Musica Holešov je mimořádný
počin, říká Magdalena Kožená.
Čtěte rozhovor na str. 19.
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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova
Chceme v zóně Mitas?

Co vy na to,
pane starosto?

OHLÉDNUTÍ ZA ČÍNOU. Vystoupení Holešovského dětského sboru Moravské děti s názvem
Koncert pro Holešov se uskutečnilo v neděli 12. září večer ve velkém sále holešovského zámku.
Koncert s podtitulem Střípky z Číny očima Moravských dětí byl koncipován jako vzpomínka na
nedávný festival pěveckých souborů v čínském Shaoxingu.
Další informace na str. 26

Slavné vily na zámku
Holešov (frs) - Zajímavá výstava s názvem Slavné vily Zlínského kraje byla otevřena ve čtvrtek
16. září v podloubí holešovského
zámku. Na desítkách panelů jsou
zde prezentovány architektonické
zajímavosti z různých období a kou-

tů Zlínského kraje. Nechybí ani domy
slavných lidí. Mezi nimi například vily
Tomáše Bati, cestovatelů Hanzelky,
Zikmunda a jiných. Výstava potrvá
do 15. října.
Podrobnosti přineseme
v příštím čísle.

Před několika týdny oznámili zástupci Zlínského
kraje, že do průmyslové
zóny v Holešově se chystá zatím největší investor výrobce pneumatik Mitas.
V některých okolních obcích se už ale proti tomuto záměru zvedla nevole.
Lidé se bojí negativních
dopadů na životní prostředí. Co vy na to,
pane starosto?
Se zástupci Zlínského kraje jsme zatím
o této otázce nejednali, protože jsme o tom ani
nebyli oficiálně informováni. Dozvěděli jsme
se to podobně jako jiní občané ze sdělovacích
prostředků. Rada města však rozhodla, že pozve
zástupce krajské společnosti Industry Servis ZK
na své příští jednání, které se uskuteční 27. září.
Budeme se ptát na konkrétní informace související s dopadem budoucích investorů na životní
prostředí. Výsledkem by mělo být stanovisko
rady města k této otázce, s nímž bychom šli
na jednání se zástupci Zlínského kraje.

Volby 2010

Musica Holešov

Volby do zastupitelstev měst
a obcí i do části Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
ve dnech 15. a 16. října. V dnešním vydání Holešovska přinášíme
informace o volebních stranách
i jednotlivých kandidátech. Dozvíte
se o tom, jak hodnotí zastupitelé
uplynulé čtyři roky a co chtějí změnit
v následujících letech.
Čtěte uvnitř čísla.
(frs)

Jedinečná přehlídka špičkových interpretů vážné hudby se
uskuteční od čtvrtka 23. do neděle
26. září v Holešově.  Bude se zde
konat 1. ročník hudebního festivalu
Musica Holešov. Jeho programovým ředitelem, dramaturgem a patronem je holešovský rodák a vynikající hudebník Karel Košárek.
Program a podrobnosti naleznete
uvnitř čísla.
(sov)

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny

Vernisáže se zúčastnili také představitelé města i Parlamentu ČR.

Pokračování na str. 2

• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov
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Kontejnery jsou přemístěny před Tesco
Holešov - Kontejnery na tříděný odpad byly přemístěny z ulice Polní na parkoviště před nově
otevřený hypermarket Tesco v ulici
Palackého ve Všetulích. Na svém
posledním jednání zastupitelstvo

města vydalo novou obecně závaznou vyhlášku města Holešova
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se

Chceme v zóně Mitas?
Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Osobně budu vždy proti tomu,
aby ve městě vznikaly továrny, které
by ohrožovaly životní prostředí a zhoršovaly kvalitu života ve městě. Na
straně druhé rozumím určité nervozitě, protože množství zájemců, kteří by
chtěli v zóně investovat, není takové,
jaké bychom si z hlediska vytváření
nových pracovních míst pro občany
našeho regionu představovali.
Představitelům města sice nepřísluší místo v rozhodovacím proce-

su o umístění jednotlivých investorů
v zóně, na straně druhé však určitě
budeme vznášet námitky v případě, že nebudeme s postupem kraje
spokojeni. Zcela určitě budeme požadovat v případě společnosti Mitas
tak zvanou velkou EIA, tedy proces
zkoumající vliv takové stavby na životní prostředí. V případě pochybností budu prosazovat, abychom si
jako město zaplatili vlastní, a tudíž
nezávislou studii EIA.  	              
(frs)

Na trati bude výluka
Holešov (frs) - Nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními
stanicemi Bystřice pod Hostýnem a Holešov se uskuteční od pondělí
27. 9. do pátku 1.10. 2010. Výluka bude  zahájena v pondělí od 7 ráno
a ukončena v pátek ve 20 hodin. V době konání nepřetržité výluky
budou vlaky mezi uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Cestující budou informováni o přistavení
autobusů náhradní dopravy ve vlacích a informačními tabulemi na jednotlivých železničních stanicích a zastávkách o stanovišti náhradní
autobusové dopravy.  

Zastupitelstvo schválilo změnu
územního plánu
Zastupitelstvo města na svém
posledním zasedání schválilo změnu
územního plánu číslo 15. Předmětem
návrhu je změna funkčního využití
pozemků na jižním okraji místní části
Všetuly na plochu pro smíšenou výrobu a služby, na jižním okraji města
Holešova na plochu pro polyfunkční
občanskou vybavenost, ve východní
části města na plochu pro individuální bydlení a na okraji místní části
Žopy - stávající areál zemědělské
výroby na smíšené plochy služeb
a agroturistiky. Do opatření obecné
povahy a jeho odůvodnění a doklado-

vé dokumentace může každý podle
§ 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 165 stavebního zákona
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Do opatření obecné povahy je dále
možno nahlédnout na Městském
úřadě Holešov, Odboru územního
plánování a stavebního řádu, Tovární
1407, 769 01 Holešov a na internetových stránkách na adrese www.holesov.cz.  Kompletní znění vyhlášky
o změně územního plánu je na úřední
desce města.
(sov)

stavebním odpadem“, která tuto
změnu zohledňuje.
Na parkovišti před Tescem
je umístěno po dvou kontejnerech
na papír, sklo, PET lahve a jeden
kontejner na drobné elektrozaříze-

ní. Zastupitelé o změně rozhodli
z toho důvodu, že stanoviště u obchodů jsou pro občany nejlépe
dostupná a nejvíce využívaná.
(frs)

Další krok k obnově zeleně na hřbitově
Město Holešov nechalo za účelem posouzení provozní bezpečnosti
stromů zpracovat znalecký posudek
borovic a jasanů na místním hřbitově.
U dvou vzrostlých borovic a jednoho
jasanu byly vyloučeny stabilizační
zásahy a bylo doporučeno jejich
odstranění. V nejbližší době bude
odborník v oboru rizikového kácení
stromů Otakar Neradil  provádět kácení předmětných dřevin, po kterém
bude následovat odstranění pařezů
a náhradní výsadba dřevin. Zbývající
smrky a břízy rostoucí na hřbitově
posuzovány nebyly, protože město
Holešov počítá s jejich postupným
nahrazováním méně vzrůstnými
dřevinami.
(žp)

Tepelné hospodářství zvýšilo
jmění a bude se stěhovat
Holešov - Zastupitelstvo
města Holešova schválilo na svém
posledním zasedání zvýšení základního jmění společnosti Tepelné
hospodářství Holešov nepeněžitým
vkladem nemovitostí. Konkrétně
se jedná o budovu, v níž v současné době sídlí úřad práce, a také
pozemek, na němž tato budova
stojí. Základní jmění společnosti,
jejímž stoprocentním majitelem

je město Holešov, se tak zvýší
o 3 050 000 Kč.
V závěru roku 2010 se holešovský úřad práce přestěhuje
do Tovární ulice a uvolní prostory domu č. p. 1275. Tento objekt
pak bude vhodný pro potřeby firmy
Tepelné hospodářství Holešov. Budovu již částečně Tepelné hospodářství užívá.
(frs)

VÝZVA: Před několika dny si někdo zapomněl, patrně nějaká
maminka s dítětem, v přízemí Městského úřadu v Holešově dětské
hračky (autobus, nákladní auto). Hračky jsou v recepci MÚ, vyzvedněte si je. 	
(red)

Změna svozu domovního odpadu
Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státního svátku
dne 28. září 2010 (úterý) bude svoz domovního odpadu proveden ve
středu dne 29. září. Ulice, které se svážejí ve středu, budou svezeny ve
čtvrtek dne 30. září.
Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí MÚ Holešov

POZVÁNKA
Místní organizace ČSSD v Holešově srdečně
zve všechny spoluobčany města Holešova na
společné setkání s kandidáty do městského zastupitelstva.
Setkání se uskuteční v sobotu dne 2. 10. 2010
od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti ve Všetulích. Připraven je bohatý
program pro děti i pro dospělé.
Pozvaní hosté:
poslanec Parlamentu ČR  Josef Smýkal, hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák, náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd,
kandidát na senátora Mgr. Miloš Malý
Pro všechny zúčastněné je zajištěno občerstvení.
Setkání se koná za každého počasí.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Koalice pro Holešov pro období let 2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
i v letošních volbách do Zastupitelstva města Holešova se o Vaše hlasy bude ucházet
také „Koalice pro Holešov“. Toto sdružení bylo v uplynulých čtyřech letech součástí
„radniční“ koalice a nezanedbatelným podílem se zastupitelé z tohoto sdružení spolupodíleli na rozvoji našeho města. Správa města či určité samosprávní jednotky je však
stále nekončící proces a vyžaduje nemálo energie a zkušeností. Mnoho práce se zdařilo
a město rozkvétá, mnoho dalšího je před námi a k realizaci.
Stále nás zajímá prostředí, ve kterém žijeme, podobně jako občanská svoboda
www.koalice-holesov.cz
a důstojnost, jež jsou základními prvky pro rozvoj společnosti a spokojenost občanů.
Považujeme také za důležitou odpovědnost, kterou každý za svůj život a rozvoj svého města či země má, a schopnost vzájemné
komunikace a podporu občanských aktivit. A na těchto prvcích je postaven nejen náš volební program, ale především bude stát
Mgr. Rudolf Seifert
následná práce v zastupitelských orgánech.
Dnes představujeme první polovinu kandidátů „Koalice pro Holešov“. Kandidátka je vyrovnaná, kandiduje na ní nejvíce žen a má v porovnání s ostatními
nejnižší věkový průměr. Jedná se tedy o sdružení aktivních a pozitivně laděných lidí, kterým není lhostejná budoucnost Holešova a jeho místních částí.
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta

Mgr. Aleš Reimer

Mgr. M. Vyhlídalová

Lubomír Dědič

MUDr. Z. Kadlecová

Jakub Leško

Mgr. Helena Jandová

Volte
č. 5
Miroslav Olšina

Alena Kurečková

MVDr. Martin Šando

Ing. B. Winklerová

David Telecký
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Dvě otázky pro holešovské zastupitele
1. Co se podle vás za poslední čtyři roky v Holešově povedlo?
2. V čem vidíte největší problém, který se ve městě nepodařilo od roku 2006 napravit?
Libor Liška (ČSSD)
1. Vždy je příjemnější
odpovídat na otázku, co
se povedlo, než na tu,
co se nepovedlo nebo
co se nepovedlo dovést
do úspěšného konce.
O velkém úspěchu se dá
hovořit u odkanalizování
místních částí Žopy a Dobrotice s napojením
na centrální čistírnu odpadních vod ve Vše
tulích. Dále je to úspěšně pokračující rekonstrukce zámku a jeho postupné zpřístupňování
široké veřejnosti, řešení ulice Školní nebo
znovuobnovení MŠ ve Všetulích. V neposlední
řadě hodnotím kladně vytvoření pracovních
míst městem Holešov pro veřejně prospěšné
práce, kdy tato forma zaměstnávání umožňuje
zapojení do pracovního procesu a možnost
výdělku i lidem, kteří jsou jinak dlouhodobě
nezaměstnaní a jen velmi obtížně se uplatňují
na trhu práce.
2. Někdy se nedá jednoznačně říci, co se nepovedlo nebo nestihlo povést. Spíše bych to
viděl v rovině, na co město ještě má finanční
zdroje nebo co je jeho prioritou. Velký dluh ještě
máme v odkanalizování místních částí Količín
a Tučapy. Dále se domnívám, že chybí místní
hromadná doprava a také kruhová křižovatka
u gymnázia. A v návaznosti na průmyslovou
zónu a zvýšení automobilového provozu by
bylo potřebné rozšířit křižovatku ve Všetulích
ve směru na Zahnašovice. Ovšem, jak to bývá,
vše je otázkou peněz a nastavení priorit.

Vojtěch Jurčík
(KDU-ČSL)
1. Určitě to byla oprava zámku, který se
opět stal dominantou
města, rozběh projektu
Školní ulice, výstavba
cyklostezek, příprava
výstavby jihovýchodního obchvatu města, kanalizace Žopy - Dobrotice a další akce investičního charakteru.
Velmi kladně hodnotím to, že se Holešov opět
zařadil mezi města, kde se daří kulturním,
sportovním i společenským aktivitám. Svědčí o tom koncerty jak klasické, tak populární hudby, výstavy (obzvlášť expozice obrazů
J. Uprky), plesy apod. Očekávám, že nově zvolené zastupitelstvo bude tyto aktivity všestranně
podporovat.
2. Nemyslím si, že by ve městě byl fatální
problém, který se nedařilo řešit. Spíše jsou to
dílčí záležitosti, například akutní nedostatek
parkovacích míst pro osobní auta, zejména
na sídlištích, částečný nedostatek míst v domech s pečovatelkou službou, nepodařilo se
zrekonstruovat místní komunikace (Grohova,
Sušilova) a některé další. V novém volebním
období bude třeba alespoň započít s pracemi
na odkanalizování Tučap a Količína. To jsou
finančně velmi náročné záležitosti, které zřejmě bude nutno rozložit do delšího časového
období. Pevně doufám, že se podaří dokončit
jihovýchodní obchvat města, zejména v souvislosti s obsazováním průmyslové zóny.

Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD)

období realizovat.
2. Největší problém vidím v oblasti dopravy a životního prostředí. Zatímco současné přetížení místních komunikací včetně vyřešení parkování a pohybu vozidel po městě promyšleným systémem
„jednosměrek“ bude možné až po dostavbě R 49 a jihovýchodního obchvatu Holešova, v oblasti
životního prostředí bychom měli důrazně postupovat již nyní. Nejde jen o rozšíření zeleně, čistotu
vodotečí, obnovu biokoridorů a svoz odpadů, ale především o rozhodnější postup vedení města
při výběru investorů usilujících o vstup do průmyslové zóny. Ta je sice majetkem Zlínského kraje,
ale zároveň také součástí našeho města. Neměli bychom se zbavovat spoluzodpovědnosti předat
příštím generacím neporušené zdroje pitné vody.

1. Především si myslím, že se nám podařilo v relativně krátké době zrekonstruovat velkou část zámku
a zpřístupnit jej široké veřejnosti. Je přitom velmi
důležité, že drtivou část financí na opravu zámku
získalo město z různých zdrojů mimo rozpočet města. Druhou velkou pozitivní věcí je finišující příprava
výstavby jihovýchodního obchvatu města Holešova.
V tuto chvíli probíhají práce na prováděcím projektu,
jehož součástí je mimo jiné i úsporné LED diodové nasvícení křižovatek.  
2. Nelíbí se mi například, že průmyslová zóna zatím zeje absolutní prázdnotou. Na straně druhé se mi však ani nezamlouvá, že se do Holešova
chystá výrobce pneumatik Mitas. Měl jsem dojem, že gumárenský průmysl patří mezi ty obory, které se Zlínský kraj zavázal do zóny nepouštět.
V každém případě se obávám ekologických rizik. Minimálně nepříjemného zápachu. Nejsem si ovšem jistý, zda záležitosti kolem obsazování
průmyslové zóny může holešovské zastupitelstvo výrazně ovlivnit.    
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1. Podařených  či pozitivních akcí byla celá řada
a jsem rád, že se na nich
svým způsobem podíleli
i zastupitelé za ČSSD.
Uvedu proto jen některé
příklady. Zprovozněním
zámku, včetně zahrady,
se zlepšilo společensko-kulturní vyžití občanů
ve městě a okolí. Podařilo se naplnit náš slib, tj.
rekonstrukci vlakového nádraží. Dále například
kruhové objezdy přispěly k plynulejší dopravě
ve městě, vybudování kanalizace Žopy - Dobrotice. Zahájil jsem realizaci projektu „Děti v pohybu“
u MŠ a ZŠ v Holešově. Započalo řešení obchvatu
Holešova. Vytvořily se podmínky pro výstavbu
nových domů či obchodní sítě. V neposlední řadě
je dobré postupné zapojování některých občanů
do úprav a čistoty města.
2. Stále je co zlepšovat či napravovat. Byly zde
např. sliby, které dalo vedení radnice a rada města,
a nebyly realizovány. Nepodařilo se kupříkladu
zlepšit vzhled a informační systém autobusového
nádraží, i když je podepsána dohoda s dopravcem.
Stále přetrvávají problémy s prodáváním a požíváním alkoholu na autobusovém nádraží. Občané
města i okolí očekávali pružnější využití průmyslové
zóny a vytvoření nových pracovních míst, včetně
možnosti odklonění dopravy z města, třeba s využitím komunikace kolem průmyslové zóny až
ke kruhovému objezdu u Martinic, a to i za cenu
určitých omezení. Nadále přetrvávají problémy
s kvalitou chodníků, viz. sídliště U Letiště, počtem
parkovacích ploch, například ul. Dukelská apod.

Zdeněk Hlobil (KSČM)

1. Byl vykonán velký kus práce při rekonstrukci holešovského zámku
a zámecké obory, budování kanalizační sítě v místních částech, přípravě průmyslové zóny, výstavbě nákupních center, kruhových objezdů či
snížení prašnosti ve městě zavedením pravidelného čištění komunikací.
V poslední době také vznikla nová parkovací místa a byla zahájena dlouho
očekávaná revitalizace Školní ulice. Zprovozněním zámeckých prostor
dostal také úplně nový rozměr kulturní a společenský život ve městě.
Na několika řádcích ani nelze vyjmenovat vše, co se podařilo v uplynulém

Miroslav Kunc (SNK ved. Jar. Pokornou)

Josef Smýkal (ČSSD)

1. Myslím, že jednoznačně  je to znovuzprovoznění zámku, který je velmi
důstojným stánkem pro
kulturu. Nerad pochlebuji, ale patří velký dík
našim poslancům i panu
starostovi, že dokázali
získat část finančních prostředků ze státního
rozpočtu. Bez těchto dotací by celková rekonstrukce nemohla tak rychle postupovat.
2. Největší problém, který se nepodařilo od roku
2006 napravit v našem městě, vidím v nedostatku parkovacích míst - zejména na sídlištích.
Místo zrušeného koupaliště v Havlíčkově ulici  
se mohlo postavit poschoďové parkoviště pro
toto sídliště.
Ing. Luděk Urban (ČSSD)

1. Protože se celý život profesně pohybuji v oblasti dopravy, budu hodnotit tuto oblast. Co se
nám určitě povedlo, je rekonstrukce a obnova
vlakového nádraží. Z dlouhodobě zanedbané
a neudržované budovy je v současné době hezké nádraží, které nabízí mnohem vyšší cestovní
komfort pro cestování po železnici. Pokud se
k tomu ještě upraví okolní infrastruktura a v průběhu dvou let nám na trati Kojetín - Valašské Meziříčí začnou jezdit
úplně nové vlakové soupravy, jsem přesvědčen, že železniční doprava
v Holešově bude opravdu na evropské úrovni.
2. Pokud přemýšlím nad tím, co se zatím nepovedlo, tak je to určitě
zlepšení současného stavu autobusového nádraží. Určitě by mělo
změnit svou tvář a kvalitu poskytovaných služeb. Pokud budu mít
příležitost, budu se touto otázkou zabývat.

hole‰ovsko 17/2010

Přítomnost členů na jednání řádných a mimořádných
schůzí zastupitelstva
+ přítomen, - nepřítomen
PaedDr. Zdeněk Janalík - ODS   	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Ing. Miroslav Strnad - ODS   	
2010 ( + + + + +) 	
2009 (+ + + +  - + +)
Jakubčík Josef - ODS   	
2010 ( + + + + -) 	
2009 (- + + + + + +) 	
Pavel Svoboda - ODS 	
2010 ( - + - + +) 	
2009 (+ + + + + - +) 	
Gabriela Hradilová - ODS  	
2010 (+ + + - +) 	
2009 (- + + + + + +) 	
MUDr. Ludmila Joklová - ODS  	
2010  (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Josef Smýkal - ČSSD  	
2010 (+ + - - +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Ing. Ludvík Urban - ČSSD  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + - + +) 	
Bc. Jaroslav Chmelař - ČSSD  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Libor Liška - ČSSD  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Ing. Pavel Karhan - KDU-ČSL  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (- + + + + + +) 	
Josef Bartošek - KDU-ČSL  	
2010 (- + + + +) 	
2009 (+ + + + + - +) 	
Vojtěch Jurčík - KDU-ČSL  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Mgr. Rudolf Seifert - Koalice pro Holešov  	
2010 (+ + + + ) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Bc. Jana Slovenčíková - Koalice pro Holešov  	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Mgr. Ivana Bozděchová - Koalice pro Holešov  	 2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + +)
Doc. Ing. I. Zelinka, Ph.D - Koalice pro Holešov  	 (v roce 2009 rezignoval)
2009 (-) 	
JUDr. Jarmila Pokorná - SNK ved. Jar. Pokornou  	 2010 (+ - - - -), 	
2009 (+ + + + + - -) 	
Jarmila Viznerová - SNK ved. Jar. Pokornou   	
2010 (+ - + - +) 	
2009 (+ + + + + - +) 	
Miroslav Kunc - SNK ved. Jar. Pokornou 	
2010 (+ + + + +) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Jaromíra Čajková - KSČM   	
2010 (+ + - - +)
2009 (- + + + + + +) 	
Ludmila Štaudnerová - KSČM   	
2010 (+ + + + + ) 	
2009 (+ + - + + + +) 	
Zdeněk Hlobil - KSČM  	
2010 (+ + + + -) 	
2009 (+ + + + + + +) 	
Božena Zacharová - KSČM  	
2010 (+ + - + -) 	
2009 (+ + - + + + +) 	
Josef Pašuth - KSČM - (v roce 2008 zemřel, nahradila jej Božena Zacharová),		

2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ + + + + + ) 	
2008 (+ - + + + +) 	
2008 (- - + - + + )
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (- + + + - + ) 	
2008 (+ + + + - + ) 	
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ + + + + +)
2008 (- + + + + +) 	
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ - + + - +) 	
2008 ( + + + + + +) 	
2008 (+ + - + + +) 	

2007 (+ + + + + +)
2007 (+ + + + + +)
2007 (+ - + + + +)
2007 (+ - + + - +)  
2007 (+ - + + + +)  
2007 (+ + + + + +)
2007 (+ + + + - +)   
2007 (+ + + + - +)    
2007 (+ + + + - +)  
2007 (+ + + + + +)
2007 (-  + + - + + )  
2007 (+ + + + + +)
2007 (+ + - - + + )
2007 (+ + + + + +)
2007 (- + + + + +)     

2008 (- + + - - +) 	
2008 (- + - + + +) 	
2008 (+ - + + + +) 	
2008 (+ + + - + +) 	
2008 (- + + + + +) 	
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ + + + + +) 	
2008 (+ + + + +)
2008 (-) 	

2007 (+ - - + + +)
2007 ( ++ - + + +)  
2007 (+ + + + - +)  
2007 (+ + + + + -)
2007 (- + + + + -)  
2007 (+ + + + + +)
2007 (+ + + + + +)
2007 (+ + + - - -)
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Usnesení ze 16. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 30. srpna 2010
Přijaté usnesení č. 316/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat
opatření obecné povahy č. 3/2010 Změnu č. 15 územního plánu města
Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 317/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zadání Změny
č. 16 územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 318/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zadání územního plánu Holešov dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: 13.
9. 2010.
Přijaté usnesení č. 319/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova č.
2/2010 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 320/2010. Rada
města Holešova povolila výjimky
z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách holešovských mateřských škol pro období od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011 takto: Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž - první třída 28 dětí, druhá
třída 28 dětí, Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž
- první třída 28 dětí, druhá třída 28
dětí, třetí třída 28 dětí, čtvrtá třída 28
dětí, pátá třída 28 dětí (Dobrotice),
Mateřská škola Sluníčko Holešov první třída 28 dětí,  druhá třída 28
dětí,  třetí třída 18 dětí, čtvrtá třída 28
dětí, pátá třída 28 dětí,  šestá třída
28 dětí, osmá třída 28 dětí (Všetuly). Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 321/2010.
Rada města Holešova udělila souhlas Středisku volného
času, příspěvková organizace,
k uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor s Mateřskou
školou Sluníčko, Holešov, týkající se nového odloučeného
pracoviště této mateřské školy
ve Všetulích, Sokolská 70, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 322/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
s užitím znaku města Holešova
Zlínskému kraji, Zlín, tř. Tomáše
Bati 21, IČ 70891320, pro potřeby
publikace, která bude vydána k 10.
výročí vzniku Zlínského kraje. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 323/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtový výhled
do roku 2013 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 13.09.2010.
Přijaté usnesení č. 324/2010. Rada
města Holešova I doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zvýšení základního jmění společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., nepeněžitým vkladem nemovitostí zapsaných na LV
10001 v k.ú. Holešov, a to:  budovy
čp. 1275 (stavba občanského vybavení), pozemku (zastavěná plocha
a nádvoří) p.č. 27 o výměře 388 m2.
Základní jmění společnosti se zvýší
dle znaleckého posudku nemovitostí o 3.050.000 Kč s platností od
1. 12. 2010. II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova pověřit
Radu města Holešova zajištěním
změny zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s r.o., formou notářského zápisu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 325/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 4/2010 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZMH 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 326/2010. Rada
města Holešova schválila rozpočtové opatření Rady města Holešova č.
6/2010 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
15. 6. 2009. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 327/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 328/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova žadatelům
dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 329/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
převod půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova poskytnuté Heleně Buršové, Vladimíru
Buršovi a Jiřímu Míčkovi, všichni
bytem Holešov, Palackého 535,
dne 28. 4. 2008, bod usnesení
č. 37/2008, na Helenu Buršovou,
Vladimíru Míčkovou, Bronislavu
Schneiderovou a Jiřího Míčka,
všichni bytem Holešov, Palackého 535. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 09. 2010.

Přijaté usnesení č. 330/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí vlastnických práv
k pozemkům p.č. 2130/2, o výměře
229 m2, a p.č. 2130/3, o výměře 635
m2, vše k.ú. Holešov, od budoucích
dědiček Hedviky Trlicové a Marie
Kostřicové v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 331/2010.
Rada města Holešova schválila
smlouvu o výpůjčce nemovitostí
č. UZSVM/BKM/4364/2009-BKMM
s ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, týkající se pozemků v areálu stadionu u zámku p.č. 460/2 o výměře
12.911 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.č.
461/1 o výměře 13.182 m2, ostatní
plocha, zeleň, p.č. 461/6 o výměře 320 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 461/7 o výměře 326 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
461/8 o výměře 24 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a p.č. 461/9
o výměře 102 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 332/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského pozemku p.č. 853/1,
ostatní plocha, o výměře 335 m2,
k.ú. Holešov, stavebnímu bytovému
družstvu NOVOSADY, IČ 00049620,
se sídlem v Holešově, za kupní cenu
200 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 333/2010.
Rada města Holešova přerušila
projednávání zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 855/3, ostatní plocha,
o výměře cca 10 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: RM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 334/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č 461/1,
ostatní plocha, o výměře cca 87
m2 a p.č. 463, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře cca 14 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 335/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 3100/40, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 19 m2 a p.č.
3583, ostatní plocha, o výměře

157 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 336/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova  opětovně
projednat a schválit prodej částí
městských pozemků p.č. 926/2,
ostatní plocha, o výměře cca 42 m2
a p.č. 928/2, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2, vše k.ú. Holešov,
Haně a Václavu Sovadinovým, bytem Holešov, za kupní cenu 550 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 337/2010.
Rada města Holešova schválila umístění reklamy o velikosti
1,5 m2 firmě Kování ChaSa, s.r.o.,
se sídlem v Holešově na plotě na městském pozemku p.č.
1356/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m2, k.ú. Holešov, za cenu 3.000 Kč/rok. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 338/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 1809/1,
o výměře cca 50 m2, ostatní plocha,
k.ú. Dobrotice, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Nepřijatý návrh usnesení. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 2005/2, o výměře cca 20 m2,
zahrada, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá.
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 339/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
s rekonstrukcí bytu č. 3 v městském
domě čp. 282 na ul. Nábřeží v Holešově spočívající v opravě kuchyně,
vybudování sociálního zařízení včetně koupelny, přívodu plynu a nového el. vedení, to vše na náklady
nájemce bytu Františka Večerky,
bytem tamtéž. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 340/2010.
Rada města Holešova zrušila
usnesení č. RM 25/1997 ze dne
15. 5. 1997, kterým se stanovují
podmínky pro uzavření nájemních smluv v domě čp. 1600 1602 na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 341/2010. Rada
města Holešova I. schválila uzavření dohody o uznání dluhu a plnění
závazků ve splátkách s Jarmilou
a Davidem Gaborovými, bytem Holešov, dle předloženého návrhu.
Pokračování na str. 7
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Výběrové řízení na pracovní pozici
pracovník v sociálních službách
- základní výchovná nepedagogická činnost (ZVNČ).
Centrum pro seniory, příspěvková organizace se sídlem v Holešově,
Příční 1475 koná výběrové řízení na pozici pracovníka v sociálních službách - ZVNČ.
Požadované vzdělání a odborná způsobilost: minimálně SŠ s maturitou v oborech sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce,
atd. dle  zák. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav, §116, odst. 5, písm.
b) nebo minimálně SŠ s maturitou a kurz pro pracovníka ZVNČ - nebo pro
pracovníka v soc. službách se zaměřením na aktivizační činnosti, vzdělávací
a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, znalost práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B. Praxe - vítána praxe v práci se seniory.
Osobnostní předpoklady - způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, organizační schopnosti,
empatie, ochota pomáhat, vstřícnost, tvořivost, manuální zručnost, výtvarné
nebo hudební schopnosti a dovednosti, výhodou pedagogické zkušenosti.
Nástup možný ihned. Platové zařazení dle katalogu prací a délky praxe
v 7. platové třídě. Nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do 30. 9.
2010 na adresu: Centrum pro seniory, p.o., Příční 1475, 769 01 Holešov
nebo na e-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz
Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka organizace

Usnesení ze 16. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 30. srpna 2010
Dokončení ze str. 7
II doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků
ve splátkách s: Gabrielou Sonntagovou, bytem Holešov, Robertem
Michalem, bytem Holešov, Agnesou
Mižikárovou, bytem Holešov, Františkem Dostálem, bytem Holešov,
Peterem Pilo, bytem Holešov, Davidem Hudečkem, bytem Holešov,
Annou Bihariovou, bytem Holešov,
Romanem a Ivetou Pilovými, bytem
Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 342/2010.
Rada města Holešova I. schválila prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Olgou Ondruškovou
na užívání bytu č. 6 v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově na dobu určitou
do 30. 6. 2011. II. doporučila
Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků
ve splátkách s Olgou Ondruškovou dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 343/2010. Rada
města Holešova I. schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s  Janou Chytilovou, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 15 v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou do 30.
6. 2011. II. doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit uzavření dohody o uznání dluhu a plnění
závazků ve splátkách s touto nájemkyní dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
ZM 13. 9. 2010.
Přijaté usnesení č. 344/2010.
Rada města Holešova schválila 1. uzavření nájemní smlouvy
s Milinou Holíkovou na užívání
bytu vel. 1+1, o výměře 50,60 m2,

označeného č. 10, v městském
domě s pečovatelskou službou čp. 1136 na ul. Havlíčkova
v Holešově, a to na dobu neur
čitou s účinností od 1. 9. 2010
a ukončení její nájemní smlouvy
na užívání bytu čp. 434 na ul.
Školní v Holešově k 31. 8. 2010.
2. uzavření smlouvy o náhradním ubytování s Jiřinou Kožíkovou na užívání bytu v městském
domě s pečovatelskou službou
čp. 1134 na ul. Havlíčkova v Holešově, a to na dobu určitou
od 15. 9. 2010 do 31. 1. 2011.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 345/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Josefem Šebem,
bytem Holešov, na užívání bytu vel.
1+1, označeného č. 7, v městském
domě čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově na dobu určitou jako náhradní
ubytování, a to od 1. 9. 2010 do 30.
11. 2010. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 346/2010.
Rada města Holešova I. schválila
dodatek č. 2 k mandátní smlouvě
o správě nemovitostí se společností Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., dle předloženého návrhu a II. pověřila
starostu města podpisem tohoto
dodatku. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 347/2010. Rada
města Holešova I. schválila a) uzavření nájemní smlouvy na užívání
bytů v domech postavených na pozemku p.č. 3108 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou 12
měsíců od 1. 9. 2010 s: Angelikou
Pačajovou, bytem Holešov - byt o
velikosti 2+kk,   manželi Václavou
a Josefem Veselými, bytem Holešov
- byt o velikosti 2+kk, manželi Ilonou
a Jánem Gaborovými, bytem Holešov - byt o velikosti 2+kk, manželi
Jarmilou a Davidem Gaborovými,

bytem Holešov - byt o velikosti 2+kk,
Peterem Pilo, bytem Holešov - byt
o velikosti 2+kk, manželi Helenou
a Michalem Gaborovými, bytem
Holešov - byt o velikosti 3+kk, Annou Bihariovou, bytem Holešov - byt
o velikosti 2+kk, Zdenkou Daňkovou, bytem Holešov - byt o velikosti
2+kk, Robertem Michalem, bytem
Holešov - byt o velikosti 2+kk, Květoslavou Oračkovou, bytem Holešov
- byt o velikosti 2+kk, Vlastou Tiefenbachovou, bytem Holešov - byt
o velikosti 2+kk,  manželi Milanem
a Margarétou Pilovými, bytem Holešov - byt o velikosti 3+kk. b) uzavření
dohody o zániku nájmu a vyklizení
stávajícího bytu s uvedenými nájemníky. II. schválila a) uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v domě
postaveném na pozemku p.č. 3108
na ul. Bořenovská v Holešově, a to
na dobu neurčitou od 01.09.2010
s Františkem Poláškem, bytem Holešov - byt o velikosti 2+kk. b) uzavření
dohody o zániku nájmu a vyklizení
stávajícího bytu s tímto nájemníkem.
III. stanovila výši nájemného v domech postavených na pozemku p.č.
3108 na ul. Bořenovská v Holešově:
byt 2+kk o výměře 31,40 m2- 1.000
Kč/měsíc,  byt 3+kk o výměře 47,40
m2 - 1.500 Kč/měsíc s účinností od 1.
9. 2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 348/2010.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 2. a 16. srpna 2010.
Přijaté usnesení č. 349/2010. Rada
města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor ve dvorním traktu objektu
čp. 26 na nám. E. Beneše v Holešově o celkové výměře 38 m2.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 350/2010.
Rada města Holešova I. projed-

nala petici občanů Žop - evid. č.
7/10 proti provozování hudební
produkce v areálu Žopy z důvodu rušení nočního klidu a petici
občanů ulice Školní - evid. č. 8/10
proti zákazu stání. II. pověřila
starostu města jejich řešením.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 351/2010. Rada
města Holešova I. projednala závěry kontrolního výboru z   kontrol
provedených ve II. čtvrtletí 2010.
II. pověřila starostu města přijetím
patřičných opatření. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 352/2010. Rada
města Holešova schválila žádost
Radomila Vyňuchala o pronájem
místnosti o rozměrech 1,2 m x
3,9 m sousedící s jeho bytem
č. 6 na ul. Palackého čp. 507
v Holešově a její rekonstrukci
spočívající ve výměně dřevěných
oken za plastová, nových rozvodů vody a elektroinstalace včetně
přívodu, dále vybudování samostatného WC včetně napojení
do kanalizace a výměny podlahy
a stropu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 353/2010. Rada
města Holešova I. schválila   termíny dalších schůzí Rady města
Holešova a zasedání Zastupitelstva
města Holešova do konce volebního období takto: 1. schůze rady
města: 13. 9., 27. 9. a 11. 10. 2010
2. zasedání zastupitelstva města:
13. 9. a 14. 10. 2010. II. doporučila
termíny schůzí Rady města Holešova a zasedání Zastupitelstva města
Holešova v novém volebním období
takto: 1. schůze rady města: 8. 11.,
22. 11., 6. 12., 20. 12. a 27. 12. 2010
2. zasedání zastupitelstva města:
1.11., 22. 11. a 20. 12. 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu
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ŠIROKÁ NABÍDKA VOLNĚ STOJÍCÍCH A VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ

• automatické pračky
• sušičky prádla
• chladničky
• mrazničky
• myčky nádobí
• vestavné trouby
• varné desky
• a další
Nabídka rozšířena o profesionální a poloprofesionální spotřebiče

ZDARMA 8LETÁ ZÁRUKA
na kombinované chladničky s mrazničkou dole
a automatické pračky s 6. smyslem
• Montáž klimatizačních jednotek
• Slevy až 50 % (výrobky s estetickou vadou - II. jakost)
• Zelený bonus 500 Kč (na spotřebiče v en. tř. A+
pro zákazníky E.ON s.r.o)

OBCHODNÍ DŮM MORAVA
nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 17.00 • so 8.00 - 11.00
Bližší informace na tel.: 573 509 213, 602 155 980
8
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Jaroslav Bílek - důstojník,
který stál u zrodu „českých commandos“
Pplk. Mgr. Jaroslav Bílek
byl jedním z těch, který stál
u zrodu speciálních jednotek zvláštního určení. Narodil
se 23. listopadu 1936 v Nové
Pace. Jeho otec byl praporčík
hraničářského praporu bránícího
na sklonku třicátých let minulého století oblast Krkonoš.  Jako
voják z povolání musel s rodinou
v září 1938 před zabráním Sudet
německou okupační armádou
ze dne na den narychlo opustit posádku Trutnov, a to jen
s nejnutnějším vybavením. Byt
s veškerým zařízením zůstal bez
náhrady na okupovaném území.
Obecnou školu začal navštěvovat v roce
1942 v příhraniční oblasti v Nové Pace a zakončil
ji v Praze, kam se po válce rodina přestěhovala.
V roce 1952 zahájil studium na zemědělské
technické škole zootechnické - obor chovatel, kde
ho láska ke zvířatům silně přitahovala. Maturoval
v roce 1956. Od dětských let aktivně sportoval
v Sokole jako cvičenec na nářadí, později jako
dorostenec v lehké atletice, bězích na dlouhé
vzdálenosti, což později zúročil ve své vojenské
profesi. V Hořicích v Podkrkonoší, kde studoval,
bylo krajské středisko parašutismu SVAZARMU.
Parašutismus jej silně zaujal, proto se stal členem
aeroklubu, pod který tento sport patřil. Jeho instruktorem byl světový rekordman, mistr světa,
zasloužilý mistr sportu Zdeněk Kaplan, který byl
nejen vynikajícím odborníkem, ale i spolehlivým
kamarádem, na kterého rád vzpomíná. Pod jeho
vedením absolvoval na jaře 1954 v sedmnácti
letech první seskoky.
Po maturitě zahájil studium na Vysoké škole
zemědělské. Po 1. semestru přešel na dálkové
studium a krátkodobě vyučoval na zemědělské
škole v Broumově a Černíkovicích. Vzhledem
k tomu, že absolvoval výcvik sportovního výsadkáře, byl povolán do základní vojenské služby
u výsadkového vojska. Před nástupem vojenské
služby absolvoval kurz volných pádů.
V říjnu 1957 nastoupil k 22. výsadkové
brigádě v Prešově. Protože byl fyzicky velmi
dobře disponován - patřil mezi nejlepší - byl  vybrán spolu s 28 dobrovolníky ke službě u nově
vzniklé průzkumné roty zvláštního určení (ZU)
Zpravodajské správy GŠ (generálního štábu).

POZVÁNKA

Český svaz včelařů
ZO Holešov Vás srdečně
zve na již tradiční

„Medový den
v Holešově“,

• Kuchyňské linky na míru

který se uskuteční
dne 16. října 2010
od 8.00 do 16.00
v přízemí kina Svět
Holešov.

• Kancelářský nábytek

Motto:
Všechny léky jsou v květech všechny květy jsou v medu - med: výživa i lék.
Srdečně zvou pořadatelé a MKS Holešov.

• Vestavný nábytek
• Bytové doplňky
(spotřebiče, židle, matrace)
Provozovna:
Samostatnost 1348
Tel.: 	 739 280 573,
776 390 400

Po absolvování náročného výcviku v Sabinově se mohl rozhodnout, zda u této speciální
jednotky zůstane, nebo se vrátí
ke službě u brigádní jednotky.
Neodešel.
Účast vojáků v této jednotce byla prakticky dobrovolná. To
významně ovlivnilo výcvikové výsledky v dalších letech. Příslušníci roty ZU byli vycvičeni, podobně
jako britské jednotky COMMANDOS a americké RANGERS,
na průzkum a diverzi v hlubokém týlu nepřítele. Příslušníci
7. výsadkového pluku ZU byli
speciálně vycvičeni k ničení prostředků jaderného
napadení nepřítele a  letounů - včetně osádek.
Po roce základní služby byl des. Jaroslav
Bílek v roce 1958 vyslán do Vojenského učiliště
kpt. Otakara Jaroše ve Vyškově, kde při studiu
zároveň vykonával funkci instruktora parašutismu
SVAZARMU.  Zde působil se svým kamarádem
Jindrou Starým (pozdějším velitelem prostějovských výsadkářů) a vyškolil řadu budoucích
důstojníků - výsadkářů.
V roce 1960 byl vyřazen v hodnosti poručíka
a vrátil se k útvaru ZU, který byl mezitím přetransformován na prapor. Zde byl zařazen jako velitel
čety. Útvar byl přemístěn do Holešova, kde v roce
1961 došlo k další významné změně - prapor byl
přeorganizován na samostatný 7. výsadkový pluk
zvláštního určení. U útvaru zastával postupně
funkci velitele čety, velitele čety poddůstojnické
školy, velitele čety školy důstojníků v záloze, velitele roty a posléze velitele roty školy důstojníků
v záloze a poddůstojnické školy. V Holešově byl
znám jako velitel náročný, ale také spravedlivý.
Vystupoval vždy rozhodně a neokázale, ale vyšší
velitelé přesto dovedli ocenit jeho schopnosti a využít jeho zdatnosti a odbornosti pro zabezpečení
vysoké úrovně výcviku výsadkářů.
Po zrušení útvaru v roce 1969 odešel se
svojí školní rotou do posádky Prostějov. Po jednom a půl roce se vrátil zpět do Holešova, kde
se po výsadkářích mezitím nastěhovalo ženijnětechnické učiliště. Zde Jaroslav Bílek zastával
funkce velitele školní roty, náčelníka štábu školního praporu a staršího učitele vševojskové taktiky.
Po převedení do školského zařízení vojsk MV
vykonával funkci náčelníka středoškolské katedry
vojenských předmětů.  
Při zaměstnání vystudoval vysokou školu
v oboru právo, promoval v roce 1982. Před odchodem do důchodu pracoval ve funkci staršího
důstojníka na odboru výuky.
Ani v pozdějších letech jej sportovní aktivity
neopustily. Zaujalo jej sjíždění vodních toků. Byl
dlouholetým předsedou kanoistického oddílu vodní turistiky při TJ RH Holešov. Do této sportovní
činnosti zapojil postupně i celou svoji rodinu.
Rodina mu byla za všech okolností silnou oporou.
Zejména v prvních letech služby vojáka z povolání
bez ohledu na pracovní dobu spočívala větší část
péče na manželce, bývalé aktivní sportovní parašutistce, se kterou vychoval syna a dvě dcery.
Jeho dlouholetou zájmovou činností byla
akvaristika, později se přidalo zahrádkářství.
Od roku 1994 byl vedoucím skupiny Klubu vojenských výsadkových veteránů Holešov; v létech
2007 - 2009 byl prvním předsedou rozšířeného
Klubu výsadkových veteránů Holešov. Hlavně
jeho zásluhou byla pořízena a k 21. srpnu 2008
odhalena pamětní deska 7. výsadkového pluku ZU
v objektu bývalých kasáren, dnešní Vyšší a střední
policejní školy. Jeho vzorem zůstal první inspirátor,
zakladatel a velitel npor. Alois Klindera.
Josef Bartošek
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Sdružení nezávislých Holešovska chce obhájit své mandáty
Deset žen a třináct mužů. Dvacet tři
statečných, úspěšných, pracovitých a vzpřímených kandidátů politického hnutí Sdružení
nezávislých Holešovska.
Na politické scéně našeho města působíme už od roku 1998.
V předchozích volbách jsme uspěli
a v Zastupitelstvu města Holešova jsme
pokaždé získali několik mandátů. Pracovali
jsme   ve   vládnoucí koalici, ocitli jsme se
také na straně opozice. Víme, jak chutná
moc i bezmoc.
Naše sdružení vzniklo jako společenství
nezávislých osobností. Je založeno na principech důvěry, slušnosti, odvahy a nezávislosti na stávajících politických
stranách i zájmových skupinách. Více než polovina našich kandidátů jsou
osoby samostatně výdělečně činné. Tito  se umějí sami prosadit  ve svých
profesích a dokazují, že umějí obstát.
Naše spojenectví je založeno na velmi blízkých názorech a hodnotách
jedinců, nikoliv na mocenských pozicích. Každý z nás si tuto cestu zvolil
dobrovolně. Svým rozhodnutím jsme překročili práh svého sobectví, pohodlí
i falešných iluzí a neseme vědomě svou kůži na trh.
Rozhodování na radnici, ať už v radě, zastupitelstvu, výboru
či v komisi, je vždy rozhodování kolektivní. Do tohoto procesu
v orgánech města jsme mnozí z nás zapojeni. Podporujeme
názorovou pluralitu, a přestože jsme nyní v opozici, náš názor
zaznívá zřetelně. Preferujeme jedince, kteří se nebojí, rozhodují
se na základě vlastních zkušeností, odbornosti i lidské vyzrálosti
a mají určitou představu či vizi.  
Naše hnutí je cestou k zapojení osobností  do správy a rozhodování o rozvoji a životě našeho města. Cílem této cesty je
život kvalitní a prosperita Holešova.  

Výstava zvířat

Voličům tak nabízíme volební alternativu v nastávajících komunálních
volbách.
Více o nás na www.NezavisliHolesov.cz
JUDr. Jarmila Pokorná

Sdružení nezávislých Holešovska (SNH)
1. JUDr. Jarmila Pokorná, 59, advokátka, Holešov, SNH
2. Miroslav Kunc, 58, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
3. MUDr. Lenka Dúbravčíková, 51, dětská lékařka, Holešov, bez pol. přísl.
4. Ing. Tomáš Veverka, 36, ekonom, Holešov, bez pol. přísl.
5. Ing. Jaromír Tomšů, 46, ředitel společnosti, Holešov, SNH
6. Mgr. Jarmila Růžičková, 51, ředitelka školy, Holešov, SNH
7. Ing. Vítězslav Študent, 47, podnikatel, Holešov, SNH
8. Radek Zapletal, 35, technik, Holešov, bez pol. přísl.
9. Věra Janišová, 58, farm. laborantka, Holešov, bez pol. přísl.
10. PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, 39, zást. ředitelky Centra pro
seniory Holešov, Věci veřejné
11. Lenka Pacíková, 48, ředitelka školy, Holešov, bez pol. přísl.
12. Ing. Vratislav Ohlídal, 60, technik, Holešov, bez pol. přísl.
13. Soňa Křepelková, 43, živnostník, Tučapy, bez pol. přísl.
14. Miroslav Hublík, 36, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
15. Eva Přívarová, 58, bankovní poradce, Holešov, bez pol. přísl.
16. Ing. Petr Mikšovič, 63, informatik, Holešov, bez pol. přísl.
17. Jarmila Viznerová, 60, rehabilitační pracovnice, Holešov,
bez pol. přísl.
18. Bc. Marek Bačík, 25, učitel, Holešov, bez pol. přísl.
19. Mgr. Ilona Jančíková, 57, psycholožka, Holešov, bez
pol. přísl.
20. Miroslav Beňa, 59, podnikatel, Žopy, bez pol. přísl.
21. Nelly Billová, 49, učitelka hudby, Holešov, SNH
22. Vlastimil Hradil, 52, elektrikář, Holešov, bez pol. přísl.
23. JUDr. Lubomír Bartošek, 82, advokát,   Holešov, bez
pol. přísl.

Děti se loučily s prázdninami
Žopy - Na ukončení prázdnin přichystal
Osadní výbor v Žopích pro děti sportovně laděné
odpoledne. Zapojily se i místní spolky, které měly
možnost předvést alespoň část svých aktivit
formou soutěží pro děti. A tak si poslední prázdninovou sobotu v kulturním areálu pod lesem děti
vyzkoušely například lákavou střelbu z paintballo-

PALUBKY
Český svaz chovatelů Holešov pořádá ve
dnech 9. a 10. října výstavu králíků, holubů,
drůbeže a exotů. V sobotu se akce uskuteční od
12 do 18 hodin, v neděli pak od 8 do 15 hodin.
Rodiče, vezměte své ratolesti od počítačů na
naši výstavu. V chovatelském areálu na Plačkově se budou moci podívat na 600 zvířat. Děti
mají vstup na výstavu zdarma. Vše je povoleno
a hlídáno krajskou veterinární inspekcí.
Na hojnou účast se těší chovatelé z Holešova a okolí.  
Dušan Labuda

Beseda
s cestovatelem
Velkoplošnou panoramatickou live diashow s názvem Austrálie křížem krážem - Zimní
putování po červeném kontinentu uvede známý cestovatel Leoš Šimánek. Přednáška se
uskuteční v aule Academia centra Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139 v sobotu
9. října od 18 hodin. Předprodej vstupenek :  
Městské informační a turistické středisko (radnice), nám. Míru 12, tel.: 577 630 222; Velké
kino (videopůjčovna),  nám. Práce 2511, tel.:
577 432 936 nebo 571 817 264. Více informací:
www.leossimanek.cz.                                                                 
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tloušťka:
15 mm od 133,- m2
19 mm od 155,- m2
střešní latě
impregnované
stavební desky
ostrohranné

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488,
605 922 985.
www.mk-palubky.cz.
prodej:
areál INTEA SERVICE
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Součástí dětského dne byl i golfový trénink.
vé pistole, na malou chvíli se mohly stát „hasičem“
bojujícím s ohněm, projet obtížnou cyklodráhu,
poprat se s neposedným pukem na ledě a na golfovém odpališti poslat míček do závratné dálky.
Kdo všechny tyto úkoly splnil, mohl vyběhnout
na malý „orienťáček“ a tam se poprat s úkoly, jako
jsou zdravověda, topografie a jiné.
Zpestřením našeho odpoledne bylo
předání Čestného uznání města Holešov
kronikáři Žop panu Jindřichu Dovrtělovi.
Ocenění mu předal starosta Holešova pan
Zdeněk Janalík.
Našimi hosty byly celé sobotní odpoledne  
hendikepované děti a jejich maminky z  klubu
„Stůňata“ Otrokovice. Přichystali si pro nás ukázku výcviku asistenčních psů, výstavku svých
výrobků, ale hlavně se ostatní děti  mohly naučit
a vyrobit dnes tak populární „kofoláčky“. Snad
jim ten jejich „kofoláček“ přinese hodně štěstí
a úspěchů v novém školním roce.
Osadní výbor tímto děkuje všem žopským spolkům: CYKLO, Hasiči, HC-Hokej,
Paintball a také Golfovému klubu Holešov
za sponzorské dary a přípravu celé akce.
Martina Sedláčková

hole‰ovsko 17/2010
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Kandidáti do zastupitelstva
Vážení spoluobčané
Zanedlouho se před námi již podruhé
v letošním roce otevřou volební místnosti,
kde budou na základě Vašich volebních hlasů
zvoleni noví členové Zastupitelstva města
Holešov.
V pomalu končícím volebním období bylo
na jeho počátku stanoveno hodně priorit, cílů
a úkolů, které měly přispět k rozvoji našeho města a podpořit spokojený život všech
občanů. Jednalo se o záležitosti mající vliv
na náš každodenní život, ať už to bylo z oblasti
školství, dopravy, bydlení, investic, životního
prostředí, kultury nebo čehokoliv jiného. Řada
z nich byla splněna, řada z nich na splnění ještě čeká.
Na základě volebních výsledků budou vybráni ti, kteří budou pokračovat v započaté práci. Váš hlas bude dán těm zástupcům, které zajisté
dobře znáte  a mají Vaši důvěru. Jistě budou potom pro Vás výbornou
zárukou toho, aby se Holešov i nadále úspěšně rozvíjel.  
Vážení spoluobčané, záleží-li Vám na rozvoji a budování našeho
města a chcete-li se na něm aktivně podílet, můžete svou důvěrou podpořit náš volební program a svým hlasem naše kandidáty. Učiníte správné
rozhodnutí pro budoucnost sebe, svých dětí a našeho města.
Ing. Ludvík Urban
Volební lídr kandidátky ČSSD

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
1. Ing. Ludvík Urban, 41 let, ředitel Českých dráh, Holešov, ČSSD
2. Bc. Jaroslav Chmelař, 53, vedoucí provozního stř. energetiky,
    Holešov, ČSSD
3. Libor Liška, 41, vedoucí střediska, Všetuly, ČSSD
4. Pavel Krkavec, 41, stavbyvedoucí, Holešov, ČSSD
5. Jiřina Hradilová, 48, podnikatelka, Holešov, bez pol. přísl.
6. Josef Smýkal, 55, poslanec PS PČR, Holešov, ČSSD
7. Jiří Šípek, 48, řidič autobusové dopravy, Holešov, ČSSD
8. Renata Štěpánková, 66, porodní asistentka, důchodce, Všetuly, ČSSD
9. Mgr. Svatava Ságnerová, 49, středoškolská profesorka, Tučapy,
    bez pol. přísl.
10. David Javořík, 39, dělník, Dobrotice, ČSSD
11. Bc. Iveta Dvořáková, 37, učitelka - vychovatelka, Všetuly, bez pol. přísl.
12. Petr Šafařík, 31, manažer informačních technologií, Všetuly, ČSSD
13. Mgr. Jan Kejval, 68, učitel, důchodce, Všetuly, ČSSD
14. Ing. Martin Knápek, 27, projektový manažer, Holešov, ČSSD
15. JUDr. Libor Kamarád, 55, právník, Holešov, ČSSD
16. Jana Podzemná, 50, úřednice, Holešov, ČSSD
17. Ing. Petr Vejvoda, 50, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
18. Marie Javoříková, 42, účetní, Žopy,  bez  pol. přísl.
19. Josef Sedlář, 63, důchodce, Všetuly, ČSSD
20. Jarmila Bazalková, 53, dozorčí provozu České dráhy, Količín, bez pol. přísl.
21. Zita Spáčilová, 32, dělnice, Holešov, ČSSD
22. Martin Doležal, 29, dělník, Holešov, ČSSD
23. Zdeněk Krompolc, 64, důchodce, Holešov, bez pol. přísl.

Elektrospotřebiče nejsou odpad
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý
se snaží využít, co se dá. Musí to
však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom
si neznečistili prostředí, ve kterém
žijeme. To, co jsme byli léta zvyklí
vyhazovat, má najednou význam pro
výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí
prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený
postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin
nastávají převratné změny - některé

jeho demontáži ve zpracovatelském
zařízení přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru,
odpadají obci náklady na jeho odvoz
ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména
u takových spotřebičů, jako jsou
chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační
odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje
zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady

Exkurze do MOPASU

Sběrný dvůr v Holešově.
předměty nelze vykupovat vůbec, pro
jiné je třeba přesné evidence osob.
Za všechno se platí bezhotovostně.
Pro vysloužilá elektrozařízení
jsou určena místa, kam je nutné
je odevzdávat - jsou to buď místa
určená obcí, místa zpětného odběru,
která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců,
nebo přímo zpracovatel, který je
k tomu oprávněn - tedy má souhlas
krajského úřadu k jejich zpracování.
Porušení této povinnosti občanem
může být podle zákona sankcionováno až do výše 20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení
obsahuje nebezpečné látky, které
mohou ohrozit zdraví a životní prostředí, proto je nutné postupovat při
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na manipulaci ve sběrném dvoře.
Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí
promítat do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice.
Co to vlastně znamená? Značí, že
elektrozařízení nepatří do popelnice,
do směsného komunálního odpadu.
Elektrozařízení je třeba třídit stejně
jako plasty, papír nebo sklo! Pro
odkládání spotřebičů jsou určena
speciální místa - buď ve sběrných
dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů, případně speciální sběry např.
v rámci akce kolektivního systému
ELEKTROWIN - Putující kontejner.
(mu)

Děti ze školní družiny 1. Základní školy Holešov nezahálí. 15. září
2010 navštívily závod MOPAS, ve kterém se opravují nákladní automobily zn. TATRA. Úspěch měla exkurze zvlášť u chlapců, kteří se mohli
seznámit s ukázkou demontáže, s opravami jednotlivých dílů, lakováním,
čalouněním a repasováním nákladních aut.
S našimi milými průvodci panem Vychodilem a paní Luňákovou
se děti na závěr návštěvy vyfotily. Děkujeme, že si na nás udělali čas
a ukázali nám něco z praxe.
(eh)

Středisko volného času Tymy
nabízí

Zumba pro -náctileté
(od 10 do 19 let)
Ukázková hodina je v pondělí
27. 9. od 18 do 19 hodin.
Cena: 1000 Kč/rok

hole‰ovsko 17/2010

NAVŠTIVTE NÁS

OBCHODNÍ DŮM MORAVA
nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov

ELEKTRO:
•
•
•
•

drobné domácí elektrospotřebiče
elektroinstalační materiál
osvětlovací technika
automatické pračky, chladničky, mrazničky, myčky nádobí
(včetně vestavných spotřebičů)
• veškeré audio-video (televizory, DVD, kamery a další)
• náhradní díly a příslušenství elektrospotřebičů

Tel.: 573 509 213, 602 155 980

ŽELEZÁŘSTVÍ:

DOMÁCÍ POTŘEBY:

•
•
•
•

•
•
•
•

kompletní nabídka železářského sortimentu
ruční elektrické nářadí
zahradní technika
kamna a sporáky na tuhá paliva

Tel.: 573 398 284, 602 155 981

kuchyňské potřeby
sklo, porcelán
prací a čisticí prostředky
kompletní sortiment firmy Tescoma

Tel.: 573 509 218

ZAJIŠTĚN ROZVOZ • SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 17.00 • so 8.00 - 11.00
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků
13

hole‰ovsko 17/2010

Na gymnáziu uspořádali Evropský den jazyků
Jazykovým centrem širokého okolí se stalo holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše
v pátek 17. září. Uskutečnil se zde další ročník

Evropského dne jazyků. Pod vedením zkušených lektorů, včetně rodilých mluvčích, ve škole
uspořádali celou řadu seminářů v anglickém,

německém a francouzském jazyce. Podrobnosti přineseme v příštím čísle.   
Text a foto František Sovadina

Studenti sledují prezentaci svého kolegy. Tématem přednášky v anglickém jazyce byl New York.

Srpnové povodně 2010 - konec sbírky
Charita ČR vyhlásila v důsledku srpnových povodní 2010 sbírku na pomoc
lidem, které toto neštěstí
postihlo. Charita Holešov
se též zapojila a oslovila
občany Holešova. Těm
osud   lidí postižených
povodněmi nebyl lhostejný a přispěli celkovou

částkou 17 064,- Kč. Tento finanční obnos již
byl zaslán na sbírkové konto 5015003434/5500,
variabilní symbol 444, na které je možno i nadále zasílat finanční dary.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nenechali svá srdce zavřená a zapojili se do sbírky
na pomoc lidem postiženým povodněmi, neboť
jim pomůže jakákoliv finanční výpomoc.
Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov

Cvičení rodičů
s dětmi
MOTORÁČEK je cvičení rodičů s dětmi
od 2 měsíců do 4 let, které probíhá jednou
týdně ve skupinkách po 5 až 7 dětech stejného
věku v budově Loany v Tovární ulici v Holešově. Cvičení vede pedagog a psycholog PhDr.
Denisa Krčmová. K dispozici je i poradna psychomotorického vývoje. Kontakt motoráček.
kurs@seznam.cz, www.motoracek.atlasweb.cz.
Adresa: Tovární 1333, budova Loany, Holešov,
tel.: 725 756 821.

... S LIDMI PRO LIDI …

Volte
č. 3

Vážení spoluobčané, voliči,
čtyři  roky života uplynuly jako voda a na dveře opět klepou volby do zastupitelstva našeho města. Konají se nedlouho po volbách do Poslanecké sněmovny PČR v červnu tohoto
roku, kdy již dnes můžeme tušit změny,  z nichž se nám bude brzy točit hlava. Odevzdáním
velkého množství hlasů pravicovým stranám byl umožněn současný vývoj na naší politické
scéně, který dozajista předčí vše ostatní, čeho jsme dosud byli svědky. Současná vláda nám
bez skrupulí a s drzostí sobě vlastní předkládá jednu „chuťovku“ za druhou a bez mrknutí oka slibuje, že bude ještě
hůř. Není důvod jí nevěřit!  Proto způsob, jakým si počíná, by neměl nikoho z nás nechat chladným! Snad už jen vtipálek uvěří, že připravované kroky jsou myšleny ve prospěch obyčejného občana. Vyzývat k používání selského rozumu je již jen mlácením
prázdné slámy. Raději budeme nadávat a schovávat se za druhé, než abychom přijali vlastní zodpovědnost za situaci v této zemi. Chtělo
by se říci, jak si kdo ustele, tak si také lehne. Naštěstí ne všichni podléháme apatii a odevzdanosti.
Kandidáti za KSČM dostávají neprávem již několik volebních období různé nálepky a mnozí se na ně dívají nezaslouženě přes prsty.
Oni však jdou opět do boje. V našem městě dokázali a dokazují svou poctivou prací, že jsou stále ve střehu, připraveni podpořit každý
dobrý nápad, námět, myšlenku, které zabezpečí kvalitnější život našim spoluobčanům.

Opřít se o kandidáty KSČM je jistotou čestnosti, pracovitosti a stoprocentní spolehlivosti.

CHCETE SPOJKU? … VOLTE TROJKU

kandidáti KSČM do ZM Holešov
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Již 23. září začíná nová hudební událost na zámku Holešov!

Magdalena Kožená
Pavel Šporcl
Karel Košárek
Marián Varga
& Collegium musicum
a další...
mediální partneři:

MĚSTO HOLEŠOV

www.musicaholesov.cz

předprodej vstupenek:
v síti TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283,
Městské informační centrum Holešov, Nám. dr. E. Beneše 17, tel. 573 395 344
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Film Muži, kteří nenávidí ženy baví jako mistrná kriminálka
Švédové se rozhodli se svým národním pokladem naložit po svém. A mají recht. Rodinné
stříbro má zůstávat doma. Tou komoditou vysoké hodnoty je čestvě kultovní a slavná trilogie
švédského autora Stiega Larssona Millenium
pojmenovaná podle názvu redakce hlavního
hrdiny. Její jednotlivé díly se jmenují Muži, kteří
nenávidí ženy. Dívka, která si hrála s ohněm
a Dívka, která kopla do vosího hnízda.
V koprodukci Švédska, Dánska a Německa převedl do filmové podoby 1. díl švédský
režisér Niels Arden Oplev. Kniha je miminálně
stejně čtivá jako třeba Šifra Mistra Leonarda
a je lepší.
Celá trilogie získala na věhlasu bohužel
i předčasnou smrtí spisovatele, který ještě stihl
dopsat poslední díl. Zemřel na infarkt po výstupu
do 3. patra (redakce). Kdyby žil, byl by z něj milionář. Nicméně trilogie je samozřejmě vynikající
sama o sobě. Jednak zásluhou napínavých
zápletek, srozumitelným stylem psaní, vynikající
kresbou prostředí a mimořádně propracovanými charaktery hlavních postav. Ty navíc nejsou
zrovna tuctové, přesto ale velmi věrohodné.
Nejdůležitějšími protagonisty je ústřední nesourodá dvojice amatérských vyšetřovatelů,
investigativního novináře Mikaela Blomkvista
a hackerky s problematickou minulostí Lisbeth
Salanderové. Oba dva na začátku zastihujeme
v pořádném průšvihu. Blomkvist je kvůli svému
nejnovějšímu článku nařčen z nactiutrhačství
a má zaplatit pokutu a jít do vězení.
Nezvladatelná Lisbeth dostává nového
poručníka, který si na ní hodlá ukájet své zvrhlé
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sexuální choutky. Dohromady ty dva nesvede
žádná schválnost a náhoda, ale logické vyústění událostí. Lisbeth pracuje pro bezpečnostní
a detektivní agenturu a má za úkol novináře
Blomkvista prověřit. Henrik Vanger, vlastník
obrovského koncernu, ho totiž chce pověřit
zvláštním úkolem a předtím si ho chce trochu
proklepnout.
Lisbethina zpráva o něm je tím nejlepším
doporučením a protože Mikael sám momentálně

kinorecenze
kromě budoucího vězení nemá nic na práci, tak
zakázku přijímá. Má objasnit dávné zmizení Vangerovy neteře Harriet a Lisbeth, která ještě pár
dní ze setrvačnosti sleduje jeho počítač, případem se na dálku začne zajímat a najde zajímavé
souvislosti. Do pátrání se tak dávají bok po boku.
V případě hlavní dvojice se casting povedl až
neuvěřitelně přesně na 50 %. Švédská herečka islandského původu Noomi Rapace jako
Lisbeth je fascinujícím zjevením. Je dokonalá
svým fyzickým vzhledem, potřebnou dávkou
tajemství, zvláštní přitažlivostí, oduševnělostí
a nejednoznačností. Přímo ztělesněná záhada.
Představitel Mikaela Blomkvista Michael Nyqvist
za ní hodně zaostává.
Vzhledem ke dlouhému seznamu jeho
rolí patří ve Švédsku jistě k populárním umělcům, ale tady jakoby mu trochu chyběl nejen
mužský šmrnc, ale i charisma. Těžko uvěřit, že je pro druhé pohlaví tak přitažlivý, jak

diktuje román. Jeho sexuální život je naštěstí ve filmu ku prospěchu věci dost potlačen.
Ačkoliv má film 152 minut, je samozřejmě
hodně věcí z příběhu potlačeno či vynecháno.
Košatý děj románu, pokrývající přes 600 stran,
se musel značně pokrátit. Nikde to sice není
na úkor srozumitelnosti (jako třeba u Šifry), ale
divák znalý knih určitě musí želet třeba ve filmu
jen epizodické postavy Dragana Armanského,
Lisbethina šéfa, která má v předloze velký
prostor.
Film naopak už v prvním díle částečně
předjímá v několika reminiscencích z Lisbethina
dětství děj 2. knihy. Muži, kteří nenávidí ženy
baví jako mistrná kriminálka v klasickém drsném balení, poutají navíc i napětím a jiskřením
mezi hlavními aktéry. Potěší i vizuálně díky
nádherným lokacím „nehostinné“ Skandinávie.
Zimní švédská krajina a pomalé severské tempo
dodávají tu správnou atmosféru.
Svou funkci plní i dobře zvolená zvuková
stopa. Těžko si představit lepší zpracování.
Víceméně s obavami proto můžeme očekávat
plánovaný hollywoodský remake, i když je mu
nutno přiznat dva trumfy. Prvním je režisér
David Fincher, který už nesčetněkrát dokázal
(Sedm, Klub rváčů, Zodiac), že temnou krimi
umí a druhým je do hlavní mužské role zvažovaný Johnny Depp (katastrofa s Hanksem jako
Langdonem v Šifře by se tedy neopakovala).
Navíc je fakt, že u Deppa coby Mikaela
Blomkvista by si na nedostatek přitažlivosti
a charismatu nikdo nestěžoval.
Marie Drechslerová
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Program kina Svět
Čtvrtek 30. 9. v 19.30 h: BAARIA - Francie/
Itálie, komedie s titulky. Snímek se širokým diváckým záběrem se odehrává v rozmezí 30. až
70. let minulého století v malé italské vesničce.
Slavný sicilský režisér a scenárista Giuseppe
Tornatore (Bio Ráj, Malena…) vypráví úsměvný příběh prostřednictvím ústřední manželské
dvojice a zároveň do něj nechá zasahovat široce rozvětvené příbuzenstvo, přátele, sousedy
a další obyvatele. Do jedné z rolí obsadil svou
oblíbenou herečku Monicu Bellucci.

knižní tip

Úterý 12. 10. V 19.30 h: EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ - USA, akční s titulky. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi
do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení si ovšem
začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím
se zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která je
všechny může stát život. Začíná nelítostný boj,
na jehož konci může být jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací
Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil.
Středa 13. 10.
a středa 14. 10.
v 17.30 h: AGORA
- USA, historický
s titulky. AGORA
je výletem do starověkého Egypta, do mýtického
města Alexandrie
za událostmi, které vedly k dramatickému zničení
nejvýznamnější
knihovny své doby.
Knihovny, která je
dodnes symbolem
moudrosti a vzdělanosti antického
světa i jeho postupného zániku.
< Herečka Monica
Bellucci hraje
ve filmu Baaria.

Michaela Pačová:
Ladislav Smoljak
Ještě 27. května
2010 byl na jevišti
divadla Járy Cimrmana, které spolu
s ostatními kolegy
zakládal, a za několik dní už nás
navždy opustil. Byl
to dobrý člověk,
vynikající herec
s velkým H, filmový a divadelní režisér,
scenárista, nezapomenutelná postava
našich všedních i svátečních dnů. Svým
milým, inteligentním, laskavým a osobitým
humorem nikoho nikdy neurážel.
Když náhle zemřel, bylo jasné, že odešel jeden z velkých českých hereckých velikánů,
který snad měl vrozenou vlastnost rozdávat
smích a dobrou náladu. Při sledování jeho
her a filmů jsme se cítili v pohodě, jak by to
leckterý mladý člověk trefně pojmenoval.
Kniha autorky Michaely Pačové, kterou
vydává nakladatelství Petrklíč, pojednává
o jeho tvorbě a o tom, jaké hluboké kořeny
zapustil do srdcí všech generací. Odhaluje
tajemství tvůrčího umění a poskytuje souhrnné informace o tom, co sám o sobě řekl,
co si o sobě myslel a také o tom, jaký byl pro
své kamarády kolega do nepohody.
Výpravná publikace obsahuje velké množství fotografií z jeho uměleckého života
a leckomu připomene krásné a neopakovatelné chvíle v nenucené společnosti
s Ladislavem Smoljakem.
RR

Program Městského kulturního
střediska
Čtvrtek 23. 9. v 19.30 h: FESTIVAL
MUSICA HOLEŠOV - slavnostní zahajovací koncert. Podrobný program
festivalu, který potrvá do neděle 26.
9., najdete na jiném místě tohoto
vydání. Velký sál - zámek Holešov
Pátek 24. 9. ve 20 h: DEVÍTKA koncert jihočeské folkové formace.
New Drive Club - zámek Holešov
Pátek 1. 10. ve 21 h: ZÁMECKÁ
DISKOTÉKA. New Drive Club - zámek Holešov.

světově proslulého malíře. Mimořádná
výstava trvá od 17. 6. do 26. 9. 2010.
Zámecká galerie - zámek Holešov
VÝSTAVA „LETNÍ ILUZE 8“ - tradiční v pořadí už osmá výstava holešovských výtvarníků (Rudolf Seifert,
Jitka Sadílková, Vratislav Brázdil,
Karel Jakóbek, Barbora Winklerová
a mnozí další), kteří zde představují
obrazy, grafiky, plastiky, fotografie,
užité umění atd. Výstava trvá do 26.
9. První poschodí - zámek Holešov

MKS připravuje:
Pátek 15. 10. a sobota 16. 10. OZVĚNY ŽIDOVSKÉHO FESTIVALU
Sobota 30. 10. NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU

VÝSTAVA „SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE“ - o jedinečné tváři moderní architektury v obrazech,
fotografiích, plánech a příbězích
o architektech, stavebnících, stavitelích… Výstava, která potrvá do 15.
10. 2010, se koná pod záštitou poslance sněmovny Parlamentu ČR
Josefa Smýkala, hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka a starosty
města Holešov Zdeňka Janalíka.
Patronát nad celým projektem převzala manželka prezidenta České
republiky Livia Klausová. Arkáda
v přízemí - zámek Holešov

Výstavy:
VÝSTAVA „ALFONS MUCHA HOLEŠOV 2010“ - reprezentativní výstava plakátů, obrazů, kreseb a studií
uspořádaná ke 150. výročí narození

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA
ROHÁLA - holešovský autor představuje své černobílé fotografie.
Zámecká vinárna, první poschodí
- zámek Holešov

Pátek 8. 10. v 19 h: PODZIMNÍ
MODE SHOW LENKY HOLOTÍKOVÉ - premiéra autorské kolekce originálních kabelek, dále móda
z butiku La Camilla, v hudebním
bloku zazpívá zpěvák kapely Motus
- Peter „Lupo“ Majkrič. New Drive
Club - zámek Holešov.
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Program festivalu:
Slavnostní zahajovací koncert
čtvrtek 23. září 2010, zámek, hlavní sál,
19.30 hod.
Pavel Šporcl - housle, Karel Košárek - klavír
Filharmonie Brno, Zbyněk Müller - dirigent
program:
E. Elgar: Introdukce a Allegro pro smyčce,
op.47
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle
a smyčcový orchestr d moll
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle,
klavír a smyčcový orchestr d moll
Koncert pro školáky
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 11.00
hod.
Pavel Šporcl - housle, Karel Košárek - klavír
Pocta holešovskému rodákovi F. X. Richterovi
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 19.30
hod.
Jana Semerádová - barokní traveso, Rafaella
Milanesi - soprán
Collegium 1704, Václav Luks - dirigent
program:
F. X. Richter: Sinfonia č. 1 D dur (Six simphonies
op. 4) - NOVODOBÁ PREMIÉRA
W. A. Mozart: Árie „Misera, dove son? Ah! non
sò io, che parlo“ KV 369
F. X. Richter: Koncert pro flétnu a orchestr
e moll

„Když jde kůzle otevřít“ - pohádka Divadla Radost Brno
autoři: J. Vodňanský, P. Polák - režie:
P. Polák, výprava: J. Milfajt, hudba:
V. Peška    
Doprovodný program v zámecké
zahradě: projížďka na koních, lodičky,
atrakce.
Odpoledne pořádá MKS ve spolupráci se
ZUŠ v Holešově a Mateřským centrem
Srdíčko v Holešově                          	
Jazzový koncert
sobota 25. září 2010, zámek, Drive Club,
20.00 hod.
Gabriela Vermelho - kvinton, zpěv
Epoque Quartet
program:
D. Balakrishnan - Spider dreams / J. Hendrix - Gypsy eyes / D. Balakrishnan - Wa-

Špičkový klavírista Karel Košárek.
Program koncertního cyklu:
Slavnostní koncert k výročí vzniku Československa
středa 27. října 2010, zámek, hlavní sál,
19.30 hod.
Vojtěch Spurný - dirigent, klavír
Filharmonie Bohuslava Martinů
program:
A. Rejcha, A. Vranický, L. van Beethoven

Slovenská hvězda - Marián Varga.
W. A. Mozart: Árie „Cara, se le mie pene“ K deest
F. X. Richter: Sinfonia č. 3 C dur (Six simphonies
op. 4) - NOVODOBÁ PREMIÉRA
W. A. Mozart: „Exultate, jubilate“ KV 165
Odpoledne pro rodiny s dětmi
sobota 25. září 2010, zámek, 14.00 - 17.00 hod.
Zájmově laděné dílničky pro děti i rodiče
s dětmi pod vedením zkušených
lektorů ze ZUŠ  Holešov a Mateřského centra
Holešov. Hostem odpoledne bude Rut Kolínská
- prezidentka sítě mateřských center
Program:
- výtvarně-interaktivní dílna (Karel a Jana Jakóbkovi, Eva Fuksová)
- malování na obličej (Petr Kolínský)
- hudebně-výchovná dílna  (Sylvia Šimečková,
Nelly Billová, Danuše Pospíšilová)
- taneční dílna (Jana Lochmanová)   
od 15.00 hod.
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„Lettere amorose“
pondělí 15. listopadu 2010, zámek, hlavní sál,
19.00 hod.
Magdalena Kožená - mezzosoprán
Private Musicke
program: „Lettere amorose“
Mimořádný koncert slovenské art-rockové
legendy
pátek 26. listopadu 2010, zámek, hlavní sál,
19.30 hod.
Marián Varga & Collegium musicum
program:
průřez dosavadní tvorbou

terfalls with blenders / Ch. Corea - Senor
mouse / P. Metheny - Jaco / G. Vermelho
- Krvavé balady, V´taher libenu / C. Fischer
- You´ve changed / P. Wajsar -Tee De Tee,
Kukačky, Tuitytuityutyu song
Dopolední matiné
neděle 26. září 2010, zámek, sala terrena,
11.00 hod.
Karel Košárek - klavír
program:
B. Martinů: Kuchyňská revue - č. 2 Charleston
B. Smetana: Poetická polka g moll op.
8,č.2., České tance - Skočná
B. Martinů: Film v miniatuře
F. Liszt: Sonetto del Petrarca 104
R. K. Ščedrin: Basso ostinato
G. Gershwin: Preludia pro klavír

Špičkový houslista Pavel Šporcl.
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Musica Holešov je mimořádný počin, říká Magdalena Kožená
V Holešově vystoupí světoznámá operní hvězda Magdalena Kožená, nositelka
většiny nejvýznamnějších zahraničních
hudebních ocenění včetně Gramophone
Award - Artist of the Year, což je hudební
obdoba filmového Oscara.

Pitzl staví na improvizaci a pracuje
na tom, aby jejich hudba nebyla
strojená, aby vznikala spontánně
v konkrétním okamžiku, byla pokaždé trošku jiná.
Private Musicke nevystupuje
příliš často, jeho členové se scházejí spíš na jednotlivé výjimečné
projekty. Většina z nich buď učí,
nebo působí v jiných souborech.
Například kontrabasista hraje jazz
v New Yorku, takže žánr hudby pro
náš společný projekt je vlastně
jeho koníčkem.

Město Holešov nepatří k destinacím vyhledávaným umělci vašeho formátu. Vedle
Bruselu, Amsterdamu, Londýna, Berlína či
New Yorku působí poněkud kuriózně. Co
vás přimělo přijmout pozvání na holešovský festival?
Velice ráda zpívám pro publikum menších
moravských měst, která jsou mi blízká svou
specifickou vstřícnou atmosférou. Bohužel se
mi to nepoštěstí často. Pro své letošní jediné
hostování v České republice jsem přijala pozvání do Holešova především proto, že uměleckým
ředitelem a duší celé akce Musica Holešov je
můj dlouholetý kolega Karel Košárek.

V Holešově má v rámci
koncertu proběhnout i křest
vašeho nejnovějšího CD vydaného pro label Deutsche Grammophon; kromě toho poskytnete na scéně dokonce netradiční
rozhovor. O co přesně půjde?
Po skončení koncertu mohou
ti diváci, kteří budou mít chuť, zůstat na svých místech a poslechnout si rozhovor muzikologa Jana
Špačka, Pierra Pitzla a mne. Jan
Špaček se nás bude ptát nejen
na právě skončený program, ale
může svými dotazy zabrousit
i úplně jinam. Je to v zahraničí
divácky velmi oblíbená forma setkání s umělci; v Čechách se s tím
v Holešově setkám poprvé.

Když nazýváte Karla Košárka kolegou,
znamená to, že spolu vystupujete?
Ano, s Karlem spolupracujeme pravidelně.
Například v minulém roce jsme absolvovali
turné po USA a naposledy jsme společně koncertovali začátkem tohoto září ve Skotsku. Karel
je jedním z mých stálých a oblíbených spolupracovníků. Je to výborný muzikant a navíc i velmi
příjemný člověk.
Už jste někdy Holešov navštívila?
V Holešově jsem ještě nikdy nebyla. O holešovském zámku a zámecké zahradě mi nadšeně vyprávělo už několik přátel; těším se, až
zámecký komplex uvidím na vlastní oči.
Na co se mohou těšit návštěvníci vašeho holešovského koncertu?
Ve spolupráci s výtečným ansámblem
Private Musicke uvedeme koncert sestavený
z děl méně známých skladatelů italského raného baroka pod názvem „Lettere amorose“.
Titul jsme si původně vypůjčili z jedné slavné
skladby Claudia Monteverdiho, která ale nakonec v programu nezůstala. Všechno jsou to
písně o lásce, proto „Milostné dopisy“.

(c) Mathias Bothor / DG
Někteří autoři jsou i pro mě skutečně obrovským objevem, například Tarquinio Merula
a jeho úžasná ukolébavka, která patří k nejlepším kouskům celého programu. Dále v něm
zazní skladby Sigismonda D‘India, Johannese
Hieronyma Kapsbergera nebo Giulia Cacciniho,
což jsou jména již o něco známější.
Jak jste soubor Private Musicke objevila?
Hledala jsem pro nový projekt vhodný ansámbl a jejich nahrávky mě oslovily. Mají hodně
společného s jazzem, zdají se mi opravdu originální a živé. Umělecký vedoucí souboru Pierre

Jak se vám líbí myšlenka festivalu
Musica Holešov oživit tradici provozování hudby na holešovském zámku a svým
způsobem tak i pokračovat ve šlépějích
holešovského rodáka F. X. Richtera?
Je to krásný a mimořádný počin. Při pohledu do festivalového programu se nestačím
divit, kolik skvělých muzikantů do Holešova
přijede. Budu celé akci pevně držet palce, aby
v září dobře odstartovala, a doufám, že se souborem Private Musicke ke zdaru této výjimečné
hudební události také přispějeme.
DD

Oslnivá kariéra světové pěvkyně
MAGDALENA KOŽENÁ patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti; je pravidelným
hostem předních světových operních i koncertních pódií. Tuto její pozici dokládá řada
domácích i zahraničních ocenění a exkluzivní
smlouva s nahrávací společností Deutsche
Grammophon Gesellschaft. Studovala nejprve
u Něvy Megové na konzervatoři v rodném Brně
a poté u Evy Blahové na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
Z jejích četných domácích i zahraničních
soutěžních úspěchů je nejvýznamnější absolutní vítězství v 6. Mezinárodní soutěži W. A.
Mozarta v Salcburku v roce 1995.
Její první deska u Deutsche Grammophon s českým písňovým repertoárem (Dvořák,
Janáček, Martinů) získala v roce 2001 cenu
Gramophone Solo Vocal Award. Další nahrávky
zahrnují Mozartovy, Gluckovy a Myslivečkovy
árie s Pražskou komorní filharmonií a dirigentem Michelem Swierczewskym, francouzské
árie s Mahlerovým komorním orchestrem pod
vedením Marka Minkowského, Gluckovu operu
Paris a Helena se souborem Gabrieli Consort

(umělecký vedoucí Paul McCreesh), recitál
s klavíristou Malcolmem Martineau, dále uznávané a kritikou ceněné CD „Lamento“ s kantátami členů bachovské rodiny (Musica Antiqua
Koeln pod vedením Reinharda Goebela), CD
s Mozartovými áriemi (Orchestra of the Age of
Enlightenment se Sirem Simonem Rattlem) či
handelovský projekt s Venice Baroque Orchestra a Andreou Marconem.
Nejnovějšími nahrávkami je písňové CD
s titulem „Když mě stará matka“ a další, nazvané „Vivaldi“. Za své nahrávky získala pěvkyně
prakticky všechna významnější ocenění udělovaná hudebními časopisy včetně prestižní
Gramophone Award pro Umělce roku 2004.
V posledních letech nastudovala řadu rolí
pro nejvýznamnější scény dnešního operního
světa: jako Orfeus (Gluck: Orfeus a Eurydika)
vystoupila v pařížském divadle Chatelet pod
vedením Johna Eliota Gardinera, jako Nero
(Monteverdi: Korunovace Poppeina) na Wiener
Festwochen, jako Sextus (Mozart: Šlechetnost
Titova) na festivalu v Edinburghu, jako Melisanda
(Debussy: Pelleas a Melisanda) v opeře v Lipsku,

jako Cherubin (Mozart: Figarova svatba) na festivalu v Aix-en-Provence, jako Sesto (Handel:
Julius Caesar) v Holandske opeře, jako Zerlina
(Mozart: Don Giovanni) na festivalu v Salcburku
pod vedením Nikolause Harnoncourta, jako
Dorabella (Mozart: Cosi fan tutte) pod vedením
Sira Simona Rattlea a jako Idamante (Mozart:
Idomeneo) také Sira Rogera Norringtona.
V pařížských operních domech Opera Comique a Theatre des Champs Elysees zpívala
Debussyho Melisandu, v prvním z nich také
roli Kleopatry (Julius Caesar). V newyorské
Metropolitní opeře vystoupila pod vedením Jiřího Bělohlávka jako Varvara (Káťa Kabanová)
a v mozartovských rolích Cherubina, Idamanta
a Dorabelly pod taktovkou Jamese Levina. Mezi
nově nastudované role posledních sezon patří
titulní role v Rossiniho Popelce (Covent Garden,
2007) či Oktavian ve Straussově Růžovém
kavalírovi (berlínská Státní opera Unter den
Linden, 2009).
V roce 2003 se stala Rytířem řádu umění
a literatury Francouzské republiky.
(www.kozena.cz)
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Holešovský rodák vydává třetí pokračování kroniky jednoho života
Jen vzpomínky tu zůstanou
V závěrečném díle své vzpomínkové trilogie nazvaném Ve službách Thálie vypráví Jiří Zapletal
o svém putování po českých a moravských jevištích od roku 1953 až
do současnosti.
Zvláštní pozornost věnuje činohře libereckého Divadla F. X.
Šaldy, jejímž členem byl po dlouhých třicet let. Zapletalova sonda
do její historie je nejen bilancí umě-

leckých vzestupů a pádů jednoho
z předních mimopražských divadel, zpestřená drobnými portréty
jeho nejvýznamnějších členů, ale
i svědectvím o době, která se promítala do života tohoto souboru,
a tedy i do života samotného autora. Nic není přikrášleno, nic není
zkomoleno.
Snaha o pravdivé zachycení
atmosféry v jednotlivých divadlech,

Moravské děti s tanečním
souborem Hradišťan konečně
představí Kytici ve Zlíně
a Uherském Hradišti
Velmi úspěšné představení Kytice Bohuslava Martinů bude konečně
uvedeno i ve Zlíně a Uherském Hradišti. Projekt letos sklidil obrovský
úspěch v pražském Národním divadle v rámci Pražského jara a byl
vyhodnocen jako jeden z nejlepších projektů Smetanovy Litomyšle, kde
proběhla v roce 2007 jeho světová premiéra.
Scénické provedení Kytice je sugestivní výpovědí dotýkající se věčně
platných hodnot v životě člověka. Osm střídavě se prolínajících vokálních
a instrumentálních skladeb vypráví příběhy lásky, života a smrti. Jejich
taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně
přidává na výsledném dojmu a podtrhuje silný emocionální náboj tohoto
jedinečného hudebního díla. Jevištní obraz se nesnaží o popis příběhů
jednotlivých hudebních předloh, nýbrž vychází z hloubky a podstaty
skryté ve filozofii lidového umění. Představení vyznačující se formální
strohostí, avšak naprostou jasností sdělení, je naplněno silným výrazem
a hlubokým prožitkem všech interpretů.
Představení se uskuteční v plném hudebním provedení 23. 10.
v 19 h v Městském divadle ve Zlíně a 25. 10. v 19 h v Klubu kultury
v Uherském Hradišti. Tanečníky Hradišťanu v choreografii Ladislavy
Košíkové a režii Aleny Vaňákové bude pod taktovkou Romana Válka
doprovázet Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, smíšený sbor The
Czech Ensemble Baroque - Choir (sbormistr Tereza Válková) a dětské sbory Holešovský dětský sbor (sbormistr Lenka Polášková)
a Zvonky ZUŠ Hulín (sbormistr Dana Zapletalová). Sólových partů se
ujmou Michaela Šrůmová (soprán), Kamila Mazalová (alt), Tomáš Kořínek
(tenor) a Josef Škarka (basbaryton). Kostýmy pro představení vytvořila
Eva Jiřikovská a video art Tomáš Hrůza.

Přehled nejbližších akcí ZUŠ
Holešov ve školním roce 2010/2011
• 8. 10. 2010 Koncert žáků pro seniory
(Kulturní dům Prusinovice v 16 hod.)
• 11. 11. 2010 Hudební besedy pro MŠ (sál ZUŠ)
• 2. 12. 2010 Adventní koncert učitelů ZUŠ
(kostel NPM Holešov v 18 hod.)
• 9. 12. 2010 Koncert malých flétnistů - Vánoční (sál ZUŠ v 16 hod.)
• 16. 12. 2010 Adventní koncert žáků hudebního a tanečního oddělení
a výstava výtvarného oboru (sala terrena zámku 17.30 hod.)

Společenská kronika
23. září 2010 oslavují
významné životní jubileum,
60 let společného života, manželé
Jaroslava a Zdeněk Běhulovi
ze Žop.

Srdečné blahopřání, hodně zdraví,
životního elánu a osobní spokojenosti do dalších let oběma přejí
děti, vnuci a pravnuci.
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kterými Jiří Zapletal prošel, stejně
tak jako jeho osobní postoje k událostem a dějům, které prožil, jsou
výsledkem autorovy otevřenosti
a smyslu pro objektivitu - a čtenáři
tak nabízejí konfrontaci s vlastními
názory i vlastní bilancování toho,
co život dal i vzal.
(red)
< Herec a spisovatel Jiří Zapletal.
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Mám ráda výzvy, říká novinářka a výtvarnice Barbora Winklerová
Holešované ji mohou znát nejen jako
novinářku, ale třeba také jako výtvarnici.
Na probíhající výstavě Letní iluze se Barbora Winklerová prezentuje jako autorka
malby na hedvábí. A tím jsme odstartovali
tento rozhovor, přičemž jsme nezůstali jen
u jednoho tématu.

rozhovor
Jako tvůrčí člověk jsi nemohla chybět
ani na letošní výstavě Letní iluze. S čím se
tam vlastně prezentuješ?
Tak jako předešlé dva ročníky jsem i letos
zvolila malbu na hedvábí. I když technik malování na hedvábí je spousta, já mám nejraději
konturovací, solnou a mačkanou techniku a ty
prezentuji i letos. Hedvábí je materiál, který nabízí
mnoho možností využití od módních doplňků přes
praktické využití až po dekorační předměty, které
zkrášlí netradičním způsobem domov každého.
Já se zaměřuji právě na módu. Pro ženy dělám
šátky a šály, mužům zase maluji kravaty a kapesníčky do klop.

Se svým malovaným hedvábím.
Co tě na výstavě Letní iluze nejvíc zaujalo?
Sestavit výstavu pouze z místních kumštýřů
je výborný a divácky vděčný nápad a za to patří
velký dík Rudolfu Seifertovi. Pro mne je velkou
ctí a zároveň malým svátkem se této výstavy již
poněkolikáté účastnit a podle reakcí většiny spoluvystavujících je to v jejich případě úplně stejné.
Strašně se mi líbí, jak se zde prolíná tvorba profesionálů, jako je Jitka Sadílková, Hanka Palečková, Karel Jakóbek či Pepa Nevřala, ke kterým
bezmezně vzhlížím, s námi neprofesionály.
Byla letošní výstava na zámku z tvého
pohledu jiná?
Musím se přiznat, že jsem z letošních Letních iluzí byla nadšená jako z celku. Jednak
mne překvapilo velké množství vystavujících,
a potom i ta rozmanitost tvorby a stylů byla až
dech beroucí. Ale pokud bych měla vypíchnout
jen pár jmen, tak mým oblíbencem z řad holešovských kumštýřů je určitě Vašík Seifert a ten
mne ani letos nezklamal. Také mne okouzlila
díla Tomáše Krejčího ze Všetul, který letos vystavoval poprvé a já doufám, že ne naposledy.
Nicméně velmi mne mrzelo, že kvůli zdravotním
problémům nemohl vystavovat vynikající řezbář
Jarda Stoklásek. Na toho se totiž vždycky velmi
těším. A to jak z uměleckého, tak především
z lidského hlediska.
Jako kulturní člověk - a novinářka k tomu
- jsi nechyběla na řadě kulturních podniků.

Který sis nejvíc užila také jako divák či posluchač?
Musím se přiznat, že nejsem příznivcem
monstrakcí v zámecké zahradě, takže ode
mne určitě neuslyšíš, že jsem byla odvázaná
z koncertu Lucky Bílé nebo Jarka Nohavici.
Jako milovník kultury a historie musím na prvním místě uvést Týden židovské kultury. To je
z mého pohledu naprosto výjimečná událost
nejen tou velkou koncentrací umělců, odborníků
a významných osobností, ale především sortou
lidí, kteří festival navštěvují. S většinou se nepotkám celý rok, pouze na festivalu, a i po tom
roce jsme schopni navázat na debaty, které
jsme vedli rok předtím. Vybavujeme si navzájem
vyprávění těch druhých do nejmenších detailů.
To jsou pro mne vzácná setkání, za která jsem
nesmírně vděčná. Chtěla bych vyzdvihnout
i festival Loutky a bábky, který skvěle zapadá
do mého naturelu. To je přesně ten typ akcí,
které mám ráda. Také se mi velmi líbily některé
akce v zámeckém hudebním klubu, byť se zatím
zcela neprávem nesetkávají s velkým zájmem
veřejnosti.
Možná mi dáš za pravdu, že v Holešově není o kulturu nouze…
I když jsem v předcházející otázce
jemně sepsula velké koncerty v zámecké
zahradě, tak rozhodně své místo a své
příznivce, ba přímo davy příznivců, mají.
A to je dobře. Ze všech koutů kroměřížského regionu během své práce slýchám,
jak se Holešováci mají. A opravdu se mají.
Nejen spousta akcí, ale hlavně ta různorodost je úžasná. Jak se říká, proti gustu
žádný dišputát. V Holešově si prostě musí
vybrat každý.
V Holešově ses stala v poslední
době známou také jako novinářka. Protože ale vím, že jsi vystudovaný chemik
a navíc teď doděláváš pedagogickou
fakultu, tak by mne zajímalo, čemu by
ses chtěla věnovat v budoucnu….?
Ólalá… já jsem fatalista. Co mi život nabídne. Já mám ráda výzvy. Stejně tak to bylo i s novinařinou, přišla jsem k ní jak slepá k houslím
-  a tuto profesi si zamilovala. Já se velmi ráda
učím neustále něco nového,
a čím je to pestřejší a odlišnější od toho, co jsem dělala
doposud, tím lépe.
Je vidět, že ráda batikuješ a maluješ, třeba zrovna na hedvábí. Kde bereš
chuť a inspiraci v dnešním
uspěchaném světě?
Už odmalička jsem
ráda tvořila. Pod dohledem
maminky a babičky pletla,
šila, vyšívala, drhala, háčkovala… Před více než
čtyřmi lety, to se mi zrovna
narodil mladší syn, jsem objevila kouzlo jedinečného
materiálu jménem hedvábí
a musím se přiznat, že doteď mne fascinuje kouzelný
svět barevné harmonie, jaký
dokáže vytvořit jen stoprocentní přírodní hedvábí. Já
jsem tenkrát potřebovala
nějaký relax od mateřských
povinností. Mí synové jsou
od sebe pouhých osmnáct

Barbora Winklerová.
měsíců a teď mne možná nejedna maminka
bude chtít kamenovat, ale mně k životu po dobu
mateřské dovolené nestačilo pouze kojení, šišlání, přebalování a neustálé debaty o dětech. Já
potřebovala i jiný stimul, a proto jsem se vrhla
do malování. Postupem času jsem k hedvábí
přibrala malbu na trička a batiku. A inspirace?
Ta je přece všude kolem, jenom se člověk musí
pořádně dívat a také vnímat tu rozmanitost kolem sebe.
Jak jsi na tom byla s výtvarkou coby
žačka základní školy?
Samozřejmě dobře a za to vděčím úžasným
výtvarnicím paní Zichové a paní Orlichové, které
mne naučily spoustu výtvarných technik. Řekla
bych i nad rámec svých učitelských povinností.
Teď mne tak napadá, až dostuduješ
pedagogiku, chtěla bys učit?
Já doučuji matematiku, chemii a fyziku
od svých šestnácti let a za těch patnáct let prošlo, obrazně řečeno, mýma rukama strašně moc
teenagerů. Dnešní děti mají daleko menší úctu
k autoritám, než tomu bylo
dříve. Já třeba doma nikdy
neslyšela o nějakém učiteli
říct nic špatného, i když si to
mí rodiče třeba i mysleli, neustále mne utvrzovali v tom,
že pan učitel se poslouchá.
A to v dnešních rodinách
ve většině případů není. Také
mám pocit, že rodiče mají,
co se týče školy, i takové
pravomoce, které jim nepřísluší. Učitelé by si zasloužili
daleko větší úctu i finanční
ohodnocení, než mají, ale to
by byla debata na úplně jiné
téma. Nicméně se hluboce
klaním před všemi kantory
především na základních
školách, protože mají v rukou naši budoucí inteligenci.
A nikdy neříkej nikdy, třeba si
jednou stoupnu před žáčky
a učit budu. Samozřejmě
v originálních šatech a bez
drdolu.
Ptal se Robert Rohál
Foto autor
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Město Holešov vydá nové pohledy

Reedici loňských pohlednic Holešova plus dvě nové pohlednice, které vidíte nahoře, vydá město Holešov začátkem října. (red)

MKS HOLEŠOV
PŘIPRAVUJE
VÝSTAVU

BORIS JIRKŮ
Průřez tvorbou
22. 10. 2011 - 30. 8. 2011

Zámecká galerie
Holešov
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Příště si přečtete:
• Rozhovor s hercem a spisovatelem Jiřím Zapletalem
• Článek Stručný průvodce sochařskými díly v Holešově
• Dokončení seriálu Dobré dílo
sester sv. Kříže v Holešově
(red)
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011 pro
děti, mládež i dospělé je k dispozici na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři
TYMY a na stránkách www.tymycentrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.:
pondělí - pátek 8.00 - 18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína): pondělí - pátek 14.00
- 18.00
Zveme Vás
23. 9. Severská chůze aneb NORDIC WALKING
od 16.00 pro mladé lidi i ty v pokročilém věku,
hodina s výkladem, instruktáží i vyzkoušením,
nevyžaduje vynikající kondici ani speciální terén
a vybavení (hole jsou u nás k zapůjčení)
29. 9. Vyrábíme kofoláčky!!! od 16.00, přijďte
si vyrobit taky svého dle hesla „Čím víc lásky
rozdáte, tím víc vám zůstane...!“, cena: 50,-/ks
(přihlášky do 23. 9.)
1. 10. Turnaj ve stolním tenisu se zápisem
do kroužku stolního tenisu od 15.30
4. 10. Bowling pro děti a mládež - od 15.00
zahajovací   hodina, při níž proběhne úvodní
turnaj pod vedením profesionálních trenérů,
vstup zdarma
5. 10. Modelová železnice - den otevřených
dveří a náborová akce pro kluky i holky od 8 let
od 15.00 do 17.00 v budově bývalé DUHY
6. 10. KUDY Z NUDY aneb Den s TYMY
od 15.00 na náměstí E. Beneše Holešov, ukázky činností a kroužků, propagace a nábor
8. 10. Večerní prohlídka ZOO - podzimní lampionová prohlídka ZOO Lešná, odjezd v 17.00
od TYMY, lampiony s sebou (možnost zakoupit
i na místě v ZOO), cena za dopravu: 50,-/
dítě od 3 let, 100,-/dosp., přihlášky do 5.10.
i s platbou
11. 10. Zdobení textilií a triček tištěnou metodou
od 15.00 do 17.00 (přihlášky do 7. 10.)
13. 10. exhibiční zápas BADMINTONU
od 15.00, náborová hodina
14. 10. Sportovní hry od 15.00 do 16.00 - ukázky rugby, hackies, freesbee, floorbalu
16. 10. Trek SEVERSKÉ CHŮZE aneb Nordic
walking - trasa Holešov-Tesák-Hostýn a zpět
23. 10. Turnaj ve FLOORBALE - prezentace
v 9.00
Podzimní prázdniny s TYMY:
27. 10. výtvarně-keramický
den
29. 10. podzim s tancem (dopolední tancování)
29. 10. tymyjánský trojboj - stolní tenis, fotbálek, kulečník
NOVÉ KROUŽKY
KLUB MÓDY - ve čtvrtek
od 15.00
Vše souvisí s módou. Staňte se
módními tvůrci a návrháři! Pro
dívky a slečny, které se chtějí
naučit pracovat s různými materiály, vyrobit si svoji šálu, ozdobit
si korálky kabelky i oblečení,
odívat se podle postav a poslední módy, navrhnout si a vyrobit
vlastní originální oděv
DOPOLEDNÍ KOUTEK s tetou
Petrou - úterý od 9.00 do 11.00
hodin

dopolední hrací koutek pro nejmenší děti, přiveďte své děti si s námi dopoledne hrát, tvořit
a užít si spoustu legrace, připravené bohaté
pohybové vyžití a kreativní výtvarné dílničky,
cena: 60,ŠIKOVNÉ RUČIČKY a ZLATÉ RUČIČKY úterý od 15.00 do 17.00, nové kreativní výtvarné techniky, kouzlo lidových řemesel, tvoření
z papíru, pletení košíků, ubrousková technika,
korálkování, ketlování, výroba tematických dekorací a různé ruční práce
JEZDECTVÍ pro děti - sobotní dopoledne
podzim až jaro
v jezdecké hale pana Rektoříka, lektoři profesionálové a koně z pravčických stájí, vhodné
pro děti od 6 let, zájemci, hlaste se v kanceláři
TYMY, počet míst omezen, cena: 1800,-/kurz
BOWLING pro děti a mládež
v bowlingové hale s profesionálním trenérem,
pro děti od 8 let a mládež, zahajovací hodina
v pondělí 4. 10. v 15.00, cena: 1000/školní rok

Vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽE
„Letní dobrodružství“ - soutěžícím je dítě, popř.
děti na fotografii (ne autor fota), formát fotografie min. 9x13 a max. 20x15cm, fotografie
doručte osobně nebo na e-mailem: vsetuly@
centrum.cz, příspěvky zasílejte do 20. 10. (zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas
s jejím zveřejněním)
MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 14. 11. v divadle Kalich
Praha, v hlavních rolích vítězové televizní reality
show „Cesta ke slávě“, odpolední představení,
cena: 1.190,- (přihlášky do 10. 9.)
BARON PRÁŠIL v sobotu 14. 11. v divadle Hybernia, 3D projekce, trikové efekty, kaskadéři,
odpolední představení, cena: 1.190,JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4. 12.
návrat superhitů v Hudebním divadle Karlín,
cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 9.)

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA - pondělí nebo čtvrtek
od 16.00 do 16.45
anglická školička hrou pro kluky a holky od 4
do 7 let, základní slovíčka, fráze-konverzace,
zpívání, hry, malování, cena: 1000,-/šk.rok

PODZIMNÍ LONDÝN v období podzimních
prázdnin - poslední volná místa!!!
Termín: 26. - 30. 10. 2010 - 5 dnů, z nich
2 noci v Londýně
Cena: 5.400,-/os. (doprava luxusním autobusem, průvodce, ubytování ve 3lůžkových
pokojích F1 včetně snídaně)
Prohlídky: Doveru, Londýn - Muzeum Mdm.
Tussaunds, Bukcinghams palace, tate Gallery,
Tower, WHITE Hall, Národní galerie, Mair Fair,
Piccadilly, Hyde Park a mnoho dalšího
Bližší informace v kanceláři TYMY.

PEČENÍ A ZÁKLADY VAŘENÍ s Janou - středy
od 15.30 v kuchyňce TYMY pro kluky i holky
všech věkových kategorií, naučíme se péct i vařit podle ověřených receptů, ale i vašich nápadů
pečené i nepečené dobroty, cukroví, koláčky,
perníčky, základy teplé i studené kuchyně, saláty a mnoho dalších sladkostí i dobrůtek

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný
pro pořádání rodinných či podnikových oslav.
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod
přímo ze zahrady a součástí je také sociální
zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28

IN-LINE BRUSLENÍ - zahajovací schůzka
ve středu 29. 9. v 16.30
podzimní kurz in-line bruslení s akreditovanou
instruktorkou, vhodné pro děti od 6 let, s sebou
brusle, chrániče, přilba, cena: 400,-/kurz

FOTOGRAFOVÁNÍ
výuka zdařilé fotografie s jednoduchým digitálem, jak pořídit hezké foto, zpracování fotografie
na PC, přihlášky v kanceláři TYMY

V TYMY proběhl veletrh zdraví
V pátek 17. 9. se v TYMY uskutečnil veletrh
zdraví. Celé odpoledne si mohli malí i velcí návštěvníci vyzkoušet různé druhy cvičení
FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky od relaxačního přes tai-či, poweryogu, pilates,
a holky od 5 let, zájemci, hlaste se v kanceláři chi-tonning až po aerobik. Současně probíhali
v různých místnostech TYMY ukázky masáží
TYMY
a poradenství ke zdravému životnímu stylu. V rámci odpoledne se uskutečnila také beseda
o zdravotních stélkách značky
Hanák. Zpestřením celé akce
byla severská chůze. Každý si
zde mohl vyzkoušet po chodbách TYMY techniku chůze s holemi- takzvaný nordic walking.
SVČ-TYMY zařazuje již řadu
let do svých programů různé
přednášky a akce a poradenství
zdravého životního stylu. Jedná
se o masáže, diagnostiku, kineziologii, numerologii, zdravé
stravování a další aktivity. Věřím, že i veletrh zdraví přispěl
k objasnění různých zajímavých
metod a forem cvičení a životního stylu. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na přípravě této
akce podíleli, a děkuji také všem
návštěvníkům za jejich zájem
a účast.
V pátek 17. září se v prostorách TYMY uskutečnil veletrh zdraví.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Dobré dílo sester svatého Kříže v Holešově - pokračování seriálu
Nový klášter v Holešově (1922 - 1939)
V dubnu 1922 zakoupily sestry sv. Kříže stavební místo pro nový klášter v tehdejší Nové, nyní
Sušilově ulici. Ve své době šlo o velmi odvážné
podnikání. Sestry se rozhodly získat potřebné
finanční prostředky na výstavbu domu prodejem
dvou svých domů (na Plačkově a na Palackého
třídě), ale náklady na novostavbu podstatně převyšovaly prostředky z prodeje těchto nemovitostí.
Část prostředků posléze získaly z darů od svých
příznivců a dobrodinců, pomohla i moravská
provinční správa v Choryni. Stavba byla svěřena
staviteli Janu Rolkovi. 1. června 1922 posvětil kámen do kaple novostavby olomoucký arcibiskup
ThDr. Antonín Stojan a 17. října 1922 se sestry
přestěhovaly do nového domu. Svěcení domu
a kaple vykonal 8. prosince téhož roku Dr. Josef
Bena za účasti holešovského děkana P. Jana
Hikla, okresního hejtmana Dr. Otakara Přikryla,
starosty města Františka Fialky, stavitele Jana
Rolka a mnoha dalších hostů a příznivců. Autorem oltáře pro kapli, zhotoveného v barokovém
slohu se sochou Panny Marie Svatohostýnské,
byl olomoucký sochař Zeller.

SERIÁL
V následujících dnech již dostal život v klášteře svůj pevný každodenní řád. V klášterní kapli
byla denně sloužena ranní mše svatá, kterou
střídavě celebrovalo několik holešovských kněží
(k nejznámějším patřil historik a kronikář města
prof. Pavel Kvasnička). Poté se sestry věnovaly školské činnosti. Byla zde dvouletá dívčí
pokračovací škola šití prádla a šatů, hudební
škola a mateřská škola, pro dívky byly pořádány jazykové kurzy němčiny a francouzštiny.
Když byly v roce 1925 výnosem ministerstva
školství zrušeny pokračovací školy, zřídily sestry
dvouletou rodinnou školu, které bylo uděleno
právo veřejnosti 5. května 1928. Absolvování
živnostenské pracovny umožnilo absolventkám
otevření samostatné živnosti. Hudební škola
měla dvě oddělení: klavírní a houslové. Řada
žáků se zde připravovala ke státním zkouškám
ze hry na klavír a housle, a zajistila si tak samostatné povolání. Někteří z nich později vynikli
jako přední osobnosti našeho hudebního života.
Za všechny připomeňme vynikajícího varhanního
virtuosa dr. Jiřího Reinbergra, pedagoga a pro-

Oltář klášterní kaple v Holešově se sochou
Panny Marie Svatohostýnské.

24

fesora Hudební fakulty AMU v Praze,
který po celý svůj život vděčně vzpomínal na svoji holešovskou učitelku,
renomovanou pedagožku ses. Terezii
Bartoníkovou.
Kromě učeben měla škola k dispozici divadelní sál (divadlo zde hráli
žáci a žačky klášterních škol a členky
holešovské pobočky Svazu katolických
žen a dívek), menší hřiště, rozsáhlou
ústavní zahradu a penzionát pro ubytování dívek z holešovských škol.
Klášter v době 2. světové války
(1939 - 1945)
Nadějný rozvoj školské činnosti
sester přerušila druhá světová válka. Již v prvním válečném roce utrpěl klášter velkou ztrátu odchodem
Stavba nové klášterní budovy v Nové (dnes Sušilově)
sestry Ladislavy Hajnové, která byla
ulici v Holešově (1922).
přeložena do Napajedel. Působila
v Holešově 22 let, z toho devět let
jako ředitelka rodinné školy. Vynikala
pílí a pracovitostí a dokázala uplatnit
své mimořádné nadání při přípravě
a realizaci divadelních představení
a hudebních akademií. V roce 1940
bylo v mateřské škole 35 dětí, v hudební škole 97 žáků a v rodinné škole 64 žákyň. Dvě sestry vyučovaly
náboženství v městských veřejných
školách. V klášteře byly pořádány
exercicie, v měsíci květnu pak májové
pobožnosti hojně navštěvované zejména mládeží. 1. září 1942 uzavřeli
nacisté klášterní školy (klášterní mateřská škola byla zrušena 28. listopadu a děti byly převedeny do městské
mateřské školy). O prázdninách 1943
Klášter sester sv. Kříže byl v letech 1922 - 1950 v Hose v klášteře usadila německá Oberlešově významným křesťanským duchovním, vzdělávaschule z Berlína - Tempelhofu, která
cím a kulturně-společenským centrem.
klášterní učebny používala jako ubikace. Němečtí studenti byli příslušníky nacistické v září 1945 opět zahájeno vyučování ve všech
organizace Hitlerjugend a pro účely vyučování klášterních školách. Díky svému přístupu k práci
si zabrali přízemí místního reálného gymnázia. nikoli jako k nutnému zlu, ale jako k poslání
Ještě než opustili Holešov v březnu 1944, způ- a službě Kristu ve svých bližních bylo působení
sobili v klášteře hodně škod na stěnách místností sester u holešovské veřejnosti oceňováno a řea na vniřním zařízení. Asi po třech měsících přišli   holnice byly značně oblíbeny. Mezníkem pozitivdo kláštera členové Hitlerjugend z měšťanské ního poválečného vývoje se stal „vítězný únor“
školy v Hamburku, kteří však ještě na podzim 1948. Nově nastolený komunistický režim ve své
toho roku město opustili s ohledem na blížící touze po ovládnutí a kontrole celé společnosti
se frontu. Sestry se za války věnovaly výuce brzy začal realizovat svoji proticírkevní politiku.
hry na hudební nástroje v nájemních bytech. 21. dubna 1948 byl vydán nový školský zákon,
Po Novém roce zabralo klášter německé vojsko podle něhož byly všechny školy veřejné i soukrose svými sanitními oddíly, které zde měly hlavní mé zestátněny. Sestry tak byly již podruhé - tak
obvaziště. Začátkem května 1945 byl v klášteře jako za nacistického režimu - připraveny o své
krátce ubytován štáb německé 15. pěší divize. školy. Přesto zahájily nový školní rok 1948/49.
Při bombardování Holešova v posledních dnech Jejich činnost však byla postupnými zásahy i záválky nalezli mnozí obyvatelé města, zvláště ze kazy ukončena a převedena pod státní správu.
Pokračování na str. 25
Sušilovy ulice, útočiště v krytu klášterní budovy.
Po osvobození byla
v klášteře přechodně zřízena nemocnice a ambulance pro
četné zraněné osoby
z Holešova i okolí.
Poslední léta a likvidace kláštera (1945
- 1950)
Brzy po osvobození se rozvířil boj
o církevní školství.
Holešovské sestry
se tím nenechaly
odradit. Po namáhavé obnově škod,
způsobených v klášteře nezvanými válečnými vetřelci, bylo

Studentky klášterní odborné školy pro ženská povolání jsou na snímku
ze 40. let zachyceny společně s holešovskými řádovými sestrami
a s holešovským děkanem P. Karlem Plevákem.
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Dobré dílo sester svatého Kříže v Holešově - pokračování seriálu
Dokončení ze str. 24
Poté, co byl o Velikonocích 1948 zastřelen
na hranicích holešovský katecheta P. Vojtěch
Rygal, nabídly řeholnice svou pomoc při vyučování náboženství na holešovských školách.
Uspořádaly v klášteře exercicie, kterých se zúčastnilo celkem 225 dívek ve třech kurzech.
Statistika činnosti kláštera za rok 1948 uvádí: 40
dětí v mateřské škole, 54 žákyň v odborné škole
pro ženská povolání, 140 žáků v hudební škole,
v penzionátu ubytováno 26 dívek, v zimních
kurzech 80 dívek, vyučování náboženství 360
dětí. Holešovská řeholní komunita měla na začátku roku 11 sester, představená byla Isabella
Podzemná. Když bylo ohroženo soukromé vyučování hry na hudební nástroje, rozhodl Krajský
národní výbor v Gottwaldově o zapojení učitelky
hry na klavír sestry Marie Bláhové a učitelky hry
na housle sestry Boženy Zemkové do Městského
hudebního ústavu v Holešově od 1. února 1950.
Působily zde jen do 12. září 1950, neboť vládnoucí moc začala razantně realizovat další etapy své
proticírkevní a protináboženské politiky.
Likvidaci české katolické církve zahájily
protiprávní akce proti řeholním řádům. Po dvou
vojenských nočních přepadech mužských klášterů příslušníky StB, SNB a Lidových milicí v dubnu 1950 a odvlečení řeholníků do internačních
táborů v rámci tzv. Akce K (kláštery) se dočkaly
několika „svých“ akcí i řeholnice. Tzv. Akce
vyklizení ženských klášterů - akce Ř (řeholnice)
se v první fázi měla dotknout výhradně komunit
mimo oblast zdravotnictví, sociální péče a škol-

ská zařízení pro postižené. Představitelé
nové státní moci dobře
věděli, že pro některé
práce nejsou schopni
v krátké době sehnat
jiné pracovní síly než ty,
které tak obětavě nabízely řádové sestry. Zmíněná vyklizovací akce
se tedy týkala řádů
kontemplativních, sester působících ve školských a internátních
zařízeních a v charitní
službě v domácnostech. Ve dvou vlnách
Žáci a začky holešovské klášterní mateřské školy se svou učitelkou
(červenec-září 1950)
Bohumilou Bočkovou (1947 - 1948).
bylo převezeno do soustřeďovacích klášterů v českém pohraničí více Emilie Zemková (učitelka houslí), Germana
než čtyři tisíce řeholnic. 11. září 1950 navští- Tkadlecová, Isabella Podzemná (představená
vili holešovský klášter úřední zmocněnci, kteří kláštera), Miluše Bláhová (učitelka klavíru), Vipřečetli sestrám přípis, podle něhož se jejich léma Janoušková (učitelka vaření), Vlastimila
klášter zabírá pro státní účely a sestry se musí Pospíšilová (ředitelka školy) a Voršila Juřicová
přestěhovat 13. září do centralizačního kláštera (vykonávala domácí práce). Učitelka Milena Póv Bohosudově v českém pohraničí. Časně ráno lová přešla při vystěhování sester do zaměstnání
13. září 1950 sloužil holešovský děkan P. Karel v kroměřížské nemocnici. Vysídleny nebyly ss.
Plevák pro sestry poslední mši v klášterní kapli. Lidvina Zubalíková a Celsina Šimková, které až
Po sedmé hodině se sestry s bolestí rozloučily do 15. července 1952 působily v ústavu U sv.
se svým domovem a autobusem byly vyvezeny Martina. Dnes už žádná ze sester vysídlených
do Bohosudova u Teplic v Čechách. Připomeňme z Holešova nežije.
si jejich jména: Aloisie Škopová (učitelka klaví(Dokončení příště)
ru), Dalimila Kapustová (učitelka šití), Děpolda
Ing. František Rafaja, foto archiv autora
Fojtíková (pracovala na zahradě a v kuchyni),

Účastnice exercicií, které ve druhé polovině 40. let vedl v klášteře
biskup ThDr. Josef Hlouch.

V roce 1949 vedl v holešovském klášteře exercicie pozdější pražský
arcibiskup, kardinál František Tomášek.

Žáky a žákyně Městské hudební školy v Holešově vyučovala
od 1. února do 12. září 1950 hře na klavír sestra Miluše Bláhová
z holešovského kláštera.

Houslovou třídu Městské hudební školy v Holešově vedla po násilném
zrušení klášterní hudební školy sestra Emilie Zemková v období
od 1. února do 12. září 1950.

Omluva: U popisu prvního snímku domu bývalé Městské nemocnice v Křížových zahradách v Holešově (dnes Partyzánská ulice) bylo v minulém vydání Holešovka na str. 24 uvedeno chybné datum: namísto roku 1945 má být správně 1895.
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Ještě jednou o Světové olympiádě pěveckých sborů v Číně
Čínu jsem navštívila v červenci letošního roku. Jako členka
pěveckého sboru Moravské děti
jsem se zúčastnila světové olympiády. Náš pobyt trval 10 dní. Díky
výletům jsme měli možnost poznat kulturu, tradice a lidi. Na cestě
do Číny jsme urazili 9,510 tis. km
letecky a cca 600 km autobusem.
Cesta letadlem trvala 17 hodin.
Navštívili jsme město Shanghai,
které má 9 263 459 obyvatel. Je to
krásné velkoměsto, kde se snoubí
historická architektura s moderní
výstavbou. Procházky starobylou
částí byly pro nás velkým zážitkem. V obchodech se prodávalo
zboží typické pro Čínu, např. vějíře, sošky, vázy, malované obrazy,
slunečníky a další věci. V Shanghaji jsme také navštívili světovou
výstavu EXPO 2010, kde jsme

měli možnost navštívit český pavilon, ve kterém jsme zazpívali pár
českých písniček. Ubytováni jsme
byli v městě Shaoxing vzdáleném
od Shanghaje 300 km. Čína má
20 000 000 obyvatel. Vzhledem
k přelidněnosti má každá rodina
pouze jedno dítě. Jsou zde velké
rozdíly mezi chudými a bohatými.
Valná většina obyvatel má nízkou životní úroveň. Lidé, se kterými
jsme se setkali na ulici, byli velmi
milí, přátelští a usměvaví. Vzhledem k tomu, že Číňané necestují
po světě, neznají cizince. Byli jsme
pro ně naprostým zjevením. Všichni nás zastavovali a chtěli si s námi
povídat a fotit si nás. Když jsme
stáli na ulici, tvořily se kolem houfy
až 30 lidí. Ulice jsou velmi čisté
i přesto, že tu neexistují odpadkové
koše. Velké pracovní čety Číňanů

chodí po ulicích a udržují pořádek.
Město je plné zeleně, parků a zahrad. O všechno se neustále starají
spousty zahradníků.
Mají nádhernou květinovou
výsadbu, rostou zde fíkusy, cykasy
a ve sklenících se pěstují různé orchideje. Město je protkáno vodními
kanály, ve kterých kvetou lekníny
a lotosy. Na ulicích jsou neustále
davy lidí a silnice jsou přecpány
auty a malými motorkami. Nedodržují se tu žádné dopravní předpisy.
Auta troubí a předjíždí se, chodci
nemají na přechodech přednost.
Dokonce jsme byli svědky i několika
bouraček, protože auta ani motorky
nejsou v noci osvětlena. Celou dobu
pobytu tu panovala velká vedra,
až 45°C, a 100 % vlhkost. V Číně
nechovají psy ani kočky jako domácí
mazlíčky. Strava je zde velmi pestrá

a různorodá. Číňané snědí prakticky
vše. Návštěva obchodů s potravinami byla pro nás opravdu zážitkem.
Překvapilo nás mnoho druhů neznámého ovoce, koření, mořských
plodů a různých sladkostí. Měli jsme
i možnost projížďky starou částí Číny
v místních taxících, tzv. rikších. Je to
vlastně kolo a za ním připevněný
zastřešený vozík pro dvě osoby.
Své město jsme vzorně reprezentovali. Ve velké konkurenci sborů
z celého světa jsme v dětské kategorii získali zlatý diplom a ve folklorní kategorii jsme získali stříbrný
diplom. Celý zájezd se nám velmi
líbil a dlouho na něj budeme vzpomínat...
Za Moravské děti
Martina Zapletalová, 7. A
2. ZŠ Holešov

Bohumil Dovrtěl zasvětil život hudbě
Letošní kalendář kulturních výročí zaznamenává 100. výročí narození Bohumila
Dovrtěla, významné osobnosti hudebního
života Holešovska, ředitele kůru v Holešově,
hudebního pedagoga, skladatele, sbormistra pěveckého sboru Podhoran a prvního
ředitele holešovské hudební školy.
Narodil se 28. září 1910 v Žopech ve známé hudební rodině, která si získala proslulost
provozováním hudby. Dostal do vínku nadání
spojit svůj život s hudbou a celé jeho úsilí směřovalo vždy ke vznešenému cíli - co nejlépe jí
sloužit. Pokorně, bez závisti ke svému okolí,
s přímočarou snahou učit se, shromažďovat
zkušenosti a rozdávat je těm, kdož hodlají
v těchto intencích pokračovat. Jeho lidské osudy nebyly vždy procházkou pozemským rájem,
a to zejména v neblaze proslulých 50. letech.
Po ukončení měšťanské školy v Holešově
studoval hudbu na Vyšší hudební škole v Moravské Ostravě (1926 - 1927) a na brněnské
konzervatoři (1927 - 1931), kde absolvoval
varhanní oddělení u Bohumila Holuba. V dalších letech složil v Brně státní zkoušky ze hry
na housle a na klavír a dále ze sborového zpěvu
a pedagogiky. Po ukončení vojenské prezenční
služby měl jako odborný učitel hudby soukromou hudební školu ve Fryštáku (1933 - 1934),
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zval do našeho města vyniv Lipníku nad Bečvou (1934
kající umělce. Velké jsou jeho
- 1939) a v Holešově (1939
zásluhy o rozvoj hudebního
- 1948). Jako ředitel kůru půškolství. Pod jeho vedením
sobil nejprve v Lipníku (1934
měla zdejší hudební škola
- 1939) a následně v Holešovýbornou úroveň a Holešov
vě (1939 - 1966). Po zrušení
se mohl pyšnit nejen dětsoukromých hudebních škol
ským pěveckým sborem, ale
v roce 1948 inicioval v Hotaké žákovskou dechovkou
lešově v témže roce zřízení
a dokonce žákovským symměstské hudební školy a stal
fonickým orchestrem jako
se jejím prvním ředitelem.
vůbec prvními soubory toho
Kromě budování a řízení škodruhu v někdejším gottwally, zpočátku umístěné v přídovském kraji. Mnoho jeho
zemí holešovského zámku,
žáků se v hudbě výrazně
zde vyučoval hře na housle
prosadilo. Věnoval se i koma klavír. Později sestavil šeponování dětských, ženských
desátičlenný dětský pěvecký
Bohumil Dovrtěl
a mužských sborů, zejména
sbor a zasloužil se o založení
žákovského dechového a symfonického or- na texty Petra Bezruče (Dík povýšence, Vrbice,
chestru. V letech 1953 - 1956 řídil holešovský Červený květ, Děvuška tichá aj.), a drobných
pěvecký sbor Podhoran. Učil též hudební vý- skladeb houslových a orchestrálních.
Od předčasné smrti Bohumila Dovrtěla
chovu na reálném gymnáziu v Holešově (1945
- 1948). V roce 1957 přešel na hudební školu uplynulo již 44 let, ale dodnes je vzpomínán
v tehdejším Gottwaldově, kde působil až do své vděčnými žáky a hudební veřejností našeho
města. S jeho působením v Holešově jsou
smrti 5. 4. 1966.
Je nesporné, že Bohumil Dovrtěl patří spojeny významné kapitoly dějin zdejšího chrák nejvýraznějším osobnostem hudebního života mového sboru, hudebního školství a hudebního
Holešova ve 20. století. Zasloužil se o pěstování života.
Ing. František Rafaja
zdejší chrámové hudby, organizoval koncerty,
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Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

BEZPLATNÉ
JEDNODENNÍ
ODBORNÉ

SEMINÁŘE
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND
PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

OBNOVITELNÁ ENERGIE

CESTOVNÍ RUCH

- obnovitelná energie pro obce,
domácnosti, podniky
- jak začít (zákony, předpisy)
- typy energií
- ekonomika a výkupní ceny energií
- dotace EU, příprava žádosti

- ubytovací, stravovací
a další služby
- jak začít (zákony, předpisy)
- jak získat a udržet hosty
- stanovení cen, ekonomika
- dotace EU, příprava žádosti

SOBOTA 2.10. OLOMOUC
PÁTEK 8.10. ZLÍN
STŘEDA 20.10. OLOMOUC

SOBOTA 9.10. ZLÍN
SOBOTA 23.10. ZLÍN
ČTVRTEK 4.11. PŘEROV
SOBOTA 13.11. OLOMOUC

ODBORNÉ EXKURZE 16.10. a 6.11.

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE:
http://vzdelavani.eceat.cz, tel. 605 968 705, info@eceat.cz
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Pohár poslance Josefa Smýkala získala Olomouc,
SFK Holešov skončil na třetím místě
Již 3. ročník turnaje mladších
žáků „O pohár poslance Josefa
Smýkala“ se uskutečnil v úterý 14.
září na fotbalovém stadionu ve Všetulích. Do Holešova přijelo šest
týmů ze střední Moravy. Vítězem
turnaje se stal FC Sigma Olomouc.
Na druhém místě se umístil tým FC
Tescoma Zlín, třetí místo obsadilo
domácí mužstvo SFK Elko Holešov,
na čtvrtém místě skončil SK HS
Kroměříž a o páté místo se podělil
tým TJ Poličná a TJ Prusinovice.
Nejlepším hráčem turnaje se
stal Daniel Krečmar z Olomouce,
nejlepším střelcem pak Patrik Helebrand ze Zlína. Nejlepším brankářem se stal Richard Herník, nejlepším obráncem Adam Dvořák
z Kroměříže.
Celý turnaj provázela sportovní nálada a krásné slunečné počasí. Na závěr všem zúčastněným
předal poháry, diplomy a drobné
odměny poslanec parlamentu Josef Smýkal, předseda oddílu Petr
Labancz a ředitelka SVČ Jarmila
Vaclachová.   

Domácí mužstvo SFK Elko Holešov skončilo na turnaji třetí.
Poděkování si zaslouží všichni organizátoři, trenéři, sponzoři
a velké poděkování patří poslanci
Josefu Smýkalovi.
Ladislav Linda
trenér mladších žáků

V Žopích začali hrát
hokejovou soutěž
Kroměříž (ms) - Naše víska
se rozrostla o další „spolek“ sportovního rázu. Byl založen hokejový
klub pod názvem  „HC ŽOPY“ . Své
umění bude předvádět v amatérské
soutěži rekreačních hráčů ledního
hokeje Kroměřížská hokejová liga
(KHL). V této soutěži bude letos
bojovat 10 týmů z Kroměřížska
a okolí o putovní pohár, na němž
je vždy vyryto jméno vítězného
týmu.
Po tvrdém letním tréninku našich hokejistů nastal vzácný okamžik, kdy 13. 9. 2010 ve 20.45
hodin odpískal rozhodčí  na zimním
stadioně v Kroměříži první vteřiny
úvodního zápasu. Ten absolvovali

naši hráči proti týmu Uhřičic „UDH
Panthers“. Přes počáteční nervozitu se již v první třetině podařilo
hráčům Žop z trestného střílení
dát gól, bohužel skóre bylo ještě
do konce třetiny srovnáno. Ihned
na začátku další třetiny přidalo
naše mužstvo druhý gól. A   přes
dramatické okamžiky zbývajících
minut zápasu se podařilo hochům
za bouřlivé podpory přítomných
žopských fanoušků stav 2 :1 udržet
až do konce. Radost   z prvního
vítězství byla velká a určitě našim
klukům dodala impuls a ještě větší
chuť do dalších bojů. O vítězství
v utkání se zasloužili hráči Doležel
a Nedbal.

Poslanec Josef Smýkal předává pohár zástupcům vítězného týmu.

Účastníci fotbalového turnaje ve Všetulích.

Hokejisté Žop vstoupili na stadioně v Kroměříži do KHL vítězstvím.
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Vysoká výhra Holešova na hřišti v Boskovicích
FC Boskovice - DFK Holešov A
0 (0:2) 8
Další utkání odehrálo družstvo
DFK na umělé trávě v Boskovicích
bez dvou hráček základní sestavy,
přesto soupeř neměl být výraznou
překážkou pro holešovská děvčata.
Nekvalitní umělá tráva a malé nasazení některých hráček však přispěly
k tomu, že domácí celek úspěšně
bránil nulové skóre až do 35. minuty.
Holešovu se nedařila rozehrávka  ze
středu hřiště, kde Kozubíková nestačila tempu hry, krajní hráčky nedotahovaly své akce  do úspěšného konce
a neproměněné šance Skupinové
volaly po trestu pro hostující družstvo. Volně hrající obrana DFK měla
několikrát problémy s neobsazenými
protihráčkami, které hrozily rychlými
protiútoky, naštěstí branku hostí nedokázaly úspěšně atakovat. Po přechodu Míši Dobroslávkové do středové
dvojice začala tato společně s výbornou Dominikou Stolářovou určovat
rytmus hry, obě přesnými přihrávkami
vybízely ke skórování útočnice, a když
se neujala ani jedna z jejich šancí,
vystřelila po přihrávce Stolářové z 25
metrů do pravého horního rohu domácí branky krásně Dobroslávková
a Holešov konečně vedl 1:0. Branku
domácích poté atakovalo množství
střel a ve 42. minutě po rozehrávce
Dobroslávkové na Vendulu Kuchařovou následoval centr do šestnáctky
a konečně se trefila i Zdeňka Skupinová. Druhý poločas byl ve znamení

nástupu Holešova - ve 48. minutě
po nádherné akci přihrála Hana Samsonková na unikající Evu Zderčíkovou
a ta krásnou ulicí poslala do sóla Skupinovou - 3:0. O  čtyři minuty později
poslala opět Samsonková do úniku
Dobroslávkovou a ta z hranice brankové čáry zpětnou přihrávkou našla
neomylnou Skupinovou, která opět
zvýšila skóre. Hře dominovala středová dvojice, která neobsazována soupeřkami předváděla nádherné akce
včetně vlastního zakončení; zatímco
Stolářová se zastřelovala celý zápas
bezúspěšně, Míša Dobroslávková
zvýšila nádhernou střelou z 30 metrů
v 63. minutě stav utkání. Tempo zápasu bylo nepravidelné, domácí hráčky

Restaurace Cukrovar
ve Všetulích
znovu otevřena.
Salonek
pro 20 až 50 osob i více.
• Krásné posezení na zahrádce.
• Velký výběr hotových jídel,
minutek, salátů atd.

byly několikrát ošetřovány a DFK se
pomalu dostával zpět do tempa hry,
přesto se dvakrát  po krásných individuálních akcích dokázala prosadit
střelkyně utkání Skupinová. Poslední
branku -  svou premiérovou v soutěži - vsítila v 88. minutě po nezištné
přihrávce Skupinové Kateřina Pavelcová, a zakončila tak vítězný, ale
herně rozpačitý výkon družstva především v první půli. Holešov zvítězil
zaslouženě díky střelecké potenci
Skupinové a skvělé hře středopolařek
Dobroslávkové a Stolářové, ale zápas
ukázal, že trenéři a především hráčky
mají ještě co zlepšovat, především
v obranné a finální fázi.
Zápas byl přehlídkou krásných

kombinačních akcí hostí, ale i jejich
zbytečných obranných nepřesností,
vítězství však posunulo DFK Holešov dále na jeho postupové cestě  
do vyšší soutěže.
Sestava: Bělašková, Dobroslávková, Vybíralová, Motalová, Ďurišová,
Samsonková, Stolářová, Kozubíková, Kuchařová, Skupinová, Zderčíková.
Branky: 5 Skupinová, 2 Dobroslávková a 1 Pavelcová.
Střídaly: Černobilová, Pavelcová.
Nejlepší hráčka: Dominika Stolářová a Zdeňka Skupinová.
Mgr. Svatava Ságnerová

www.re-max.cz
Nabízíme k prodeji prostorný rodinný dům 5+1 s velkou zahradou
v Holešově-Přílepech. Výměra pozemku 1312 m2. Dům je po rekonstrukci.
Topení a ohřev teplé vody plynem nebo krbem. Voda a kanalizace obecní  
+ 2 studny. Podlahy obytných místností plovoucí, ve vstupu a koupelnách
dlažba. V kuchyni je kuchyňská linka - dřevěná dýha, s horkovzdušnou
troubou, sklokeramickou varnou deskou a myčkou. Velmi pěkná zahrada s ovocnými stromy. Z pokojů v patře je nádherný výhled do krajiny.
U domu autobusová zastávka, obchod, v obci školka, škola, obecní úřad,
restaurace. Doporučuji!
Kontakt: RE/MAX Activ Reality Holešov, tel. 603 323 111, e-mail:
miluse.polaskova@re-max.cz. Cena na vyžádání

• Svatby, oslavy, firemní večírky,
školení, semináře,
pohřební hostiny…

Volejte na tel.: 725 294 375
Další informace včetně poledního
menu na webových stránkách
www.restauracecukrovar.cz
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Holešovští házenkáři jdou do nové sezóny optimisticky
S posíleným kádrem a střídavými výsledky
z přípravných utkání vstupují do soutěžního ročníku 2. ligy házenkáři TJ Holešov. Družstvo nikdo z hráčů neopustil a naopak byl tým výrazně
posílen házenkáři s extraligovými zkušenostmi.
Do přípravy se po přestupu zapojili Andrej Titkov
(Zubří), Daniel Nesrsta (Hustopeče), Martin
Juřena (Napajedla) a také Robert Plšek, o kterého mělo zájem několik extraligových celků
a má povoleno hostování v Přerově, avšak se
střídavým startem pro oba celky.
Po absolvování kondiční části letní přípravy, ve které trenér Roman Pavlas naordinoval
hráčům kromě míčových sportů také cyklistické
závody a triatlony, zahájil celek pravidelné tréninky ve sportovní hale od posledního srpnového týdne. Vydařené bylo modelové přípravné
utkání s Bystřicí pod Hostýnem, avšak následně
se celku, který hrál ve značně oslabené sestavě,
nepodařilo zopakovat loňské úspěchy z Českého poháru a byl vyřazen po těsné porážce hned
v prvním kole ve Vsetíně. Utkání se Zlínem, který

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Kosmetická firma s dlouholetou tradicí
nabízí zaměstnání pro ženu.
Tel. 602 702 155.
• Hledám zaměstnance a nebytové prostory pro
provozovnu v Holešově. Info. 732 127 047.
• Koupíme starší, ale zachovalý kočár zn.
Liberta. Tel. 603 245 047.
• Prodej nového RD v Míškovicích. Přízemí
- kuchyňka, společenská místnost s krbem
a vstupem na okrasnou zahradu za domem,
technické zázemí pro dům.
1. NP 4+1, koupelna, WC.  2. NP podkroví se
3 pokoji a koupelnou.  Celkem  7+1 . Kuchyně
a sociální zařízení v celém domě v nadstandardu, centrální vysavač pro celý dům. Zámková
dlažba do garážového stání a za dům.
Výměra pozemku: 932 m2, vysázená okrasná
zahrada: 813 m2, zastavěná plocha: 252 m2.
Volný ihned.
Cena: 5 mil. Kč.  
Kontakt: 602 509 439.

Výrazná posila Holešova Robert Plšek.

hraje jižní skupinu druhé ligy, bylo pravdivou
ukázkou možností posíleného celku.
Výbor oddílu, trenér celku a zejména hráči
věří, že kvalitními výsledky budou bojovat jak
o čelo druholigové tabulky, tak i o výraznější zájem holešovské sportovní veřejnosti a uvědomují
si, že nejlepší pozvánkou budou kvalitní výkony
a dobré výsledky. Utkání na domácí půdě zahájí holešovští házenkáři derby utkáním se
sousedním celkem Napajedel v neobvyklém
sobotním termínu.
Kádr celku TJ Holešov:
brankáři: Luňák Zdeněk, Rypka Dušan, Bubela
Milan
hráči: Zetík Petr, Plšek Robert, Titkov Andrej,
Nesrsta Daniel, Bábek Pavel, Procházka Tomáš,
Balůsek Tomáš, Kasaj Michal, Gahura Petr, Růžička Tomáš, Uruba Tomáš, Rys Rudolf, Šnajdr
Martin, Ustohal Lukáš, Darebník Jiří, Kozelský
Jan, Juřena Martin
trenéři: Pavlas Roman, Votava Josef 	
(lk)

Utkání celku TJ Holešov ve druhé lize - podzim 2010
25. 9. 2010  	
2. 10. 2010
10. 10. 2010  	
17. 10. 2010
23. 10. 2010  	
7. 11. 2010
14. 11. 2010
20. 11. 2010 	
28. 11. 2010
 	 4. 12. 2010  	
12. 12. 2010

sobota  	- 17.30
sobota - 18.00
neděle 	- 17.00
neděle - 10.30
sobota		
neděle - 10.30
neděle 	- 10.30   	
sobota                 	
neděle - 10.30
sobota - 16.00
neděle - 10.30

Baník Havířov - TJ Holešov  
TJ Holešov - TJ Napajedla (změna termínu utkání)
Lesana Zubří  - TJ Holešov                                                                           
TJ Holešov - KH OREL Paskov
KH Zbrojovka Vsetín - TJ Holešov
TJ Holešov - DTJ Polanka n. O.
SK  Velká  Bystřice - TJ  Holešov
HC SOKOL  Přerov „B“ - TJ Holešov
TJ Holešov - HC Zubří junioři
Sokol  Trnávka - TJ  Holešov
TJ Holešov - TJ STM Olomouc

Překvapení v extralize minigolfu
Dne 12. 9. 2010 se v Rakovníku na betonovém hřišti uskutečnil celostátní turnaj jednotlivců a 1. kolo extraligy družstev. Holešovský
minigolf měl zastoupení v extralize juniorů, kde
tým nastoupil v oslabené sestavě a jeho cílem
pro tuto sezónu je udržení se v nejvyšší soutěži.
Družstvo juniorů v sestavě Tomáš Klimek, Jan
Juroszek, Radek Doležel ml. se však hned

na úvod postaralo o největší překvapení dne
a systémem start - cíl zvítězilo výkonem 280
úderů. Skvělé výsledky se odrazily i na výsledcích jednotlivců, kde Radek Doležel ml.
(89 úderů) obsadil  2. místo, Tomáš Klimek (93)
3. místo a Jan Juroszek (98) 5. místo. Gratulujeme a věříme, že hráči navážou na tyto skvělé
výkony i po zimní přestávce.
(rd)

Holešovské holky vyhrály vysoko nad Brnem
FK Holešovské holky:Lokomotiva Brno
4 (3:0) 0
Za krásného letního  počasí nastoupila domácí děvčata ke druhému
domácímu zápasu s cílem odčinit porážku z Hodonína. Navzdory absenci
potrestané kapitánky Kovaříkové měl domácí celek od úvodního hvizdu
více ze hry. Z převahy na pravé straně hřiště pramenily četné rohové kopy,
přičemž z jednoho z nich se hlavičkou pod břevno prosadila Holcová.
Stejná hráčka přidala i druhou branku, když zužitkovala poctivé napadání rozehrávky soupeřek a po samostatném úniku zakončila technicky
k tyči. Domácí si vytvořili ještě další neproměněné šance, kdy po hlavičce
Šilhárové dorážela z malého vápna Mrázková jen do brankařky a další
vyloženou příležitost nevyužila Holcová. Přesto se do kabin odcházelo
za stavu 3:0, jelikož po přiťuknutí Šebestové vyslala Jankůjová na branku
hostí nechytatelnou ránu levačkou.
Do druhé půle vstoupily oba celky poměrně rozmělněnou hrou,
domácí nenavázali na velmi dobrý výkon v první půli, přesto děvčata
poctivě pracovala a měla utkání pod kontrolou. Definitivní rozhodnutí
přinesla čtvrtá branka, kdy pěknou kombinační akci zakončila Sehnálková
přihrávkou Mrázkové a ta křižnou ranou potvrdila svůj kvalitní výkon.
Domácí si vytvořili ještě jednu velkou šanci, jenže Šebestová sama před
brankařkou hostí minula šajtlí branku. Když poté Mrázková z křídelního
úniku nastřelila jen boční síť, bylo jasné, že ve zbytečně nervózně dohrávaném utkání se již skóre nezmění. Domácí tak zaslouženě porazili
Lokomotivu 4:0, přestože hosté nepředvedli zdaleka špatný výkon.
(sb)

30

Holešovské holky zaslouženě porazily soupeře z Brna a připsaly
si do tabulky důležité body.
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Vítězství na domácí půdě, prohra na Valašsku
VELKÉ KARLOVICE
- SFK ELKO Holešov
1 (0:0) 0
Hosté chtěli získat ve Velkých
Karlovicích alespoň bod, nakonec
ale odjeli poraženi. Nepříliš hezký
fotbal nepřinesl v prvním poločase ani branku. Holešov měl sice
několik šancí, ale bohužel žádnou
neproměnil. Ve druhé půli pak byli

šťastnější domácí, za které skóroval Červenec.  Rozhodčí Stodůlka
podle trenéra Martina Malíka nepředvedl dobrý výkon. Holešov:
Krejčí - Vávra, Charuza, Ohlídal,
Münster, Roubalík, Sedlařík, Navrátil, Belza, Marek, Křenek.
SFK ELKO Holešov
- 1. Valašský FC 4 (3:1) 2

Domácím nevyšel začátek. Dostali
branku již v desáté minutě a hosté
byli v útoku aktivní. Pak ale Křenek
vyrovnal a domácí přidali do poločasu ještě další dvě branky. Ve druhém poločase Holešov přidal z penalty čtvrtou branku a hosté už skóre pouze korigovali na konečných
4:2. Smolný zápas měl Odstrčilík,
který se vrátil po zranění lýtkového

Očima trenéra Milana Dvorníka
Louky - SFK Holešov B
3 (3:0) 2
Poslední dobou je mé hodnocení jako
přes kopírák. Špatná hra směrem dopředu,
bez nějakého ohrožení soupeře. Situace je pro
nás už hodně kritická, usadili jsme se na dně
tabulky a horko těžko z toho půjdeme nahoru.
Soupeřovi gratuluji k vítězství.
Pospíšil - Novák, Labancz, Topič, Jirsa,
Snopek, Skotek, Očadlík, Oral, Frybort,
Kvapilík.
Střídání - Kvapilík (Machálek), Snopek
(Duda), Skotek (Hrudík).
Branky - Oral, Frybort.

SFK Holešov B - Březnice 1 (0:1) 2
Sehráli jsme špatné utkání, hlavně směrem
dopředu. Soupeř byl zejména v první půli nebezpečnější, když si zajistil jednobrankové vedení.
Druhá půle byla opět bezzubá, hra směrem
dopředu nám dělá velké problémy, a tak přišlo
zákonitě to, že jsme dostali druhou branku.
V 82´ sice vykřesal remízovou jiskřičku Marek,
ale kdybychom hráli ještě dnes, tak se prostě
netrefíme. Nejlepší výkon podali rozhodčí.
Sedláček - Bačík, Snopek, Očadlík,
Jirsa, Olša, Marek, Skotek, Oral, Frybort,
Uruba. Branky - Marek. Střídání - Olša (Kvapilík), Skotek (Duda), Oral (Hrudík).

Strážníci dobře reprezentovali Holešov
Dne 16. 9. 2010 se Městská policie Holešov
zúčastnila prestižního fotbalového turnaje, který
se konal v Kozlovicích u Přerova. Turnaje se
zúčastnilo 12 mužstev, mimo jiné také z Ostravy,
Přerova, Frýdku-Místku a také zahraniční účastník z Liptovského Mikuláše. Po výborném výkonu

tým Městské policie Holešov postoupil do šestičlenného finále. Zde našel pouze jednoho přemožitele, soupeře z Olomouce. Strážníci z Holešova
se tak umístili na vynikajícím druhém místě, čímž
perfektně reprezentovali město Holešov.
Antonín Zalabák, velitel MP Holešov

svalu a v zápase si přivodil totéž
zranění na druhé noze. Zápas sledovalo 150 diváků.
Holešov: Krejčí - Vávra, Odstrčilík (Kostov, Olša), Bačík, Charuza, Barták, Navrátil (Uruba),
Sedlařík, Münster, Křenek, Marek. Branky: Křenek 2, Sedlařík,
Marek. Rozhodčí Prokop.
(red)

MS juniorů
v minigolfu v Sochi

Ve dnech 10. - 13. 8. 2010 proběhlo v ruské
Sochi Mistrovství světa juniorů (do 19 let) v minigolfu. Holešovský minigolf měl na této vrcholné
akci také své zastoupení. Pro 14leté hráče Radka
Doležela a Tomáše Klimka to byla velká sportovní zkušenost, vždyť oba patřili mezi nejmladší
účastníky turnaje. Byli také členy juniorského
družstva, které obsadilo 8. místo. V jednotlivcích
se umístili zhruba v polovině startovního pole,
Radek Doležel obsadil 52. místo a Tomáš Klimek
57. místo. Je nutné podotknout, že turnaj probíhal
za velmi náročných klimatických podmínek, kdy
se průměrná denní teplota ve stínu pohybovala
okolo 40 stupňů. I tak lze účast obou hráčů považovat za úspěšnou a je příslibem pro další období.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem
sponzorům, kteří svým finančním darem přispěli
k tomu, aby tito dva holešovští hráči mohli na toto
mistrovství světa odcestovat.
Na sponzorství se podíleli: město Holešov, Zverimex u minigolfu, Lesy pod Hos
týnem s.r.o., R studio Radana Klimková,
Kosmetika Jitka Nevřalová, paní Věroslava
Chytílková a samozřejmě rodiny obou těchto
mladých sportovců. Děkujeme!
(rd)

Tradiční parkúrové závody se uskutečnily v sobotu 11. září v zámecké oboře.
Foto František Sovadina
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Skoro třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 15/2010, přičemž všichni poznali, že jde o krátký dialog,
který zazněl v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje! Zatímco první vylosovanou byla Šárka Sklenářová z Prusinovic,
druhým vylosovaným byl
Roman Krajcar z Holešova
- oba výherci si pochutnají
v Restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné
vstupenky do kina Svět
Lukáši Dostálovi a Ladislavu Drábkovi - oba jsou
z Holešova. Všem šťastným výhercům redakce
srdečně gratuluje!
Oblíbení komediální herci Marie Mottlová
A teď už pokračujeme
a Jiří Sovák.
v nové hádance, která je
tradičně postavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte,
ze které úspěšné komedie pochází tento dialog?
„Všichni tady strašně lžou.“
„Já spíš myslím, že lidi tady málo hulej.“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
RR

Holešovské pogromy (2)
Druhý holešovský pogrom vlastně ani neproběhl. V roce 1850 začali holešovští občané
demonstrovat proti židovské rodině Fischerově,
která bydlela na náměstí. Tehdejší „kravál“ byl
součástí celého řetězu protižidovských demonstrací, provokovaných tiskem, v několika
moravských městech. Všude ale místní úřady
energicky, za použití policie a četnictva, zasáhly
už proti zárodkům pogromu, takže nakonec
k žádným násilnostem nedošlo. Jen v Přerově
začaly protižidovské demonstrace nabývat
takových rozměrů, že tam bylo povoláno 50
vojáků z kroměřížské posádky a vyhlášen stav
obležení.
Třetí pogrom, vlastně nejtragičtější a přitom nejvíce se lišící od pogromů, tak jak je nyní
chápeme, se udál v roce 1899. A okolnosti
jeho vzniku vlastně předznamenaly příčiny
pogromu posledního. Tehdejší doba byla epochou vypjatého českého vlastenectví a sebevědomí - český národ a český jazyk se už
dostatečně emancipovaly a vyspěly a česká
politická reprezentace i střední vrstvy čím dál
tím hlasitěji požadovaly alespoň rovnoprávnost v rámci rakousko-uherské monarchie.
To bylo ale nepřijatelné jak pro rakouské
Němce, tak pro Maďary, kteří se nechtěli
dělit o nedávno nabytou rovnoprávnost se
slovanským národem.

Největší „poprask“ se strhl v roce 1897,
kdy vyšla tzv. Badeniho jazyková nařízení,
částečně ustupující českým požadavkům.
Spojeným úsilím německých a maďarských
stran se podařil Badeniho vládu svrhnout
a zrovnoprávnění češtiny zrušit. To vyvolalo
rozhořčení (samozřejmě oprávněné) českých
stran a Čechů obecně. V této situaci se ale stali
zejména ve městech otloukánky Židé. Ti se
od dob josefinských reforem na konci 18. století
povinně hlásili k německému jazyku a v mnoha městech (vč. Holešova) představovali tu

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

část vlastně německého živlu, který zajišťoval
Němcům převahu nad Čechy na radnicích.
A protože v menších městech, jako byl Holešov, kromě několika málo nejbohatších německých podnikatelů představovali německý
živel už jen Židé, soustředily se protiněmecké
nálady na ně. A Židé přirozeně občas rovněž
protičesky reagovali.
Definitivní zrušení Badeniho a později
mírnějších Gautschových jazykových nařízení
vyvolalo na podzim roku 1899 velké rozhořčení
v mnoha moravských
městech. I v Holešově bylo znát velké poHolešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
hnutí - Holešov měl
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
tehdy 5 420 obyvatel
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
bez židovské obce,
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
ta měla 881 obyvatel.
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví auPřitom k židovskému
toři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
vyznání se hlásilo
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
695 osob, k německé
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
národnosti 728 osob
http:www.holesov.cz.
(skoro všichni Židé
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v té době měli německou národnost) a k české
národnosti 5 499 osob.
V sobotu 21. října 1899 se lidé shromažďovali, zpívali „Hej Slované“ a „Kde domov můj“.
K žádným výtržnostem nedošlo, ale starosta
židovské obce Zwillinger přibral ke stávající
městské stráži několik mladých silných chlapů. Po 22. hodině večer procházel židovským
městem jistý Svoboda se synem, oba podnapilí, dostali se do hádky s místními obyvateli
a Svoboda dal políček židovskému strážníkovi.
Vzápětí zasáhli četníci (na rozdíl od policistů,
kteří byli zaměstnanci města, bylo tehdy četnictvo vojensky organizovaná složka státu) a oba
výtržníky zatkli. To samozřejmě ještě přililo olej
do ohně zjitřené atmosféře ve městě.
Kolem půlnoci na vyzvání policejního komisaře, aby si lépe hlídal své zaměstnance,
odváděl z hostince jeden z nejváženějších holešovských občanů, knihtiskař a litograf Lambert
Klabusay, podnapilého tiskaře Bílka a doprovázeli je další dva Holešované - Benýšek a Gaja.
Bílek hlasitě prozpěvoval, Klabusay mu domlouval, aby přestal. Během chvíle byla skupinka obstoupena zhruba dvaceti židovskými strážníky,
vedenými židovským starostou Zwillingerem, a ti
zbili především Klabusaye holemi, kterými byli
ozbrojeni, tak, že byl tři týdny nemocen.
Následující soud prokázal, že ze strany
Čechů nešlo o snahu vyprovokovat konflikt
a útok strážníků byl kvalifikován jako bezdůvodné napadení. Nakonec bylo odsouzeno
celkem šest Židů, z toho nejvyšší trest dostal
starosta Zwillinger (i za přestupek urážky cti
vůči Klabusayovi) v délce tří neděl vězení.
Zpráva o napadení Klabusaye a jeho společníků doslova vzbouřila Holešov, zkrvavená Klabusayova kravata byla v neděli ráno vystavena
za oknem hostince na místě dnešního kina Svět
a v Holešově se schylovalo k bouřím.
Karel Bartošek

