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Volba starosty
První zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí
8. listopadu od 16 hodin v sále kina Svět. Zastupitelé na něm zvolí nového starostu i radu města.
Podrobnosti na str. 2.

Mitas: hrozba,
či prosperita?
Továrnu ve strategické průmyslové zóně
chce postavit významný světový výrobce pneumatik, česká společnost Mitas. Mají se lidé bát zhoršení životního prostředí, nebo těšit na prosperitu,
kterou může firma do regionu přinést? Rozhovor
s místopředsedou představenstva společnosti Mitas a ředitelem výrobních úseků Zlín a Otrokovice
Josefem Křemečkem přinášíme na str. 3.

NOČNÍ PROHLÍDKOU s bohatým kulturním programem byla ukončena letní sezóna v prostorách
holešovského zámku. Nepřeberné množství akcí v zámku však pokračuje nadále.
Podrobnosti na str. 12.

Foto Robert Rohál

V listopadu vyvrcholí festival Musica Holešov
Holesov (rr) - V polovině tohoto měsíce
vyvrcholí první ročník festivalu Musica Holešov.
Zatímco v pondělí 15. listopadu vystoupí v sále
holešovského zámku dnes už světoznámá
pěvkyně Magdalena Kožená, a to se souborem Private Musicke (upozorňujeme, že tento

Blíží se Bluesový
podzimek
Američan Eric Sardinas se svým triem,
americký bluesband California Honeydrops
a skupiny Staří psi a Blues Station zahrají v rámci letos už 11. ročníku tradičního festiválku Blue
sový podzimek. Akce proběhne v zámeckém
New Drive Clubu v sobotu 13. listopadu. Více
informací na str. 22.

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny
• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

koncert je již vyprodán), v pátek 26. listopadu
zahraje v Holešově geniální klavírista Marián
Varga s dnes už legendární skupinou Collegium
Musicum.
Více informací uvnitř čísla na str. 13, 22 a 24.

Koalice se rýsuje
V průběhu posledních čtrnácti dnů probíhala intenzivní jednání mezi politickými subjekty,
které uspěly v komunálních volbách v Holešově. Definitivní podoba vládnoucí koalice, která
by měla vést město v příštím období, nebyla
v době uzávěrky známa. Starostu a radní bude
volit ustavující jednání zastupitelstva.
V dnešním vydání se však ještě
vracíme k výsledkům
voleb. Na stranách 4
a 5 zveřejňujeme podrobné výsledky ze
všech třinácti volebních okrsků na území
města a jeho místních
částí.
(frs)

Vandalové ničí
Co vy na to,
pane starosto?
V atraktivních prostorách
hudebního klubu v zámeckém sklepení probíhají pravidelné diskotéky.
Množí se však stížnosti
na to, jakým způsobem
se zde chovají mladí návštěvníci. Opilí a agresivní výtržníci často nemají
osmnáct let. Podrobně
situaci popisuje jeden z návštěvníků diskotéky na str. 9 tohoto vydání Holešovska. Co
vy na to, pane starosto?
Nás tyto informace pochopitelně také zaskočily, a proto jsme je nenechali bez odezvy.
Správa zámku reagovala tím, že na tyto diskotéky mají přístup pouze návštěvníci starší osmnácti
let. Tyto akce se těší velkému zájmu, takže mnoho zájemců se do klubu ani nedostane. V úvahu
proto myslím připadá i zvýšení vstupného, což by
mohl být jeden z regulačních faktorů.
Pokud v této souvislosti někdo hovoří
o zhoršené morálce mládeže obecně, tak to je
pochopitelně každého subjektivní názor. Pravda
je, že v poslední době se v našem městě rozrůstá
vandalismus. Řešení se hledá těžko. V každé
ulici by asi musel stát nepřetržitě strážník či
policista, což není možné. Určitě je ale dobré,
že si toho občané, a také občané mladí, všímají
a dokonce dokážou vandaly napomenout.
Viz To za nás nebývalo... str. 2.
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V Holešově si připomněli založení Československa

Položením kytic k pomníku T. G. Masaryka si představitelé města a dalších politických a společenských organizací připomněli ve středu
27. října vpodvečer výročí založení Československa.
Text a foto František Sovadina, více fotografií na www.holesov.cz

Oznámení o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města
Holešova
V souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
města Holešova, které se uskuteční v pondělí 8. listopadu 2010 od 16.00
hod. v sále kina Svět v Holešově.
Program:
I. Zahájení
II. Program jednání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva města
2. Schválení programu jednání
3. Volba členů volební komise
4. Volba členů návrhové komise
5. Schválení způsobu volby starosty a dalších členů rady města
6. Volba starosty města
7. Schválení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva
		města uvolněni
8. Volba místostarostů, určení pořadí zastupování
9. Volba dalších členů rady města
III. Organizační záležitosti
IV. Přednes souhrnu přijatých usnesení
V. Závěr
PaedDr. Zdeněk Janalík

Změna svozu domovního odpadu
Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státního svátku dne
17. listopadu 2010 (středa) bude svoz domovního odpadu proveden ve
čtvrtek dne 18. listopadu.
Ing. Lenka Brezanská, Odbor životního prostředí MÚ Holešov

To za nás nebývalo…
Nedávno jsme po víkendu s kolegou přišli do práce v těžké depresi.
V neděli večer jsme oba shodou okolností viděli film Gympl. Snímek,
který představil české středoškoláky v těch nejhorších barvách. „Takhle to
fakt funguje?“ ptal jsem se znepokojeně mé osmnáctileté dcery i kolegy,
jehož dcera je o něco mladší. Plný obav jsem pak stejnou otázku položil
i jedné středoškolské profesorce. Byl jsem však uklidněn. Takhle prý to
fakt nefunguje. Filmová zkratka pouze zaznamenala na malém prostoru
ty nejkřiklavější excesy. A výsledek pak mohl v ledaskom vzbudit dojem
o dekadenci českých středoškoláků.
Uklidněn jsem se tak vrátil do mantinelů svého dlouhodobého názoru.
V rámci něj beru s velkou rezervou nářky těch, kteří spílají na dnešní mládež.
Prý za našeho mládí to tak nebývalo. Dobře si pamatuji, jak tu samou větu
říkávala i moje máma o nás. A je docela pravděpodobné, že za dvacet let bude
stejně lamentovat dcera a její vrstevníci, kteří se dnes opíjí na diskotékách.
Přátelé, nebyli jsme za mlada lepší, jenom si to už možná nepamatujeme nebo pamatovat nechceme.
František Sovadina

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Pronajmu byt 3+1 v Holešově.
Volný ihned. Tel. 604 212 726.
• 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.bysnyszdomu.cz

• Daruji za odvoz ložnici z roku
1960 prohýbanou, ořechovou, zachovalou, tel.: 602 532 467.
• 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.

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat všem členům okrskových volebních komisí v Holešově a místních částech, kteří se podíleli na zdárném
průběhu komunálních a senátních voleb.
Za Městský úřad Holešov
Irena Ďuláková, odbor správní a vnitřních věcí

Podzimní etapa speciální
ochranné deratizace začala

PRODÁM dvouměsíční štěňata (belgický ovčák s německým ovčákem) bez PP, očkovaná, odčervená, odběr možný od 15. 11. 2010. Cena
1.000 Kč. Tel.: 602 507 993.
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Město Holešov v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění, zajistilo prostřednictvím speciální
firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 3xD,
Olomouc v období od 20. října 2010 do 20. listopadu 2010 speciální
ochrannou deratizaci na veřejném prostranství. V období prováděné
deratizace z preventivních důvodů doporučujeme zvýšenou opatrnost.
Preparáty jsou používány ve formě barevných granulí nebo zrna, a mohly
by tak lákat především menší děti k jejich sběru.
Ing. Markéta Šubová, vedoucí odboru ŽP v Holešově.
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Místopředseda představenstva společnosti Mitas říká:

Přírodní kaučuk voní lépe než močůvka vykydaná na poli
Rozsáhlou diskuzi vyvolal v Holešově
a okolních obcích záměr společnosti Mitas
postavit v holešovské průmyslové zóně továrnu pro zhruba 550 zaměstnanců. Firma
Mitas je českým výrobcem mimo silničních
pneumatik a řada obyvatel regionu má obavy, že nový závod bude mít negativní vliv
na životní prostředí. Požádali jsme proto
o rozhovor místopředsedu představenstva
společnosti Mitas a ředitele výrobních úseků
Zlín a Otrokovice Josefa Křemečka.
Pro výrobu pneumatik je charakteristický
zápach, který je všudypřítomný nejen v okolí
areálu Barum Continental v Otrokovicích, ale
také v areálu zlínského Svitu, kde máte svůj
závod. Znamená to, že na podobný zápach se
mají připravit i obyvatelé Holešova?
Zápach není charakteristický pro výrobu
ani není všudypřítomný. Přírodní kaučuk, který je
základem pneumatiky, má svoje přírodní aroma.
Ovšem toto aroma nemůže být cítit ve vzdálenosti
nejbližší obytné zóny. Například v Otrokovicích,
kde je kapacita gumárenského průmyslu desetinásobná ve srovnání s námi zamýšleným
závodem, si obyvatelé nestěžují na zápach z naší
výroby. Žijeme v jednadvacátém století a máme
moderní technologie. Je nám jasné, že obtěžovat okolí nesmíme. Dodržujeme zákonné limity.
Rozhodně mohu občany ujistit, že přírodní kaučuk
voní podstatně lépe a méně intenzivně než například močůvka či mrva vykydaná na poli. Přesto zemědělství nezakazujeme. Také výroba pneumatik
má na Zlínsku nepřetržitou tradici již od Tomáše
Bati a lidé vědí, že kaučuk je bezpečný.
Výroba pneumatik je také spjata s emisemi těkavých organických látek. Při prohlídce
vašeho závodu v Otrokovicích bylo zřejmé,
že nemáte vzduchotechniku na zachycování
těchto látek. Za těchto provozních podmínek
plníte zákonné emisní limity, nebo máte udělenu výjimku?
V holešovském závodě budeme tyto emise
odvádět vzduchotechnikou a likvidovat. To je povinnost u všech nových závodů. Je potřeba si pod
těkavými organickými látkami představit konkrétně, o co jde. V gumárenství se používá například
benzín na oživování polotovarů v konfekci. Naše
spotřeba benzínu je 1,2 litru na jednu tunu pneumatik a to je ve výrobě zemědělských pneumatik
nejnižší spotřeba v Evropě. Postřik pneumatik
před vulkanizací provádíme prostředky na bázi
vody a nikoli benzínu, jak tomu bývalo dříve. Důležité pro občany je to, že ze zákona dodržujeme
přísné emisní limity. To u nás pravidelně kontroluje Česká inspekce životního prostředí a také
nezávislý auditor. Toto jsou ale technické detaily.
V médiích jste mimo jiné řekli: „Výroba
v otrokovickém závodě patří mezi nejmodernější v Evropě.“ Domníváte se tedy, že
se v Otrokovicích jedná o závod s moderní
technologií, když zde není vyřešeno už zmíněné zachycování těkavých organických látek?
Přičemž podle vašich údajů v roce 2009 uniklo
do ovzduší cca 60 tun těchto látek.
Zachycování těkavých látek je v plánovaném
holešovském závodě řešeno a bude součástí
projektu. Hovoříte o emisích, které nepředstavují riziko pro životní prostředí ani zdraví našich
pracovníků a jsou v našich výrobních halách pod
limitem daným hygienickou stanicí. Každý občan
si může ve státním registru znečišťování (www.irz.
cz) snadno ověřit, že naše společnost v žádném
svém závodě neohrožuje čistotu ovzduší. Nezávislé sdružení Arnika nedávno vydalo seznam
znečišťovatelů ve Zlínském kraji. Společnost
Mitas mezi nimi neuvádí prostě proto, že životní
prostřední žádnými nebezpečnými látkami neohrožujeme.

Místopředseda představenstva společnosti
Mitas a ředitel výrobních úseků Zlín
a Otrokovice ing. Josef Křemeček.
Základní údaje
Celková výše investice okolo 1 miliardy
Kč, zahájení výroby - rok 2014, pracovní
místa - až 550, rozsah (první fáze) - cca
44 000 metrů čtverečních zastavěné plochy
(výrobní hala, sklad).
Předběžný časový harmonogram
2010 říjen - poptávkové řízení na projektovou dokumentaci, 2011 březen - základní posouzení a výběr lokality uvnitř průmyslové zóny Holešov, zpracování oznámení
o záměru, zjišťovací protokol, zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí, 2011
- proces získání územního rozhodnutí, 2011
srpen - zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního
povolení, 2011 říjen - zpracování zadávací
dokumentace do položek pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, 2012
prosinec - ukončení výstavby výrobní haly
a skladu, 2013 - instalace výrobních technologií a postupné zahájení zkušebního provozu, 2014 leden - zahájení plného provozu.
Lokalita průmyslové zóny v Holešově je
umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Těkavé organické látky se v ovzduší vážou
na prachové částice, se kterými se dostávají  
následně do půdy a podzemní vody. Jakým
způsobem bude zabráněno jejich úniku?
Jak už jsem uvedl, počítáme s výstavbou
moderního závodu, ve kterém jsou dodržovány
zákonné limity platné pro životní prostředí. To se
týká také zachytávání a likvidace emisí. Máme
samozřejmě s gumárenskou výrobou dlouholetou
zkušenost a chráníme životní prostředí včetně
podzemních vod.
Do Strategické průmyslové zóny v Holešově chcete přesunout výrobu z Otrokovic,
případně ze Zlína. Znamená to, že se bude
jednat i o přesun zaměstnanců, nebo zde
vytvoříte 550 nových míst?
V holešovském závodě plánujeme vytvořit
550 pracovních míst. V Holešově není 550 gumařů, tak si musíme pomoci odjinud. Přesto už
v současnosti na 34 našich zaměstnanců bydlí
v Holešově či jeho okolí. Ale to není všechno, my
chceme postavit továrnu, která bude v regionu
vytvářet pracovní místa po desítky let a zároveň
na každé pracovní místo v gumárenství jsou navázány až čtyři další pracovní místa v ekonomice.
Budeme kupovat spotřební materiál v okolí, budeme dávat práci dalším firmám na Holešovsku. To
je myslím zřejmé. Nejsme žádná montovna.
Jaký bude průměrný plat těchto zaměstnanců?
Průměrný plat bude zřejmě podobný současnému průměrnému platu našich moravských

zaměstnanců, který je okolo 25 000 Kč. To je
vysoko nad průměrem v kraji.
Jaké další výhody podle vás přinese váš
závod do regionu Holešovska?
Kromě zaměstnanosti je to také prestiž. České gumárenství je obor, který má v cizině dobré
jméno. Čtvrtina všech nových traktorů a kombajnů, které opustí výrobní linky v Evropě, je obuta
do našich pneumatik. Naše společnost staví další
výrobní závod v americké Iowě. Máme tři výrobní
závody v České republice, čtvrtý v Srbsku.
Přesunutím výroby pneumatik z Otrokovic do Holešova se vaší firmě zvýší náklady
na dopravu z přípravny kaučukových směsí
ve Zlíně. Je možné, že výhledově přesunete
do Holešova i přípravnu kaučukových směsí?
Takový plán zatím nemáme, ale může se
samozřejmě stát, že budeme chtít přípravnu v průmyslové zóně postavit. Nebude v nejbližších letech,
ale pokud se nám bude dařit, budeme chtít výrobu
v zóně rozšířit. S tím vzniknou další pracovní místa.
Je to věc strategie a budoucí poptávky po pneumatikách, kterou nyní neumíme odhadnout.
Řada občanů Holešova vnímá výrobu
pneumatik jako chemickou výrobu. Přitom
představitelé kraje v minulosti opakovaně
deklarovali, že chemická výroba v zóně nebude. Jak to tedy je?
Přestože média gumárenství mezi chemickou výrobu s oblibou zařazují, podle klasifikace
ekonomické činnosti (tzv. NACE) patříme do kategorie 22.11 Výroba pryžových plášťů a duší. Chemická výroba, které se občané bojí, je v kategorii
číslo 20 a ta se nás netýká. Průmyslová zóna má
potřebná povolení pro náš typ výroby.
V Holešově už vzniká organizovaná skupina, která připravuje petici proti výstavbě
vašeho závodu. Jak hodláte získat občany
regionu na svou stranu?
Příliš tomu nerozumíme. Nikdo se nám s námitkami neozval, o petici se dozvídáme od vás.
Jsme samozřejmě připraveni rozptýlit obavy občanů pomocí otevřenosti a faktů. Přijďte se k nám
do Otrokovic podívat! Zdali budeme v zóně, to
rozhodne šetření vlivu na životní prostředí. Máme
připravené ještě jiné alternativy. Doteď nás politici
ujišťovali, že mají zájem o pracovní příležitosti,
které dáváme. Naše výroba je čistá a má budoucnost. Máme zkušenost ze Spojených států,
kde nás uvítal s otevřenou náručí přímo guvernér
Iowy. V tomto světle chování některých občanů
v Holešově nerozumíme. Vždyť jsme na Moravě
doma. Naše dveře jsou otevřené.
Za rozhovor poděkoval František Sovadina
MITAS a.s. ve svých výrobních úsecích
v Praze, ve Zlíně, v Otrokovicích a v Srbsku
produkuje široký sortiment mimo silničních
plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro
stavební stroje všech typů a velikostí, pro
rypadla a nakladače, dále pro nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje.
MITAS a.s. rovněž vyrábí motocyklové pláště
a gumárenské směsi.
Samotný MITAS Praha byl založen již
v roce 1933 v Praze-Strašnicích jako dceřiná
firma společnosti Michelin. Michelinu patřily
tři čtvrtiny akcií a zbytek vlastnily československé banky. Francouzi přišli do Prahy
především kvůli schopné a díky hospodářské
krizi dostupné pracovní síle. Nový závod
postupně přijal na 250 českých dělníků,
kteří zde od roku 1934 vyráběli pneumatiky
a duše pro automobily, motocykly a jízdní
kola. Rekordní výrobu přinesl rok 1937, kdy
se denně vyrábělo asi 300 auto a motoplášťů
a téměř 1000 veloplášťů (a duší).
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Výsledky komunálních voleb v jednotlivých volebních okrscích
V dnešním čísle se vracíme k nedávným komunálním volbám. Přinášíme výsledky v jednotlivých volebních okrscích Holešova
(za názvem strany je absolutní počet hlasů a počet hlasů v procentech)

Nejvyšší volební účast 54,09 procenta byla v okrsku na Střední odborné škole Pivovarské. Zde také volila nejstarší občanka Holešova,
100letá Marie Mičková. Nejnižší účast pak byla ve volebním okrsku č. 2 v budově 1. Základní školy Holešov, a to 38,64 procenta.
V Holešově jako celku byla účast 46,89 procenta.
Celý Holešov
Pozorní pozorovatelé politické mapy Holešova už vědí, které strany
občané různých částí města preferují. To svým způsobem potvrdily
i letošní volby. Společným jmenovatelem těchto voleb byl úspěch ODS,
která až na jednu těsnou porážku získala prvenství ve všech okrscích.
V žádné z městských částí naopak neuspěli Zemanovci a Suverenita
Jany Bobošíkové. Jejich šance minimalizovala nejen prakticky nulová
volební kampaň, ale především ta skutečnost, že nedokázali obsadit ani
všech 23 míst na svých kandidátkách.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
557
0,59
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
702
0,74
3. Komunistická str. Čech a Moravy
14 382
15,25
4. Česká str. sociálně demokrat.
19 410
20,57
5. „Koalice pro Holešov“
13 236
14,03
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
8 924
9,46
7. Občanská demokratická strana
26 446
28,03
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
10 682
11,32
Volební okrsek č. 1 - Centrum pro seniory
Oproti celkovým výsledkům v Centru pro seniory výrazně uspěla Koalice
pro Holešov, která zde předběhla i KSČM. Nutno podotknout, že na
druhém místě této kandidátky byla ředitelka centra pro seniory Ivana
Bozděchová.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
33
0,40
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
29
0,35
3. Komunistická str. Čech a Moravy
840
10,22
4. Česká str. sociálně demokrat.
1 912
23,27
5. „Koalice pro Holešov“
1 763
21,45
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
721
8,77
7. Občanská demokratická strana
2 290
27,87
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
630
7,67
Volební okrsek č. 2 - 1. Základní škola Smetanovy sady
Výsledky z tohoto okrsku kopírovaly pořadí v celém Holešově.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
29
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
71
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 496
4. Česká str. sociálně demokrat.
1 739
5. „Koalice pro Holešov“
1 023
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
549
7. Občanská demokratická strana
2 084
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
944

0,37
0,89
18,85
21,92
12,89
6,92
26,26
11,90

Volební okrsek č. 3 - Střední odborná škola Pivovarská
V tomto okrsku ODS získala ještě více než na úrovni celého města. Nejspíše se zde odrazil fakt, že právě v tomto obvodu bydlí starosta města
a lídr kandidátky ODS Zdeněk Janalík. Za zmínku také stojí, že na rozdíl
od Holešova jako celku se zde dotáhlo Sdružení nezávislých Jarmily
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Pokorné na Koalici pro Holešov Rudolfa Seiferta. I v tomto případě mohlo
sehrát roli, že Jarmila Pokorná má bydliště v tomto obvodu. KSČM zde
skončila až za oběma nezávislými kandidátkami.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
80
0,64
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
152
1,22
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 521
12,23
4. Česká str. sociálně demokrat.
2 210
17,77
5. „Koalice pro Holešov“
1 645
13,22
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
1 415
11,37
7. Občanská demokratická strana
3 774
30,34
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
1 643
13,21
Volební okrsek č. 4 - 2. Základní škola Smetanovy sady
Rovněž na 2. ZŠ ODS získala více než na celoměstské úrovni. I zde
Koalice pro Holešov a Sdružení nezávislých porazily KSČM.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
53
0,79
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
48
0,72
3. Komunistická str. Čech a Moravy
781
11,64
4. Česká str. sociálně demokrat.
1 377
20,53
5. „Koalice pro Holešov“
1 034
15,41
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
544
8,11
7. Občanská demokratická strana
2 081
31,02
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
790
11,78
Volební obvod č. 5 - budova městského úřadu Tovární ulice
Tradiční bašta KSČM ani tentokrát nezklamala. V Tovární skončila KSČM
jen těsně za ODS. Pořadí si zde oproti celému Holešovu prohodili také
nezávislí Jarmily Pokorné a Rudolfa Seiferta.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
15
0,20
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
52
0,70
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 845
24,69
4. Česká str. sociálně demokrat.
1 633
21,85
5. „Koalice pro Holešov“
647
8,66
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
586
7,84
7. Občanská demokratická strana
1 924
25,74
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
772
10,33
Volební obvod č. 6 - Mateřské centrum Srdíčko (bývalá Duha)
V jednom ze dvou obvodů v budově bývalé Duhy znovu triumfovala ODS.
Naopak KSČM skončila až na pátém místě.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
67
0,62
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
82
0,76
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 054
9,79
4. Česká str. sociálně demokrat.
2 553
23,71
5. „Koalice pro Holešov“
1 530
14,21
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
799
7,42
7. Občanská demokratická strana
3 330
30,93
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
1 351
12,55
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Volební okrsek č. 7 - Mateřské centrum Srdíčko (Duha)
Druhý z okrsků v Duze víceméně kopíroval celoměstské pořadí. Nezávislé
kandidátky zde byly vyrovnanější a prohodily si místo.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
52
0,51
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
80
0,79
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 521
15,02
4. Česká str. sociálně demokrat.
2 423
23,93
5. „Koalice pro Holešov“
1 250
12,34
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
924
9,13
7. Občanská demokratická strana
2 591
25,59
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
1 285
12,69
Volební okrsek č. 8 - 3. Základní škola Holešov - ulice Družby
Na 3. ZŠ zvítězila ČSSD těsně před ODS. Dobrý výsledek zde měla
i Koalice pro Holešov.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
87
0,95
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
69
0,75
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 473
16,02
4. Česká str. sociálně demokrat.
2 069
22,50
5. „Koalice pro Holešov“
1 494
16,25
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
808
8,79
7. Občanská demokratická strana
2 062
22,42
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
1 134
12,33
Volební okrsek číslo 9 - SVČ TYMY Všetuly
Ve Všetulích vyhrála ODS, výrazně zde však uspěla i Koalice pro Holešov,
která skončila na druhém místě. Lídr koalice ve Všetulích bydlí. Oproti
ostatním městským okrskům zde více uspěla i KDU-ČSL.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
22
0,26
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
31
0,37
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 289 1
5,43
4. Česká str. sociálně demokrat.
1 364
16,32
5. „Koalice pro Holešov“
1 659
19,85
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
1 050
12,57
7. Občanská demokratická strana
2 167
25,93
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
774
9,26
Volební okrsek číslo 10 - Tučapy
ODS v Tučapích suverénně převálcovala všechny ostatní. Výrazně zde
uspěli i lidovci. Naopak propadla KSČM.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
61
1,86
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14
0,43
3. Komunistická str. Čech a Moravy
225
6,86

Oprava
V minulém čísle jsme podrobně informovali o výsledcích voleb.
V materiálu zpracovaném bezprostředně po volbách došlo ke dvěma
chybám. ODS neobhajovala z minulého volebního období pět, ale
šest mandátů. Dále jsme v článku „Zastupitelstvo se příliš nezměnilo“
zapomněli uvést, že novým zastupitelem bude rovněž Ivan Manďák
za KSČM.
Za neúplnosti se čtenářům omlouváme.  

4. Česká str. sociálně demokrat.
5. „Koalice pro Holešov“
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
7. Občanská demokratická strana
8. Sdruž. nezávislých Holešovska

550
288
579
1 173
388

16,78
8,79
17,66
35,78
11,84

Volební okrsek č. 11 - Dobrotice
V Dobroticích ODS zvítězila před ČSSD jen těsně. Levici zde však
výrazně pomohla KSČM.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
31
1,07
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
38
1,31
3. Komunistická str. Čech a Moravy
668
23,02
4. Česká str. sociálně demokrat.
699
24,09
5. „Koalice pro Holešov“
263
9,06
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
202
6,96
7. Občanská demokratická strana
737
25,40
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
264
9,10
Volební okrsek č. 12 - Žopy
ODS zaznamenala v Žopích největší úspěch. Právě odsud je jeden
z nových členů zastupitelstva za ODS Luděk Hradil, který zde pracuje zároveň jako předseda osadního výboru. Výrazně zde uspěla také KSČM,
naopak špatný výsledek dosáhly ČSSD i Koalice pro Holešov.
1. Suverenita-blok J. Bobošíkové
12
0,26
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
22
0,48
3. Komunistická str. Čech a Moravy
1 222
26,59
4. Česká str. sociálně demokrat.
530
11,53
5. „Koalice pro Holešov“
253
5,50
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
401
8,72
7. Občanská demokratická strana
1 721
37,45
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
435
9,46
Volební okrsek č. 13 - Količín
V Količíně vyhrála ODS, ale uspěla i KSČM, KDU-ČSL či Koalice pro
Holešov.
1. Suverenita - blok J. Bobošíkové
15
0,64
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14
0,60
3. Komunistická str. Čech a Moravy
447
19,07
4. Česká str.sociálně demokrat.
351
14,97
5. „Koalice pro Holešov“
387
16,51
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
346
14,76
7. Občanská demokratická strana
512
21,84
8. Sdruž. nezávislých Holešovska
272
11,60

NOVĚ OTEVŘENO
Gyros - rychlé občerstvení
Od 1. listopadu 2010 jsme pro Vás otevřeli novou
prodejnu v buňce u nádraží v Holešově. Po předložení
tohoto inzerátu obdržíte ke gyrosu nápoj zdarma.

Těšíme se na návštěvu.

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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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 11. října 2010
Přijaté usnesení č. 403/2010. Rada
města Holešova I schválila provedení
stavebních prací, činností a technologických postupů v lokalitě ul. Bořenovská dle předloženého návrhu.
II pověřila starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka podepsáním příslušné smlouvy. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 404/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se
Silvií Gadasovou, bytem Prusinovice, na pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy Osadního výboru Tučapy čp. 68 za nájemné 10.000 Kč/rok + vyúčtování
energií s účinností od 01. 11.
2010. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 405/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy se Stanislavem
Navrátilem, bytem Žopy, na užívání
bytu č. 5 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. 406/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej části městského
pozemku p.č. 1809/1 o výměře
cca 50 m2, ostatní plocha, k.ú.
Dobrotice, Arnoštu Kratochvílovi,
bytem Dobrotice, za kupní cenu
10 Kč/ m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 407/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej 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, Ing. Monice Michálkové,
bytem Holešov, za kupní cenu 50
Kč/m2+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 408/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej 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, společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., se sídlem v Kroměříži, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
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usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 409/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej 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, společnosti DEVELOPER GROUP, s.r.o., Chropyně,
IČ 26942836, za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 410/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům p.č.
1920/4, p.č. 1920/6 a p.č. 1920/13,
vše k.ú. Holešov, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 14.10.2010.
Přijaté usnesení č. 411/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. směnu pozemků, a to tak, že
z vlastnictví města Holešova přejde
do vlastnictví Vlasty Chytílkové, bytem Holešov, id. 1/2, Jany Kopřivové, bytem Brno, id. 1/4 a Milana Možíše, bytem Kanada, id. 1/4 části pozemku p.č. 1976/2, o výměře 2.400
m 2, k.ú. Holešov, a z vlastnictví
Vlasty Chytílkové, id. 1/2, Ing. Jany
Kopřivové, id. 1/4 a Milana Možíše
id. 1/4 přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p.č. 1980/2
o výměře 1.902 m2, k.ú. Holešov,
v rámci přípravy investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“. 2. směnu pozemků, a to
tak, že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Ing. Václava
Kováče, bytem Přerov, pozemek
p.č. 2140/1 o výměře 5.532 m2, k.ú.
Holešov, a z vlastnictví Ing. Václava Kováče, bytem Přerov, přejdou
do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 2139/4 o výměře 893
m2 a p.č. 2139/3 o výměře 2.580
m2, k.ú. Holešov, v rámci investiční přípravy stavby „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 14. 10. 2010.
Přijaté usnesení č. 412/2010.
Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene na částech městských pozemků p.č.
455 a p.č. 464/3, k.ú. Holešov,
pro společnost E.ON Distribuce,
a.s.,České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené na základě plné moci
ze dne 12.03.2009 společností
E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6, IČ 25733591, v souvis-

losti s akcí „Holešov, Michálková,
kabel NN“za cenu 200 Kč/bm +
DPH v zákonné výši. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 413/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HLAVA - STAVBY, s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, IČ 26950421,
v souvislosti s investiční akcí „Výstavba parkovacích míst ve městě
Holešově“ s termínem dokončení
31.05.2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 414/2010.
Rada města Holešova přerušila projednání zprávy týkající
se dokončení zateplení bazénu
a opravu střechy nad strojovnou vzduchotechniky na budově
v ulici Tovární čp. 1081 v Holešově nákladem nájemce Tomáše
Svobody ve výši 940 000 Kč bez
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 415/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
dohody mezi příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko
Holešov a Městskou policií Holešov,
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví (orgány města) a Pomocnou
hospodářskou správou (organizační
složka města) o užívání nebytových
prostor v majetku svěřeném příspěvkové organizaci k hospodaření dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 416/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
pro přijetí sponzorských darů: 1.
ve výši 24.032,18 Kč od firmy MEDICAL, a.s., Třinec, Konská 198,
organizaci Centrum pro seniory,
příspěvková organizace, Holešov,
dle přílohy. 2. ve výši 10.000 Kč
od Nadace „Děti-kultura-sport“,
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 3. Základní škola
Holešov dle přílohy. 3. ve výši
15.000 Kč od Nadace „Děti-kultura-sport“, Uherské Hradiště,
příspěvkové organizaci Středisko
volného času, Holešov, dle přílohy. Na darovacích smlouvách
bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, Mgr. Jitka Heryánová
a Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelky p.o. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 417/2010. Rada
města Holešova schválila žádost
o změnu rozpočtu na rok 2010 organizaci Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka
CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 418/2010. Rada
města Holešova udělila  souhlas
s přijetím finančního daru - dotace ve výši 44.000 Kč od Zlínského
kraje Jednotce sboru dobrovolných hasičů Holešov na podporu
její činnosti. Zodpovídá: Ing. Petr
Kvasnica. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 419/2010. Rada
města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace:
1. ve výši 4.000 Kč občanskému
sdružení Mažoretky Holešov, o.s., IČ
22839089, na podporu jejich účasti na říjnovém Mistrovství Evropy
mažoretek ve Švýcarsku. 2. ve výši
7.000 Kč TJ Holešov, oddílu vzpírání, na podporu pořádání Velké ceny
města Holešova a Mistrovství Moravy ve vzpírání, které se uskutečnily
dne 23.10. 2010. 3. ve výši 5.000 Kč
Pavlu Janečkovi, zástupci hudební
skupiny TEXAS, na pořízení CD
s písněmi této skupiny u příležitosti
20. výročí jejího založení. Finanční
částky budou čerpány z kapitoly 51
- Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 420/2010.
Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v budově
Městského úřadu Holešov, ulice
Tovární 1407. Zodpovídá: Irena
Ďuláková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 421/2010. Rada
města Holešova schválila výpůjčku
mobilních telefonů společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Irena
Ďuláková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 422/2010.
Rada města Holešova schválila
výplatu odměn členům komisí
rady města za výkon jejich funkcí
v roce 2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. František
Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 423/2010. Rada
města Holešova schválila rozpočtové opatření Rady města Holešova č.
7/2010 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
15.06.2009. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 424/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 27. září 2010.
Přijaté usnesení č. 425/2010. Rada
města Holešova I schválila požadavek na oponentní hydrogeologický
průzkum v oblasti průmyslové zóny
v Holešově. II pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka vypsáním výběrového řízení na zpracování
hydrogeologického průzkumu v souvislosti s obsazením zóny podnikatelskými subjekty. Zodpovídá: starosta
města. Termín: bezodkladně.
Nepřijatý návrh na usnesení:
Rada města Holešova neschválila
uzavření nájemní smlouvy s manželi
Borisem a Klaudií Pilovými, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 4 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.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 14. října 2010
Přijaté usnesení č. 146/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo ověřovateli zápisu
Mgr. Rudolfa Seiferta a Josefa Bartoška.
Přijaté usnesení č. 147/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Libor Liška, Ing. Miroslav Strnad
a Božena Zacharová.
Přijaté usnesení č. 148/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo předložený program
jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 14. října 2010.
Přijaté usnesení č. 149/2010. Zastupitelstvo
města Holešova vzalo na vědomí informaci
tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova ze dne
13. září 2010.
Přijaté usnesení č. 150/2010. Zastupitelstvo
města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 151/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo prodej 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, Ing. Monice Michálkové, bytem
Holešov, za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 152/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo prodej 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, společnosti DEVELOPER GROUP, s.r.o., Chropyně, IČ 26942836, za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 20. 12. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 153/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo prodej 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, společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., se sídlem v Kroměříži, za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 20.
12. 2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 154/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo prodej části městského pozemku p.č. 1809/1, o výměře cca
50 m2, ostatní plocha, k.ú. Dobrotice, Arnoštu Kratochvílovi, bytem Dobrotice, za kupní
cenu 10 Kč/ m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 12.
2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 155/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné
nabytí vlastnických práv k pozemkům p.č.
1920/4, p.č. 1920/6 a p.č. 1920/13, vše k.ú.
Holešov, v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 156/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo 1. směnu 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 přípravy investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“.
2. směnu 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 p.č. 2139/3 o výměře 2.580
m2, k.ú. Holešov, v rámci investiční přípravy
stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 9
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Pomozte malé Michalce zapojit se do normálního života
Michalka je třiapůlletá holčička, která je od narození těžce
mentálně i tělesně postižená. Její
život je jiný. Dýchá pomocí tracheostomie, potravu přijímá pomocí
gastrostomie (hadička zavedená
do žaludku), několikrát denně inhaluje, nedílnou součástí jejího života
jsou léky a lékařské přístroje. Je
závislá na pomoci druhých, což
znamená pro nás rodiče 24hodinovou péči. Nedokáže komunikovat
s okolním světem tak, jak jsou lidé
zvyklí. Michalka není schopná sama
se zapojit do života, a tak neustále
hledáme možnosti jak ji aktivizovat,
ale také zpříjemnit pobyt na světě.
Michalka má svého asistenčního
psa, se kterým dělá canisterapii,
dále cvičí Vojtovu metodu, s pomocí
Střediska rané péče Olomouc se
snažíme stimulovat její smysly.
Máme vyhlédnuto několik pomůcek a přístrojů, které bychom

chtěli Michalce pořídit - rehabilitační
přístroj MotoMed, přístroj na magnetoterapii, perličkovou lázeň,
koupací lehátko, speciální dětskou
autosedačku, speciální kočárek atd.
Bohužel finanční náročnost těchto
věcí je obrovská. Zčásti jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami či
odborem sociálních věcí a zdravotnictví, další možností jsou nadace
a sponzoři.
V současné době zařizujeme
rehabilitační přístroj MotoMed, jehož
pořizovací cena je 164.000,- Kč.
Polovinu částky jsme získali od Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Holešov, 35 tisíc od nadace
Děti - kultura - sport Uherské Hradiště a další peníze chceme sehnat
akcí Sbírej a pomáhej (sběr víček
od PET lahví), která se již rozjela.
Právě v souvislosti s touto akcí nás
kontaktovala spousta lidí s dotazem,
zda by mohli přispět také finančně.

Vyhlašujeme finanční sbírku pro
Michalku, kterou ochotně zaštítil
starosta města Holešova pan
Zdeněk Janalík.

Č.ú: 670100-2200596311/6210
Děkujeme za Vaši pomoc.
Martina a Michal Macurovi
(rodiče Michalky)

Chovatelé představili na výstavě stovky exponátů

Výstava zvířat vzbuzuje zájem zejména u dětí.

Tradiční přehlídku okrasných
a užitkových zvířat uspořádali v průběhu druhého říjnového víkendu
holešovští chovatelé. V prostorách
Českého svazu chovatelů na Plačkově návštěvníkům předvedli 168
králíků, 191 okrasných holubů, 132
kusů drůbeže a nechyběla rovněž
expozice papoušků a okrasných
ptáků. Chovatelé si dále připomněli
Memoriál Jaroslava Nedbala, Josefa
Poláška, Miroslava Ponížila, Josefa
Zapletala a Ludvíka Krajči. Odborní posuzovatelé udělili celkem 36
čestných cen. Výstavy se jako již
tradičně zúčastnili chovatelé SlážanZlatých Moravců na Slovensku, kteří
si zároveň prohlédli naše město.
Výstavu si nejvíce užily děti, které

si pod odborných dohledem mohly
vystavená zvířata pohladit.
Chovatelé z Holešova si postavili
prostornou výstavní halu na Plačkově,
která slouží v rámci výstavní činnosti holešovské veřejnosti a zejména
dětem. Za provedenou práci jsme
obdrželi vyznamenání za budování
a rozvoj životního prostředí, které
nám udělilo stejnojmenné ministerstvo. Přestože vykonáváme veřejně
prospěšnou činnost, ani po dvaceti
letech jsme nezískali od českého státu
do vlastnictví pozemky, na kterých výstavní prostory stojí. A český stát dělá
všechno pro to, aby se tak nestalo.
S pozdravem pro krásu a užitek
„Chovu zdar“ za Základní organizaci
ČSCH Holešov Dušan Labuda.

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

Chcete být v obraze?
Čtěte holešovsko.
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Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Ať žije zámecké disko aneb Ať žije chaos, záchranka a tlačenice
Vzpomínám si ještě jako malý
kluk, jak jsem si v hlavě říkal, jaká
by to byla krása, až jednou bude
náš holešovský zámek opravený
a jak se zde bude konat plno plesů
a nejrůznějších akcí.
Když jsem se zhruba před rokem ve svých 27 letech dozvěděl,
že v našem krásně spraveném
zámku je i jakási diskotéka, byl
jsem nadšený a těšil se. Nádherný hudební klub, vybudovaný
ve sklepení zámku, luxusní světelná a zvuková aparatura, příjemný interiér, dobrá obsluha u baru.
Útulné prostředí a kolem vždy byla
dobrá nálada a sympatičtí lidé. Naprosto největší radost mně udělalo to, že celý klub je nekuřácký.
Gratuluji městu za tento projekt.
Ovšem postupem času se moje
pocity i mnohých dalších návštěvníku začaly neutralizovat, až došly
ke zklamání.
Ptáte se proč? Tak já vám to
teda vysvětlím. Jak šel čas, přibývalo v klubu lidí, různé holešovské
party zde našly svoje zázemí a další jiná individua také. Prostory jsou
nyní vždy přecpané a vzduch je
vydýchaný. Je to dáno také tím, že
nikde v klubu není šatna, respektive, je ale udělal se z ní další bar,
kde se prodávají míchané koktejly.
Proto jsou návštěvníci klubu nuceni svoje oblečení dávat na volné
plochy za sedací vybavení, kde
jsou průduchy pro vzduch a topení.
Tento problém ale není ještě tak
závažný, to se děje i všude jinde.
Zaráží mě spíše chování holešovské mládeže. Urvaná záchodová mísa na pánských záchodech
a vystříkaný hasičský přístroj spolu
s počmáranými hlavními dveřmi
jsou toho jenom důkazem. Kuřáci musí kouřit venku v arkádách
zámku i přesto, že mají popelníky k dispozici. Hází nedopalky
na zem a zadupávají je. Proto jsou
nové dlaždice plné černých fleků
a nedopalků. Jednou jsem slyšel
a podruhé i sám viděl, že někdo
napadl fotografa, který pořizuje
snímky z akcí pro potřeby klubu.
Důvod fyzického napadení byl ten,
že někdo místo toho, aby řekl, že
nechce být focený, tak začal fotografa mlátit. Jak jinak než v početní
převaze zašátkovaných místních
hrdinů. Tito „hrdinové“ jsou dosti

známé firmy a i v tomto klubu se
o svoji pověst postarali. Velice oblíbená je i zábava vcházet za dveře nouzového východu u pódia.
Poté je klub nucený zastavit hudbu
a mikrofonem vyzvat dotyčné, aby
se laskavě vrátili zpět, jinak hrozí
spuštění čidel proti zlodějům. Posledně jsem se rozhodl s kamarády
jít na další diskotéku (1. 10. 2010).
To, co jsem zažil, nepřeji nikomu.
Přesně 2 hodiny a 41 minut trvalo
mé trápení. Fronta na diskotéku
vedla z hlavních dveří až přes most.
Jenom tak pro zajímavost, přišel
jsem do fronty ve 21.05. Tlačící se
dav, kapacita klubu plná, chaos,
spousta podnapilých mladých lidí,

bych jejich práci dělat, dohadovat
se opravdu ještě s dětmi o tom, kdo
jim to „jedno“ pivo dal a ať laskavě
jdou střízlivět ven.
Diskotéka pořád plná, dav se
stále tlačil, agrese rostla, plno lidí
se postrkovalo a vyhrožovalo si navzájem, řada zamrzala dál. Nejvíce
mě naštvala jedna mladá slečna,
mohla mít tak 15 let, vím, že měla
černé, dlouhé, rovné vlasy a zespod podbarvené zlatým melírem.
Poté co se tato „slečna“ protlačila
přes kasu a podařilo se jí získat
lístek díky tomu, že právě někdo
odešel, ihned se nahlas vysmála
celému davu, který dál zoufale
čekal. Vykřikovala to dobře ještě

tipuji, že někteří měli maximálně 13
let. Pro jednoho hocha, který venku
ležel ve svých zvratcích na zemi,
musela přijet záchranná služba,
nejspíše otrava alkoholem. Různé
konflikty během tlačenice u kasy
jenom násobily hroznou atmosféru. Lidé se předbíhali a rvali. O to
horší bylo, že z davu se nedalo
dostat ani zpět. Dav se neúprosně
tlačil pořád dopředu, spousta dívek
řvala bolestí, když je ostatní kolem
tlačili na zeď a na ty před sebou.
Pánové místo řevu reagovali pomocí nadávek a výhrůžek na ty
vzadu. Kapacita byla plná, přesto
plno lidí „nadrzo“ proskočilo kolem
stolku s kasou a utíkali dolů. Zaplať
pánbůh, že ochranka 90 % těchto
neplatičů chytla a vyvedla zase
ven. To stejné dělala i s od pohledu nezletilými podnapilými. Nechtěl

2 minuty, že ona má lístek a oni
ne. Stejně patří do skupiny těch
zašátkovaných hrdinů, takže čemu
se vlastně divit.
Nakonec jsem to vzdal a rozhodl se jít domů, podpořila mě
i jedna SMS zpráva od kamaráda,
že tam dole, jsou stejně jenom
opilá malá děcka a je tam plno.
Po zhruba dvou a půl hodinách
jsem definitivně opustil tlačenici
a šel znechucený spát domů. Protože poslouchat nadávky od malých dětí, co mají sotva možná
po ZŠ, jak mě „sejmou“ jenom
proto, že jsem je okřikl, aby se
tolik netlačily, mě jako člověka, co
má titul a již 3 roky pracuje, dosti
uráží. Nemluvě o tom, že jsem
byl za večer poslán asi stokrát
do různých anatomických partií
lidského těla.

Proto se ptám, musí tohle vše
být? Proč není nastavený pevný
věk pro vstup na diskotéku? Třeba od 17,18 let. Obvykle člověk
v těch 17 letech má dostatečný
rozum a ví, jak se má chovat. Proč
se tento tolik vyhlášený a zpočátku opravdu úžasný klub změnil
na opilecké doupě nezletilých?!
Proč se zde napadají fotografové?! Proč si zde město nechá ničit
podlahovou krytinu v arkádách nedopalky a i jiné části klubu?! Proč
vůbec se člověk musí zúčastnit
takové šílené tlačenice u vstupu?!
Město by si mělo uvědomit, jak
se tento jeden z nejmodernějších
hudebních klubů v širokém okolí,
mění na další holešovský „pajzl“.
Navrhoval bych vstup od určitého
věku, na kterém ať se dohodne
provozní rada zámku. Také bych
navrhoval větší dohled ze strany
ochranky na to, kam kuřáci hází
své nedopalky. V poslední řadě
bych zavedl drastickou věc. Člověk, který zde udělá nějakou výtržnost či dělá pořád dokola rozbroje,
na diskotéku mu dát zákaz vstupu třeba na čtvrt, půl roku. Vždy
u vstupu by se zkontroloval podle
občanského průkazu a kdyby protestoval, dal bych jeho fotografii
ke dveřím. Když to takhle může
fungovat v hračkárnách, kde jsou
fotky lidí, co kradou, bez problému
hned u vchodu zveřejněny, proč
by to nemohlo jít i zde s lidmi, co
se neumí chovat, napadají ostatní
a ničí vybavení zámku?
Tak co, necháme si zničit nebo
zavřít další kulturní část Holešova,
která je relativně nová a stála město, stát a vlastně i daňově poplatníky, desítky milionů korun? Zvláštní
je i to, že nové sídlo městské policie je přímo v zámku. Co na to
město? Co na to rada zámku? CO
NA TO VY, PANE STAROSTO?
Zklamaný
a znechucený návštěvník klubu
Bc. Petr Štychmann
P.S: Nezdá se Vám, pane starosto, že morálka naší mládeže
klesá a její agrese spolu s drzostí
exponenciálně v Holešově rostou?
Nemáte náhodou takový pocit?
Já ano a i mnoho dalších občanů
Vašeho města také.

Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 14. října 2010
Pokračování ze str. 7
Přijaté usnesení č. 157/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků ve splátkách s: Evou Ponížilovou, bytem Holešov, Dagmar Zapletalovou, bytem Holešov,
a Václavou a Josefem Veselými, bytem Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 158/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo výplatu odměn členům kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova a členům osadních výborů v roce
2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 159/2010. Zastupitelstvo
města Holešova I vzalo na vědomí v souladu s ustanovením § 119 odst. 5 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, zprávu kontrolního

výboru o výsledcích kontrol provedených
ve III. čtvrtletí 2010. II uložilo Radě města
Holešova projednat závěry z kontrol a přijat
patřičná opatření. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu
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Seriál Holešovska - osudy holešovských výsadkářů
Luděk Stoklásek stál u založení elitního výsadkového pluku
Jedním ze zakládajících příslušníků vojenského útvaru 7374
a 22. průzkumné roty zvláštního
určení (ZU) v Prešově a Sabinově,
které byly předchůdcem 7. výsadkového pluku zvláštního určení (VPZU)
v Holešově, byl i Luděk Stoklásek.
Narodil se 23. března 1938
v obci Dobrotice u Holešova,
kde jeho otec působil jako učitel. Po ukončení základní školní
docházky přešel na gymnázium
v Holešově. Po maturitě nastoupil
do Závodů přesného strojírenství, kde pracoval
jako dílenský dispečer a při zaměstnání studoval
strojní průmyslovku. Po ukončení školy pracoval
až do roku 1967 jako konstruktér přípravků. Jeho
koníčkem byla hudba a letecké modelářství. Již
při studiu na gymnáziu navštěvoval tehdejší
Svazarm v Holešově na letišti, absolvoval kurz
seskoků padákem, který prováděl pod vedením
Ladislava Podlese a Alfonse Koláře.
Na podzim roku 1957 nastoupil vojenskou základní službu k 22. výsadkové brigádě

do Prešova. Na základě výběru
pozdějšího velitele VÚ 7374 - 22.
průzkumné výsadkové roty zvláštního určení npor. Aloise Klindery
nastoupil jako příslušník průzkumné roty ZU k útvaru v Sabinově. Pro
nedostatek praporčíků z povolání
byl po půl roce jmenován staršinou roty a tuto funkci zastával až
do odchodu do civilu.
Spolu s dalšími kolegy začal psát na rotě kroniku VÚ 7374
a od roku 1959 v tom pokračovali
příslušníci nově vznikajícího průzkumného výsadkového praporu a následně 7. výsadkového
pluku ZU v Holešově. U roty spolu s kolegou
Zdeňkem Hradilákem - pozdějším členem divadla ve Zlíně, zajišťoval kulturní činnost roty.
V srpnu roku 1958 byla rota přemístěna ze Sabinova do Prešova. V tomto roce se jako instruktor
spolu s dalšími vybranými vojáky podílel na přeškolování důstojníků, kteří přešli k výsadkovému
vojsku z průzkumných útvarů jiných druhů vojsk
a později působili u 7. VP ZU. V roce 1959 rota

Obřadní síň má nový katafalk

Pohřební služba I.S. by tímto
chtěla informovat spoluobčany, že
je od 1. 1. 2009 novým provozovatelem smuteční obřadní síně v ulici
Grohova v Holešově, kde provozuje
služby v oblasti pohřebnictví a má
zde i kancelář pro sjednávání pohřbů. Jako nový provozovatel naše
firma v mnohém celou budovu vylepšila a po větším úsilí se ji podařilo
dát po bývalém provozovateli opět
do provozuschopného a reprezentativního stavu. V celém objektu byl
také po nepříjemných zkušenostech

nainstalován kamerový systém, který slouží jako ochrana před vandaly.
V plánu je další zvelebování tohoto
smutečního místa, včetně jeho okolí,
které započalo opravnými pracemi
na zídce kolem přilehlého hřbitova.
Pohřební služba I.S. může taktéž
nabídnout pozůstalým novinku v podobě katafalku, který se těší velké
oblibě při smutečních obřadech,
stejně jako dva smuteční vozy bílé
barvy, které jsou nepřetržitě k dispozici.
Michal Kelíšek

Sbírková činnost holešovských
gymnazistů
I v letošním roce se žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov účastní
mnoha sbírek a charitativních akcí. Tradičními jsou již po několik let např.
Srdíčkový den, Červená stužka, Květinkový den či Adopce na dálku, kdy
je výtěžek jednotlivých akcí věnován na konkrétní projekty s danou cílovou
skupinou - ať jsou to nemocné děti a handicapované děti, boj proti AIDS,
propagace zdravého životního stylu a prevence nádorových onemocnění či
na podporu dětí v rozvojových zemích při jejich studiu ve škole.
V letošním roce se gymnazisté zapojili do nových akcí - v září začala
první z nich, kdy děvčata ze třídy 2. A vysbírala padající kaštany na školní
zahradě a výtěžek 100 kg byl věnován místnímu mysliveckému sdružení pro
přikrmování lesní zvěře v zimním období. Další novinkou bude sběr starého
pečiva a jablíček, který bude probíhat v podzimních a zimních měsících,
a jeho výtěžek bude směřovat na stejnou adresu jako u předcházející akce.
Novinkou je rovněž sbírka starého šatstva a obuvi pro potřebné lidi, která
proběhla na gymnáziu od 1. do 3. listopadu 2010, a vybrané věci budou
ve spolupráci s Diakonií Broumov distribuovány v rámci celé republiky podle
aktuálních potřeb. Další předvánoční akcí gymnazistů bude jejich spolupráce
při sbírce víček od plastových lahví, která je organizována na mnoha holešovských školách a zařízeních ve prospěch tříleté Michalky Macurové jako
příspěvek pro dofinancování zakoupení rehabilitačního přístroje Motoped.
(Podrobně o tom píšeme v jiné části novin - pozn. red.)
V dnešní zrychlené době často pospícháme a nesledujeme, že v naší blízkosti žijí handicapovaní a potřební lidé, kteří jsou vděční za každou pomoc, ať už
hmotnou, či duševní, stejně tak po naší pomoci volá těžce zkoušená příroda a její
členové. Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy bude potřebovat
solidaritu jiných lidí, proto by tyto sbírkové akce měly vytvářet u svých účastníků
pozitivní myšlení a cítění ve vztahu ke slabším a handicapovaným lidem.
Mgr. Svatava Ságnerová

PRODEJ KRMIVA PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA (drůbež, králíci)

„U KAPLIČKY“ - Dobrotice
KVALITNÍ ŠPANĚLSKÉ KRMIVO pro psy a kočky
ZA AKČNÍ CENY
nad 15 kg v okolí Holešova domluva rozvozu domů
OTEVŘENO DENNĚ:
PO - PÁ 15.30 - 20.00 • SO - NE 9.00 - 20.00
tel.: 720 539 789, 739 527 021
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dosáhla mnoha úspěchů v celoarmádních závodech průzkumných družstev.
Výcvik u roty byl velmi náročný a tvrdý, ale
nikdo v začátcích výcviku nepožádal o přeřazení,
i když velitel roty přislíbil, že kdo bude cítit, že
na výcvik nestačí, může požádat o přeložení.
V rotě se brzy vytvořil dobrý kolektiv s vysokou
morálkou a připraveností.
Po příchodu z vojenské služby pracoval
Luděk Stoklásek nadále v konstrukci ZPS Hulín.
V roce 1962 se oženil a bydlí trvale v Jankovicích
nedaleko Holešova. Od roku 1967 pracoval
v Komunálních službách města Holešova jako
technik a vedoucí výroby. V roce 1973 přešel
do Oděvního výrobního družstva STYL Holešov,
kde zastával funkci investičního technika a v roce
1990 byl zvolen předsedou družstva. Tuto funkci
zastával až do odchodu do důchodu v roce 2000.
V roce 2007 ho kolega Jaroslav Bílek - mimo jiné
spoluzakladatel VU 7374 v Sabinově - přivedl
do Klubu výsadkových veteránů Holešov. Zde
byl pověřen vedením kroniky KVV. V současné
době je členem výboru a jeho kronikářem.
Jaroslav Bílek, Josef Bartošek

Přijmeme optika
do oční optiky
v Holešově.
Tel. 724 222 308
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Holešovská zóna lákala investory v čínském Macau
Macao - Čínští podnikatelé měli
možnost seznámit se s nabídkou
rozvojových ploch ve Strategické
průmyslové zóně Holešov. Společnost Industry Servis ZK totiž zónu
prezentovala na Macao International
Trade and Investment Fair 2010. Jde
o jeden ze světově nejvýznamnějších
veletrhů zaměřených na investiční
možnosti. Účast na veletrhu v Macau
byla součástí programu několikadenní návštěvy představitelů Zlínského
kraje a partnerských institucí v Číně.
„Investorům z Číny věnujeme pozornost dlouhodobě. Výsledkem je

i tato obchodní cesta, která otevírá možnosti spolupráce s čínskými
podnikateli a nabízí jim otevření brány do Evropské unie,“ poznamenal
výkonný ředitel společnosti Industry
Servis ZK Jakub Černoch.
Součástí veletrhu je i přímá
prezentace investičních možností
ve Zlínském kraji vybrané skupiny asijských podnikatelů. „Přímý
kontakt s čínskými podnikateli je
pro výsledek velmi důležitý. Zlínský
region jde správným směrem k využití čínského potenciálu investic
v Evropské unii,“ řekl Roman Seidl,

obchodní rada konzulátu v Hongkongu a Macau.
Současné představení Strategické průmyslové zóny Holešov
v Číně je ale historicky nejintenzivnější. Kromě veletrhu v Macau, kde
měla zóna svůj vlastní stánek, totiž
ve spolupráci se Zlínským krajem
uspořádala množství prezentačních
akcí v Pekingu, Hongkongu, Cang
Zhou, Shanghai a GuangZhou.
„Vzhledem k současnému stavu
čínské ekonomiky a predikci jejího
budoucího vývoje jsme přesvědčeni,
že zvýšená pozornost věnovaná

tomuto regionu je správnou cestou,“
podotkl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.
V Číně byl také prezentován
projekt Technologického parku
Progress, který vzniká v areálu
holešovské zóny. Jde o komplex
budov, v kterých najdou své místo
inovačně zaměřené firmy. Počítá
se i s podnikatelským inkubátorem,
jehož provoz bude mít na starosti
společnost Technologické inovační
centrum (společný podnik Zlínského
kraje a UTB ve Zlíně).
(red)

V rámci projektu Otevřené brány navštívily kostel stovky lidí
Prvním květnem letošního roku
byl zahájen již druhý ročník projektu
Otevřené brány - zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském
kraji. Díky tomuto projektu bylo možné
si prohlédnout vybrané kostely s průvodcem až do konce září.
Společná aktivita Zlínského
kraje, Arcibiskupství olomouckého
a některých měst a obcí v regionu
byla zaměřena na prezentaci církevních památek pro širokou veřejnost.
Projekt představoval památky, které
mají svoji historickou, duchovní a architektonickou cenu poznání. „Je to
příležitost pro další lidi k návštěvě
posvátných míst, setkání s kulturou
vyrostlou z křesťanské víry, ale také
možnost zakusit dotek Boží blízkosti či
osobní setkání s Bohem a najít novou

duchovní posilu a další důvody k naději,“ hodnotí olomoucký arcibiskup
Jan Graubner přínos tohoto projektu.
Vyškolení průvodci seznámili
návštěvníky se všemi zajímavostmi
daného místa. Zlínský kraj připravil
také propagační materiály, které představovaly a podrobněji popisovaly
tamní památku. V loňském roce, kdy
se do projektu zapojilo celkem 9 kostelů, byla návštěvnost za pět měsíců
více než 50 tisíc lidí. V letošním roce
bylo možné zdarma navštívit celkem
19 církevních památek v rámci Zlínského kraje (viz http://www.vychodnimorava.cz/otevrene-brany/).
Náš farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově byl jednou
z těchto památek. Letos si kostel
za dobu pěti měsíců prohlédlo cel-

kem 1490 návštěvníků. Prohlídek
se zúčastňovali lidé všech věkových
skupin, věřící i nevěřící, ale převážně
turisté z různých koutů republiky.
Prohlídka však dozajista zaujala každého návštěvníka i občany Holešova
a okolí včetně věřících, kteří chodí
do farního kostela pravidelně. V rámci prohlídky se návštěvníci podívali
i do velmi unikátní Černé kaple, která
svou hloubkou a jedinečností doslova
zasáhla každého člověka.
Na závěr snad jen vyslovit přání,
aby projekt Otevřené brány přilákal
příští rok ještě více návštěvníků, kteří
by se chtěli seznámit a prohlédnout
si, jaké „poklady“ vybudovali a vytvořili naši předkové a do jakých detailů
měli vše promyšlené.
Radka Pilařová

Oltář smrtelných úzkostí P. Ježíše.

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.

Nestlé Česko Holešov na své
bývalé zaměstnance nezapomíná
Dnes je velmi málo zaměstnavatelů, kteří si váží práce bývalých zaměstnanců, již u nich v zaměstnání strávili svá aktivní pracovní léta. Mezi
ty, kteří nezapomínají, patří i Nestlé Česko s.r.o. Holešov. Vedení závodu
spolu se ZO NOS organizují každoročně setkání někdejších pracovníků.
I letos - 12. 10. 2010 - se uskutečnilo toto setkání, a to ve velkém sále
holešovského zámku. Sešlo se nás tam zhruba 300 bývalých pracovníků.
Přivítal nás předseda ZO NOS pan Oldřich Tureček a vedoucí personálního
oddělení paní Ilona Šimečková. Tato omluvila neúčast ředitele závodu pana
Ivana Hondré i bývalého ředitele Johana Fabrise, kteří se účastnili důležitého
pracovního jednání v závodě. Paní Šimečková nás informovala o výrobě,
prodeji a novinkách v závodě, zodpověděla dotazy a vyslovila přesvědčení,
že se v příštím roce znovu v tak hojném počtu setkáme. Paní Libuše Novotná
přečetla jména jubilantů, kterým předseda ZO NOS pan Tureček, člen výboru
pan Foltýn a paní Šimečková poblahopřáli a předali jim jednotlivě dárek ZO
NOS. Po této slavnostní části byl podáván oběd, káva se zákusky, minerální
vody a každý obdržel i sladkosti, které se v závodě vyrábí. Pak již následovala
volná zábava a věřte mi, že bylo na co vzpomínat, o čem vyprávět.
Chtěla bych tímto upřímně poděkovat vedení závodu a ZO NOS jménem
všech, kteří se setkání zúčastnili, a popřát jim, aby pracovní kolektiv závodu
dosahoval stále tak dobrých výsledků jako dosud, aby měl odbyt svých výrobků a aby se jim úkoly, které mají v plánu, dařilo beze zbytku plnit. Ještě
jednou upřímný dík.
Jarmila Řehová, Holešov
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Zámecká Noční show udělala radost dětem i dospělým

Velkoryse pojaté zakončení sezony v holešovském zámku zprostředkovalo v pátek 30. října hned natřikrát (v 17, 19 a ve 21 hodin)
veřejnosti Městské kulturní středisko. Během Noční show, o kterou byl
mimořádný zájem a která nabídla „oživlé“ historické obrazy, vystoupila
řada účinkujících, například také pražský herec Mário Kubec (coby
středověký kouzelník), Petra Domžalová a Radovan Král z Městského
divadla Zlín, členové Divadla 6. května Holešov, soubor Corda Magico,
mušketýrská skupina Hauwfeldus Brno, Černé divadlo z TYMY (s ukázkou rokokového tanečku) nebo skupina gotických rytířů Revertar Zlín.
V barvitém programu nechyběla ani setkání s modrou paní nebo orientální
tanečnicí s hadem, závěr pak patřil ohňové show v provedení souboru
Historika Rožnov pod Radhoštěm. Průvodci se stala hrabata Rottal (Jaroslav Radecki), Wrbna (Leoš Thomayer) a Nadaszdy (Vratislav Brázdil),
oděni v nádherných historických kostýmech. I oni odvedli perfektní práci
stejně jako všichni protagonisté letošní Noční show.
Text a foto Robert Rohál
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(K)lamač srdcí - francouzská lekce
Hollywoodu

Knižní tip
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. Zapletalova kniha je v prodeji v knihkupectví MĚCHURA a v Městské knihovně
Holešov na náměstí Dr. E. Beneše.
(red)

Český distributor tentokrát neselhal a film
opatřil velmi vtipným názvem dokonale vystihujícím francouzský originál: L‘arnacoeurje
je totiž nápaditou slovní hříčkou kombinující
výraz srdce a podfukář. O obojím se také hraje. K pobavení diváka ale naštěstí převažuje
hlavně to druhé. Různé podvody a podrazy jsou
ve filmech zápletkou velmi častou a takřka vždy
jsou spojeny i s případnou finanční ztrátou. Tady
jsou ale karty rozdané trochu jinak. Nejen pro

kinorecenze
podvodníka, ale i pro podváděné jde totiž spíš
o potenciální zisk. Ale po pořádku: Hlavní hrdina
Alex Lippi se úspěšně živí tím, že rozbíjí vztahy. A co že je na tom pozitivního a ziskového
(tedy kromě odměny pro aktéra)? To, že ženě,
která se trápila v nefunkčním vztahu, umožní
„prohlédnout“ a začít se poohlížet po něčem
jiném, lepším. Alex dotyčnou okouzlí, dodá jí
sebevědomí a nastíní před ní mnohem perspektivnější budoucnost po boku takového muže,
jakého si zaslouží. Jeho podnikání, na němž
se podílí i sestra Melánie a její manžel, má dokonce i morální aspekty. Alex rozbíjí jen vztahy
nešťastné a s dívkami nespí. To mu ostatně
nedělá problém, protože se nikdy nezamiluje.
Jak se ale říká: na každého jednou dojde...

MKS - MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HOLEŠOVĚ
A MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ
AKADEMIE ZLÍN
dovolují si Vás pozvat
na literárně-hudební večer

POEZIE
A DIPLOMACIE
Úvodní slovo: Mgr. Petr Cekota
Hosté: Ing. Pavel Jajtner - velvyslanec ČR
v Rakousku, Maroku
a ve Vatikánu (v letech 1993-2008)
Karel Vysloužil
- básník a politický vězeň 50. let
Recitace: Helena Žůrková
Hudební doprovod: komorní soubor
Corda Magico

Součástí bude autogramiáda knih
Zajisté, Excelence! a Famo-o
ČTVRTEK 11. LISTOPADU 2010
v 17.00 studovna Městské knihovny
v Holešově
14

Hlavní devízou snímku francouzského televizního režiséra Pascala Chaumeila je nefalšovaná lehkost, příslovečný francouzský esprit
a Romain Duris v hlavní roli. Duris je opravdovým ztělesněním šarmu, elegance a charismatu. Upozornil na sebe zejména mimořádně
úspěšnými komediemi z prostředí mezinárodní
komunity vysokoškoláků „Erasmus a spol.“
a „Erasmus 2“. Ačkoliv od prvního dílu už uplynulo téměř 10 let, stále okouzluje svým chlapeckým vzezřením, okořeněným teď navíc i větší
hereckou suverenitou a nadhledem. V roli jeho
vyvolené se po delší době představuje našim
divákům známá Vanessa Paradis. Scéna, kdy
spolu zatančí „hříšný tanec“, patří k nejlepším
citacím, jaké byly kdy ve filmu použity. Snímek
samozřejmě respektuje žánrová pravidla, takže se neobejde bez povinného sentimentu
a dojemného finále, zároveň je ale úctyhodnou
sbírkou výborných gagů, důvtipných zápletek
a vypointovaných dialogů. Valná většina z nich
je navíc obdařená originalitou. Francouzi dokazují, že romantická komedie jde natočit i bez
podbízivosti a obehraných klišé a humor nemusí
těžit jen z vulgarit, nahoty a sexu. Hollywoodští
scenáristé věnující se tomuto žánru v poslední
době by si ji měli povinně pouštět každý večer
před spaním. Tak se má dělat romantika!
Marie Drechslerová

Jak mne navštívil anděl
Soukromá galerie Blanky Hrubé v Hukvaldech se stala na malou
chvíli pozemským domovem andělů všech kategorií, velikostí, typů,
příslušností a hodností. Sobotní
podvečer 23. října Hukvaldy, ani
ne dvoutisícové městečko, zažily
dotek anděla - a to v podobě andělské vernisáže fotografií Roberta
Rohála, keramiky Blanky Hrubé,
kovových plastik Bronislava Hrubého a veršů Jany Ledinové.

pohled
za humna
Vždy mě potěší, když vidím,
jak se daří přinášet inspirovanou
tvorbu do míst, kde ji může najít
každý... Stačí si všimnout pozvánky na takovou výstavu a pak se
nenechat zahltit tím, čemu říkáme
„čas“, prostě jít za krásou… A že se
v tomto případě opravdu bylo na co
dívat. Z mého pohledu jde o krásně
pozitivní tvorbu a příjemné pozastavení v dnešním uspěchaném světě,
kde materiální požitek je nadřazen
tomu duševnímu.
Jsou mezi námi lidé, kteří dovedou zprostředkovávat andělské
energie z jemnohmotných sfér, přenášet je do hmoty, a to třeba malováním, fotografií, básněmi nebo
dokonce užitým uměním jako je
keramika.
Je mi ctí, že mě můj kamarád
Robert Rohál, renesanční to člověk, kterého si nesmírně vážím, pozval do svého světa plného andělů.

Když jsem tam vstoupila, tak jsem
zůstala tiše stát u dveří. Ono to totiž
není jen tak vstoupit mezi anděly.
Pocity byly nesmírně intenzivní, ta
díla totiž tolik zářila... Bylo to něco,
co nejde blíže specifikovat, přirovnala bych to k jemnému světlu či
síle, opravdu se to těžko popisuje,
to je prostě k procítění - a pro mě
též k obdivu, že Blanka s Bronislavem dovedli vytvořit onu galerii
vlastníma rukama, věnovali tomu
spoustu práce, a proměnili tak obyčejné místnosti v důstojný chrám
umění a krásy, kde jsem prožila
něco opravdu nádherného...
A tímto Blance, Broňovi
a vlastně i Robertovi, Janě a jejich
andělům děkuji.
Také maluji a vím, že ke mně
přicházejí určité energie, nedovedu přesně říci, odkud je čerpám,
ale pak může vzniknout něco, co
přináší lidem pozitivní informaci
pro jejich duši. A právě to je to
pravé poslání, které má k lidem
skrze umění přicházet. Umění nejde změřit metrem ani stopkami,
pouze lidským prožitkem. A ten můj
prožitek byl onen sobotní podvečer
skutečně silný…
Robert Rohál skrze focení
a Jana Ledinová ve svých básních objevují svou duši, každý sice
trošičku jinak, ale o to upřímněji
- a zároveň tu svou duši, tu svou
podstatu bytí servírují téměř jako
na stříbrném podnose nám ostatním, trpělivým pozorovatelům.
Bára Winklerová
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Program kina Svět
Čtvrtek 4. 11. a pátek 5. 11. v 19.30 h: 22 VÝSTŘELŮ - Francie, thriller s titulky. Jean Reno
v roli bývalého mafiána, který žije rodinný život,
ale jen do chvíle, než ho dožene jeho minulost
a on skončí s 22 kulkami v těle. Podaří se mu
však přežít, ale jeho krutá pomsta na sebe
nenechá dlouho čekat.
Pondělí 8. 11. v 19.30 h:
ONDINE - USA, romantické
drama s titulky. Jde o novodobou lyrickou pohádku, milostný příběh mezi mořem,
zemí a nebem, navazující
na linii mystických příběhů.
Irský rybář Syracuse vyloví
z moře němou krásku Ondine, které nabídne přístřeší
a ona se usadí nejen v jeho
domě, ale postupně i v jeho
srdci. Hrají Colin Farrell,
Alicja Bachleda a další.
Úterý 9. 11. a středa 10.
11. v 19.30 h: ROMÁN PRO
MUŽE - ČR, komedie. Příběh
tří povahově rozlišných sourozenců, kteří mají mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. Film podle bestselleru
M. Viewegha s Miroslavem
Donutilem v hlavní roli. Dále
hrají Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař a další.

divadlo

Pátek 12. 11. a sobota 13. 11. v 16 h:
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ - Belgie, animovaný dobrodružný v českém znění. Mořské
želvy přeplavou během života tisíce kilometrů,
aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde
se narodily.
Sledujeme malého Sammyho na jeho dobrodružné cestě s kamarádem
Rayem. Ústředním motivem
je přátelství, odvaha a láska a film zábavnou formou
předává dětem poselství
o potřebě ochraňovat naši
planetu.
Úterý 16. 11. a středa 17.
11. v 19.30 h: DOSTAŇ
HO TAM! - VB, bláznivá
komedie. Hudební byznys
se hroutí a marně se hledají nápady na jeho oživení.
Objeví se nápad, že by se
dal ve slavném klubu Greek
Theatre v Los Angeles uspořádat vzpomínkový koncert
rockové legendy Alduse
Snowa.
Dostat však tuhle lidskou
trosku přes oceán není
snadné, protože Aldus nemíní svou kůži prodat lacino…
Mimo jiné uvidíte Pink, Christinu Aguileru nebo bubeníka
Metallicy Larse Ulricha.

Městské divadlo Zlín
Velký sál:
Čtvrtek 4. 11. v 19 h: VĚC MAKROPULOS
Pátek 5. 11. v 19 h: JAKUB A JEHO PÁN
(Divadlo Bez zábradlí Praha)
Sobota 6. 11. v 19 h: ONDINA
Neděle 7. 11. ve 14.30 h: ZACHRAŇTE
POHÁDKY! (Slezské divadlo Opava)
Pondělí 8. 11. v 19 h: 4TET (koncert vokálního souboru Korn-Škorpík-Kollár-Uličník)
Středa 10. 11. v 10 h. CYRANO Z BERGERACU
Čtvrtek 11. 11. ve 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ 
POHÁDKY
Čtvrtek 11. 11. v 19 h: ONDINA
Pátek 12. 11. v 19 h: ŽENITBA
Sobota 13. 11. v 19 h: SLUHA DVOU
PÁNŮ
Pondělí 15. 11. v 10 h: KDO JE TADY
ŘEDITEL?
Úterý 16. 11. v 10  a 14.30 h: ZACHRAŇTE POHÁDKY! (Slezské divadlo Opava)
Úterý 16. 11. v 19 h: STRÝČEK VÁŇA
Studio Z:
Úterý 16. 11. v 17 h: FRIDY KAHLO
Divadélko v klubu:
Pondělí 15. 11. v 19 h: SRDCE KRÁSNÉ 
SLIVOVICE PLNÉ!
Tel.: pokladna 577 636 207, 577 636 206,
737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.zlin.
cz, www.divadlo.zlin.cz

Program Městského kulturního
střediska
Neděle 7. 11. v 16 h: POHÁDKY O MAŠINKÁCH - Že mašinky
nemají oči nebo pusu? Že nemají
duši? Kdo říkal? Jistěže mají, stačí
jenom napnout uši a pořádně se
podívat... Divadlo Tramtarie uvádí veselé vyprávění o mašinkách
podle známého večerníčku. Pohádky pro kluky a holky, co se nebojí jezdit tunelem. Kino Svět.
Čtvrtek 11. 11. v 17 h: POEZIE O DIPLOMATCE - Literárně-hudební večer, úvodní slovo
Mgr. Petr Cekota. Hosté: Ing. Pavel Jajtner (bývalý velvyslanec
ČR v Rakousku, Maroku a ve Vatikánu) a Karel Vysloužil, básník
a politický vězeň 50. let minulého
století. Hudební doprovod komorní
soubor Corda Magico. Studovna
Městské knihovny.
Úterý 16. 11. v 17 h: VZPOMÍNKY ANNY HANUSOVÉ - Beseda
s bývalou operní pěvkyní prof. Annou Hanusovou, pamětnicí holocaustu. O hudební stránku se
postará trio AVRIX s krásnými
tklivými sefardskými melodiemi.
Studovna Městské knihovny.
Pátek 19. 11. v 19.30 h: CYMBELÍN, KVĚTA KARAFIÁTEK
A PŘÁTELÉ. Hudbu Cymbelínu

není možné jednoduše zařadit
do určité žánrové kategorie. Dříve
se „novinářská“ přirovnání pohybovala kolem výrazů jako poetika,
prostota, vtip, barevnost, avšak
v poslední době to jsou spíše zemitost, přímočarost. Jako předkapela
a hostka večera vystoupí Vlaďka
Dvořáková alias Květa Karafiátková se svými přáteli - muzikanty. Večer nesoucí podzimní šansonovou
atmosféru pro potěšení milovníků
listopadu. Klub kina Svět.
ZÁMEK
Pátek 5. 11. VERONIKA NOVÁKOVÁ - recitál. New Drive Club
Sobota 6. 11. EXPO - známá regionální kapela. New Drive Club
Sobota 13. 11. BLUESOVÝ PODZIMEK - festival jazzové a bluesové muziky. New Drive Club.
VÝSTAVA
Od 22. 10. 2010 BORIS JIRKŮ
- SVĚTLO PŘED SVĚTLEM.
Průřez tvorbou známého malíře.
Výstava potrvá do 30. 8. 2011.
Zámecká galerie.
Od května 2009 FOTOGRAFIE
ROBERTA ROHÁLA. Holešovský
autor představuje své černobílé
fotografie. Zámecká vinárna - zámek Holešov.
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Světlo před světlem je mnohoznačný název
82 obrazů, jedna socha a 109 ilustrací
doplněných řadou knih - to je výčet všeho, co
představuje na holešovském zámku od teď
na dalších deset měsíců jeden z nejvýraznějších současných nejen tuzemských, ale i evropských výtvarníků prof. Boris Jirků. Rozsáhlá
výstava zabírá pět sálů nově zrekonstruovaných
prostor Zámecké galerie i zámeckou chodbu
v prvním patře. „Vyšli jsme z daných prostor.
Dorazila zde dvě velká auta s obrazy a dvě
třetiny jsme nakonec umístili,“ zasmál se při
vzpomínce na instalaci obrazů kurátor výstavy
MUDr. Libor Gronský.
Po loňské velmi zdařilé výstavě obrazů
Joži Uprky, která se nesla v duchu tradicí Mo-

ravského Slovácka, po výstavě obrazů, plakátů
a kreseb ke stopadesátému výročí narození
Alfonse Muchy, zapadá expozice Borise Jirků
přesně do plánů, které si před několika lety
předsevzali představitelé našeho města. „Výstava je pokračováním toho, co jsme si kdysi
vytyčili - vytvořit z holešovského zámku velké
kulturně-společenské centrum. Proto jsme sáhli
momentálně k tomu nejlepšímu, co výtvarné
umění nabízí. Pevně věřím, že i tato výstava
bude mít minimálně těch deset tisíc návštěvníků
jako v případě Alfonse Muchy,“ neskrýval radost
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS Holešov.
Pětapadesátiletý akademický malíř Boris
Jirků se věnuje volné kresbě, malbě, grafice,

ilustraci (k jeho nejznámějším dílům patří ilustrace knih Gabriela Garcíi Márqueze a nejnověji
například ilustroval knižní podobu díla Michala
Horáčka Kudykam), dřevěné i kovové plastice
a výtvarným realizacím v architektuře. Jeho
dílo je zastoupeno v českých i zahraničních
sbírkách. „Měl jsem kus štěstí, s Borisem Jirků
jsme si hned při našem prvním setkání padli
do oka,“ zavzpomínal na seznámení s tímto
výjimečným umělcem Chmelík.
Velkolepá výstava, která svým rozsahem
prozatím nemá v Holešově obdoby, odstartovala ve čtvrtek 21. října úderem páté hodiny
odpolední slavnostní vernisáží. Bohužel termín vernisáže nebyl dán ve známost široké
veřejnosti pro velký počet pozvaných hostů
z řad sponzorů, odborníků a osobností našeho
mikroregionu. Nicméně o to více si na ní pořadatelé dali záležet a holešovské veřejnosti bude
k dispozici až do konce letních prázdnin.
Úvodní slovo měl iniciátor výstavy, a jak
poznamenal starosta Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík - duše všech zámeckých výstav,
Pavel Chmelík a posléze si pomyslný řečnický pult předávala jedna osobnost za druhou.
Svou přítomností zpestřil podvečer mimo jiné
i populární Ivan Hlas se svým triem. Malou třešničkou na dortu byl na samý závěr všech oficialit
křest knihy Borise Jirků Ilustrace. Kmotrovské
role se v tomto případě s grácií a francouzským
šarmem zhostila půvabná Chantal Poulain.
„Jsem Borisova obdivovatelka, vlastním několik
jeho děl,“ svěřila se paní Chantal.
Text Bára Winklerová,
foto František Sovadina
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Jsem sběratel zážitků, tvrdí o sobě malíř Boris Jirků
Impozantní výstavu zahájil před pár dny
v holešovském zámku renomovaný malíř Boris Jirků. V Zámecké galerii představuje výběr
z tvorby nazvaný Světlo před světlem. Vizitkou
a současně i pozvánkou na jeho výstavu může
být i následující rozhovor.

ROZHOVOR
Narodil jste se ve Zlíně, střední školu
studoval v Uherském Hradišti, ale momentálně žijete v Praze. Vracíte se na Moravu
často?
Maminku mám ve Zlíně a na Bečvě jsme
se ženou koupili chalupu. Moje žena vždycky
říká, že žijeme na dvou nejkrásnějších místech
na světě - na Bečvě a v Praze.
Máte za sebou množství výstav, včetně
těch zahraničních. Na kterou vzpomínáte
nejraději?
V roce 1981 jsem vystavoval v Bratislavě
v Pálffyho paláci, mám na tu výstavu mimořádné
vzpomínky.
V holešovském zámku je to prozatím
vaše největší výstava, není-liž pravda?
Skutečně se jedná o největší průřez mou
tvorbou. Jednak zde vystavuji zdaleka nejvíce
děl, ale tato výstava také zachycuje nejdelší
časové období. Výstava zahrnuje jak starší díla
z konce 70. let, tak i obrazy z posledních měsíců.
Některé z nich budou mít v Holešově výstavní
premiéru, jedná se především o ty, které vznikly
během mých posledních cest po Galapágách
a Ekvádoru.

Den po vernisáži v Holešově zahajujete
i výstavu v Napajedlích. Pěkně se vám to
sešlo...
V Napajedlích jde o menší výstavu, kterou
jsem chystal ještě před tou holešovskou. Byl to
nápad mého bratra. Mimochodem, Napajedla
jsou od Holešova vzdálena jenom pár kilometrů,
takže Holešováky srdečně zvu.
Říkáte o sobě, že jste sběratel zážitků
a z vašeho vyprávění je to znát. Co budete
vyprávět o Holešově?
(Smích.) ...to si přijďte poslechnout třeba
do Napajedel.
Jaké máte plány do budoucna?
Mám mimořádně dobré vztahy s Poláky. A právě jimi jsem byl požádán o výstavu,
na kterou bych si přizval i své přátele. Všechny
projekty se snažím dělat tak, aby z nich měli
přínos všichni.
Holešovská výstava je prodejní?
Většina exponátů je prodejních, stejně jako
dvě k výstavě vydané knihy - Ilustrace a Světlo
před světlem.
Řekněte pár slov ke svým ilustracím…
Snažím se každou knihu novým klíčem otevírat. Jde o souboj s textem a tvarem, jak té knize dát
nový náboj. Vzrušuje mne každé nové zadání.
A co portréty?
Lidé jsou překvapeni, že nemaluji jejich portrét z fotografií, ale že vyžaduji jejich přítomnost.
Potřebuji, aby mezi námi při tvorbě protekla energie. Při portrétování se člověk musí poznat, ale zároveň jde i o to, abych se i já vybil jako tvůrce.
Ptala se Bára Winklerová

Malíř Boris Jirků.

Kdo je Boris Jirků
(curriculum vitae)

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris
Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně.
V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti a v letech 1974 - 1980 Akademii
výtvarných umění v ateliéru prof. akad.
mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 učitel LŠU, nyní vede ateliér figurální kresby,
15 let působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Nejdříve jako docent
a poté jako profesor. V roce 2006 byl
krátce rektorem.
Nyní působí jako pedagog v Ústavu
umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni.
Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice,
výtvarným realizacím v architektuře. Zúčastnil se několika desítek kolektivních
výstav u nás i v zahraničí.

Na tiskové konferenci, která proběhla těsně před vernisáží: na snímku Pavel Chmelík,
Zdeněk Janalík, Boris Jirků a Libor Gronský.

Středisko volného času Holešov-Všetuly ve spolupráci
s PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov a Zlínskou krajskou radou Pionýra
Vás zvou na soutěžní postupovou přehlídku začínajících nebo méně
známých jednotlivců a skupin v oblasti country, folku, rocku
a dalších příbuzných žánrů

PĚVECKÁ POSTUPOVÁ SOUTĚŽ
VŠETULSKÉ DOSTAVNÍK
Středisko volného času TYMY Všetuly - sobota 20. 11. v 9.30 hodin.
Účastnický poplatek 20 Kč za soutěžící osobu. Přihlášky je třeba
odevzdat do 12. 11. 2010. V rámci přehlídky proběhne oblastní kolo
20. ročníku Dětské Porty.

Jeden z mnoha vystavovaných obrazů
Borise Jirků.
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Ozvěny židovského festivalu tři měsíce poté
Třebaže třetí říjnovou sobotu byla pozornost téměř všech upřena na komunální volby,
přesto si dvě desítky Holešovanů udělaly čas
na malé ohlédnutí za letošním Týdnem židovské kultury. V prostorech kina Svět proběhla
taková malá vzpomínka na jeho desátý ročník,
který se uskutečnil v našem městě poslední
červencový týden.
Produkce Městského kulturního střediska
Holešov připravila na tento večer vernisáž fo-
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tografií Jindřicha Buxbauma, Rudolfa Seiferta
a několika pravidelných účastníků festivalu.
O kulturní i degustační zpestření se postarala
svou recitací a kuchařským uměním oblíbená
holešovské pedagožka a umělecká vedoucí
Divadla 6. května Ivona Vávrová.
„Loni jsme uspořádali poprvé ozvěny židovského festivalu a tento nápad se setkal
s velkou odezvou veřejnosti, takže jsme letos
připravili již druhý ročník a já doufám, že jsme

tímto krokem položili základní kámen jedné
velmi milé tradici,“ prozradila strůjkyně nápadu
Vladimíra Dvořáková.
Druhou část programu tvořil koncert kapely Klec. Tito muzikanti již třináct let hrají
klezmer, tedy tradiční židovskou hudbu, s nádechem punku.
Text a foto BW
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Meryland - nová rocková kapela v regionu
Je to sotva pár týdnů, co se objevila na několika koncertech nová kapela. Ale protože
se jmenuje Meryland, mnozí z vás už asi tuší
správně. Dal ji totiž dohromady starý známý
Miroslav„Meryl“ Sova (zatímco kdysi hrál ve sku-

profil
pině Progress, poslední léta je znám především
ze sestavy kapely Staří psi) ještě s několika
„starými vlčáky“, přičemž post zpěvačky patří
sedmnáctileté studentce Gabriele Gunčíkové.
„Nápad postavit takovou kapelu a hrát
s ní věci, na které jinak není čas ani prostor,
už nosím v hlavě deset let,“ říká vedoucí kapely Mirek „Meryl“ Sova. „Ale všechno má svůj
čas, a tak nakonec došlo i na tento projekt.
Hodně jsem o tom přemýšlel, protože když už
do něčeho jdu, tak to chci mít pokud možno
na úrovni. A tady mám pocit, že to jde. Tahle
kapela totiž sází na zkušenost a um starých
mazáků a energii, drive a v neposlední řadě
nepřehlédnutelný talent mladičké zpěvačky,
která skutečně umí. Ohlas na první koncerty byl
mimochodem skvělý, a tak snad i proto nás to
tak chytilo a chceme jít dál.“
Kapela Meryland se už mezitím objevila
na pár akcích, a to ve složení Mirek „Meryl“ Sova
(kytara), Ladislav Hudeček (baskytara), Tomáš Šimčík (kytara), Rostislav Gašpárek (bicí)
a Gabriela Gunčíková (zpěv) - a v plánu má
samozřejmě další živá vystoupení. Pár písniček
je dokonce k vidění a slyšení i na YouTube.

Na snímku Mirek „Meryl“ Sova, Gabriela Gun
a Tomáš Šimčík.

Žádná barbína,
ale zpěvačka, která umí
I když na první pohled by možná mohla
pohledná dlouhovlasá (a dlouhonohá) blondýnka vzbudit představu barbíny, děje se tak
jen do momentu, než přistoupí k mikrofonu
a začne zpívat. A zpívat rozhodně umí. Má to
zřejmě v genech - její otec byl muzikant, což se
vlastně přeneslo i na jeho dceru.
„Jako malá jsem vyrůstala na rocku a metalu,“ říká o sobě Gabriela. „Tehdy jsem se učila hrát

Mirek „Meryl“ Sova
na jevišti.

na kytaru, kterou jsem pak ale stejně opustila,
protože už tenkrát jsem se viděla jako zpěvačka.
Bylo to v roce 2007, vyhrála jsem regionální kolo
soutěže Superstar východní Hané, vzpomínám
si, že jsem tehdy zpívala písničku od Evy Farné... A není to tak dávno, co jsem natočila duet
s Davidem Spilkou na jeho nejnovějším albu..“
Gabriela (která studuje na holešovském
gymnáziu) si předtím prošla pár kapelami, ale to
pravé zázemí a padnoucí repertoár našla nepochybně až v Merylandu. Je tu spokojená už jen
proto, že tu má vedle sebe zkušené muzikanty
a repertoár, který ji baví a sedí jí.

Chceme hrát v klubech
a na festivalech
„Máme samozřejmě velké plány,“ říká kapelník. „Jen co dáme dohromady a nacvičíme
repertoár, rádi bychom se představili i holešovské veřejnosti. Koncert proběhne nejspíš ještě
do konce roku v zámeckém New Drive Clubu,
přičemž bychom si rádi pozvali i hosta. Zřejmě
zpěváka Petra Bendeho a jeho kapelu. Potom
bychom rádi hráli po klubech a na festivalech.
Myslím si, že máme co nabídnout.“
Podobné nadšení sdílí i zpěvačka Gabriela, když tvrdí: „Je důležité mít vlastní tvorbu,
protože já i kluci se v tom cítíme líp. Proto budeme průběžně tvrdě makat na novém repertoáru
převážně z vlastních věcí, protože je nám jasné,
že jedině toto má smysl jak pro vydání CD, tak
pro naše působení dál do budoucna.“
Snímek z nedávného vystoupení skupiny Meryland v Kroměříži.

Připravil Robert Rohál
Foto autor a MERYLAND

Tvrdší rock,
ne heavy metal
„V současnosti máme na programu nějakých dvacet písniček, především v angličtině,
ale není vyloučeno, že budeme zařazovat i původní skladby s českými texty,“ doplňuje Tomáš
Šimčík. „Jádro tvoří repertoár starého Motusu,
ale v novém kabátě. Proto se teď chceme zavřít
do studia Golden Apples a tam natočit základ
pro cédéčko, které je také v plánu.“
Na otázku, jaký styl že to Meryland nabízí,
mi odpovídá zpěvačka, že to není metal, ale rock.
„Komerční rock, a vůbec tvrdší písničky, které
mají říz,“ upřesňuje zpěvačka (v současnosti
začíná používat umělecké jméno Gabriela Gun),
mezi jejíž oblíbence patří zpěváci jako David
Coverdale, Jorn Lande, Freddie Mercury nebo
Christina Aquilera či kapely Whitesnake, Dream
Theater, Avenged Sevenfold a Iron Maiden.

Zpěv Gabriely Gun snese i ta nejpřísnější
kritéria.

Živá vystoupení kapely jsou její
silnou zbraní.

19

hole‰ovsko 20/2010

Kostelecký slavíček už podeváté
Dne 26. října 2010 organizovala Základní
škola Kostelec u Holešova IX. ročník pěvecké
soutěže Kostelecký slavíček. Do místní sokolovny se sjelo 40 žáků z třinácti škol. Bylo
na každém soutěžícím, aby porotu zaujal nejen
svým zpěvem, ale celkovým projevem na pódiu.
Zpěváčci byli rozděleni do čtyř věkových kategorií a mohli zazpívat libovolnou umělou píseň
se zvoleným doprovodem.
Výběr písní byl opravdu pestrý, zazněly
písně různé náročnosti a různých žánrů. Některé děti ukázaly, že umí nejen dobře zpívat,
ale i hrát na nějaký hudební nástroj.
Velmi těžké to měla porota, kterou již tradičně tvoří učitelé ze zúčastněných škol v čele
s Mgr. Annou Stavělovou ze ZUŠ Holešov.
Příjemnou atmosféru celé akce doplnili
také hosté. Petra Ballnérová zazpívala vlastní
písničky s doprovodem kytary a pěvecký sbor
z Gymnázia L. Jaroše z Holešova pod vedením
Tadeáše Hozy zaujal všechny přítomné skvělým
provedením několika vícehlasých skladeb.
A jak nakonec porota rozhodla? V I. kategorii se na 1. místě umístila Karla Koutná

ze ZŠ Chropyně a Vendula Šturmová ze ZŠ
Prusinovice. 2. místo obsadil Štěpán Horák
a 3. místo Sára Vinklerová, oba ze ZŠ Chropyně. Ve II. kategorii získal 1. místo Jan Bucek,
2. místo Hana Koblihová - oba ze ZŠ Bratrství
Čechů a Slováků, a o 3. místo se podělila
Klára Žůrková ze ZŠ Bratrství Čechů a Slováků a Monika Řiháková ze ZŠ Žeranovice.
1. místo ve III. kategorii patřilo Anetě Trněné
z Gymnázia L. Jaroše Holešov, 2. místo Anastázii Hermannové ze ZŠ Kostelec u Holešova
a Martině Zapletalové z II. ZŠ Holešov. 3. místo
si rozdělili Martina Caletková ze ZUŠ Holešov
a David Otáhalík ze ZŠ Břest. Ve IV. kategorii
získala 1. místo Natálie Horáková z Gymnázia
L. Jaroše Holešov, 2. místo Dana Tobolíková
z I. ZŠ Holešov a místo 3. Martin Ballnér ze ZŠ
Kostelec u Holešova.
Poděkování patří všem, kteří se na celé
akci podíleli. Skvěle připraveným vystupujícím,
ale i jejich učitelům, těm, kteří zpěváky doprovázeli na hudební nástroje, porotě, Mgr. Jindřišce
Sklenářové za výrobu originálních pohárů pro
vítěze, panu Ing. Petru Žůrkovi za fotografování

Karla Koutná.

Aneta Trněná.

Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov

Vás zve na
COUNTRY BÁL
Sobota 20. 11. 2010, v tělocvičně TYMY
hraje trampská
a bluegrassová kapela TEXAS
Bohatá tombola, občerstvení, předtančení
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během soutěže, přerovské umělecké agentuře AGEUM za nazvučení celé akce a firmě
Motorexpert Přerov za sponzorskou pomoc.
Díky podpoře OÚ Kostelec u Holešova dostali
nejlepší zpěváci také hodnotné ceny.
Už nyní vás zveme na X. ročník Kosteleckého slavíčka. Tedy v říjnu 2011 na shledanou!
Mgr. Jana Možíšová,
ZŠ Kostelec u Holešova

Anastázie Herrmanová.

„Kytice“ v profesionálním provedení
zvedla diváky při závěrečném
potlesku ze židlí nejen ve Zlíně,
ale i v Uherském Hradišti
Ve dnech 23. a 24. října měli
diváci možnost zhlédnout dvě představení KYTICE - a to v Městském
divadle ve Zlíně a Klubu kultury
v Uherském Hradišti.
Profesionální provedení představení Kytice B. Martinů - v podání Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín, tanečního souboru Hradišťan,
smíšeného sboru The Czech Ensemble Baroque - Choir (sbormistr
Tereza Válková) a dětských sborů
Holešovského dětského sboru MORAVSKÉ DĚTI (sbormistr Lenka Polášková) a Zvonky ZUŠ Hulín
(sbormistr Dana Zapletalová) a sólových partů - Michaela Šrůmová
(soprán), Kamila Mazalová (alt),
Tomáš Kořínek (tenor) a Josef
Škarka (basbaryton) při bouřlivých
ovacích a potlesku zvedlo diváky
opravdu ze židlí! Představení, které mělo světovou premiéru v roce
2007 na Smetanově Litomyšli
a v letošním roce v rámci Pražského jara v Národním divadle pod
taktovkou dirigenta Romana Válka,
zaujalo nejen účinkujícími, ale také
celou choreografií Ladislavy Košíkové a zpracováním režie Aleny
Vaňákové.

Scénické provedení Kytice
bylo sugestivní výpovědí dotýkající
se věčně platných hodnot v životě
člověka. Osm střídavě se prolínajících vokálních a instrumentálních
skladeb vyprávělo příběhy lásky,
života a smrti. Jejich taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně přidala
na výsledném dojmu a podtrhla
silný emocionální náboj tohoto
jedinečného hudebního díla. Jevištní obraz se nesnažil o popis
příběhů jednotlivých hudebních
předloh, nýbrž vycházel z hloubky a podstaty skryté ve filozofii
lidového umění. Představení vyznačující se formální strohostí,
avšak naprostou jasností sdělení
bylo naplněno silným výrazem
a hlubokým prožitkem všech interpretů.
Náročné představení také
zvládly na výbornou oba dětské
sbory - jak Moravské děti Holešov,
tak i Zvonky Hulín a jejich část
vnesla do představení zajímavé
oživení…
Jana Slovenčíková
Moravské děti
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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
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
5. 11. Slavnost broučků, sraz v 16.30 na náměstí E. Beneše Holešov, všichni účastníci
v kostýmech broučků, berušek i světlušek budou odměněni, vypouštění lampiónů štěstí
5. 11. Lampióny štěstí vznášející se k nebi
člověka zbavují starostí a přináší štěstí
do budoucnosti - možno zakoupit na náměstí
od 16.30 do 17.00 za 40,-/ks - s sebou svíčku
na zapálení
7. 11. Amatérský smíšený volejbalový turnaj
prezentace od 9.00, nejméně 5 hráčů v týmu
(věk od 15 let), cena: 30,- za hráče, přihlášky
do 4. 11.
8. 11. Dobrůtky z jablíček od 16.00 do 18.00
budeme vařit kompot, přesnídávku a nugetu
z jablek, s sebou jablíčka a skleničku, ostatní
ingredience sdělíme při přihlášení do 4. 11.,
cena: 40,11. 11. Beseda o Číně a životě od 17.30
s paní Evou Miláčkovou
16. 11. Adventní věnce od 16.00 do 18.00
pletení a zdobení věnců, informace v kanceláři,
cena: 40,- + materiál, který je možný zakoupit
na místě, přihlášky do 12. 11.
19. 11. Člověče, nezlob se! - turnaj pro všechny děti od 15.00 do 16.00, cena: 10,-/os.
20. 11. „Všetulské dostavník“ oblastní kolo
dětské Porty - pěvecká postupová soutěž
country, folku, rocku a dalších příbuzných
žánrů, prezentace od 8.30, účastnický
poplatek: 20,-/os., soutěžit se bude v několika kategoriích, přihlášky a propozice
v kanceláři TYMY, přihlášky do 11. 11.,
vstupné dobrovolné
20. 11. Country bál od 19.30, hraje kapela TEXAS, předtančení, bohatá tombola,
občerstvení, vstupné: 80,- v předprodeji
a 100,- na místě
21. 11. Předvánoční keramická dílna
a fimo hmota, od 15.00 do 18.00, cena:
20,- + materiál, přihlášky do 19. 11.
22. 11. Vánoční dekorace - zapichování
stužek od 16.00 do 18.00, s sebou polystyrenový korpus (koule, věneček), stužky
š. 4 cm, jehlice, cena: 40,- a přihlášky
do 18. 11.
24. a 25. 11. Vánoce na Hané a Valašsku, pestrý adventní program pro děti MŠ
a žáky ZŠ od 8.30 a od 10.15, zvyky, vánoční ozdoby, ochutnávka, zpívání koled,
ukázka folkloru, vstupné: 40,26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
od 16.30 rozsvícení stromu na zahradě
TYMY, pestrý kulturní program v tělocvičně
- vystoupení dětských folklorních souborů
z Hané a Valašska
27. 11. O všetulskou lentilku - soutěž
v latinskoamerických tancích
PŘIPRAVUJEME
5. 12. Festival pódiových skladeb
od 9.30 v tělocvičně TYMY, soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-hopu,
tanečních formacích i scénickém tanci
(přihlášky do 25. 11.)

11. 12. Předvánoční přátelské utkání fotbalových benjamínků od 10.00 v tělocvičně
TYMY
11. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. Radhoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena:
130,-/os. (zájemci, přihlaste se v kanceláři
TYMY do 3. 12.)
15. 12. Vánoční pohlazení od 16.00 program
a vánoční nadílka pro děti ZÚ spojené s vystoupením pro rodiče
18. 12. Vánoční Vídeň - odjezd v 9.00 z AN
Holešov, zájezd do předvánoční Vídně, vánoční
trhy u radnice, volný program, cena 490,-/os.
(přihlášky do 8. 12.)
19. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků, přijďte se vánočně naladit a s sebou si
přineste zvonečky či rolničky.
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).
NOVÉ KROUŽKY
Nábor do mažoretek VŠETULKY pro dívky od 5 do 10 let, cvičení v pondělí od 17.00
do 18.00 pod vedením paní Aleny Rafajové.
ZUMBA pro -náctileté - v pondělí od 18.00
taneční styl spojující prvky aerobního cvičení
a latinskoamerických tanců, hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu, cena: 800,-

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: 1800,-/kurz
PEČENÍ A ZÁKLADY VAŘENÍ s Janou - středy od 16.00 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.
POMÁHÁME! - „sbírka pro Michalku“
Zapojte se s námi do sbírky pro Michalku
Macurovou z Holešova. Sbíráme vršky
z PET lahví, které můžete nosit denně
do TYMY. Jak pomůžeme? Za vykoupená
víčka se pořídí rehabilitační přístroj MOTOmed. Děkujeme!
Jarní pobyt na horách „S tebou mě
baví svět“ 14. 2. - 18. 2. 2011, pro lyžaře
i nelyžaře, ubytování na Trojáku - informace v kanceláři.
MUZIKÁL V PRAZE
JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4.
12. návrat superhitů v Hudebním divadle
Karlín, cena: 1.190,-.
ROBIN HOOD v neděli 20. 2.2011 v Divadle Kalich Praha, v hlavních rolích vítězové
televizní reality show „Cesta ke slávě“,
odpolední představení, cena: 1.190,- (přihlášky do 31. 12.)

Ve čtvrtek 11. listopadu bude v TYMY besedovat
herečka, dabérka a cestovatelka Eva Miláčková.
Začátek besedy o Číně a životě je v 17.30 hodin.
Foto Robert Rohál

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
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Listopad v holešovském zámku přinese opět skvělé
hudební zážitky
V zámeckém NEW DRIVE
CLUBU se v sobotu 13. 11. setkají
milovníci bluesové muziky na 11.
ročníku Bluesového podzimku,
jehož hlavním protagonistou je Američan ERIC SARDINAS se svým
triem, mistrovský bluesman resofonické kytary přinášející repertoár
tradičního jižanského blues přetvořeného do vlastního pojetí razantní
bluesrockové smršti a autentického
perfektního šoumenství.
Stejné kořeny, ale zcela jiný
projev předvede další americký
bluesband CALIFORNIA HONEYDROPS, více tradiční, avšak
živelný, navodí atmosféru pouličního
muzicírování v New Orleans. Zajímavá kombinace ovlivněná jazzem,
rock and rollem a blues zcela určitě
nadchne fanoušky všech blueso-
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vých stylů, protože každý zde najde prvky svého žánru ve skvělé
interpretaci.
Úplně jiné stylové pojetí představí hostitelé festivalu, ostřílení
STAŘÍ PSI hrající současné progresivní blues založené na virtuozní
kytaře a rytmice stojící až na pomezí
hardrocku.
Domácí scénu budou ještě reprezentovat zlínští BLUES STATION, kteří do Holešova přijedou včetně dechové sekce a svým ostrým
moderním stylem dotvoří stylovou
pestrost tohoto festivalu.
Také hudební festival MUSICA HOLEŠOV pokračuje dalšími
koncerty. Již v pondělí 15. 11. se
uskuteční výjimečné vystoupení,
jediné v České republice v tomto
roce, světové umělkyně Magdaleny

Magdalena Kožená.
Foto Mathias Bothor

Kožené a souboru Private Muzicke
v rámci jejich evropského turné, kde
představí a pokřtí své nové CD Lettere Amorose - Milostné dopisy.
Výjimečným bude také koncert
klávesového mága Mariana Vargy
a souboru Collegium Musicum
v pátek 26. 11., kterým se pro pár
koncertů vrátila na koncertní pódia
art rocková legenda sedmdesátých
let proslulá rockovou interpretací
děl z oblasti vážné hudby i osobitou vlastní tvorbou na pomezí rocku
a klasiky.
Vstupenky na tyto akce se
dají koupit v Městském informačním centru v Holešově anebo v síti
TICKETPORTAL. Využijte předprodeje, neboť New Drive Club má
omezenou kapacitu.
www.musicaholesov.cz
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VÝROČÍ - LISTOPAD 2010
1. 11. 1925 Narozen UTĚŠENÝ, Slavomír,
etnograf, filolog, zabýval se územním rozvrstvením českých dialektů (+ 22. 3. 1989) - 85. výr.
narození
2. 11. 1930 Narozen v Bystřici pod Hostýnem ŠTUKAVEC, Libor, filolog, knihovník,
překladatel, překlady švédské dětské literatury
a švédské barokní poezie (+ 30. 5. 2000) - 80.
výr. narození
3. 11. 1970 Zemřel JEŘÁBEK, Richard, vlastivědný pracovník, shromáždil sbírku rukopisů
významných osobností, osobnost Valašska
(* 8. 5. 1902) - 40. výr. úmrtí
4. 11. 1975 Zemřel DVORNÍK, František, byzantolog, autor literatury o Byzanci, doktor několika
univerzit, člen Britské akademie věd, papežský
prelát a čestný kanovník, rytíř Francouzské čestné
legie (* 13. 8. 1893 v Chomýži) - 35. výr. úmrtí
5. 11. 1995 Zemřela ŠRÁČKOVÁ, Marie, učitelka, lektorka Šachovy synagogy v Holešově,
autorka expozice dějin Židů na Moravě (* 28. 4.
1907) - 15. výr. úmrtí
6. 11. 1935 Narozen JÍREK, Bohumil, prozaik,
autor dětské literatury (+ 9. 3. 1981) - 75. výr.
narození
7. 11. 1945 Narozen MACURA, Vladimír, literární vědec, literární kritik, prozaik, překladatel,
ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR Praha, překládal estonskou beletrii (+ 17. 4. 1999)
- 65. výr. narození
8. 11. 1960 Narozen NIKL, Petr, malíř, prozaik,
básník, ilustrátor, performer, scénograf, sochař,
píše absurdní pohádky, působí ve Zlíně - 50. výr.
narození
9. 11. 1910 Narozen PTÁČEK, Bohuslav, dramatik, literární publicista, publikoval v Lidových
novinách, Všehrdu, O knihách, lidech a časopisech, Literárním kruhu aj. (+ 7. 5. 1945) - 100.
výr. narození
10. 11. 1910 Zemřel PŘIBYL, Antonín, sběratel
lidových písní, básník, spisovatel, připravoval
valašskou skupinu na pražskou Národopisnou
výstavu 1895, osobnost Valašska (* 13. 6. 1848)
- 100. výr. úmrtí
11. 11. 1935 Narozen LOŠŤÁK, Radoslav, básník, divadelní dramaturg
a režisér, dramatik, prozaik, publicista
(+ 10. 9. 1992) - 75. výr. narození
12. 11. 1985 Zemřel BALATKA jr.,
František Josef, vedl obchod a tiskárnu Balatka-Šrámek do roku 1951,
poté pracoval v Zeměměřičském ústavu
(* 1. 6. 1907 v Holešově) - 25. výr. úmrtí
13. 11. 1910 Narozen KOSTRHON,
Eduard S., malíř, věnoval se figurální
malbě i zobrazení Brna,
14. 11. 1875  Zemřel JANDA, Jan Baltazar, sochař, drobnější práce prováděl
ve dřevě a slonové kosti, monumentální
práce v kameni a kovu (* 3. 1. 1827) 135. výr. úmrtí
15. 11. 1895 Narozena v Bystřici pod
Hostýnem ŠEVČÍKOVÁ, Marie, učitelka, kulturní pracovnice, sokolská funkcionářka, první kustodka bystřického muzea
(+ 8. 3. 1945) - 115. výr. narození
16. 11. 1945 Narozen JILÍK, Jiří, novinář, filmový scenárista, folklorista,
prozaik, básník, spolupráce s Čs. rozhlasem a Čs. televizí, vedoucí folklorních souborů Vlčnovjánek a Šohajek,
příspěvky v časopise Malovaný kraj
- 65. výr. narození
17. 11. 1865 Narozen LINHART, František, muzejní pracovník, historik, archivář, kronikář, historiograf Lašska,
podíl na zpracování Vlastivědy moravské (+ 10. 5. 1937) - 145. výr. narození
18. 11. 2000  Zemřel KUDĚLKA, Zdeněk, historik výtvarného umění, publicista,

zaměření na historii meziválečné české architektury a otázky vztahu sochařství a architektury
(* 4. 12. 1926) - 10. výr. úmrtí
19. 11. 1995 Zemřela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ,
Emanuela, autorka odborné literatury, historička,
numismatička, 1945-59 přednostka numismatického oddělení Národního muzea v Praze, zájem
o dějiny českého mincovnictví ve 14. - 17. století
a staré české medailérství, autorka řady odborných prací (* 3. 6. 1900) - 15. výr. úmrtí
20. 11. 1925 Narozen HOLEC, Miloslav, malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, básník, tanečník,
významná osobnost olomouckého uměleckého
života - 85. výr. narození
21. 11. 2005 Zemřel BARTOŠ, Josef, archivář,
historik, zabýval se obdobím okupace a národního odboje, rozsáhlá osvětová a publikační
činnost, publikoval v Olomouckém dnu (* 4. 12.
1931) - 5. výr. úmrtí
22. 11. 1895 Narozen v Holešově ŠRÁMEK,
František, knihař, divadelní ochotník holešovského Sokola, autor drobných divadelních výstupů,
operetních libret, kulturní organizátor (+ 26. 8.
1961) - 115. výr. narození
23. 11. 1965 Zemřela PILÁTOVÁ-PTÁČKOVÁ, Klementina, spisovatelka, psala pohádky,
verše a povídky pro děti, přispívala do časopisu
Podřevnicko, osobnost Valašska (* 26. 4. 1900)
- 45. výr. úmrtí
24. 11. 1900 Narozen MRÁZEK, Richard,
loutkový výtvarník, loutkář, řezbář, působil jako
vedoucí loutkářského kroužku, vyráběl loutky
a dekorace a působil i jako loutkoherec (+ 9. 8.
1971) - 110. výr. narození
25. 11. 1960 Narozena ve Zlíně BOROŠOVÁ-PÁTKOVÁ, Marie, malířka, modelování a navrhování obuvi a módních doplňků, volná tvorba
- textilní výtvarnictví, objekty z kůže - 50. výr.
narození
26. 11. 1935 Zemřel STUPAVSKÝ, Rudolf (vl.
jm. Josef Navrátil), farář v Černotíně u Hranic,
básník, prozaik (* 31. 3. 1868 v Holešově) - 75.
výr. úmrtí

27. 11. 1945 Narozen ROSENBAUM, Zdeněk,
prozaik, redaktor, překladatel, redaktor politické
redakce ČTK, šéfredaktor časopisu Nový Dikobraz, působení ve vydavatelství Studio dobré
nálady a nakladatelství Kredit, píše i pro děti - 65.
výr. narození
28. 11. 1930 Narozena HRABALOVÁ, Olga,
folkloristka, zabývala se hudebním a dětským
folklorem, klasifikací písní a historií sběratelství
- 80. výr. narození
29. 11. 1860 Narozena KVAPILOVÁ, Hana,
recitátorka, spisovatelka, činoherní herečka
(+ 8. 4. 1907) - 150. výr. narození
30. 11. 1940 Zemřel BLAŽEK PAVLOVICKÝ,
Josef, dramatik, fejetonista, prozaik, překladatel
(* 30. 1. 1871) - 70. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
3. 11. 1930 Zemřel HRUDNÍK, Rudolf, varhaník,
hudební skladatel, autor skladeb chrámových
i světských, majitel hudební školy (* 15. 2. 1871)
- 80. výr. úmrtí
5. 11. 1930 Zemřel POLZER, Karel, hudební
skladatel, autor chrámové hudby, na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži učil zpěv (* 4. 10.
1862) - 80. výr. úmrtí
8. 11. 1925 Narozen ŠTANCL, Ladislav, hudební pedagog, hudební skladatel, pianista, autor
scénické hudby, muzikálů (+ 15. 10. 1986) - 85.
výr. narození
11. 11. 1970 Narozen MIKUŠEK, Jan, dirigent, sbormistr, osobnost Valašska - 40. výr.
narození
12. 11. 1995  Zemřel VONÁSEK, Rudolf, koncertní zpěvák, operetní zpěvák, operní pěvec, překladatel operních libret, kantátových a písňových
textů (* 11. 3. 1914) - 15. výr. úmrtí
14. 11. 1830 Zemřel BAYER, Johann, básník,
hudebník, sběratel lidových písní, sbíral písně
z Kravařska (* 19. 8. 1757) - 180. výr. úmrtí
16. 11. 1920 Narozen VALOVÝ, Evžen, houslista, hudební kritik, hudební teoretik, hudebník, autor knih o sborovém zpěvu, hudební psychologii
a intonaci, spolupracoval s brněnským
studiem Čs. rozhlasu (+ 28. 10. 1985) 90. výr. narození
17. 11. 1940 Zemřel PELIKÁN, Richard, hudební skladatel, houslista,
dirigent sokolské hudby, autor pochodů,
valčíků, moderních tanců, saxofonových
skladeb (* 21. 1. 1890 v Bystřici pod
Hostýnem) - 70. výr. úmrtí
20. 11. 1950 Zemřel FLÖGL, Arnold,
operní pěvec, operní režisér, překladatel,
překládal libreta do slovenštiny (* 10. 7.
1885 v Kroměříži) - 60. výr. úmrtí
21. 11. 1860 Narozen KUBIENA, Bedřich, sběratel lidových písní a tanců, hudební skladatel, organizátor hudebního
života, sbíral písně a tance z Kravařska,
písně také komponoval (+ 5. 3. 1922) 150. výr. narození
24. 11. 1930 Narozen FISCHER, Eduard, dirigent, spolupráce se souborem
Pražští komorní sólisté, šéfdirigent Státní filharmonie Košice, vyučoval na AMU,
založil v Žilině Komorní orchestr, působil
ve Zlíně (+ 22. 2. 1993) - 80. výr. nar.
26. 11. 1970 Zemřel TOMÁŠEK, Jaroslav, hudební kritik, organizátor hudebního života, hudební skladatel (* 10. 4.
1896) - 40. výr. úmrtí
27. 11. 1970 Narozen STRÁNSKÝ, Bohuslav, sochař, designér, převážně grafický design, web design - 40. výr. nar.
30. 11. 1860  Narozen VONDRUŠKA,
Ladislav, houslista, pianista, sbormistr,
hudební skladatel, varhaník (+ 17. 3.
1932) - 150. výr. narození
H.K.
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Zlínští filharmonici v holešovském zámku
Ve středu 27. října proběhl v rámci festivalu
Musica Holešov další koncert, který zároveň
připomněl výročí státního svátku samostatného
Československa. Slavnostní koncert, na kterém
se představila Filharmonie Bohuslava Martinů

Zlín, zahájil krátkým projevem starosta Zdeněk
Janalík.
Program koncertu byl postaven na hudbě
Ludwiga van Beethovena, Antonína Rejchy
a Antonína Vranického. Dirigentem slavnostního

Slavnostní koncert zahájil holešovský starosta Zdeněk Janalík.

Dirigent Vojtěch Spurný je zároveň špičkovým klavíristou.

Že kapka poezie nikoho nezabije...
Z tvorby Jany Ledinové:
SMUTEK
Sluneční svit
jak tenoučká nit
opatrně
dotýká se rána
Spěchá nachýlená
nemá sílu
ten kousek přísvitu
zachytit
Tklivá paní

střechu zahaluje
do šedavého závoje
A to ráno
obestřela i mě
LISTOPADOVÁ
Jinovatka spřádá
jiskřivý sen
Ten sladký sen
nad ránem
Mámení zlatých listů
a nahořklá vůbě chryzantém
Listí padá a sen,
co se nad ránem zdá, se vyplní

Z tvorby
J. Stratilové:
TOUHA PO DOMOVĚ
Dnes už nás dělí tisíc mil
srdce mé touží,
ach, jak bych se domů navrátil,
slyšet zas svoji řeč mateřskou
a zazpívat si s vámi písničku českou.
Touha má tady v širé dáli srdce pálí
jak bych se vrátil rád,
ale já mohu v cizině
na svou vlast milou
jen vzpomínat.
Jak bych rád spatřil zem rodnou,
kolébku krásnou,
tam kde svůj domov mám,
po hvězdách, své vlasti rodné
pozdravy teskné jen posílám.
Věřím jen, že splní se můj sen,
jednou se vrátím a svůj dluh splatím
zemi,
lidem všem,
každý z vás by to měl v srdci mít,
že správný Čech by měl
svou krásnou zemi chtít.
< Podzim v zámeckém parku.
Foto Robert Rohál
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koncertu byl Vojtěch Spurný, který se zlínskými
filharmoniky spolupracuje už léta. Na koncertě
v Holešově dirigoval - jako Wolfgang Amadues
Mozart - pěkně od klavíru.
Text a foto Robert Rohál

Očekává se Sekal
Nezkrášlená vesnická tragikomedie Rudolfa
Slobody Armagedon na Grbu v režii Doda Gombára v Městském divadle Zlín končí. Čekají ji ještě
dvě reprízy: 20. listopadu v Praze v Divadle pod
Palmovkou a 9. prosince derniéra na domovské
scéně ve zlínském divadle. Inscenace měla ve Zlíně českou premiéru letos v dubnu. Za dosavadních 11 repríz má na svém kontě 3 300 diváků.
S Armagedonem na Grbu se do zlínského
divadla na čas vrátil i jeho bývalý umělecký šéf
Dodo Gombár. Podle něj byl tento titul pokračováním vesnické trilogie, která sestávala z dramatu
Maryša v režii Martina Františáka a Roku na vsi
v režii Jana Antonína Pitínského. „Armagedon
by to měl završit. Tato hra je ale drsnější než ta
mrštíkovská, je ze slovenské vesnice,“ vysvětluje
režisér inscenace Dodo Gombár zařazení titulu
do dramatického plánu, který sestavoval ještě
coby umělecký šéf MDZ. Hlavní ženskou postavu
titulu - Kláru, která je jakýmsi středobodem veškerého dění na jevišti, ztvárnila herečka Jana Tomečková. Spolu s ní se na jevišti objevuje dalších
devět herců. „Chtěl bych, abychom některé z nich
deset minut poznávali, kdo to vlastně je. Byla to
určitá snaha předložit před herce nestandardní
výzvu, že se nebudou opakovat, že nebudou
kopírovat nic, co doposud hráli,“ zdůraznil režisér.
Právě Janu Tomečkovou ocenilo zlínské publikum
v divácké anketě Aplaus 2010: její herecký výkon
zvolili jako nejlepší ženskou roli v sezoně.
Armagedon mohli vidět i návštěvníci letošního květnového mezinárodního divadelního
festivalu Setkání-Stretnutie. Před derniérou jej
zlínské divadlo vyveze ještě na přehlídku Naráz
do Prahy. Pražští diváci jej budou moci spatřit
20. listopadu v Divadle pod Palmovkou.
Na Gombárův Armagedon naváže na jaře
2011 další titul s vesnickou tematikou. Na divadelních prknech se poprvé v historii objeví
slavný filmový příběh valašskomeziříčského rodáka Jiřího Křižana Je třeba zabít Sekala. Syrové
drama o dobru a zlu kolem nás i v nás bude režírovat současný umělecký šéf zlínského divadla
Petr Veselý. Česká premiéra je naplánována na
5. března. „Věříme, že sílu a syrovost Křižanova
příběhu pocítí i diváci našeho divadla,“ říká Petr
Veselý. Divadelní scénář připravuje speciálně
pro zlínské divadlo režisér Martin Františák, který
s ním naposledy spolupracoval na hořko-směšné
komedii Strýček Váňa.
HŠ
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Hodnocení žákovského týmu DFK Holešov po podzimní části soutěže
Podzimní sezóna žákyň Dívčího
fotbalového klubu skončila posledním
nesehraným utkáním proti Prusinovicím, tento zápas byl přeložen do jarní
části soutěže. Po osmi odehraných
střetnutích získala děvčata dvě výhry
s Lubnou a překvapivě s Rymicemi,
další zápasy v Bařicích, Loukově či
ve Slavkově prohrály dívky pouze
o branku a čtyřbrankové prohry čekaly na DFK v utkáních s Holešovem,
Žeranovicemi a Chvalčovem. Trenér
Tomáš Kotas byl po většinu podzimu
spokojen s předváděnými výkony,
jako hlavní osu týmu označil gólmanku Katku Kasalovou, Denisu Baranovou v záloze a Emu Jirouškovou
a Míšu Záhořákovou v útoku.
Na brankářském místě se představila Kateřina Kasalová, která přes
některé zbytečně obdržené branky
díky své tréninkové píli předvedla

velké zlepšení výkonnosti a byla oporou týmu, při její nemoci vypomohla
na tomto postu spolehlivě Vendula
Kuchařová, která již hraje stabilně
za B-tým žen. Obranu většinou dirigovala Kristýna Zichalová, která sice
předváděla nevyrovnané výkony, ale
rovněž na podzim sbírala zkušenosti mezi dospělými, vedle nejčastěji
hrály snaživá Karolína Kozlanská,
Žaneta Batoušková, která již hrála
i za ženy, a Veronika Zalabáková.
V záloze dominovala Denisa Baranová, která dostala příležitost v družstvu dospělých a prezentovala se zde
velmi dobrým výkonem, na jaře bude
proto pendlovat mezi B-družstvem
a žákyněmi, dobrá utkání zde až
do svého zranění odehrála i Gabriela
Lipková. V útoku se výrazně zlepšila
Ema Jiroušková, vedle ní roste zápas
od zápasu ve své premiérové sezóně

Podzimní zápasy žákyň DFK Holešov
Kružík Bařice - DFK Holešov: 3:2
		
DFK Holešov - Sokol Lubná: 5:0
		
		
		
Loukov - DFK Holešov:
2:1
DFK Holešov - SFK Elko Holešov B:
SK Žeranovice - DFK Holešov: 4:0
Chvalčov - DFK Holešov:
4:1
DFK Holešov - Slavkov p. H.: 1:2
DFK Holešov - Sokol Rymice: 3:1

branky Gabriela Lipková,
Veronika Zalabáková
2 Kristýna Mrňková,
po 1 Kristýna Zichalová,
Gabriela Lipková,
Michaela Záhořáková
Kristýna Zichalová
0:4
Kristýna Mrňková
Denisa Baranová
3 Vendula Kuchařová

Míša Záhořáková a velmi dobře se
ukazuje i nově příchozí Míša Fojtová. Další děvčata dobře doplňovala
hrající a po dlouhé době měl Holešov
na své lavičce kvalitní náhradnice.
Za DFK Holešov na podzim
hrály tyto hráčky: Kateřina Kasalová, Vendula Kuchařová, Kristýna Zichalová, Žaneta Batoušková,
Veronika Zalabáková, Gabriela
Lipková, Denisa Baranová, Karolína Kozlanská, Klára Vaculíková,
Kristýna Mrňková, Ema Jiroušková, Michaela Záhořáková, Michaela Fojtová, Hana Molková,  
Kristýna Hrudíková a nejmladší 7letá Leona Hlobílková. Vzhledem
k pravidelné účasti na trénincích
a výrazně příznivé věkové skladbě
děvčat má před sebou žákovský tým
velmi dobrou perspektivu.

Zimní příprava bude probíhat
v hale holešovského gymnázia
od 18. listopadu. Žákyně budou
poprvé trénovat celou zimu a zúčastní se rovněž halových turnajů.
Nejbližší vystoupení čeká děvčata
4. prosince na halovém mezinárodním Mikulášském turnaji, pořádaném
DFK Holešov pro ženy, kde žákyně
sehrají exhibiční vystoupení proti
holešovským mladším žákům.
Trenérům Tomáši Kotasovi
a Ladislavu Lipkovi patří poděkování za vedení družstva na podzim,
organizační stránku zabezpečovala ing. Jana Doleželová, děkuji
rovněž všem rodičům za pomoc
při organizaci zápasů, při dopravě
a za pozitivní atmosféru, která panovala v týmu po celý podzim.
Mgr. Svatava Ságnerová
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V Holešově se představili vzpěrači ze tří zemí
16. ročník soutěže mezinárodní VC Holešova ve vzpírání proběhl
23. 10. 2010. V tělocvičně policejní
školy se zvedaly činky celý den,
domácí klub připravil ceny jak pro
nejmladší elévy vzpírání, tak byly
připraveny ceny pro pět nejlepších juniorů, deset mužů a všechny
ženy. Hodnocení proběhlo podle
Sinclairových bodů, které umožňují
objektivně porovnat výkony závodníků různých hmotností.
V dopoledních hodinách soutěžilo 11 žáků do 14 let z Holešova, Boskovic, Pardubic a Nového
Hrozenkova. Zvítězil Michal Salaj
z N. Hrozenkova vynikajícím výkonem 95 kg při 65 kg tělesné váhy,
druhý skončil Petr Mareček z Boskovic, který se pokoušel o český
rekord. Při své tělesné hmotnosti
37 kg zvedl 60 kg, a třetí se umístil
Ondřej Hovjacký také z Boskovic,
na pěkném 5. místě skončil domácí
Josef Kolář.
Odpoledne soutěž pokračovala kategoriemi juniorů do 18 let, žen
a mužů. Celkem se prezentovalo
26 závodníků a 4 závodnice z 12
klubů ČR, Slovenska a Maďarska.

Mezi juniory se dařilo slovenským
závodníkům z Trenčína, zvítězil
účastník ME juniorů Jakub Žilava,
když vzepřel 155 kg, na druhém
místě skončil Denis Fabo a bronz
vybojoval Jozef Pšenák. Velmi dobře si vedl domácí Ondřej Janča,
který ve vyrovnaném boji se slovenskými reprezentanty sahal po bronzu, nakonec obsadil 5. místo.
Mezi ženami zvítězila česká
reprezentantka a juniorská rekordmanka Laura Lozová z Ostravy,
která zvedla 87 kg při tělesné
hmotnosti 61 kg, druhá skončila
Petra Szücs z Budapešti a třetí
místo obsadila Dominika Žigová
ze Štúrova.
V hlavní soutěži mužů svedli
velký boj o putovní pohár a tradiční
holešovskou cenu „sele na rožeň“
český reprezentant Tomáš Matykiewicz a maďarský závodník
Gábor Molnár. Nakonec se radoval
havířovský Matykiewicz a za výkon
180 kg při 105 kg tělesné váhy si
odvezl zmiňované trofeje, druhý
skončil Molnár, když při 80 kg váhy
vzepřel 160 kg, ale ve svých 38
letech „prohnal“ o mnoho mladší

ŠACHY
II. liga
1. kolo
Staré Město B - ŠK Holešov A - 5:3
V úvodním kole nastoupil Holešov, který se musí letos obejít bez loňských posil, proti silnému družstvu Starého Města A. I když podal solidní
výkon, odešel nakonec poražen. Remizovali: T. Cagašík, P. Navrátilík,
R. Šudřich, L. Zicháček, M. Rafaja sen., M. Rafaja jun.
Krajský přebor
I. kolo
Zbrojovka Vsetín A - ŠK Holešov - B 4:4
Holešov měl v utkání se silným Vsetínem dobrou šanci na vítězství, zápas však nakonec skončil nerozhodně. Vyhráli: P. Navrátilík, A. Chutný.
Remizovali: A. Sojka, M. Rafaja sen., R. Šudřich, M. Rafaja jun.
II. kolo
ŠK Holešov B - Spartak Uherský Brod 6:2
Utkání mělo jednoznačný průběh, domácí Holešov vyhrál bez větších
problémů. Vyhráli: M. Rafaja sen., M. Rafaja jun., M. Vymětal, T. Chutný,
S. Žáček. Remizovali: R. Šudřich, P. Navrátilík.
Regionální přebor
I. kolo
Sokol Holešov A - ŠK Holešov C - 5:3
V městském derby byli úspěšnější hráči domácího Sokola, když mužstvu
ŠK chybělo několik hráčů základní sestavy. Za Sokol bodovali: P. Petržela, P. Ploch, M. Kunc, M. Sovadina, Remizovali: A. Peška, L. Botek.
Za ŠK bodovali: J. Hromada, J. Petřivalský.
Remizovali: Z. Krajcar, O. Piskač.
II. kolo
ŠK Holešov C - Rapos Sulimov - 3.5:4.5
I ve druhém kole Holešov prohrál, když se vůbec nedařilo hráčům na
předních šachovnicích.
Bodovali: M. Novák, J. Petřivalský. Remizovali: E. Dvořák, I. Machovský,
V. Hasník.
Slavia Kroměříž D - Sokol Holešov A - 5.5:2.5
Bodovali: A. Peška, M. Tomeček st.
Remizoval: R. Holman.
Regionální soutěž - I. kolo
ŠK Loukov - Sokol Holešov B - 6:2
Bodovali: L. Janík, M. Tomeček ml.
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Domácí borec Petr Navrátil.
závodníky. Třetí místo obsadil vítěz
z roku 2005 Jan Anger z Teplic.
Nejlepším holešovským závodníkem byl Radovan Klabal na 6.
místě, desátý skončil Petr Navrátil
a účastník všech ročníků Daniel
Kolář jako nejstarší závodník obsadil 11. místo.
Poděkování patří všem, kteří
věnovali ceny do soutěže, městu
Holešov za finanční podporu, firmě
Rapos za pomoc při organizaci
a už se těšíme na další ročník.
Pozvánka na soutěž
SKP Holešov společně s TJ
Holešov pořádají 6. 11. 2010
Mistrovství ČR mladších žáků
ve vzpěračském čtyřboji - sou-

těží žáci do 12 let v trojskoku
snožmo, hodu medicinbalem
a předvedení vzpěračské techniky trh a nadhoz. Soutěží vybraní
závodníci z celé ČR, začátek je
v 10.00 v tělocvičně policejní
školy, vstup volný přes bránu
školy. Přijďte podpořit naše závodníky v bojích o medaile!
Zároveň zveme všechny zájemce na trénink (hoši i dívky
od 11 let), tréninky probíhají
v moderní tělocvičně policejní
školy v úterý a čtvrtek 16.30 18.00, informace p. Kolář, tel.:
737 665 114.
Daniel Kolář
SKP Holešov, oddíl vzpírání
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Zápasovou šňůru vítězství zastavili fotbalisté Vigantic
SFK Elko Holešov - Modrá
Hvězda Vigantice
2:0 - 1:2
Páté utkání fotbalistů Holešova
již k plnému bodovému zisku nevedlo. Soupeř vycházel hlavně z obrany
a pokoušel se o brejky. Zaznamenal
tři střely mezi tyče a z nich vytěžil
dvě branky. Již v 9. minutě míč letěl přes malé vápno, ale nikdo ho
neusměrnil do brány. V 10. minutě
trestný kop Sedlaříka brankář vytlačil na roh. Ve 22. minutě byl Křenek sám před brankářem, ale trefil
do jeho nohou. První pořádný útok
předvedli hosté po zatáhnutí míče
po křídle ve 34. minutě a hned z toho
byl vedoucí gól. Autorem byl Křiva
0:1. Další šance domácích přišla
ve 37. minutě, ale přesnou hlavičku Marka zvedl brankář Blabla nad
břevno bravurním zákrokem.Vyrovnání mohlo přijít ve 44. minutě, kdy
Křenek přehodil brankáře, míč se ale
do prázdné brány nedokutálel a byl
odkopnut obráncem. Již v 51. minutě
po zaváhání hostující obrany i brankáře dostrkal míč za brankáře Křenek
a srovnal stav na 1:1. V 67. minutě
šli Křenek s Markem sami na brankáře, ale nic z toho nebylo. Nejhezčí
akce utkání přišla v 79. minutě, kdy
se vydal na sólo Roubalík. Obehrál
dva obránce a dal míč Markovi, který
rovněž obešel dva protihráče a vstřelil vedoucí branku - 2:1. V 84. minutě

byl faulován Bačík, ale rozhodčí nařídil trestný kop proti domácím. Ze třetí
střely mezi tyče se radovali hosté,
když Strait přes zeď trefil do vinklu
Krejčího brány a vyrovnal na konečných 2:2. Utkání před 160 diváky řídil
rozhodčí Lukáš Hladiš.
Sestava: Krejčí, Barták, Bačík, Charuza,Vávra - Olša, Sedlařík, Marek,
Roubalík - Křenek, Sumec.
Střídání: 70. minuta Uruba za Sumce, 81. minuta Belza za Olšu.
FK Luhačovice - SFK  Elko
Holešov 2:0 - 0:1
Velmi dobré utkání pro diváky, obě mužstva předváděla slušný
technický fotbal, pouze výsledek
vyzněl pro domácí. Pokud by se
sečetly šance na obou stranách,
bylo by to remízové utkání. Do 66.
minuty předváděly obě strany zahazování brankových šancí, a tak
stav zůstával bezbrankový. První
velká šance přišla v 18. minutě,
kdy míč protáhl domácího Trochtu a ten jej zvedl na roh. Ve 20.
minutě hlavičkoval dobře Roubalík, ale hned z protiútoku šel sám
na Krejčího domácí Lukáš, trefil však
brankáře do nohou. Ve 22. minutě
prošel obranou Křenek, ale mířil jen
do brankáře. Ve 25. minutě domácí
ve vyložené šanci přestřelili vysoko nad. Ve 35. minutě Roubalíkův
centrovaný míč odvraceli domácí

jen na roh. Přes šance, které přišly
ve zbývajících minutách, odešla obě
mužstva do šaten za spravedlivého nerozhodného výsledku. V 52.
minutě přišel trestný kop za malou domů brankáři, který míč chytil.
Z devíti metrů Sedlařík umístil míč
k tyči, ale domácí obránce ho vytěsnil na roh. Až přišla 66. minuta.
Trestný kop zahrávali domácí a míč
od Červenky skončil v holešovské
bráně. V dalších minutách přišlo
opět několik šancí na obou stranách.
V 82. minutě nedůraz několika odko-

pů z vápna potrestal Zoubek a zvýšil
na 2:0. Hráči Holešova bojovali až
do závěrečné minuty a v 84. minutě
nádherný centr Olši proměnil hlavou
Křenek, a snížil tak na 2:1. Další
šance již ke vstřelení branky nevedly
a tak hosté odešli po dlouhé době
poraženi. Utkání řídil dobře rozhodčí
Zpěvák z Kroměříže.
Sestava: Krejčí - Kostov, Bačík,
Charuza, Belza - Sedlařík, Marek,
Sumec, Barták, Křenek, Roubalík.
Střídání - 61. minuta Olša za Belzu,
84. minuta Uruba za Bačíka.

DFK Holešov splnil podzimní
cíle beze zbytku
DFK Holešov - Kotvrdovice: 6:1 (4:0)
Poslední utkání podzimu sehrál domácí tým opět v nekompletní
sestavě, ale od začátku šel nekompromisně za dalším vítězstvím. Konec
zápasu se dohrával se zbytečným množstvím osobních soubojů, bez zájmu
některých domácích děvčat a hosté naštěstí výpadku Holešova nedokázali
víckrát využít ve svůj prospěch. Favorit vyhrál zaslouženě, ale nesoustředěný výkon ve druhé půli ukázal rezervy na mnoha postech. Výkon domácích
děvčat nebyl nijak oslnivý, přesto Holešov vévodí soutěži s náskokem 8 bodů
a stanovené výkonností cíle v první půli soutěže splnil beze zbytku.
Sestava: Bělaštíková, Motalová, Jablunková, Ďurišová, Kuchařová, Samsonková, Dobroslávková, Stolářová, Dětská, Zderčíková, Šutová.
Střídaly: Fibichová, Skalická.
Branky: 3 Zderčíková, 2 Dobroslávková, 1 Samsonková.
Nejlepší hráčky: Míša Dobroslávková a Eva Zderčíková.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 18/2010, přičemž všichni poznali, že jde o krátký dialog,
který zazněl v komedii Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Zatímco
první vylosovanou byla Jana Julíčková z Holešova, druhou vylosovanou
byla Jana Škrlová z Bořenovic - obě výherkyně si pochutnají v Restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Milanu Šenkyříkovi
z Holešova a Marcele Janálové
Holešova. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje! Prosíme jen, ať nám pan
Šenkyřík pošle adresu bydliště.
A teď už pokračujeme v hádance, která je opět postavena
na slavných hláškách. Poznáte,
ze kterého filmu pochází tento
Jaroslav Marvan v komedii
dialog:
Cirkus bude.
„Tuček! No? Vy pracujete jako…?
„Jako ďas, pane profesore!“
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
a MKS Holešov.
RR

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Dvůr na zámku v Holešově - 1. část
Výraz dvůr v současném slova smyslu
je relativně mladý. V barokní době (ale i dlouho předtím) se dvorem chápal soubor osob
a úřadů přináležejících tzv. „službou“ k osobě
panovníka nebo velmože - bohatého šlechtice.
A zejména Lobkovicové a především všichni
Rottalové byli typickými velmoži své doby,
kteří si drželi opravdový „dvůr“. A holešovský
zámek byl zase takovým typickým sídlem tohoto dvora. Zatímco například na konci 18.
a během 19. století, kdy se zvyšovaly nároky
šlechticů na komfort bydlení, sloužil (nejen)
holešovský zámek výhradně k bydlení šlechtické rodiny a jejího nejbližšího služebnictva
a ke společenským účelům a pro ostatní účely
se budovalo (resp. z bývalého trinitářského
kláštera přebudovávalo) předzámčí, za vlády
Rottalů v 17. a na počátku 18. století obýval hrabě s rodinou jen několik málo pokojů
a zbytek zámku sloužil potřebám dvora. Jak to
na takovém šlechtickém dvoře - tedy na našem
zámku - v té době vypadalo?
Jan z Rottalu jako nejvyšší moravský
úředník měl ve svém dvoru více než 60 osob.
Jeho následovníky pravděpodobně následovalo - a nechalo se živit - kolem 40 dvorských
osob. Do tohoto počtu ale nepočítáme zaměstnance velkostatku, různé šafáře, děvečky,
pacholky ani hajné, lesníky a příležitostně

najímané řemeslníky, jako byli např. kuchaři při
velkých svátcích, svatbách, křtinách a jiných
příležitostech, malíři a lakýrníci při renovaci
komnat apod.
Společensky nejvýš stáli tzv. dvořané většinou příslušníci nižší šlechty, z rodů, které
byly „klienty“ velmože. Ti zastávali často čestné
funkce a nemuseli být trvale osobně přítomni

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

na dvoře. Většinou za velmože vykonávali
diplomatické úkoly, jako poslové či „náměstci“
zastupovali šlechtice při jednáních s dalšími
šlechtici, obchodníky či umělci. Byli placeni
podle počtu koní, které používali k výkonu
své funkce.
Nejdůležitější skupinou na dvoře byli úředníci, zaměstnanci placení jednak penězi, jednak
(a ve větší míře) naturáliemi - pivem, vínem,
obilím, masem, máslem, kořením, krmivem pro
koně, pokud měli vlastního, a látkami na oděv
a kůžemi na boty.
V čele dvora stál hofmistr - byl to vlastně
úředník odpovědný za provoz zámku, něco
jako správce.
V čele velmožovy
kanceláře stál kancléř,
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydákterý vyřizoval veškevá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
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nak kancelář osobní,
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která zajišťovala výkon velmožových úředních funkcí (u hraběte Jana z Rottalu to byly:
moravský zemský hejtman, císařský komisař,
během třicetileté války válečný generál, poté
nejvyšší sudí a v rottalovském rodu dědičné
stříbrokomornictví ve Štýrsku) a jeho soukromé
vztahy, jednak kanceláře jednotlivých panství.
V kancelářích pak byli zaměstnáni písaři, kteří
se dělili dle příslušné odbornosti - nejpotřebnější
byli písaři důchodní, kteří obhospodařovali příjmy z jednotlivých panství a byli v našem slova
smyslu jakýmisi ekonomy a účetními. Osobní
písař velmožův, honosící se titulem sekretář,
byl většinou jazykovým specialistou - zatímco
běžní písaři museli umět korespondovat v češtině a němčině, sekretář kromě toho ovládal
latinu, italštinu a u Lobkoviců, komunikujících
s osobami na španělském královském dvoře,
i španělštinu. Sekretář navíc vedl korespondenci s věřiteli velmože, musel se tedy vyznačovat
mimořádnou diskrétností. Jan hrabě z Rottalu
měl k dispozici mimo osobní kanceláře a kanceláří na jednotlivých panstvích během své vojenské kariéry i kancelář válečnou, obsazenou
jednak písaři, jednak i důstojníky z řad nižší
šlechty - svými pobočníky. Tato jeho kancelář
ale zanikla s koncem třicetileté války, tedy ještě
předtím, než koupil holešovské panství.
Karel Bartošek

Koncert v zámeckém New
Driwe Clubu!

VERONIKA NOVÁKOVÁ

(recitál zpívající klavíristky)

Pátek 5. listopadu 2010
od 19 hodin

