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Zbrzdí krize projekty?

Co vy na to,
pane starosto?
V době hospodářské recese se na různých úrovních mění či odsouvají
původní plány. Existuje
v rámci města nějaký projekt, který se kvůli složité hospodářské situaci
nevyvíjí podle původních
představ? Co vy na to,
pane starosto?
Máme zpracovanou koncepci rozvoje města do roku 2016. O tomto konceptu, na kterém jsme se shodli v minulém volebním období
a který obsahuje souhrn priorit v různých oblastech správy města, budeme diskutovat na pracovním jednání zastupitelů 6. prosince 2010.
Zde se dohodneme na tom, zda je třeba tento
koncept doplnit či jinak upravit, a co považuje
zastupitelstvo za důležité pro realizaci v tomto
volebním období. Následně musíme udělat vše
pro to, abychom i přes problémy, o kterých se
zmiňujete, tyto projekty realizovali.
(sov)

VŠETULSKÁ LENTILKA. Taneční soutěž se uskutečnila v sobotu 27. listopadu ve Středisku
volného času. Podrobnosti na str. 11
Foto Lidka Polišenská

Stovky řidičů možná nebudou
moci od Nového roku řídit
Holešov (frs) - Více než třem
stovkám řidičů z Holešova a ostatních obcí mikroregionu Holešovsko
reálně hrozí, že od 1. ledna 2011
nebudou moci usednout za volant
svých automobilů. Odbor dopravně
správních agend Městského úřadu

Holešov totiž eviduje přes 300 občanů, kterým přestane platit o půlnoci 31. prosince 2010 jejich řidičské
oprávnění, a přitom si doposud nepožádali o jeho výměnu. „Výroba nového řidičského průkazu trvá 20 dnů.
Pokračování na str. 3

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny
• příjem objednávek
602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov
< ZAČAL ADVENT. Rozsvícením vánočního stromu na náměstí Dr. Edvarda
Beneše začal v ulicích Holešova adventní čas. Jeho atmosféru ještě dokreslilo pravé zimní počasí, které přišlo v noci na pondělí. O víkendu 4. a 5.
prosince se uskuteční na náměstí tradiční vánoční trhy. Podrobnosti na str. 3
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Zastupitelstvo schválilo změny ve čtyřech obecních vyhláškách
Zastupitelstvo města schválilo na svém
posledním zasedání změny čtyř obecně závazných vyhlášek města. Kromě jiného v nové
vyhlášce o odpadech zastupitelé schválili osvobození od poplatků za svoz odpadu pro osoby
s věkem nad 85 let a do 2 let.
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1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku ze psů
U této vyhlášky došlo ke zvýšení některých
sazeb. Od přijetí dosud platné vyhlášky v roce
2003 se výše poplatků za psy neměnila. Poplatky byly ve srovnání s okolními městy nízké
u plátců v místních částech a u důchodců. Zákon umožňuje vybírat roční poplatky až do výše
1500 Kč za psa. Zastupitelé schválili zvýšení
poplatků nižších než 100 korun, protože tyto
částky se již téměř nevyplácelo vybírat. Důchodce v rodinném domě tak zaplatí za jednoho
psa místo 50 sto korun, za druhého psa místo
75 Kč 150 korun. Ke stejnému zvýšení dojde
rovněž u důchodců v místních částech. Ostatní
obyvatelé v místních částech zaplatí místo 60 Kč
100 korun za jednoho psa a namísto 90 Kč
150 korun za druhého psa. Ostatní poplatky
za psy zůstávají nezměněny.

původní výše současná výše
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Zastupitelé zvolili předsedy
výborů
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města Holešova zřídilo na svém
posledním zasedání kontrolní a finanční výbor. Do čela obou výborů
byli zvoleni opoziční zastupitelé.
Kontrolní výbor povede Jarmila
Pokorná ze Sdružení nezávislých
kandidátů, finanční výbor pak Pavel Karhan z KDU-ČSL. V každém
z těchto výborů zasedne devět členů, které budou nominovat politické

strany zastoupené v zastupitelstvu.
Na rozdíl od minulého volebního období zastupitelstvo nezřídilo výbor
strategického rozvoje.
Zákon o obcích ukládá povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města s tím, že
zastupitelstvo výbory zřizuje a volí
jejich předsedy a členy. Předsedové
těchto výborů musí být z řad členů
zastupitelstva, členové už nikoliv.

POZVÁNKA
na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční v pondělí 6. prosince 2010 od 16.00 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Holešov.
Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo
tímto programem:
I. Zahájení
II. Program jednání:
			 1. Volba ověřovatelů zápisu
			 2. Volba návrhové komise
			 3. Schválení programu
			 4. Změna rozpočtu města Holešova č. 5/2010
			 5. Přijetí překlenovacího úvěru
III. Diskuse členů zastupitelstva města
IV. Diskuse občanů města
V. Přednesení souhrnu přijatých usnesení
VI. Závěr
PaedDr. Zdeněk Janalík
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2. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
o místním poplatku za provozovaný VHP
nebo jiné technické herní zařízení povolené
MF podle jiného právního předpisu.
Podle zákona č.202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, smělo povolovat
videoterminály pouze ministerstvo financí. Zákonem č.183/2010 Sb., kterým se mimo jiné
mění zákon o místních poplatcích, se pravomoc
inkasovat poplatky rozšiřuje i na obce. Nová
vyhláška města využívá této možnosti výběru
poplatku. V posledních letech došlo prokazatelně k propadu příjmů z poplatků z VHP,

Původní a současná výše poplatků ze psů
na území města Holešova

bytový dům

100

a to z důvodu odlivu peněz do videoterminálů.
Tuto skutečnost dokazuje vývoj příjmů za roky
2008 - 2010: 2008 - 2,0 mil. Kč, 2009 - 1,6,
2010 - 1,3 odhad. Sazba poplatku a podmínky
výběru poplatků se nemění.
3. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatků se v Holešově v tomto případě pohybuje na hranici maxima daného zákonem (maximum je 500 Kč a současný poplatek
je 492 Kč). Ani tak ale příjmy z poplatků ve výši
5,6 mil. Kč nepokryjí roční výdaje za komunální
odpad, které činí 8,3 mil. Kč.
V nové vyhlášce zůstává osvobození
od poplatku u osob dlouhodobě žijících mimo
ČR, v centru pro seniory, v LDN, ve zdravotnických zařízeních, v dětských domovech,
ve výkonu trestu a těch, kteří hradí poplatek
v jiné obci ČR. V nové vyhlášce zastupitelé
schválili osvobození od poplatků u osob s věkem nad 85 let a do 2 let, jak je tomu ve většině
měst. Rozpočet tak přijde o roční příjmy ve výši
110 tisíc Kč u seniorů (jedná se o 223 osob)
a 120 tisíc Kč u dětí (245 osob).
4. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství dle předloženého návrhu.
Od 1. 1. 2011 bude tato vyhláška upravena podobně jako ostatní vyhlášky o místních
poplatcích. Změna bude především v tom, že
případné osvobození nebo úlevy budou ve vyhlášce striktně vymezeny.
(red)
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Stovky řidičů možná nebudou moci od Nového roku řídit
Dokončení ze str. 1
„Řidiči by si proto měli podat žádost nejpozději do 10. prosince, aby
mohli od Nového roku řídit,“ uvedl
vedoucí odboru dopravně správních
agend Radek Doležel. Na druhé
straně holešovský dopravní úřad patří mezi pět nejvýkonnějších úřadů
v republice z hlediska procentuální
výměny řidičských oprávnění. Zatímco zejména ve větších městech
vážně hrozí, že úředníci nestihnou
žádosti občanů o výměnu řidičáků
vyřídit, v Holešově jsou připraveni
bez větších problémů odbavit všechny, kteří o výměnu požádají. „Od 2.

prosince zbývá do konce roku 20
pracovních dnů, což je 145 úředních
hodin. Bez větších problémů jsme
schopni denně odbavit až 120 žadatelů,“ uvedl vedoucí odboru a dodal,
že do konce roku jsou žádosti o výměnu zdarma, od 1. 1. 2011 však již
podléhají zpoplatnění.
Úřední hodiny odboru dopravně
správních agend:
Po 7.15 - 11.00 12.00 - 17.00
Út 7.15 - 11.00 12.00 - 14.30
St 7.15 - 11.00 12.00 - 17.00
Čt 7.15 - 11.00 12.00 - 14.30
Pá 7.15 - 11.00 12.00 - 13.15

S adventním časem přišlo i pravé zimní počasí
Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo na náměstí Dr. Edvarda Beneše v neděli
28. listopadu vpodvečer. Strom byl uřezán
na Novosadech v prostoru u domu s pečovatelskou službou. „Snažíme se pro tyto účely vybírat takové stromy, které byly kdysi nevhodně
vysazeny a nyní z nějakého důvodu překážejí,“
vysvětlil Otto Gross z městského úřadu. Počasí
pak letošní první sněhovou nadílku načasovalo
přesně na zahájení adventního období a v noci
na pondělí přikryl ulice města první sníh.
S rozsvícením stromu se tradičně otevřely
i stánky s občerstvením, které provozují holešovské lidové řemeslnice. K osvědčenému
svařenému vínu, českému, moravskému, holešovskému a dětskému punči, grogu a dalším

nápojům pro zahřátí přibyly letos ve druhém
stánku i bramboráčky a jejich vynikající východokarpatská obdoba - zlaté gugle - podávané
se zakysanou smetanou. Atmosféru předvánočního setkávání pod stromem dokresluje rovněž
živý oheň v koši, u kterého se návštěvníci mohou ohřát, a nabízené perníčky, adventní věnce
a vánoční ozdoby z rukou řemeslnic. Stánky
s adventním občerstvením jsou otevřeny denně
od 15 do 19 hodin, o víkendech už od 14 hodin,
a to až do 23. prosince a na Silvestra. Řemeslnická atmosféra bude vládnout náměstí nejen
každé odpoledne během adventu, ale celý den
v neděli 5. prosince, kdy dopoledne proběhnou
vánoční trhy lidových řemesel.
(br, frs)

Mladé stromky zmizely
Holešov (frs) - Pět mladých stromků z padesáti kusů vysazených letos na podzim v zámeckých sadech už někdo stačil ukradnout. „Pro
mě je tento čin zcela nepochopitelný, protože se
nejedná o moderní, bohatě plodící a rezistentní
odrůdy,“ uvedla Pavla Pšejová z Odboru životního prostředí Městského úřadu Holešov.
Vysazené stromky byly naroubovány na zakázku ze stromů, které v zámeckých sadech
rostou nebo rostly. Některé už byly odstraněny
vzhledem k jejich havarijnímu stavu. Zámecké
sady jsou svou rozlohou a dobou založení unikátní. Jedná se o jedinečnou sbírku krajových odrůd
ovoce v našem regionu. Hodnota ukradených
stromků v penězích není vysoká, jeden stromek
vyjde asi na 150 Kč, ale hodnota kulturní a sbírková tuto částku mnohonásobně převyšuje.

Městská policie posiluje
hlídkovou činnost
Z důvodu zvýšeného narušování veřejného pořádku zvláště
v noční době přistoupila městská
policie k posílení hlídek v tuto dobu.
Městská policie bude nepravidelně
sloužit v počtu čtyř strážníků. Znamená to, že mimo hlídku ve služebním vozidle se v Holešově
bude pohybovat další dvoučlenná
pěší hlídka. Při zjištění narušení
veřejného pořádku bude městská
policie přestupky ve veřejném pořádku řešit s nulovou tolerancí, to
znamená pokuty v horní hranici
trestní sazby, případné odvozy
na záchytnou stanici v Kroměříži,
kde poplatek za přespání činí více
než 13 000,- Kč.
Posílení přinese více kontrol,
a tudíž i více odhalených přestupků či trestných činů. O tom ostatně
svědčí zásahy ze dne 19. 11. 2010,

kdy kontrolou ve Smetanových
sadech, v lokalitě všetulského
hřiště a jinde bylo zjištěno 5 osob
do věku 18 let, které požily alkoholické nápoje. Bylo jim naměřeno
až 1,45 promile alkoholu v dechu.
Dne 26. 11. 2010 byly zjištěny
3 osoby s hladinou alkoholu v dechu až 1,29 promile. Všechny
zjištěné přestupky byly nahlášeny na sociální odbor MÚ Holešov
k dalšímu projednání s rodiči dětí.
Jako další nástroj ke zjišťování
vandalů bude v nejbližší době pořízen přístroj na vidění v noci, tak
aby si nikdo nemohl být jistý při narušování veřejného pořádku svou
anonymitou pod rouškou tmy.
Antonín Zalabák,
velitel MP Holešov

Tragická nehoda v Dobroticích
Dobrotice (red) - Tragicky
skončila dopravní nehoda v pondělí 29. listopadu ve večerních
hodinách v Dobroticích. „Šestatřicetiletý řidič motorového vozidla
značky Škoda Octavia jel ve směru
od obce Jankovice na Holešov.
Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a na zledovatělé cestě dostal smyk,“ uvedla
policistka Simona Kyšnerová. Auto

se v tu chvíli stalo neovladatelným.
Narazilo do betonového obrubníku,
od kterého se odrazilo a následně
roztočilo. Poté pokračovalo přes
travnatou plochu až na chodník,
kde srazilo pětasedmdesátiletou
ženu, která právě před domem
odklízela sníh. Starší paní utrpěla
smrtelná zranění. Policisté i nadále okolnosti dopravní nehody
vyšetřují.
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Starosta města o změnách po podzimních volbách říká:
Mladá generace komunálních politiků se hlásí o slovo
Staronovým starostou Holešova se stal Zdeněk Janalík z Občanské demokratické strany. Získal
výraznou podporu od voličů města
s daleko nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Při vyjednávání
o budoucí podobě vládní koalice
v Holešově tak pochopitelně měl
jeho názor velký význam.
Po volbách vznikla v Holešově koalice ODS, ČSSD a Koalice pro Holešov. Přitom teoreticky
by měla většinu i původní vládnoucí sestava ODS, Koalice pro
Holešov a KDU-ČSL. Proč jste
nezůstali u tohoto modelu?
Odpověď je částečně naznačena již v otázce. Většina původní
koalice teoreticky skutečně existuje, je to však většina velmi křehká
a například na posledním jednání
zastupitelstva a případně dalších
jednáních, při absenci některých zastupitelů, vlastně neexistující. Naší
odpovědností je vytvořit ve městě
a při jeho správě stabilní prostředí
oproštěné od - pro občany frustrujícího a zbytečného - případného
dohadování. Naším společným cílem musí být rozvoj města a v tomto
směru se budu snažit pokračovat
v praxi nastolené v minulém volebním období, to znamená ve sjedno-

cování úsilí všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu k naplnění
tohoto cíle.
Zatímco v zastupitelstvu nedošlo k výrazným změnám, rada
města prošla větší proměnou.
Kromě jiného se výrazně snížil věk členů rady. To byl záměr
nebo jen shoda okolností?
Domnívám se, že je to naprosto
přirozené. Přestože se na první pohled zdá, že v zastupitelstvu města
nedošlo k výrazné obměně, ve skutečnosti se začíná hlásit o slovo
nová, mladší generace komunálních
politiků. Ti postupně získávají zkušenosti, které budou moci uplatnit
v následujících volebních obdobích
při správě města. Jak jsem řekl, je
to přirozené a je to tak dobře.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva zazněla z úst zastupitelky za KSČM Ludmily Štaudnerové ironická otázka, z které že
kanceláře bude v příštích letech
město řízeno. Narážela tím na skutečnost, že tři zastupitelé za ODS,
z toho dvě členky rady města, pracují pro firmu Svoboda - Šimčík.
Takže ze které kanceláře bude,
pane starosto, město řízeno?
Paní Štaudnerová to jistě takto
nemohla myslet, neboť za těch ně-

kolik desítek let, co v zastupitelstvu
města působí, musí být velmi dobře
obeznámena s tím, jak je město
řízeno. Takže si myslím, že při této
slavnostní chvíli chtěla zdůraznit,
že město vždycky bylo, je a bude
řízeno z jedné kanceláře, kterou je
kancelář starosty města.
Stále aktuálnějším se stává
problém průmyslové zóny. V poslední době - mám pocit - se
veřejné mínění dostalo do poněkud schizofrenické situace.
Na jedné straně stesky na to, že
zóna zeje prázdnotou, na straně
druhé odpor vůči firmám, které
chtějí do Holešova přinést stovky
nových pracovních míst.
Ano, skutečně tomu tak je. Samozřejmě platí několik základních
postulátů, které bych
chtěl pro pořádek připomenout. Strategická průmyslová zóna
je ve vlastnictví Zlínského kraje a ten má

plné kompetence v oblasti rozhodování. Naším společným zájmem,
mám na mysli občany města, pak je
na jedné straně zachovat a zlepšovat kvalitu života ve městě, na druhé
straně však podporovat tolik potřebný vznik a rozvoj nových pracovních míst. V tomto směru, i přesto,
že zóna patří Zlínskému kraji, je to
i naše odpovědnost.
Jak se daří naplňovat rozpočet města za rok 2010?
Velmi těžko, především na příjmové stránce.
V současné době běží příprava rozpočtu na příští rok.
Bude tento finanční předpis v něčem zásadně odlišný od rozpočtu
roku letošního?
V zásadě ne. Z dlouhodobého
hlediska je však před námi úkol najít
úspory v mandatorních výdajích tak,
aby nedocházelo jen k bezhlavým
škrtům, ale aby tyto byly výsledkem
zefektivnění našich činností.
Změní se v nadcházejícím
volebním období struktura městského úřadu?
Každá firma či instituce se
v průběhu let mění…
Přemýšlel jste už o tom,
zdali vůbec a jestli, tak v jakých
ohledech, bude pro vás druhé
volební období v čele Holešova
jiné než to první?
Poctivě musím přiznat, že takto
jsem nepřemýšlel. Ze zkušenosti
vím, že tato práce je velmi rozmanitá
a v mnoha případech nepředvídatelná. Mojí osobní ambicí je udržet
dynamiku rozvoje města ve všech
oblastech podstatných pro život občanů našeho města.
Děkuji za rozhovor.
František Sovadina

Chcete levnější
povinné ručení?

Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620
3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572
7190
10004
14198

Za novou spořitelnou vedle Vinotéky

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Nejstarší občanka Holešova Marie Mičková oslavila sté narozeniny
Pohnuté dějiny dvacátého století zásadním způsobem ovlivňovaly život nejstarší
občanky Holešova Marie Mičkové. V neděli
21. listopadu oslavila tato rodilá Vídeňanka
obklopena širokým kruhem rodiny a přátel
sté narozeniny.

Rodilá Vídeňanka

Celý život provázelo Marii Mičkovou řemeslo dámské krejčové. Její otec přišel do hlavního
města rakousko-uherské monarchie pracovat jako velmi schopný krejčí. „Můj tatínek byl
z Čáslavi, vyučil se krejčím u svého strýce, který
ho poslal do Vídně. A tatínek už pak z Vídně neodešel. Vyrůstala zde i moje maminka. Byla ze
třinácti dětí a do Vídně ji rodiče přivezli z rodného
Nymburka čtrnáct dnů po narození.“ V pokojíku
svého domku v Komenského ulici vzpomínala
na svůj dlouhý a bohatý život žena, které by
její věk nikdo nehádal ani náhodou. Myšlenky
této vitální staré paní byly jasné a utříbené, její
formulace logické a zřetelné.

Útěk před Hitlerem

Tragickou kulisu dětství české Vídeňanky
tvořila první světová válka. Otec bojoval na frontě, a tak se rodina, matka a její dvě dcery, podobně jako tisíce ostatních, protloukala životem, jak
se dalo. Marie začala navštěvovat českou školu
a vlastenectví rodiny se ještě více prohloubilo
po vzniku samostatného Československa. Kromě jiného chodila cvičit do Orla, kde poznala
svého muže Aloise Mičku. Pocházel z Rajnochovic a ve městě na Dunaji měl truhlářskou dílnu.
V roce 1932 se jim narodila první dcera Marie
- řada Holešovanů jistě zná někdejší dlouholetou
vedoucí školní jídelny Marii Mrázkovou.
Mladá Maruška nastoupila do první třídy
nové české školy ve 12. vídeňském okrese v září
1938. To už však v Rakousku vládl Adolf Hitler.
Na mnichovské konferenci spojenecké mocnosti
zradily Československo a vláda vyhlásila 23. září
mobilizaci. Vlastenecká rodina Mičků nečekala
ani jediný den. „Můj manžel byl velký národovec
a navíc absolvoval vojenskou službu v Československu. Ještě téže noci, kdy byla vyhlášena
mobilizace, jsme se vydali na cestu. S malou

Paní Marie Mičková děkuje tímto všem příbuzným a známým, kteří jí přišli blahopřát osobně,
ale také těm, kteří poslali písemná blahopřání u příležitosti jejího významného životního jubilea.
Mezi gratulanty byli i představitelé města - starosta Zdeněk Janalík,
místostarosta Rudolf Seifert a matrikářka Jarmila Medková.
dcerkou a pouze dvěma kufry,“ vzpomíná paní
Mičková na chvíle, kdy opouštěli Rakousko.
Normálně by trvala cesta z Vídně do Holešova
několik hodin. Mičkovi však cestovali týden. Hranice Československa byla neprodyšně uzavřena,
a tak museli oklikou přes bývalou Jugoslávii,
Bulharsko, Rumunsko a Podkarpatskou Rus.

Nový domov

Po příjezdu na Moravu se ubytovali u manželových příbuzných v Podhradní Lhotě. Majetek
ve Vídni jim propadl ve prospěch Říše, a tak
začali hledat nový domov. „První zimu jsme
strávili u příbuzných v Rajnochovicích. Manžel
se pak chtěl přestěhovat do Zlína, ale mně se
ty Baťovy domky nelíbily. Byly všechny stejné
a já jsem jim říkala škatulky,“ prozradila Marie
Mičková. Nakonec se usadili v Holešově. Na jaře
1939 koupili od spořitelny v dražbě novostavbu
a paní Mičková v ní bydlí dodnes se svou mladší
dcerou Jiřinou Matochovou.
Alois Mička nastoupil do nábytkářského
podniku Iris a jeho žena se začala naplno věnovat svému koníčku a profesi v jednom. Zařídila
si krejčovskou dílnu a od té doby se dlouhá léta
podílela na tvorbě šatníků stovek holešovských
žen. „Vyučila jsem se u mého tatínka, takže jsem
měla dobrou školu. Navíc mě tato profese hodně
bavila. Brzy jsem si získala mnoho zákazníků
a postupně přijala další zaměstnance,“ popisuje
počátky své živnosti v Holešově. V roce 1943 se
jí narodila druhá dcera.

Znárodnění a vězení

Oslavenkyně s nádherným dortem.
Foto František Sovadina.

Dům, ve kterém měla paní Mičková dílnu,
poničil na konci války nálet. Od města dostala
náhradní prostory a zhruba po roce si zařídila
nový salon u Kubínů, ve dvoře vedle dnešní
restaurace Retro. Podnikání paní Mičkové se
po válce úspěšně rozvíjelo až do chvíle, kdy opět
zasáhly do jejího života dějiny. V roce 1952 stát
prosperující dílnu znárodnil. „Nejprve jsem musela propustit všechny zaměstnance a nechali mi
pouze učnici v posledním ročníku. Do mojí dílny
se nastěhovalo družstvo Styl z Bystřice pod Hostýnem.“ Za svoji živnost dostala 2000 korun.
K naplnění další ze stinných stránek historie
dvacátého století došlo v životě paní Mičkové
v roce 1958. Společně se svým manželem,
zetěm i starší dcerou byli odsouzeni za špionáž
k dlouholetým trestům. Hlavní roli v tomto přípa-

du hrál provokatér a agent StB Karel Sochatzi.
Po roce 1989 byli všichni odsouzení členové
rodiny rehabilitováni. Podrobně jsme o tomto
případu psali v Holešovsku č. 10/2007 v článku
nazvaném „Odtajněné svazky StB uvedly holešovské fámy na pravou míru“.
Z vyměřených deseti let žaláře nakonec
strávila Marie Mičková ve vězení 28 měsíců. Společně s ostatními ji propustili na základě amnestie prezidenta republiky. V pardubické věznici
pobývala kromě jiného s poslední holešovskou
hraběnkou Barborou Wrbnovou. Alois Mička se
vrátil z věznice v Leopoldově s podlomeným
zdravím a v roce 1965 zemřel.

Řemeslo na celý život

Pobyt ve vězení neušetřil ani zdraví paní
Mičkové. Po návratu nastoupila zpět do družstva Styl, ale kvůli zdravotním problémům jí rok
dovolili, aby šila doma. Svoji profesi neopustila
ani po odchodu do důchodu a dále byla její hlavní
životní náplní. „Díky mamince jsem si oblečení
vlastně vůbec nemusela kupovat. A věci nám
šije ještě dnes, i když zrak jí už tolik neslouží,“
podotkla její dcera Jiřina Matochová.
I když měla Marie Mičková od svatby české
občanství, jezdila do Vídně pravidelně i před
rokem 1989. Zejména po své mamince tam má
spoustu příbuzných a taky přátel. „Naposledy
tam strávila několik dnů před dvěma lety. Navštívila všechna místa, která znala z mládí, a loučila
se s nimi,“ prozradila. Právě na předválečná léta
prožitá ve Vídni totiž vzpomíná stoletá Marie
Mičková nejraději.

Cigarety a málo spánku

A na závěr nesmí chybět obligátní otázka
pokládaná při těchto příležitostech. Jakže jste to,
paní Mičková, dělala, že vám zdravíčko slouží
ještě v tak požehnaném věku? Nečekejte však
žádnou z klasických odpovědí, z níž by měli
radost zejména odborníci na životosprávu. „Celý
život jsem málo spala. Mnohdy v průměru tak tři
hodiny denně. Po nocích jsem šila, vařila a často
nespala vůbec. Po smrti svého manžela v roce
1965 jsem také začala kouřit. Přestala jsem až
v devadesáti, protože jsem dostala infarkt. Pila
jsem hodně kafe, ale ne alkohol. A jedla jsem
prakticky všechno,“ prozradila nejstarší občanka
Holešova.
František Sovadina
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Manželé Břeňovi oslavili diamantovou svatbu

Diamantovou svatbu oslavili v sobotu 20. listopadu manželé Břeňovi
z Holešova. Slavnostní akt se uskutečnil v přítomnosti jejich dětí, vnuků
a dalších členů rodiny v zámecké sala terreně. Za městský úřad popřáli
manželům Břeňovým u příležitosti dosažení šedesáti let jejich společného
života hodně zdraví a spokojenosti starosta Holešova Zdeněk Janalík
a matrikářka Jarmila Medková.
(sov)
Foto František Sovadina

Oznámení

o projednávání návrhu zadání Změny
č. 1 územního plánu Bořenovice
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel
Změny č. 1 územního plánu Bořenovice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon ) oznamuje projednávání
návrhu zadání Změny č.1 územního plánu Bořenovice v souladu s § 20
odst. 1 a 2 a § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30
dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského
úřadu Holešov, tj. od 29. 11. 2010 do 29. 12. 2010.
Návrh zadání Změny č.1 územního plánu Bořenovice je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 a na
obci Bořenovice, č.p. 36. Do návrhu zadání změny lze rovněž nahlédnout
na internetových stránkách města Holešova (www.holesov.cz v sekci
městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem zadání je zejména změna funkčního využití pozemků v jižní části obce, změna systému odkanalizování obce v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a převedení
územního plánu do Metodiky jednotného digitálního zpracování územně
plánovací dokumentace Zlínského kraje. Řešení změny se bude týkat
celého katastrálního území oce.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené
orgány, sousední obce, krajský úřad a obec Bořenovice, pro niž je změna
územního plánu pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti
dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu
vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení
vlivů změny územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu
a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům
sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží.
Své připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou
formou a zasílejte na Městský úřad Holešov, Odbor územního
plánování a stavebního řádu, Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
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Jednatel Tepelného hospodářství Zdeněk Chudárek:
Náklady na teplo by se neměly v příštím roce zvýšit
Správa městských bytů
přešla od ledna letošního roku
pod městskou společnost Tepelné hospodářství Holešov. Co se
v průběhu této doby v oblasti hospodaření s městskými byty změnilo? Zeptali jsme se jednatele
společnosti Zdeňka Chudárka.
Společnost Tepelné hospodářství přebrala správu bytů od 1. 1.
2010. V průběhu roku jsme přebrali
celou agendu a provedli některé
organizační změny. V současnosti
se intenzivně pracuje na nové strategii naší činnosti, která by měla
zjednodušit a hlavně zpřehlednit
celou správu městských nemovitostí. O těchto dílčích změnách
bude široká veřejnost informována
prostřednictvím tisku a především
našich webových stránek www.thholesov.cz, kde by se měly po dopracování objevit potřebné podrobnější
informace.
Má město volné byty a jaký
je o ně zájem?
V současné době jsou některé
byty volné. Ty, které jsou schopné k pronajmutí, město průběžně
přiděluje žadatelům. Některé ale
zůstávají neobsazené v souvislosti
ze strategií prodeje celých domů
a ostatní nejsou připravené k dalšímu pronajmutí z důvodu omezených finančních prostředků na jejich
opravu. Celkový zájem o městské
byty je, a to především o byty pro
sociálně potřebné. Stále častěji se
však setkáváme s žadateli, kteří si
o byty žádají přesto, že jejich plateb-

Jednatel společnosti Tepelné
hospodářství Holešov
Zdeněk Chudárek.
ní morálka a chování k pronajatému
majetku jsou více než špatné. Tento
trend, kdy výše uvedení zájemci mají
pocit, že město jim musí přidělit další
a další byty, se snažíme ve spolupráci s radnicí změnit. Musím taky
podotknout, že se to netýká jen bytů,
ale špatná platební morálka se kupodivu projevuje i u nebytových prostor.
Možná by bylo dobré i touto cestou
oslovit všechny, kterých se to týká,
aby své záležitosti dali do pořádku
a nečekali na dobu, kdy je povedeme jako problémové nájemce, což
jim přitíží v dalších jednáních a požadavcích. Není možné, aby nájemci,
kteří se chovají podle stanovených
pravidel, neustále svým způsobem
dopláceli na ty ostatní.

Jak se bude vyvíjet cena
tepla pro obyvatele Holešova
v nejbližší budoucnosti?
Odhadnout vývoj cen tepla
do budoucna není zrovna snadné.
Konečnou cenu za teplo a ohřev
teplé vody výrazně ovlivňuje počasí
a především cena zemního plynu.
Počasí se nám ovlivňovat nedaří,
ale co výrazně ovlivňujeme, je nákup zemního plynu. Ten pořizujeme
prostřednictvím obchodníka na burze. Pro rok 2010 se nám podařilo
po několikaletých bojích prosadit
spojení cen velkoodběratelských
a středních. V jednáních jsme pokračovali i letošní rok a výsledkem
je, že pro rok 2011 je podepsána
smlouva, kde od obchodníka nakupujeme podle cenového vzorce
plyn pro všechny odběry včetně
maloodběru za ceny velkoodběratelské, které jsou pod hranicí cen
ceníkových, běžně dostupných pro
ostatní odběratele na trhu. V této
souvislosti se dá hovořit o značné
úspoře finančních prostředků pro
všechny naše zákazníky.
Další položkou v ceně tepla
jsou režijní náklady včetně oprav,
investic a zisku. Tyto náklady se již
několik let snažíme držet na stejné
cenové hladině. Veškeré prostředky,
které z této obchodní činnosti plynou,
znovu investujeme do zařízení provozovaných zdrojů. Je také důležité
podotknout, že ceny tepelné energie
v ČR jsou regulované prostřednictvím
Energetického regulačního úřadu,
který kontroluje stavbu cen tepla.

Jaká tedy bude cena za kwh
či gJ v roce 2011?
Porovnávat cenu tepla ve vztahu k měrné jednotce je hodně zavádějící. Výše ceny za jednu kWh tepla
značně ovlivňuje především množství odebraného tepla. Odběratelé
by si spíše měli porovnat celkovou
cenu, kterou zaplatili za vytápění
v jednotlivých letech v jejich bytě. Je
to v podstatě stejné, jako si každý
kontroluje, kolik zaplatil za elektřinu
letošní rok a kolik v roce předcházejícím. Kalkulace ceny pro příští rok
není ještě úplně hotová, nicméně
platí, že kalkulace, které předkládáme svým zákazníkům, jsou jen ceny
předběžné. Konečná cena je známa
vždy až po skončení kalendářního
roku. Podle našeho odhadu by celkové náklady pro rok 2011 neměly
být vyšší než v roce 2010.
Připravuje společnost nějaké další změny, které se dotknou
občanů města?
Naše společnost změní na jaře
2011 své sídlo a přestěhuje se
do zrekonstruované budovy bývalého pracovního úřadu, kde nabídne
svým zákazníkům důstojnější prostředí pro naše společná jednání.
Máme v plánu samozřejmě i několik
dalších věcí, například pořízení další
kogenerační jednotky pro výrobu
a prodej elektrické energie, modernizaci technologií či organizační změny, které by se měly občanů města
dotknout v pozitivním směru.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

Usnesení ze 7. řádného - ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Holešova, které se konalo dne 8. listopadu 2010
Přijaté usnesení č. 160/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení stanoveného slibu všemi zvolenými členy
zastupitelstva města v souladu s ustanovením
§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění.
Přijaté usnesení č. 161/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo program
jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
města konaného dne 8. listopadu 2010 dle
předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 162/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo volební komisi ve složení: předseda Josef Bartošek a členové Jaromíra
Čajková a Miroslav Kunc.
Přijaté usnesení č. 163/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Ivana
Bozděchová a členové Ludmila Štaudnerová
a Mgr. Svatava Ságnerová.
Přijaté usnesení č. 164/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo veřejný způsob hlasování při volbě starosty města, místostarostů
a dalších členů rady města.
Přijaté usnesení č. 165/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
PaedDr. Zdeňka Janalíka starostou města.
Přijaté usnesení č. 166/2010. Zastupitelstvo
města Holešova schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, v platném znění, uvolnění dvou
členů zastupitelstva města k výkonu funkce
místostarosty.
Přijaté usnesení č. 167/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře místostarosty města.
Přijaté usnesení č. 168/2010. Zastupitelstvo
města Holešova určilo v souladu s ustanovením
§ 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

v platném znění, místostarostu Mgr. Rudolfa
Seiferta k zastupování starosty města v době
jeho nepřítomnosti.
Přijaté usnesení č. 169/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, členy
rady města: Gabriela Hradilová, Luděk Hradil,
Renata Lochmanová, Ing. Ludvík Urban.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Ing. Miroslav Strnad, ověř. zápisu
Bc. Jana Slovenčíková, ověř. zápisu

Usnesení z 21. řádné schůze Rady města
Holešova, která se konala dne 8. listopadu 2010
Přijaté usnesení č. 426/2010. Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o nájmu
s Úřadem práce v Kroměříži, IČ 00567639, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
184,60 m2 v přízemí objektu čp. 1407 na ul. Tovární v Holešově za nájemné 700 Kč/m2/rok za kanceláře
(132,02 m2) a 350 Kč/m2/rok za ostatní plochy (52,58 m2) za účelem zřízení detašovaného pracoviště
s účinností od 15. 11. 2010. Zodpovídá: Irena Ďuláková Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 427/2010. Rada města Holešova I. schválila 1. přijetí dotace poskytnuté
Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ 00020779, na akci
„Odpadové cenrum TS Holešov“ a s ní související podmínky. 2. přijetí dotace poskytnuté
Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ 00020779, na akci
„Odpadové centrum - Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov“ a s ní související
podmínky. II. pověřila starostu města podpisem všech souvisejících potřebných dokumentů.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města
Mgr. Rudolf Seifert, ověřovatel zápisu
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Odborné učiliště a Základní škola praktická
Holešov, Nádražní 525, pořádají již tradiční

předvánoční jarmark
ve středu 8. prosince 2010
od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat a nakoupit
vánoční textilní dekorace • vánoční cukroví a perníčky
• výrobky zájmových kroužků ubytovaných žáků.
Odborné učiliště nabízí studium v učebních oborech:
šití oděvů - Kuchařské práce - prodavačské práce - pečovatelské
služby - zahradnické práce - potravinářská výroba
Švadleny se učí zhotovovat výrobky zakázkovým a průmyslovým
způsobem. Zvládnou ušít samostatně všechny druhy oděvů kromě podšívkovaných kabátů. Při této příležitosti vám nabízíme zakázkové šití z vlastního
materiálu a opravy oděvů za výhodné ceny. Příjem zakázek pondělí, středa
a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod. Praxe je realizována v šící dílně školy.
Kuchařský obor je zaměřen na výrobu základních druhů teplých
a studených pokrmů, příloh, jednoduchých moučníků, salátů a nápojů.
Úpravu pokrmů na talíři, expedici a zásady jednoduché obsluhy. Odborný
výcvik je realizován na smluvních pracovištích kuchyní veřejného stravování
v Holešově, Hulíně a v Kroměříži.
Obor prodavačské práce realizuje odbornou praxi v prodejnách Penny Market, TESCO, LUKO, ŠMAK a Folget v Holešově. Obor je zaměřen
na prodej a techniku prodeje a další práce spojené s prodejem zboží, např.
přejímka zboží, skladová evidence, doplňování, značení a kontrola zboží,
kontrola doby použitelnosti, prezentace výrobků, aranžování, informace
zákazníkům a úklid pracoviště.
Obor pečovatelské práce je cíleně směrován do zdravotnických
a sociálních zařízení a terénní pečovatelské služby. Cílem je příprava
žáka pro poskytnutí základní osobní péče a osobní asistence sociálním klientům. Praxe žáků probíhá v domově důchodců ve Vážanech
a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži.
Zahradnické práce a potravinářská výroba - obor bude otevřen
při dostatečném počtu přihlášek.
Škola zajišťuje stravování i ubytování žáků.
Informace  573 396 213 / www.ouholesov.cz
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Dny otevřených dveří
ve SŠ - COPT Kroměříž
Ve dnech 3. a 4. prosince 2010
pořádá Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
dny otevřených dveří. A to nejen pro
uchazeče o středoškolské vzdělání,
ale i pro celou širokou veřejnost.
V pátek od 13.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
budete mít jedinečnou příležitost
prohlédnout si kompletní zázemí
jak pro teoretické vyučování, tak
pro odborný výcvik a zeptat se pedagogů nebo i vedení školy na vše,
co vám přijde na mysl.
Neváhejte a přijďte se seznámit se školou, která pravidelně vysílá své žáky do zahraničí a na soutě-

že, která neustále inovuje teoreticky
i materiálně výuku, která v investičních i neinvestičních projektech
získala od roku 2005 na zkvalitnění
vzdělávání vašich dětí již více než
40 mil. Kč a která i dnes nemá nouzi o velké a spolehlivé odběratele
absolventů jako, je například Chropyňská strojírna a.s.
A kdyby vám to náhodou nevyšlo, nevadí. Zavolejte nám, navštivte naše nové internetové stránky
a určitě se domluvíme. Třebas
i na individuálním termínu. Ještě
jeden den otevřených dveří si pro
vás schováváme na leden. Těšíme
se, že vás poznáme.

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.

Chcete být v obraze?
Čtěte holešovsko.
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Dotace z EU se škole vyplatila
V 1. Základní škole Holešov v současnosti
vrcholí přípravy k ukončení projektu „Rozvoj
tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních
technologií“, který započal již koncem roku
2008. Pomyslnou tečkou bude seminář spojený
s workshopem dne 7. 12. 2010.
V tento den se mohou pedagogové z celého kraje přijít podívat přímo do výuky jednotlivých
předmětů 1. i 2. stupně, aby viděli použití interaktivních tabulí v praxi. Současně se dozvědí
některé praktické rady při vytváření prezentací,
které budou moci využít ve své činnosti.
V odpoledním bloku se zaměříme na ukázky tvořivosti, kterou práce s těmito tabulemi
u žáků podporuje. Návštěvníci si budou moci

práci u tabule sami vyzkoušet a vytvořit si například 1 či 2 listy úkolů pro děti.
Práce s informačními technologiemi je náročná, ale současně velmi zajímavá a přitažlivá
jak pro učitele, tak pro žáky. Naši žáci po dvou
letech existence projektu dokážou sami vytvořit
učební materiály v programu Smart Notebook
a využít je například k prezentaci vlastní domácí
práce. Protože se nám takto vedená výuka
velmi osvědčila, chystá naše škola další zapojení do projektů financovaných ESF a státním
rozpočtem ČR s názvem EU peníze školám.
Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka školy

Pachatel poškodil fresky za čtyřicet tisíc
Holešov (frs) - Ve čtvrtek 18. listopadu
v ranních hodinách oznámil zástupce majitele
objektu římskokatolické farnosti holešovským
policistům, že někdo vnikl do kaple sv. Kříže
ve Smetanových sadech v Holešově a poškodil
fresky. Ke vloupání do kaple nejspíše došlo v minulých měsících opakovaně. „Poslední vniknutí
do kaple bylo zvláště brutální. Pachatel vyrazil
u hlavních dveří ocelový závěs z pískovcového
portálu. Uvnitř kaple došlo navíc k poničení uren,
v nichž byla uložena posvátná zem z bojišť
a věznic, v nichž zahynuli občané z Holešova
v průběhu první a druhé světové války,“ uvedl
holešovský historik Karel Bartošek.
Policisté zatím po pachatelích pátrají. „Prozatím neznámý pachatel někdy v průběhu uplynulých tří měsíců násilím překonal vstupní dveře
kaple a poté uvnitř pomaloval černou a zelenou

barvou dvě nástěnné fresky s biblickými výjevy,“
uvedla policistka z krajského policejního ředitelství Simona Kyšnerová. Vandal na jednu z fresek
napsal černou barvou nápis o délce 90 centimetrů
a na druhou nakreslil zelený obrazec o rozměru
20 x 20 centimetrů. Poškozením fresek způsobil
pachatel farnosti škodu čtyřicet tisíc korun, poškozením dveří pak tisíc korun. Policisté po pachateli
nyní intenzivně pátrají. Za trestný čin poškození
cizí věci mu po dopadení hrozí až rok vězení.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Hasiči pořádají
mikulášskou nadílku
Sbor dobrovolných hasičů města připravuje pro děti mikulášskou nadílku s Mikulášem,
čerty a andělem, spoustou her, zábavy a také
mikulášskou diskotékou.
Akce se uskuteční v areálu hasičské
zbrojnice v ulici Bořenovská, a to v neděli
5. prosince 2010 od 13 hodin.
(red)
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Mladík havaroval na čtyřkolce v nepřístupném terénu

Holešov (frs) - K těžkému
zranění mladého řidiče motorové
čtyřkolky došlo v neděli 28. listopadu krátce před polednem v Ho-

lešově. K nehodě čtyřkolky došlo
v těžko přístupném terénu, a tak
museli zasahovat profesionální
i dobrovolní hasiči z Holešova.

Jediné vozidlo, které se nakonec
k místu nehody doslova vyšplhalo,
bylo vozidlo dobrovolných hasičů.
Vzhledem ke zranění mladíka si

záchranná služba nechala povolat
vrtulník, který zraněného transportoval do nemocnice. Událost šetří
Policie České republiky.

Začínající zahrádkáři z Přílep zasadili v parku svoji lípu
Od října navštěvují žáci 4. a 5. třídy Základní školy Přílepy pravidelně kroužek Mladý
zahrádkář. V rámci kroužku se učí pracovat
s rostlinami, rozeznávat ovocné i okrasné stromy, keře a květiny. Po letošním podzimu už vědí,
co se sklízí a co je dobré v tomto ročním období
sázet. Při pěkném počasí je samozřejmostí

procházka přílepským zámeckým parkem, kde
se právě učíme porovnávat zdejší stromy jak
v době, kdy jsou ještě olistěné, tak i bez listí.
Zde jsme také po dohodě s panem starostou
vysadili svůj strom, krásnou lípu srdčitou. Mladí
zahrádkáři o ni budou pečovat, zalévat ji, ale
také tak trochu hlídat, aby lípě nikdo neublížil.

Žáci přílepské školy se v zámeckém parku
podílí i na úklidu v rámci Dne Země. Čistí park
od pet lahví a jiných odpadků. Získávají tak
hezký vztah k tomuto přírodnímu skvostu, který
si jistě zaslouží péči i dalších generací.
Vlasta Čablová

Mladí zahrádkáři v přílepském zámeckém parku.

Ocenění za starost o válečné hroby
Region (red) - Slavnostní udělení Pamětní
plakety Ministerstva obrany České republiky
těm, kdo se na území Zlínského kraje příkladně
starají o válečné hroby, se v minulých dnech
uskutečnilo v prostorách krajského úřadu. Mezi
oceněnými byli kromě jiných starosta Bořenovic
Jakub Bednárek a starosta Rymic Ing. Martin
Bartík. Akci zorganizoval krajský úřad ve spo-

lupráci s Ministerstvem obrany České republiky
již potřetí jako výraz úcty a ocenění těch, kteří
se v uplynulém období výrazným způsobem
podíleli na zachování piety padlých vojáků.
Na území Zlínského kraje je evidováno celkem
1203 válečných hrobů a pietních míst, ve kterých
je pohřbeno nebo připomenuto 16 474 obětí
válečných konfliktů.

V čele Prusinovic je žena

Starosta Přílep se nezměnil

Prusinovice (red) - Dne 8. listopadu
proběhlo v Prusinovicích ustavující zasedání
zastupitelstva obce, na kterém bylo zvoleno
vedení obce. Poprvé v historii obce byla do
čela zvolena žena. Starostkou obce se stala
Květoslava Smolková. Neuvolněným místostarostou byl zvolen Alois Večeřa. Dále byli zvoleni
i předsedové výborů. Školský a kulturní povede
Eva Kopečná, kontrolní Zbyněk Žákovský, finanční František Mikeška, zemědělství a životní
prostředí MVDr. Jaroslav Koplík a výbor pro
výstavbu Alois Barot.

Přílepy (sov) - Staronovým starostou Přílep se stal Rudolf Solař, místostarostou pak
zastupitelé zvolili Miroslava Sovadinu a Zdeňka
Nováka. Zatímco prvně jmenovaný zastával
tento post i v předcházejícím období, Zdeněk
Novák je ve funkci nováčkem. V čele finanční
komise stojí Jindřich Grygera, Zdeněk Chudárek má na starost kontrolní výbor a komisy
pro sport a spolky. Ředitelka přílepské školy
Alice Kučerová vede komisi sociální a kulturní
a Rostislav Hradecký komisy pro bezpečnost
a životní prostředí.
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Nové vedení
Třebětic
Třebětice (frs) - Zastupitelstvo obce Třebětice zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne
10. 11. 2010 starostou obce Čestmíra Stratila.
Místostarostkou se stala Martina Polášková.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr
Chytil, předsedou kontrolního výboru pak Mojmír Stískal.

Vedení obce
zvoleno
Pravčice - Zastupitelstvo obce Pravčice
zvolilo dne 15. 11. 2010 starostou obce Jaroslava Šaška, místostarosty pak Lenku Brezanskou
a Lubomíra Šenkyříka. Členy Rady obce Pravčice byly dále zvoleny Jana Diatková a Jana
Hermanová. Předsedou finančního výboru se
stal Jiří Možíš a předsedou kontrolního výboru
Pavel Zapletal.
(sov)
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O všetulskou lentilku soutěžily desítky tanečních párů

Desítky tanečních párů z celé Moravy se zúčastnily prvního ročníku soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích O všetulskou
lentilku 2010, která se uskutečnila v sobotu 27. listopadu v tělocvičně Střediska volného času ve Všetulích (SVČ). Pořadatelem soutěže byl vedle
SVČ také Taneční klub Gradace.
Foto František Sovadina

Městské kulturní středisko Holešov, p.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent/ka
Městského informačního centra
Vykonávaná agenda:
• Turistická informační činnost
• Směnárenská činnost
• Činnost cestovní agentury
• Obchodní a prodejní činnost
• Spolupráce na propagaci města
Pracovní poměr: Na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
(s možností prodloužení)
Platové zařazení: Platová třída 8 dle NV č. 564/2006 Sb., příloha č.1,
v plat. zn.
Místo výkonu práce: Pracoviště Městského informačního centra Holešov
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• Min. SŠ vzdělání s maturitou, obor cestovní ruch výhodou
• Aktivní znalost AJ slovem i písmem, další světový jazyk výhodou
• Řidičský průkaz sk. B
• Znalost práce na PC
• Komunikační a prezentační dovednosti - aktivní práce s lidmi
• Organizační schopnosti a předpoklady pro týmovou práci
• Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, loajalita, flexibilita
Strukturovaný životopis s fotografií, motivační dopis a výpis
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce zasílejte na adresu: Městské informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
Požadované dokumenty zašlete do 14. prosince 2010, na později
doručené žádosti nebude brán zřetel.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Vybíralová, tel.: 573 395 344
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Kadeřnictví Monika
nabízí plný sortiment
kadeřnických služeb pro dospělé i děti
(i bez objednání).
Bezbariérový přístup a pohyb po kadeřnictví!
Najdete nás na Nerudově ulici č.p. 331
(boční vchod - příjezd k poště), tel.: 776 115 098

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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Holešovanům dobře známá Květa Karafiátek naservírovala
Cymbelín i svou tvorbu
Kabaretiérka, režisérka, loutkoherečka, výtvarnice, básnířka
a v neposlední řadě hudebnice
Vladimíra Dvořáková vystoupila
v páteční podvečer 19. listopadu
na komorní scéně holešovského
kina Svět jako host kapely Cymbelín se svými autorskými písněmi.

KONCERT
První půlka večera patřila
Vladimíře alias oblíbené Květě
Karafiátek a jejím šansonům. Několik písní si s ní střihly i její děti
Hugo a Ester a stejně tak i několik
jejích přátel ze stále populárnější,
složením regionální, skupiny Los
Perdidos.

Městské kulturní středisko Holešov,
příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 62,
769 01 Holešov

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Městského kulturního střediska Holešov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

POMOCNÝ PROVOZNÍ ZÁMKU
HOLEŠOV (PROVOZNÍ NEW DRIVE CLUBU,
PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ)
Pracovní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
(s možností prodloužení)
Požadavky zaměstnavatele:
• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• Orientace v kulturním dění
• Uživatelská znalost Microsoft Office
• Řidičský průkaz skupiny „B“
• Praxe či zkušenosti v oboru provozní, popřípadě vedoucí kulturního
zařízení (městský kulturní dům, hudební klub…)
Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození uchazeče
• Státní příslušnost uchazeče
• Místo trvalého pobytu uchazeče
• Adresa pro zasílání písemností, pokud není stejná s místem trvalého
pobytu uchazeče
• Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
(jde-li o cizího státního příslušníka)
• Datum a podpis uchazeče
• Rychlý kontakt na uchazeče (telefon, mail)
K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:
• Strukturovaný životopis
• Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
• Poštou na adresu: Městské kulturní středisko Holešov, nám. Dr. E.
Beneše 62, 769 01 Holešov (obálka musí být označena „výběrové
řízení „New Drive Club“ a uvedeno jméno a adresa uchazeče), podací
razítko nejpozději s datem 6. 12. 2010
• Osobně do kanceláře ředitele či účetní Městského kulturního střediska
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 62 (obálka musí být označena „výběrové
řízení New Drive Club“ a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději
do 7. 12. 2010 do 11.00 hod.
Kontaktní osoba: Martin Hrdlička, tel.: 777 760 123.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
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Do bývalého Drive Clubu si
našla cestu asi třicítka diváků, kteří
ocenili nejen Vlaďčiny písně, ale
také básně, vtipné glosy a vizuálně
zajímavě připravenou scénu.
O zábavu ve druhé části večera se postaral folkový Cymbelín,
který sice ještě nepatří ke všudypřítomným vytloukačům folkových
scén, nicméně toho má již nemálo
za sebou. Cymbelín se do širšího
povědomí hudebních fajnšmekrů dostal svým debutovým albem
s příznačným názvem „Cymbelín“
a za sebe pevně doufám, že to
nebylo poslední vystoupení tohoto velmi zajímavého seskupení
na holešovské hudební scéně.
Text a foto Bára Winklerová

Neděle 26. prosince v 15.30 hodin

MORAVSKÉ DĚTI
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
V HOLEŠOVĚ
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Holešov

www.holesov.cz
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Kožená se vrátila ke kořenům - a bylo to bezchybné
Světové cesty mezzosopranistky Magdaleny Kožené příliš
často do Česka nevedou. Letos
tak měl štěstí pouze Holešov, který
se dostal do programu světového

napsali o nás
turné, během něhož naše nejúspěšnější pěvkyně představuje
novou nahrávku. Kožená tím určitě pomohla v rozjezdu i novému
festivalu Musica Holešov, za nímž
stojí její dlouholetý spolupracovník
a klavírista Karel Košárek.
Do impozantního zrenovovaného sálu holešovského zámku
přivedla Kožená v pondělí soubor

Private Musicke, s nímž snímek
Lettere amorose (Milostné dopisy)
natočila. Skladbami italských autorů z pomezí renesance a baroka
se vlastně vrátila ke svým kořenům, protože se starou hudbou
kdysi začínala a umělecky na ní
vyrůstala.
A znovu se ukázalo, že je to
právě tento styl, který jejímu hlasu mimořádně sluší. Přímočarý
a spontánní raně barokní afekt totiž Kožené umožňuje využít celou
paletu výrazových prostředků a vytvořit dojem ničím neomezeného
stupňování emocí, aniž by její hlas
začal slyšitelně narážet na své limity, což se jí u některých operních
rolí z pozdějších dob stává.

Magdalena Kožená během pokoncertního křtu aba.

Městské kulturní středisko Holešov připravuje
Pátek 10. 12. od 20 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ COUNTRY VEČER
s kapelou TEXAS
New Drive Club - zámek Holešov

Také výběr skladeb byl pozoruhodný. Kožená zvolila díla z pera
více i méně známých autorů, sahající
od kratších tanečně rytmických písní
až po ukolébavku Hor ch’e tempo di dormire od Tarquinia Meruly,
která byla dramaturgicky i umělecky nejpůsobivějším číslem večera.
Je to vlastně rozsáhlý, vzrušený monolog Panny Marie, která
při uspávání svého dítěte již vidí
jeho smrt na kříži.
Se souborem Private Musicke
Kožená vytvořila skvělou „partu“,
v níž se všichni vzájemně inspirují
a předávají si energii a fantazii.
Toto uskupení je složené z hudebníků různých národností hrajících
na smyčcové a drnkací nástroje.
Jeho vedoucí Pierre Pitzl dokonce dostal ve světě přezdívku Jimi
Hendrix barokní kytary.

Po koncertě se ještě před
publikem uskutečnila krátká beseda spojená se křtem nového
alba. Řeč přišla i na blížící se cestu
do New Yorku, kde Koženou čeká
v Metropolitní opeře role Mélisandy v Debussyho opeře Pelléas
a Mélisanda. Jako dirigent bude
na této scéně debutovat její manžel sir Simon Rattle. „Chtěli jsme
být na Vánoce spolu, a když jsme
přemýšleli, jak to zařídit, napadlo
nás, že pojedeme do Metropolitní
opery,“ žertovala pěvkyně.
Kdo se nedostal na koncert
do Holešova, bude mít šanci slyšet stejný program ještě v únoru, kdy Kožená vystoupí v Praze
a v Brně.
(převzato z MF DNES,
recenzentkaVěra Drápelová)
Foto František Sovadina

Neděle 19. 12. od 17 hodin

VÁNOČNÍ SWINGOVÝ KONCERT
Big Bandu Holešov Josefa Hájka
Sál kina Svět

Blíží se Adventní koncert Holešovských trubačů
Adventní čas, plný shonu
a příprav na vánoční svátky, by
měl být ve skutečnosti spíš dobou
zastavení, zamyšlení a rozjímání před oslavou příchodu Ježíše
Krista. V naší uspěchané moderní
době to není moc reálné. Ve snaze
alespoň trochu a alespoň některým
umožnit adventní zastavení a zklidnění, pořádá občanské sdružení
Holešovští trubači pod záštitou
Městského kulturního střediska
Holešov a Římskokatolické farnosti Holešov již tradiční adventní koncert se zvonky a svíčkami
ve farmím kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově.
Letošní koncert se koná v sobotu 11. prosince od 19.00 hodin.
Trubači připravili nové pásmo povídání a hudby - „Příběh adventní“ které nás přenese do předvánočního času někdy na konci 19. století.
Vzácnými hosty koncertu budou

operní zpěvačky, sólistky souboru
Linha Singers z Prahy, které jistě
rozezvučí svými skvělými hlasy
nejen prostoru kostela, ale i srdce
posluchačů.
Organizátoři koncertu prosí
návštěvníky, aby si vzali s sebou
zvonečky - alespoň jednu skladbu doprovodí celý kostel řízenou
zvonkohrou. A zbude jistě čas
i na skladbu při svíčkách v potemnělé chrámové prostoře.
Koncert bude uveden opět
tradičně troubením před chrámem
(pokud počasí dovolí, tak i z věže
kostela) a po skončení koncertu
se účinkující odeberou k vánočnímu stromu na náměstí, kde se
bude moci každý občerstvit, zaposlouchat se do dalších skladeb
hraných na lesnice a zazpívat si
známé koledy se členy souboru
i se zpěvačkami z Prahy.
KB
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Knižní tip
Michaela Košťálová: Pikantní dáma
Růžena Šlemrová
O umění, životních radostech i strastech generace herců první československé republiky bylo
již v minulosti vydáno mnoho knih…
Od Adiny Mandlové
přes Lídu Baarovou
či Vlastu Buriana
až po přehledné
soubory několika
osobností. Titulem
„Pikantní dáma
Růžena Šlemrová“
však dochází v moderní filmové historii k poměrně zásadnímu
momentu, neboť autorka přichází s ucelenou filmografií této významné a nezapomenutelné osobnosti.
Herecké umění Růženy Šlemrové se
vyznačovalo nápadně osobitým, charakteristickým projevem, který převyšovala už
snad pouze její vrozená noblesa a elegance, s jakou ke všem filmovým postavám přistupovala. Až na drobné poválečné výjimky
se proto všechny její postavy staly právem
vizuálním i uměleckým klenotem prvorepublikového filmu, neboť charismatickou,
vždy vysoce elegantně oblečenou ženu,
s darem pikantního konverzačního projevu
s nezaměnitelně pronikavým hlasem, nešlo
za žádných okolností přehlédnout.
Vznikla tak nedostižitelná představitelka salonních úloh - „dam z vysoké společnosti“, jež neměla ve své době konkurenci.
Zatímco její osobní život byl šťastně urovnaný a naplněný, o to pikantnější byl její
umělecký vzestup a dráha přinášející i nejedno překvapení. Nakladatelství Petrklíč
tak předkládá svým čtenářům další knihu,
která stojí rozhodně za přečtení.

Román pro muže, který baví všechny
bez rozdílu
Bylo jen otázkou času, kdy po Románu
pro ženy zfilmuje někdo jeho mladšího bratříčka
s téměř totožným názvem. I když bestseller
Michala Viewegha v titulcích překvapivě není
uveden, film se z pochopitelných důvodů přidržel stejného názvu. Jistě především kvůli
divácké odezvě a zřejmě i kvůli osobě scenáristy, jímž je spisovatel osobně. Režie se
ujal Tomáš Bařina, autor letního hitu Bobule.
Soudě podle výborné návštěvnosti ani s přepisem knihy našeho nejpopulárnějšího a nejvýdělečnějšího romanopisce nešlápl vedle.

KINORECENZE

zanedbaná a nevýrazná čtyřicátnice, šedá myška, působí naprosto věrohodně. Dějová linka se
točí právě kolem vztahů ústřední sourozenecké
trojice. Po smrti rodičů totiž Cyril Anetu a Bruna
v podstatě sám vychoval a právě on rozhodne,
že mladšímu bratrovi, jemuž byla diagnostikovaná smrtelná nemoc, dopřeje poslední povyražení
v drahém hotelu v Tatrách. Určí samosebou také
náplň dotyčné dovolené, jejímž zlatým hřebem
má být striptérka Tali (Pauhofová), která má být
Brunovým svérázným dárkem. V Tatrách se nakonec nevyvíjí věci úplně podle plánu a hlavně
zde krystalizují sourozenecké vztahy navzájem.
Do té doby ušlápnutá Aneta dospěje k nezávislosti na Cyrilově vůli a s nemocným bratrem
Brunem se naopak její vztah zlepší a utuží.
Snímek se sice snaží o psychologickou sondu
do duše střední generace, ale v tomto směru mu
podráží nohy přece jen značně zjednodušené
charaktery postav a lehce nahozené situace,
mající častokrát až pitoreskně groteskní vyznění.
Rovněž politický podtext o zkorumpovanosti
justičního systému zavání podbízivostí. Filmu
se nicméně daří bavit diváka vtipnými dialo-

Sázkou na jistotu je i herecké obsazení našich nejznámějších herců v čele s Miroslavem
Donutilem. Jemu v dalších rolích sekundují
Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Tatiana
Pauhofová a Jan Budař. Každopádně obsazení
Donutila nemůže nikdo zpochybňovat. V roli
arogantního, ješitného a majetnického Cyrila si
lze jen stěží představit někoho jiného. Donutil
na sebe právem strhává veškerou pozornost nejen proto, že
jeho postava je “nejšťavnatější”
a má nejvíc divácky vděčných
vtipných hlášek, ale zejména
proto, že je herecky naprosto
suverénní. Nejvíc za ním pokulhává Miroslav Vladyka jako
jeho mladší bratr Bruno. Snad
by ani tolik nevadilo, že ho hraje poněkud jednostrunně jako
jednoduchého a dětinského
muže, ale bohužel tolik tlačí
na pilu, že místy působí jako
lehce retardovaný bambula.
Protagonisté filmu - Miroslav Donutil a Miroslav Vladyka.
Také Vanda Hybnerová
představuje Anetu (sestru obou mužů) tlumenými gy a občas i situačními gagy. Přesto se svým
RR
hereckými prostředky, bez velkých gest. Tady je tragikomickým až hořkým vyzněním výrazně
to ale naprosto v pořádku - jako odkvetlá, mírně liší nejen od ostatních vieweghovských adaptací, ale i od podobně laděné české produkce
poslední doby (již zmiňované Bobule či Ženy
v pokušení vsadily na rozdíl od Románu pro
Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově vás zve na
muže na bezproblémovou úsměvnou notu).
Bude zajímavé počkat si na třetí režisérský
počin Tomáše Bařiny, který teprve nám divákům
na programu jsou skladby J. S. Bacha, G. Torelliho, A. Vivaldiho...
ukáže, jestli v nastoupené cestě od jednoduché
čtvrtek 2. prosince 2010 v 18.00 hod.,
zábavy k problematičtějším projektům bude
kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
režisér pokračovat.
Marie Drechslerová

Adventní koncert učitelů ZUŠ

Netuctový půvab alba Bílé Vánoce s Lucií Bílou
Nadýchaně a něžně působí nejen fotografie
na přebalu vánočního cédéčka Lucie Bílé, ale
i samotná hudební náplň prozatím posledního
zpěvaččina alba. I když známe v jejím podání
pár songů souznějících s nejkrásnějšími svátky
v roce, v tomto případě je to poprvé, kdy je vánočními písněmi provoněno celé album.

CD HIT
Jako obdivuhodný se mi jeví už samotný
výběr, který je postaven jak na několika prověřených titulech (ostatně dva z nich natočila už
před třinácti lety na své vánoční album i Helena
Vondráčková), tak na skladbách, které se u nás
zase tolik o Vánocích nehrály. A pak mě také
fascinuje způsob, jakým všechny písně Lucie
Bílá nazpívala - v porovnání s jejím běžným „světáckým“ repertoárem je natočila neuvěřitelně
jemně a jakoby zlehýnka. Opět zde přesvědčuje
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o svých mimořádných pěveckých kvalitách, výrazu a citu
pro žánr.
Celá nahrávka se nese
v příjemně sváteční atmosféře,
přičemž postupně graduje až
k poslední bonusovce, kterou je
live záznam Bachovy nesmrtelné skladby Ave Maria. Ve dvou
písních se k Lucii Bílé připojili Karel Gott (A svátky jsou)
a Marta Kubišová (Purpura).
V nahrávacích studiích se zpěvačka obklopila jednak Pražským studiovým symfonickým
orchestrem řízeným střídavě dirigenty Miriam
Němcovou a Františkem Drsem, jednak starými
známými - kapelou Petra Maláska (ten je současně aranžérem a producentem), vokalistkami
Naďou Wepperovou, Alenou Průchovou a Dashou, a Českým chlapeckým sborem Boni Pueri
řízeným Pavlem Horákem.

Výsledkem je album, které
si člověk poslechne dost možná nejenom o Vánocích. Vedle
citlivé a přitom strhující interpretace Lucie Bílé za to můžou
skvělé hudební předlohy stejně
jako bohatá aranžmá, kvalitní
textařina Pavla Vrby, zbývající
texty jsou dílem Zdeňka Borovce, Václava Renče nebo
Vladimíra Dvořáka. Ve dvou
případech je tady dokonce zachován původní latinský text - Schubertovo Ave
Maria a Franckův Panis Angelicus, což tomuto
supraphonskému albu dodává další barvy a netuctový půvab.
Netuctový půvab - tak bych ostatně charakterizoval celé album. Je sice sestaveno z typicky
vánoční klasiky, ale zároveň překvapuje pojetím
a muzikantským jiskřením všech zúčastněných.
Robert Rohál
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Program kina Svět
Pátek 10. 12. v 17.30 h: KARATE KID - USA,
akční. Remake slavného filmu pro mládež vypráví příběh chlapce, který se po přestěhování
do Číny cítí v cizí zemi  osamoceně. To mu však
pomůže překonat pan Han, mistr kung fu, který
začne chlapce trénovat na nadcházející kung fu
turnaj. Zatímco mu pan Han vysvětluje, že kung
fu nestojí na úderech a chvatech, ale na rozvážnosti a klidu, zjišťuje chlapec, že postavit se
třídním rváčům bude velmi těžké.
Sobota 11. 12. v 19.30 h: PARANORMAL
ACTIVITY 2 - USA, horor s titulky. Nevěřili byste,
jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových
kamer, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, když
klidně spí. Přejeme vám příjemné spaní…
Úterý 14. 12. v 17.30 h: POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU - USA, fantasy, v českém znění. Vzduch,

Voda, Země, Oheň - čtyři národy spojené osudem. Ohnivý národ vyhlásil všem ostatním válku,
která trvá již 100 let. Podaří se chlapci jménem
Aang, který ovládá všechny čtyři živly, nastolit
ztracenou rovnováhu ve válkou zničeném světě?
Pondělí 20. 12 a úterý 21. 12. v 19.30 h:
HABERMANNŮV MLÝN - ČR, drama. Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu
z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý
hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu
vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou
z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý
průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají
dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním
osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy
nejšílenějších let dvacátého století prezentuje
hrůzně dokonale. V hlavní roli Karel Roden.

divadlo
Městské divadlo Zlín:
Velký sál:
Neděle 5. 12. ve 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ
POHÁDKY
Čtvrtek 9. 12. v 19 h: ARMAGEDON
NA GRBU
Pátek 10. 12. v 19 h: ONDINA
Sobota 11. 12. KRÁSA NA SCÉNĚ
Neděle 12. 12. v 17 h: VÁNOČNÍ KONCERT SDRUŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZLÍN
Pondělí 13. 12. v 10 h: ŽENITBA
Pondělí 13. 12. v 19 h: CYRANO Z BERGERACU
Úterý 14. 12. v 10 a ve 14.30 h: ZACHRAŇTE POHÁDKY!
Středa 15. 12. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Čtvrtek 16. 12. v 10 h: ČUČUDEJSKÉ
POHÁDKY
Studio Z:
Sobota 4. 12. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Středa 8. 12. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Čtvrtek 9. 12. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Středa 15. 12. SPLAŠENÉ NŮŽKY
Čtvrtek 16. 12. TADY TOMÁŠ (režisér
Tomáš Vorel live, nový cyklus ve Studiu Z,
součástí diskusního večera bude i projekce
úryvků z filmu Tomáše Vorla)

Hlavní roli hraje ve filmu Habermannův mlýn Karel Roden.

Program Městského kulturního střediska
Sobota 4. 12. a neděle 5. 12. od 7 h:
VÁNOČNÍ TRHY - tradiční předvánoční jarmark
s kulturním programem.
Náměstí Dr. E. Beneše

Pátek 10. 12. ve 20 h: PŘEDVÁNOČNÍ COUNTRY VEČER s kapelou TEXAS - koncert známé
holešovské skupiny.
New Drive Club - zámek

Středa 8. 12. v 17 h: MIKULÁŠSKÁ PARTY
- taneční večer, vstup od 15 let.
New Drive Club - zámek

Neděle 12. 12. v 15 h: ČERTOVSKÁ POHÁDKA - veselé loutkové představení divadla
Hvizd o zimních radovánkách malých čertíků.
Komorní scéna kina Svět

Čtvrtek 9. 12. v 19.30 h: TRAVESTI SCREAMERS - známá kabaretní travesti skupina opět
v Holešově!
Představí program Vánoční speciál.
Sál kina Svět

Neděle 19. 12. v 17 h: VÁNOČNÍ SWINGOVÝ KONCERT BIG BANDU Holešov řízený
Josefem Hájkem.
Sál kina Svět

Na snímku protagonisté
z inscenace Ondina.

Středa 22. 12. v 21 h: VÁNOČNÍ DISKO
- Diskotéka v exkluzivním prostředí.
New Drive Club - zámek

Snímky, které vznikly před časem v zámeckém New Drive Clubu, upozorňují na Vánoční swingový koncert Big Bandu Holešov, který proběhne
v neděli 19. prosince od 17 hodin v kinosále. Orchestr bude řídit Josef Hájek, zpívat budou Iva Svobodová a Petra Kuciánová.
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POZVÁNKA NA KONCERTY MORAVSKÝCH DĚTÍ
• Sobota 4. 12. v 10.30 hodin
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI s Brněnskou filharmonií.
Besední dům Brno. „Santa Claus“ - dirigent
Miloš Machek
• Neděle 12. 12. v 15.30 hodin
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín
„Strejda z Ameriky“ - dirigent Miloš Machek

• Středa 15. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT s HRADIŠŤANEM JURY
PAVLICI a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
- dirigent Stanislav Vavřínek. Velké kino Zlín.
(Vstupenky budou v předprodeji v MIC Holešov
včetně dopravy do Zlína.)

• Sobota 18. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT s Filharmonií Bohuslava
Martinů Zlín, Dům umění Zlín - dirigent Vojtěch
Spurný.
J. Jakub Ryba - Česká mše vánoční
Albert Bek - Betlém

• Pátek 17. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT s Filharmonií B. Martinů
Zlín. Dům umění Zlín - dirigent V. Spurný. J. Jakub
Ryba - České mše vánoční. Albert Pek - Betlém

• Neděle 26. 12. v 15.30 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT V HOLEŠOVĚ. Chrám Nanebevzetí Panny Marie Holešov

VÁNOČNÍ KONCERT

s Holešovským chrámovým
sborem a pěveckým sborem
Tregler Bystřice pod Hostýnem
Program:
G. P. Telemann - Koncert pro flétnu a klarinet a moll, J. I. Linek - Pastorella Iucunda,
J. Jakub Ryba - Česká mše vánoční
• sobota 25. 12. 2010 v 15.30 hodin,
Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• neděle 26. 12. 2010 v 18.00 hodin, Bystřice pod Hostýnem, kostel sv. Jiljí
• pondělí 27. 12. 2010 v 17.00 hodin, Svatý
Kopeček u Olomouce, bazilika Panny Marie

Letos už po osmé se ve Středisku volného času TYMY konala akce Vánoce na Hané a Valašsku, která proběhla ve dnech 24. a 25. listopadu. V obou dnech se akce zúčastnilo okolo 500
dětí z mateřských a základních škol z Holešova a širokého okolí. Na pěkně připravenou akci se
přijel podívat i místostarosta Rudolf Seifert.

ZIMNÍ NOKTURNO
Zastavení při drobných skladbách velkých
mistrů
• úterý 28. 12. 2010 v 15.30 hodin, Luhačovice - hala Vincentka

UPOZORNĚNÍ
O ZMĚNĚ OTEVÍRACÍ
DOBY
Městské informační centrum Holešov
upozorňuje své klienty, že od 1. 12. 2010
dochází ke změně otevírací doby:
Provozní doba od 1. 11. do 31. 3.
Pondělí až pátek 		
8.00 - 18.00
Sobota 			
8.30 - 16.00
Provozní doba od 1. 4. do 31. 10.
Pondělí až pátek 		
8.00 - 18.00.
Sobota, neděle, státní svátky 8.30 - 16.00
Za pochopení děkuje a na Vaši návštěvu
se těší kolektiv pracovníků MIC.

Noviny Holešovsko
do každé domácnosti!
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V páteční podvečer 26. listopadu se na zahradě TYMY rozzářil vánoční strom. Pod rozsvíceným stromem všechny přítomné pozdravila paní ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová a oba
místostarostové Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Pod rozsvíceným stromem se rozezněl zvuk
trubek a známá koleda „Nesem vám noviny“. Děti z folklorního souboru Zrníčko a Malá Rusava
zazpívaly a tím všechny přítomné pozvaly na pestrý program, který pokračoval v tělocvičně TYMY.
Adventním programem provázela paní Hana Stehlíková a přivítala s vánočním pásmem soubor
Zrníčko, Malou Rusavu i dětský pěvecký sbor 3. ZŠ Holešov Plamínek.
										
HK
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Hudební skupina ATLANTA rock pokřtila nové album
HOLEŠOV, LOUKOV - Zbojník Lecián,
Tonetovka nebo Touhy noci - to jsou názvy
některých písniček, které obsahuje album
„... the first time“, které v sobotu 13. listopadu
pokřtila v sále kulturního domu v Loukově sku-

pina ATLANTA rock. Během koncertu, který se
nesl v efektním duchu (nápaditá úvodní filmová
projekce, ohňostroj...) a byl spojený s taneční zábavou, zahrála nejen kapela ATLANTA
rock, ale také skupiny Calibos M. S., Rape

rock a David Spilka. Ten byl hlavním kmotrem
cédéčka, jehož recenzi přineseme v příštím
vydání Holešovska.
Robert Rohál

Mám fůru nápadů, říká Milan Čajánek
Ve VŽKG Ostrava se vyučil elektromonté- do pětapadesáti let se věnoval házení kladiva.
Na křtu alba skupiny ATLANTA rock, který
proběhl 13. listopadu v Loukově, nemohl chybět rem, přičemž se věnoval dorostenecké atletice, Po návratu do Holešova pracoval jako dozorani třiašedesátiletý Holešovan Milan Čajánek dostal se až do první ligy. Sport se stal vůbec ce výhybek na železnici a poté jako ozbrojená
už jenom proto, že je autorem několika pís- jeho celoživotním koníčkem. Od svých čtrnácti ochrana na letišti. Dnes si užívá důchodu, ale
doma v bačkorách rozhodně nesedí.
ňových textů. Pravda, stará se coby
„Začal jsem spolupracovat
manažer především o skupinou Motus,
s Motusem, ale jeden text jsem třeba
ale - jak vidno - svůj autorský potenciál
napsal i pro kapelu Halogen a teď
uplatňuje u jiné kapely. Na zmíněném
i několik textů pro Atlantu. Baví mě
albu je autorem tří písňových textů,
to a rád bych v tom pokračoval. Mám
je mezi nimi i skladba Zbojník Lecián
vůbec fůru nápadů,“ tvrdí agilní Milan
nebo ploužák Tozuhy noci, který zpívá
Čajánek, který už v mládí poslouchal
zpěvák Atlanty Zdeněk Molek s Davitakové kapely jako Olympic, Flamengo
dem Spilkou.
nebo Matadors. Měl k nim blízko, ne„Texty a básničky jsem psal saboť jako voják sloužil v Praze. Teprve
mozřejmě už před mnoha lety, ale
až mnohem později chodil na zábavy
v podstatě až v poslední době jsem se
starého Motusu. Teď jezdí o pátcích
do toho pustil naplno,“ říká Milan Čajáa sobotách se současným Motusem.
nek, který před osmnácti lety zabodoval
„Myslím, že tím, že zvu na zábavy
s básničkou Prezident Havel na fóru
i rodiče typických návštěvníků těchbásníků nazvaném Svět básníků, které
to zábav, zvedl se i věkový průměr,
bylo tenkrát vyhlášeno v americkém
čemuž jsem rád. Ale hlavně jsem rád,
Las Vegas. Tehdy se umístil na desáže jsem je vytáhl z baráků a že se dobtém místě. Soutěže se zúčastnil ještě
ře baví,“ uzavírá Milan Čajánek.
několikrát po sobě, což ho nominovalo
Robert Rohál
do „zlaté knihy“ Světa básníků.
Na snímku Zdeněk Molek, David Spilka a Milan Čajánek
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Ateliér Výtvarno se vrátil se vší parádou
Když jsem před nějakými čtyřmi lety objevila nádherný svět přírodního hedvábí, inspirací
mi byla právě Hanka. Úplnou náhodou se mi
do rukou dostalo jedno její dílko a já si řekla,
neznaje tuto dámu, že když to zvládne nějaká
Palečková, proč bych to nemohla zkusit i já.
Rok se s rokem sešel a já jsem se s touto holešovskou výtvarnicí i jejím mužem seznámila
osobně. A už jsme si tak nějak „zůstali“, protože
jsme naladěni na stejnou vlnovou délku. Hanka
si sice na nějaký čas od výtvarničiny odskočila
k učitelské profesi, ale k mé nesmírné potěše
a vlastně i radosti jejích zákazníků a především
pak zákaznic se naštěstí v pravý čas vrátila
a znovu otevřela svůj ateliér Výtvarno.

Portrét výtvarníka
A ještě jedním postřehem bych chtěla vzdát
hold této holešovské výtvarnici. Hedvábí - slovo
odpradávna navozující pocit hebkosti, pohodlí,
noblesy, luxusu a krásy. Příjemný přírodní materiál spojený s originalitou výtvarného projevu
ve mně evokuje především jméno Hany Palečkové. Jejích kvalit jsem si nevšimla pouze já,
ale i spousta lidí „od fochu“, a tak jistě neurazí
čtenáře čtrnáctideníku Holešovsko naše malé
předvánoční povídání.
Kdy jsi v sobě objevila výtvarné vlohy?
Nevím. Ráda jsem si kreslila. Byla jsem
malá, takže je ve mně musel objevit někdo jiný,
že by rodiče? A asi od 10 let jsem jezdila do Kroměříže, tehdy do LŠU. A byl to starý pavlačový
dům a bylo to tam moc hezké. Ráda
si na to občas vzpomenu.
Věnuješ se především užitému umění, proč tomu tak je?
Tak to není. Mám ráda všechno
hezké, vkusné, stylové a současně
originální. Přizpůsobovala jsem se
možnostem, které se postupem času
nabízely, konkrétním podmínkám
a od dětských ilustrací vodovkami
jsem přešla k pastelkám, papíru, hedvábí a ke sklu mě přivedl manžel.
Ráda experimentuji a i žáky ve škole,
kde jsem krátce působila, jsem učila,
že se musí s materiálem nejprve dobře seznámit a potom mohou využívat
jeho vlastností pro samotnou tvorbu.
Tak to dělám i já.
Prozraď našim čtenářům, kde
tebe i tvůj ateliér najdou?
Ateliér Výtvarno najdete snadno.
Nachází se naproti holešovské ZUŠce, v rodinném domě, v zastrčené ulicče vedoucí
k házenkářskému hřišti. Je to přesně to místo,
které se běžně jen míjí. Ve štítu domu je velká
cedule, kterou se snažím nalákat kolemjdoucí
alespoň k nahlédnutí.
Talentovaná jsi nejen ty, ale i tvůj manžel Luboš. Před necelými třemi lety dokonce
s tebou a několika patchworkářkami absolvoval sérii výstav.
Ale ne. Manžel ve výtvarných věcech příliš
talentovaný není, je výborný, ale v jiné profesi.
Pravda je, že s výstavami mi vždy pomáhal, on
a naše nejstarší dcera. Ti dva byli můj tým. Nebyly to jen patchworkářské výstavy, ale ano, byly
poslední v řadě, a také tyhle byly na instalaci
nejtěžší. Patchwork a vitráže dohromady. Ale já
sama se patchworkem moc nezabývám, využila
jsem toho, protože ve vzhledu mají hotová díla
s vitrážemi hodně společného a o to mi tehdy
šlo. Přesně podle názvu výstavy - Krása detailu,
kouzlo celku. I když naprosto rozdílné materiály,

postup práce je hodně podobný. A opakuji, ti
dva mi vždy pomáhali a já jim za to moc děkuji,
protože to nebylo jednoduché, často se muselo
hodně improvizovat, aby výsledek stál za to.
Chci upřesnit, že manžel byl ten, který nás oba
přivedl ke sklu, to byl jeho nápad a sen. Vitráže
v oknech i vstupních dveřích jsme si dělali sami,
něco jsme se naučili a chtěli jsme si to rovnou
vyzkoušet v praxi. Mělo to být něco, co udělá
náš starý dům hezčí a zajímavější.
Jak se tak dívám, tak tvůj staronový
ateliér doznal jistých změn…
Sice to je ateliér, ve kterém tvořím a pořádám kreativní kurzy, ale zároveň slouží jako
obchůdek s výtvarnými potřebami, které v běžných papírnictvích nekoupíte. Lidé si na ně musí
jezdit do specializovaných prodejen do Zlína,
Kroměříže a Přerova a odteď mají možnost
výbavu pro své tvoření zakoupit i v Holešově.
Mám zde hobby barvy na hedvábí, hedvábí
i s předkreslenými motivy, sklo, modelovací
hmoty, korálky i řetízky, vystřihovánky 3D,
samolepicí olovo i měděné pásky, potřebná
tavidla, patiny, čiré i barevné sklo. Ateliér se už
podle názvu časem rád zaměří i na sortiment,
pro opravdové i budoucí malíře… Všechno se
bude měnit a doplňovat postupně. Není a nebude to hned. A když už nevšední materiál,
tak k tomu patří i nevšední nabídka. Všechny
tvořivé i zvědavé bych chtěla pozvat na předvánoční „sobotní tvořivé sešlosti“. Zejména
začátečníky ráda seznámím s tím správným
materiálem, prozradím, co se v jednotlivých
lahvičkách ukrývá a k čemu je to všechno

Hana Palečková ve svém ateliéru Výtvarno.
potřeba. Seznámila jsem se i se sklem a různými technikami pro jeho zpracování. Tiffany
technika, vitráž do olova, tavení fusing i nad
plamenem tvořit vinuté perly. O to, co umím, se
ráda podělím. A není toho zrovna málo. Mnohé
z nabízenych kusů jsou mé originální práce,
vždy jen jeden exemplář. U mne zakoupený
dárek rovnou zajímavě zabalím, ať se pod
stromečkem líbí. Podle přání zákazníka zpracuji
originalní návrh a vypracuji za velmi příznivé
ceny. Nabatikovat či pomalovat tričko? Vitráž?
Tiffany lampu? Návrh loga, zpracování vizitek
pro začínajícího živnostníka? Není problém!
A jestliže zákazník nemá vlastní konkrétní
představu, vůbec nevadí. I v takovém případě
nabídnu kávu, čaj a radu výtvarníka. Nabídnu
i jiné kreativní techniky a hrátky s papírem pro
různé věkové kategorie - děti, dospělé, naprosté
začátečníky i pro pokročilé. Mnozí už vědí, jak
se hezky relaxuje a odpočívá při korálkování,
malování, modelování, stříhání a lepení, práci

s barvami, když si hrajete s jednoduchými tisky.
A jak se dají zabavit děti, když venku prší nebo
když jsou nemocné a nudí se. Ostatně ani uvnitř
to není klasický obchod, je to hlavně ateliér,
takže mě často přistihnete při tvůrčí práci.
Co svým případným zákazníkům můžeš kromě výtvarných potřeb a kurzů ještě
nabídnout?
Teď před Vánoci u mne můžete nakoupit
originální dárky, ať už jsou to hedvábné šátky
a šály, obrazy, vitráže, šperky již zmíněnou
technikou Tiffany, či korálkové sady, přáníčka
a spousta dalšího. A samozřejmě že budu ráda,
když se nebudete jen dívat.
Které výtvarné technice jsi nejvíc propadla?
Nejraději pracuji s hedvabím a ujišťuji vás,
že výtvarných technik pro práci s hedvabím je
mnohem víc, než znáte z televize. Sama moc
ráda experimentuji a těší mě, když
hotové dílo překvapí i mě samotnou.
Také papír a sklo mám hodně ráda.
Máš ve svém ateliéru nějakou
otevírací dobu či speciální dny, kdy
tam máš otevřeno pro veřejnost?
V podstatě každý den. Před
Vánocemi mne dokonce i v neděli
do šesté hodiny večerní mohou zákazníci zastihnout, mám otevřeno.
A jinak stačí jen zazvonit. Sledujte
www.vytvarno.cz a komunikujte se
mnou. Budu moc ráda.
V současné době je velmi
populární prodávat zboží přes internet, neplánuješ také něco takového?
Samozřejmě. Již teď je na mém
webu připravena, sice zdaleka ne
celá, nabídka zboží - eshop, které si
můžete v klidu prohlédnout a zakoupit právě u mě v ateliéru. Barvičky
a spoustu jiných roztomilostí, ale i jiné mnohem
zajímavější práce.
Na závěr našeho povídání bych ti chtěla
popřát spoustu práce a hlavně spokojených
zákazníků.
Připravila Bára Winklerová
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Byli jsme na prohlídce holešovského zámku
V pátek 5. listopadu 2010
navštívili starší žáci naší základní školy praktické zámek.
Provázel nás pan Karel Bartošek. Svým poutavým vyprávěním nám všem, jak dětem, tak
učitelkám, připravil nevšední
zážitek. Děti si z prohlídky odnesly o holešovském zámku
mnoho zajímavého. Co o tom
napsaly:
Naše kroky vedly nejprve do sala terreny, kde
jsme se pohodlně usadili.
Zde nám pan Bartošek vyprávěl o historii zámku. Kdo
tu dřív žil, co se v zámku
stalo, jak se dnes zámek
opravuje a jak se využívá.
Tato místnost se nám moc
líbila. Točitým schodištěm
jsme vystoupali do 1. patra a prohlídka pokračovala
v hlavním sále. Tam nás nejvíce zaujaly obrovské lustry
a sochy obrů. Prohlídka byla
ukončena v kapli, kde se
skrývá a čeká na objevení
nějaké tajemství. Je bezva,
že jsou na světě ještě tajemství. Jednu záhadu jsme se
dověděli hned - v prázdné
místnosti se ozývalo vrzání,
jak, když někdo chodí.
Žáci 7. třídy
Pan Bartošek nám ukazoval různé místnosti, kde žil
Rudolf Wrbna a tento pán byl
hrabě. Měl ženu, která se jmenovala Barbora Wrbnová, ona
však nebyla žádná hraběnka
ani princezna, ona byla obyčejná ošetřovatelka ve Vídni,
ale byla Češka. Začalo to už
v jejím mládí, kdy se do ní neurozené, obyčejné ošetřovatelky, zamiloval holešovský
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hrabě Rudolf Wrbna ml. Nakonec na sebe museli čekat
dlouhých 15 let, než se mohli vzít. Manželství pak trvalo
jen 6 let, hrabě Wrbna umřel.
Kůň ho kopl tak nešťastně, že
po několika dnech zemřel.
Saša Pačajová, 8. tř
Základní škola praktická navštívila holešovský
zámek. Ukazovali nám tam
kapli, sál, kamenné sochy.
A sala terrenu v podzemí
zámku. V kapli byly sochy
Jan Nepomucký a Jan Sarkander.
Nejvíce se nám líbily
lustry, které mají hodnotu
půl milionu za jeden a dohromady je to jeden a půl
milionu korun. Na zámku
bývají svatby a oslavy.
Zámek odkoupilo město od původní majitelky
za 12 000 000 korun, protože ta paní neměla peníze
na opravy zámku. Zámek se
opravuje. Do oprav se dalo
200 milionů korun.
Radek Kadlčák, 9. tř.
Nejvíce mě zaujala kaple
zámeckého pána. Je tam prý
uschováno tajemství. Hlídají
ho tam dva muži. Jan Nepomucký a Jan Sarkander.
Jiří Vald, 9. tř.
O holešovském zámku
jsme se dověděli skutečně
hodně. Zazněla historická
i současná fakta v neotřelém
a velmi srozumitelném podání
našeho průvodce, pana Karla
Bartoška. Moc děkujeme!
Jana Ledinová
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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

28. 12. Vánoční floorbalové hrátky od 10.00,
startovné: 10,29. 12. Tančíme s Olinkou od 13.30 do 16.30,
vstup: 10,-

Zveme Vás
3. 12. Mikulášská besídka pro členy kroužků
od 16.00 do 17.00 v TYMY, připraveny hry, soutěže a malá diskotéka, pro členy kroužků mikulášská
nadílka, přiveďte i své kamarády
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.)
6. 12. Pečeme vánoční cukroví od 16.00
do 18.00 recepty nepečeného cukroví - pro děti
i rodiče s dětmi, cena: 20,- + suroviny, přihlášky
do 2. 12.
7. 12. Setkání s návrhářkou Lenkou Holotíkovou
od 16.30 v čajírně TYMY, součástí je prodej kabelek
a dalších drobných dárků, vstupné dobrovolné
7. 12. Zvonečky z pedigu od 16.00 do 17.30,
pletení zvonečků z pedigu, s sebou polystyren.
zvonek, vstupné 10,- přihlášky do 3. 12.
7. 12. Break Dance - od 15.30, footbag - od 16.30,
cena: 10,-/os.
8. 12. DISNEY ON ICE 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), poslední volná místa!
8. a 9. 12. Srdíčkový den - charitativní sbírka
9. 12. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
od 15.00 - tato akce je součástí celorepublikové
soutěže „České děti čtou s Ježíškem“ a zároveň
pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé
ČR, přijďte poslat Ježíškovi své přání a zároveň
překonat loňský rekord - balónky s přáním od nás
obdržíte zdarma (přihlášky do 9. 12.)
10. 12. Mini-disco od 16.00 do 17.30, pro děti
od 6 do 10 let, vstupné: 10,11. 12. Předvánoční přátelské utkání Fotbalových benjamínků od 10.00 v tělocvičně TYMY
11. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. Radh. odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 130,-/os. (zájemci,
přihlaste se v kanceláři TYMY do 3. 12.)
12. 12. Volejbalový turnaj pro smíšená družstva od 9.00, startovné: 30,-, přihlášky do 9. 12.
12. 12. Disco pro -náctileté (11 - 15 let) od 16.00,
vstupné: 10,13. 12. Ozdobné balení dárečků od 16.00,
techniky balení, možno přinést svůj dárek a balící
materiál, cena: 30,- + materiál
13. 12. Rodinný turnaj v bowlingu, od 17.30
na bowlingu
14. 12. Vánoční pohlazení od 16.00, program
a vánoční nadílka pro děti ZÚ spojená 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. Dr. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků,
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky
20. - 22. 12. Ježíškovy dílničky od 16.00, tvořivé
dílny plné pestrých dárečků, ozdob, jmenovek
a vánočních přání, cena: od 10,- (dle výrobku)
21. 12. Zpívání koled s kytarou od 15.00
do 17.00 v TYMY
22. 12. Vánoční čajírna s kytarami a bubny
od 17.00
23. 12. Výlet pro děti do zoo Lešná
27. - 30. 12. Otevřený domeček od 13.00
do 17.00

Připravujeme
21. 1. Sousedská veselice aneb ples Všetuláků od 20.00
22. 1. Dětský KARNEVAL s Machem a Šebestovou od 15.00
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2011
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty!
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce,
páry i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 15. 1. Vítěze čekají super ceny!
KROUŽKY
Nábor do kroužku mažoretky 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,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 15.30 v kuchyňce TYMY
Pro kluky i holky všech věkových kategorií, naučíme se péct i vařit podle ověřených receptů,
ale i vašich nápadů pečené i nepečené dobroty,
cukroví a mnoho dalších sladkostí i dobrůtek.
FLOORBAL pro děti od 5 do 7 let - úterý od 15.00
do 16.00
FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky a holky od 5 let, čtvrtek od 15.30.
NOVINKY!
MALÁ MAMINKA v úterý od 15.30 do 16.30
Budeme si s panenkami hrát, oblékat je a starat
se o ně, s sebou si přines svoji panenku, těší se
na tebe Jana.
BREAK DANCE v úterý od 15.30 do 16.30
pro kluky a holky od 10 do 18 let
FOOTBAG v úterý od 16.30 do 17.30
kopání do hackies-pletený míček, vytváření kombinací, nácvik exhibičních prvků a souher
Angličtina pro žáky, studenty i dospělé
pro začátečníky, příprava k maturitě, doučování
pro žáky ZŠ, SŠ, zájemci, hlaste se v kanceláři
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 všem, kteří již přispěli - podařilo se nám
díky vám odvézt 2pytle vršků!
PLYŠÁK PRO RADOST - charitativní sbírka,
máte-li doma plyšáka, s kterým si už nehrajete
a leží Vám doma ladem a mohli byste jej věnovat,
přineste jej do TYMY, DĚKUJEME.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením
hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně
ve spolupráci s UNICEF.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 4. 2. - 6. 2. „Ledová
Praha“ - procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka muzeí dle výběru dětí, cena: 850,- (v ceně:
doprava, účastnický poplatek-ubytování, průvodce, placka na MHD)
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
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.)
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
V TYMY už začaly Vánoce
Tak, jako naši předkové začínali s přípravou vánočních svátků již 25. listopadu na sv. Kateřinu,
i v letošním roce se rozběhly Vánoce v SVČ TYMY. Již tradičně se zde, letos po osmé, konala
akce Vánoce na Hané a Valašsku, která proběhla
ve dnech 24. a 25. 11. V obou dnech se akce zúčastnilo okolo 500 dětí z mateřských a základních
škol z Holešova a širokého okolí. Měli jsme velkou
radost, že i letos k nám přijely děti z mateřské školy
z Bystřice pod Hostýnem a Rychlova a ze základní
školy Rusava. Dále se akce zúčastnili 1., 2. a 3.
Základní škola Holešov, mateřská škola Grohova
a Sluníčko. Děti se v devadesátiminutovém programu dozvěděly o tom, jak trávili vánoční svátky
naši předkové, dozvěděly se o zvycích, tradicích,
měly možnost ochutnat hanácké i valašské koláče,
také čaj z devatera kvítí. Dostaly krásně malované
perníčky. Děti obdivovaly kroje z Hané a Valašska. Při příchodu Lucie děti ani nedutaly, a když
ponocný troubil, tak byly všechny děti v pozoru.
Kromě povídání o tradicích si děti vyrobily ozdobu
na stůl, napsaly dopis Ježíškovi, podívaly se, jak se
vyrábí adventní věnce, a také si u velkého betléma
zazpívaly vánoční koledy. Nádherná atmosféra
a rozzářené dětské oči provázely oba dva dny
v TYMY. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě této velmi náročné akce. Jednalo se o 60 dobrovolníků. Děkujeme 3. Základní
škole za zajištění žáků 9. ročníku. Poděkování si
zaslouží paní Jana Budišová, Jaroslava Vašková
a Vanda Vrlová za ukázky tradic. Děkujeme také
manželům Hutěčkovým za ukázku řezbářství.
Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Zlínského
kraje, kterému moc děkujeme, a poděkování si
zaslouží také europoslankyně Olga Sehnalová
za podporu a finanční příspěvek. Přejeme všem
krásný adventní čas.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - TYMY
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VZPOMÍNKA NA JANA SCHNEEWEISE
Hudební skladatel a hudební spisovatel Jan Schneeweis se
narodil v Holešově 1. ledna 1904
v hudebně založené rodině jako
jedno z deseti dětí. V rodině se
často konaly domácí hudební besedy a večírky. Již v pěti letech
se začal učit hrát na housle, jako
student holešovského reálného gymnázia (1914 - 1923) hrál
i na klavír, na violu, byl dirigentem
studentského orchestru, zúčastňoval se hudebních i divadelních
večerů studentského spolku „Neruda“, spolupracoval s pěveckým
spolkem „Podhoran“, komponoval
drobné skladby klavírní a písňové.
K 50. výročí založení gymnázia
v roce 1949 věnoval „Studentskou
polku“.
Na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity studoval moderní filologii
a filozofii, hudební vědu a estetiku
u Zdeňka Nejedlého a Otakara
Zicha. Na pražské konzervatoři
studoval v mistrovské kompoziční
škole u prof. Josefa Bohuslava
Foerstera.

Po studiu se stal profesorem
na školách na Smíchově, v Žilině,
v Hořovicích a v Berouně. Vedle
svého povolání se věnoval hudební
kompozici, vystupoval jako pianista a sbormistr, působil jako sběratel
lidových písní a jako vlastivědný
a hudební publicista.
Podstatnou částí Schneeweisovy skladatelské tvorby jsou jeho
úpravy lidových písní pro zpěv
a klavír, dále skladby instrumentální i vokální (písně, písňové cykly,
dětské písně, skladby pro sbory).
Jeho tvorba je prodchnuta
lyrismem. Jako hudební historik
a vlastivědný badatel byl do pozdních let publikačně činný. Je autorem prací o houslistovi Josefu
Slavíkovi, pojednání „Hudba
na Holešovsku“ a „Lidové písně
na Rusavě“, článků o F. X. Richterovi. Pozornost věnoval i hudební
kultuře Holešova. Byl ve stálém
kontaktu s rodným městem, kterému věnoval celou řadu skladeb.
Jako příspěvek k 700. výročí trvání
Holešova vydal hudební tisky pro

Hudební skladatel a hudební spisovatel Jan Schneeweis.
zpěv a klavír „Dvanáct lidových
písní z Holešovska“.
Během svého života obdržel
Schneeweis řadu významných cen
a uznání. Byl čestným členem Podhoranu a od roku 1965 čestným
občanem města Holešova, které

jej při svém 700. jubileu vyznamenalo pamětní medailí, město
Beroun mu udělilo čestný odznak „Vzorný budovatel“. Zemřel
24. prosince 1995.
HK

Beseda s pamětnicí holocaustu
Městská knihovna v Holešově připravuje
jednu zajímavou akci za druhou. V úterý 16. listopadu byla na pořadu dne beseda s pamětnicí
holocaustu, prof. Annou Flachovou-Hanusovou.
Zájem ze strany veřejnosti daleko překročil
kapacitu studovny, takže poslední příchozí se
museli spokojit s přidanými židlemi po stranách
a vzadu. Úvodní slovo o nezlomném duchu
židovského národa obecně přednesl za organizaci ICEJ pan Jindřich Kimler. Pak už dostal
prostor konkrétní lidský osud paní Flachové. Její
poutavé vyprávění zahrnulo nejen příběh jí samotné, ale i její rodiny a nejbližších přátel. Paní
Flachová přiblížila nelehkou dobu okupace, jak
ji viděla dětskýma očima, od povinnosti nosit
žlutou hvězdu přes transport do Terezína, pobyt
v něm až po návrat z ghetta a život v prvních
poválečných letech. Zdůraznila, že měla vlastně
neuvěřitelné štěstí, protože do Terezína spolu
s ostatními přišla v prvním transportu. Prvním
Židům se dostalo ještě neuvěřitelného privilegia, že jim nebyly zabaveny osobní věci. Děti se
mohly učit, dokonce se sdružovaly do různých
kroužků a měly vychovatelku. Štěstí se jí drželo
i nadále, protože v Terezíně zůstala až do konce
války a nebyla převezena do vyhlazovacího
tábora. Po hodině povídání, přerušovaném
hudebním vystoupením skupiny Avrix ve složení
kytaristky Danuše Pospíšilové a zpěvačky Kate-

řiny Hájkové, došlo na dotazy posluchačů. Paní
Flachová je vděčně a košatě zodpovídala. Přežít válku jí pomohla nejen silná vůle („zakázala
jsem si omdlít“), víra, pokora, ochota pomáhat,
láska k bližnímu, neustálá potřeba učit se, ale
také naprostá absence nenávisti („je to nemoc,

která člověka stravuje“). Životní krédo této výjimečné ženy zní jednoduše: „Buď člověk spadne
a vzdá se, anebo sebere sílu a jde dál.“ Nelze
jinak než se naprosto ztotožnit s jejím osobním
vyznáním, a sice že vede šťastný život.
Marie Drechslerová

Jiřímu Zapletalovi vyšel třetí díl knihy Jen vzpomínky tu zůstanou
V závěrečném díle své vzpomínkové trilofie nazvaném Ve službách Thálie vypráví herec a spisovatel, holešovský rodák 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. Během vzpomínek
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dojde na řadu známých hereckých
osobností, které prošly libereckou
divadelní scénou.

KNIŽNÍ TIP
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,“ tvrdí autor. 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.
Nejnovější Zapletalova kniha
je v prodeji v knihkupectví MĚCHURA a v Městské knihovně Holešov
na náměstí Dr. E. Beneše.
(red)
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VÝROČÍ - PROSINEC 2010
1. 12. 1990 Zemřel KUDLÁČ, František, diva- vém Hrozenkově, Zubří, Valašské Bystřici, do protifašistického odboje, zemřel v Osvětimi
Valašském Meziříčí, Horečkách, Soláni, pů- (+ 11. 3. 1942) - 120. výr. narození
delní režisér, grafik, kreslíř, malíř, scénograf
sobil na Valašsku (+ 19. 5. 1942) - 110. výr.
(* 22. 7. 1909) - 20. výr. úmrtí
2. 12. 1895 Narozen v Bystřici pod Hostýnem narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
SEDLÁŘ-BEDLINA, František, Xaver, grafik, 19. 12. 1985 Zemřela KOCMANOVÁ, Jessie, 2. 12. 1945 Narozen DVOŘÁK, Zdeněk Sarka,
malíř, spisovatel, keramik, fotograf, motivy z Va- překladatelka, anglistka, specializace na brit- hudební skladatel, kytarista, rozhlasový hudební
skou literaturu 19. a 20. století (* 5. 10. 1914) režisér, píše filmovou hudbu - 65. výr. narození
lašska (+ 9. 9. 1957) - 115. výr. narození
3. 12. 1940 Zemřel KACHNÍK, Josef, filozof, - 25. výr. úmrtí
4. 12. 1825 Narozen ve Zlíně VOJÁČEK,
komeniolog, zabýval se křesťanskou etikou, 20. 12. 1980 Zemřel BRUN, Richard, autor Hynek, hudební skladatel, působil převážně
pedagogikou, estetikou a dějinami umění, v roce odborné literatury, ilustrátor, malíř, scénograf, v cizině (Vídeň, Kluž, Brest Litevský, Petrohrad),
1928 založil v Nivnici Vychovatelskou knihovnu ilustroval knihy pro mládež, metodické příručky v Petrohradě byl členem carské opery a vyučoJ. A. Komenského (* 13. 5. 1859) - 70. výr. pro kreslení, studijní cesty do severských států val na konzervatoři, autor mnoha skladeb a dvou
(* 10. 11. 1908) - 30. výr. úmrtí
úmrtí
oper (+ 9. 2. 1916) - 185. výr. narození
4. 12. 1950 Zemřel KALÁB, František, ilustrá- 21. 12. 1945 Narozena MŽYKOVÁ-NEVRLÁ, 6. 12. 1920 Zemřel KOVAŘOVIC, Karel, ditor, malíř, scénický návrhář, sochař (* 14. 11. Marie, historička umění, kurátorka mnoha vý- rigent, harfenista, klarinetista, klavírista, hustav, v roce 1992 založila bulletin Hrady a zámky dební skladatel, šéfdirigent a dramaturg opery
1908) - 60. výr. úmrtí
5. 12. 1980 Zemřel ŠRÁČEK, Jan, profesor v Čechách a na Moravě, v roce 1997 založila Národního divadla v Praze, významný český
holešovského gymnázia, od roku 1938 starosta kulturně-historickou revui Cour d´honneur/Hra- skladatel a hudebník 19. století (* 9. 12. 1862)
Holešova, po roce 1945 předseda okresního ná- dy, zámky, paláce, podílela se na vydání řady - 90. výr. úmrtí
rodního výboru, organizátor oslav významných publikací - 65. výr. narození
9. 12. 1895 Narozen STRYK, Osvald, sborosobností Holešova, člen památkové komise 22. 12. 1965 Zemřel ČIŽMÁŘ, Josef, lékár- mistr, hudební skladatel, varhaník, pracoval
ník, vlastivědný pracovník, etnograf Vizovicka v Sokole, autor chrámových skladeb (+ 15. 8.
(* 25. 10. 1895) - 30. výr. úmrtí
6. 12. 1980 Zemřela FORMANOVÁ, Eva, (* 19. 4. 1868) - 45. výr. úmrtí
1948) - 115. výr. narození
dramatička, literární recenzentka, divadelní 23. 12. 1885 Narozen JEŽ, Štěpán, literární 12. 12. 1985 Zemřel ROHAN, Jaroslav, hua rozhlasová spolupracovnice, prozaička, pře- kritik, publicista, výtvarný kritik, překladatel, vy- dební pedagog, operní pěvec, tenorista, sólista
dával bibliofilskou edici Vigilie, vydával výtvarné opery Národního divadla v Praze, působil v Plzkladatelka (* 31. 7. 1910) - 30. výr. úmrtí
7. 12. 1895 Narozen PROCHÁZKA, Alois, monografie (+ 2. 12. 1970) - 125. výr. narození ni, učil na konzervatoři v Praze (* 7. 9. 1907
grafik, ilustrátor, malíř (+ 16. 5. 1963) - 115. 24. 12. 1945 Narozen KORABÍK-HALENKOV- v Holešově) - 25. výr. úmrtí
SKÝ, Petr, etnograf, sběratel nářeční literatury 13. 12. 1960 Zemřel MALACKA, Vladimír,
výr. narození
8. 12. 1880 Narozen VLČEK, Josef, folk- Valašska, autor 16 dílů sborníku „Od ogarú hudební skladatel, varhaník, autor chrámových
lorista, konzervátor, literární publicista, za- po staříčky“ - 65. výr. narození
skladeb, upravoval české lidové písně (* 11. 7.
býval se folklorem, sbíral keramiku a por- 25. 12. 1975 Zemřela OTEVŘELOVÁ, Věra, 1893) - 50. výr. úmrtí
celán (+ 10. 8. 1958) - 130. výr. narození etnografka, osobnost Valašska (* 27. 10. 1906) 15. 12. 1870 Narozen OREL, Dobroslav,
9. 12. 1995 Zemřela PETROVSKÁ, Věra, - 35. výr. úmrtí
hudební historik, organizátor hudebního života,
autorka dětské literatury, dramatička (* 23. 9. 26. 12. 2000 Zemřel BOHÁČ, Jan, vlastivědný redaktor, specializace na dějiny chorálu, na výpracovník, zaměření na valašskou kolonizaci, zkum hymnologie a polyfonie (+ 18. 2. 1942)
1925) - 15. výr. úmrtí
10. 12. 1815 Narozen MITTNER, Emanuel historii Kozlovic, lidovou kulturu, spolupracoval - 140. výr. narození
Just, filolog, spisovatel, zabýval se studiem s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku, působil 17. 12. 1815 Zemřel GÖTZ, František, housstaroslovanských jazyků, historií a botanikou na Valašsku (* 6. 1913) - 10. výročí úmrtí
lista, kapelník, hudební skladatel, psal houslové
27. 12. 1925 Narozen NEJEDLÝ, Milan, filmový a violové koncerty, duety, sonáty, tria, symfonie,
(+ 13. 11. 1894) -195. výr. narození
11. 12. 1900 Narozena TÝRLOVÁ, Hermína, architekt, scénograf, autor filmových triků, scé- působil v Kroměříži, Brně, Olomouci (* 29. 7.
filmová režisérka, filmová scenáristka, zakla- nograf Laterny magiky a Divadla Jiřího Wolkera 1755) - 195. výr. úmrtí
datelka českého animovaného filmu pro děti, - 85. výr. narození
21. 12. 1885 Narozen KONVALINKA, Karel,
působila ve Zlíně (+ 3. 5. 1993) - 110. výr. 28. 12. 1920 Zemřel NEUMANN, Ferdinand, pedagog, sbormistr pěveckých sborů, sběratel
architekt, sochař, řezbář, autor sousoší sv. Petra lidových písní, hudební skladatel, psal skladby
narození
12. 12. 1990 Zemřel JANOTKA, Miroslav, a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, klavírní, dětské písně, ženské písně, smíšené,
národopisný pracovník, zabýval se lidovou ru- hlavního oltáře na Radhošti aj., působil v Kro- sbíral horácké lidové písně (+ 29. 10. 1970) kodělnou výrobou, autor knih Zapomenutá měříži (* 31. 1. 1858) - 90. výr. úmrtí
125. výr. narození
řemesla a Řemesla našich předků, osobnost 29. 12. 2005 Zemřel MATOUŠEK, Miroslav, 24. 12. 1995 Zemřel SCHNEEWEIS, Jan,
fotograf, v první tvůrčí etapě se věnoval černo- hudební skladatel, hudební spisovatel, publicisValašska (* 25. 2. 1927) - 20. výr. úmrtí
13. 12. 2000 Zemřel ZMRZLÝ, Karel, kos- bílé krajinářské fotografii, později se zabýval ta, pianista, sbormistr, sběratel lidových písní,
týmní výtvarník, scénograf (* 3. 7. 1936) - 10. makrofotografií přírodních reálií (* 26. 2. 1926) čestný člen holešovského pěveckého sboru
- 5. výr. úmrtí
výr. úmrtí
Podhoran, od roku 1965 čestný občan města
14. 12. 1960 Zemřel MÁCHA, Rudolf Bed- 30. 12. 1905 Narozen VAVREČKA, Vojtěch, Holešova, autor písní, kantát, upravovatel lidořich, kulturně-osvětový pracovník, publicista, folklorista, kronikář, vlastivědný pracovník vých písní českých, moravských, slovenských,
prozaik, překladatel, sokolský činitel, půso- (+ 28. 7. 1965) - 105. výr. narození
slezských i ukrajinských (* 1. 1. 1904 v Holešobil v Bystřici pod Hostýnem (* 10. 8. 1881) 31. 12. 1890 Narozen NOP, František, učitel, vě) - 15. výr. úmrtí
ředitel školy na Chvalčově, ve Všetulích, v Žo- 25. 12. 1900 Narozen SCHREIBER, Josef,
- 50. výr. úmrtí
15. 12. 2005 Zemřela HAUKOVÁ, Jiřina, bás- pích, osvětová a kulturní činnost, vedl kroniku, dramaturg, recenzent, sbormistr, hudební sklanířka, překladatelka (* 27. 1. 1919) - 5. výr. knihovnu, pěvecký sbor především ve Všetu- datel, spolupodílel se na založení Ostravského
lích, župní funkcionář jednoty Sokol, zapojen symfonického orchestru a ostravské konzervatoúmrtí
16. 12. 1920 Narozena
ře, upravoval lidové písně
HAVLASOVÁ-PARTApro pěvecké sbory, autor
JOVÁ, Helena, filozofka,
skript z oblasti harmonie
vysokoškolská pedagožka
(+ 5. 11. 1981) - 110. výr.
(+ 24. 5. 1988) - 90. výr.
narození
narození
29. 12. 1885 Narozen OR17. 12. 1895 Narozen
LETH, Robert, kapelník,
DOBEŠ, František, vlassbormistr, hudebník, hrál
tivědný pracovník, zabýval
na housle a další smyčse historickým a kulturním
cové nástroje, na klavír,
Velká retrospektivní výstava malíře BORISE JIRKŮ
vývojem Stříteže nad Bečciteru, kytaru a harmonivou, působil ve Valašském
ku, založil vlastní orchestr,
Meziříčí (+ 15. 3. 1975) pro který psal a upravoval
115. výr. narození
drobné skladby (+ 24. 12.
Zámecká galerie Holešov, otevřeno:
18. 12. 1900 Narozen
1941) - 125. výr. narození
út - ne: 9 - 12 • 13 - 17 hodin
KUPKA, Bohumír, architekt, navrhl budovy v NoH.K.

Městské kulturní středisko
vás zve na výstavu

„SVĚTLO PŘED SVĚTLEM“
22. 10. - 30. 8. 2011
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Další milé mezinárodní setkání
Ve dnech 8. - 12. 11. 2010 proběhlo další
setkání s našimi německými partnery. Tentokrát
přijeli jenom tři studenti za doprovodu svého
vyučujícího. Společně s koordinátorkou projektu
Mgr. Renatou Juráňovou a panem ředitelem
PhDr. Mojmírem Šemnickým jsme je v hojném
počtu přivítali v pondělí večer na holešovském
vlakovém nádraží. Po tak náročné cestě jsme
je vzali do restaurace, kde jsme společně povečeřeli.
Následující dva dny jsme pracovali na nedokončených produktech v počítačové učebně
Střední odborné školy Holešov. Dohledávali jsme některé chybějící údaje, které musejí
být obsažené v naší brožuře. Brožura bude
trojjazyčná, a to v češtině, angličtině a němčině. Němečtí studenti kontrolovali text psaný
v němčině a čeští studenti zase texty v češtině
a angličtině.
Ve čtvrtek, tedy v poslední den jejich návštěvy, jsme dodělávali ještě nějaké drobnosti
a poté nám koordinátorka projektu oznámila, že
bychom naši doposud udělanou práci mohli prezentovat na kameru. K prezentaci byla vybrána

jedna studentka české školy a jedna studentka
německé školy.
Každý den jsme se pro naše německé
kamarády snažili naplánovat nějaký program.
První den návštěvy jsme si procházeli město, někteří si kupovali i české výrobky domů,
jako jsou například oplatky Opavia, čokolády.
Ve středu jsme šli na bowling. Vládla skvělá
nálada a už dokonce bylo slyšet německé
i anglické rozhovory. Poslední odpoledne jsme
strávili v zámeckém parku. Brzy ale byla tma
a zima, tak jsme se odebrali do restaurace
na nějaké dobré jídlo i pití. Celý týden jsme si
skvěle užili a odvedli jsme velmi dobrou práci.
Pochvalu jsme sklidili nejen od koordinátorů
projektu, ale i od samotného pana ředitele.
Tento týden byl pro německé studenty
v rámci našeho projektu Comenius poslední
návštěvou u nás v České republice. Ale my se
těšíme na jaro, kdy se vydáme na závěrečné
slavnostní vyhodnocení naší společné dvouleté
spolupráce do německého Hennigsdorfu.
Andrea Chyťová, 3. B, SOŠ Holešov

Dětská Porta „VŠETULSKÉ DOSTAVNÍK“ 2010 opět ve Všetulích

V rámci soutěže vystoupila i skupina Kamarádi.

Společná fotografie ze Slavnosti broučků, kterou SVČ
uspořádalo v listopadu.
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V sobotu 20. listopadu 2010 se uskutečnil 2. ročník oblastního kola
postupové pěvecké soutěže „Všetulské dostavník”, který pořádá PS Holešov se zlínskou krajskou radou Pionýra ve spolupráci se SVČ-TYMY.
Vše začalo ráno příchodem členů skupiny Texas, kteří pro tuto akci zapůjčili
aparaturu, přičemž jeden ze členů se ujal práce zvukaře. Poté se postupně
začali scházet soutěžící, obecenstvo a také porota.
Moderování pěveckého dopoledne se ujali za SVČ - TYMY Hanka
a za Pionýr Holešov Kuba. Úvodním slovem nás také přivítala Jarmila
Vaclachová, která je jak ředitelkou SVČ - TYMY, tak hlavní vedoucí
Pionýrské skupiny Holešov. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích
a jedné samostatné. Tu samostatnou si vytvořil Jakub Tichý se svým
vstupem s písničkami známého písničkáře Jarka Nohavici. Výběr písniček
byl velmi pestrý. Ve všech, až na jednu anglickou, zněla krásná čeština,
což přivítala pochvalně také porota.
Vše rychle ubíhalo, a tak se po druhém kole porota odebrala
do zákulisí, aby vybrala vítěze. Porota měla velmi těžkou práci, neboť
všichni soutěžící byli skvělí, ovšem nejlepší může být vždy jen jeden,
a tak nezbývalo než se dohodnout. Po krátké přestávce porota vyhlásila
výsledky. První místa ve svých kategoriích obsadily Vendula Šturmová,
Karolína Vaclachová a Nikol Gazdová. Divácké hlasování jednoznačně
vyhrála skupina ze ZŠ Zdounky „Pišišvorové“.
Jelikož toto oblastní kolo je soutěží postupovou, byli porotou vybráni
zpěváci i skupiny, kteří postupují do celorepublikového finále konaného
v Praze. Velké poděkování patří sponzorům a organizátorům Pionýra,
PS a SVČ.
Mirda Koumar, fotograf PS

Divácké hlasování vyhrála jednoznačně skupina Pišišvorové.
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V základních školách pokračuje projekt Děti v pohybu
Druhý ročník pohybového
projektu „Holešovské děti v pohybu“ začal letos prvním kolem
v tělocvičně ve 2. Základní škole
Holešov, kde se v úterý 16. listopadu 2010 konalo první setkání malých sportovců z holešovských mateřských a základních
škol. Na úvod cvičení nastoupily
předškolní děti z MŠ Masarykova
a z odloučeného pracoviště Žopy.
Po uvítání se malí cvičenci rozdělili
do dvou skupin a absolvovali program, který si pro ně přichystala
skupina žákyň Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, jež bude
i v letošním roce působit jako hlavní
skupina rozhodčích a organizátorů.
Na všechny tentokrát čekala nejen
závodní dráha s překážkami, slalomem, hodem na cíl a kopy míčkem
na branku, ale současně druhá
skupina předškoláků absolvovala
poprvé cvičení na žíněnkách, kde
děti procvičovaly základní prvky
obratnosti - válení sudů, skoky

snožmo a jednonož, plížení vpřed
apod. Celému vystoupení přihlížel
i duchovní otec tohoto programu
v Holešově, poslanec PSP ČR Josef Smýkal, který podporuje pohybový projekt i v tomto roce.
Jako druhá se představila
v úterním dopoledni třída dětí z MŠ
Grohova, která absolvovala podobný parkúr a cvičení, a poslední
skupinou byla první třída domácí
školy, jež poskytla všem cvičícím
a doprovázejícím pedagožkám příjemný azyl a zázemí po celou dobu
cvičení. Poděkování za poskytnuté
podmínky a zdárný průběh 1. kola
patří ředitelce 2. ZŠ Mgr. Drahomíře Konvalinkové, všem zúčastněným učitelkám a rozhodčím z holešovského gymnázia.
První kolo sportovního projektu Holešovské děti v pohybu
pokračovalo v úterý 23. listopadu 2010 v další škole - tentokrát
poskytla prostory své tělocvičny
pro realizaci cvičení 3. Základní

Asociace podporuje holešovské
školy ve sportovní činnosti
Asociace školních sportovních klubů ČR vyvíjí svou činnost již více než
15 let a svou tradici má již i v Holešově. AŠSK ČR je největším sportovním
a tělovýchovným sdružením pro děti a mládež s působností v celé České
republice. Jejím hlavním posláním je zaujmout žáky a studenty škol přitažlivým programem zaměřeným na vytváření kladného vztahu k pohybové
aktivitě, ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci a poskytovat jim alternativu
pro volný čas jako aktivní prevenci rizikových jevů.
Holešovské základní a střední školy patří mezi tradiční organizátory
okresních, krajských a kvalifikačních soutěží - v průběhu školního roku pořádají školy přebory ve florbale, volejbale, kopané děvčat, Preventan Cup
- ve vybíjené, šplhu a silovém čtyřboji. Asociace zásluhou Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy Holešov, jmenovitě Mgr. Daniela Koláře, každoročně organizuje republikové finále středních škol ve šplhu či v silovém
souboji, které patří mezi nejlépe hodnocené akce AŠSK. Pro možnost organizovat soutěže na školách se snaží Asociace vytvářet kvalitní materiální
podmínky - např. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov jako pořadatel
krajských soutěží disponuje světelnou tabulí a florbalovými mantinely, které
zapůjčuje na turnaje i jiným školám. V letošním roce se podařilo Krajské radě
AŠSK ČR Zlínského kraje získat pro Holešov další materiální vybavení - 2.
ZŠ Holešov a VPŠ a SPŠ MV v Holešově mohou od listopadu 2010 používat
světelné tabule pro pořádání svých sportovních akcí, a zkvalitnit tak jejich
úroveň i úroveň vlastní výuky tělesné výchovy a pohybových programů.
Děkuji všem tělocvikářům a ředitelům holešovských základních
a středních škol za spolupráci při realizaci sportovních projektů AŠSK
a přeji všem co nejvíce žáků kladně motivovaných k pohybovým aktivitám
a sportu vůbec.
Mgr. Svatava Ságnerová

škola Holešov. Během čtyř hodin
se v hale vystřídalo více než 110
dětí ze dvou škol - nejdříve nastoupily na plochu děti z pořádající
základní, které jsou již absolventy
cvičení z loňského roku, kdy poprvé soutěžily v mateřských školách.
Tři první třídy kráčinské školy si
vyzkoušely nová cvičení na žíněnkách a proběhly si několikrát nově
postavenou překážkovou dráhu.
Dalšími malými sportovci byly děti
z předškolních tříd MŠ Sluníčko
Holešov, které si poprvé zacvičily ve velké tělocvičně. Atmosféra
celého dopoledne byla velmi příjemná a pozitivní, na malé sportovce se kromě paní učitelek přišli
podívat i patron projektu, poslanec

PSP ČR Josef Smýkal a ředitelka
3. ZŠ Mgr. Jitka Heryánová, jíž
patří poděkování za možnost realizace tohoto kola na její škole. Jen
pro připomenutí - v loňském roce
obdržela každá základní a mateřská škola na začátku celého projektu cvičný set pro vlastní cvičení
a trénink na další kola.
Děkuji všem účastníkům
a děvčatům z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, která působila
v roli organizátorek, za perfektní
průběh tohoto kola, a těším se
na další setkání v pohybu!!!
Vyvrcholením celého školního
roku bude celoměstské finále, které se bude konat v květnu 2011.
Mgr. Svatava Ságnerová

Asociace každoročně organizuje v Holešově republikové finále
středních škol ve šplhu či v silovém souboji.
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Nadace Děti-kultura-sport podpořila DFK Holešov
V neděli 21. listopadu 2010
se ve velkém sále Klubu kultury
v Uherském Hradišti konalo slavnostní předání Milionového sportovního grantu Nadace Děti-kultura-sport. Mezi úspěšnými žadateli
byl i Dívčí fotbalový klub Holešov,
který uspěl u speciální grantové
komise, jež hodnotila především
schopnost naplnit hlavní záměr
grantu - maximálně podpořit oblast
sportu ve Zlínském kraji - a jeho zástupci se zúčastnili předání symbolických šeků a darovacích smluv.

Jedna z nejštědřejších nadací
v České republice vznikla v roce
2000 z potřeby pomáhat nemocným i zdravým dětem a mládeži.
Již od svého vzniku se nadace zaměřila na shromažďování prostředků jak pro zabezpečení sociálních
a zdravotních potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj
v oblasti vzdělání, kultury a sportu. Díky propracované koncepci
systematické podpory tak nadace
do dnešních dnů pomohla stovkám
organizací a jednotlivců v uskuteč-

nění jejich záměrů. Kromě toho Nadace DKS každoročně vyhlašuje
pět grantových programů, z nichž
každý dotuje částkou pět milionů
korun. Mottem Nadace je heslo
„Pomáhat je normální“ - kéž by toto
heslo v dnešní době oslovilo co
nejvíce obdarovaných organizací
a jednotlivců, ale i všechny další,
kteří využijí díky této finanční injekci
možnost zasportovat si, kulturně
žít a podporovat svou činností nemocné i zdravé děti.

Jménem Dívčího fotbalového klubu Holešov děkuji Nadaci
Děti-kultura-sport za přidělenou
finanční částku, která bude použita na uspořádání mezinárodního halového turnaje žen, jenž
se koná 4. 12. 2010 od 9 hodin
ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov;
jeho finanční výtěžek bude věnován nemocné Michalce Macurové z Holešova.
Mgr. Svatava Ságnerová

Nábor do stolního tenisu
Nábor do stolního tenisu probíhá pravidelně vždy každý čtvrtek od
18 hodin v herně stolního tenisu vedle kina Svět.
Srdečně zve
předseda oddílu Libor Liška.Tel.: 607 762 145
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Důležité body v boji o záchranu v šachové lize
II. liga - 2. kolo
ŠK Holešov A - Prostějov 5:3. Holešov
získal důležité body v boji o záchranu hlavně
díky dobrému výkonu hráčů na zadních šachovnicích. Vyhráli: T. Cagašík, M. Rafaja ml.,
M. Rafaja st., M. Vymětal. Remizovali: P. Navrátilík, L. Zicháček.
II. liga - 3. kolo
Zlín C - ŠK Holešov A 5:3. Ani solidní
výkon nestačil tentokrát Holešovu na zisk bodů
se zkušenějším soupeřem. Vyhrál: A. Sojka.
Remizovali: P. Navrátilík, R. Šudřich, P. Ploch,
M. Rafaja ml.
Krajský přebor - 3. kolo
ŠK Zlín D - ŠD Holešov B 3.5 : 4.5. Ve vyrovnaném utkání měli hráči Holešova pevnější
nervy, když dokázali vyhrát nejtěsnějším možným rozdílem. Toto vítězství vyneslo naše béčko
na průběžné druhé místo v tabulce. Bodovali:

A. Chutný, T. Chutný. Remizovali: A. Sojka, R.
Šudřich, P. Navrátilík, M. Vymětal, R. Zajíček.

Regionální přebor - 3. kolo
Bystřice p. Hostýnem B - ŠK Holešov C
4:4. Obě družstva byla po dvou kolech bez bodu
a ani nerozhodný výsledek nic neřeší. Holešovské céčko se tak nadále krčí na chvostu tabulky.
Bodovali: V. Ševela, Z. Krejcar, E. Dvořák.
Remizovali: S. Žáček, J. Hromada.
Sokol Holešov A - TJ Lutopecny 3,5 : 4,5.
Domácí nezvládli partie na zadních deskách
a toto manko již nedokázali smazat. Bodovali:
P. Petržela, A. Peška, M. Sovadina. Remizoval:
R. Holman.
Regionální soutěž - 3. kolo
TJ Morkovice B - Sokol Holešov B
2.5 : 5.5. Sokol Holešov uštědřil Morkovicím první
letošní porážku, a odpoutal se tak ode dna tabulky.
Bodovali: M. Sovadina, M. Kunc, V. Hasník, M.
Tomeček st., D. Šín. Remizoval: O. Sedláček.
(is)

Přebor holešovského gymnázia
ve florbale vyhrála 4. B
V pátek 26. listopadu se konaly školní přebory ve florbale, které
uspořádalo Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov. Soutěž v tomto populárním sportu se setkala u žáků
s obrovským zájmem a do turnaje
se nakonec přihlásilo rekordních
12 týmů od nejmladších primánů
až po zkušené čtvrťáky. Jednotlivá utkání probíhala ve sportovní
hale za velkého zájmu přihlížejících a povzbuzujících spolužáků,
kteří viděli velmi vydařené zápasy
s očekávanými i překvapivými výsledky. Na konci soutěžního pavouka, který přichystal hráč holešovského florbalového týmu Tomáš
Stehlík, soutěžící za tým sexty, se
utkala tři družstva - předpokládaný
favorit turnaje 4. B se zkušenými
florbalisty ve svém středu, sexta s jejich spoluhráči Stehlíkem
a Alešem Trněným a překvapivě
i sekunda, která dokázala potrápit
i některé favority turnaje. Vítězem
přeborů se zaslouženě stala třída

4. B, stříbrnou příčku obsadila sexta a bronz si odnesli sekundáni.
Všem účastníkům patří poděkování za pěkné výkony, čestné
sportovní vystupování a reprezentaci školy, děkuji rovněž Tomáši
Stehlíkovi za přípravu a organizaci
celé soutěže. Z vítězných týmů
bude sestaven celek, který bude
reprezentovat holešovské gymnázium v lednovém krajském přeboru
středních škol, jenž se koná 18. 1.
2011 v tělocvičně Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV
Holešov.
Výsledky:
1. 4. B (Jakub Kastelík, Radek
Nedbal, Ondřej Měrka, Jan Šimčík, Ondřej Mrhálek), 2. sexta
3. sekunda 4. - 5. tercie, 4. - 5.
kvinta A 6. 2. A 7. kvarta 8. prima 9. 4. A 10. - 11. 2. B 10. - 11.
1. B, 12. kvinta B
Mgr. Svatava Ságnerová

Házenkáři Holešova zvítězili
nad juniory ze Zubří
Házenkáři Holešova vyhráli v domácím zápase nad juniorkou HC
Zubří 33:30 po poločase 16:14. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný
a podle slov domácího trenéra Romana Pavlase se musel divákům
líbit. Hostující mladí hráči vystupovali rychle, dravě a s chutí do hry.
Zápas rozhodl začátek druhé poloviny, kdy se Holešovu podařilo získat
pětibrankový náskok. Podle trenéra nakonec o konečném výsledku
rozhodla zkušenost, která zvítězila nad mládím.
(red)

Středisko volného času,
příspěvková organizace,
Cestovní agentura
Sokolská 70, 769 01 Holešov

Vás zvou na rodinný muzikál

Mary Poppins
Městské divadlo Brno

Strhující hudební show plná magie,
náročných tanečních a stepařských čísel.
Českým divákům známý v prvé řadě díky
divadelnímu remaku proslulého filmu z roku
1964, ověnčeného pěti Oscary.
(Premiéra proběhla 20. 11. 2010)

SOBOTA 29. ledna 2011
Odjezd ve 13.00 hodin - AN Holešov
Cena:
760 Kč - dospělí, 520 Kč - děti, důchodci
V ceně je zahrnut vstup, doprava, průvodce.
Informace a přihlášky (do 20. 12.)
v kanceláři TYMY: 573 396 928
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 20/2010, přičemž všichni poznali, že jde o hlášku,
která zazněla v komedii Marečku, podejte mi pero! Zatímco prvním
vylosovaným byl Jiří Vaňhara z Holešova, druhým vylosovaným se stal
Stanislav Čech z Holešova - oba výherci si pochutnají v Restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné
vstupenky do kina Svět Daně
Paštěkové z Martinic a Marii
Mrázkové z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce
srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
v hádance, která je opět postavena na slavných filmových
hláškách. Poznáte, ze kterého filmu pochází tato hláška?
Známá komediální herečka
Napovíme jen, že film získal
Uršula Kluková.
amerického Oscara...
„Tady máš pastelky, můžeš kreslit. Čmaryky, čmaryky...“
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 - 3. část
Významným znakem příslušnosti ke dvoru
velmože bylo právo stolovat spolu s ním a jeho
rodinou a hosty. Velmož vydával písemné tzv.
stolovací pořádky, které určovaly, kde který úředník či služebník má při jídle sedět. Toto stolování
se odehrávalo ve velkém sále holešovského
zámku (proto mají prakticky všechny zámky
a hrady, vzniklé od středověku až po 18. století,
velký sál - byl určen pro běžné, denní stolování).
Oproti našim zavedeným představám zde nebyla
jedna velká tabule, ale řada menších stolů, jako
optimální se považovalo 12 - 13 míst u jednoho
stolu - to vyplývalo z tradice Poslední večeře
Páně jako předobrazu všech křesťanských tabulí.
V čele byl samozřejmě umístěn stůl velmože,
jeho rodiny a přátel (často na vyvýšeném pódiu)
a další stoly byly hierarchicky postaveny podle
významu stolovníků. Ke stolu zvalo stolovníky
troubení z galerie (tehdy ještě nezasklené, otevřené) v prvním patře zámku.
Společné stolování se odehrávalo dvakrát
denně - před polednem se podávala obdoba
dnešního oběda a kolem šesté hodiny večerní
přišla na řadu večeře. Panstvo a vyšší úředníci
dostávali rovněž snídani a odpolední svačinu, ty
se ale podávaly v jejich soukromých pokojích,
navíc podávání těchto jídel nebylo běžné. Jednotlivé chody se přitom odlišovaly podle postavení
strávníků - šlechtic a jeho rodina, jejich hosté

a nejvyšší hodnostáři dvora dostávali podstatně
víc masa a vína než řadoví služebníci. Ti navíc
jedli dřevěnými nebo železnými lžícemi z cínových, či dokonce dřevěných misek, zatímco výše
postavení jedli železnými či stříbrnými příbory
z cínových talířů (nazývaly se „šály“), případně
i ze stříbrných či fajánsových koflíků. Jídlo se
většinou protáhlo - zatímco šlechtic se svými

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

nejbližšími konzumoval zhruba deset masitých
chodů, nejníže postavená čeleď, stravující se
ve stejném sále, měla kaši a polévku. Ale to
co se u velmožova stolu nesnědlo, „propadávalo“ - bylo nabídnuto nejvyšším úředníkům,
osobním služebníkům velmože, potom nižším
úředníkům, a když se to nesnědlo ani u nich,
i těm nejprostším sloužícím. Všichni tedy čekali,
zda na ně zbude něco z vybraných lahůdek
a od stolu ani po konzumaci přiděleného jídla
neodcházeli.
I když si to kvůli nepřesným informacím ze
školních lavic nemyslíme, významnou roli hrála
na dvoře hygiena. Stolovníci si před každým
jídlem myli ruce, při něm si utírali ruce i ústa
látkovými ubrousky.
Hygienu provozovali
členové dvora i ráno
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydápo probuzení a večer
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
před ulehnutím - kromě
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
vody používali i vonná
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
mýdla, nůžtičky na střiruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
hání nehtů, párátka
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví auna čištění zubů. Někde
toři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
(nevíme kde a ostatně
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
vzhledem k pohybe-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
livosti využití pokojů
http:www.holesov.cz.
to není ani důležité)
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na holešovském zámku byla „láznička“, sloužící
očistě celého těla, provozovaná lazebníkem,
který mimo jiné ošetřoval i zranění. Samozřejmostí bylo praní prádla - součástí kuchyně byla
i prádelna, ve které působilo několik pradlen,
které kromě trvalého praní rovněž spravovaly
členům dvora potrhané oblečení a přišívaly knoflíky. Zámečtí obyvatelé tehdejší doby nebyli tedy
tak špinaví, jak si představujeme - samozřejmě
nepoužívali antiperspiranty, zápach potu byl tedy
trvale přítomný (ono tomu tak ale ostatně bylo
hluboko do 20. století), ale jinak oproti středověku dodržovali celkem slušnou hygienu.
Poněkud horší to bylo s toaletami - na holešovském zámku jich bylo podle nálezů, učiněných při poslední rekonstrukci, pravděpodobně
celkem šest - v každém patře dvě. Byly to typické
„prevety“, tedy ve zdi zabudovaná sedátka s otvorem vedoucím přes zeď zámku do zámeckého
příkopu. Ale zejména velmožova rodina a urození
hosté a úředníci, bydlící na zámku, hlavně v noci
používali „noční mísy“ - nočníky, často dokonce
v podobě jakýchsi křesel, které lokajové denně
vynášeli - rovněž do zámeckého příkopu.
Ovzduší na zámku se zhoršovalo zejména
v zimě - zimní pobyt se vyznačoval všudypřítomným chladem, nedokonalým topením se
nedařilo dostat teplotu vzduchu možná ani přes
deset patnáct stupňů. Jako obrana před zimou
se utěsňovala všechna okna a dveře, větrání
bylo proto nemožné, pokoje byly plné kouře
z voskových svící či loučí, kterými se svítilo,
a i kamna, obsluhovaná sice z chodeb, ale ještě
málo dokonalá, občas kouřila. Proti zimě bojovali
obyvatelé zámku i volbou lože - tehdejší postele
měly vesměs „nebesa“ a těžké závěsy, které
měly udržovat teplo uvnitř.
Život na holešovském zámku byl tedy barvitý a zajímavý, určitou pospolitostí připomínal
trochu dnešní dětské tábory, byl však v mnohém
modernější, než si myslíme.
Karel Bartošek

