto materiály 
nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. Spalování musí 
probíhat za vhodných klimatických 
podmínek, tzn. že okolí nesmí být 
obtěžováno kouřem. Město Holešov 
připravilo projekt stavby  „Odpadové 

Informace k pálení větví 
centrum“, které bude navazovat na 
areál Technických služeb Holešov. 
Větve budou štěpkovány a používá-
ny s odpadem ze zeleně k výrobě 
kompostu.  Město Holešov získalo 
na tuto akci dotaci z operačního 
programu Životní prostředí, částka 
je hrazena z prostředků SFŽP.

Ing. Lenka Brezanská
referent odb. životního prostředí
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I přes hospodářské těžkosti, které postihly 
v letošním roce prakticky celý svět, se Holešov 
rozvíjí a nové investice jsou vidět na každém 
kroku. Kromě desítek milionů, které  byly in-
vestovány do rekonstrukce zámku i zámeckého 
parku,  město letos kromě jiného uvedlo do pro-
vozu několik kilometrů nových cyklostezek, 
dokončilo novou lávku přes Rusavu a bezmá-
la stomilionovou stavbu kanalizace v Žopích 
a Dobroticích. Realizovány byly i další akce. 

Vedle společných investic města a státu 
však nezůstávají pozadu ani jiné subjekty, což 
je patrné zejména v poslední době. Jak jsme 

Holešov vzkvétá i v době hospodářské recese
již psali v minulém čísle, společnost DuPont 
začala ve Všetulích s výstavbou nové továrny 
na výrobu fólií, České dráhy splnily svůj slib 
a začaly s rekonstrukcí nádražní budovy, nový 
kabát dostává také internát policejní školy. 
Centrum města pak vyšperkovala zmoderni-
zovaná budova Elektrocentra Karhan, která 
tak společně s opravenou budovou restaurace 
Tacl tvoří hezký kout na křižovatce Palackého 
a Nerudovy ulice.     

Pomalu rovněž končí výstavba základní  
infrastruktury průmyslové zóny. Celý areál již 
disponuje inženýrskými sítěmi i systémem pří-

vodu pitné vody, vyřešen je také odvod odpad-
ních i dešťových vod. Z dokončených prací jsou 
pro občany nejviditelnější nové cyklostezky, 
západní nájezd do zóny ve Všetulích či kruhová 
křižovatka u Martinic. Byť podle některých řidičů 
větších vozidel je tento rondel pro plynulé projetí 
vzhledem k dostatku místa kolem zbytečně 
úzký. Připraveno je i nové přivedení železniční 
vlečky na trať Kojetín - Valašské Meziříčí. Domi-
nantou průmyslové zóny viditelnou ze širokého 
okolí se stal rovněž věžový vodojem. 

(frs)

Na stavbě firmy DuPont probíhá v těchto dnech čilý pracovní ruch. Továrna by měla být do roka dostavěna.  

Povedená přestavba rohového domu Elektrocentra Karhan. Policejní internát získá společně s izolací i hezkou fasádu. 

Budova vlakového nádraží už potřebovala rekonstrukci jako sůl. 
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OPD
Lépe se vám pojede
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů 
EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.

Například na Vsetínsku byla z OPD fi nancována výstavba nového úseku 
SILNICE I/57 SEMETÍN–BYSTŘIČKA, 1. STAVBA.

Dokončením úseku silnice I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba, byl udělán důležitý 
krok pro přeložení silnice I/57 na novou trasu, která povede mimo zastavěné území. 
V oblasti tak vznikne nová dopravní osa, kterou bude možno i napojit na dálnici D47. 
Provoz po novém úseku silnice I/57 bude plynulejší, bezpečnější a také se výrazně 
zlepší životní prostředí v oblasti.

www.OPD .cz

inz_Holesovsko 180x261 BW.indd   1 5.11.2009   14:48:57
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Přijaté usnesení č. 335/2009. Rada 
města Holešova doporučila  Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
pořízení změny územního plánu 
města Holešova na návrh Mila-
dy Jakubčíkové, bytem Holešov, 
ze dne 12.10.2009 spočívající 
ve změně funkčního využití pozem-
ků p.č. 750/4, 781/4, 781/5, 781/6, 
781/7, 781/8 a 781/17 v k.ú. Vše-
tuly na plochy výroby se záměrem 
výstavby fotovoltaické elektrárny. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 336/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova zrušit jeho usnesení č. 
ZM/81/2009 ze dne 15.6.2009 
týkající se ukončení platnosti 
Regulačního plánu části města 
Holešova - lokalita Za Kozrá-
lovem. Zodpovídá: Ing. Rado-
mír Šťastný. Termín: ZM 12. 11. 
2009.
Přijaté usnesení č. 337/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
pořízení změny Regulačního plá-
nu části města Holešova - lokalita 
Za Kozrálovem spočívající v ukon-
čení jeho platnosti. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 
12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 338/2009. 
Rada města Holešova schválila 
podání žádosti o dotaci v rámci 
Regionálního operačního pro-
gramu (ROP) „Střední Morava“ 
-  výzva 15, prioritní osa 2.2.2. 
- Infrastruktura pro rozvoj soci-
álních služeb na rekonstrukce 
a opravy v Centru po seniory, 
p.o., Holešov v celkové výši 
18.970.000 Kč se spoluúčastí 
z rozpočtu CPS ve výši 15 %, 
tj. 2.845.500 Kč. Zodpovídá: 
Ing. Karel Bartošek. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 339/2009. Rada 
města Holešova schválila zřízení 
věcného břemene na pozemku 
p.č. 1817/1, vodní plocha, v k.ú. 
Dobrotice s podnikem Povodí Mo-
ravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, IČ 
70890013, v souvislosti s investič-
ní akcí „Dobrotice, Žopy - odkanali-
zování“ dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 340/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila zřízení věcného břemene 
na pozemku p. č. 1938/1, 1939/2, 
1940/2, 1941/2, 1942, 1943/1, 
1943/15 a 3506, vše  k.ú. Ho-
lešov, se společností E.ON 
Distribuce, a.s., České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400,  zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, 
s.r.o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,  
v souvislosti s realizací stavby 
„SB-4506-350, Holešov, Nad Sa-
dovou II - 9 RD, město“ za cenu 

Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 26. října 2009

100 Kč/m2 + 19 % DPH. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 341/2009. Rada 
města Holešova schválila přílohu 
č. 1 k nařízení města Holešova č. 
1/2002  dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 342/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit bezúplatné nabytí 
majetku z vlastnictví Pozem-
kového fondu České republi-
ky, Praha 3, Žižkov, Husinec-
ká 1024/11a, IČ 45797072, a to 
pozemků p.č. 358/20 (PK 366) 
a p.č. 358/27 (p.č. 358/8), k.ú. 
Žopy, v souvislosti s investič-
ní akcí „Holešov - cyklostezka 
Holešov“. Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: ZM 12. 
11. 2009.
Přijaté usnesení č. 343/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit bezúplatné nabytí majetku 
z vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, 
tř. T. Bati 21, IČ 70891320, a to 
pozemky p.č. 451/4 (p.č. 451/1)  
a p.č. 451/5 (p.č. 451/1), k.ú. Žopy, 
v souvislosti s investiční akcí „Hole-
šov - cyklostezka Holešov“. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 344/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova 1. zrušit usnesení zastupi-
telstva města č. 51/2008 ze dne 
28. 4. 2008 a 2. schválit uzavření 
kupní smlouvy s Povodím Mora-
vy, s.p., na základě které město 
Holešov nabude do vlastnictví 
oddělený díl „a“ o výměře 262 
m2 od pozemku p.č. 1871/1 
v souvislosti s investiční akcí 
„Dobrotice, Žopy - odkanalizo-
vání“ dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 345/2009. Rada 
města Holešova schválila vyhlášení 
výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce MŠ Všetu-
ly“ dle předloženého návrhu.
Osloveny budou f i rmy: 
1. Rudolf Duba - Stavoservis, 
Kroměříž, Březinova 653, 2. 
Rostislav Vlček - zednictví, Ho-
lešov, Masarykova 1391, 3. RA-
VAL INTERIER, s.r.o., Holešov, 
Sušilova 1234, 4. Topič, s.r.o., 
Roštění 101, 5. LENA STAVEBNÍ, 
s.r.o., Holešov, Palackého 62. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 346/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
bezúplatné nabytí majetku z vlast-
nictví ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, a to 
pozemků p.č. 2001/4 a 2001/5, vše 
k.ú. Holešov, z důvodu přípravy 

realizace stavby „Silnice II/490: 
Holešov - jihovýchodní obchvat“. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 347/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku  
p.č. 641/1, k.ú. Všetuly, se Zlín-
ským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, 
v souvislosti s investiční přípra-
vou průmyslové zóny Holešov 
„Stavba č. 3“ dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezod-
kladně. 
Přijaté usnesení č. 348/2009. Rada 
města Holešova I. schválila výpůjč-
ku parkovacích ploch Technickým 
službám Holešov,  s.r.o., za účelem 
zpoplatnění parkování. Jedná se 
o tyto lokality (parkoviště): - nám.  
Dr.  E.  Beneše, ulice Plačkov,  
ulice Grohova, ulice Nerudova, 
ulice Novosady u domu č.p. 1600 
- 1602 a II. pověřila starostu města 
uzavřením příslušných smluv o vý-
půjčce. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 349/2009. 
Rada města Holešova pověřila 
ředitele Městského kulturního 
střediska zajištěním ozvučení, 
scénického osvětlení a vyba-
vení hudebního klubu zámku 

včetně potřebných výběrových 
řízení. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: 5. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 350/2009. Rada 
města Holešova schválila změnu 
rozpočtu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Sluníčko, Hole-
šov, Havlíčkova 1190, dle předlo-
ženého návrhu. Zodpovídá: Lenka 
Pacíková, ředitelka MŠ. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 351/2009. 
Rada města Holešova schválila 
změnu rozpočtu příspěvkové 
organizace Centrum pro seni-
ory, Holešov, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Ivana 
Bozděchová, ředitelka organiza-
ce. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 352/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 7/2009 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ilona Kupková. 
Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 353/2009. 
Rada města Holešova schválila 
změnu rozpočtu příspěvkové or-
ganizace Městské kulturní stře-
disko Holešov dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Pavel 
Chmelík, ředitel organizace. Ter-
mín: bezodkladně.

(Pokračování na str. 7)
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Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 26. října 2009

(Pokračování ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 354/2009. Rada 
města Holešova schválila 1. Zá-
kladní škole Holešov změnu roz-
počtu na rok 2009 dle přiloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Jarmila 
Růžičková, ředitelka školy. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 355/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila 1. udělení Pamětního listu 
v deskách u příležitosti 30. vý-
ročí založení oddílu vzpírání TJ 
Holešov Františku Nedopilovi, 
Vladislavu Doleželovi, Lence 
Orságové, Jiřímu Orságovi 
a Danielu Kolářovi za zásluhy 
o rozvoj vzpírání v Holešově 
a 2. poskytnutí mimořádné fi-
nanční dotace ve výši 3.000 Kč 
TJ Holešov oddílu vzpírání, IČ 
181 88 389, na podporu realiza-
ce soutěže ve vzpírání „Mezi-
národní velká cena Holešova“, 
která se uskuteční 7. 11. 2009. 
Částka bude čerpána z kapitoly 
51 - Rada města. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně. 
Přijaté usnesení č. 356/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
vyhlášení volného dne na 1. Zá-
kladní škole Holešov a 2. Základní 
škole Holešov dne 16. 11. 2009 
z technických a organizačních dů-
vodů. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 357/2009. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření smlouvy o výpůjč-
ce části městského pozemku 
p. č. 93/1, ostatní plocha, k.ú. 
Dobrotice, o výměře 19 m2, se 
Stanislavem Lobpreisem, bytem 
Dobrotice, za účelem údržby 
na dobu neurčitou.  Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 358/2009. Rada 
města Holešova přerušila jednání 
o uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání bytu vel. 1+2, o výměře 89,40 
m2, označeného č. 3, v městském 
domě čp. 974 na ul. Palackého 
v Holešově do příští schůze rady 
města. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: 9. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 359/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s An-
nou Tkadlčíkovou, bytem Hole-
šov, na užívání bytu vel. 1+0, 
o výměře 36,72 m2, označeného 
č. 9,  v městském domě čp. 1597 
na ul. Novosady v Holešově. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 360/2009. Rada 
města Holešova schválila 1. pro-
dloužení nájemní smlouvy uzavřené 
s Květoslavou Oračkovou na užívá-
ní bytu č. 8 v městském domě na ul. 
Nábřeží čp. 282 v Holešově na dobu 
určitou do 30. 11. 2010 a možnosti 
jejího prodlužování za předpokladu 
plnění všech ustanovení nájem-
ní smlouvy a 2. pověřila vedoucí 
odboru správy nemovitostí, aby 
zabezpečila plnění tohoto usnese-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 361/2009. 
Rada města Holešova schválila 
dohodu o výměně bytů uzavře-
nou mezi Zdeňkem Nelešov-
ským, byt č. 5, vel. 1+1, Holešov, 
Novosady čp. 1601, a Radkem 
Nelešovským, byt č. 13, vel. 1+1, 
Holešov,  Palackého čp. 1400. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 362/2009. Rada 
města Holešova schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s Romanou 
a Martinem Novákovými, bytem 
Holešov, na užívání bytu vel. 1+1, 

o výměře 56,00 m2, označeného 
č. 3, v městském domě čp. 1602 
na ul. Novosady v Holešově.  Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 363/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
prodeje části městského pozem-
ku p.č. 1828/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 20 m2, k.ú. Dob-
rotice, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 364/2009. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje 
městského pozemku p.č. 1962/2, 
orná půda, o výměře 375 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 365/2009. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit bezúplatné nabytí 
budovy bez čp/če na p.č. 1608/7 
a pozemku p.č. 1608/7, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 
379 m2, k.ú. Holešov, od České 
republiky - Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 12. 11. 2009. 
Přijaté usnesení č. 366/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
prodej části městského pozemku 
p.č. 647, ostatní plocha, o výmě-
ře cca 15 m2, k.ú. Všetuly, Luďku 
a Ludmile Holotíkovým, bytem Kos-
telec u Holešova, za kupní cenu 250 
Kč/m2 + náklady s prodejem spoje-
né. Smlouva bude uzavřena v ter-
mínu do 31. 4. 2010. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem pozbývá toto usne-
sení platnost. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 367/2009. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit 1. prodej 
části městského pozemku p.č. 
1923/3, ostatní plocha, o výměře 
cca 200 m2 a části městského 
pozemku p.č. 1923/4, trvalý trav-
ní porost, o výměře cca 900 m2, 
k.ú. Holešov, Martinu Vránovi, 
bytem Holešov, za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené a (Smlouva bude uza-
vřena v termínu do 31. 4. 2010. 
Po marném uplynutí uvedené 
lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení plat-
nost.) 2. prodej části městského 
pozemku p.č. 1923/3, ostatní 
plocha, o výměře cca 250 m2 

a části městského pozemku p.č. 
1923/4, trvalý travní porost, o vý-

měře cca 1.000 m2, k.ú. Holešov, 
Bc. Jiřímu Půčkovi, bytem Ho-
lešov, za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. 
(Smlouva bude uzavřena v ter-
mínu do 31. 4. 2010. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způso-
bené nabyvatelem pozbývá toto 
usnesení platnost.) Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 368/2009. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
bezúplatné nabytí částí pozemků 
p.č 1801/1, ostatní plocha, silni-
ce, o výměře určené v GPL 42 
m2, p.č. 1828/3, ostatní plocha, 
o výměře určené v GPL 120 m2, 
p.č. 1828/6, ostatní plocha, o vý-
měře určené v GPL 916 m2, k.ú. 
Dobrotice, a pozemků p.č. 439, 
ostatní plocha, silnice, o výměře 
3.408 m2 a p.č. 477, ostatní plo-
cha, silnice, o výměře 8.923 m2, 
k.ú. Žopy, z vlastnictví Zlínského 
kraje do vlastnictví města Holešo-
va. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 369/2009. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smlouvy o výpůjčce  
budovy čp. 1409 (Mateřská škola 
Sluníčko, Holešov) ve vlastnictví 
ČR, Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, sto-
jící na městském pozemku p.č. 
2952/2, k.ú. Holešov, s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do doby, než bude 
vyřešen její bezúplatný převod 
do  majetku města Holešova, 
nejméně však na dobu 1 roku. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 370/2009. Rada 
města Holešova schválila přijetí 
finančního daru - dotace  od Zlín-
ského kraje na podporu činnosti 
Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Holešov ve výši 60.000 Kč. 
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 371/2009. 
Rada města Holešova schválila 
smlouvu o kontrolní činnosti 
- poradenství se společností 
MG Credit, s.r.o., Zlín-Louky, 
Růžová 195, IČ 60705795, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. František Fuit. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 372/2009. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 12. října 2009. 

PaedDr. Zdeněk Janalík v.r.,
starosta města

Gabriela Hradilová v.r.,
ověřovatelka zápisu
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Lechotice (frs) - Další za-
sedání Mikroregionu Holešovsko 
(MH)  hostila v pondělí 2. listopadu 
obec Lechotice. Zdejší starosta 
Petr Maňásek přivítal své kolegy 
a další hosty v budově místní ma-
teřské školy a na úvod je seznámil 
s plánovanou rekonstrukcí tohoto 
objektu. 

Zasedání se tentokrát zú-
častnila řada významných hostů. 
Poslanci Parlamentu ČR Michaela 
Šojdrová, Pavel Svoboda a sená-
tor Zdeněk Janalík, ten zároveň 
v roli zástupce Holešova v  MH. 
Přítomni byli také krajští zastupitelé 
Tomáš Šimčík a Rudolf Seifert.

Michaela Šojdrová i Pavel 
Svoboda ve svých vystoupeních 
hovořili o přípravě státního rozpoč-
tu na příští rok a z toho plynoucích 
dopadech na obecní rozpočty. „Pe-
níze nejsou,“ přiznal lakonicky člen 
rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny Pavel Svoboda. Jak 
uvedl, propad rozpočtů měst se 
očekává ve výši 10 až 20 procent. 
V té souvislosti rovněž informoval 
o uzavření dohody, podle níž v le-
tošním roce nedojde v Poslanecké 
sněmovně k tak zvanému porcová-
ní medvěda, tedy k úpravám roz-
počtu, při nichž se snaží jednotliví 

Zasedání Mikroregionu Holešovsko hostily tentokrát Lechotice

Jednání se zúčastnili členové Parlamentu ČR i krajští zastupitelé

poslanci získat finanční částky na 
projekty do regionů, v nichž byli 
zvoleni. „Udělám však všechno 
pro to, abych v rámci možností 
pomohl svému regionu,“ zdůraznil 
holešovský poslanec.       

V debatě vystoupil rovněž 
krajský zastupitel Tomáš Šimčík, 
který je zároveň členem výbo-
ru Regionální rady soudržnosti 
Střední Moravy. Prostřednictvím 
této rady jdou do Olomouckého 
a Zlínského kraje v rámci tzv.  Re-
gionálního operačního programu 
Střední Moravy peníze z Evropské 
unie. Tomáš Šimčík přítomným sta-
rostům nabídl pomoc při čerpání 
peněz z evropských fondů. 

Starosta Martinic Oldřich Stís-
kal seznámil přítomné s finanční 

zprávou. Výdaje MH letos smě-
řovaly do školení starostů obcí, 
které se týkalo práce na počítači. 
V posledních čtyřech obcích se 
podařilo dokončit varovný systém. 
Mikroregion rovněž zakoupil pro 

státní policii přístroj na detekci al-
koholu. Starosta Stískal dále uvedl, 
že příspěvky obcí do kasy mikrore-
gionu, které nyní tvoří 15 korun na 
občana, se nebudou navyšovat.

V příštím roce chtějí starosto-
vé investovat do značení cyklotras 
na jihu MH, pořídit tzv. party stan 
na konání společenských akcí, pře-
nosné pódium a také ozvučovací 
aparaturu. Rovněž hodlají osadit 
vjezdy do obcí tabulemi s logem 
Mikroregionu Holešovsko. V rámci 
společenského dění chtějí uspořá-
dat soutěže například v požárním 
sportu či kopané. Starosta Lipner 
také navrhoval, aby mikroregion 
vydal dvakrát do roka vlastní zpra-

vodaj, ale některým jeho kolegům 
se zdály náklady na pořízení tisko-
viny vysoké. 

Nejdelší debata v Lechoticích 
byla vedena na téma fungování 
skládky v Bystřici pod Hostýnem, 
kterou Holešov a okolní obce spo-
luvlastní. Tento problém se pravi-
delně vrací na jednání  mikroregio-
nu. Starostové z Holešova a okol-
ních vesnic nemohou proti obcím 
z Bystřicka a samotné Bystřici pod 
Hostýnem, které skládku rovněž 
spoluvlastní, prosadit své představy 
o tom, jak by měla společnost pro-
vozující skládku fungovat, přičemž 
současný stav je pro obce Mikrore-
gionu Holešovsko nevýhodný. 

Jednání se vedle starostů zúčastnili i velitel holešovského policejního 
oddělení a zástupci Technických služeb Holešov.  

 Na jednání mikroregionu do Lechotic přijeli členové Parlamentu ČR i krajští zastupitelé.  

Nový přístroj na detekci alkoholu v krvi řidičů předal předseda Mik-
roregionu Holešovsko Petr Lipner veliteli Obvodního oddělení Policie ČR 
v Holešově Janu Novákovi na nedávném jednání starostů v Lechoticích. 
Přístroj byl zakoupen z prostředků mikroregionu. Podle policisty se jedná 
o kvalitní zařízení, které urychlí dokazování jízdy pod vlivem alkoholu 
před soudem. Jak uvedl, policisté díky tomu nebudou muset vozit krev 
řidičů na rozbor. „Jedná se o výsledek dobré spolupráce mezi policií 
a mikroregionem,“ uvedl velitel Novák a poděkoval za přístroj.   

Při této příležitosti rovněž vystoupil starosta Holešova Zdeněk Janalík 
a opakovaně poděkoval policii za nedávný zásah ve Školní ulici. Velitel 
holešovského oddělení v té souvislosti uvedl, že akce měla vedle konkrét-
ních výsledků v oblasti trestního stíhání také psychologický efekt, neboť 
od té doby policisté nezaznamenali jediný případ krádeže či násilí. 

(frs)

Velitel policejního oddělení v Holešově přebírá od předsedy 
mikroregionu detekční přístroj.

Mikroregion zakoupil policii 
přístroj na detekci alkoholu
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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

Osobní automobil cena od cena do
do 1000 ccm 1218 1690
do 1250 ccm 1218 2250
do 1350 ccm 1218 2460
do 1650 ccm 1740 3182
do 1850 ccm 1740 3482
do 2000 ccm 2260 5368
do 2500 ccm 2620 5696
nad 2500 2620 7572

nákladní automobil
do 3500kg 3658 7190
od 3500-12000 kg 6216 10004
nad 12000 kg 8928 14198

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ?

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

E-mail: votava.josef@post.cz

ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE VINOTÉKY

Slavnostní předání zástavy Vyšší policejní 
školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra 
ČR v Holešově se uskutečnilo dne 27. října 2009 
od 10 hodin v areálu školy. Součástí předání zá-
stavy byl slavnostní nástup všech zaměstnanců 
školy, slavnostní pochod studujících základní 
odborné přípravy, příslušníků Policie ČR za do-

V policejní škole byla slavnostně předána zástava

provodu Hudby Hradní stráže. Aktu se zúčast-
nili zástupci Ministerstva vnitra ČR, Policejního 
prezidia ČR a zahraniční hosté z partnerských 
škol z Polska a Slovenska i představitelé města 
Holešova. Odpolední program zahrnoval výstavu 
z historie a současnosti školy i ukázky z výcviku 
a výstroje příslušníků PČR. (red)
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Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat a nakoupit vánoční textilní 
dekorace, vánoční cukroví a perníčky, výrobky zájmových kroužků ubytova-
ných žáků. Své výtvarné práce představí i žáci základní školy praktické.

Prusinovice (red) - V úterý dne 10. listopadu ve 22:28 hodin byli ha-
siči požádáni o pomoc po dopravní nehodě v Prusinovicích. Profesionální 
jednotka z Holešova ve společném výjezdu s dobrovolnými hasiči města 
Holešov zasahovala při těžké dopravní nehodě v obci Prusinovice. Řidič 
osobního auta Ferrari nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, 
stavu a povaze komunikace, dostal smyk a vyjel mimo cestu. Narazil do 
dvojice vzrostlých stromů. Po nárazu dva pasažéři vozidla vyletěli ven. 
Ferrari začalo hořet. Automobil pravděpodobně řídil jeho majitel, pětatři-
cetiletý muž z Kroměřížska. Policisté zjistili, že před jízdou požil alkohol. 
Oba cestující byli převezeni do nemocnice v Kroměříži. Pětatřicetiletý 
muž svým zraněním při převozu podlehl. Druhý, devětačtyřicetiletý muž, 
utrpěl středně těžká zranění. 

Dne 24. 9. 2009 schválilo zastupi-
telstvo obce Kostelec u Holešova vydání 
nového územního plánu obce, který již 
plně odpovídá požadavkům zákona číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy a navrhuje nové plochy 
pro zastavění. Je zpracován tak, aby vytvořil předpoklad pro účelné využití 
území, aby byl dosažen optimální rozvoj obce, aby byly zajištěny přízni-
vé podmínky pro život v obci s ohledem na ochranu životního prostředí 
a zachování historických hodnot území. Vydáním územního plánu bylo 
završeno více než dvouleté úsilí pořizovatele a projektanta ÚP, které bylo 
podpořeno finanční dotací Zlínského kraje. (red)

Odborné učiliště 
a Základní škola praktická Holešov

Nádražní 525, PSČ 769 01

pořádají již tradiční předvánoční jarmark
ve středu 2. prosince 2009 

od 10.00 hodin do 17.00 hodin

Odborné učiliště nabízí studium v učebních oborech:

Šití oděvů • Kuchařské práce • Prodavačské práce • Pečovatelské 
práce • Zahradnické práce • Potravinářská výroba

• Švadleny se učí zhotovovat výrobky zakázkovým a průmyslovým 
způsobem. Zvládnou ušít samostatně všechny druhy oděvů, kromě 
podšívkovaných kabátů. Při této příležitosti vám nabízíme zakázkové šití 
z vlastního materiálu a opravy oděvů za výhodné ceny. Příjem zakázek 
pondělí, úterý a středa od 8.00 hod.-14.00 hod. Praxe je realizována 
v šicí dílně školy.
• Kuchařský obor je zaměřen na výrobu základních druhů teplých a stu-
dených pokrmů, příloh, jednoduchých moučníků, salátů a nápojů. Úpravu 
pokrmů na talíři, expedici a zásady jednoduché obsluhy. Odborný výcvik 
je realizován na smluvních pracovištích kuchyní veřejného stravování 
v Holešově, Hulíně a v Kroměříži.
• Odborná praxe prodavačů je v prodejně LUKO, Penny Market, 
ŠMAK a Folget v Holešově. Obor je zaměřen na prodej a techniku 
prodeje a další práce spojené s prodejem zboží, např. přejímka zboží, 
skladová evidence, doplňování, značení a kontrola zboží, kontrola doby 
použitelnosti, prezentace výrobků, aranžování, informace zákazníkům 
a úklid pracoviště.
• Obor Pečovatelské práce je cíleně směrován do zdravotnických 
a sociálních zařízení a terénní pečovatelské služby. Cílem je příprava 
žáka pro poskytnutí základní osobní péče a osobní asistence sociál-
ním klientům. Praxe žáků probíhá v domově důchodců ve Vážanech 
a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži.
• Zahradnické práce a Potravinářská výroba - obor bude otevřen při 
dostatečném počtu přihlášek. 
• Škola zajišťuje stravování i ubytování žáků. 

Informace na telefonním čísle: 573 396 213, www.ouholesov.cz 

Řidič ferrari u Prusinovic nepřežil

Nový územní plán obce 
Kostelec u Holešova
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V „Holešovsku č. 18“ byla 
zmínka o plukovníku Klemešovi. 
26. září jsem měl v Praze tu mi-
mořádnou příležitost, abych se 
s tímto vzácným člověkem sezná-
mil. Dnes bych zde chtěl našim 
čtenářům několika řádky přiblížit, 
kdo je Jaroslav Klemeš a ve struč-
nosti vzpomenout jeho pohnuté 
životní osudy.

Jaroslav Klemeš je posled-
ním žijícím parašutistou, který 
uprchl z protektorátu a byl vy-
sazen v obsazené vlasti, aby 
bojoval proti Němcům. 

Jaroslav Klemeš se narodil 
31. prosince 1922 v Čadci. Když 
začal německý wehrmacht v říj-
nu 1938 obsazovat Sudety, bylo 
Jaroslavu Klemešovi šestnáct 
let. Tehdy v něm zrálo rozhod-
nutí, že bude proti okupantům 
bojovat na straně spojenců.  „Vy-
chovali nás k vlastenectví, takže 
jsme nemohli jen tak přihlížet, 
jak nás Němci okupují, potlačují 
ve školách, v Sokole a pokukují 
po našich děvčatech,“ vysvětluje 
důvody k útěku Jaroslav Klemeš.
Z rozhlasu zachytil zprávu, 
že se ve Francii formuje armáda. 
Společně ještě s o rok mladším 
Ludvíkem Čambalou  vymysleli 
plán, jak se do Francie dostat. 
Nakonec ho uskutečnili v lednu 
1940. Cestovali nalehko, bez za-
vazadel. U sebe měli jen několik 
set korun. Vlakem jeli do sloven-
ské Nitry, odtud ilegálně překročili 
hranice s Maďarskem a pak do Ju-
goslávie.  Pokračovali do Bejrútu 
v Libanonu přes Řecko, Turecko 
a Sýrii. Libanon patřil Francouzům 
a odsud se organizovaly trans-
porty přes francouzské kolonie 
do Francie. Ve Francii v Marseille 
byli v dubnu 1940 odvedeni.

Stačil jen měsíc spojařské-
ho výcviku a chlapci šli rovnou 
na frontu do severní Francie k 2. 
pěšímu pluku, u velitelské roty dě-
lali spojařské práce. Jejich výkon-
ným rotmistrem byl Josef Valčík, 
který se později jako příslušník 
československé paraskupiny Sil-
ver A podílel na přípravě atentátu 
na Heydricha. Francouzské vojsko 
nebylo na válku vůbec připravené 
a těžko odolávalo německé přesi-
le. Vojáci ustupovali na další linii 
k Loiře, ale i tam museli obranné 
postavení po dvou dnech opustit.

Osudy výsadkářů v dějinách Československa - Jaroslav Klemeš

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

SERVIS - INZERCE

Cestou na jih míjeli kilomet-
rové zástupy civilistů, kteří prchali 
před wehrmachtem. Němci do nich 
nalétávali stíhacími letouny, kolem 
cesty leželi ranění a mrtví. Teprve 
až tam si Jaroslav Klemeš uvě-
domil hrůzy války. „Předtím jsem 
si nepřipouštěl, že by se nám 
mohlo něco stát. Vzpomněl jsem 
si na rodiče a že jsem se s nimi 
vlastně nerozloučil, nechal jsem 
doma jen dopis…,“ poznamenává 
Klemeš. V přístavu Sète se do-
stali na egyptskou nákladní loď 
a na ní dopluli do Gibraltaru, kde 
se formoval konvoj. Pod ochranou 
pěti torpédoborců pluli asi čtrnáct 
dní do Liverpoolu. Cesta kolem 
pobřeží byla příliš nebezpečná, 
proto konvoj často křižoval, měnil 
trasu i tempo plavby. Poblíž Anglie 
je sice zahlédli němečtí stíhači, ale 
lodní střelci je mohutnou salvou 
z děl zahnali.

V Anglii se cesty obou ka-
marádů rozdělily. Jaroslav Klemeš 
odcestoval do Londýna ke Zvlášt-
ní skupině D československého 
exilového ministerstva obrany, 
která měla na starost vysílání pa-
rašutistů do speciálních operací.
V říjnu 1941 prodělal výcvik u pa-
radesantních jednotek ve Skotsku. 
V polovině roku 1942 byl zařa-
zen do skupiny s krycím jménem 
Platinum-Pewter, která jako jedna 
z posledních provedla výsadek 
na území protektorátu. To se po-
dařilo až na třetí pokus. Poprvé 
letadlo zabloudilo v mlze, podruhé 
dostalo zásah granátem a muse-
lo se vrátit. Parašutisté seskočili 
v únoru 1945 blízko Nasavrk. Na-
vázali kontakt s domácím odbojem 

a přesunuli se na Moravu. Část 
skupiny zde zůstala a Jaroslav 
Klemeš s velitelem Jaromírem Ne-
chanským spěchali do Prahy, aby 
podpořili Pražské povstání.

V květnu 1945 se v Praze oba 
kamarádi znovu setkali. Klemeš 

jako radista a Čambala jako člen 
2. praporu Čs. samostatné obrně-
né brigády.

V roce 1946 byl vyzname-
nán Československým váleč-
ným křížem 1939.

Pak přišel únor 1948 a komu-
nisté začali vojáky bojující v za-
hraničních jednotkách likvidovat. 
Jaroslav Klemeš byl za své záslu-
hy „odměněn“ komunistickým re-
žimem k pobytu na Pankráci, kde 
ho devět měsíců vyšetřovali v po-
věstném domečku, celou dobu bez 
jediné vycházky. Nakonec dostal 
dva roky a potom šel do tábora 
nucených prací ve Všebořicích.
Po propuštění pracoval v dělnic-
kých povoláních ve stavebnictví, 
dělal nádeníka, pak skladníka, 
technika zásobovače a do důcho-
du odešel jako řidič náklaďáku.

V roce 1997 mu byla uděle-
na medaile Za hrdinství.

Dnes žije plukovník Jaroslav 
Klemeš v Ústí nad Labem a za  
měsíc oslaví své 87. narozeniny.

Josef Bartošek

Plukovník Jaroslav Klemeš.

Pravidla soutěže o 10 věcných cen 

--------------------------------- soutěžní kupón č. 6 ---------------------------------

Jaké náhradní žárovky nabízí firma 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. 

Rychlý ústup
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Folklórní soubor Hradišťan široké veřej-
nosti netřeba představovat, také v  Holešově se 
těší velkému zájmu a opakovaně se sem vrací. 
Ve středu 4.  listopadu v 19 hodin ho čekal vy-
prodaný velký sál holešovského zámku. Soubor  
se představil v tradiční 6členné mužské sestavě 
doprovázený vokálem sólové zpěvačky. Typický 
zvuk kapely, který udávají hlavně cimbál a hous-
le, na  rozjezd zazněl v několika písních o lásce, 
které si osobně uvedl kapelník Jiří Pavlica, jenž 
se ujal konferování celého večera. 

Slovní mistrovství  našich velkých básníků 
Františka Halase a Jana Skácela předvedly 
zhudebněné  poetické texty určené přede-
vším dětem. Hravé písně o datlovi, kosech 

Moravské děti si zazpívaly v zámeckém sále s Hradišťanem

a mlýnku byly ukázkou z dětských CD Hraje-
me si u maminky a Studánko rubínko.  Další 
okruh písní byl již náročnějšího charakteru. 
Z projektu Chvění zahrála  kapela tři dialogy, 
první ve staroslověnštině, druhý na pomezí 
hudebních  žánrů a třetí o naději. Na léto se 
zavzpomínalo ve stejnojmenné titulní  písni, 
ve skladbě Stále jsou naši mrtví s námi se 
už ale přihlásil současný podzim a konkrétně 
Dušičky. Samostatné vystoupení Hradišťan 
zakončil vinšujícím songem Přejeme vám, jak 
kapelník Pavlica prozradil: „Je to píseň, kterou 
se většinou loučíme.“ V Holešově se ale ještě 
zdaleka neloučilo a  nekončilo, protože vrchol 
večera měl teprve přijít: společné vystoupení 

s  Moravskými dětmi pod vedením sbormistryně 
Lenky Poláškové. Po první písni si  Hradišťan 
vybral krátký oddechový čas, aby se sbor Mo-
ravské děti mohl blýsknout sólovými skladbami, 
jednou i z repertoáru Elvise Presleyho. 

Následovaly společné Voda má a Čas, 
čas měří nám čas. Obě tělesa se s vstřícným 
publikem rozloučila pozitivně laděným popěv-
kem Vinšujem vám štěstí, zdraví. A jestli se 
tohle přání hned nesplnilo, tak každopádně 
dobrou náladu, radost a pohodu si odnesl 
každý posluchač tohoto příjemného  koncertu 
bezprostředně.

Marie Drechslerová
Foto František Sovadina

Dynamický projev skupiny Hradišťan. 

Populární hudebník těsně po skončení koncertu.

Moravské děti se sbormistryní Lenkou Poláškovou.

Hodnotný umělecký zážitek odměnili diváci v zaplněném sále potleskem vestoje. 

Hradišťan i Moravské děti zahrály a zazpívaly několik skladeb společně.Jiří Pavlica se ujal konferování celého večera. 
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Historické pohlednice Holešova v knižní publikaci

Takřka sto padesát histo-
rických pohlednic Holešova se 
objeví ve dvaapadesátistránkové 
publikaci, kterou vydá v průběhu 
tohoto měsíce město Holešov. 
Vzácné pohledy, které zachycu-
jí převážně začátek dvacátého 
století, pocházejí ze sbírky ing. Le-
opolda Lišky (1940 - 2006). Úvod-
ní slovo do brožury napsal Karel 
Bartošek, editorem tohoto pro-
jektu je redaktor čtrnáctideníku 
Holešovsko Robert Rohál. 

Publikaci, kterou vydává měs-
to Holešov, vytiskl Typoservis Hole-
šov a sponzorsky se také spolupo-
dílela firma Miroslav Kunc - EMKA.

„Historické pohledy naše-
ho kraje mohou plnit nejednu 

roli - obyvatele Holešova a okolí 
potěší, reprezentují nás v blíz-
kém i vzdáleném okolí a jsou 
významným badatelským pra-
menem o naší historii, prostě 
naší pamětí,“ píše Karel Bartošek 
v úvodu publikace - a má pravdu. 
Retrospektivní publikace, která 
nabízí v zajímavých dobových 
grafických úpravách pohledy 
na dnes už neexistující anebo 
zrenomované objekty (cent-
rum města, významné budovy, 
zámek, zámecký park) či růz-
né akce (průmyslová výstava, 
městské trhy), vychází v rámci 
Knihovničky Holešovska. 

(red)
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Byl to vpravdě geniální marketingový tah. 
Uvést dokument o popovém králi do kin celého 
světa v časově omezeném rozsahu 14 dní. 
Rovnou bez obalu se přiznám, podlehla jsem 
i já. I když jsem se nikdy nepokládala a ne-
pokládám za pravověrnou fanynku Michaela 
Jacksona, jeho umění jsem vždy obdivovala 
a definitivně poslední setkání s ním jsem si 
nemohla nechat ujít. 

I jeho největší odpůrci mu musí přiznat 
interpretační mistrovství s obrovským pěveckým 
rozsahem a taneční originalitu postavenou na 
jeho slavné měsíční chůzi. Kromě toho byl prů-
kopníkem klipového a jevištního ztvárnění skla-
deb, jeho smysl pro okázalou 
a přitom funkční a promyšlenou 
choreografii byl pověstný. Sa-
mozřejmě nelze nezmínit jeho 
profesionalitu, perfekcionismus 
a obchodní talent, jeho album 
Thriller je nejprodávanějším al-
bem všech dob. To vše je patrné 
i z dokumentu This Is It, který 
by, nebýt zpěvákova předčas-
ného skonu ve věku nedožitých 
50 let, vyšel jako doprovodné 
dvd k plánované sérii 50 lon-
dýnských megakoncertů. 

Na vlastní oči se může teď 
každý divák v kinech přesvědčit, 
jaká je to škoda, že se neusku-
tečnily. Navzdory všem zlým ja-
zykům je totiž víc než jasné, že 
Michael Jackson byl před svou 
smrtí ve výborné psychické i fy-
zické kondici. Jeho plánované 
vystoupení by bylo mezníkem ve 
světě hudebního průmyslu: tato 
podoba bombastické show se 
světelnými efekty, nápaditým videodoprovodem, 
akrobatickými výkony na pódiu a vypiplanou 
choreografií by neměla obdoby.

Všechny jeho slavné songy dostaly úplně 
nový kabát, už zmiňovaný Thriller straší s no-
vými maskami, triky a výpravou ve formátu 3D, 
Smooth Criminal boduje vypointovanou scén-
kou v kombinaci s hollywoodskou černobílou 
klasikou s H. Bogartem, Heal The World dojímá 
doprovodnou projekcí úchvatných poetických 
i alarmujících záběrů naší planety. S početným 
tanečním komparsem, nejlepšími muzikanty 
na světě za zády Michael Jackson připravoval 
pódiovou koncertní revoluci. 

Z filmu je patrné, že byl opravdovou duší 
projektu, osobně si pohlídal všechny složky 
i nejnepatrnější detaily. To všechno ale divák, 
byť jen průměrně informovaný, ví. Film ale 
neukazuje Michaela Jacksona jen jako pro-
fesionála, máme vítanou možnost podívat se 
trochu zblízka na jeho soukromou tvář. A do-
zvídáme se, že to byl slušný, laskavý, vstřícný 
a empatický člověk, který se ke svému okolí 
choval s respektem a pokorou. Jako málokteré 
celebritě mu lze věřit, že opravdu miloval lidi 
a naši planetu. Z filmu to ale rozhodně prvo-
plánově netrčí, spíše to citlivý divák vnímá jaksi 
podprahově. 

I když film není plnohodnotným dokumen-
tem s širokým záběrem jeho života, jak sou-
kromého tak tvůrčího, ale spíše jen sestřihem 
posledních dnů na scéně, lze si z něj odnést 

velmi intenzivní pocit. Poslední turné zpěváka 
vidíme takřka ve stoprocentní podobě, chybí jen 
diváci, poslechneme a připomeneme si všechny 
jeho úžasné písně a hlavně si vychutnáme jeho 
dech beroucí taneční kreace. 

Režisér Kenny Ortega odvedl dobrou prá-
ci. Postavil legendě důstojný pomník, svým 
filmem mu složil dojímavý, velkolepý a přitom 
neokázalý hold. Ano, JE TO ONO! Vlastně spíš 
bylo. Po zhlédnutí tohoto filmu si uvědomíme, že 
toho minulého času je dvojnásobně škoda. 

Marie Drechslerová

„Tati, že na to se mnou půjdeš taky? Musím to vidět ještě jednou,“ řekla 
mi před pár dny moje  sedmnáctiletá dcera, když se právě vrátila z filmu 
This Is It. Zavrtěl jsem jen hlavou. Ne že by mě film nezajímal, ale tuhle 
fanouškovskou éru už mám přece jenom dávno za sebou. Přesto mi však 
nedá nevyjádřit obdiv nad umělcem, který je i po své smrti daleko populár-
nější než v posledních letech svého života. Pamatuji si na úspěchy „rodinné“ 
kapely Jackson 5, a dost dobře si pamatuji i jeho fenomenální úspěch, který 
následoval po jeho albu Thriller. Tehdy šlo v pop music o něco zcela mimo-
řádného, Michael Jackson přišel s něčím, co tu ještě nebylo. Pravda, on zažil 
i horší sezony, přičemž se mu nevyhnuly - jak už to u slavných bývá - ani 
skandály, ale jeho mimořádnost mu už nikdo neodpáral. Turné, které mělo 
být a nakonec nebylo, je tedy alespoň nahrazeno dokumentem, kde o své 
výjimečnosti opět přesvědčuje i publikum o jednu generaci mladší, než je ta 
moje. A to je právě to obdivuhodné - že má strhující úspěch i v čase, kdy už 
tu není. Že ta jeho hudba a vše okolo ní není mrtvé, spíš naopak.  

Robert Rohál  

Fenomén několika generací

Michael Jackson: This Is ItCD TIP

Václav Hybš: Opereta & muzikál
(Václav Hybš se svým orchestrem, só-
listé Pavla Břínková - zpěv, Zdeněk 
Pulec - trombón)
Václav Hybš s orchestrem jsou jedním 
z nejznámějších hudebních těles u nás 
i v zahraničí. Jeho nahrávky jsou již víc 
než čtyřicet let známy po celé Evropě, ale 
také v USA, Kanadě, Austrálii a Japon-
sku. Repertoár orchestru je mnohostranný 
- interpretuje pop-music, swing, lidovou 
a dechovou hudbu, ale i muzikál, operetu. 
A právě tomuto žánru je věnováno toto 
CD. Najdete na něm všechny nejznámější 
a nejpopulárnější melodie od Rose Marie 
přes Veselou vdovu, Zemi úsměvů, Pol-
skou krev, Mam´zelle Nitouche až po dva 
nejznámější výstupy z muzikálu My Fair 
Lady či známou píseň Maria z muzikálu 
West Side Story.

ČECHOMOR, EWA FARNA A RADEK 
PASTRŇÁK: POVĚSTI SLEZSKÝCH 
HRADŮ A ZÁMKŮ
Závěrečný díl trilogie pověstí českých, 
moravských a slezských hradů a zámků, 
doprovázený písněmi kapely Čechomor. 
Tajemná místa ve Slezsku opřádají straši-
delná a podivuhodná vyprávění o zlatých 
pokladech, skřítcích, čertech a záhadných 
bytostech. Mystika baladických příběhů, 
vázajících se k těmto záhadným místům, 
inspirovala hlavní tvůrce Čechomoru Karla 
Holase a Františka Černého k písním ma-
gického účinku (Smutná poštovní trubka, 
Krok o duši, Čarovná hůlka, Zpívající zvon, 
Martinské posvícení, Zlatý chlum, Svítící 
koule ze zlata), které souznějí s tajuplným 
příběhem a zároveň vycházejí z původní 
lidové melodie i textu. Vypravěči Ewa Farna 
a Radek Pastrňák se připojí v několika pís-
ních ke kapele Čechomor a společně završí 
tento velkolepý projekt, jímž Supraphon 
i Čechomor navázaly na lidovou tvorbu.

KINORECENZE

Kapela Čechomor a Ewa Farna 
ve studiu.

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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Čtvrtek 19. 11. v 19.30 h: ŽENY MÉHO MUŽE 
- SR/ČR/ Maďarsko, komedie. 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 životního stylu vytrácí 
lidskost a duchovní hodnoty. Vera je jako he-
rečka na konci kariéry a Daniel se raději baví 
s mladšími děvčaty než s vlastní manželkou. 
V hlavní roli Zdena Studénková, Martin Strop-
nický, Vladimír Dlouhý, režie Ivan Vojnár.

Úterý 24. 11. a středa 25. 11. v 17.30 h: 
G-FORCE - USA, animovaný akční dobrodruž-
ný v českém znění. Dobrodružná komedie o po-
sledních úspěších tajného vládního programu 
pro výcvik špionážních zvířat. Tato špičkově 

Květa Fialová hraje jednu z rolí ve filmu 
Pamětnice. Foto Robert Rohál.

vycvičená morčata, vybavená nejdokonalejším 
špionážním vybavením, zjistí, že mají osud svě-
ta ve svých prackách. Členy týmu G-Force jsou 
morčata Darwin velitel jednotky, rozhodnutý 
za každou cenu uspět, Blaster, špičkový od-
borník 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, 
odborník na počítače a rozvědné služby. 

Pondělí 30. 11. a úterý 1. 12. v 19.30 h: 
ULOVIT MILIARDÁŘE - ČR, komedie. Po te-
enagerském filmu Gympl přichází Tomáš Vorel 
s filmem, který se dotýká aktuálních témat 
- médií, lobbingu, manipulace s informacemi, 
korupce a s ní spojených politických tlaků. Mů-
žeme se těšit na Tomáše Matonohu, Miroslava 
Etzlera, Jiřího Mádla, Ester Janečkovou, Milana 
Šteindlera, Bolka Polívku, Davida Vávru a další. 
Autorem hudby k filmu je skladatel DJ Wich. 
 
Čtvrtek 3. 12. a pátek 4. 12. v 19.30 h: PA-
MĚTNICE - ČR, komedie. Bývalí spolužáci se 
scházejí po šedesáti letech na školním srazu, 
nepochybně posledním, tváří v tvář spolužačce 
Milušce Bínové (Libuše Švormová). Bínová, 
kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí 
po letech do rodného města rozhodnutá zjistit, 
který z jejích spolužáků jí kdysi zničil život. 
Bínová se ovšem nevrací pouze po letech 
do rodného města a ke spolužákům, ale musí 
si také najít cestu ke své rodině a k vnukovi, 
který se pokouší sraz zorganizovat. Přesto film 
není o pomstě, ale o životě dnešních seniorů, 
o jejich vztazích s rodinou, se společností a vzá-
jemných vztazích mezi generacemi. Vedle již 
zmíněné Libuše Švormové se ve filmu objeví  
Stanislav Zindulka, Jaroslav Čejka, Josef Somr, 
Květa Fialová, Lubomír Kostelka, Kamila Mouč-
ková a další. Režie Vlado Štancel.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA. 
Kolekce černobílých fotografií holešovského au-
tora potrvá do konce letošního roku. Fotografie 
měly premiéru letos na jaře v Městské galerii 
Holešov v rámci výstavy Kresby světlem 5.

Zámecká restaurace

VÝSTAVA „20. VÝROČÍ KONCE BUDOVÁNÍ 
SOCIALISMU“. Předměty, skulptury, inspirace 
či varování? Vzpomínková výstava probíhá ve 
dnech 11. 11. - 13. 12. 

Městská galerie Holešov 

Neděle 29. 11. v 15 h: Pohádka „O ŠÍPKOVÉ 
RŮŽENCE“. Loutkové představení Vladimíry 
Dvořákové (divadlo Hvízd), tentokrát zpraco-
vává známou pohádkovou předlohu. 

Drive Club

MKS připravuje:
Pátek 4. 12. KVĚTY 
- koncert brněnské alternativní kapely

Sobota 5. 12. SRAZ ČERTŮ A MIKULÁŠŮ, 
- Čertovská pohádka

Sobota 5. 12. a neděle 6. 12. 
- VÁNOČNÍ TRHY

Pondělí 7. 12. a úterý 8. 12. 
- TRAVESTI SHOW SCREAMERS

Pátek 18. 12. 
- VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU 
HOLEŠOV

Sobota 19. 12. 
- LOS PERDIDOS A HOSTÉ
koncert a křest CD

Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

PROTEKTOR (ČR 2009)
Ústředními hrdiny českého filmu režiséra 
Marka Najbrta Protektor je manželský pár 
Emil a Hana Vrbatovi (v hereckém podání 
Jany Plodkové a Marka Daniela). Emil 
pracuje jako reportér v Československém 
rozhlase, Hana je oblíbenou herečkou mi-

lostných filmů tzv. první republiky. Jejich po-
klidné manželské soužití zcela naruší nová 
politická situace, která nastává na sklonku 
30. let. Hana je totiž židovského původu. 
Její herecký kolega po tzv. mnichovské 
zradě naléhá na Hanu, aby s manželem 
emigrovala pod falešnými doklady, neboť 
s největší pravděpodobností to budou právě 
Židé, kterých se budoucí politická situace 
bude dotýkat nejvíce. Poněkud naivní žena, 
která navíc miluje svou slibně rozjetou fil-
movou kariéru, si odmítá připustit jakékoliv 
nebezpečí a i přes prosby a varování svého 
hereckého partnera v Čechách zůstává. 

Situace se stále zhoršuje. Území naší 
země je obsazeno Němci, je vyhlášen pro-
tektorát Čechy a Morava. Židovské obyvatel-
stvo je fakticky vyloučeno z jakéhokoliv ve-
řejného života. Hana musí opustit milovanou 
práci, je uvězněna mezi zdmi bytu, neboť lidé 
její rasy mají omezené vycházení. Nátlakům 
však čelí také Emil ve svém zaměstnání. Do 
čela rozhlasu se dostává stoupenec Říše. 
Manželství s Židovkou je Emilovi vytýkáno 
a využito jako prostředek k vyvíjení nátlaku. 
Emil ve snaze ochránit svou ženu podléhá 
svému nadřízenému a natáčí relace pro-
pagandisticky vyznívající ve prospěch Říše 
a německého umění i průmyslu. 

Nelehkost a zoufalství celé situace 
se promítne i do jeho manželského života, 
mezi Emilem a Hanou dochází k prohlubu-
jící se krizi. Mladá žena si je sice vědoma 
skutečnosti, že manžel svou zdánlivou od-
danost Němcům projevuje zejména kvůli ní 
samotné, aby ji ochránil, nicméně osamění, 
touha po světle filmových kamer - to vše 
nakonec v Haně vyvolá naprosto nelogické 
chování. Naváže zvláštní přátelský vztah 
s promítačem sousedního kina, jímž se ne-
chává fotografovat přímo na ulici v místech, 
kde je přístup Židům přísně zakázán. 

Vše se ještě zhoršuje po nástupu 
Reinharda Heydricha do úřadu zastupující-
ho říšského protektora. Spletitost událostí 
vrcholí ve dnech po atentátu na Heydricha 
a jeho následné smrti. Jak dopadne příběh 
Emila a Hany? Podlehne Emil stále větší-
mu nátlaku ze strany svého nadřízeného 
zapudit navždy svou ženu a vydat ji nelí-
tostnému osudu v transportu do koncent-
račního tábora? Může zoufalství pramenící 
z bezvýchodné situace vést i k provedení 
činu, který by u poddajného Emila Vrbaty 
nikdo neočekával?

Nový český film Protektor promítne 
kino Svět 11. a 12. 12.

RR

FILMOVÝ TIP

Jana Plodková v hlavní ženské roli 
ve filmu Protektor.

Travesti skupina Scremers.



16

hole‰ovsko 21/2009

Vernisáží v recesním stylu si 
zhruba dvě desítky návštěvníků 
připomněly dobu budování reálné-
ho socialismu a také události, které 
následovaly bezprostředně po 17. 
listopadu 1989. V Městské galerii 
Holešov jsou tak k vidění symbo-
ly, které už dvě desítky let ležely 
zavřeny ve skladech a archivech. 
Obrazy vůdce světové proletářské 
revoluce Lenina či jeho následovní-
ků Stalina nebo Brežněva. Nechybí 
ani busty Klementa Gottwalda či 

Recesní vernisáží začala výstava 20. výročí 
konce budování socialismu

vyobrazení dalších komunistických 
funkcionářů té doby. Na panelech 
mohou návštěvníci zhlédnout  agi-
tační plakáty, ale také denní tisk, 
který tehdy představovalo přede-
vším Rudé právo.  

Další část výstavy se týká 
dokumentárních materiálů z doby 
těsně po 17. listopadu 1989. 
K vidění jsou zde fotografie ze 
shromáždění v holešovském let-
ním kině i na náměstí, novinové 
výstřižky a další dokumenty, které 

z velké části zachovali a na vý-
stavu propůjčili manželé Rudolf 
a Irena Seifertovi.

Pamětníci si mohou připome-
nout a mladší ročníky zase objevit 
zboží, které před dvaceti a více lety 
bylo nebylo na pultech obchodů 
- magnetofony, rádia, hračky či 
časopisy. 

Správce galerie Vratislav 
Brázdil společně se svými spolu-
pracovníky připravil vernisáž v re-
cesním stylu. Přišli v dobových 

kostýmech vojáků z povolání či 
příslušníků Sboru národní bezpeč-
nosti. Atmosféru zahájení výstavy 
dotvořily z reproduktorů znějící re-
voluční písně a také budovatelská 
báseň přednesená Jiřím Kuhlem. 
Jak uvedl její interpret, autorem 
básně je dnes úspěšný podnikatel, 
z čehož odvodil závěr, že sameto-
vá revoluce připravila naši kulturní 
frontu o nadějného básníka.    

Text a foto František Sovadina

 Organizátoři vernisáže v dobových uniformách. Na zahájení výstavy příliš návštěvníků nepřišlo. Že by to deštivé počasí…?

V televizi umístěné v galerii je možné podívat se na socialistickou 
reklamu. Pan Vajíčko ale chybí.

Jiří Khul v roli zuřivého reportéra i interpreta 
agitační básně.

Tak budete mluvit, občane, kde jste vzal 
ten zápaďácký foťák…?

Velkou část dokumentů z doby po 17. listopadu na výstavu zapůjčili 
manželé Seifertovi. 
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Dne 2. října 2009 zemřel v Praze po dlouhé 
a těžké nemoci recitátor, mnohaletý moderá-
tor televizních hudebních pořadů, zakladatel 
a ředitel uměleckého sdružení Lyra Pragensis 
Milan Friedl. 

Do Holešova zavítal poprvé v roce 2005, 
kdy se tu zúčastnil 1. dne otevřených dveří 
v holešovském zámku. V následujících letech 
se s ním pak holešovská kulturní veřejnost 
mohla setkat několikrát: podvakrát na Týdnu 
židovské kultury, kde účinkoval v dramatických 
kompozicích Mise (2005) a Smlouva (2006), 
při vernisáži výstavy knižních ilustrací Adolfa 
Borna (2007) a posléze v literárně-dramatic-
kých večerech pořádaných Castellem Holešov. 
Naposled jako s průvodcem Goethova Fausta 
(21. května t. r.).

Milan Friedl zajížděl do Holešova velice 
rád. Měl tu své zázemí u svého přítele Jiřího 
Zapletala, získal si i další přátele, s velkým zá-
jmem sledoval dění kolem rekonstrukce budovy 
zámku a těšil se z jejího úspěšného pokračová-
ní. Atmosféra sala terreny jej přímo okouzlila, 
považoval ji za přímo ideální prostředí pro 
realizaci komorních pořadů ať už vážné hudby, 
nebo mluveného slova.

V připravovaném třetím díle svých memo-
árů, který je už připraven do tisku, věnuje Jiří 
Zapletal v kapitole „Jak jsem ho poznal“ svou 
vzpomínku i Milanu Friedlovi. Uveřejňujeme její 
závěrečnou pasáž, která je hlubokou úklonou 
přítele příteli a současně i rozloučením.

Milanu Friedlovi in memoriam

Všechno, co jsem až do této chvíle o svém 
přátelství s Milanem Friedlem napsal, patři-
lo současnosti. To, co teď připisuji, je už jen 
vzpomínkou. 2. října 2009 Milan Friedl zemřel. 
Jeho oslabený organismus těžkou chorobu 
nepřemohl, ačkoliv ještě den předtím se zdálo, 
že vítězí. A tak tento svět opustil člověk, který 

uplynulé desetiletí mého života obohatil nebýva-
lou kvalitou. Rozšířil mé vnímání krásna o nové 
valéry, mé poznání o nové umělecké a duchovní 
hodnoty a měl bezesporu nemalý vliv na mé 
reflektování okolního světa, na kultivaci mého 
vkusu i na jisté mé povahové zklidnění. 

Zdali a čím jsem já obdaroval jeho, ne-
troufám si spekulovat. Mohu jen s radostí 
a vděčně konstatovat to, co mi Milan sám při 
jedné z našich večerních seancí u šálku čaje 
a nad miskou křehkých sladkostí svěřil. A co 
mě hřálo tehdy a dnes ještě víc. Že  ve mně 
našel svého bratra, bytost při vší naší pova-
hové rozdílnosti stejného ladění a řady stej-
ných vlastností a zájmů. Takové sdělení z úst 
člověka Milanova životního stylu, skromnosti 
a laskavé noblesy a při šíři jeho vědomostí je 
nad veškerou chválu a formální uznání. Zvlášť 
když vím, že Milan byl muž veskrze pravdivý 
a ze svých úst nikdy nevypustil nic, čemu by 
sám nevěřil.

Ano, byl. To je to slovo, které mě nyní 
rozechvívá, deprimuje, bolí. A i když ten spo-
lehlivý léčitel ČAS zbaví mé dnešní živé pocity 
jejich ostrých hran, v mém srdci zůstane další 
prázdné místo, které už nikdo neobsadí. A s ním 
i vzpomínky...

Jiří Zapletal   

Historické pohlednice Holešova - tak 
se jmenuje nová publikace, která vychází 
v rámci Knihovničky Holešovska. Na 52 
stranách nabízí sto padesát pohlednic, které 
pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky.  
Teprve až jeho syna Libora Lišku napadlo 
přiblížit část této nádherné pohlednicové 
sbírky veřejnosti, která si může brožuru 
zakoupit. Více vám prozradí v následujícím 
rozhovoru.  

Kdy a proč vás napadlo nechat sestavit 
z pohlednic celou brožuru?

Ta myšlenka se objevila spontánně při 
prohlížení celé sbírky po smrti mého tatínka. 
Napadlo mě oslovit město Holešov, respektive 

Snad uděláme radost lidem, kterým pohlednice připomenou 
jejich mládí, říká Libor Liška

Libor Liška.

redakci Holešovska, zda by byl 
o tento materiál zájem. Slovo 
dalo slovo a vznikla, myslím si, 
vcelku pěkná publikace, která 
ukazuje jak vývoj pohlednic, tak 
také obrazy našeho města zná-
mé i neznámé.

Jak obsáhlá je tatínkova sbír-
ka?

Pokud se jedná o pohled-
nice Holešova, tak jsou to řádo-
vě stovky pohledů. Sbírka dále 
obsahuje také mnoho pohlednic 
s obrazy Hostýna, města Bystřice 
pod Hostýnem a dalších okolních vesnic. V sou-
časnosti i do budoucna se naše rodina bude  
snažit sbírku dále příležitostně doplňovat. 

Je pravda, že sbírka pohlednic je původně 
sbírka vaší maminky?

Je to pravda tak napůl. Pokud si pamatu-
ji, tak převážně maminka vybírala pohlednice 
na burzách, tatínek je vždycky platil. Ale bez účasti 
a zájmu obou by určitě nevznikla jejich sbírka.    

Která pohlednice patří k těm nejcenněj-
ším?

Nejcennější jsou dle mého názoru litogra-
fické pohlednice z vídeňské dílny f. Schwider-

noch z konce 19. století. Vzácné 
a sběratelsky zajímavé jsou po-
hlednice s židovskou tematikou. 
Mou nejoblíbenější pohlednicí je 
koláž „Holešov v budoucnosti“, 
která je otištěna na obalu již zmi-
ňované publikace.

 
Myslíte si, že by měl z této 
publikace radost váš otec?

Jsem přesvědčen, že by 
měl velkou radost jak z publi-
kace samotné, tak z možnosti 
připomenout touto publikací časy 
minulé. Snad uděláme radost 

i lidem, kterým pohlednice připomenou jejich 
mládí.

 
A jaký je váš dojem z publikace, která vy-
chází v sérii Knihovnička Holešovska?

Těžko se mi hodnotí něco, na čem jsem 
se určitou měrou podílel.  To nechám na veřej-
nosti. Doufám, že se publikace bude líbit. Touto 
cestou bych ještě rád poděkoval městu Holešov 
za vstřícnost a možnost vydání publikace. Jme-
novitě pak chci poděkovat panu Robertu Rohá-
lovi, který se na její přípravě a vůbec na jejím 
vydání podílel nejvýrazněji.

Ptal se František Sovadina

Fotografie 
Marie Gallové

s texty Jany Ledinové
jsou k vidění ve studovně Městské 

knihovny Holešov.

Výstava potrvá do konce 
listopadu 2009.
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Fotogalerie zachycující dění v Holešově po 17. listopadu 1989 
Dvacet let od ukončení budování socia-

lismu upomíná nejen právě probíhající výstava 
v Městské galerii v Holešově, ale i tato naše 
dvojstránka. Z archivu Rudolfa Seiferta a Fran-
tiška Rafaji, kteří svými fotografiemi obohatili 

i zmíněnou výstavu, jsme sestavili i tuto fotoga-
lerii. Většina snímků byla pořízena v Holešově, 
jeden v Praze a jeden v Přílepích. 

Některé tváře bezpečně poznáváte, ani 
se moc nezměnily, jiní už nejsou mezi námi. 

I oni však byli v Holešově aktéry změn, které 
s sebou přinesla „sametová revoluce“, od níž 
uplynulo už dvacet let.

RR   

Setkání občanů v zámku s Josefem Bartončíkem a dalšími, v popředí Antonín Piskač.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
- podzim 1990.

Známé sousoší „stopařů“, které stávalo 
na náměstí Dr. E. Beneše.

Přílepy u pomníku - vzpomínka občanů na 28. říjen 1989.Ctibor Otta a Vlastimil Zicha.
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Fotogalerie zachycující dění v Holešově po 17. listopadu 1989 

Za předsednickým stolem Ctirad Otta, Ferdinand Sovadník, Pavel Lochman a Josef Bartončík.

Tento snímek zachycuje 1. máj roku 1990 na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově. 

Holešované na Hradě v Praze.Vlastimil Zicha, Pavel Svoboda a František Hrubý.
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V sobotu 24. října 2009 v kostele sv. Václava v Ludslavicích proběhl 
komorní koncert v rámci projektu Domovem české hudby pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR a hejtmana Zlínského kraje MVDr. S. Mišáka, 
a za laskavého přispění obce Ludslavice.  

Zazněly skladby významných autorů jako J. S. Bacha, A. Dvořáka, 
S. Rachmaninova, A. Vivaldiho, B. Martinů a dalších v podání interpretů 
Jana Gottwalda (varhany) a Martina Havelíka (violoncello).

Koncert se uskutečnil u příležitosti třiceti let od úmrtí p. Karla 
Hradila, jednoho z nejvýznamnějších brněnských sborových dirigentů 
a varhanních pedagogů, který se narodil v naší obci 2. 7. 1910 a který 
zemřel 9. 9. 1979 v Brně. 

Prof. Karel Hradil byl ředitelem kůru v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v Brně a v chrámu sv. Jakuba. Působil také jako sbormistr pěveckého 
sboru Opus, brněnského pěveckého sdružení Foerster a ženského 
pěveckého sdružení Krásnohorská. Se sbory dosáhl významných me-
zinárodních úspěchů - v Belgii, Holandsku, Anglii atd. Z chrámových 
skladeb, které zkomponoval, byla vydána i tiskem velmi známá „Česká 
vánoční mše koledová“. 

Koncert u příležitosti třiceti let od úmrtí prof. Karla Hradila

V rukopisech jsou dochovány mj. latinská slavnostní mše oratoria, 
žalmy a různé vložky pro sóla nebo sbor. Odešel uprostřed práce na-
prosto nečekaně, aniž stačil ještě uskutečnit řadu svých uměleckých 
předsevzetí.

Výtěžek koncertu byl věnován na opravu chrámu sv. Václava 
v Ludslavicích.

Mgr. Zdena Matulíková

SLAVIČÍN, HOLEŠOV - Tvor-
ba holešovských fotografů Jiřího 
Lošťáka ml. a Roberta Rohála je k 
vidění v interiéru cukrárny Jasmín 
ve Slavičíně na Zlínsku. 

Slavičínský Jasmín
hostí holešovské kumštýře

Výstava černobílých foto-
grafií, která nese název Black 
& White, byla otevřena v říjnu a potr-
vá až do konce ledna příštího roku.

(red) 

Vážení čtenáři, pokud si mys-
líte, že jde o jedenáctku fotbalovou, 
mýlíte se. Takto se pojmenovalo 
11 studentů SOŠ - PaedDr. Stratil 
s.r.o. v Holešově a pod tímto ná-
zvem se zúčastnilo letošní soutěže 
CO2 liga pořádané ekologickým 
centrem Veronica Hostětín.

Jak napovídá název, soutěž 
je zaměřena na zlepšení kvality 
ovzduší. Jedenáctka má dvě ka-
pitánky, lépe řečeno „tahouny“, 
kterými jsou studentky II. ročníku 
Zuzana Hábová a Aneta Nováko-
vá. Požádali jsme je o přiblížení 
samotného průběhu soutěže na 
jejich škole.

Děvčata, co je vlastně smyslem 
soutěže?

Zuzana: Cílem je, aby byla co nej-
širší veřejnost informována o pro-
blematice produkování CO2, jeho 
vlivu na životní prostředí a zejména 
o možnosti omezení emisí tohoto 
plynu. Snažili jsme se získat co 
nejvíce informací, o které jsme se 
rádi podělili se svými spolužáky 
a jinými cílovými skupinami, na 

Tradiční „seriálová“ dvojstrana Galerie 
holešovských výtvarníků bude pokračovat 

až v dalším vydání Holešovska. 

Stratilova jedenáctka
které byly zaměřeny naše aktivity. 
Chtěli jsme hlavně zjistit, jak mů-
žeme i my, obyčejní lidé, přispět ke 
zdravějšímu ovzduší.

Jaké aktivity váš tým realizoval 
v rámci vytyčených úkolů?
Zuzana: Abychom oslovili co 
nejširší okruh lidí, připravili jsme 
několik různých aktivit. Pro děti 
v mateřských školkách jsme na-
cvičili krátké ekologické divadélko, 
kde jsme se jim snažili hravou for-
mou představit některé ze zásad 
ekologického chování.  Pro žáky 
základních škol jsme pořádali be-
sedy a pro studenty středních škol 
zase prezentace. 
Aneta: Také jsme vyrobili něko-
lik anket a letáků pro naši školu, 
naplánovali jsme „Den pro klima“, 
kdy jsme zjišťovali zemi původu 
některých výrobků, jež nás ob-
klopují. Zaměřili jsme se nejen na 
oblečení našich spolužáků, ale 
například i to, co během dne jedí 
a zda jsou jejich svačiny původem 
z ČR. U našich výrobků jsou totiž 
nároky na dopravu a s tím spo-
jené množství vyprodukovaného 

CO2   nepoměrně nižší. Zjištění bylo 
velmi zajímavé. Díky vysokému 
zahraničnímu importu a jeho do-
stupnosti v obchodní síti jsme našli 
výrobky z ČR pouze u 5 % žáků 
naší školy.

A co dál?
Aneta: Rádi bychom využili ma-
teriálů a poznatků k další práci 
a k jiným aktivitám. Některé z nás 
environmentální problematika vel-
mi oslovila a uvažujeme o případ-
ném dalším směřování ke studiu 
takového oboru  na VŠ. Jako tým 
jsme dostali také několik nabídek 
k další spolupráci, kterých se rádi 
chopíme. 

Má tato soutěž smysl?
Zuzana: Samozřejmě. Myslíme si, 
že ano. Dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací, které v budouc-
nu zcela jistě využijeme a budeme 
se snažit, abychom dále prováděli 
osvětu, učili mladší jak se chovat, 
aby z naší planety jednou nebylo 
velké smetiště. Kdyby tato soutěž 
neměla smysl, rozhodně by nás 
nemotivovala a ani nebavila.
Aneta: Určitě můžu říct i za Zuzku, 
že se stává pravdivým heslo: „Vždyť 
když už jsme se naučili létat jako 
ptáci, potápět jako ryby, je právě 
nejvyšší čas, abychom se naučili 
chovat se na Zemi jako lidé.“

(ško)
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BELETRIE
CORNWELL Patricia - Kniha mrtvých: Krimi-
nální thriller, jehož hlavní hrdinkou je opět soudní 
patoložka Kay Scarpettová.
GIORDANO Paolo - Osamělost prvočísel: 
Autor vypráví o lidské samotě a trápení, za něž 
si lidé často můžou sami, ale jen proto, že si 
nedokážou pomoci.
GORDIMER Nadine - Začni žít: Částečně auto-
biografický příběh jihoafrické autorky, popisující 
těžkou chorobu milovaného člověka.
JONES K. - Bez sestry neodejdu: Děsivý 
příběh o zvrácenosti ve jménu „zákona lásky“.
KUPKA J.S. - Urozený podivín Špork: Histo-
rický román o hraběti Šporkovi a sochaři Brau-
novi, kteří proměnili Kuks na podivuhodný kout 
Čech.
MAŠKENAZY David - Komu je dneska dob-
ře?: Kniha 864 židovských anekdot je vytvořena 
na základě starých sbírek německých židov-
ských anekdot.
MEYER Stephenie - Hostitel: Fascinující, váš-
nivý a jedinečný psychologický thriller.
MÜLLER M.; PIECHOCKI R. - Alice Herzová-
Sommerová. Rajská zahrada uprostřed pek-
la: Životní osudy ženy, která ve svých sto šesti 
letech má za sebou vskutku výjimečný život. 
MURAKAMI Haruki - Sputnik, má láska: 
O dalším románu oblíbeného japonského autora 
se dá hovořit jako o kronice neopětované touhy 
stejně jako o melancholické love story.
PAWLOWSKÁ Halina - Když sob se že-
nou snídá: Druhý světový průvodce Haliny 
Pawlowské.
PHAM THI, Lan - Bílej kůň, žlutej drak: Ví-
tězný román 14. ročníku Literární ceny Knižního 
klubu.
REINER Martin - Lucka, Maceška a já: Příběh 
o křehkých věcech - o otcovském vztahu mladé-
ho muže k cizí holčičce, o jeho letitém hledání 
sexuální identity, o téměř detektivním pátrání po 
slavném exilovém básníkovi a jeho minulosti.
ROTH Philips - Americká idyla: Poutavě, 
brilantně a s hlubokým citem napsané dílo, 
plné trýznivých a explodujících vášní, se tak 
zařazuje k tomu nejlepšímu, co se autorovi 
podařilo napsat.
SCHIROKAUER Alfred - Messalina: Historický 
román ze života hříšné římské císařovny.

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV 
- výběr na listopad

1. prosinec 2009 v 18.00 hodin 
JUBILEJNÍ  KONCERT UČITELŮ A ŽÁKŮ k 300. výročí naro-
zení hudebního skladatele Františka Xavera Richtera
 - kostel  Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
 - vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Holešov a  jejich hosté 

9. prosinec 2009 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ
 - koncertní sál ZUŠ
 - vystoupí žáci přípravných oddělení zobcových fléten z MŠ

17. prosinec 2009 v 17.30 hodin  
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ A VÝSTAVA žáků výtvarného 
oddělení
 - sala terrena holešovského zámku 
 - písně a koledy v podání žáků školy spojené 
   s vánoční výstavou prací žáků výtvarného oboru

PROSINCOVÁ POZVÁNKA 
DO ZUŠ HOLEŠOV

Chcete vypadat skvěle? Anebo se hodláte pouze pobavit v příjem-
ném prostředí renesanční památky? Pak si nemůžete nechat ujít spo-
lečenský večer pořádaný Městským kulturním střediskem  a agenturou 
Fashion Face, který se uskuteční v pátek 27. listopadu v holešovském 
zámku. Samotná módní show začne v 19 hodin, už od 18 hodin však bude 
připraven doprovodný program. Jeho součástí bude autogramiáda repre-
zentantů v akrobacii a moderátora Lukáše Hejlíka, známého především 
ze seriálu Ošklivka Katka.  Pro pány je v programu připraven rozhovor 
s akrobatickými letci a také malá ukázka z akrobatického létání.

Podrobný program večera  si můžete přečíst na str. 3 tohoto vydání 
Holešovska. Kromě jiného proběhne v rámci módní show celková promě-
na vylosovaného výherce, jejíž součástí bude vlasový styling, make-up 
i oděv. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit i vy!  Soutěž není věkově 
omezena. Více informací naleznete na www.fashion-face.eu.

Předprodej slosovatelných vstupenek byl již zahájen v Městském 
informačním centru nebo prostřednictvím agentury Fashion Face. V době 
od 23. do 26. listopadu pak můžete hrát o volné vstupenky s rádiem 
Kiss Publikum.

(frs)

Chcete vypadat skvěle? 
Pak přijďte na zámek

WIERINGA Tommy - Joe Kluzák: Jedna z nej-
výraznějších nizozemských próz poslední doby, 
bestseller a kritikou oceňovaný román v jednom, 
mísí vysokou literární kvalitu se čtivým a jímavým 
příběhem.

NAUČNÁ LITERATURA
BAUER Jan - Podivné konce Habsburků 
a jejich příbuzných: Kniha známého autora 
knih s naučně historickou tematikou představuje 
čtenáři slavné i neslavné osudy mnoha význam-
ných osobností rodu Habsburků.
BOUZEK Jan - Umění a myšlení: Jak se lidské 
myšlení zrcadlí v dílech výtvarného umění a jak 
umění ovlivňuje naše vnímání i myšlení, tak 
o tom pojednává tato publikace.
FOSAR Grazyna - Předurčené události: Při 
četbě této knihy nás napadne, že nic na světě 
se nestane zbytečně a že i naše osudy jsou za-
znamenány tak, aby přesně zapadly do mozaiky 
veškerého dění.
KAČIC Ladislav - Dějiny hudby. III. Baroko: 
Monografie sleduje vývojové linie hudby 17. 
a první poloviny 18. století v evropských zemích.
LANGE Henrik - 90 klasických knih pro lidi 
ve spěchu: Výtečná pomůcka pro všechny nad-
šené čtenáře, které mrzí, že nemohou přečíst 
všechny knihy světa, a i pro nečtenáře, kterým je 
to srdečně fuk a nechtějí čtením ztrácet čas.
LUDVÍK Bedřich - Praha, město věží: Knižní 
podoba stejnojmenného úspěšného televizního 
cyklu o architektuře Prahy.
MORAIS Fernando - Mág: Podivuhodný pří-
běh Paula Coelha, jednoho z nejčtenějších 
světových autorů.
PRACH K. - Ekologie a rozšíření biomů na 
Zemi: Kniha určená nejen studentům vysokých 
škol přírodovědného zaměření, ale i širší veřej-
nosti s obecným zájmem o přírodu.
VEČEŘOVÁ Petra - Židovské památky v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku: Turistický 
průvodce po židovských památkách v naší zemi, 
se kterým navštívíte i holešovské židovské pa-
mátky.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BAISCH Milena - Dračí pohádky: Pohádky 
o veselých, rozpustilých dráčcích, které se krás-
ně hodí ke čtení před usnutím.

BREZINA Thomas - Záhada sněžné příšery: 
Sehraná čtyřka Tina, Erik, Patti a Dominik pátrají 
na horách po bílém přízraku.
COX Michael - Ještě hororovější příběhy: 
Deset nejhrůzostrašnějších příběhů v novém 
kabátě.
ČAPKOVÁ Blanka - Jak jsem dostal ségru: 
Kuba je chytrý, veselý kluk, chodí do druhé třídy 
a občas zazlobí. A čeká jej velké překvapení. 
Bude mít sestřičku! Ale ne miminko, ale rodiče 
si ji přivedou z dětského domova…
DUTKA E.; BARTA J. - Na půdě aneb Kdo 
má dneska narozeniny?: Staré domy mají 
velikánské půdy, kam se odkládá řada nepotřeb-
ných věcí, které ale v tichu a samotě dokážou 
žít dál. Nevěříte? Pojďte se na jednu takovou 
půdu podívat…
GEHM Franziska - Pártypusy. Kdo s kým?: 
Všechno v životě je relativní, na to přišel už Ein-
stein. Nikdy se nedozvíš, co by, kdyby… . V téhle 
knížce je to ale jinak! Protože ty rozhodneš, kdo 
s kým co prožije!
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Míříme na 
Měsíc: Nová komiksová dobrodružství Tintina 
a jeho psa Filuty.
JANOUCHOVÁ K. - Jak jsem přišel na svět: 
Tahle knížka vypráví o cestě na svět - o cestě, 
kterou prošly všechny děti, ale žádné z nich se 
na ni nepamatuje.
KAHOUN Jiří - Jak se mají včelí medvídci?: 
Nové příběhy čmeláčků Brumdy a Čmeldy a je-
jich kamarádů, oblíbených postaviček televizních 
večerníčků.
LIGHTBURN Jana - Angličtina s Jů a Hele. l.: 
Netradiční dětská jazyková učebnice angličtiny 
doplněná audio CD.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Holka bez minulosti: 
Tajuplný příběh téměř patnáctileté dívky, který 
vyústí v nečekané poznání.
STEKLAČ Vojtěch - Dvojčata v akci. Za-
peklité domácí násilí: Andrea s Martinem se 
vydávají po stopách dalšího zločinu.

Další knižní novinky a fond knihovny na
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.ho-
lesov.cz

I.Ž.
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• RD 5+1 Holešov, po modernizaci, PO SLEVĚ na dotaz
• RD 5+1 Pacetluky, k rekonstrukci, NOVINKA 800.000 Kč
• RD 3+1 Kroměříž, k rekon., volný ihned 1.800.000 Kč
• RD 4+1 Bořenovice, po rekon., PO SLEVĚ 1.890.000 Kč
• BT 3+1 Chropyně, udržovaný, NOVINKA  1.000.000 Kč
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, PO SLEVĚ 1.160.000.Kč

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.
Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 739 429 821

www.rkheureka.cz

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

 1 590 000 Kč Tel.: 603 878 573 1 150 000 Kč Tel.: 603 878 573

Bystřice p. Host., samostatně stojí-
cí RD 3+1 se zahradou. Dům cihlový, 
ÚT elektrické + TP + krb, voda obec-
ní, studna, odpad do kanalizace, 
el. 230/400 V. Zastavěná plocha 
110 m2, pozemek celkem 385 m2.

Bystřice p. Host., řadový RD 3+1 se 
zahrádkou. Pokoje prostorné a dům cel-
kově prosluněný. Koupelna po rekon-
strukci. Je možnost rozšíření, a to půdní 
vestavbou. ÚT plynové. Zastavěná plo-
cha domu je 80 m2, poz. celkem 200 m2. 

PROVEDU 
drobné stavební a obkladačské práce 

v Holešově a okolí.

 Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

pro Holešovany! Pokud máte doma nejrůznější artefakty z dob socialismu 
(obaly od výrobků, odznaky, dobové plakáty, uniformy Veřejné bezpeč-
nosti či Lidových milicí, časopisy atd.) a chcete se jich zbavit, přineste 
je do Městského muzea (pan Vratislav Brázdil). 

VÝZVA

Městské kulturní středisko Holešov pořádá v sobotu 5. 12. 
a neděli 6. 12. dnes už tradiční a nejen místními občany oblíbené 

VÁNOČNÍ TRHY. Foto Robert Rohál
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Těší nás Váš zájem o naši pravidelnou 
činnost, věříme, že se budete v „tymýčku“ cítit 
dobře a rádi zde budete trávit svůj volný čas. 
Bližší informace na www.tymycentrum.cz

ZVEME VÁS
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.)
22. 11. Halový turnaj mladších žáků ve fot-
bale - od 13.00 v hale na I. ZŠ Holešov
23. 11. Vyrábíme KOFOLÁČKY!!! od 17.30 
do 18.30, přijďte si vyrobit taky svého dle hesla 
„Čím víc lásky rozdáte, tím víc vám zůstane...!“, 
cena: 15,-/ks (přihlášky do 20. 11.)
23. 11. Veselá čítanka 2 od 17.30 do 18.30 - 
přijďte si poslechnout dobrodružství oblíbených 
hrdinů, zasoutěžit si v kvízu o sladké odměny, 
čteme knihu „Bylo nás pět“, vstupné 10,- (při-
hlášky 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 (přihlášky 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, pes-
trý kulturní program v tělocvičně 
- vystoupení dětských folklorních 
souborů z Hané a Valašska
28. 11. Pravé smaltování od 
13.00 do 16.00, přijďte si vy-
tvořit 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 kama-
rády, cena: 20,- Kč

PŘIPRAVUJEME
10. 12. Vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi od 15.00 
- tato akce je součástí celorepub-
likové soutěže „České děti čtou 
s Ježíškem“ a zároveň pokus 
o rekord ve vypouštění balónků 
v celé ČR, přijďte poslat Ježíško-
vi své přání a zároveň překonat 
loňský rekord - balónky s přá-
ním od nás obdržíte zdarma 
(přihlášky do 9. 12.)
11. - 12. 12. Ježíšek a jeho svět 
předvánoční dobrodružství s pře-
nocováním 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 so-
botu do 9.00
12. 12. Vánoční jarmark v Rož-
nově pod Radhoštěm - odjezd 

v 8.00 z AN Holešov, cena: 120,-/dosp., 60,-/
dítě, v ceně doprava a průvodce (zájemci, při-
hlaste se v kanceláři TYMY do 4. 12.)
12. 12. Předvánoční zápas fotbalových ben-
jamínků od 10.00 hodin
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 hod.

NOVÉ KROUŽKY!!!
JEZDECTVÍ od listopadu pro holky a kluky 
od 6 do 15 let, co mají rádi koně, pravidelné 
schůzky 1x za 14 dní - 2 hodiny, výuka jízdy 
na koních, péče o koně, jednoduché překážky, 
cena 1200,- (zahrnuje 10 dvouhodinových lek-
cí), zájemci, hlaste se do 13. 11. v TYMY

FLOORBAL pro chlapce 1. - 2. třídy a před-
školáky, 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, ryt-
mická průprava, můžou se 
zapojit i rodiče

BADMINTON - vážení 
sportovní přátelé, máme 
pro Vás možnost vyzkoušet si jeden z nej-
populárnějších 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

Od ledna nové taneční styly s JASMÍNOU 
(přihlášky již nyní v kanceláři TYMY): 
FLIRT DANCE - představuje spojení tance, 
tvarování postavy a upevňování pozitivního 
pohledu na sebe sama, objevte v sobě ženu
ZUMBA -  je nový dynamický fitness program, 
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a la-
tinskoamerických tanců, využívá základní kroky 
salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, kombi-
nuje zábavné s efektivním, cílem je ukázat, že 
hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu.
PLYŠÁK PRO RADOST - charitativní sbírka, 
máte-li doma plyšáka, kterého byste mohli věno-
vat, můžete jej přinést do TYMY, DĚKUJEME.

Jarní prázdniny na horách 
„S tebou mě baví svět“ 
1. 2. - 5. 2. 2010, pro lyžaře i nelyžaře, ubytová-
ní na Trojáku, možnost lyžařského výcviku s in-
struktorem, cena: 2.390,-/dítě,  2.790,-/dospělý 

(v ceně je doprava, ubytování, 
plná penze, pitný režim, základní 
pojištění dětí, program, materiál, 
odměny, pedagogický a zdravot-
ní dozor), termín přihlášení do
12. 12. 2009.
Jarní příměstský tábor „Doba 
ledová“ 1. 2. - 5. 2. 2010, cena: 
990,-/5 dní (v ceně oběd, program 
a 2 výlety), zájemci se mohou hlá-
sit v kanceláři TYMY do 8. 1.

NABÍDKA
DVD z oslav „650 let Všetul 
a 120 let školy“ je k dispozici 
v kanceláři TYMY - cca 3hodino-
vý záznam, cena: 150,-/ks
Možnost pronájmu jídelny 
s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro po-
řádání rodinných či podnikových 
oslav. Kapacita cca 40 osob. Je 
zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také soci-
ální zařízení. 
Informace na tel.: 573 396 928

Bližší informace v kanceláři TYMY 
nebo na tel.: 573 396 928

 Středisko volného času, 
příspěvková organizace, 

 Sokolská 70, 769 01 Holešov
 Tel: 573 39 69 28,

www.tymycentrum.cz
e-mail: vsetuly@centrum.cz

POZVÁNKA
Rozsvícení vánočního stromu

pátek 27. 11. v 16.30 hodin
na zahradě TYMY

Vystoupí dětské folklorní soubory 
z Hané a Valašska:

Ječmínek - Mysločovice
Rozmarýnek - Kroměříž 

Zrníčko - Holešov 
Malá Rusava - Bystřice p. H.

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

INZERCE
Prodám vysavač zn. VA-
PORI 2000 na suché i mok-
ré vysávání. Byl pouze 1x 
použitý, původní cena 
38 000 Kč, nová cena 
15 000 Kč. Mobil 737 047 
084. Zn.: Spěchá.
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V sobotu 24. října 2009 se stu-
denti Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov zúčastnili zajímavé a pro-
spěšné akce - s panem prof. Koláč-
kem jsme vyrazili do Přílep sázet 
stromky, a tím  symbolicky oslavit 
Mezinárodní den stromů, který při-
padá na 20. října.

My, studenti sekundy a kvarty, 
jsme se sešli v den akce v 7.45 
hodin na autobusovém nádraží 
v Holešově. Jeli jsme na Hadovnu, 
kde nás provedl místní lesní škol-
kou její ředitel Ing. Milan Macůrek. 
Řekl nám, co všechno je potřeba 
k tomu, aby vyrostl strom. Ukázal 
nám, kam se ukládají sazenice stro-
mů, o které se lesy starají, a také 
nás seznámil s další spoustou zá-
ležitostí nutných k tomuto nelehké-
mu povolání. Potom si mohl každý 
z nás vybrat čtyři stromky, které 
jsme šli vysadit. Předvedl nám, 

Gymnázium si připomnělo Den stromů

Ing. Milan Macůrek během  >
exkurze Hadovny.

jak stromky správně sázet. Byl to 
náročný úkol, ale díky spolupráci 
mezi sebou jsme to hravě zvlád-
li. Nakonec nám pan ředitel lesní 
školky za naši prospěšnou práci 
poděkoval. Pro zpestření zpáteční 
cesty lesem jsme si zahráli několik 
zábavných her, a jelikož bylo všude 
vlhko a bahno, vraceli jsme se 
domů špinaví a unavení, ale s krás-
ným pocitem, že jsme udělali něco 
pro přírodu. Na tento den budeme 
určitě všichni rádi vzpomínat.

Martina Jelínková,
  sekunda

Jak na projektové vyučování?
Krásné prostředí Vsetínských vrchů, skvělá parta sehraných kolegů, 

babí léto ve své vrcholné fázi a vynikající lektorka - tak by se ve stručnosti 
dal shrnout víkendový pobyt týmu kantorů z holešovského gymnázia, kteří 
pracují na projektu Zvýšení efektivnosti environmentální a osobnostně 
sociální výchovy žáka formou terénních aktivit, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Toto školení, zacílené konkrétně na projektové vyučování, bylo 
dalším kamínkem do pomalu rýsující se mozaiky vzdělávací fáze našeho 
projektu. Školení vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jitka Kašová, která 
za naším týmem neváhala přijet až z dalekého Mělníku. Kurs vedla pre-
cizně od teoretického 
úvodu, který mnohým 
otevřel oči a ukázal, 
že ne každý „projek-
tový den“ musí být 
hned promyšleným 
projektovým vyučová-
ním. Probrali jsme, jak 
podstatné je důkladné 
plánování a výběr té-
matu, jak si stanovit 
cíle, aby taková práce 
s žáky nebyla samo-
účelná a neskončila 
u obligátního „hraní 
si“, co bude vlastně 
výsledným produktem 
projektu. Pokračovali jsme rozborem významu vhodně kladených otá-
zek, které mají žáky motivovat k vlastní práci na projektu. Lektorka nám 
poskytla perfektně zpracované metodické materiály, které učiteli velice 
usnadní přemýšlení nad vlastním záměrem. 

Po sice dlouhém, ale rozhodně přínosném teoretickém úvodu jsme 
také my začali pracovat - nejprve jsme dostali k dispozici celou řadu již 
proběhlých zpracovaných projektů, z nichž jsme si vybrali každý několik 
k prostudování a připomínkování - tak se nám do ruky dostaly hotové 
manuály reálně uskutečněných projektů a my jsme mohli nahlédnout 
přímo do praxe. 

Vrchol školení nás ale teprve čekal - rozdělili jsme se na tři skupiny 
a celé odpoledne zpracovávali v těchto minitýmech svůj vlastní projekt. 
Nejprve jsme se všichni dohodli na společném tématu, to proto, že jsme 
práci brali vážně jako základ budoucího skutečného projektu, který 
budeme realizovat u nás ve škole. Pak už každý tým toto téma uchopil 
po svém. Vypracovali jsme podrobnou metodiku - pro každou fázi projektu 
jsme stanovovali motivační otázky pro žáky, jaké činnosti budou žáci 
provádět, jakými metodami budeme pracovat, jakých vyučovacích před-
mětů se budou činnosti dotýkat, jaký bude výsledný produkt.  V neděli 
dopoledne jsme si projekty vzájemně představili a připomínkovali. 

Z víkendového pobytu v Kateřinicích jsme odjížděli příjemně naladěni 
díky pracovní, ale i veselé a pohodové atmosféře, která na školení vládla. 
Brzy část našeho týmu čeká další série školení - tentokrát na vážné téma 
první pomoci a řešení krizových situací.

Mgr. Miriam Fritzová,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

 1 250 000 Kč Tel.: 603 323 111 Cena v RK Tel.: 603 323 111

 1 100 000 Kč Tel.: 731 618 472

 590 000 Kč Tel.: 604 383 641  970 000 Kč Tel.: 739 486 444

 1 860 000 Kč Tel.: 739 486 444

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1 v OV 
o výměře 62 m2, 1. patro zrekonstruovaného 
panelového domu s výtahem. Byt má nová 
plastová okna včetně žaluzií a parapetů, 
nové vnitřní dveře, lodžii, šatnu a 2 sklepy.

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.

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej DB 2+1 o výměře 
53 m2. Byt se nachází v přízemí panel. domu 
s výtahem. Provedené opravy domu: zateplení 
fasády, nové rozvody elektriky, vody a odpadů, 
zrek. střecha. Příjemné bydlení poblíž centra města.

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.

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej RD 5+2 
v Kroměříži, lokalita Dolní zahrady. 
K domu patří zahrada o výměře 369 
m2, dále zděná hospodářská budova, 
dílna, dřevník.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej cihl. bytu 2+1 s balk. 
o celk. ploše 52 m2 + 3,4 m2 balkon + 5 m2 sklep. 
Byt se nachází ve 3. patře ze 3, je v původním 
stavu, má prostornou kuchyň a dva průchozí po-
koje, u kterých se dá měnit dispozice. V bytě jsou 
nové stupačky, nová přípojka plynu, nové radiátory.
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Slavnost broučků je již tradiční akcí pořádanou Střediskem volného 
času - TYMY za velké pomoci městské policie, mladých hasičů a řady 
dobrovolníků vždy první listopadový pátek. A bylo tomu tak i letos, kdy 
6. listopadu se na náměstí E. Beneše Holešov sešli broučci i berušky, aby 
se vydali společným lampionovým průvodem do Všetul uspat broučky. 

Na náměstí byli odměněni všichni ti, kteří přišli v kostýmech a měli 
vlastnoručně vyrobený lampion. Také byly vypuštěny létající lampiony, 
které symbolizují víru v naplnění lidských snů a přání. Poté se průvod 
seřadil a prošel celým Holešovem až do Všetul na zahradu TYMY. Tady 
na všechny malé i velké čekalo milé překvapení. Tanec světýlek, který 
zahájil krátký program. 

Mezi děti přiletěla beruška se svými broučky a vítr a metelice ohlásily 
příchod paní Zimy, která je mávnutím žezla všechny uspala. S pěknými 
pocity a rozzářenýma očkama se všichni rozcházeli do svých domovů. 
Děkujeme všem, kteří nám při této akci pomohli!

Hanka S.

V TYMY uspali broučky

Zdařilá exkurze po stopách Habsburků

Mezi děti přiletěla i beruška se svými broučky a vítr a metelice   > 
ohlásily  příchod paní Zimy, která je mávnutím žezla všechny uspala…

I v letošním roce jsme absolvovali výpravu 
do hlavního města Rakouska - Vídně, a to v do-
provodu průvodce PhDr. Pavla Kočího, se kterým 
jsme se již seznámili na předešlých exkurzích.

Zajímavá byla i návštěva zámku Schönbrunn.

Dne 23. 10. 2009 v  6 hodin ráno už všichni 
odvážlivci netrpělivě čekali před školou na au-
tobus, který pro nás měl každou chvilku přijet. 
Po jeho příjezdu jsme se všichni pohodlně 

usadili a mohlo se vy-
razit směr Mikulov, ve 
kterém jsme byli asi 
za dvě hodiny, a dále 
do Rakouska - zámku 
Schönbrunn. Po cestě 
nás průvodce sezna-
moval se zajímavými 
informacemi ohledně 
krajiny, kterou jsme 
projížděli. Získali jsme 
nové poznatky o ra-
kouském školství, ku-
chyni a památkách.

Ihned po příjezdu k zámku jsme se vydali 
na jeho prohlídku s bonusem výstupu na kolo-
nádu Gloriette, ze které byl vskutku nádherný 
pohled na podzimní, i přesto sluníčkem ozáře-
nou Vídeň. Zaujala nás i velkolepá Neptunova 
fontána. Pak následovala krátká cesta autobu-
sem do historického středu Vídně, kde jsme si 
prohlédli např. budovu Parlamentu, památník 
W. A. Mozarta a Marie Terezie, Operu, hrad 
Hofburg, který byl vyvrcholením naší exkurze. 
Poté byl půlhodinový rozchod a dlouho oče-
kávaný přesun do Prateru. Jakmile se všichni 
dostatečně vyječeli v domech hrůzy, zasmáli 
v domech smíchu nebo si užili jiné atrakce, 
mohla následovat cesta domů.

Do Holešova jsme dorazili přesně ve 
22 hodin, kde na nás již netrpělivě čekali rodiče.

Žáci  2. Základní školy Holešov

Středisko volného času - TYMY pořádalo v sobotu 7. listopadu 
taneční nepostupovou soutěž „Všetulský festival pódiových skladeb“. 
Taneční skupiny se sjely z širokého okolí a představily pestrou škálu 
tanečních technik - hip-hop, aerobik, scénický tanec, společenský tanec, 
freestyl i mažoretky. Své taneční umění předvedli holky a kluci navštěvu-
jící kroužky a taneční skupiny pracující v DDM Astra Zlín, Moment - SVČ 
Šipka Kroměříž, ZŠ Rymice, SVČ p.o. - TYMY, Rebelky Prusinovice, ZŠ 
Rajnochovice, TS Trick, TS Stars o. s., Dance aerobic Podhradní Lhota, 
Kontrasty Hulín. Jejich skladby hodnotila porota, v níž zasedli odborníci 
na slovo vzatí - Ivana Benešová, MUDr. Ludmila Joklová, Eva Kožíková, 
Alena Rafajová, Ahmadou a Maria. Svůj nelehký úkol zvládli na výbornou 
a v krátkém vstupu i jejich zástupce Ahmadou - francouzský učitel tance 
předvedl, že tanec a pohyb mu kolují v těle. Se skladbou „Freešou“ sklidili 
u skvělého fandícího publika obrovský potlesk. 

Závěr festivalu patřil  oceňování a odměňování, ve třech kategoriích 
byla udělena první místa. V junior I. zvítězila TS Stars se skladbou Já 
s písničkou, v junior II. se na první příčce umístila TS Stars se skladbou 
Vánoce se blíží a v kategorii nad 15 let TS Rainbowdance se skladbou 
Tornádo. Vítězové si odvezli pohár a věcné ceny se sladkostmi. 

Ani ostatní soutěžní družstva neodjela s prázdnou a za svůj výborný 
výkon a odvahu získala balíčky plné sladkého překvapení a pamětní list. 
Porota také sladkostmi ocenila benjamínky z kroužků Pingvici Prusinovice 
a Sedmikrásky TYMY.  

Všem soutěžícím a organizátorům děkujeme. Poděkování patří 
především sponzorům za poskytnutí finanční podpory. Na dalším ročníku 
všetulského festivalu se již nyní těšíme na viděnou.

      Hanka S.

V TYMY se tančilo a soutěžilo

CHCETE MĚ?
Dne 12. 11. 2009 byl v Hole-

šově na nám. Dr. E. Beneše nale-
zen čtyřměsíční pes. 

Kontakt pro majitele nebo 
případného zájemce na tele-
fonním čísle 573 396 524 nebo 
725 741 827. Pejsek je zdravý, 
přítulný a čistotný, byl naočkován 
a odčerven.

(red)
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně 
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Holešovské gymnázium uspo-
řádalo 10. 11. 2009  okresní přebor 
středních škol ve volejbale dívek. 
Tento turnaj se současně hrál jako 
13. ročník Memoriálu Rudolfa Plaj-
nera. Pozvání přijalo pouze pět 
škol z našeho okresu, a proto se 
hrálo systémem každý s každým. 
Družstva  byla vyrovnaná, takže 
všechny zápasy byly dramatické 
až do konce.  Z prvenství se stejně 
jako v loňském roce radovaly dívky 
z Gymnázia Ladislava Jaroše Ho-
lešov, a budou tak reprezentovat 
náš okres v krajském finále ve Va-
lašském Meziříčí. 

Dívky z Gymnázia Ladislava Jaroše obhájily prvenství

 Vítězky nastoupily ve slože-
ní: Červenková, Fuksová, Šandová, 
Paseková, Zapletalová, Lišková, 
Bublová, Nováková a Vybíralová. 

Celkové pořadí turnaje:  

1. Gymnázium Ladislava Jaroše
 Holešov

2. VPŠ a SPŠ MV Holešov

3. Tauferova střední odborná škola 
 veterinární  Kroměříž

4. Obchodní akademie Kroměříž

5. Arcibiskupské gymnázium 
 Kroměříž

Holešov (red) - V nově zrekonstruované tělocvičně policejní školy 
v Holešově se v sobotu 7. listopadu uskutečnil 15. ročník Velké ceny 
Holešova v nadhozu a 13. mezinárodní mistrovství Moravy v nadhozu. 
Soutěž, kterou pořádaly společně oddíly SKP Holešov a TJ Holešov, 
ozdobily velmi dobré výsledky zejména maďarských reprezentantů, kteří 
obsadili první tři místa. Z holešovských vzpěračů byl nejlepší Radovan 
Klabal, který se umístil na 12. místě. Mezi juniory do 18 let pak zabodoval 
domácí Petr Navrátil. Výkonem 110 kilogramů svou kategorii vyhrál. 

Podle předsedy pořádajícího oddílu Dana Koláře šlo o jednu 
z nejkvalitnějších soutěží ve vzpírání v rámci České republiky za po-
sledních několik let. Jak uvedl, je u nás stále svátkem vidět zvednout  
200 kilogramů. V Holešově to dokázali hned tři borci a čtvrtý se o to 
pokoušel. Samotný Dan Kolář dostal nad hlavu 120 kilogramů, což 
stačilo na 22. místo.  

Maďaři v Holešově zvedali 
nad hlavu dva metráky

Holešovské gymnázium 
je organizátorem sportovních soutěží

V letošním školním roce došlo ke změně pořadatelství školních 
sportovních soutěží  typu B ve Zlínském kraji. Tyto soutěže pořádají 
z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR krajské 
úřady ve spolupráci s dalšími subjekty. Krajský úřad Zlínského kraje 
po zániku Střediska služeb školám v Otrokovicích pověřil tímto úkolem 
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Před touto školou stanul nelehký 
úkol zorganizovat na podzim roku 2009 celkem 32 okresních a krajských 
sportovních soutěží. Ve školním roce 2009/2010 byly ve Věstníku MŠMT 
ČR 08/2009 zveřejněny druhy sportovních soutěží, které od září tohoto 
roku probíhají v okresech Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín. 
Především díky vstřícnosti ředitelky Gymnázia Ladislava Jaroše Hole-
šov Mgr. Blaženy Kubíčkové již proběhla ve spolupráci školy s Asociací 
školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje (AŠSK ČR ZLN) okresní 
a krajská kola ve středoškolském atletickém poháru CORNY v přespolním 
běhu základních škol a ve stolním tenise středních škol. V současnosti 
se konají okresní kola ve volejbale středních škol, a sérii soutěží zakončí 
okresní přebory ve všech okresech ve florbale základních škol celkově tak 
proběhnou soutěže za účasti několika tisíc žáků základních a středních 
škol našeho kraje.

Organizace těchto kol je ze strany pořadatelů jednotlivých soutěží 
hodnocena vysoce pozitivně, došlo např. ke sjednocení a upřesnění pra-
videl a samotným pořadatelům ubyly starosti při uskutečnění samotných 
akcí. Nejintenzivnější spolupráce při organizaci  probíhá mezi gymnáziem 
a asociací a jako poděkování škole za její podíl na hladkém průběhu 
soutěží propůjčila Krajská rada AŠSK ČR ZLN gymnáziu do užívání 
florbalové mantinely a světelný ukazatel. Tyto nemalé investice do ma-
teriálního vybavení školy by měly přispět nejen ke zkvalitnění výuky, ale 
měly by i zvýšit úroveň soutěží pořádaných touto školou v rámci okresu 
Kroměříž i celého Zlínského kraje. 

Jménem KR AŠSK ČR ZLN děkuji ředitelce Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov  Mgr. Blaženě Kubíčkové za vytvoření podmínek pro 
pořádání sportovních soutěží  a  za navázání spolupráce s asociací.

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně KR AŠSK ČR ZLN
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FC Vsetín - SFK ELKO Holešov
1   (1:0)   3

V posledním kole podzimu se  fotbalisté Holešova rozloučili důstojně, 
vítězstvím na hřišti soupeře. Začátek utkání se odehrával opatrně mezi 
šestnáctkami. Pak ale přišla 15. minuta, Ohlídal  fauloval v šestnátce a 
rozhodčí nařídil pokutový kop, který domácí Jaroš proměnil - 1:0. Další 
pokutový kop proti hostům nařídil rozhodčí o deset minut později po 
zákroku Bačíka. Exekutorem byl opět Jaroš, ale tentokrát si na brankáře 
Krejčího neprošel. Gólman hostů chytil míč bravurně do koše. Ve 40. 
minutě byl ve vápně faulován Barták, ale rozhodčí zůstal v klidu. Ve 
druhé půli vystřídal Bačíka na místě stopera Odstrčilík. Hosté se pomalu 
dostávali do většího tlaku. Se šancemi domácích si poradil Krejčí. V 64. 
minutě propadl míč mezi obránci domácích a Roubalík vyrovnal na 1:1. 

Fotbalisté se s podzimem rozloučili vítězstvím na hřišti soupeře

To už Holešov získal velkou převahu a domácí pomalu odpadávali. V 74. 
minutě přihrál míč do vápna Marek a byl to opět Roubalík, který poslal 
hosty do vedení - 1:2.  Po příchodu Charuzy do obrany se dopředu 
posunul Barták a tlak Holešova se stupňoval. Právě Barták přihrál v 82. 
minutě lobem Roubalíkovi, který dovršil čistý hattrick - 1:3. V závěru 
zápasu měli několik zdařilých akcí domácí, ale proti nim stál bezchybný 
Krejčí. Tak skončila nejlepší část sezóny Holešova, kdy má na svém 
kontě 29 bodů.      
Holešov: Krejčí - Barták, Ohlídal, Bačík, Münster - T. Křenek, Bejtkovský, 
Sedlařík, Roubalík - Marek, J. Křenek.
Střídání: 46. min. Odstrčilík za Bačíka, 76. min. Charuza za Sedlaříka, 
83. min. Slováček za J. Křenka.
Rozhodčí: Schnürmacher z Uh. Brodu, asistenti Valčík a Březáček.

Když se po uplynulé sezóně rozpadlo mužstvo starších žáků, ať už to 
bylo z jakýchkoliv důvodů, čekalo se, co bude dál. Přišel nový trenér Pavel 
Herián a trenér brankářů Jiří Olša a jejich pozice byla nezáviděníhodná 
- na trénink chodilo 6 kluků, a to převážně z bývalých mladších žáků. 
Nezůstal žádný základ z bývalého mužstva, na kterém by se dalo stavět, 
a v podstatě všechno muselo začít znova. Postupem času přicházeli noví 
hráči, někteří z nich dokonce poprvé hráli na velkém hřišti a neměli za 
sebou průpravu z nižších ročníků. V této situaci se nemohly čekat žádné 
výsledky a každý eventuální bod by se rovnal výhře. Nutno říci, že těch 
bodů je po ukončení poloviny sezóny 12 a to by před začátkem letošního 
ročníku nečekal ani ten největší optimista. Starší žáci Holešova jsou na 
8. místě tabulky, když dokázali čtyři zápasy vyhrát. To je ovšem hlavně 
zásluha trenéra Pavla Heriána, protože v situaci, kdy mužstvo přebíral, 
vypadalo všechno příliš černě.

Mužstvo starších žáků Holešova hraje ve složení: Patrik Marcin; 
Martin Winter; David Mlčák; Tomáš Srovnal; Daniel Kolář; Jiří Provazník; 
Radim Paštěka; Jan Zapletal; Ondřej Vedra; Lukáš Michálek; David 
Kováč; Ondřej Gahura; Milan Závrbský; Petr Bezděčík; Tomáš Bakalík 
a Jakub Rafaja.

Na závěr je třeba poděkovat paní Katce Marcinové a panu 
Víťovi Michálkovi, kteří připravili k ukončení podzimní části sezóny 
pro kluky a jejich rodiče pohoštění. To proběhlo ve skvělé atmo-
sféře a přece jen i s určitou nadějí do nadcházející zimní přípravy 
a hlavně příštích jarních bojů.
Web mužstva: www.sfkelkoholesov.wz.cz

(P.K.)

Starší žáci SFK ELKO 
jsou po podzimu na 8. místě

Mladší žáci Holešova 
deklasovali Slavičín 12:0

Mužstvo starších žáků je po podzimní části soutěže osmé.

V sobotu 7. 11. na své palubovce přivítali holešovští volejbalisté 
družstvo TJ Holubice v 9. a 10. kole 2. NL. Po oba dva zápasy diváci 
viděli volejbal jako na houpačce. Jeden set se dařilo domácím, následný 
hostům. A když se pátý set druhého zápasu přiklonilo volejbalové štěstí k 
soupeřům, celkový stav skončil porážkou domácích 1:3 (-18,16,-14,-17) 
a 2:3 (24,-15,17,-16,-13). 

Sestava: Nesrsta, Janečka (zdravotní problémy), Nášel, Matela, 
Raška, Ohlídal, Koláček, Stárek, Červenka, Vaculík, Sova, Jahoda.

Chybí volejbalové štěstí

V neděli 1. listopadu sehráli mladší žáci SFK ELKO Holešov na 
domácím hřišti předposlední  zápas krajské soutěže. V mrazivém počasí 
přivítali poslední mužstvo soutěže, celek Slavičína. Od začátku utkání 
určovali tempo hry domácí borci a po zásluze vyhráli poločas zápasu 4:0. 
Ve druhém poločase domácí celek za mohutného povzbuzování rodičů  
přidal dalších 8 gólů a skóre zápasu se zastavilo na hodnotě 12:0. 
Branky: Kotas 6, Beránek 2, Nevřala, Olšák, Karsch, Zakopal.

(mar)

Ve čtvrtek 5. 11. se uskutečnilo ve Zlíně slavnostní vyhodnocení 
dobrovolných pracovníků, kteří se dlouhodobě věnují ve svém volném 
čase  dětem a mládeži. Toto vyhodnocení se v letošním roce uskutečnilo 
již po šesté. Celkem bylo nominováno 47 pracovníků, z nichž bylo vybrá-
no 27, kteří byli oceněni. Mezi nimi byl také Ladislav Linda, dlouholetý 
fotbalový trenér. Z rukou hejtmana ZK pana Stanislava Mišáka a radního 
ZK Josefa Slováka převzal Pamětní medaili Zlínského kraje. Trenér Lin-
da se věnuje dětem a mládeži přes třicet let. Jeho rukama prošla řada 
chlapců, někteří z nich se stali posilami známých fotbalových týmů u nás 
i v zahraničí. V posledních letech je úspěšným trenérem mladších žáků 
SFK Elko Holešov. Své aktivity rozvíjí také ve spolupráci se Střediskem 
volného času - Tymy, kde mají jeho mladší žáci dobré zázemí. Společně 
s nimi organizuje různé turnaje, např. O pohár starosty Zdeňka Janalíka, 
O pohár poslance Josefa Smýkala, dále jarní soustředění a také tradiční 

letní táborový pobyt. Jeho tým se 
již třikrát umístil na 1. místě v kraj-
ské soutěži mladších žáků. Již dva 
roky se věnuje také v SVČ - Tymy 
nejmladším benjamínkům, ročník 
2004. Ti zkouší úspěšně své první 
fotbalové krůčky a pod jeho vede-
ním dosahují také prvních úspěchů. 
Přístup k dětem, nadšení a zapále-
ní pro věc jsou u pana Lindy hodny 
příkladu. Velmi si jeho spolupráce 
vážíme a přejeme mu do dalších let 
hodně zdraví a spoustu elánu. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ

Ocenění za práci s mládeží
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Sudoku
Třicítka čtenářů (je vidět, že nová soutěž má u čtenářů úspěch!) reago-

vala na fotohádanku z čísla 19/2009 - a všichni odpověděli správně, nikdo 
se nesekl. „Filmová hláška je z filmu Pane, vy jste vdova, rozhovor se udál 
mezi Helenou Růžičkovou a Eduardem Cupákem,“  takhle nám v mailu  
na naši hádanku odpověděla Anna 
Potůčková z Holešova - a stává se 
výherkyní pizzy v Restauraci Ka-
nada. Jako druhý byl vylosován 
Ladislav Drábek z Holešova, který 
si v příštích dnech zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupenky 
do kina Svět Zdeňce Hricové ze Žop 
a Bohumilu Vašíkovi z Holešova. 
Všem vylosovaným redakce Hole-
šovska srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v naší 
soutěži, která je i tentokrát postavena na filmových hláškách a výšplech-
tech. Jestlipak poznáte, ze které české komedie pochází tato hláška? 

„Tož totok je Irenka Fojtíková. Dneskaj má narozeniny a budeme 
u mňa bývať.“

„Pro pana krále, Bohuši, co sis to dotáhl domů? Kdyby to 
mama viděla!?“

„Ale tož…“

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.

Oblíbený komediální herec 
Luděk Sobota.

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Přej a bude ti přáno.

Ke které knize se rád vracíte?
E. M. Remarque - Tři kamarádi.

Váš oblíbený umělec?
Malíř Jiří Moldřík, zpěvačka Renée Flemingová. 

Jaký sport vás oslovuje?
Fotbal, hokej.

Co máte rád na talíři?
Všechno dobré jídlo.

Kde si rád posedíte?
Na chalupě.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Se svým komorním orchestrem.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když se práce daří.

Z čeho máte největší obavu?
Z pomluv a nepravd.

Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi současnost.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Morava.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Svou, muzikantskou.

Věříte,  že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím, ale jde to těžce. RR

Ivo Kurečka, 
učitel hudby a vedoucí
Holešovského komorního orchestru

Nezapomeňte na

BLUESOVÝ PODZIMEK

5. prosince

v sále MALÝCH FOREM

ZÁMEK

Foto: R. Rohál


