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ZE ŠKOLNÍ DO BOŘENOVSKÉ. Zchátralé domy ve Školní ulici v těchto dnech definitivně mizí. Jejich nájemníci se přestěhovali
do nových bytů v Bořenovské ulici. Foto František Sovadina

Kdo má pravdu?
Co vy na to, pane starosto?
Sociálně slabší nájemníci městských bytů ze
Školní ulice, ale i z jiných lokalit města se v minulém týdnu přestěhovali do nových bytových
jednotek v Bořenovské ulici. Mnozí občané
kritizují fakt, že samospráva těmto lidem byty
nechala postavit. Na druhé straně se však některým nájemníkům z Bořenovské kvalita nových
bytů nelíbí. Kdo má pravdu? Co vy na to, pane
starosto?
„Jak už to tak většinou bývá, pravda je někde
uprostřed. Nové byty jsou bezesporu mnohem kvalitnější proti tomu,
v čem bydleli doposud. Podle mého názoru splňují základní požadavky
pro bydlení ve 21. století. Určitě se nedají srovnávat s panelovými či
zděnými byty na holešovských sídlištích. Jenže tyto byty si jejich uživatelé sami zaplatili nebo v nich platí nesrovnatelně vyšší nájemné. Pokud
někdo z nájemníků v Bořenovské chce lepší bydlení, pak si ho musí
pořídit z vlastních zdrojů. To je také náš cíl. Aby se postavili na vlastní
nohy a našli si vlastní bydlení.
Z druhé strany je město kritizováno za to, že vůbec nějaké byty
pro nájemníky ze Školní stavělo. Osobně však vnímám tuto pomoc jako
morální povinnost, kterou máme vůči sociálně slabším občanům. Myslím
si, že se jedná o pomoc adekvátní. Důležitá je ale i rovina praktická.
Mohli bychom nechat tyto lidi bez pomoci, ale co by to znamenalo?
Nejspíše by skončili na ulici, čímž by se zhoršila kvalita a bezpečnost
života v Holešově.“
(sov)

Stomilionové
investice

Rozhovor
se starostou

V průběhu čtyřletého volebního období se na území města
uskutečnilo 92 investičních akcí
v celkovém nákladu bezmála
430 milionů korun. Podrobný rozpis těchto akcí zveřejňujeme na
straně 26.

Kdo je starosta města Zdeněk
Janalík? Člověk, který rozhoduje prakticky o všem, nebo muž s velkým tahem na branku, jenž dokáže jít v rámci
vytyčených mantinelů za svým?
Čtěte v obsáhlém rozhovoru,
který přinášíme na stranách 6 a 7.

Policejní škola v Holešově zůstává
V poslední době se na veřejnosti vyrojila celá řada spekulací o tom,
že by měla být policejní škola v Holešově zrušena. Starosta města Zdeněk
Janalík proto jednal s představiteli ministerstva vnitra. Výsledkem je skutečnost, že Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově zůstane
zachována. Svědčí o tom i dopis prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní
bezpečnost ing. Jaroslava Salivara, který otiskujeme na straně 8.

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny
• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov
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Vážení spoluobčané - voliči,
vám, kteří jste nějakou záhadou neobdrželi volební program KSČM
do svých schránek či se k vám nedostal minulý výtisk Holešovska, patří
těchto několik dalších řádků. Jsme těsně před volbami a vy rozhodnete,
kdo po další čtyři roky bude ve vedení našeho města, z jakých osobností
bude seskládáno naše zastupitelstvo. Nic jednoduchého, natožpak
snadného. Osobně si vážím každého, kdo je ochoten nastavovat vlastní krk, jde do soubojů, nebojí se případné nepřízně svých odpůrců či
protivníků. Na komunální politice je úžasné, že kdokoliv z nás má možnost jít a vyzkoušet si na vlastní kůži práci pro lidi a s lidmi. Vykřikovat
a kritizovat, to dovede každý, ale jít a obhajovat potřebné a užitečné, panečku, to už každý nedokáže. Realita doby
volá po odvážných, nikoliv však ziskuchtivých. Řiďte se prosím při výběru svými instinkty, použijte srdce i rozum a při tom všem zkuste myslet
i na druhé a také na to, že každý člověk je lidská bytost, která chce také žít a nejen být.
Chci věřit, že právě váš výběr obohatí spokojený život občanů v našem městě.
Ludmila Štaudnerová

Volte
č. 3

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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Koalice pro Holešov pro období 2010 až 2014
Vážení spoluobčané,
v současné době vrcholí předvolební kampaň a za několik dnů si zvolíme nové zastupitelstvo. To bude spravovat naše město a jeho přidružené části v dalším čtyřletém volebním období. Kandidáti Koalice pro Holešov
se ucházejí o vaše hlasy s plným vědomím, že práce zastupitele či radního je především každodenní služba,
práce a stále nekončící proces drobných či významnějších rozhodnutí. Plně si uvědomujeme, že město (městský
úřad) není všemocné a jeho finanční prostředky jsou velmi omezeny. Přesto je velmi důležitou součástí našeho
života při vytváření klimatu ve městě a především při jeho rozvoji a vývoji. Role města a úřadu by ale měla být
ve vztahu k občanovi vždy jen podpůrná. Mělo by mu pomáhat v jeho aktivitách a iniciativách. Úřady mají lidem
www.koalice-holesov.cz
tedy sloužit, ne je omezovat či vést. A to bez zbytečných ideologií či předsudků, avšak se vztahem k tradicím
a kultuře, s respektem k okolnímu prostředí a především k lidské důstojnosti a svobodě.
Dnes navazujeme na minulé Holešovsko a přinášíme druhou polovinu kandidátní listiny č. 5 - Koalice pro Holešov.
Několik zásad Koalice pro Holešov: • slušnost • serióznost • demokracie • otevřenost • střídmost a rozumnost v hospodaření • pracovitost
• umění naslouchat a ctít názor druhého • patriotismus • zamezení protekčnosti • skromnost • respekt k tradicím a historii • podpora vzdělání
a volnočasových aktivit • sounáležitost se skutečně potřebnými • ochrana a respekt k životnímu prostředí • kulturnost

Rudolf Seifert

Ivana Bozděchová

Jan Stavěl

Jana Slovenčíková

Jakub Šneidr

Renata Juráňová

Roman Hyánek

Jana Šťastná

Jiří Olšák

Gabriela Holčáková

Petr Šenkyřík

Ivona Vávrová

Ve volbách do Zastupitelstva města Holešova volte ve dnech 15. a 16. října 2010 kandidátku č. 5!
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V Holešově se konal Evropský den bez aut
Stovky dětí ze tří holešovských základních
škol se zúčastnily ve středu 22. září dopoledne
Evropského dne bez aut, který pro ně na hřišti
1. Základní školy uspořádalo město Holešov
ve spoluprácí se Střediskem volného času Holešov, střední policejní školou a holešovskou
organizací Českého červeného kříže. Pro žáky

bylo připraveno několik stanovišť. Většina z nich
byla orientovaná na dopravně bezpečnostní
a zdravotní tematiku. Děti musely prokázat dovednosti při jízdě na kole, na různých překážkových tratích, případně pohybové dovednosti
při výuce tance. Zábavné a poučné dopoledne
umocnilo krásné počasí babího léta.
(frs)

Předvolební setkání KDU-ČSL
KDU-ČSL Vás zve na předvolební setkání, které se uskuteční
v pátek 8. října od 14 hodin v prostoru náměstí Dr. E. Beneše.

Usnesení z 18. mimořádné schůze Rady města
Holešova, která se konala dne 20. září 2010
Přijaté usnesení č. 379/2010. Rada města
Holešova schválila v návaznosti na usnesení
Zastupitelstva města Holešova č. 131/2010 ze
dne 13. 9. 2010 jako jediný společník, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, společnosti Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o., provedení

změny zakladatelské listiny této společnosti
formou notářského zápisu dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: starosta města. Termín:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Josef Bartošek, ověřovatel zápisu

Pronájem
Sokolského domu
Tělovýchovná jednota Holešov nabízí
k dlouhodobému pronájmu prostory Sokolského domu v Holešově.
Jedná se o restauraci s příslušenstvím
a prostory I. patra Termín: od 1. prosince 2010
Zájemci se mohou hlásit s písemnými nabídkami do konce října 2010 na adrese: TJ Sokol
Holešov, Plačkov 547, 769 01 Holešov. Informace: tel.: 608 476 149.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Nabízím doučování z AJ, ČJ a matematiky. V případě zájmu prosím volejte na tel.
724 343 983.
• Prodám byt 2+1 v ulici Havlíčkova. Nové
zděné jádro, nová koupelna, rozvody vody
a odpady. Nová kuch. linka. Cena dohodou.
• Prodám ocelovou obloukovou halu v Holešově u TESCA o skladové ploše 1 271 m2
s odstavnou plochou 1 277 m2. Cena dohodou. Tel. 602 268 916.
• Nabízím k dlouhodobému pronájmu řadovou
garáž v ulici Bezručova (žopská) v Holešově. Zděná, 18 m2, vybavená plechovými vraty
s petlicí, elektrifikovaná, velmi dobrý stav. Cena
900, - Kč/měsíc. Volná od 1. 11. 2010. Kontakt
776 777 672.
• Pronajmu, popř. prodám za výhodných
podmínek nákl. skříňový automobil AVIA,
r. v. 2006, a DAF, r. v. 2003, oba ve výborném
tech. stavu. Tel. 602 268 916.
• Prodám dětskou koloběžku, nafukovací kola,
pěkná, žluto-modro-červená, zachovalá, po jednom dítěti. Vhodná pro dítě 3 - 6 let. Cena
400,- Kč nebo dle dohody. Tel.: 776 03 11 24.

Koalice pro Holešov
Pozvánka na předvolební setkání s občany
- komunální volby 2010
• čtvrtek 7. 10. v 18 hod.
- Dobrotice, hostinec (U Kratochvílů)
Přátelské posezení s občany a malé občerstvení…
• pátek 8. 10. od 17 hod.
- restaurace Holajka Holešov
Přátelské setkání s příchozími, kapela Texas,
malé občerstvení…
• sobota 9. 10. od 17 hod.
- restaurace Barborka Všetuly
Přátelské posezení s občany, malé občerstvení
a skupina POHODA
• pondělí 11. 10. v 18 hod.
- Tučapy, kulturní dům (nebo hostinec)
Přátelské posezení s občany a malé občerstvení…
• úterý 12. 10.
14 - 17 hod. - setkání na náměstí, v ul. Palackého a Masarykova
od 17 hod. - Drive Club Holešov (přízemí
kina Svět)
Beseda s občany a představení kandidátů
a programu: úvod - beseda s lidmi - kapela
Show Band, malé občerstvení…
• 13. 10. v 18 hod. - Količín, hostinec
Přátelské posezení s občany a malé občerstvení…
R. Seifert
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Nejdůležitější v příštích letech bude obchvat Holešova,
říká starosta města Zdeněk Janalík
Starosta Holešova Zdeněk
Janalík stál čtyři roky v čele města. Styl práce na radnici se pod
jeho vedením výrazně změnil. Hovoří o tom prakticky všichni, kteří
mohli srovnávat právě končící
a předcházející volební období.
Zastánci říkají, že kromě jiného
i díky jeho akčnímu stylu a tahu
na branku se podařilo v Holešově
vybudovat tolik věcí. Kritici mu
vytýkají, že rozhoduje prakticky
o všem. Prý se ve Zlíně Holešovu
říká Janalíkovo.
Tak jak je to, pane starosto,
s tou koncentrací moci, o níž někteří kritici hovoří?
Je logické, že každý člověk
má své představy o tom, jak bude
konkrétní práci vykonávat. A já jsem
se snažil po nástupu do funkce tyto
představy realizovat. Podařilo se
mi zavést nový systém práce vedení úřadu, rady i zastupitelstva.
Nastartovali jsme a už několik let
funguje mnohem širší komunikace
uvnitř úřadu i ve vztahu k veřejnosti.
Osobně si myslím, že i samosprávný
úřad je třeba do jisté míry vést jako
normální firmu. S relativně vysokou
mírou pravomocí starosty na jedné
straně, ale na druhé straně s mírou
zodpovědnosti těmto pravomocem
odpovídající. A já se této zodpovědnosti nezříkám. Kritikům, které
vzpomínáte v úvodu, bych odpověděl: zásadní roli v rozhodovacím
procesu města má rada a především
zastupitelstvo. A starosta je těmto
orgánům plně podřízen. Mou povinností bylo a je hledat shodu napříč
politickými stranami v zastupitelstvu.
Neshodneme-li se na prodání té či
oné zahrádky, tak to k tomu patří
a je to naprosto v pořádku. Jednání
zastupitelstva však byla vždy konstruktivní a na zásadních věcech
jsme se dokázali shodnout.
Představoval jste si na začátku volebního období, že Holešov bude vypadat tak, jak dnes
vypadá?
Samozřejmě jsem měl určité
představy. Některé se naplnily a jiné
ne, to je normální život. Pravda ale,
myslím, je, že se v tomto volebním
období město posunulo směrem,
který jsme si v zastupitelstvu před
čtyřmi lety naplánovali.
Asi nemá smysl hovořit
o zámku, jehož rekonstrukce je
nejviditelnějším výsledkem práce
v uplynulých letech. Je však v Holešově něco nového, co na první
pohled není tolik vidět a přitom to
určitě stojí za pozornost?
Vedle velkých investic se skutečně povedlo realizovat celou řadu
menších staveb, které stojí na první
pohled v pozadí, ale přitom lidem
usnadnily každodenní život. Několik desítek let se například hovořilo
o lávce přes Rusavu u domu s pečovatelskou službou. A každé volební
období se pouze říkalo, že se to musí
udělat. Dnes je tato lávka hotová.
Mnoho desítek let přicházeli lidé ze
Žop s požadavkem, že by bylo kvůli
bezpečnosti dětí i dospělých dobré
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spojit Holešov a Žopy chodníkem
s veřejným osvětlením. I to se v loňském roce uskutečnilo. Celou řadu
nově otevřených komunikací jsme
sice nazývali jako cyklostezky, ale
jedná se přitom o víceúčelové stavby. Využili jsme možností, které se
nám naskytly, abychom tyto cesty
nebudovali pouze pro cyklisty, ale
i pro chodce či jako příjezdové komunikace ke garážím. To je příklad
komunikačního propojení od nádraží
kolem železniční trati až po Orelské

Starosta města a senátor
Zdeněk Janalík.
hřiště. Část této komunikace slouží také pro lidi ze sídliště U Letiště
jako pohodlný a bezpečný chodník
na hřbitov i dál do centra města.
Dalším na první pohled neviditelným
úspěchem je zlepšení vztahu mezi
centrem a jednotlivými osadami.
Kromě jiného i proto, že se v těchto
částech udělala celá řada věcí, které
vycházely z deklarovaných potřeb tamějších obyvatel. Ty investice nebyly
často ani příliš drahé, ale občanům
vadilo, že se v minulosti dlouhá léta
neřešily. To je, myslím, jen několik
příkladů výsledků činnosti, na niž nemuselo být vždycky dobře vidět.

investice je hospodaření města zdravé. Dluhovou službu držíme na stejné úrovni. Bude-li město potřebovat
v příštích letech úvěr na něco zásadního a mimořádného, pak se tento
stav nezmění. Nebude-li město čerpat
žádnou půjčku, pak dluhová služba
klesne k částce devíti a následně šesti
milionů korun roční splátky, což je
v rámci objemu městského rozpočtu
zanedbatelná částka.
V této souvislosti bych se
chtěl zeptat, zda je podle vás nutné v příštích letech omezovat výdaje města obdobným způsobem,
jak se o tom dnes živě hovoří
na celostátní úrovni?
Tyto věci se dnes velmi těžko
předjímají. Dokud nejsou schváleny
patřičné zákony a vyhlášky, pak se
jedná pouze o dohady. Teď se to
může jevit nějakým způsobem a zítra
mohou být závěry úplně jiné. Osobně nejsem příznivcem drastických
škrtů. Jsem zastáncem důkladné
rozvahy o tom, co takové zrušení
čehokoliv vlastně přinese. Jestli například v konečném důsledku spíše
neuškodí. K dalšímu snižování počtu
zaměstnanců na městském úřadě
bude v příštích letech do určité míry
docházet. Já věřím, že se tak bude
dít i nadále přirozeným způsobem,
ať už odchody zaměstnanců do důchodu, na jiná místa, či na mateřské
dovolené. A místo těchto pracovníků
nebudou přijímány náhrady. Chtěl
bych zdůraznit, že tento proces není
pro Holešov ničím novým a probíhal i v tomto volebním období. Díky
tomu úřad zeštíhlel za poslední čtyři
roky zhruba o deset zaměstnanců
a v rámci reorganizace se rovněž
snížil počet odborů. Je pravda, že
zejména v dnešní době musíme
rozvažovat nad každou vydanou
korunou. Na straně druhé je však
podle mého názoru chybné přistupovat k tomu způsobem - je krize,
tak omezíme výdaje na kulturu, spo-

lečenský či spolkový život a na další
pro mnohé možná nadbytečné věci.
Výrazným útlumem podobných aktivit bychom přerušili jejich kontinuitu
a nejspíš je zrušili jednou provždy.
Přestaneme-li podporovat různé
spolky a občanská sdružení, přispějeme tím k výraznému oslabení
občanské společnosti. A to, myslím,
nikdo nechce.

Dilema
průmyslové zóny
Velkým tématem Holešova
je strategická průmyslová zóna.
Na jedné straně zdroj obav z možných dopadů na kvalitu života
ve městě, na straně druhé však naděje pro snížení nezaměstnanosti
v regionu. V pondělí 27. září jednala rada města se zástupci krajské
společnosti Industry Servis ZK
kromě jiného i o rizicích spojených
s výrobcem pneumatik Mitas, který ohlásil vstup do zóny. Jaké jsou
výsledky tohoto jednání?
Podrobně jsme o celé věci hovořili a shodli se na tom, že je třeba
realizovat hydrogeologický průzkum,
který musí jasně ukázat, jestli mohou
být touto investicí ohrožena prameniště pitné vody. Tento průzkum by
měla provádět akciová společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
což je, myslím, velmi dobrá zpráva,
protože právě tato firma je správcem
a majitelem pramenišť. Navíc jsme
se dohodli na tom, že město si zaplatí vlastní oponentní posudek k tomuto hydrogeologickému průzkumu.
Pochopitelně bude zpracována velká EIA, tedy proces zkoumající vliv
stavby na životní prostředí. Toto by
mělo trvat zhruba jeden rok a teprve potom by mělo být rozhodnuto
o tom, zda bude moci tento investor
v Holešově stavět.
Pokračování na str. 7

Hospodaření
města je zdravé
V Holešově se za poslední
čtyři roky proinvestovaly stovky
milionů korun. Podrobně o tom
píšeme na jiném místě. Dělo se
tak v době, kdy celý svět a Českou republiku pochopitelně nevyjímaje provázely těžké hospodářské problémy. Čím to podle
vás je, že se tolik věcí navzdory
ekonomickým těžkostem podařilo
realizovat?
Jak už jsem vzpomenul v úvodu, zastupitelstvo si před čtyřmi roky
stanovilo základní priority a striktně
za nimi šlo. Zásadní věcí bylo, že se
nám podařilo spoustu financí získat ze
státních prostředků a menší část jsme
čerpali z prostředků města. Hospodářská situace je dnes skutečně nesmírně složitá. Na povrchu to možná
ani tak nevypadá, ale ekonomika je
na hraně. O to více mě těší - a to bych
chtěl zdůraznit, že i přes tyto masivní

Na Dnech zdraví v budově 3. Základní školy.

hole‰ovsko 18/2010

Nejdůležitější v příštích letech bude obchvat Holešova,
říká starosta města Zdeněk Janalík
Pokračování ze str. 7
To je životní prostředí na jedné misce vah. Na straně druhé
je tu ale vidina pracovních míst.
A přitom průmyslová zóna stále
zeje prázdnotou.
I o tomto aspektu jsme na jednání se zástupci Industry Servis
hovořili. Tu odpovědnost za zdárný rozvoj, myslím, všichni cítíme.
Na jedné straně zachovat šetrný přístup k životnímu prostředí, na druhé
straně - když už tu zóna je - aby dala
práci lidem z regionu, kteří ji zatím
marně shánějí.

Policejní škola
zůstává
V poslední době se hodně
hovořilo o tom, že by ministerstvo vnitra mohlo zrušit policejní
školu. To by byla velká rána pro
zaměstnanost ve městě. I když se
to městského úřadu bezprostředně netýká, jednal jste v této věci
jako starosta a senátor s úředníky ministerstva vnitra. S jakým
výsledkem?
Pro Holešov je policejná škola
zásadní, nejen jako přímý zaměstnavatel, ale na její existenci je navázaná řada restaurací a dalších podnikatelů. I pro ně by měla likvidace školy

výrazné negativní důsledky. Proto je,
myslím, dobrá zpráva, že zrušení
této instituce v současné době nehrozí. Musíme být ale v dobrém slova
smyslu ostražití a pohlídat si, aby
byla policejní škola pevně zakotvena
v našem městě i do budoucna.
Když se ohlédnete za uplynulými čtyřmi roky, udělal byste
ve funkci starosty něco zásadního jiným způsobem?
Kdybych znovu stál na startu
a měl tu čtyřletou zkušenost, určitě
bych některé věci udělal lépe. Ale to
je takové kdyby. Život takhle nefunguje a člověk musí zkušenost nejprve
získat. Teprve potom ji může zúročit.
Když k tomu dostane příležitost…
Když dostanete ve volbách
příležitost ke zúročení prvních
čtyřech let ve funkci starosty i pro
nadcházející období, co bude
vaše priorita?
Nejdůležitější pro příští volební
období bude stavba jihovýchodního
obchvatu. Pro budoucnost Holešova
je to zásadní. Pak bychom samozřejmě měli pokračovat v rozpracovaných akcích, jako je zámek,
odkanalizování Tučap a Količína či
stavba sportovního centra v Americkém parku. Zároveň bychom měli vytvářet podmínky, aby se město mohlo
rozvíjet z hlediska počtu obyvatel.
Nesmíme ale zapomínat ani na drob-

Společně se zástupci dodavatelské firmy si prohlíží starosta a zaměstnanci města k rekonstrukci vybrané komunikace ve Všetulích.
né záležitosti - opravy chodníků,
komunikací, laviček, dětských hřišť
a vůbec všech takových záležitostí,
které zlepšují občanům každodenní
život ve městě.
Doba je složitá a lidé mají
obavy z budoucnosti. Co byste
v této souvislosti vzkázal občanům Holešova?
Chtěl bych všechny povzbudit.
Do budoucnosti nevidíme a každý
z ní má svým způsobem strach. Je
to přirozený způsob lidského myšlení. Osobně si ale myslím, že jak se
rozvíjí celý svět, rozvíjí se naše republika i naše město. A přes všechny

aktuální těžkosti věřím, že se situace
bude rozvíjet k lepšímu. V oblasti
pracovních míst nespoléháme pouze na strategickou zónu. Vznikají
zde i jiné nové firmy, například firma
Retrim CZ či Tesco. Revitalizoval se
areál cukrovaru, myslím si, že dobře
je zde ukotvený také Sfinx. Věřím,
že nové pracovní příležitosti budou
postupně vznikat. A že se na Holešov
budeme moci dívat jako na místo,
kde se dobře žije a kde máme všichni
pocit bezpečí a jistoty.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Současný radní Josef Jakubčík v politice končí
Významný představitel holešovské kultury říká: „na MKS to dělají dobře“
Jeden z nejvýznamnějších představitelů holešovské
kultury posledních
dvaceti let Josef Jakubčík se rozhodl odejít z veřejného života.
Po odchodu z postu
ředitele Městského
kulturního střediska se
rozhodl nekandidovat
ani v nadcházejících
volbách. Nechystá se
tak obhájit post radního, který v posledních čtyřech letech
zastával. V následujícím rozhovoru
kromě jiného vysvětluje důvody,
proč se rozhodl skončit.
Doposud jste pracoval jako
zastupitel a člen Rady města Holešova. V letošních komunálních
volbách však již nekandidujete?
Co vás k tomu rozhodnutí přivedlo?
„Byl jsem velmi překvapený,
když jsem v minulých komunálních
volbách dostal od občanů města třetí nejvyšší počet hlasů z kandidátů
všech politických stran. A za to jsem
byl velmi vděčný. Jenže to bylo před
čtyřmi lety a mi bude co nevidět 64
let. Říká se, že stáří je moudrost.
Já s tím tak úplně nesouhlasím.
Člověk sice má zkušenosti, ale díky
nim při rozhodování více zvažuje
mezi jistotou a rizikem. Dříve mi
na jakýkoliv tvůrčí záměr stačilo 80
procent rizika a 20 procent jistoty, dnes je to skoro opačně. Také
polevuje tvůrčí invence, dynamika
práce a pokud se nechcete dostat
do role pasivního účastníka děje,
tak je nejlépe v pravý čas skončit.
Je to sice dost těžké si to připustit,

ale je to tak. A také
bych se nerad dostal
do role moudrého
kmeta, a svými jistě dobře myšlenými
radami tak otravoval
život mladším. Sám
jsem si toho užil také
dost.“
Dlouhá léta jste
řídil kulturu v Holešově. Teď už více
než rok se na ni díváte takříkajíc zvenčí. Jaký pohled se vám nabízí?
„V kulturním středisku jsem
skončil před dvěma lety, ale samozřejmě dění sleduji se zájmem dál.
A líbí se mi. Se zprovozněním zámku
se vrátily možnosti rozšíření nabídky
odpovídajících pořadů. Nejen plesy, ale i skvělé výstavy, koncerty
našich špičkových interpretů nejen
populární muziky, ale i vážné hudby,
samozřejmě spousta menších akcí
v novém Drive Clubu. Pokračují divadelní představení a také pořady
alternativní kultury.“
Je evidentní, že počet kulturních akcí se v poslední době
zvýšil, což kromě jiného souvisí
i s otevřením zámku. Zaznívají
však i kritické hlasy. Někdo tvrdí, že je kultury na Holešov až
příliš moc, jiný mluví o zbytečně
velkých a nákladných masových
akcích, třetí zase, že se zapomíná
na alternativní kulturu. Jak to
podle vás vlastně je?
„Já myslím, že si může z široké
plejády kulturních akcí v Holešově
každý vybrat to své. A jestli občas zaznívají i kritické hlasy ohledně nákladnosti, četnosti či naopak nečetnosti

akcí? To je asi typicky české. Hledání
spíš nedostatků, protože by se to
přece mělo dělat úplně jinak. Myslím,
že to v Městském kulturním středisku
dělají dobře a moc jim fandím.“
A jak hodnotíte samotný
rozvoj Holešova v posledních
letech?
„V zastupitelstvu jsem dvě
volební období a v tom druhém
i členem rady města. Odpovědně
konstatuji, že toto poslední volební
období bylo pro město zcela nejúspěšnější a jsem moc rád, že mám
na tom také svůj podíl. Splnilo se
v podstatě vše, co bylo slíbeno
ve volebním programu. Zásluhou
poslanců a starosty Zdeňka Janalíka získalo město takové množství
finančních prostředků, že mohlo
realizovat tak náročné akce jako
oprava a zprovoznění zámku, kanalizace Žopy - Dobrotice, lávka přes
Rusavu, kilometry nových cyklostezek, nová parkovací místa, kruhový
objezd a samozřejmě revitalizace
Školní ulice s dokončením kontejnerových bytů v Bořenovské ulici.
Dokončuje se také výkup pozemků
pro jihovýchodní obchvat. A i když je
u mnoha akcí nutná finanční spoluúčast města, dobrým hospodařením
není ohrožen městský rozpočet.“
Co je podle vás největší
problém, který musí holešovští
zastupitelé v příštím volebním
období řešit?
„Příští volební období čeká
nové zastupitele spousta akcí. K těm
největším patří kanalizace Tučapy
- Količín, dokončení oprav zámku,
konkrétně nádvoří, střechy a fasády,
dále by se mělo pracovat na stavbě
umělé ledové plochy v Americkém

Policejní škola v Holešově zůstává
Dokončení ze str. 1
„Vážený pane starosto, na základě Vašeho dopisu ze dne 15. září 2010 ve věci Vyšší
policejní školy a Střední policejní školy MV
v Holešově Vám sděluji následující.
Policejní škola v Holešově spadá do soustavy policejních škol MV a jako jediná z nich zajišťuje pro resort vnitra středoškolské vzdělávání
v oboru 68-42-M bezpečnostně právní činnost,
který v rámci vzdělávání v ČR Ministerstvo
vnitra ČR dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, koordinuje
i v soustavě škol resortu školství. Pro výkon této
činnosti je funkce školy nezastupitelná.
Ve škole probíhá i několik specializačních kurzů, které na jiných školách nelze realizovat. Některé činnosti školy jsou dotovány
prostřednictvím grantů EU (36 mil. Kč), kde je
udržitelnost projektu minimálně do roku 2014.
V případě rušení školy by stát musel tyto získané prostředky vrátit EU zpět.
Při limitovaném počtu nově nastupujících
policistů v příštích 2-3 letech a z toho vyplývající
snížení kapacity se budou policejní školy MV
orientovat na celoživotní vzdělávání policistů,
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na získání, prohloubení a udržení odborné způsobilosti podle jejich funkčního zařazení.
Ze všech těchto důvodů je role VPŠ a SPŠ
MV v Holešově ve spektru resortního školství
pro Ministerstvo vnitra ČR jedinečná a nezastupitelná a o jejím rušení neuvažujeme.
Je ale realitou, že restriktivní opatření se
dotknou celého resortu vnitra, a tedy i policejních škol MV. Naší snahou je především zajistit
režimová opatření ke snížení finančních prostředků na provoz a rovněž přechodné razantní
snížení investiční činnosti. Úspory ovšem dopadají i na nutnost zajistit částečné omezení výuky
do výše 10 % stávající kapacity dle poptávky
Policie ČR. Chci Vás však, vážený pane starosto, ubezpečit, že ani přes výše uvedená nezbytná opatření k nalezení úspor neuvažujeme
o žádném rušení policejních škol, tedy ani VPŠ
a SPŠ MV v Holešově, z důvodu zabezpečení
odpovídajícího vzdělání policejního sboru.
Vážený pane starosto, děkuji městu Holešov i Vám osobně za dosavadní vstřícnou
a profesionální spolupráci mezi VPŠ a SPŠ
MV v Holešově a městem Holešov a věřím, že
tato spolupráce bude ke spokojenosti všech pokračovat i nadále a náročné přechodné období
finanční nedostatečnosti brzy překonáme.“

parku, dořešení převodu pozemků
stadionu, byly by také potřebné kruhové křižovatky u gymnázia, za mostem ve směru na Přerov, Bořenovice
a Tučapy, nové parkovací plochy,
cyklostezky, další opravy chodníků
atd. A zastupitelé by se rovněž měli
snažit ovlivňovat naplňování průmyslové zóny.“
A co váš osobní život? Čemu
se hodláte v nejbližších měsících
a letech věnovat?
„Řekl bych, že se vůbec nenudím. S manželkou jezdíme na kolech,
trochu cestujeme a já k tomu přidávám tenis. A také pomáhám synovi
s provozem restaurace Kanada, aby
měl více volného času pro svého
syna Filípka, který hraje soutěžně
golf. Tento můj vnuk je ve středisku
mládeže golfového klubu Austerlitz
Slavkov u Brna a ve svých skoro sedmi letech má za sebou první úspěchy.
V minulém roce skončil v celostátním
žebříčku USKIDSGOLF ve své kategorii na 2. místě, vyhrál celostátní
finále a byl nominován na světový
šampionát. Ten se uskutečnil letos
v srpnu v Severní Karolíně v USA
a Filip v konkurenci 55 vrstevníků
z celého světa obsadil 13. místo.
Soutěž USKIDSGOLF je určena pro
mladé golfisty od 5 do 14 let, hraje se
v 60 zemích světa a vrcholí každoročně světovým šampionátem v USA.
Letos je Filip v celostátním žebříčku
na 2. místě. V Praze máme 5letou
vnučku Viktorii-Annu, na kterou se
moc těšíme, jezdíme za ní nebo naopak dojede s maminkou a tatínkem
k nám. Takže se opravdu nenudím
a docela si života užívám.“
Děkuji za rozhovor.
Ptal se František Sovadina

Chcete levnější
povinné ručení?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Ani kočka, ani pes, kočkopes
Poslanecká sněmovna poslala
do dalšího čtení balík změn silničního
zákona. Ten mimo celou řadu jiných
úprav proti stávajícímu stavu obsahuje i pasáž v praxi znamenající, že
za méně než 0,3 promile alkoholu
v krvi nedostane řidič trestné body,
jen pokutu do pěti tisíc.
Mám s tím problém. Byť senátoři, autoři návrhu, tvrdí, že nulová
tolerance alkoholu i nadále platí,
protože při zjištění jeho obsahu
v těle řidiče do 0,3 promile je postih
realizován na místě zjištění a nad
0,3 promile ve správním řízení, zastávám názor, že tomu tak není.
Podle mého má nulová tolerance
alkoholu za volantem touto úpravou
jednoznačně na kahánku.
Vysvětlím proč. Znění uvedeného ustanovení totiž fakticky znamená, že hladina alkoholu v krvi
do 0,3 promile není přestupkem! Co
z toho plyne?
Je sice pravda, že podle znaleckých posudků tato hladina neovlivní způsobilost osoby k řízení
motorových i nemotorových vozidel
a že určité osoby mohou mít vždy
při testu na alkohol kladný výsle-

dek, mám na mysli třeba diabetiky.
Je také pravda, že podle posudku
metrologického ústavu je tato hladina v toleranci měřicího přístroje,
a proto je nutno s touto chybou počítat, aby nedocházelo k diskriminaci
některých osob vlivem nepřesnosti
techniky. Pravda rovněž je, že při
správním řízení se k těmto věcem
přihlíží a zpravidla tresty nepadají.
Na druhou stranu to ovšem může
znamenat i to, že řidič si dá klidně

jednu desítku, a do limitu se tak
také vejde!
Zastánci oponují, že bez postihu řidič s méně než 0,3 promile
od kontroly přece neodejde. Hrozí
mu totiž pokutou do pěti tisíc korun.
Podle mého je pak ovšem na místě
otázka, za co mu ta pokuta bude
uložena? Za to, že je diabetik, za to,
že měřicí přístroj není přesný nebo
za to, že si dal k obědu pivo? A jak
mohu vůbec uložit pokutu někomu,
když se nedopustil přestupku?!
Veliká potíž zamýšlené úpravy
je totiž v tom, že vše se má řešit
přímo na silnici. Ale to je vlastně
nemožné. Jak tam kdo objektivně
zjistí, zda dotyčný je, či už není s 0,3
promile schopen bezpečně řídit vozidlo a pokračovat v jízdě? A jak
má přistižený řidič bez odběru krve
na druhou stranu dokazovat, že je
jen nemocný a alkohol před jízdou
nepil, a tedy pětitisícová pokuta je
nespravedlivá?
A je tu ještě jeden aspekt. Pokud bude toto ustanovení do zákona zapracováno, pak bude nutné
zapracovat i příslušná ustanovení
týkající se dopravní nehody, při které

Řádková inzerce - zaměstnání
Hledám zaměstnance a nebytové prostory pro provozovnu v Holešově. Info. 732 127 047.
Koupíme starší, ale zachovalý kočár zn. Liberta. Tel. 603 245 047.
POZOR!!!PRÁCE Z DOMU - www.byznyszdomu.cz

bude u řidiče zjištěna tato limitní
hladina alkoholu. Tato skutečnost
by pak měla být výraznou přitěžující
okolností tak, jak je tomu v okolních
státech.
Zkrátka mám pocit, že návrh
v této podobě není ani kočka, ani
pes, ale takový poslanecký kočkopes! Buď si přestaneme hrát
na omluvení „menšího množství než
malé“ i v případě alkoholu za volantem, anebo jako jinde ve vyspělé
Evropě přijmeme tamní zvyklosti a limity a nulovou toleranci zrušíme.
Já osobně jsem ale pro její
zachování. Ne ovšem kvůli tomu,
co tvrdí pan premiér, že „když se
povolí jedno pivo, Češi si dají jedno
a půl nebo dvě“. Takové tvrzení je
totiž vůči lidem přezíravé a hrubě
je podceňuje. Pro nulovou toleranci
jsem proto, že než pro ni zvednout
ruku, je potřeba docílit u našich řidičů
na našich silnicích alespoň takové
kultury jako v zemích, kde se to jedno pivo či sklenka vína za volantem
tolerují!
Josef Smýkal
poslanec Poslanecké sněmovny
PČR

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
9
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Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 13. září 2010
Přijaté usnesení č. 109/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Jaromíru Čajkovou a Miroslava Kunce.
Přijaté usnesení č. 110/2010 Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Vojtěch Jurčík, Bc.
Jaroslav Chmelař a Ludmila
Štaudnerová.
Přijaté usnesení č. 111/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 13. září 2010.
Přijaté usnesení č. 112/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova ze dne 28. června 2010.
Přijaté usnesení č. 113/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci starosty města
o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města
Holešova.
Přijaté usnesení č. 114/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 115/2010. Zastupitelstvo města Holešova vydalo
po ověření podle § 54 odst. 2) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen stavební
zákon), podle § 6 odst. 5) písm. c)
stavebního zákona s použitím § 43
odst. 4) stavebního zákona a v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění,
opatření obecné povahy č. 3/2010 Změnu č. 15 územního plánu města
Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 116/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5)
písm. b) a § 47 odst. 5) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
zadání změny č. 16 územního
plánu města Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 117/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
podle § 6 odst. 5) písm. b) a § 47
odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, zadání územního plánu Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 118/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. st.
198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a p.č. 221/4,
ostatní plocha, o výměře 734 m2,
k.ú. Tučapy, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: 15. 09. 2010.
Přijaté usnesení č. 119/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí
městských pozemků p.č 464/1,
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 120/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 121/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 122/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. zveřejnění záměru
směny pozemků, a to tak, že
z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Vlasty Chytílkové, Holešov, id. 1/2, Jany
Kopřivové, Brno, id. 1/4 a Milana Možíše, Kanada, id. 1/4 části
pozemku p.č. 1976/2, o výměře
2.400 m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví Vlasty Chytílkové, Holešov, id. 1/2, Ing. Jany Kopřivové,
Brno, id. 1/4 a Milana Možíše,
Kanada, id. 1/4 přejde do vlastnictví města Holešova pozemek
p.č. 1980/2, o výměře 1.902 m2,
k.ú. Holešov, v rámci investiční
přípravy stavby „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého návrhu. 2. zveřejnění záměru směny pozemků,
a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejde do vlastnictví
Ing. Václava Kováče, Přerov,
pozemek p.č. 2140/1, o výměře
5.532 m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví Ing. Václava Kováče, Přerov, přejdou do vlastnictví města
Holešova pozemky p.č. 2139/4,
o výměře 893 m 2, a pozemek
p.č. 2139/3, o výměře 2.580 m2,
k.ú. Holešov, v rámci investiční
přípravy stavby „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 123/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 124/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského
pozemku p.č. 3100/61, ostatní plocha, o výměře cca 125 m2 a městských pozemků p.č. 3100/29, zastavěná plocha, o výměře 202 m2,
p.č. 3100/34, zastavěná plocha,
o výměře 123 m2, p.č. 3100/37, zastavěná plocha, o výměře 180 m2,
p.č. 3100/43, zastavěná plocha,
o výměře 123 m2, p.č. 3100/51,
ostatní plocha, o výměře 367
m2, p.č. 3100/53, ostatní plocha,
o výměře 438 m2, p.č. 3100/55,
ostatní plocha, o výměře 79 m2,
p.č. 3100/56, ostatní plocha, o výměře 40 m2, p.č. 3100/57, ostatní
plocha, o výměře 83 m2 a p.č.
3100/58, ostatní plocha, o výměře
165 m2, vše k.ú. Holešov, společnosti FARMA Holešov, s.r.o., IČ
46993851, se sídlem v Holešově,
za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 31. 01.
2011. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 125/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. revokaci usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 28.6.2010,
týkajícího se prodeje částí městských
pozemků Haně a Václavu Sovadinovým. 2. 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 126/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo směnu částí pozemků,
a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejdou do vlastnictví
společnosti Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o.,
Holešov, části městských pozemků, a to p.č. 2727/35, ostatní plocha, p.č. 2727/36, ostatní plocha
a p.č. 2727/1, ostatní plocha, vše
k.ú, Holešov, o celkové výměře

cca 279 m2 a z vlastnictví společnosti Josef Pospíšil - Výrobna
lahůdek a uzenin, s.r.o., Holešov, přejdou do vlastnictví města Holešova části pozemků p.č.
2724/44, ostatní plocha, o výměře
cca 6 m2, p.č. 2724/43, ostatní plocha, o výměře cca 173 m2 a p.č.
3551/3, ostatní plocha, o výměře
cca 100 m2, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 127/2010. Zastupitelstvo města Holešova projednalo
výzvu Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových ČR k úhradě
bezesmluvního užívání za budovu
Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 1409, pověřilo starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka zahájit
jednání o zápočtu investovaných
prostředků (včetně pronájmu pozemku ČR - UZSVM) proti požadavkům ÚZSVM a doporučilo Radě
města Holešova uzavřít nájemní
smlouvu na užívání budovy MŠ
Havlíčkova 1409, Holešov, do doby
bezúplatného převodu této budovy.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 128/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/BKM /1305/2010-BKMM
s ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
týkající se pozemku p.č. 1681/27,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.909 m2, k.ú. Holešov a pověřilo starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka jednáním o úpravě smlouvy v článku
III. ve všech bodech a doplněním
smlouvy o řešení sítí technické infrastruktury. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 129/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření města Holešova č. 4/2010 dle předloženého
návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 130/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled
do roku 2013 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 131/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo
navýšení 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.
Pokračování na str. 11
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Srdíčkový den
v holešovském gymnáziu
V pondělí 13. září 2010 proběhl v České republice Srdíčkový den,
který pořádá v celé naší zemi občanské sdružení Život dětem. Tradičním
účastníkem této charitativní akce je i holešovské gymnázium a i v tento den
vyrazily do ulic města tři dvojice děvčat s cílem propagovat pomoc potřebným jednak pomocí vytištěných letáčků, jednak prodejem plastových klipů
ve tvaru srdíčka. Výtěžek z prodeje srdíček byl tentokrát určen na pomoc
dětským oddělením nemocnic v České republice a dětským zařízením, která
pečují o nemocné a handicapované děti, a to na nákup přístrojové a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení prostředí těchto oddělení.
Část vybraných finančních prostředků bude použita na potřeby speciálních
pracovišť v Praze, která pečují o dětské pacienty z celé republiky.
Děvčata z třetího ročníku Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov při
veřejné charitativní sbírce získala od občanů finanční obnos 10 566,- Kč
a patří jim za to velký dík; a poděkování za peněžní částku patří především
všem lidem, kteří se sbírky zúčastnili zakoupením plastového srdíčka,
a vyjádřili tak solidaritu s nemocnými dětmi.
Mgr. Svatava Ságnerová

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.

Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov nabízí k pronájmu prostory
sportovního areálu.
Bližší informace na: 573 398 966, 602 783 907
anebo e-mail: gym.hol@gymhol.cz

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 13. září 2010
Dokončení ze str. 10
Základní jmění společnosti se zvýší
dle znaleckého posudku nemovitostí o 3.050.000. Kč s platností od 01.
12. 2010. II. pověřilo Radu města
Holešova zajištěním změny zakladatelské listiny společnosti Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
formou notářského zápisu. Zodpovídá: starosta města. Termín: 30.
11. 2010.
Přijaté usnesení č. 145/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo výplatu odměn členům
finančního výboru Zastupitelstva
města Holešova v roce 2010 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 133/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 134/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 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: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 135/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo úplatné nabytí vlastnického práva
k pozemku p.č. 1920/10 o výměře
97 m2, k.ú. Holešov, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
II. pověřilo starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy
v předloženém znění. Zodpovídá:

Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 136/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/BKM/575/2010-BKMM
s ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
Praha, v souvislosti s realizací
investiční akce „Holešov - okružní křižovatka silnice II/438 - ul.
Tovární“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 137/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo
převod pozemků p.č. 1265/1 o výměře 41.769 m2, lesní pozemek,
p.č. 1265/5 o výměře 32.301 m2,
lesní pozemek, p.č. 1265/8 o výměře 46.273 m2, lesní pozemek,
p.č. 1265/10 o výměře 384 m2, p.č.
1955/2 o výměře 4.893 m2, lesní pozemek, vše k.ú. Dobrotice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Holešova. II. pověřilo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka
podpisem souhlasného prohlášení.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 138/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení města
Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 139/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 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:
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 140/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova č.
3/2010 „O místních poplatcích
za užívání veřejného prostranství“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 141/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách s:
Milanem a Margarétou Pilovými,
bytem Holešov, Ilonou Gaborovou,
bytem Holešov, Helenou a Michalem Gaborovými, bytem Holešov,
Květoslavou Oračkovou, bytem Holešov, Gabrielou Sonntagovou, bytem Holešov, Robertem Michalem,
bytem Holešov, Janou Chytilovou,
bytem Holešov, Agnesou Mižikárovou, bytem Holešov, Františkem
Dostálem, bytem Holešov, Peterem Pilo, bytem Holešov, Davidem
Hudečkem, bytem Holešov, Annou
Bihariovou, bytem Holešov, Olgou
Ondruškovou, bytem Holešov, Romanem a Ivetou Pilovými, bytem
Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 142/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zajištění pohledávek
města Holešova pro případ, že
kupující řádně a včas nezaplatí
kupní cenu bytu v městských
domech čp. 652, 1230, 1193, 1194
a 1195 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 143/2010. Zastupitelstvo města Holešova I.
schválilo zamítnutí výzvy společnosti RAPECO, s.r.o., Holešov, ze
dne 30. 8. 2010 ke zrušení usnesení
č. ZM/93/2010, kterým byl schválen
prodej nebytových prostor (garáže,
dílny a dispečink) stojících na pozemku p.č. 1196 a části pozemku p.č. 1196, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře cca 1.330 m2,

k.ú. Holešov, společnosti SANITA
CAR, s.r.o., Holešov, s tím, že je
neodůvodněná. II. pověřilo starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
zpracováním odpovědi společnosti
RAPECO, s.r.o., Holešov, na tuto
výzvu. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 144/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Městské
kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 132/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR.
Nepřijaté návrhy usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 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: bezodkladně.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo prodej nebytových
prostor v domě čp. 1193 stojícím
na pozemku p.č. 2727/2 a pozemku p.č. 2727/2 o výměře 192
m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Holešov, Václavu Bílkovi, bytem Zlín, za kupní cenu
650.000 Kč + náklady s prodejem
spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 09. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Julíček.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Jaromíra Čajková v. r.
ověřovatelka zápisu
Miroslav Kunc v. r.
ověřovatel zápisu
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Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. září 2010
Přijaté usnesení č. 354/2010. Rada
města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
veřejné zakázky na akci „Demolice domů na ulici Školní č.p. 429
- 433“ společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555,
Holešov, IČ: 25583140, za cenu
1.563.000 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 355/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak,
že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Vlasty Chytílkové, Holešov, id. 1/2, Jany
Kopřivové, Brno, id. 1/4 a Milana
Možíše, Kanada, id. 1/4 části pozemku p.č. 1976/2, o výměře 2.400
m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví
Vlasty Chytílkové, Holešov, id.
1/2, Ing. Jany Kopřivové, Brno,
id. 1/4, a Milana Možíše, Kanada,
id. 1/4 přejde do vlastnictví města
Holešova pozemek p.č. 1980/2
o výměře 1.902 m2, k.ú. Holešov, v rámci investiční přípravy
stavby „Silnice II/490: Holešov
- jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu. 2. zveřejnění
záměru směny pozemků a to tak,
že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Ing. Václava
Kováče, Přerov, pozemek, p.č.
2140/1 o výměře 5.532 m2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví Ing. Václava
Kováče, Přerov, přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 2139/4 o výměře 893 m2
a pozemek p.č. 2139/3 o výměře
2.580 m2, k.ú. Holešov, v rámci investiční přípravy stavby „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 13. 09. 2010.
Přijaté usnesení č. 356/2010. Rada
města Holešova I doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí vlastnického práva
k pozemku p.č. 1920/10, o výměře
97 m2, k.ú. Holešov, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
II. doporučila Zastupitelstvu města
Holešova pověřit starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 357/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Koma Modular Construction, s.r.o., Vizovice, Říčanská 1180, IČ 46966170,
v souvislosti s investiční akcí
„Nízkorozpočtové domy - lokalita
Bořenovská, Holešov“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 358/2010. Rada
města Holešova schválila záměr
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pronájmu městských nebytových
prostor v domě čp. 68 v obci Tučapy
o výměře 12,60 m2 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 359/2010.
Rada města Holešova schválila
1. ukončení nájemní smlouvy
uzavřené s Lenkou Blažkovou
na užívání městských nebytových prostor o výměře 19,30 m2
v domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově dohodou ke dni 30.
09. 2010. 2. zveřejnění záměru
pronájmu těchto nebytových
prostor dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 360/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Helenou Láskovou na užívání bytu vel. 1+1 o výměře 31,30 m2, označeného č. 6,
v městském domě čp. 434 na ul.
Školní v Holešově, a to na dobu
neurčitou s účinností od 01. 10. 2010
a ukončení nájemní smlouvy na užívání stávajícího bytu v domě čp. 430
na ul. Školní v Holešově k 30. 09.
2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 361/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Annou Dostálovou na užívání bytu vel. 1+1
o výměře 51,93 m2, označeného č.
6, v městském domě čp. 657 na ul.
Tyršova v Holešově, a to na dobu
neurčitou od 01. 10. 2010 a ukončení nájemní smlouvy na užívání
stávajícího bytu v domě čp. 429
na u. Školní v Holešově k 30. 09.
2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 362/2010. Rada
města Holešova I. schválila uzavření dohody o uznání dluhu a plnění závazků ve splátkách s Kamilou Stykovou, bytem Holešov, dle
předloženého návrhu. II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit uzavření dohody o uznání
dluhu a plnění závazků ve splátkách
s Václavou a Josefem Veselými,
bytem Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 363/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s manželi Jurajem a Janou Gaborovými, bytem Holešov, na užívání
bytu o velikosti 2+kk v domě postaveném na pozemku p.č. 3108
na ul. Bořenovská v Holešově,
a to na dobu určitou do 30. 06.
2011. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 364/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat
návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM
/1305/2010-BKMM s ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, týkající se pozemku
p.č. 1681/27, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1.909 m2,

k.ú. Holešov, a pověřit starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka jednáním o úpravě smlouvy v článku
III. ve všech bodech a doplněním
smlouvy o řešení sítí technické infrastruktury. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13.09.2010.
Přijaté usnesení č. 365/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit převod pozemků p.č.
1265/1 o výměře 41.769 m2, lesní
pozemek, p.č. 1265/5 o výměře
32.301 m2, lesní pozemek, p.č.
1265/8 o výměře 46.273 m2, lesní
pozemek, p.č. 1265/10 o výměře 384 m2, p.č. 1955/2 o výměře
4.893 m2, lesní pozemek, vše k.ú.
Dobrotice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13.09.2010.
Přijaté usnesení č. 366/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
vydání obecně závazné vyhlášky
města Holešova č. 3/2010 „O místních poplatcích za užívání veřejného prostranství“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 13. 09. 2010.
Přijaté usnesení č. 367/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat výzvu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR k úhradě bezesmluvního užívání za budovu
Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 1409, pověřit starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
zahájením jednání o zápočtu investovaných prostředků (včetně
pronájmu pozemku ČR - UZSVM)
proti požadavkům ÚZSVM a pověřit Radu města Holešova uzavřením nájemní smlouvy na užívání budovy MŠ Havlíčkova 1409,
Holešov, do doby bezúplatného
převodu této budovy. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
13. 09. 2010.
Přijaté usnesení č. 368/2010. Rada
města Holešova schválila 1. dodatek
č. 1 ke smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření dle předloženého
návrhu. 2. uzavření smlouvy o kontrolní činnosti - poradenství dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 369/2010.
Rada města Holešova pověřila
starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka podáním žádosti o vinkulaci plnění z pojistné události
ve prospěch Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 370/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Městské kulturní středisko
Holešov, příspěvková organizace,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM
13. 09. 2010.

Přijaté usnesení č. 371/2010.
Rada města Holešova udělila
souhlas Středisku volného času,
příspěvková organizace, k přijetí nepeněžního daru ve výši
2.000 Kč od společnosti STUHA,
a.s., Dobruška, dle přiložené
darovací smlouvy. Na darovací
smlouvě bude uvedeno číslo
tohoto usnesení. Zodpovídá:
Mgr. Jarmila Vaclachová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 372/2010. Rada
města Holešova schválila udělení
„Pamětního listu v deskách“ Janu
Kolářovi, bytem Holešov, u příležitosti jeho padesátého bezpříspěvkového daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 373/2010.
Rada města Holešova povolila
pro školní rok 2010/2011 výjimku
z nejvyššího počtu žáků ve třídě
8. A u 2. Základní školy Holešov
na 32 žáků. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 374/2010. Rada
města Holešova schválila podání
žádosti o změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení - zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků
ve školní družině ze 120 na 180
s účinností od 01.09.2011 u právnické osoby 3. Základní škola Holešov.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 375/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zamítnout výzvu společnosti
RAPECO, s.r.o., Holešov, ze dne
30. 8. 2010, ke zrušení usnesení
ZM/93/2010, kterým byl schválen prodej nebytových prostor
(garáže, dílny a dispečink) stojících na pozemku p.č. 1196 a část
pozemku p.č. 1196, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře cca
1.330 m2, k.ú. Holešov, společnosti SANITA CAR, s.r.o., Holešov, s tím, že je neodůvodněná.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: ZM 13.09.2010.
Přijaté usnesení č. 376/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zajištění pohledávek města Holešova pro případ, že kupující řádně
a včas nezaplatí kupní cenu bytu
v městských domech č.p. 652, 1230,
1193, 1194 a 1195 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: ZM 13.09.2010.
Přijaté usnesení č. 377/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady
města Holešova ze dne 13. září
2010.
Přijaté usnesení č. 378/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
závěry a doporučení z jednání komisí
rady města za II. a III. čtvrtletí 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert v. r.
ověřovatel zápisu
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Stavba vodovodu začíná

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O
RPSN od 199,71%

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Chrášťany, Záhlinice, Kurovice - část
Kurovice“ je zařazena do návrhu akcí
se zahájením financování ze státního rozpočtu v roce 2010. Projekt je
spolufinancován z prostředků ministerstva zemědělství a celková cena
stavby je 17 041 206 korun.

Poslední jednání

Pronájem

Zastupitelstvo města Holešova se sejde na svém posledním zasedání, které se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 14. října 2010 od
17.30 ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Holešov.

Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov nabízí k pronájmu prostory sportovního areálu.
Bližší informace na:
573 398 966, 602 783 907
e-mail: gym.hol@gymhol.cz.

Otázky pro zastupitele
Rudolf Seifert (KpH)

774 780 001
k03-0036_SMP_90x90_BW.indd 1

Kurovice, Bořenovice (red)
- Slavnostním přestřižením pásky
začíná ve čtvrtek 7. října stavba kurovické části vodovodu zahrnující
obce Chrášťany, Záhlinice a Kurovice. Jak uvedl starosta obce Milan
Jurtík, realizace projektu „Vodovod

16.10.2009

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?
Vyjmenovávat všechny realizované a dokončené investice či akce
menšího rozsahu vyžaduje celkem velký seznam. Ten se objevuje v různých
podobách v jiných novinových příspěvcích.
11:15:17
Kromě důležitých investic, které zkvalitňují
život občanů města
po materiální nebo
řekněme hmatatelné
stránce (velké stavby
v oblasti infrastruktury
a dopravy, v kultuře - tj.
zámek a jeho zprovoznění, nastolení režimu
úklidu města apod.), je důležitá oblast komunikace s občany a řešení jejich každodenních
potřeb. Myslím, že započal velmi důležitý proces
řešení sociálních problémů ve městě (ul. Školní,
školka Všetuly, sjednocení SVČ, přemístění MC
Srdíčko, rozšíření sociálních služeb aj.), zvýšila se
komunikace mezi lidmi na radnici a občany a bylo
zahájeno také podstatné zkvalitňování chodu
samotného městského úřadu. Jde především
o postupné umístění odborů do jedné budovy
či středu města. Jako velmi pozitivní se dá hodnotit i neustálé zkvalitňování občanského života
a zvyšování aktivit různých sdružení i jednotlivců
na jedné straně, ale také výrazné zvýšení možností společenského a kulturního vyžití.
V čem vidíte největší problém, který se
ve městě od roku 2006 nepodařilo napravit?
Každé město či obec mají své problémy,
některé jsou u nás zatím permanentní (např.
nedostatek parkovacích míst či přetížená doprava
v centru), jiné se objevují postupně s rozvojem
města či změnou klimatických podmínek (průmyslová zóna, výstavba v nových lokalitách,
povodňová opatření aj.). Myslím, že hlavním
úkolem nového zastupitelstva bude pokračovat
v „nastartovaných“ řešeních uvedených problémů
(obchvat, parkoviště, revitalizace Amerického
parku, nový sběrný dvůr) a také v uvážlivém
rozhodování v oblasti optimalizace majetku města
a udržení finanční stability. Je těžké říci, co se
nepovedlo, jde spíše o problematické oblasti,
které postupně přerostou do akutního stavu výraznou investici si vyžaduje zámecký park
a rybníky, na pováženou začíná být stav kina
Svět, obřadní místnosti a některých komunikací,
neustálé investice si vyžadují objekty škol a školek, čeká nás také nutná celková oprava centra
pro seniory, postupné pokračování opravy zámku
atd. Neměla by se ani v nejmenším omezit práce
v sociální oblasti i v organizacích města (školy,
SVČ, MKS, MC, obchodní společnosti atd.).
Bude se třeba i více zamýšlet nad urbanistickým
či architektonickým řešením některých lokalit či
budov (Školní, Hankeho).
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Ohlédnutí za festivalem
Musica Holešov
V neděli 26. 9. 2010 završil klavírista Karel
Košárek svým dopoledním matiné první ročník
festivalu Musica Holešov konaný pod záštitou
ministra kultury Jiřího Bessera a starosty a senátora Zdeňka Janalíka. Festival, jež od čtvrtka 23. 9. 2010 naplňoval holešovský zámek
nádhernou komorní hudbou po celé čtyři dny,
navštívilo bezmála 1.700 návštěvníků. Prostory barokní stavby, jejíž vnitřní prostory prošly
v nedávné době velice citlivou rekonstrukcí,
dodávaly celé hudební události punc vznešenosti a výjimečnosti.
Dle ohlasů kritiky všech proběhnuvších
koncertů byla hudební úroveň bezesporu rovna
evropské špičce, což dokázal hned první zahajovací večer 23. 9. Ten odstartoval koncertem
houslového virtuosa Pavla Šporcla a klavíristy
Karla Košárka v doprovodu Filharmonie Brno
pod taktovkou dirigenta Zbyňka Müllera.

14

Festivalová dramaturgie nezapomněla ani
na posluchače z řad dětí a mládeže. V pátek
dopoledne tak zámecký sál do posledního místa
zaplnila mladší generace, která si v rámci koncertu pro školáky mohla vyslechnout atraktivní
skladby klasického repertoáru v podání Pavla
Šporcla a Karla Košárka.
Velice vydařeným se stal zejména večerní
koncert v pátek 24. 9., kdy zámeckým hlavním sálem zněly tóny renomovaného souboru

Collegium 1704 s excelentní flétnistkou Janou
Semerádovou a doslova dech beroucí italskou
sopranistkou Raffaellou Milanesi. Známý kritik
Vladimír Čech se za tímto skvělým koncertem
ohlédl v rámci ČRo 3 - Vltava v pořadu Mozaika
ve středu 29. 9. odpoledne. Ve svém živém
vstupu ocenil organizační úroveň prvního ročníku festivalu i zdařilou rekonstrukci zámku,
který je dle něj pro konání takovéto akce naprosto ideální akusticky i technickým vybavením.
Pokračování na str. 15
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Ohlédnutí za festivalem
Musica Holešov
Pokračování ze str. 14
Zvláště pak vyzvedl úroveň pátečního koncertu Collegium 1704, kterého se jako jediného
zúčastnil a byl pro něj osobně velmi silným
zážitkem, známý kritik také zdůraznil význam
novodobých premiér skladeb holešovského
rodáka F. X. Richtera, jehož hudební úroveň
rozhodně snese srovnání i se samotným Mozartem, jehož kompozice v rámci večera také
zazněly. Celou kritiku pana Čecha si můžete
poslechnout ve zvukovém archivu ČRo 3 - Vltava na rozhlasovém webu.
Čro 3 - Vltava odvysílalo záznam celého tohoto výjimečného koncertu, stalo se tak
v pondělí 4. 10. od 20 hod.
Již zmíněnému koncertu, kterému vestoje
aplaudoval zaplněný sál, věnovala pozornost
také Česká televize, ta z něj odvysílá reportáž
v pondělí 18. 10. v rámci kulturního čtrnáctideníku
Terra Musica. Budete tak moci nahlédnout do atmosféry tohoto nezapomenutelného večera.
Sobotní odpoledne festivalového programu patřilo dětem. V prostorách zámku a přilehlé
zámecké zahradě mohli nejmladší návštěvníci
zhlédnout představení brněnského divadla Radost Když jde kůzle otevřít a poté se jednotlivě
věnovat interaktivním dílničkám v oblasti hudby,
tance a výtvarné výchovy. Bohatý byl i doprovodný program, jako např. projížďky na koních
nebo možnost povozit se na lodičkách.
Předposlední hudební událost festivalu
Musica Holešov byla připravena na sobotní

večer, kdy zámecký Drive Club hostil smyčcové
kvarteto Epoque Quartet společně s vynikající
Gabrielou Vermelho. Zařazením netradičních
prvků jazzu, funku a rocku, obvykle nespojovaných s klasickou hudbou, doslova „vykouzlili“
nezapomenutelnou klubovou atmosféru a vysloužili si nadšený ohlas publika.
Letošní první - a nebojme se říci, že úspěšný - ročník festivalu Musica Holešov je tedy
u konce.
Na festival ale postupně navazuje stejnojmenný koncertní cyklus, a ještě letošní podzim
se tak můžeme těšit rovnou na tři výjimečné
hudební události. Hned v předvečer státního
svátku ve středu 27. 10. proběhne Slavnostní koncert k výročí vzniku Československa
za účasti Filharmonie Bohuslava Martinů a dirigenta Vojtěcha Spurného (viz. článek níže).
Opravdovou „třešinkou na dortu“ holešovského cyklu Musica Holešov bude ale bezesporu koncert světově proslulé sopranistky
Magdaleny Kožené, která vystoupí se souborem Private Musicke v pondělí 15. 11. Za zmín-

ku jistě stojí fakt, že holešovský koncert této
pěvecké hvězdy bude jejím jediným letošním
koncertem v České republice a v rámci večera
proběhne také křest nejnovějšího zpěvaččina
CD nazvaného Lettere Amorose.
Žánrovou rozmanitost hudebního cyklu zajisté potvrdí koncert hudebního mága Mariána
Vargy se souborem Collegium musicum. Art
rocková legenda rozezní zámecký sál v pátek
26. 11., a uzavře tak podzimní část koncertního
cyklu Musica Holešov.
Vstupenky na koncerty si můžete zajistit
v obvyklých předprodejích:
• Ticketportal na www.ticketportal.cz nebo
na tel.: 222 246 283
• v Městském informačním centru Holešov, nám.
Dr. E. Beneše 17, tel.: 573 395 344
• ve Velkém kině Zlín, náměstí Práce 2511, tel.:
571 817 264
• v Olomouci, v Informačním centru města
Olomouce, Horní náměstí - podloubí radnice,
tel.: 585 513 392

Festival vážné hudby naplnil holešovský zámek
Klavírním koncertem Karla Košárka skončil
v neděli 26. září dopoledne 1. ročník festivalu Musica Holešov. Podrobnosti a fotografie naleznete
zde a na stránkách www.musicaholesov.cz.
Čtyřdenní maratón klasické hudby otevřel ve čtvrtek 23. září ve večerních hodinách
v Rytířském sále holešovského zámku slavnostní zahajovací koncert se svými dvěma
hlavními hvězdami Pavlem Šporclem a Karlem
Košárkem. Klavírista Karel Košárek navíc celý
projekt zaštítil jako umělecký dramaturg a bylo
to především jeho jméno, které se v úvodních
proslovech nejvíce skloňovalo. Poděkovalo se
ovšem rovněž mimo jiné i hlavním patronům
festivalu, ministru kultury Jiřímu
Besserovi a starostovi Holešova
a senátorovi Zdeňku Janalíkovi.
Pak už přišla ke slovu hudba. Že
si nezaslouží přídomek vážná, dokázali oba virtuosové svým přístupem a nadhledem. Oba vybaveni
pirátským šátkem na hlavě, jakožto
hlavním poznávacím znamením
houslisty Pavla Šporcla, si pro holešovské obecenstvo připravili program z pera F. Mendelssohna-Bartholdyho. Zahráli jeho koncert pro
housle, klavír a smyčcový orchestr
d moll. Doprovodila je brněnská
filharmonie s dirigentem Zbyňkem
Müllerem. Druhý festivalový den
patřil holešovskému rodáku F. X.
Richterovi. Zlatým hřebem večera
totiž byly v obnovené premiéře
na jeho počest inscenované dvě
symfonie, Sinfonia č. 1 D dur op.

4 a Sinfonia č. 3 C dur op. 4. V brilantním
provedení dobového barokního tělesa Collegia 1704 pod taktovkou Václava Lukse se
sólistkami Janou Semerádovou a Xenií Löffler
a zpěvačkou Rafaellou Milanesi. Oba koncerty
byly beznadějně vyprodané.
Nabídka pro děti
Dramaturgie festivalu myslela i na děti.
V pátek v dopoledních hodinách zahráli Karel
Košárek a Pavel Šporcl koncert pro školáky.
Sobotní odpoledne bylo celé zasvěcené rodinám s dětmi. V zámku čekaly na malé diváky
výtvarně-interaktivní, hudebně-výchovné, herecké a taneční dílničky, ve kterých mohly děti

JUDr. Z. Novák a K. Košárek.

nejenom projevit svůj talent, ale i popustit uzdu
fantazii. Divadlo Radost vystoupilo v sala terreně s pohádkou Když jde kůzle otevřít. Ve hře,
která byla postavena na kontaktu s dětským
publikem, si kromě herců „zahrály“ i loutky.
Komu nestačil bohatý program v zámeckých
prostorách, mohl navštívit zámeckou zahradu, kde byly připraveny lodičky, koně a další
atrakce.
Jazzový večer a závěrečné matiné
Musica Holešov vyvrcholila o víkendu. Sobotní večer patřil jazzu. V zámeckém hudebním
klubu vystoupila formace Epoque Quartet se
zpěvačkou Gabrielou Vermelho. Celý festival
uzavřel pak v neděli dopoledním
matiné klavírista Karel Košárek.
Zvolil odlehčenější koncept tzv.
přídavkového typu, to znamená
skladby, které si většinou obecenstvo po konci koncertu ještě
vytleská navíc. Ve svém výběru
se opřel o naše přední skladatele,
jako byli B. Smetana a B. Martinů,
jež doplnila díla mimo jiné F. Liszta,
R. K. Ščedrina a G. Gershwina.
Karel Košárek před začátkem festivalu prohlásil, že jeho jednotící
linkou by měla být radost, radost
z hudby. Tato vize se podařila
naplnit měrou vrchovatou. Snad
dojde uskutečnění i myšlenka pokračování festivalu, který by se tak
mohl stát nejvýznamnějším svého
druhu v regionu, potažmo i v kraji.
Marie Drechslerová
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Tip pro vás
Městské divadlo Zlín uvádí ve čtvrtek
14. 10. v režii Pavla Veselého hru Karla
Čapka Věc Makropulos
Ta patří k nejslavnějším a nejhranějším
českým hrám u nás i ve světě. Její slávu
navíc podtrhla stejnojmenná opera Leoše
Janáčka. Děj se odehrává v roce 1922.
Takřka staletý právní spor mezi rodinou
Gregorů a Prusů o velký majetek - statek
Loukov, se blíží k rozřešení. V poslední
den soudního přelíčení se zničehonic do
případu vmísí tajemná žena, slavná uhrančivá zpěvačka Emilia Marty (v hereckém
podání Evy Daňkové). A právě ona svými
informacemi, kde lze nalézt doposud neznámé důkazy o dědictví, zcela změní
rozhodování soudu. Jak se však ukazuje, Emilii Marty nejde ani tak o vyřešení
procesu, ale o něco zcela jiného, o něco,
co rozhoduje o jejím životě. Najednou se
stává tématem zkoumání a vyšetřování
samotná osudová žena Emilia Marty odhalování tajemství její minulosti vnáší do
komedie detektivní zápletku. A souběžně
s tímto pátráním ostatní postavy odhalují
své charaktery. Přes jistou vážnost tématu
dlouhověkosti neztrácí Čapkova hra humor
a napětí a označení konverzační komedie
si plně zaslouží.

Herečka Eva Daňková.

Kajínek - český Monte Christo
K obsahu filmu s jednoduchým a všeříkajícím názvem není co dodávat. I ten
nejméně informovaný obyvatel České republiky o jméno
mediálně nejproslulejšího
vězně určitě více než jedenkrát ve svém životě zavadil.
Režijní debut Petra Jákla
je dedikován památce předčasně zesnulého herce Vladimíra Dlouhého, který ve filmu
vytvořil výraznou vedlejší roli.
Při pohledu na jeho lidskou
integritu a profesionalitu
(dohrával ve velmi kritickém
zdravotním stavu) a hereckou
suverenitu o to více vyniká
smutný fakt, že kinematograTitulní roli vytvořil ruský herec Konstantin Lavroněnko.
fie jeho výjimečný talent až
na výjimky (Už zase skáču přes kaluže, S čerty dokumentárně laděného začátku, barevně
nejsou žerty) trestuhodně zanedbávala. Vladi- odstíněným tónováním jednotlivých scén, zpomír Dlouhý v úloze úlisného a zkorumpovaného malenými záběry a údernou hudbou. Tady není
mafiána Novotného na sebe zaslouženě strhá- co vytknout.
vá největší pozornost.
Film má dokonce na české poměry velmi
slušný spád a útěky Kajínka z vězení patřičnou
gradaci. K jejich vyznění přispěla skutečnost,
že se důsledně natáčelo na autentických místech ve věznicích Valdice a Mírov, dále to, že
Tak trochu v jeho stínu je i hlavní před- hlavní protagonista absolvoval všechny scény
stavitel Kajínka, ruský herec Konstantin La- sám a pokračoval i navzdory inkasovanému
vroněnko. Každopádně je ale zajímavým zranění a v neposlední řadě se ve filmu velmi
a charismatickým typem a jeho casting je dobře zúročily kaskadérské zkušenosti samotbezchybný. Partnerkou osamělého rváče bijí- ného režiséra.
cího se za svou nevinu a zároveň nejznámějCo trochu mrzí, jsou poměrně samoúčelné
šího českého útěkáře je advokátka Pokorová efektní sexuální scény, zbytečné naznačování
(ve skutečnosti Slámová). Tato druhá hlavní erotického vztahu mezi advokátkou a jejím klirole už tak dobře obsazena není. “Profláknutá” entem a doslovnost některých záběrů (v závěru
tvář Tatiany Vilhelmové zde působí rušivým do- si Novotný nad vývojem událostí “myje ruce”)
jmem. Je ovšem jasné, že Petr Jákl potřeboval a dialogů (právnička: „Budeme bojovat dál.“)
do svého hollywoodsky střiženého trháku velké Mrzet může i okolnost, že film Kajínek rozhoda taky zahraniční hvězdy (Polák Boguslaw ně nenechává diváka ani trochu na pochybách,
Linda jako advokátčin milenec je ovšem rovněž na čí straně je pravda, ačkoliv režisér proklaméně šťastnou volbou).
moval nestrannost. Ta snad ale ani (aspoň
Mainstreamovou podívanou splňuje už v tomto případě) natočit nešla.
samotné téma o osamělém jedinci vedoucím
Naopak se ve snímku podařilo napínavě
marný boj se světem a přiživuje ho forma postihnout kauzu v průběhu několika let a vězpracování s rychlým a paralelním střihem rohodně postihnout dobové reálie. Film Kajínek končí konstatováním, že se odsouzenec
svého nového procesu, navzdory neúnavné
právničce, žádostem již tří ministrů spravedlnosti a několika tisícům hlasů lidu požadujících
milost prezidenta, nedočkal. Dočkal se ho ale
paradoxně sám tvůrčí tým, kterého o autorství zažaloval na projektu původně pracující
scenárista Ivan Fíla, který měl snímek také
režírovat. Tahle nečekaná pointa ale určitě není
na škodu a jako dobrá neplacená reklama jistě
ještě přihodí nějakou tu tisícovku k masové
návštěvnosti. Film se hned po uvedení v kinech
stal diváckým hitem.

kinorecenze

Marie Drechslerová

MKS HOLEŠOV PŘIPRAVUJE
VÝSTAVU

BORIS JIRKŮ
Průřez tvorbou
22. 10. 2011 - 30. 8. 2011
Zámecká galerie Holešov
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Program kina Svět

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.

Neděle 17. 10. v 19.30 h: (K)LAMAČ SRDCÍ
(Francie/Monako, komedie s titulky). Alex se
svou sestrou provozuje společnost, která rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho
dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice má ovšem
na svůj úkol jenom týden. Hra o čas a lásku
může začít. Romain Duris a Vanessa Paradis
v romantické komedii o tom, že každá životní
jistota je relativní a láska si nedá poroučet.

Středa 13. 10. a čtvrtek 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.

Úterý 19. 10. a středa 20. 10. v 19.30 h:
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ - ČR, komedie. Nový
český film Roberta Sedláčka, jehož hrdinové
jsou živořící umělci, kteří už sice mají za sebou
filmy, co dostaly ceny a hrály se s úspěchem
na řadě festivalů. Ale nechodí na ně diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena, a tak se
rozhodnou přijmout nabídku z Pelhřimova, města
rekordů, a natočit film o nejvýjimečnějších lidech,
kteří dosud mají jen nálepku bláznů a magorů.

Pátek 15. 10. v 19.30 h: ZAPOMENUTÉ
TRANSPORTY DO POLSKA (v rámci Ozvěn
Týdne židovské kultury 2010) - ČR, dokument.
Film je mozaikou vzpomínek židů deportovaných do koncentračních táborů ve východním
Polsku. Do míst, o kterých se na rozdíl od nechvalně proslulé Osvětimi, Treblinky, Dachau
či Terezína příliš nemluví, ale která byla svědky
stejně krutých osudů stovek tisíc lidí.

Středa 20. 10. ve 13.15 h: PLANETA 51 VB/Španělsko, animovaná komedie v českém
znění. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí.
Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské
invaze. Rodinná komedie od tvůrců úspěšného
Shreka!

Program Městského kulturního
střediska
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

herečky Dana Batulková, Dagmar
Bláhová, Nina Divíšková a Lenka
Skopalová. Režie Irena Žantovská
(Monology vagíny) - sál kina Svět

Jiří Zapletal: Jen vzpomínky tu zůstanou (díl třetí: Ve službách Thálie)
V závěrečném díle své vzpomínkové trilofie 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 uměleckých 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,
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)

POZVÁNKA

na taneční produkce v restauraci STARÝ PIVOVAR v Holešově.
Každá sobota od 18 do 22 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina HOLEŠOVSKÉ ŠLAPETO

Sobota 16. 10. ve 21 h: ZÁMECKÁ OLDIES PARTY - hraje DJ
JARSON. New Drive Club - zámek
Holešov
MKS PŘIPRAVUJE
Sobota 29. 10. ve 21 h: ZÁMECKÁ DISKOTÉKA. Tradiční akce
nejen pro mladé. New Drive Club
- zámek Holešov
Pátek 15. 10. a sobota 16. 10.
OZVĚNY ŽIDOVSKÉHO FESTIVALU
Pátek 22. 10. v 17 h: VERNISÁŽ
VÝSTAVY BORIS JIRKŮ - PRŮŘEZ TVORBOU, výstava potrvá
do 30. 8. 2011. Zámecká galerie
- zámek Holešov
Sobota 30. 10. v 17, 19 a 21 h:
UKONČENÍ ZÁMECKÉ SEZONY
2010 S NOČNÍ PROHLÍDKOU
ZÁMKU - zámek Holešov
Neděle 31. 10. v 19.30 h: MRCHY aneb ŘEKNI MI PRAVDU
O SVÉ LÁSCE - Brutální divadelní
krimikomedie o věrnosti, zbabělosti,
přátelství, penězích a sexu. Rozuzlení je šokující! Hrají známé pražské

Dagmar Bláhová přijede
do Holešova.
VÝSTAVY:
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

17

hole‰ovsko 18/2010

Stručný průvodce sochařskými díly v Holešově
Člověk je obohacen, vyrůstá-li v estetickém prostředí. K tomu přispívá i výtvarné
umění, důležitá složka života společnosti.
Výtvarné dílo má zvláštní schopnost působit
na mysl a city lidí, je schopno vytvářet symboly
a hodnoty zároveň.
Chceme-li správně vnímat výtvarné umění
a rozumět jeho hlubšímu smyslu, musíme
vnímat nejen námět, ale i formu díla - výtvarnou techniku, rytmus, harmonii tvarů a barev,
proporce, linie, světlo, prostor, kompozici. Výtvarné dílo je složitým celkem, v němž má
smysl jak celkový dojem, tak i každý detail
sám o sobě.
Zvláštní význam mají sochařská díla
na veřejně přístupných místech - ta mají kromě estetické funkce i komunikativní význam.
Vytvářejí mezi obcí či městem a obyvatelstvem
pouto, nutí k přemýšlení, vedou ke kultivaci
člověka, zpříjemňují prostředí, vytvářejí místa,
která nemíjíme bez povšimnutí a lhostejně, ale
rádi se k nim vracíme a potěšíme se pohledem
na umělecká díla.
V našem městě je takových sochařských
děl chvályhodně dost velký počet. Proto jsem
se rozhodl, že se pokusím vytvořit jakéhosi
jejich průvodce.
Začneme na náměstí, kde je sochařských
děl soustředěno nejvíce. U farního kostela se
nalézá sochařská dominanta - sedm metrů vysoký morový sloup. Byl postaven na začátku
18. století jako díky za odvrácení moru i jako
ochrana proti němu v dalších časech. Vytvořili
ho patrně sochaři, podílející se na sochařské
výzdobě kostela. V rozích kamenné balustrády
stojí pískovcové sochy světců - sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander a sv. Roch. Ve středu
podnože je na členitém soklu vztyčen pískovcový sloup, na jehož hlavici stojí z vápence
vytvořená socha P. Marie a sochy andílků.
Bohatou sochařskou výzdobu má farní kostel, kterou v převážné většině vytvořil
ze štuky kolem roku 1700 jeden z nejlepších
moravských sochařů Jan Jiří Schauberger.
Na bočním oltáři sv. Josefa najdeme unikát
- socha sv. Isidora je sochařským autoportrétem. Autorem soch světců mezi římskými
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sloupy na hlavním oltáři je další významný
sochař své doby Ondřej Zonner (1675-1725),
z jehož dílny patrně pocházejí i sochy v nikách na kostelním průčelí. Ojedinělý a velmi
hodnotný soubor štukových soch v Černé
kapli vytvořil žák a spolupracovník proslulého
rakouského sochaře J. R. Donnera Bohumír
Frič (1706-1750), který je také autorem některých soch v nedalekém filiálním kostele
sv. Anny na stejnojmenném náměstí. Sochařská výzdoba oltáře v onom kostele je dílem
O. Zonnera. S tímto kostelem sousedí budova
bývalého kláštera Trinitářů, na jejíž čelní zdi
je v nice umístěna cenná pískovcová barokní
socha sv. Jana Nepomuckého. Autorem je
asi sochař, kterému dával zakázky v polovině
18. století hrabě J. A. Rottal.
V zámecké zahradě, poblíž hvězdárny
umístěné v bývalém altánku, najdeme pomník
F. X. Richtera, holešovského rodáka, proslulého hudebního skladatele. Kamenná busta
z roku 1952 je dílem akademického sochaře
Jana Habarty (1919 - 1989), rodáka z Kunovic
u Uherského Hradiště,žáka našeho předního
moderního sochaře profesora Vincence Makovského.
Od zámku se přesuneme do nedalekých
Smetanových sadů. Cestou stojí za povšimnutí
sice ne socha, ale zajímavé, trochu utajené
výtvarné dílo z oblasti užitého umění. Na budově bývalé spořitelny (u kruhového objezdu)
je na boční zdi kruhové okno s výtvarným
motivem matky s dítětem, který autor Zdeněk
Juna, rodák z Hranic na Moravě, přední český
sklářský výtvarník, vytvořil leptáním skla.
Ve Smetanových sadech spatříme malebně zarámovaný majestátní košatou lískou
tureckou pomník Bedřicha Smetany. Skladatelovu pískovcovou bustu vytvořil vsetínský
rodák Emil Hlavica (1887-1952), sochař, malíř, ilustrátor, žák a spolupracovník věhlasného
sochaře profesora J. V. Myslbeka.
Za prohlídku stojí také štuková plastika J.
A. Komenského na zdi sousední školy vedle
portálu. Neznámý umělec ji vytvořil v roce
1911 stejně jako plastiku učedníka na opačné
straně portálu.

Ze Smetanových sadů přejdeme na ulici
Masarykova, dojdeme po ní ke kruhovému
objezdu, v jehož blízkosti se v malém parku
nachází sousoší Radost ze života. Je součástí kruhové kašny, která je v neutěšeném
stavu už po mnoho let, a vodní prvek, se kterým
autor počítal, k velké škodě chybí. Akademický
sochař Alois Šutera (1933 -1983), rodák ze
Zlína, žák významného sochaře profesora Jana
Laudy, vytvořil sousoší svou nejoblíbenější
osobitou technikou -pálenou hlínou. Jednotlivé
bloky sestavoval až na místě v kašně.
Odbočíme-li na kruhovém objezdu vlevo
na ulici Bezručova, najdeme před budovou
základní umělecké školy bronzovou sochu
Houslistka. Autorem je holešovský rodák, akademický sochař Vladimír Kýn (1923-2004),
žák znamenitého sochaře profesora Karla
Pokorného. V. Kýn vytvořil pro Holešov také
dvě medaile F. X. Richtera.
Když se vrátíme k objezdu a vydáme se
podél policejního internátu, spatříme u boční zdi
skryté bronzové sousoší Osvobození, které
ve stylu socialistického realismu vytvořil v roce
1984 akademický sochař Antonín Kulda, žák
proslulého sochaře Otakara Španiela, tvůrce
mnoha medailí. Sousoší stálo do roku 1990
na náměstí, kde se nyní nachází kašna. Přejdeme-li parkoviště u obou supermarketů na ulici
Zlínská, uvidíme v zahradě blízko chodníku
hodnotnou barokní památku - pískovcovou
sochu sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora.

Grohovou ulicí dojdeme na křižovatku
a vydáme se Plačkovem, kde stojí dvě zajímavé sochy, památky chráněné státem - Immaculata a sv. Florián - od neznámých autorů.
V Grohově ulici na hřbitově je několik uměleckých sochařských děl. U nové obřadní síně
stojí památník obětem nacismu, na němž
je bronzová reliéfní plastika od akademického
sochaře Julia Pelikána (1887-1969), žáka
J. V. Myslbeka. Za starou obřadní síní, poblíž
hrobu obra Jana Drásala, je na náhrobku rodiny Vítkovy a Musilovy další Pelikánovo dílo,
mramorový vysoký reliéf Stesk.
Pokračování na str. 19
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Stručný průvodce sochařskými díly v Holešově
Pokračování ze str. 18
Téměř na konci hřbitova se mezi štíhlými
tújemi tyčí pomník Oldřicha Seilera, holešovského rodáka, účastníka protifašistického
odboje. Autorem bronzové busty je akademický
sochař František Fabiánek (1884-1967), žák
slavného francouzského sochaře Augusta
Rodina.
V ulici Palackého stojí na prostranství
před budovou gymnázia pomník T. G. Masaryka. Sochu našeho prvního prezidenta
vytvořil v letech 1925 -1927 akademický sochař
Otto Gutfreund (1889-1927), jehož díla patří
k modernímu sochařství v Evropě. O. Gutfreund byl žákem proslulého francouzského
sochaře E. A. Bourdella. Podle umělcovy sochy
byl v roce 1994 zhotoven holešovský bronzový
odlitek.
U gymnázia se nachází ještě jedna socha,
v zahradě trochu utajena málo vhodným umístěním - bronzová busta Jiřího Wolkera, kterou
vytvořil bývalý žák holešovského gymnázia, již
zmíněný sochař Vladimír Kýn.

Vydáme-li se na sídliště Novosady, najdeme před minimarketem a restaurací Archa
kamennou sochu Dívka s jablky od již zmíněného sochaře Jana Habarty.
Zajímavou rozměrnou kamennou plastiku
můžeme spatřit ve Všetulích před Sfinxem.
Stávala dříve v zahradě domu Kneislových
(na rohu ulice Palackého a Grohovy), původních majitelů Sfinxu. Továrník si ji údajně
nechal dovézt z Egypta. Když byla postavena
nová fabrika, byla plastika později přemístěna
před ni. Socha sfingy je umístěna na soklu,
na jehož bočních stěnách jsou reliéfy se zástupem lidí a zvířat klanících se faraónovi. Je
dost znehodnocena nedávným nevhodným
nátěrem, jsou na ní také výrazné praskliny,
v nichž roste lišejník.
Myslím, že máme v našem městě hodnotná sochařská díla, která stojí za pozastavení
a prohlídku. Snad těchto pár řádků pomůže
pozorovatelům soch rozšířit poznatky.
Jiří Valenta

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOLEŠOV
vyhlašují

VÝTVARNOU
SOUTĚŽ
ke 200. výročí narození
K. H. Máchy
Nechte se inspirovat životem
i dílem K. H. Máchy a své výtvarné
práce s „máchovskou tematikou“
můžete odevzdávat do 12. 11. 2010
v knihovně.
Vyhodnocené práce budou
odměněny a prezentovány
na výstavě ve studovně
i na webových stránkách knihovny.
TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE!

Slavnostní připomínka státního
svátku České republiky
Město Holešov ve spolupráci s MKS Holešov zve občany města na setkání u příležitosti vzniku samostatného Československa a následně na slavnostní koncert ke státnímu
svátku ČR.
Středa 27. října 2010
• 17.00 hodin - setkání u památníku T. G. Masaryka
Palackého ulice před Gymnáziem Ladislava Jaroše
• 19.00 hodin - slavnostní koncert Filharmonie B. Martinů Zlín
Velký sál zámku Holešov - vstup volný
Dirigent (klavír): Vojtěch Spurný
Program: A. Rejcha: Předehra D dur; A. Vranický: Symfonie C moll; L. van Beethoven:
Koncert pro klavír a orchestr D dur, op. 61 (autorská verze houslového koncertu)
Vstupenky si zájemci mohou vyzvednout v Městském informačním centru (nám. Dr. E.
Beneše 17) od 15. října 2010. Vstupenky budou k dispozici do naplnění kapacity sálu.
Zdeněk Janalík, starosta
Rudolf Seifert, místostarosta; Josef Bartošek, místostarosta

Dirigent Vojtěch Spurný.
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Dobré dílo sester svatého Kříže v Holešově - dokončení seriálu
Osudy vyhnaných sester
(po roce 1950)
Sestry sv. Kříže z Holešova byly umístěny
v centralizačním klášteře v Bohosudově (1950
-1951). Bylo zde internováno celkem 266 sester
sv. Kříže a 170 sester dominikánek svezených
z různých klášterů v Čechách a na Moravě.

SERIÁL

vlastnictví na Československý stát - Okresní
ústav národního zdraví v Holešově. V roce 2002
předal Okresní úřad Kroměříž jako organizační
složka státu bývalý objekt kláštera s příslušnými
pozemky bezúplatně do vlastnictví města Holešov s podmínkou, že nabyvatel se zavazuje
po dobu 10 let nepřevést nabyté nemovitosti
na jiného a užívat je pro účely zdravotnictví.
Dnes je v objektu někdejšího kláštera umístěna
poliklinika jako hlavní zdravotnické centrum
v Holešově, ve kterém je soustředěna většina
odborných lékařů. Milosrdné sestry sv. Kříže
vykonaly v Holešově za 57 let svého působení
velké dílo křesťanského milosrdenství a zapsaly
se nesmazatelně do historie města. Byly nadějí

Významné křesťanské, duchovní, vzdělávací a kulturně-společenské centrum města
Holešova bylo před 60 lety násilně zlikvidováno, ale stopy působení řeholnic jsou ve městě
patrné dodnes. Posledními viditelnými doklady
jejich činnosti jsou objekty, ve kterých rozvíjely
své služby pro holešovskou veřejnost, zejména budova kláštera. Lze jen litovat, že vedení
města opomnělo při rekonstrukci bývalého
klášterního objektu vsadit do nové fasády nebo
ve vstupní části polikliniky pamětní desku, která
by navždy připomínala zločinné vyhnání ženské
řeholní komunity z Holešova a významné působení sester sv. Kříže v našem městě. Pokusí se
o nápravu této novodobé křivdy ještě stávající
zastupitelstvo města, nebo až to
nové, které bude zvoleno v podzimních komunálních volbách?

V polovině října 1950 nastoupily do několika
továren. Pracovaly v porcelánce Tepor v Bohosudově, v Oděvní službě, dojížděly do Fruty
v Ústí nad Labem aj. Jejich osobní svoboda byla
omezena. Státní orgány si rozdělovaly sestry podle své libovůle. Své
vyhnanství v Bohosudově opustily
během roku, když zdejší klášter
Poděkování
připadl vojenské správě. Poté jako
Je milou povinností podětovární dělnice putovaly z místa
kovat všem, kteří jakkoli pomohli
na místo, především po různých
při zpracování tohoto příspěvku,
textilních továrnách. Teprve v pozpředevším tím, že poskytli různé
dějších letech se některé řeholnice
dokumenty a materiály týkající se
mohly vrátit na Moravu a prožily
působení sester sv. Kříže v Holeposlední léta svého života v charitšově a trpělivě odpovídali na mé
ních domovech v Choryni a v Bordotazy. Za mnohé vděčím zejména
šicích. Staré a nemocné sestry byly
sestrám Pavle Křivánkové a Mironejprve převezeny z Bohosudova
slavě ze společenství Milosrdných
do objektu bývalého kněžského
sester sv. Kříže v Kroměříži, řediteli
semináře ve Vidnavě ve Slezsku
Státního okresního archivu v Kroa nedlouho poté do centralizačměříži panu Miroslavu Olšinovi,
ního kláštera v Bílé Vodě. Daleko
pracovnici farní knihovny v domě
od domova zde na českoslovenU sv. Martina v Holešově paní Ludsko-polských hranicích prožily
mile Pavlíkové a panu Václavu
sestry sv. Kříže až 42 let, během
Radostné setkání po 62 letech: někdejší žák holešovské klášterní maMěsícovi z Katastrálního úřadu,
nichž 153 sester zemřelo.
teřské školy (a autor článku) a jeho učitelka sestra Bohumila Bočková,
detašované pracoviště Holešov.
Z těch, které působily v roce
poslední žijící sestra, která působila v klášteře sester sv. Kříže.
Zvlášť vděčně jsem při studiu
1950 v Holešově, jsou zde pochovány sestry Aloisie Škopová, Děpolda pro všechny potřebné - chudé, staré, opuštěné materiálů a sestavování příspěvku vzpomínal
Fojtíková, Isabella Podzemná a Vlastimila a nemocné lidi. Významná byla jejich výchovná na své první učitelky v holešovské klášterní
a vzdělávací činnost - školy pro nejmenší děti až mateřské škole a ve zdejší Narodní chlapecké
Pospíšilová.
po ty dospívající, vedení k hudbě, k prohlubo- škole - sestry Bohumilu Bočkovou a Milenu
vání jazykových znalostí i k praktickým doved- Pólovou, které se svým malým žákům a žačkám
Slovo na závěr
Budova bývalého kláštera sester sv. Kříže nostem. Mnohým z hledajících pomohly nalézt věnovaly s nevšední péčí, dobrotivostí a obětav Holešově včetně příslušných pozemků byla pevné duchovní hodnoty v životě. V letech vostí. Je pro mne mimořádnou radostí, že jsem
po vyhnání sester přidělena koncem roku 1950 nesvobody byly pro nás příkladem svou věrností sestře Bohumile mohl po dvaašedesáti letech
rozhodnutím vládní dislokační komise pro účely a statečností. Za jejich dobré dílo jim patří naše za to všechno poděkovat osobně.
ministerstva národní obrany a byla zde umístě- úcta a vděčnost a tichá omluva za dlouholeté
Ing. František Rafaja
na okresní vojenská správa. V roce 1957 přešlo křivdy, ponižování a umlčování.

Andělé kolem nás

Jedna z „andělských“ fotografií Roberta Rohála.
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Tematicky laděnou výstavu nazvanou „Andělé kolem nás“
připravil redaktor Holešovska Robert Rohál. I když vernisáž
je naplánována na sobotu 23. října v Galerii Blanky Hrubé
v Hukvaldech, malá prezentace části osmnáctiobrazové kolekce proběhne také v Holešově, a to v pátek 8. října v rámci
Podzimní mode show Lenky Holotíkové.
„Pravda je, že část výstavy sice představím v Holešově,
ale kompletní kolekce opět černobílých fotografií bude k vidění
od 23. října do konce letošního roku v Galerii Blanky Hrubé
v Hukvaldech. Jsem vděčný za tuhle příležitost, jednak jde
o krásnou galerii, jednak kouzelné místo, které je mimochodem
rodištěm Leoše Janáčka. Spolu se mnou budou vystavovat
paní galeristka a její manžel. Ona předvede keramické anděly,
zatímco on bude prezentovat kovové plastiky. Kulturní program
osvěží zpěvák skupiny Motus Peter Lupo Majkrič a mode show
návrhářky Lenky Holotíkové,“ říká Robert Rohál.
V březnu příštího roku by měl Robert Rohál vystavovat
v Zámecké galerii v Holešově společně se s Milanem Cahou
a zpěvačkou Evou Pilarovou. Ta už má na svém kontě taky
pěknou řádku výstav fotografií doma i v zahraničí.
Jana Zapletalová
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VÝROČÍ - ŘÍJEN 2010
1. 10. 1910 Narozen SOUSEDÍK, Miloslav
Josef, básník, dramatik, prozaik, psal romány, cestopisné črty, pohádkové hry pro děti,
básně, působil ve Zlíně (+ 21. 2. 2003) - 100.
výr. narození
2. 10. 1915 Narozena v Holešově SKÁLOVÁ,
Ema, herečka, hrála ve Východočeském divadle
v Pardubicích, v Českém divadle v Olomouci,
v Realistickém divadle v Praze - 95. výr. nar.
3. 10. 1920 Narozen LOUDA, Jiří, genealog,
heraldik, knihovník, navrhl znaky a prapory
řady českých a moravských měst a obcí, roku
1990 se podílel na tvorbě státního znaku ČSFR
a roku 1992 vytvořil státní znak a prezidentskou
standartu - 90. výr. narození
4. 10. 1845 Narozen SLAMĚNÍK, František,
překladatel, redaktor, spisovatel, významný
komeniolog, překladatel spisů J. A. Komenského do němčiny, působil v Kroměříži, Kojetíně,
Přerově (+ 2. 7. 1919) - 165. výr. narození
5. 10. 1900 Narozen SOJÁK, František, profesor gymnázia v Holešově, autor odborných
prací (+ 13. 1. 1970) - 110. výr. narození
6. 10. 1750 Zemřel FRITSCH, Gottfried Bohumír, sochař, štukatér, autor sochařské výzdoby
hřbitova ve Střílkách, vyzdobil kapli Rottalů
v Holešově (* 1705) - 260. výr. narození
7. 10. 1910 Narozen v Kostelci u Holešova
ANDRLÍK, Antonín, středoškolský profesor,
lingvista, regionalista, historik, autor publikací
z dějin Holešova a okolí, přednášková činnost
(+ 6. 9. 1998) - 100. výr. narození
8. 10. 1905 Zemřel HARTEL, Moritz, architekt,
malíř, muzejní pracovník (* 10. 11. 1859) - 105.
výr. úmrtí
9. 10. 1925 Narozen v Hulíně JANÁČEK,
Josef, archivář, historik, autor literatury faktu, působil v Praze (Archiv hl. města Prahy,
Historický ústav ČSAV), věnoval se historii
Prahy a dějinám 16. - 17. století, spolupráce
s tiskem, rozhlasem, autor populárně naučných
knih z oboru historie (+ 20. 10. 1994) - 85. výr.
narození
10. 10. 1990 Zemřel MATÝSEK, František,
publicista, spolupracoval s muzeem ve Valašských Kloboukách, ovládal několik jazyků, vydal
učebnici etruštiny, osobnost Valašska (* 28. 10.
1919) - 20. výr. úmrtí
11. 10. 2000 Zemřel BARTOŇ, Josef Bernard,
spisovatel, překladatel, napsal a přeložil několik
knih s řádovou a duchovní tematikou, působil
i v Kroměříži (* 4. 1. 1920) - 10. výr. úmrtí
12. 10. 1925 Narozen ZBRANEK, Bohumil,
prozaik, povídky z Valašska (+ 22. 9. 1986) - 85.
výr. narození
13. 10. 1870 Narozen ŠIŠKA, František,
řezbář, specializoval se na kostelní práce, vyřezával i loutky, působil ve Zlíně (+ 7. 9. 1963)
- 140. výr. narození
14. 10. 1890 Zemřel FRIČ, Josef Václav,
český politik, básník, publicista (* 5. 9. 1829)
- 110. výr. úmrtí
15. 10. 1970 Zemřel ZHÁNĚL, Jan, konzervátor památkové péče, archeolog, vydával články
z kulturní historie, muzejnictví i regionalismu
(* 21. 8. 1900) - 40. výr. úmrtí
16. 10. 1935 Zemřel TESAŘ, Petr, archivář,
kronikář, vlastivědný pracovník, historik, působil
i v Kroměříži, Záhlinicích (16. 10. 1935) - 75.
výr. úmrtí
17. 10. 1995 Zemřel AUDY, Oldřich, autor
rozhlasových her, básník, literární teoretik, nakladatelský redaktor, prozaik, zásluhy o budování Státního nakladatelství dětské knihy, autor
čítanek pro základní školy a gymnázia (* 16. 4.
1911) - 15. výr. úmrtí

18. 10. 1925 Narozen MIŠUREC, Zdeněk,
etnograf, hudebník, zakládající člen Slováckého
krúžku v Praze, působil v Ústavu pro etnografii
a folkloristiku ČSAV v Praze, řídil informační
bulletin Zpravodaj koordinované sítě vědeckých
informací pro etnografii a folkloristiku, spolupráce s rozhlasem a televizí, založil v Praze
cimbálovou muziku souboru Dolina, osobnost
Valašska (+ 18. 7. 2009) - 85. výr. narození
19. 10. 1870 Narozen KRUMPHOLC, Josef,
učitel, historik, badatel, komeniolog, správce
Komenského muzea v Přerově, spoluzakladatel
a redaktor Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy (+ 3. 3. 1950 v Holešově) - 140.
výr. narození
20. 10. 1945 Narozena BRANDTSTETTROVÁ, Marie, etnografka, zaměření na výzkum
zemědělství a lidový oděv, osobnost Valašska
- 65. výr. narození
21. 10. 1875 Narozen BOGNER, Adolf, dramatik, prozaik, básník, ochotnický herec, psal
divadelní hry pro ochotnické spolky, vydával
edici Divadelní hry A.B., autor řady rozhlasových pořadů, působil ve Valašském Meziříčí (+
3. 11. 1947) - 135. výr. narození
22. 10. 1885 Narozena BUZKOVÁ, Pavla,
básnířka, literární kritička, prozaička, esejistka,
pracovnice v ženském hnutí (+ 15. 4. 1949) 125. výr. narození
23. 10. 1935 Zemřel HUBÍK, Karel, kněz,
filozof, spisovatel (* 10. 2. 1872 v Třeběticích)
- 75. výr. úmrtí
24. 10. 1925 Zemřel BAAR, Jindřich Šimon,
katolický kněz, prozaik, básník a národopisec
(* 7. 2. 1869) - 85. výr. úmrtí
25. 10. 1895 Narozen ŠRÁČEK, Jan, profesor
holešovského gymnázia, od r. 1933 starosta
Holešova, po r. 1945 předseda okresního národního výboru, organizátor kulturních akcí,
pracoval v památkové komisi (+ 5. 12. 1980)
- 115. výr. narození
26. 10. 1960 Zemřel PUSTKA, Antonín,
sběratel lidových písní, spolupracoval s Leošem
Janáčkem, sebral na 320 lidových písní, zabýval
se historií Kunčic pod Ondřejníkem, osobnost
Valašska (* 4. 5. 1877) - 50. výr. úmrtí
27. 10. 1940 Zemřel TAUBER, Otokar, básník
(* 8. 12. 1872) -70. výr. úmrtí
28. 10. 1730 Narozen
CHVÁTAL, Martin Ferdinand, grafik, malíř, vyhledávaný portrétista, člen akademií umění ve Vídni, Londýně
a Petrohradě (+ 11. 1. 1809)
- 280. výr. narození
29. 10. 1995 Zemřel ZUBER, Rudolf, archivář,
historik, knihovník, spisovatel, spolupráce s Muzeem
Kroměřížska v Kroměříži,
zájem o církevní historii,
vlastivědné práce k historii
Jesenicka (* 23. 1. 1912) 15. výr. úmrtí
30. 10. 1970 Zemřel
BUKÁČEK, František, kulturně-osvětový pracovník,
divadelník, vlastivědný pracovník, ochotnický režisér,
ředitel ochotnického spolku Tyl, starosta muzejního
spolku Palacký, zakladatel
Východočeského uměleckého salónu, publikoval
v časopise Jitřenka (* 8. 6.
1882) - 40. výr. úmrtí

31. 10. 1975 Zemřel STRNADEL, Antonín,
grafik, ilustrátor, malíř, scénograf, významný
představitel poválečné ilustrace vycházející
z lidových tradic, tvorba čerpá z folkloristických
motivů Valašska (* 10. 5. 1910) - 35. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 10. 1925 Narozen PIŇOS SIMANDL, Alois,
hudební skladatel, autor komorních, orchestrálních, vokálních, audiovizuálních, elektronických skladeb, písní (+ 19. 9. 2008) - 85. výr.
narození
5. 10. 1980 Zemřel TALPA, Jaroslav, dirigent,
hudební skladatel, organizátor hudebního života, sbormistr, upravoval lidové písně (* 22. 5.
1894) - 30. výr. úmrtí
13. 10. 1855 Zemřel RIEGER, Gottfried, dirigent, hudební skladatel, založil hudební ústav,
kde vyučoval nástrojové hudbě, zpěvu a teorii,
působil jako dirigent oratorních a symfonických
koncertů a jako divadelní dirigent (* 1. 5. 1764)
- 155. výr. úmrtí
15. 10. 1900 Zemřel FIBICH, Zdeněk, dirigent,
dramatik, sbormistr, hudební skladatel, sbormistr Prozatímního divadla v Praze, dramaturg
Národního divadla v Praze (* 21. 12. 1850)
- 110. výr. úmrtí
16. 10. 1875 Narozen ČERNÝ, František,
houslista, bubeník, kapelník, hudební skladatel,
trumpetista, autor populárních skladeb, pochodů, operet (+ 26. 8. 1943) - 135. výr. narození
17. 10. 1895 Narozen ŠKROBÁK, Ferdinand,
dirigent, hudební skladatel, psal pochody a valčíky, osobnost Valašska (+ 24. 8. 1989) - 115.
výr. narození
25. 10. 1930 Narozen JEMELÍK, Antonín, hudební skladatel, klavírista, psal klavírní skladby,
melodramy (+ 14. 1. 1962) - 80. výr. narození
26. 10. 1985 Zemřel KUPKA, Karel, dirigent,
sbormistr opery, hudební skladatel, autor různých žánrů od oper, baletů, kantát, komorních
děl až po scénickou hudbu pro ostravskou
činohru (* 19. 6. 1927) - 25. výr. úmrtí
27. 10. 1895 Narozen BALATKA, Antonín,
dirigent, hudebník, pedagog, hudební skladatel,
publikoval články o hudbě v Hudebních rozhledech, Lidových novinách (+ 25. 6. 1958) - 115.
výr. narození
28. 10. 1985 Zemřel VALOVÝ, Evžen, houslista,
hudební kritik, hudební teoretik, hudebník, autor knih
o sborovém zpěvu, hudební psychologii a intonaci,
autor recenzí oper v Lidové
demokracii, spolupracoval
s brněnským studiem Čs.
rozhlasu (* 16. 11. 1920) 25. výr. úmrtí
29. 10. 1970 Zemřel KONVALINKA, Karel, pedagog,
sbormistr pěveckých sborů,
sběratel lidových písní, hudební skladatel, psal skladby
klavírní, dětské písně, ženské písně, smíšené, sbíral
horácké lidové písně (* 21.
12. 1885) - 40. výr. úmrtí
31. 10. 1855 Narozen TUŠEK, Antonín, houslista,
hudební pedagog, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, napsal skladby varhanní a chrámové (+ 3. 4. 1925)
- 155. výr. narození
HK
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Jablíčkový týden v Mateřské škole v Masarykově ulici v Holešově se opět vydařil. Děti jablíčka využily v každé činnosti po celý týden.
Pochutnaly si na kompotu, malovaly jabloně, povídaly si o jabloňce a přírodě okolo ní, cvičily s papírovými jablíčky a nejen to. Do jablíčkového
týdne se zapojili i rodiče, kteří pro své děti připravili spoustu jablečných dobrot.

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

22

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
se uskuteční v plném hudebním provedení 23.
10. v 19 hodin v Městském divadle ve Zlíně
a 25. 10. v 19 hodin 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.
Předprodej vstupenek: MIC Holešov
(omezené množství) - tel. 573 395 344 +
Městské divadlo Zlín - tel. 577 636 207.
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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 15.00 - 18.00
Zveme Vás
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
9. 10. Taneční a sportovní odpoledne v TYMY
od 15.00 do 18.00, tančíme s Olinkou moderní tanec a sportujeme s Kubou, cena: 10,-/os. (možno
přihlásit předem)
11. 10. Zdobení textilií a triček tištěnou metodou od 15.00 do 17.00, (přihlášky do 7. 10.),
s sebou bavlněné tričko nebo jiný kousek textilu
světlé barvy, cena: 50,12. 10. Pletení košíků z papíru od 16.00, s sebou starý papír a jehlici č. 2, cena: 100,- (přihlášky
do 10. 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, florbalu
14. 10. Dračí dílny od 15.00 do 16.30, vlastnoruční výroba draků s lektorem, cena 40,- (přihlášky do 12.10.)
16. 10. Trek SEVERSKÉ CHŮZE aneb nordic
walking, sraz v 9.00 na AN Holešov - trasa
Holešov - Tesák - Hostýn a zpět, trekové hole
k zapůjčení v TYMY, startovné 20,- (přihlášky
do15. 10.)
16. 10. Šikovné ručičky, od 15.00 do 18.00
lidová řemesla a keramika, cena: 20,- (přihlášky
do 15. 10.)
15. - 17. 10. Podzimní víkendovka, přihlášky
a informace v kanceláři, cena: 220,19. 10. Drakiáda, sraz v 15.30 u TYMY, startovné: 10,19. 10. Beseda „Jak se prosadit“ v ICM
od 15.00
19. 10. Výroba dýní z krepového papíru
od 16.00, cena: 40,- (přihlášky do 17. 10.)
22. 10. Křížem krážem Holešovem, start
od 15.00 do 16.00 od informačního centra Holešov na náměstí
24. 10. Turnaj ve FLOORBALE - prezentace v 9.00, hole možno zapůjčit, s sebou obuv
do haly a pití, startovné: 10,-/hráč (přihlášky
do 21. 10.)
31. 10. Dámská jízda od 15.00 připraven
pestrý program, vstupenky v předprodeji
Podzimní prázdniny s TYMY: středa 27.
10. a pátek 29. 10. od 8.00 do 16.00 výtvarně-keramický den, podzim s tancem
(dopolední tancování), tymyjánský trojboj
- stolní tenis, fotbálek, kulečník (přihlášky
do 22. 10.)
Připravujeme na listopad a prosinec
2. 11. Slavnost dýní - výtvarka pro rodiče
s dětmi
5. 11. Slavnost broučků
20. 11. Oblastní kolo dětské porty „Všetulské dostavník“
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu

27. 11. O všetulskou lentilku - soutěž v latinskoamerických tancích
5. 12. Festival pódiových skladeb
11. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. R.
18. 12.Vánoční Vídeň
DISNEY ON ICE - 8. 12. odjezd v 16.00 AN
Holešov
Lední revue z kouzelného světa Disneylandu v Ostravě, čeká vás rodina Úžasňákova,
Mickey Mouse, Balů, piráti a další. Cena: 690,-/
os. (doprava, vstupenka, průvodce), přihlášky
do 30. 10.
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
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: 1.800,-/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: 1.000/školní rok
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
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: 1.000,-/šk.rok
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
FOTOGRAFOVÁNÍ
výuka zdařilé fotografie s jednoduchým digitálem jak pořídit hezké foto, zpracování fotografie
na PC, přihlášky v kanceláři TYMY
FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky a holky od 5 let, zájemci, hlaste se v kanceláři TYMY
Vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽE
„Letní dobrodružství“ - soutěžícím je dítě,
popř. děti na fotografii (ne autor fota), formát
fotografie min. 9 x 13 a max. 20 x 15 cm, fotografie doručte osobně nebo 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.)
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

Činnost v TYMY je v plném proudu
SVČ - TYMY zahájilo svoji činnost hned od 1. září.
V průběhu měsíce se u nás uskutečnila spousta
různých akcí, dny otevřených dveří, Den bez aut,
Den zdraví a další akce. V průběhu září zahájila
činnost také většina kroužků a zájmových útvarů.
V současné době je možné se ještě do všech zájmových činností přihlásit a zapojit. Velkou radost
máme hlavně z nových aktivit, které obohatily naši
letošní nabídku. V krásné, nově zrekonstruované
kuchyňce zahájil činnost kroužek „Pečeme s Janou“. K našemu překvapení se do kroužku přihlásily samé malé děti ve věku od 5 do 8 let. Děti
mají velký zájem naučit se nové recepty, a být
tak dobrými pomocníky v kuchyni svým
maminkám. Věříme, že nadšení u dětí vydrží a držíme jim palce v jejich kuchařském
umění. Zveme také další zájemce do naší
kuchyně, ale nejen do ní. Všechny kroužky
jsou stále otevřené.
Srdečně všechny zveme také v sobotu,
kdy máme v TYMY otevřeno. 9. 10. se
bude konat Taneční a sportovní odpoledne
od 15.00 a 16. 10. rukodělné, keramické
a výtvarné dílničky pro šikovné ručičky.
16. 10. také organizujeme první vycházku do přírody - tzv. trek severské chůze.
15. - 17. 10. mohou s námi děti prožít
dobrodružství na podzimní víkendovce.
Těšíme se na malé i velké návštěvníky
všech akcí!
Mgr. Jarmila Vaclachová,
V krásné, nově zrekonstruované kuchyňce byla zahájena
ředitelka SVČ - TYMY
činnost kroužku „Pečeme s Janou“.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - VÝBĚR NA ŘÍJEN
Beletrie
BOUČKOVÁ, Tereza - Boží a jiná muka:
Fejetony o lásce ke kolu. Doporučeno jako
povinná četba ženám, které mají za muže
cyklistu.
BUKOWSKI, Charles - Pobryndané spisy:
Dosud nesebrané povídky a eseje amerického
autora z let 1944-1990.
CABON, Michael - Záhady Pittsburghu:
Příběh o zvláštním milostném trojúhelníku,
zasazený do industriálního Pittsburghu a ozvláštněný lehkou kriminální zápletkou.
HAKL, Emil - Pravidla směšného chování:
Nová próza navazuje na novelu „O rodičích
a dětech“. Ve třech příbězích píše vypravěč
svou soukromou kroniku dosavadního života.
CHAUVEL, Patrick - Válečný reportér: Strhující svědectví světoznámého fotoreportéra
o lidské krutosti i solidaritě.
MATOUŠEK, Ivan - Oslava: Autor v próze
nahlíží na osud hlavní postavy umírajícího muže
z trojí perspektivy - jednak prostřednictvím
lapidárních deníkových záznamů ústředního
hrdiny, dále pásmem glos jeho syna a nakonec
symbolicky laděným komentářem vypravěče.
MURAKAMI, Haruki - O čem mluvím, když
mluvím o běhání: Kniha memoárů, která zaujme tři typy fanoušků - autorovy skalní příznivce, pro které je kultovní postavou, pak hledače
receptu, jak se stát spisovatelem a nakonec,
jak jinak, běžce na dlouhou trať.
OATES, Joyce Carol - Hrobařova dcera:
Román je inspirovaný životními osudy autorčiny babičky, je poctou dětem druhé světové
války.
PALAHNIUK, Chuck - Pygmej: Protagonistou
nového románu amerického autora je třináctiletý chlapec, který přijíždí do USA v rámci
výměnného studentského programu.
PEINKOFER, Michael - Stín Thovta: Pokračování historické ságy s archeoložkou Sarah
Kincaidovou.
RAPP, Adam - Rok nekonečného strádání:
Kniha popisuje jeden rok začínajícího spisovatele v New Yorku.
SANSOM, C. J. - Vladař: Historický detektivní
román z doby Jindřicha VIII.
VONDRUŠKA, Vlastimil - Letopisy královské komory. V: Dva detektivní příběhy písaře
královské komory Jiřího Adama z Dobronína
se odehrávají v 16. století.

Naučná literatura
BÍLEK Jiří - Bílá místa české historie. 1.
Poslední noc velkého vojevůdce: Autor
mapuje významné události 17. století, období,
které představuje důležitý zlom v naší národní
historii.
COHEN, Martin - Filozofické příběhy: Anglický autor bestsellerů o filozofii představuje
ve třiceti kapitolách - esejích třicet významných
filozofů.
ČERMÁK, Petr - Váňa, král koňáků: Publikace představuje kariéru člověka po všech
stránkách naprosto výjimečného.
DIESTLER, Radek - Tři sestry. 25 let ve 25
obrazech: Historie hudební skupiny Tři sestry zaznamenána v časovém úseku pětadvaceti let.
GRÖSSING, Sigrid-Maria - O trůn a lásku:
Autorka v této knize představuje ryze osobní
starosti a nesnáze panovnických rodin Habsburků.
HOMOLA, Matěj - Namasté babá aneb Kapela v Indii: Cestopis, který vznikl z dvouměsíční cesty některých členů hudební skupiny
Wohnout po jižní části Indie, doplněný množstvím barevných fotografií.
CHYTILOVÁ, Věra; PILÁT, Tomáš - Věra
Chytilová zblízka: Z rozhovorů Věry Chytilové s Tomášem Pilátem vznikla jedinečná
kniha vzpomínek, v níž slavná česká režisérka
čtenářům otevřeně předestírá soukromý i profesní život.
KODRLOVÁ, I.; ČERMÁK, I. - Sebevražedná
triáda: Studie věnované třem spisovatelkám
- Virginii Woolfové, Sylvii Plathové, Sarah Kaneové, které svůj život ukončily sebevraždou.
MESSNER, Reihold - Červená světlice
na Nanga Parbatu: Dne 27. června 1970 se
podařil bratrům Reinholdu a Güntheru Messnerovým výstup na vrchol Nanga Parbatu.
Sestup však skončil tragicky - Günther zahynul
pod lavinou.
MOTL, Stanislav - Svědek z cely smrti:
Ojedinělá publikace mapuje osudy Čechů před
soudy třetí říše a poválečné osudy jejich soudců a katů.
NAUMAN, Friedrich - Dějiny informatiky:
Kniha zpracovává zajímavé a velmi obsáhlé
téma, které doposud není pokryto odpovídající
českou publikací.
VERNER, Miroslav - Chrám světa: Svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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ve výpravné publikaci egyptologa, archeologa
a epigrafika.
Knihy pro dětské čtenáře
ARNOLD, Nick - Návod k použití lidského
těla: Příručka, bez které jednoduše nemůžete
žít. Objevíte řadu fantastických věcí, o kterých
vůbec nevíte, že je máte.
AWDRY W. a Ch. - O mašince Tomášovi. 7:
Ahóóój! Užitečné mašinky za vámi přijíždějí se
svými dalšími příběhy.
BREZINA, Thomas - Šíleně divocí andílci. Líbat anděly je nebezpečné: Tajemné, odvážné,
vtipné. Smějí se andělé líbat? Pro třináctiletou
Vicky je odpověď nad slunce jasná: rozhodně!
DEARY, Terry - Hrobka hrůzy: Dobrodružný
příběh ze starověku, kdy hrobku faraona Tutanchamona navštívili vykradači hrobů.
FITZPATRICK, Becca - Zavržený: Dívčí román o posvátné přísaze, zavrženém andělu
a zakázané lásce.
FLANAGAN, John - Hraničářův učeň. Kniha
osmá: Králové Clonmelu je osmé pokračování
příběhů o Willovi a jeho přátelích.
GRAY, Claudia - Akademie Evernight: Bianca navštěvuje strašidelnou internátní školu, která je plná bezohledných spolužáků. Výjimkou
je Lucas, je jiný než ostatní...
POSKITT, Kjartan - Fantom X. Algebra:
Záruka - v této knize z edice Vražedná matematika nenajdete žádné odporné příklady
nebo výpočty!
POTTER, Beatrix - Dobrodružství králíčka
Petra: Příběhy malého králíčka a jeho zvířecích
kamarádů.
SAGE, Angie - Syren: V pátém pokračování
fantastické série se Septimus se svým drakem
Ohnivákem vydává znovu na dalekou pouť přes
moře, aby přivezl své přátele zpátky domů.
TEISINGEROVÁ, Zdenka - Človíček a Človíčka: Jak se žilo přavěkému člověku, kdy
ještě číhali v pralesích pravěcí ještěři a paryby
plavaly v prařekách? Příběhy známé z televizních večerníků.
WHITE, E.E. - Můj příběh. Titanic: Fiktivní
deník mladé dívky, která na palubě Titaniku
prožívá noc plnou děsu a odvahy, zoufalství
a hrdinství.
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesoc.cz.
IŽ
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Překvapením pro čtenáře budou možná některé zákruty
a třinácté komnaty mého života, říká Jiří Zapletal
Nová kniha vychází tento týden Jiřímu
Zapletalovi. Jmenuje se „Jen vzpomínky
tu zůstanou (díl třetí: Ve službách Thálie)“.
Zatímco v Holešově proběhl křest za účasti
herců Kláry Apolenářové a Bohumila Švarce
v úterý 5. října, v Liberci, kde Jiří Zapletal působil řadu let, bude křest ve čtvrtek
7. října. Následující povídání by mělo naznačit nejen to, o čem ve své nejnovější knize
slavný holešovský rodák píše, ale mělo by
přinést i novinky z jeho profesního života.

Existuje role, která vás minula?
Samozřejmě že existuje. Je tomu tak téměř u každého herce. Nesmím si ovšem myslet,
že mohu hrát všechno. Jsou role, které se mi
třeba líbí, jsou pro mne zajímavé, přitažlivé,
ale neodpovídají mému typu, mému naturelu.
Ale bývá tomu i tak, že se v divadle hraje
hra, kde je postava, která by mým hereckým
předpokladům odpovídala, ale hraje ji někdo
jiný - jen proto, že je režisérovým oblíbencem,
kterým já nejsem. Vzpomínám na jeden takový
zářný příklad: Začátkem osmdesátých let se
v Liberci hrál Shawův „Pygmalion“. Všichni
byli přesvědčeni, myslím tím své kolegy, že
roli profesera Higginse budu hrát já stejně tak
jako Franta Peterka bude hrát starého Doolitla
a Zora Božinová paní Higginsovou. Já jsem
měl pro tu roli všechny předpoklady typové
i věkové stejně jako shora jmenovaní kolegové.
Ale nestalo se tak! Hrál to někdo jiný, herecky
ani typem vůbec neodpovídající oněm třem
postavám. Jen proto, že tu sehrály roli důvody
osobní, a ne umělecké. Tak to ovšem u divadla
chodí. A asi nejen u divadla.

rozhovor
Jak dlouho jste na této knize pracoval
a jde opravdu o završení trilogie?
Po prvních dvou dílech svých vzpomínek,
které vyšly v rozpětí čtyř let (2001 až 2004),
spotřeboval ten třetí, skutečně poslední, těch
šest roků. O tom, co přibrzdilo dobu jeho vzniku, hovořím v úvodu ke třetímu dílu, na tomto
místě mohu jen dodat, že příčinou byl mimo jiné
široký záběr těch šedesáti let, v němž se snažím zachytit nejen své osobní osudy a situaci
v jednotlivých divadlech v době mého působení
v nich, ale i své názory a postoje k událostem,
které se během uplynulého půlstoletí v naší
zemi odehrály a měly podstatný vliv na veškeré
dění, a tedy i na můj vlastní život.
Co všechno vaše nová kniha čtenářům
nabídne? Skýtá i nějaké překvapení?
To jsem vlastně stručně naznačil už v odpovědi na předchozí otázku. Překvapením pro
čtenáře budou možná některé zákruty a třinácté
komnaty mého života, o nichž zatím neměli
tušení. A taky historky z hereckého zákulisí.
Jistě mohou být překvapeni i příběhy spojenými
se setkáními s různými zajímavými a slavnými
osobnostmi uměleckého světa, na něž nemohu
zapomenout.
Pokud vím, zažil jste v libereckém angažmá i mladičkou Ivu Janžurovou... Jaká
byla tenkrát?
Ano, Iva Janžurová přišla do liberecké
činohry přímo po absolutoriu pražské DAMU
v roce 1963. A hned prokázala svůj herecký
a zejména komediální talent.
K jejím tehdejším nejefektnějším rolím patřila titulní postava
v komedii P. Acharda „Idiotka“,
v níž tehdy v Praze v Městských divadlech excelovala
Jiřina Bohdalová. Obecně se
říkalo, že Iva je lepší než ona já to však tvrdit nemohu, Jiřinu
Bohdalovou jsem neviděl. Ale
v Idiotce jsem hrál, a tak mohu
říct, že „Janžurka“, jak se jí
říkalo, byla báječná. Už tehdy
byla v Liberci velmi populární,
ale nestouplo jí to do hlavy,
byla to mladá sympatická holka, všemi oblíbená.
Jedním z vašich kolegů byl i František Peterka.
Nepřipravujete o něm náhodou knihu?
Františku Peterkovi věnuji v tomto třetím díle zvláštní podkapitolu. Velmi jsme si

Herec a spisovatel Jiří Zapletal.
totiž spolu rozuměli a byli v kontaktu i po jeho
vážném zranění, při němž málem přišel o nohu
a strávil tři roky v nemocnici. V té době jsme
spolu začali dávat dohromady jeho autobiografii, bohužel pak došlo k dalšímu zranění,
následovala tragická událost v mém životě,
a tak na dopsání knihy s pracovním názvem
„Hercem proti své vůli“ zatím nezbyl čas. I proto, že jsem chtěl konečně dopsat tento třetí
díl svých vzpomínek. 9. října se ale František
zúčastní uvedení této mé knihy v Liberci, tak
tam možná dohodneme dopsání té jeho.
Když vzpomínáte na liberecké angažmá, které role se vám okamžitě vybaví?
Navzdory tomu, že z těch rolí, kterých jsem
za svůj herecký život odehrál stovky, jsou skutečně některé, které z různých důvodů zůstaly
viset v mé paměti natrvalo. Bývají to většinou
ty, které se skutečně povedly anebo měly v mé
herecké kariéře mimořádný význam. Píši o nich
rovněž v těchto svých memoárech, čtenáři se
tam o nich dovědí.

Věnujete se i nadále divadlu? Na čem
teď pracujete?
Devět let jsem byl stálým hostem Městského divadla v Mostě, naposled jsem tam hrál
v minulém roce porotce č. 9 v dramatu Reginadla Rose „12 rozhněvaných mužů“. Z úsporných důvodů, jak mi sdělil umělecký šéf činohry,
už prý ale s mou spoluprací nemohou počítat.
A tak teď už jen hostuji v Malém vinohradském
divadle ve hře D. Drábka „Berta“.
Těžiště mé práce se přesunulo do pražských poetických kaváren, například v Liliové
ulici, v kavárně Illusion, a galerií, kde spoluorganizuji a účinkuji se svými pražskými kolegy
a kolegyněmi v různých literárně-poetických
pořadech, s nimiž pak zajíždíme pravidelně
i do Městské knihovny v Plzni, do Benešova
a jinam. Je to činnost finančně sice neefektivní,
ale potřebná - vždyť jak jsem teď nedávno slyšel
v rádiu, žádnou báseň si jaktěživ nepřečetlo
přes polovinu národa!

Poezie a recitace - to jsou další velké lásky Jiřího Zapletala.

A co film?
Nedávno jsem měl
příležitost spolupracovat
s italským režisérem Tonino Zangardim na čtyřdílném
detektivním seriálu „Zodiaco:
Původ zla“, který se natáčel
celý u nás. Hraji v něm jednu
z hlavních postav rozvětvené zámožné rodiny Daveriů,
vlastně hlavu této rodiny,
jejíž členové jsou zapleteni do zločinného počínání
nostradamovské sekty, tvz.
Divinantů… Byla to zajímavá práce s velmi přátelským
a vstřícným italským štábem,
takže lze doufat, že i výsledek
bude stát za to. Snad jej uvidí
i diváci u nás. Teď v listopadu
má být tento seriál premiérován v italské televizi.
Ptal se Robert Rohál
Foto autor

25

hole‰ovsko 18/2010

Investiční akce uskutečněné v Holešově v letech 2007 až 2010
Investiční akce v roce 2010
Cena - odhad do konce roku 2010

Seznam investičních akcí provedených
za rok 2009

1. Odpadové centrum TS Holešov
5 266 265,00 Kč
		(stavba bude pokračovat v roce 2011)
2. Kanalizace Tučapy - Količín - příprava dokladová 726 000,00 Kč
		(realizace se odhaduje na 2011 až 2013)
3. Úpravy odlouč. pracov. MŠ Sluníčko ve Všetulích 3 233 261,00 Kč
4. Rekonstrukce zámku - prohlídkový okruh II. NP 5 168 000,00 Kč
5. Centrum volnočasových aktivit Americký park
366 000,00 Kč
6. Městský kamerový systém
- Kč
7. JV obchvat - příprava investice
62 512,00 Kč
8. Cyklostezka Holešov - doplatek
185 828,00 Kč
9. Rekonstrukce zámku 1. etapa
18 629 639,00 Kč
10. Rekonstrukce zámku 2. etapa
96 000,00 Kč
11. 1. ZŠ - příprava žádosti na zateplení
500 000,00 Kč
12. Demolice ul. Školní - doplatek
128 000,00 Kč
13. Parkovací místa Holešov
500 000,00 Kč
14. Demolice Novosady čp. 396, 397
250 000,00 Kč
15. Příprava pro odkupy pozemků - JV obchvat
1 224 000,00 Kč
16. Výstavba kolumbária
350 000,00 Kč
17. JV obchvat - odkup pozemků
21 000 000,00 Kč
18. Operační středisko městské policie v zámku
987 000,00 Kč
Celkem
58 672 505,00 Kč

1. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek)
- 1. etapa -1. B část
75 904 188,67 Kč
2. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek)
- 1.etapa - 1. A část - vybavení
6 578 389,00 Kč
3. Dobrotice, Žopy - odkanalizování
24 166 493,20 Kč
4. Odpadové centrum TS Holešov
0,00 Kč
5. Parkoviště v areálu polikliniky
1 679 359,00 Kč
6. Cyklostezka Holešov
13 268 809,00 Kč
7. Lávka pro pěší Novosady
2 312 598,00 Kč
8. Městský kamerový systém
690 000,00 Kč
9. Úpravy odlouč. pracov. MŠ Sluníčko ve Všetulích 1 001 781,00 Kč
10. Oprava komunikace Dobrotice
300 000,00 Kč
11. Oprava komunikací v Žopech
220 894,00 Kč
12. Oprava chodníku v ulici Nerudova č.p. 518
349 994,00 Kč
13. PD - rekonstrukce horní části zámku
1 380 000,00 Kč
14. PD - jihovýchodní obchvat
781 830,00 Kč
15. PD - kruhová křižovatka u gymnázia
204 680,00 Kč
16. PD - odkanalizování Količín
99 960,00 Kč
17. PD - žádost centrum volnočas. aktivit Americ. park 41 650,00 Kč
18. Lampy veřejného osvětlení
13 952,00 Kč
			
128 994 577,87 Kč
19. Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika
3 505 362,00 Kč
Celkem 132 499 939,87 Kč, z toho dotace celkem 65 153 000 Kč

Seznam investičních akcí provedených
za rok 2008

Seznam investičních akcí provedených
za rok 2007

1. Rekonstrukce 1. ZŠ Smetanovy sady 630, Holešov - 1. etapa - vstup
- 2 224 516,00 Kč, z toho 2 000 000,- Kč dotace od ministerstva
financí
2. Záchytný plot u parkoviště ve Všetulích - 50 364,37 Kč
3. Hydrant v lokalitě Nad Sadovou - 20 309,00 Kč
4. Chodník zámecké koupaliště - 41 542,00 Kč
5. Veřejné osvětlení Za Oborou - 1 215 528,00 Kč
6. Parkoviště v areálu polikliniky - 1 010 309,00 Kč
7. Městský kamerový systém - 509 837,00 Kč
8. Cyklostezka Za Vodou - 8 979 117,67 Kč, z toho 5 248 000,-Kč
dotace od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
9. Dobrotice, Žopy - odkanalizování - 40 497 067,78 Kč, z toho
30 000 000,- Kč dotace od ministerstva zemědělství
10. Záchrana a restaurování kulturní památky - zámek Holešov - sala
terrena - 6 270 502,00 Kč, z toho 1 000 000,- Kč dotace ze Zlínského
kraje
11. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek)
- 1. etapa -1. A část - 8 320 303,00 Kč
12. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek)
- 1. etapa - 1. B část 39 044 446,00 Kč, z toho 29 000 000,- Kč
dotace od MF
13. Rekonstrukce fasády - bazén - 500 000,00 Kč
14. Oplocení hřiště Novosady - 20 538,00 Kč
15. PD (projektová dokumentace) - kanalizace Tučapy - 261 681,00 Kč
16. PD - jihovýchodní obchvat - 839 664,00 Kč
17. PD - chodník Žopy - 134 070,00 Kč
18. PD - lávka Novosady - 127 092,00 Kč
19. PD - základní technické vybavení rodinných domků Nad Sadovou
		 4. část - 25 500,00 Kč
20. PD - rekonstrukce horní části zámku -1 503 550,00 Kč
21. PD - kruhová křižovatka u gymnázia - 105 500,00 Kč
22. PD - centrum volnočasových aktivit - Americký park - 923 560,00 Kč
23. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra - střecha,
fasáda - 450 000,00 Kč
24. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra (zámek)
		 - II. NP a III. NP - 2 433 550,00 Kč
Celkem 115 508 546,82 Kč, z toho dotace investičních akcí celkem
- 67 248 000,- Kč
25.		Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika - 4 379 879,00 Kč, z toho
3 500 000,- Kč dotace od MK. Tato akce byla vyjmuta z investic
z důvodu určení ministerstvem kultury jako neinvestice.
Celkem - 119 888 425,82 Kč, z toho dotace celkem 70 748 000,- Kč

1.		ZTV RD Holešov „ Nad Sadovou“-1.,2. a 3. část - kabelové rozvody
NN - veřejné osvětlení
999 464,00 Kč
2. Regenerace sportovního areálu v Količíně
1 313 202,00 Kč
3. Napojení objektu zámek na kotelnu PK 20
7 320 967,50 Kč
4. Kruháč u Billy
3 850 834,00 Kč
5. Rekonstrukce přechodů pro chodce
190 000,00 Kč
6. Parkoviště před policejní školou
750 000,00 Kč
7. Parkoviště Novosady
322 558,80 Kč
8. Chodník Jacom
308 244,00 Kč
9. Dobrotice, Žopy - odkanalizování
30 000 000,00 Kč
10. Rekonstrukce sociálního zařízení
		 1. ZŠ - sociálky
6 667 224,00 Kč
11. Rekonstrukce sociálního zařízení 1. ZŠ - vstup 2 000 000,00 Kč
12. Rekonstrukce pavilonu C 3.ZŠ
11 151 080,00 Kč
13. Holešov, zámek, statické zajištění objektu
1 037 573,00 Kč
14. Rekonstrukce kulturního a společenského
		 centra, I. etapa
35 000 000,00 Kč
15. Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku - doplatek
1 506 620,00 Kč
16. Zadávací dokumentace na rekonstrukci zámku - I. etapa
1 782 620,00 Kč
17. Kurty Žopy
292 105,80 Kč
18. Rekonstrukce areálu zdraví
5 018 301,00 Kč
19. Dětské hřiště ul. Havlíčkova
397 420,00 Kč
20. Demolice ul. Školní č.p. 424
375 000,00 Kč
21. Drobné investice
759 783,80 Kč
22. VO U Letiště
400 000,00 Kč
23. VO Novosady - lávka
19 000,00 Kč
24. Rekonstrukce veřejného prostranství - náves,Tučapy
				
641 054,00 Kč
25. Chodník ul. Růžičkova
179 026,00 Kč
26. Demolice ul. Školní č.p. 425
125 000,00 Kč
27. Chodník Dobrotice
644 318,30 Kč
28. Rekonstrukce účelové komunikace, ul. Sokolská (garáže)
296 066,00 Kč
29. Příčný žlab přes komunikaci v obci Žopy
62 020,00 Kč
30. Rekonstrukce účelové komunikace, ul.Tovární (garáže)
				
892 267,00 Kč
Celkem
114 597 815,20 Kč

Název akce
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Přečtěte si, rozhodněte,… záleží na vás, je to ve vašich rukou.
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a už zde máme opět, po čtyřech letech, volby do Zastupitelstva města Holešova. Je před námi,
občany města a jeho místních částí, období dalšího rozvoje města, naplňování potřeb běžného života občanů,
ale i období spojené s investicemi do budoucnosti.
Česká strana sociálně demokratická v Holešově vám ve svém podrobném volebním programu předkládá své záměry
a cíle. Objasňuje:
• co chceme
• co pokládáme za rozhodující
• o co budeme usilovat
• co budeme prosazovat
Jsou to konkrétní návrhy, akce, úkony a postupy, které by měly obohatit náš život ve městě. Nejsou to planá hesla či fráze. Nejsou falešná
a nereálná. Jsou kontrolovatelná vámi, občany.
Vychází z každodenních potřeb občanů, reagují na jejich názory a postoje.
PŘEČTĚTE SI PROGRAM ČSSD
Mnozí z vás si kladou otázku co s tím, jak naplnit to, co ČSSD navrhuje pro další období.
Jednou z možností či cest je mít v zastupitelstvu a následně ve výborech a komisích lidi, kteří naše-vaše představy umí prosazovat
a naplňovat. Toho lze dosáhnout mimo jiné kvalitními zastupiteli, které si zvolíte na následující období. Místní organizace ČSSD vám navrhuje zástupce občanů, kteří jsou připraveni jak odborně, profesně, tak i vzděláním. Jsou mezi nimi např. lidé, kteří prokázali svou aktivitu
ve prospěch města, organizací, spolků, sportovními, kulturními, i společenskými aktivitami. Navrhujeme vám např. odborníky z oblasti školství, využívání volného času dětí a mládeže, sportu, kultury, činnosti pro seniory, ale také v oblastech jako je doprava a životní prostředí,
investic a ekonomiky, podnikatelské sféry a mohl bych pokračovat. Jsou to pro mne lidé, kteří mají cit pro práci s lidmi, mající odpovědnost
za svá rozhodnutí. Lidé, kteří vědí, co je třeba udělat pro lepší, bohatší, radostnější život spoluobčanů. Mají pracovní i životní zkušenosti.
Na naší kandidátce jsou ženy, mladí lidé i věkově vyzrálí občané. Odmítají aroganci v jednání, povýšenost, přehlížení názorů jiných. Lidé,
které ČSSD navrhuje, mají moji důvěru a věřím, že budou mít i vaši.
Vážení spoluobčané,
nezůstávejte 15. - 16. 10., ale i 22. - 23. 10. (ve volbách do Senátu PČR) doma. Rozhodněte o další budoucnosti města Holešova.
Věřím ve vaši moudrost, odpovědnost.
Vaši důvěru, kterou vyjádříte hlasem pro kandidáty ČSSD do Zastupitelstva města Holešova, nezklameme.
S úctou
Josef Smýkal
poslanec Poslanecké sněmovny PČR
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Janiš Motorsport úspěšně dokončil sezónu 2010
Motokrosový team Janiš Motorsport ukončil úspěšně 26. 9.
2010 v Petrovicích u Karviné svou
sezónu, kde se jel poslední závod
mistrovství Moravy juniorů. Jezdec
Lukáš Janiš jedoucí ve třídě 50
ccm (7 - 9 let) na stroji KTM SX
50 zde nastupoval na start v průběžném pořadí seriálu MMJ na 3.
místě, které si vybojoval po devíti
závodech. Na začátku sezóny se
pohyboval kolem 6. až 7. místa.
Ale nevzdal se a bojoval a závod
od závodu šel dopředu. Jeho chuť
po vítězství byla veliká a také si
zaslouženě několikrát zkusil, jak
chutnají stupně vítězů. V Petrovicích byl bodový rozdíl mezi třetím Lukášem Janišem a čtvrtým
jezdcem těsný, ale Lukáš svým
druhým místem v závodě potvrdil
a uhájil celkové 3. místo v seriálu
mistrovství Moravy juniorů. Byla

to první závodní sezona tohoto
mladého závodníka, a proto jeho
otec považuje umístění za velký
úspěch. „Mně osobně udělal velkou radost, že se nevzdal a bojoval, i když to nebylo vždy lehké.
Počasí nám letos příliš nepřálo,
bláta jsme si užili až dost,“ dodal
tatínek závodníka.
Velké díky patří i dědečkovi
Josefovi, který nevynechal jediný
trénink ani závod a byl týmu oporou po celou sezónu. „Nesmím
zapomenout ani na maminku, se
kterou se Lukáš připravuje do školy kolikrát i na závodech, protože
se závodí v sobotu i neděli. Velký
dík patří i všem partnerům, kteří
podpořili náš team v letošní sezoně 2010. Děkujeme a věřte, že
jsme se snažili, aby vaše reklama byla vždy vidět, dodal táta
Lukáše.

Partneři teamu:
Vydona, LSC - Brázdil, Kov Velim, Pneuservis - Záruba, 2DR,
autoservis Gořalík, MOV - AIR,

Plšek Jiří, město Holešov, Fiala
transport, Týdeník Kroměřížska,
ČS Stará Ves, SM - Kospol.
(red)

Holešovská motoristická naděje Lukáš Janiš v akci.

Holešovské děti
se opět rozhýbou
Pohybový program „Děti v pohybu“ měl v loňském školním roce v Holešově svou premiéru
a lze říci, že byl velmi úspěšný. Do tohoto projektu
sportovních aktivit se aktivně zapojily všechny mateřské a základní školy v našem městě a postupně
ve čtyřech soutěžních kolech sportovalo více než
250 dětí podle stanovených pravidel. Patronem
projektu je holešovský poslanec PSP ČR Josef
Smýkal, který program od začátku podporoval
a dokázal prosadit jeho realizaci i ve spolupráci
s městem Holešov. Vrcholem loňského ročníku bylo
vydařené městské finále, které proběhlo v květnu
ve sportovní hale, kde se rozhýbaly a roztancovaly
všechny děti včetně jejich pedagogů i rodičů.
I v letošním školním roce 2010/2011 budou
Děti v pohybu v Holešově pokračovat podle osvědčeného schématu - do projektu budou zapojeny
předškolní třídy tří mateřských škol a první ročníky
škol základních. Děti budou v soutěžních kolech
absolvovat parkúry soutěžní i nesoutěžní formou
a nakonec se opět představí svým rodičům i kamarádům na společném vystoupení v květnu 2011.
První soutěžní kolo proběhne ještě v tomto roce.
Přejme malým závodníkům úspěšné zvládnutí všech překážek na cestě k jejich budoucím
sportovním úspěchům.
Mgr. Svatava Ságnerová

Žákyně DFK
v nové sezóně
V prvním víkendu měsíce září se rozběhly
naplno žákovské soutěže okresu Kroměříž a již
po šesté se do klání mladších žáků zapojila i děvčata Dívčího fotbalového klubu Holešov. V týmu
došlo k několika podstatným změnám, trenérem
zodpovědným za přípravu se stal aktivní fotbalista
Žeranovic Tomáš Kotas a spolu s ním koučuje
utkání Ladislav Lipka, který ale pro pracovní zaneprázdnění absolvuje v sezóně pouze zápasy.
Výsledky:
TJ Kružík Bařice - DFK Holešov: 3:2 (1:1), branky
Lipková a Zalabáková
DFK Holešov - Sokol Lubná: 5:0 , branky 2 Mrňková, Zichalová, Lipková, Záhořáková
TJ Loukov - DFK Holešov: 2:1 (1:0), branka
Zichalová
DFK Holešov - SFK Holešov B: 0:4 (0:3)
Mgr. Svatava Ságnerová
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Fotbalistky DFK Holešov drtí své soupeřky
SK Olympia Ráječko
- DFK Holešov 0:16 (0:10)
Brankářka Bělašková neměla
žádnou práci, k rozehrávce se dostávala sporadicky, v obraně tentokrát dominovala stoperská dvojice,
která hrála velmi aktivně a střílela
branky. Tereza Vybíralová spolehlivě zahrála na dvou postech, Pája
Jablunková řešila všechny situace s
přehledem a po celý zápas aktivně
doplňovala záložní řadu, Jolana
Ďurišová s Adélou Motalovou se zapojovaly po stranách hřiště do kombinací i do zakončení, ale občas jim
chyběl klid a přesná muška. V záloze splnila roli nahrávače a dirigenta
hry Dominika Stolářová, spolehlivý
výkon ve středu pole opět odvedla
Kamila Dětská. Na pravé straně patřila mezi nejaktivnější hráčky Hanka
Samsonková, která vytvořila řadu
šancí pro celý tým, vlevo bojovala
se svým postem po návratu Eva
Šutová, kterou handicapovalo především zpracování míče. Z útočné
dvojice se opět výrazně prosadila
Zdeňka Skupinová, i když neproměnila několik vyložených šancí,
Eva Zderčíková skórovala dvakrát,
ale sehrála již vydařenější zápasy.
Utkání se slabými soupeři kladou
na Holešov vysoké nároky v oblasti
udržení koncentrace a vysokého
tempa hry, a především první půle
ukázala, že děvčata si vysoké vítězství zasloužila.

Sestava: Bělašková, Motalová,
Jablunková, Vybíralová, Ďurišová,
Samsonková, Stolářová, Dětská,
Šutová, Skupinová, Zderčíková.
Střídala: Kuchařová
Branky: 9 Skupinová, 2 Zderčíková, po 1 Samsonková, Ďurišová,
Stolářová, Jablunková, Vybíralová
Nejlepší hráčka: Pája Jablunková
				
DFK Holešov A - Sokol
Drnovice 15:0 (6:0)
Výkon Holešova byl suverénní,
přes nepřesnosti a chyby některých
defenzivních hráček bylo vítězství
naprosto zasloužené a Drnovice
odjely s vysokou porážkou. Brankářka Veronika Bělašková neměla
mnoho práce, ale opět zopakovala
chyby při řešení jednoduchých situací; potřebuje sehrát co nejvíce
těžkých zápasů a udržet koncentraci po celou dobu utkání. Pája Jablunková neměla tentokrát svůj den,
zlepšený výkon naopak předvedla
Tereza Vybíralová, která se zapojila
i do ofenzivní fáze domácích. Obě
krajní obránkyně úspěšně spolupracovaly při útočných kombinacích,
jejich vlastním střelám však chyběl
cit a přesná muška. V záloze roste
zápas od zápasu svým výkonem
Míša Dobroslávková, která při zlepšené tréninkové morálce předvádí
konečně výkony úměrné jejím fotbalovým kvalitám; Kamila Dětská
se dokázala po zranění úspěšně

vrátit a spolehlivě odehrála defenzivu ve středu hřiště. Hanka Samsonková tentokrát neskórovala,
ale přesnými centry a aktivní hrou
podporovala obě útočnice, Adéla
Kozubíková opět nevyužila nabídnuté šance hrát ve vysokém tempu
a spoluhráčkám herně nestačila;
potřebuje intenzivně trénovat s novými spoluhráčkami. V posledním
domácím zápase střelecky koncertovala Zdeňka Skupinová, která
tentokrát proměnila téměř všechny
své šance, úspěšně jí sekundovala
její provoligová spoluhráčka Eva
Zderčíková, která na levé straně
útoku předvedla rovněž pěkný
výkon. Ze střídajících děvčat byla
nejvýraznější Vendula Kuchařová,
která zakončila své vystoupení pěk-

ným gólem, Aneta Procházková
a debutující Žaneta Batoušková
sbírají teprve zkušenosti a potřebují co nejvíce trénovat a zlepšit se
po kondiční a technické stránce.
Dalším vysokým vítězstvím udělal
Holešov pátý úspěšný krok směrem
k návratu do vyšší soutěže.
Sestava: Bělašková, Motalová, Jablunková, Vybíralová, Ďurišová, Samsonková, Dětská, Dobroslávková,
Kozubíková, Skupinová, Dětská.
Branky: 7 Skupinová, 4 Zderčíková, 2 Dětská, po 1 Dobroslávková
a Kuchařová.
Střídaly: Kuchařová, Procházková,
Batoušková.
Nejlepší hráčka: Zdeňka Skupinová.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Střemhlav do cíle aneb Holešovští jezdci na prudkých svazích
Heartattack racing je sportovní tým, který před čtyřmi lety
založilo pár nadšenců z Holešova
a okolí. Název týmu - infarktový stav při závodění - naznačuje
jeho zaměření. Věnuje se sjezdu
horských kol neboli downhillu.
Charakteristickými rysy tohoto extrémního sportu jsou rychlá jízda,
náročné tratě, skoky a samozřejmě také adrenalin.

Tým se zabývá výchovou mladých závodníků, účastní se závodů českých a slovenských pohárů,
regionálních závodů ve Zlínském
kraji. Letošní sezónu sbírá jeden
úspěch za druhým. Cenné body
mu dovezli jezdci z finálového závodu Slovenského poháru, který se
konal 26. 9. v lokalitě Jasná - Chopok, kde se i přes nepřízeň počasí
museli vyrovnat s obtížnými úseky

Tomáš Navrátil na stupních vítězů.

a blátivými podmínkami. Na trati
dlouhé 1850 m obsadil 22letý Lukáš
Parák 2. místo v kategorii pevných
rámů (Hardtail) se ztrátou pouze
jedné vteřiny na vítěze. Velmi nadějný závodník, třináctiletý Tomáš
Navrátil, svou rychlou a technickou jízdou zajel výborné 1. místo
v kategorii žáků do 15 let, když
deklasoval zbytek soupeřů s více
než půlminutovým náskokem.

Během celé sezóny podávají
týmoví jezdci vyrovnané výkony
a stále posunují své schopnosti
a umění směrem dopředu. Budeme jim držet palce a doufat, že při
posledních rozhodujících kláních
o titul tito závodníci ve svých kategoriích vystoupí na posty nejvyšší.
Mgr. Renata Hudcová
Heartattack racing

Lukáš Parák na trati obtížného sjezdu.

Očima trenéra Milana Dvorníka
Malenovice - SFK Holešov B
2 (1:0) 1
Soupeř nás hned na úvod dostal do tlaku a měl dvě vyložené
šance, které dorostenec Pospíšil
bravurně zlikvidoval. Po čtvrt hodině se hra srovnala a dá se říct,
že jsme domácí začínali přehrávat.
Když už se mělo jít do kabiny a čekalo se na hvizd rozhodčího, inkasovali jsme branku. Hned v úvodu
druhé půle jsme soupeřovi darovali

druhou branku po nešťastném odkopu tak, že útočící hráč dával do
prázdné branky. Na konečných
2:1 snížil z přímého kopu pěknou
střelou také dorostenec Machálek.
I když jsme nehráli špatný zápas,
body jsme opět nedovezli. Pochvalu zaslouží rozhodčí a domácím
gratuluji k výhře.
Pospíšil - Frybort, Krajcar, Očadlík,
Jirsa, Přívara Vl., Skotek, Vaculík,
Oral, Machálek, Snopek

Branky - Machálek
Střídání - Jirsa (Labancz), Machálek (Sedláček)
SFK Holešov B - Lubná
3 (1:1) 3
Lubná nám dala lekci, jak
se bojuje o body. Po vyrovnané
hře jsme dostali lacinou branku,
která nás trochu nakopla a už za
4 minuty jsme srovnali. Do druhé
poloviny jsme vstoupili výborně a

v 50. minutě už vedli 3:1. Pak se
ale zranil Roubalík a rázem naše
hra šla. Hosté jak rychle prohrávali, tak rychle srovnali. Potvrdili
jsme, že budeme hrát těžce o záchranu.
Pospíšil - Novák, Snopek, Očadlík,
Jirsa, Přívara Vl., Přívara M., Skotek, Oral, Uruba, Roubalík
Střídání - Roubalík (Frybort ), Skotek (Duda), Novák (Kvapilík)
Branky - Skotek, Uruba, Roubalík

Holešovské gymnázium druhé v Sedláčkově memoriálu
Tradiční atletické závody Corny středoškolský atletický pohár zahajují každoročně
sezónu školních soutěží, a tak tomu bylo i v letošním roce. Tentokrát přítomným atletům z 10
škol našeho okresu přálo počasí a urputné
boje na atletické dráze v Kroměříži probíhaly
za krásné slunečné kulisy. Gymnazisté z Holešova odjeli na tyto závody s rozdílnými cíli
- tým děvčat byl oslaben absencemi několika
výrazných individualit a bojoval o čest a slávu,
zatímco hoši měli za úkol zaútočit na nejvyšší
příčky a tento úkol beze zbytku splnili. V Sedláčkově memoriálu - speciální soutěži našeho
okresu - obsadila 2. místo jako první holešovská
škola, v Corny poháru pak bohužel o kousek
prohráli vysněný postup do kola krajského.
Přesto si výkony všech reprezentantů našeho
města a Gymnázia Ladislava Jaroše zaslouží
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poděkování a pochvalu, některé výkony dovedly závodníky až na stupínek nejvyšší.
Děkuji všem přítomným žákyním a žákům
naší školy za předvedené výkony a přeji jim
hodně úspěchů v dalších sportovních kláních.
Výsledky:
Sedláčkův memoriál - dívky: 1. Gymnázium Kroměříž 5. Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov, hoši: 1. SŠ COPT Kroměříž
2. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Corny atletický pohár - dívky: 1. Gymnázium Kroměříž, 4. Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov, hoši: 1. SŠ COPT Kroměříž,
3. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Umístění našich atletů: 1. místo Jakub
Kastelík 1500 m 4:32,0 s 1. místo David Petrovčín, skok daleký 576 cm, 1. místo Radka

Zicháčková 800 m 2:45,0 s 2. místo štafeta
hoši - Jakub Kastelík - Filip Němec - Pavel
Karlík - Roman Hradil 2. místo Martina Fuksová
200 m 29,9 s 3. místo Radovan Budín skok
vysoký 168 cm, 3. místo David Petrovčín 100 m
11,7 s 3. místo Filip Němec. 1500 m, 4:36,9 s.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
reprezentovali tito atleti:
Radka Zicháčková, Martina Fuksová,
Lenka Hermanová, Markéta Cápíková, Eva
Šafaříková, Aneta Tomečková, Aneta Šafaříková, Lucie Cápíková, Markéta Možíšová, Lucie
Možíšová, Kristýna Štípková, Ivana Karásková,
Jakub Kastelík, David Petrovčín, Filip Němec,
Pavel Karlík, Radovan Budín, Jiří Kulda, Petr
Hančl, Roman Hradil, Jiří Kalus, Petr Jakoubek,
Martin Zimčík a Jakub Kaňa.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Dobré utkání se špatným koncem
SFK Elko Holešov
- FC Morkovice 2 (2:2) 3
Velmi dobré utkání s vedoucím
celkem soutěže sehráli hráči Holešova, bohužel se špatným koncem.
Domácí nastoupili bez nemocných
Odstrčilíka, Olši, Charuzy a nemocných Sedlaříka a Ohlídala. Na
hostování přišel z Bystřice Sumec.
Roubalík se tak musel postavit na
místo stopera. Již ve 2. minutě zachránila domácí branku tyč. V 10.
minutě střelu z dálky ještě Krejčí
vyrazil, ale následnou střelu Žůrek
nekompromisně poslal do domácí
brány - 1:0. O sedm minut později po kopu z rohu vyrovnal hlavou
Roubalík - 1:1. Přišla 30. minuta, po
samostatné akci se prosadil Handl
a hosté šli do vedení 1:2. To se

však nelíbilo ve 31. minutě Křenkovi
a střelou ze sedmnácti metrů do
vinklu brány vyrovnal na 2:2. Za
zmínku stojí 37. minuta, kdy hosté
trefili břevno domácí brány. Ve druhé
půli už domácí nedokázali odolávat
tlaku hostí a ti v 62. minutě skórovali
lehce ze skrumáže, kde se nejlépe
zorientoval Hladký a rozhodl utkání.
Na okresní derby byl zápas velmi
slušným utkáním, kdy rozhodčí Bělunek dal na každé straně pouze dvě
žluté karty. Vše sledovala slušná
návštěva 250 diváků.
Sestava: Krejčí - Vávra, Roubalík,
Bačík, Kostov - Sumec, Navrátil,
Münster, Barták - Křenek, Marek.
Střídání: Uruba za Kostova, Očadlík za Navrátila.
(hr)

Nohejbalový úspěch
V minulém vydání Holešovska jsme vás informovali o velkém
úspěchu holešovské městské policie na fotbalovém turnaji v Přerově.
Ve dnech 20. 9. až 23. 9. se velitel MP
Holešov Antonín Zalabák a dalších
více než sto ředitelů městských policií
zúčastnilo pravidelného školení řídících pracovníků MP v Pracově u Tábora. Na tomto školení se mimo jiné

konal turnaj v nohejbale dvojic. Náš
zástupce, společně s kolegou z Pardubic, navázali na úspěch našich
fotbalistů a i v obrovské konkurenci
dokázal obsadit krásné druhé místo.
Byl poražen pouze jedním týmem,
a to v dramatickém souboji, kde v prvním setu dokonce vedl 8:5. Za výbornou reprezentaci děkujeme.
(mp)
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Téměř třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 16/2010, přičemž všichni poznali, že jde o krátký dialog,
který zazněl v komedii režiséra Jiřího Shulhoffta Zítra to roztočíme, drahoušku...! Zatímco první vylosovanou byla Libuše Dvořáková z Holešova,
druhou vylosovanou byla Anežka Jandová z Roštění - obě výherkyně si
pochutnají v Restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Zdeňce Hricové
a Olze Logajové, obě jsou z Holešova. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
v nové hádance, která je tradičně
postavena na slavných filmových
hláškách. Jestlipak poznáte, ze
které úspěšné komedie pochází
tento dialog?
Oblíbení herci Jiřina Jirásková
„Kde máš tátu?“
a Petr Nárožný.
„Hrajeme si na schovku a táta
říkal, že koho neuvidí celej den, ten dostane medaili. A na Matýska
vypsal zvláštní odměnu!“
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

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Holešovské pogromy (3)
22. října 1899, v neděli odpoledne, byl už
Holešov zachvácen davovou hysterií. Z palírny
Žida Gratzera (na místě bývalé spořitelny) byl
vyhozen jakýsi opilý pobuda, který neměl čím
platit, při rvačce se rozbily skleněné dveře.
Ihned se rozšířila fáma, že také Gratzer nechal
zkrvavit nějakého člověka a to už se rozběhla
vlna násilí - dav vybil kameny okna Gratzerova hostince a rozrostlý na cca 1500 osob
se převalil kolem páté hodiny kolem sv. Anny
do židovského města a za hulákání jím prošel
a mířil zpět na náměstí židovskou (přerovskou)
bránou, která tehdy stála mezi nynějším náměstím Dr. E. Beneše a náměstím Svobody.
V bráně ale bylo pět četníků, které sem poslalo
okresní hejtmanství. Je záhadou, proč četníci
nechtěli dav pustit zpět do křesťanské části
města, kde by asi nedocházelo k vážnějším
násilnostem, nikdy se nevyšetřilo, kdo dal povel
ke střelbě. Četníci na povel „Schiessen“ vypálili
bez výstrahy salvu do davu, který se na ně tlačil
ze židovské čtvrti (při pozdějším vyšetřování
pak tvrdili, že na ně byly z davu házeny různé předměty, ale účastníci demonstrace toto
vehementně popírali) a zcela nepochopitelně
se obrátili a vypálili druhou salvu do skupiny zvědavců, shromážděných za jejich zády
na náměstí. Bohužel mířili dobře - na místě
zemřely dvě osoby - dělník Alois Turna a man-

želka obchodníka s dobytkem, matka šesti dětí
Františka Halašková. Těžce zraněný Augustin
Prusenovský zemřel ještě v noci, dále bylo
zraněno osm osob těžce a tři lehce.
Četníci následně ustoupili a rozzuřený dav
se dostal na náměstí a vytloukal zde a v okolí
okna židovských domů, drancoval židovské
krámy a vypálil Gratzerovu palírnu, kde vlastně vše začalo. Okresní hejtman Hlošek, který
četníky poslal, se utekl pod ochranu starosty Pokorného. Četníci už dále nezasahovali

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

a nechali věcem volný průběh. Relativní klid
přineslo až 180 vojáků z kroměřížské posádky,
kteří přijeli do Holešova po 21. hodině. Vojáci
v Holešově zůstali několik dní a asistovali i při
pohřbu tří obětí četnické střelby v úterý 24.
října 1899. Kordonem vojska se tehdy pokusil
proniknout devatenáctiletý obuvnický dělník
Albín Kudlík, který byl v nastalé skrumáži probodnut bajonetem a za několik hodin zemřel.
Stal se tak čtvrtou obětí „pogromu“, který byl
ale ve skutečnosti projevem národnostních česko-německých třenic ve spojitosti s odpíráním
jazykových práv českému národu. Na židovské straně došlo
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydásice k hmotným šková město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
dám, ale nikdo nebyl
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
zraněn.
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
Celou událost
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví auprovázela řada dotoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
dnes nevyřešených
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
záhad - některá zrae-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
nění demonstrantů
http:www.holesov.cz.
byla způsobena bro-
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ky, ale četníci byli vyzbrojeni pouze kulovými
zbraněmi, zřejmě tedy střílel do davu ještě
někdo jiný. Okresní hejtman nechal vylepit
po městě plakáty, na kterých se zapřísahal, že
střelbu četníkům nenařídil. Městem se začala
šířit „zaručená“ šeptanda, že pogrom vyprovokovali vládní agenti, aby ostrá reakce četnictva
byla výstrahou pro ostatní moravská města.
V Holešově bylo až do konce toho roku
prakticky stanné právo, byla stanovena policejní hodina pro všechny hospody na 7. hodinu
večerní, městem procházely zesílené policejní
a vojenské hlídky, ve městě byli nasazeni tajní
policejní agenti. Byli vyšetřováni účastníci výtržností - četníci obvinili celkem 37 osob, které
zatknuli a odvezli do vazby v Uherském Hradišti. Anonymem byli za původce výtržností označeni zvěrolékař Ludvík Volák a hodinář Bedřich
Novák, kteří strávili ve vazbě přes pět měsíců,
nakonec ale byli spolu s dalšími 22 zadrženými osobami uznáni nevinnými a propuštěni.
30. března 1900 bylo třináct zbylých obviněných
odsouzeno do vězení v rozmezí od 6 neděl
do 13 měsíců za zločin veřejného násilí a způsobení škod na židovském majetku. Střílející
četníci nakonec nebyli pro nedostatek důkazů
souzeni, smrt Albína Kudlíka, probodnutého
bajonetem, nebyla jako záležitost vojenských
kruhů vyšetřována vůbec.
A ve městě zůstala vzájemná hořkost české obyvatelstvo oprávněně cítilo rozhořčení vůči nespravedlivému postupu policejního
a soudního vyšetřování, které zjevně nadržovalo Židům jako představitelům německého
živlu, židovští obyvatelé naopak byli zavázáni
vládě za účinnou ochranu a ještě více se přimkli
k určitému německému vlastenectví (což působí
ve světle pozdějšího německy nacionalistického
holocaustu přímo makabrózně).
Karel Bartošek

