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Jaký byl letošní rok?
Co vy na to, pane starosto?
Rok 2010 pozvolna končí. Jaký byl z hlediska
samosprávy? Co vy na
to, pane starosto?
„Letošní rok byl hodně náročný a složitý nejen
z hlediska dopadů celosvětové ekonomické recese.
Absolvovali jsme navíc
troje volby - na jaře do Poslanecké sněmovny, na podzim pak do části
Senátu, ale zejména do zastupitelstev měst a
obcí. Je zřejmé, že červnové volby a pak hlavně
volby komunální měly velký vliv na fungování
samosprávy v letošním roce. Řada projektů
byla kvůli tomu směřována k dokončení a nyní

stojíme před rozhodnutím, jaké priority zvolíme
pro další volební období.
V případě Holešova to máme jednodušší,
protože už před čtyřmi lety jsme byli schopni
podívat se za hranice jednoho volebního období, takže nyní nemusíme vymýšlet nic nového.
Linku priorit máme dlouhodobě nastavenu.
Nyní nás pouze čeká upřesňování těchto priorit,
zejména s ohledem na aktuální vývoj v oblasti
finančních možností města. Na upřesňování
těchto priorit už pracujeme a po jeho definitivním přijetí o nich budeme občany informovat.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům pokud možno klidný zbytek roku 2010
a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a optimismu.“
(sov)

Advent zahájily
vánoční trhy
V první prosincovou sobotu a neděli proběhly na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově „pod vánočním stromem“ již tradiční holešovské vánoční
trhy. Letošní počasí s extrémně nízkými teplotami
a inverzí nepřálo organizátorům akce - Městskému kulturnímu středisku a Klubu umění a řemesel, ale přesto byly oba dny příjemné a úspěšné.
Zatímco v sobotu zaplnily náměstí stánky spíše
s komerčním zbožím, v neděli to byly výhradně
řemeslnické výrobky a lidoví řemeslníci, nechyběl ani kovář, který uprostřed náměstí předváděl
své umění. O krásný program plný tanců, koled
a písní na biblické texty se po oba dva dny
postaraly dětské soubory - holešovské Zrníčko,
Vonička ze Zlína a Schola z Kelče.
Pokračování na str. 3
Foto Robert Rohál
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Od Nového roku dojde k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy
Na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství dojde s platností
od 1. 1. 2011 k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy
(ZVHS), pracoviště Kroměříž a pracoviště Zlín, do podniku Povodí
Moravy a státního podniku Lesy
České republiky. Správa veškerých
drobných vodních toků bude tedy
převedena na tyto podniky včetně

hospodaření k pozemkům s korytem
vodního toku, vodních děl souvisejících s vodním tokem a pozemků
pod těmito vodními díly, pokud jsou
tyto nemovitosti ve vlastnictví státu.
Transformace se netýká správy staveb k vodohospodářským
melioracím pozemků, a to hlavních
melioračních zařízení a souvisejících čerpacích stanic, jejichž správu

bude dále zajišťovat zbytková organizace ZVHS.
Konkrétní rozdělení vodních
toků s vyznačením jejich správy bude od 1. 1. 2011 zveřejněno
na vodohospodářském informačním
portálu (www.voda.gov.cz) v sekci
evidence ISVS, vodní toky. Informace o dopadech transformace jsou
uvedeny v Metodickém pokynu mi-

nisterstva zemědělství č. 1/2010 (č.j.
31501/2010-10000), který bude uveřejněn na stránkách ministerstva zemědělství (http://eagri.cz), na úřední
desce města Holešov a je také k nahlédnutí na Městském úřadu Holešov,
Odboru životního prostředí.
Mgr. Júlia Mudruňková,
referent odboru životního
prostředí, vodoprávní úřad

SATTURN zvýšil obrat díky fotovoltaickým elektrárnám
Holešov (frs) - Již podesáté uspořádali
zástupci společnosti SATTURN setkání se
starosty obcí a měst. Tentokrát se předvánoční
akce uskutečnila v jednom ze sálů holešovského zámku ve čtvrtek 9. prosince.
Po přivítání hostů starostou města Zdeňkem Janalíkem zhodnotil uplynulý rok z pohledu
společnosti její ředitel Jaromír Tomšů. Kromě
jiného uvedl, že firma i v době doznívající krize
zvýšila meziroční obrat o více než 50 procent,
a to zejména díky výstavbě fotovoltaických
elektráren.
Společnost se rovněž činila v oblasti výzkumu a vývoje. Ve fázi úspěšného dokončení

projektu je tak obousměrná technologie pro
varování obyvatelstva. Třetím rokem řeší pracovníci SATTURNU ve spolupráci s VUT Brno
a dalšími odbornými institucemi projekt  decentralizovaného čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro malé obce.  Novým
projektem je pak tzv. bezdrátová adaptabilní
senzorová síť s vizualizací dat pro krizové řízení.
Tato technologie může být využitá například při
sledování aktuálního zatížení střešních konstrukcí sněhovou pokrývkou či monitoringu osob
v budovách například při zásahu hasičů.  
Program setkání firmy SATTURN a starostů města probíhal ve dvou přednáškových

blocích. V první části si přítomní vyslechli přednášky na téma Jak šetřit energii a Digitální
protikrizový systém, po obědě pak účastníci
byli informováni o stavu digitalizace. Na závěr
si všichni prohlédli zrekonstruované prostory
holešovského zámku.

Změna příspěvku na
péči od 1. ledna 2011
Podle zákona č. 347/2010 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s úspornými
opatřeními v působnosti Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, bude od 1. 1. 2011 příspěvek na péči, který byl doposud vyplácen
ve výši 2.000,- Kč měsíčně, snížen na 800,- Kč
měsíčně. Toto úsporné opatření se týká pouze
osob, které pobíraly příspěvek na péči v I.
stupni a jsou starší 18 let. O této změně bude
jmenovaným osobám zasláno písemné sdělení
o snížení jejich příspěvku.
Bc. Ivana Pospíšilíková, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, tel. 573 521 760

Krásné Vánoce vám chceme přát,
aby  člověk  měl člověka rád, aby
jeden druhému víc štěstí přál
a aby i ten nový rok za to stál.

Účastníci předvánočního setkání, které uspořádala společnost SATTURN v holešovském zámku.

Osadní výbor v Količíně přeje
všem obyvatelům naší obce:
„Příjemné prožití svátků vánočních,
štěstí, lásku, radost, něhu  
a  rodinnou pohodu se
svými nejbližšími.“
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Ocenění za darování krve a práci s mládeží
Holešov (frs) - Rada města
udělila Pamětní list v deskách Zitě
Marečkové z Holešova u příležitosti
jejího padesátého bezpříspěvkového daru krve. Ocenění a věcný dar
předali dárkyni představitelé města
ve čtvrtek 9. prosince. Při té příležitosti rovněž přijali Aloise Reimera
a Vlastimila Tupého, kteří před časem
obdrželi Pamětní medaile Zlínského
kraje za dlouhodobou práci, v rámci
níž se ve svém volném čase věnují
práci s dětmi a mládeží.
Alois Reimer - Po roce 1970
navázal na své vlastní působení
ve skautském oddíle a vedl Turistický oddíl mládeže Holešov. Po roce
1989 začal vést 1. oddíl skautů,
od roku 1992 se stal také vedoucím
střediska. Za tuto dobu prošlo jeho
oddílem velké množství dětí z růz-

ných sociálních vrstev, z některých
vychoval své nástupce. Kromě akcí
typických pro skauty se členové jeho
oddílu účastnili také několika soutěží,
dvakrát se dostali až do celostátního
kola Svojsíkova závodu.
Vlastimil Tupý - Byl nominován
za celoživotní práci s dětmi a mládeží
v obci Třebětice. Od roku 1973 stál
v čele místní jednoty bývalého Sokola
začleněného do ČSTV, v roce 1991
se zasloužil o obnovu Sokola Třebětice a doposud je jeho starostou.
V místní sokolovně probíhají pravidelná cvičení především pro děti a dorost, kterým se Vlastimil Tupý stále
věnuje. Od roku 1995 se s mládeží
pravidelně účastní všesokolských
slavností, Běhu Terryho Foxe, pro
malé děti organizuje mikulášské nadílky, dětské šibřinky a další akce.

Představitelé města předávají ocenění v kanceláři starosty.

Zastupitelstvo zasedne letos naposledy
Poslední letošní jednání Zastupitelstva
města Holešova se uskuteční v pondělí 20.
prosince 2010 od 16.00 hod. 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. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 5.
Zpráva o činnosti orgánů města 6. Úplatné nabytí
vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ 7. Změna rozpočtu města Holešova č.
6/2010 8. Rozpočet města Holešova na rok 2011
9. Volba členů výborů zastupitelstva města 10.
Schválení odměn neuvolněným členům zastu-

pitelstva města 11. Zveřejnění záměru prodeje
části městského pozemku p.č. 772/1, k.ú. Holešov
12. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 607, k.ú. Tučapy u Holešova
13. Prodej městského pozemku p.č. 1962/2, k.ú.
Holešov 14. Zveřejnění záměru směny pozemků
p.č. 82/1 a PK 118, vše k.ú. Žopy 15. Zveřejnění
záměru prodeje částí městského pozemku p.č.
440/2, k.ú. Žopy 16. Zveřejnění záměru směny
části pozemku p.č. 1923/29 s částmi městských
pozemků p.č. 19253/3 a p.č. 1925/24, vše k.ú.
Holešov 17. Prodloužení platnosti „Programu regenerace městské památkové zóny v Holešově“
na rok 2011 III. Diskuse členů zastupitelstva města
IV. Diskuse občanů města V. Přednesení souhrnu
přijatých usnesení VI. Závěr.

Advent zahájily
vánoční trhy
Pokračování ze str. 1
Trhový víkend nejen naplnil oči a vyprázdnil
peněženky návštěvníků, bohaté bylo i občerstvení
počínaje typickými vánočními teplými nápoji - punčem, grogem, svařeným vínem, přes klobásy, bramboráčky až po stále oblíbenější sladké trdelníky.
Takže kdo se odvážil do třeskutého mrazu, ani letos
nelitoval. Ale vánoční atmosféra pod holešovským
vánočním stromem zdaleka nekončí - každý den až
do 23. prosince je zde otevřen stánek Klubu umění
a řemesel nejen s vánočními nápoji pro dospělé
i děti, ale i s lahodnými bramboráčky, zdobenými
perníčky a dalšími vánočními drobnostmi.
Karel Bartošek
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Holešovsko zachvátila sněhová kalamita, kruté mrazy a požáry.
Shořela výrobna nábytku, chata i auto

Objekt stolárny lehl popelem uprostřed mrazivého počasí v sobotu 4. prosince.
Holešovsko (frs) - První prosincový víkend
byl na Holešovsku nejen ve znamení krutých
mrazů, ale také větších požárů.
V sobotu 4. 12. v 17:12 hodin bylo operační a informační středisko hasičů informováno
o rozsáhlém požáru stolárny - výrobny nábytku
v Holešově. „K požáru ve 2. stupni dle požárního
poplachového plánu vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Holešov společně s jed-

notkou sboru dobrovolných hasičů města Holešov, které dále posílily jednotky profesionálních
hasičů stanic Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž,
Zlín, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
Prusinovice a Zahnašovice. Na místo vyjel také
velící důstojník směny a krajský vyšetřovatel,“
uvedl Štefan Hrtús z Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje.
Po příjezdu na místo byl velitelem zásahu
potvrzen rozsáhlý požár, který zachvátil téměř
celý cihlový objekt výrobny o rozměru 25 x 35
metrů. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno,
že se v objektu nenachází žádné osoby. Následně
byly okamžitě započaty hasební práce a dále byla
organizována činnost jednotek požární ochrany
s cílem vynést z objektu nebezpečné hořlavé látky, svařovací agregát, stroje a nářadí. Nasazena
byla rovněž výšková technika a speciální pila,
za pomoci které bylo prováděno rozřezání části
odsávání s cílem zabránit rozšíření požáru na vedlejší objekt. Požár se podařilo lokalizovat v 19:24.
„Práce zasahujících složek Integrovaného
záchranného systému byla komplikována teplotou 15 stupňů pod nulou. V místě zásahu se
nacházely zamrzlé nepoužitelné hydranty, a proto
byla zřízena kyvadlová doprava vody,“ sdělil Šte-

fan Hrtús. V okolí požáru bylo prováděno měření
na přítomnost nebezpečných látek s negativním
výsledkem. Vzhledem k příznivým rozptylovým
podmínkám, kdy kouř a zplodiny hoření stoupaly
přímo nahoru v dostatečné vzdálenosti od obydlené zástavby, nebylo po dohodě velícího důstojníka směny a vedení města Holešov prováděno
preventivní informování okolního obyvatelstva.
Předběžná škoda byla vyčíslena zhruba
na jeden milion korun. Společně se zlínskými
kriminalisty vyloučil, že by oheň někdo založil
úmyslně. Podle Simony Kyšnerové z krajského
policejního ředitelství byla příčinou požáru zřejmě
nedbalost pracovníka firmy. Plameny napáchaly
předběžnou škodu za milion korun.
K dalšímu požáru došlo v neděli 5. prosince v Dobroticích. Dvě profesionální jednotky
a pět jednotek dobrovolných hasičů zasahovaly
u požáru chaty v Dobroticích. Kromě hasičů byli
na místě také strážníci městské policie a státní
policisté. Oheň způsobil podle informací hasičů
škodu 500 tisíc, zásahem byla zachráněna hodnota ve výši zhruba 300 tisíc.
Mrazivý a ohnivý víkend završil požár automobilu, který hasiči likvidovali v pondělí u Zahnašovic.

Sněhová kalamita odřízla Bořenovice od světa
Holešovsko (frs) - Razantní počátek zimy zažila celá Česká republika
a s ní i Holešovsko začátkem prosince.
Vydatné sněžení doprovázené větrem
postihlo region hlavně ve středu 1.
prosince. Všechny silnice byly odpoledne a večer obtížně sjízdné, někde se tvořil led, jinde zase závěje.

Některé obce byly v průběhu noci
a čtvrtka odříznuty od světa. Mezi nimi
například Bořenovice či Pacetluky.
Komplikace nastaly ve středu
ve dvě odpoledne, kdy začalo hustě
sněžit. Už v patnáct hodin přestali
silničáři cestu do Bořenovic upravovat, protože sotva ji odhrnuli, vozovku

Sněhová nadílka v ulicích Holešova.

4

opět zavál sníh. Uzavírka jediné přístupové silnice do obce trvala přes
22 hodin. Ve středu 1. prosince se
obyvatelé Bořenovic nemohli dostat
domů, ve čtvrtek ráno se zase nedostali do školy a do práce. Obecní úřad
proto na požádání vydával potvrzení,
že důvodem byla sněhová kalamita. Obec postihují sněhové kalamity
opakovaně. Silnice do Bořenovic leží

v místě, kde často fouká silný vítr,
který dokáže velmi rychle zakrýt vozovku velkou vrstvou sněhu. Potíže
s průjezdností byly také na silnici
z Holešova do Tučap.  
O víkendu 4. a 5. prosince pak
sněžení vystřídal mráz, kdy teplota
na Holešovsku klesla hluboko pod
minus deset stupňů.    
Foto Robert Rohál
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Do čela mikroregionu byl zvolen starosta Kostelce u Holešova
Holešov - Novým předsedou mikroregionu Holešovsko se stal starosta Kostelce
u Holešova Radoslav Pospíšilík. Na prvním
zasedání mikroregionu po podzimních komunálních volbách, které se uskutečnilo ve středu
1. prosince v zasedací místnosti městského
úřadu v Holešově, o tom rozhodli členové tohoto
orgánu - nově zvolení starostové devatenácti
obcí, které mikroregion tvoří.
Po komunálních volbách došlo k výměnám starostů celkem v sedmi obcích. Zatímco
v minulém volebním období mezi nimi byla
pouze jedna žena - starostka Němčic Marie
Procházková, která je nyní místostarostkou
- po volbách stojí ženy v čele Prusinovic  a Kurovic. Nejdéle sloužící starosta stojí v čele
Horního Lapače. V minulých týdnech zahájil
již šesté volební období.
Na prvním jednání mikroregionu Holešovsko informovala následně zástupkyně Technic-

kých služeb (TS) Holešov o zvýšení cen za svoz
tuhého domovního odpadu od 1. ledna 2011,
které bude tato firma účtovat obcím. Starostové
se rovněž dozvěděli, že v lednu zahájí v areálu
TS provoz odpadové centrum.
O bezpečnostní situaci v regionu informoval přítomné velitel Obvodního oddělení Policie
ČR Holešov Jan Novák. Jak uvedl, v posledních
měsících zaregistrovali policisté na Holešovsku
zvýšenou majetkovou trestnou činnost, zejména vloupání do obchodů a restaurací. Upozornil
rovněž na výskyt tzv. podomních prodejců, kteří
se snaží pod různými záminkami dostat do domácností občanů, zejména starších lidí a poté je
okradou. Pachatele loupeží již policisté zadrželi.
Podrobně o tom informujeme na jiném místě.
Noví starostové mikroregionu Holešovsko
Bořenovice - Jakub Bednárek
Holešov - Zdeněk Janalík

Horní Lapač - František Kolečík
Kostelec u Holešova - Radoslav Pospíšilík
Kurovice - Lenka Koutná (nová starostka)
Lechotice - Petr Maňásek
Ludslavice - Miroslav Konečný
Martinice - Oldřich Stískal
Míškovice - Petr Zelina
Němčice - Michal Štěpánek (nový starosta)
Pacetluky - Ladislav Darebník
Pravčice - Jaroslav Šašek
Prusinovice - Květoslava Smolková
(nová starostka)
Přílepy - Rudolf Solař
Roštění - Martin Škrabala (nový starosta)
Rymice - Martin Bartík (nový starosta)
Třebětice - Čestmír Stratil (nový starosta)
Zahnašovice - František Němec (nový starosta)
Žeranovice - Antonín Dokoupil
(frs)

Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 22. listopadu 2010
Přijaté usnesení č. 170/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu Ing. Ludvíka
Urbana a Gabrielu Hradilovou.
Přijaté usnesení č. 171/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení: Josef Bartošek,
Miroslav Kunc a Mgr. Svatava
Ságnerová.
Přijaté usnesení č. 172/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený a upravený
program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne
22. listopadu 2010.
Přijaté usnesení č. 173/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 14. října
2010.
Přijaté usnesení č. 174/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva
města Holešova.
Přijaté usnesení č. 175/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
určilo v souladu s § 6 odst.
5) písm. f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, zastupitele Bc.
Jaroslava Chmelaře pro plnění
úkolů při pořizování územně
plánovacích dokumentací města Holešova a jejich změn v rozsahu příslušných ustanovení
stavebního zákona. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 176/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku ze psů dle předloženého
návrhu. 2. obecně závaznou vy-

hlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné
technické herní zařízení povolené
MF podle jiného právního předpisu
dle předloženého návrhu. 3. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého a upraveného návrhu. 4. obecně závaznou vyhlášku
č. 7/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
dle předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 177/2010.
Zastupitelstvo města Holešova I schválilo návrh na řešení
nesouladu mezi příjmy a výdaji
města přijetím překlenovacího
úvěru ve výši 5 mil. Kč a II pověřilo starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka jednáním s Komerční bankou, a.s., o předložení nabídky úvěrové smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: 30. 11. 2010.
Přijaté usnesení č. 178/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I schválilo smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/
BKM/2593/2010-BKMM s ČR
- Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha,
na převod id. 1/2 pozemku p.č.
208/35, ostatní plocha, zeleň, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
II pověřilo starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 179/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I schválilo 1. bezúplatné nabytí
pozemku p.č. 3315/5, o výměře
2.692 m2, orná půda, k.ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešov. 2. bezúplatné nabytí pozemku p.č.
3445, o výměře 1.914 m2, orná
půda, k.ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Holešov. 3.
bezúplatné nabytí pozemku p.č.
3481/1, o výměře 1.942 m2, orná
půda, k.ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Holešov.
II pověřilo starostu města jednáním o bezúplatném převodu pozemků p.č. 3315/5, orná
půda, p.č. 3445, orná půda, p.č.
3481/1, orná půda, k.ú. Holešov,
s ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 180/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 181/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 1962/2, orná půda, o výměře
375 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 182/2010. Zastupitelstvo města Holešova I zřídilo dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, na volební období 2010-2014 finanční
výbor v počtu 9 členů a kontrolní

výbor v počtu 9 členů. II. zvolilo dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, na volební období 2010-2014 předsedou finančního výboru Ing. Pavla Karhana
a předsedkyní kontrolního výboru
JUDr. Jarmilu Pokornou. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 183/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo dle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, změnu jednacího řádu Zastupitelstva města
Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 184/2010. Zastupitelstvo města Holešova delegovalo dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, jako
svého zástupce do představenstva společenství Svazek obcí pro
hospodaření s odpady - pobočka
Bystřice pod Hostýnem na volební
období 2010-2014 Ing. Miroslava Strnada, ředitele společnosti
Technické služby Holešov, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: bezodkladně.
Nepřijaté návrhy na usnesení
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo uplatnění předkupního práva, odkoupení id. 1/8 pozemku p.č. 629, výměra 31 m2,
zastavěná plocha, od ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových za cenu 1.060 Kč.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Ludvík Urban
ověřovatel zápisu
Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu
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Policisté zadrželi pachatele devíti loupeží
Holešovsko (frs) - Jako by to měl velitel policejního oddělení v Holešově připravené. Ve středu
1. prosince informoval nové a staronové starosty
mikroregionu Holešovsko o tom, že se v poslední
době zvýšil počet vloupání do hospod a obchodů.
Již o čtyři dny později mohl starosty i občany
regionu uklidnit. Pachatele jsme zadrželi.
V sobotu 4. prosince totiž krátce po krádeži zadrželi holešovští policisté dva pachatele.
Jednalo se o třiatřicetiletého a šestatřicetiletého
muže z Holešovska. Ti se během posledních dvou
měsíců vloupávali do hospod a barů v Holešově
a okolí. „Vzhledem k opakujícím se vloupáním
zaměřili policisté svou pozornost na restaurační
zařízení ve zdejším regionu, což brzy přineslo pozitivní výsledek. Když v sobotu v nočních hodinách

prováděla policejní hlídka kontrolu hospody v obci
Němčice, uviděla, jak odtamtud utíkají dva muži.
Policisté se proto za nimi ihned vydali. Při pronásledování podezřelé několikrát vyzývali, aby zastavili. Ti však na výzvy nereagovali. Jeden z mužů se
schoval v blízkém objektu zemědělského družstva.

Falešný elektrikář okrádající seniory dopaden
Počátkem dubna letošního roku se neznámý pachatel vloudil do domu sedmaosmdesátileté ženy z Kostelce u Holešova. Představil
se jako zástupce společnosti, která dodává
elektrický proud do domácností. Po starší
ženě požadoval zaplacení dluhu za elektřinu
ve výši tisíc dvě stě šedesát korun. Stařenka
se ale oklamat nenechala a peníze mu nedala.
Po jeho odchodu vše nahlásila policii. O sedm
dní později se falešný elektrikář obdobným způsobem pokusil vylákat peníze ze sedmaosmdesátiletého muže z Kunkovic. Starší pán si byl
jistý, že žádný dluh za elektřinu nemá, a zaplatit
odmítl. Naštvaný zloděj proto rozsvítil všechna
světla v domě a poté seniora vybídl, aby si je
pozhasínal. Starší muž poslechl. Mezitím mu
však zloděj z obývacího pokoje ukradl dvacet
tisíc korun. V polovině měsíce května si tento

pachatel vyhlédl dům pětaosmdesátileté ženy
ve Střílkách. Pod stejnou historkou se vnutil
do domu. Penzistka mu uvěřila a dluh ve výši
tisíc čtyři sta padesát korun zaplatila. Navíc
po jeho odchodu zjistila, že jí chybí peníze
v peněžence. Celkem tak přišla o více než tři
tisíce korun.
„Kroměřížští kriminalisté odvedli výbornou
práci. Pachatele se jim podařilo po delším šetření zjistit. Jednalo se o jednačtyřicetiletého
muže z Břeclavska. Ten se pod tíhou důkazů
přiznal nejen k trestné činnosti na Kroměřížsku,
ale i k jednomu případu v Tlumačově. Vzhledem
k tomu, že se muž obdobných činů dopustil již
v minulosti, hrozí mu nyní až tři roky vězení,“
uvedla Simona Kyšnerová z Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlíně.
(sov)

Krátce nato byl policistou dopaden. Druhý pronásledovaný utíkal přes pole směrem k obci Pravčice. Výzvy policisty k zastavení nedbal, dokonce
nereagoval ani na varovný výstřel do vzduchu ze
služební zbraně. Vběhl do lesního porostu a ukryl
se v houští, kde byl nakonec policistou zadržen,“
popsala dramatické zadržení Simona Kyšnerová
z krajského policejního ředitelství.
Oba zadržení pak byli převezeni na obvodní
oddělení v Holešově. Tam se k trestné činnosti
přiznali nejprve policistům obvodního oddělení
a později i kriminalistům. Muži se vloupali do devíti restauračních zařízení na Holešovsku. Kradli
především alkohol a cigarety. Svým jednáním
způsobili majitelům škodu téměř sedmdesát dva
tisíc korun. Nyní jim hrozí až pět let vězení.

Zloděje chytil při činu
Rymice (red) -  Vrchní inspektor oddělení
obecné kriminality v Kroměříži zahájil v minulých dnech trestní stíhání proti dvaadvacetiletému muži z Kroměříže za pokus těžkého ublížení
na zdraví a krádeže ve spolupachatelství.  V úterý 7. prosince byl hodinu po poledni okraden
o 500 eur a deset tisíc korun sedmačtyřicetiletý
technik společnosti provádějící vrty v prostorách
firmy v Rymicích. Při činu pachatele chytil a měl
s nimi potyčku. Poškozeného pachatelé následně srazili autem, takže rozbil čelní sklo a poté
přepadl přes střechu. Naštěstí utrpěl jen drobné
oděrky.  Po vozidle i po osádce bylo vyhlášeno
pátrání. Krátce nato vozidlo odpovídající popisu
zastavila policejní hlídka v ulici Hulínská v Kroměříži. Ve vozidle se nacházeli dvě ženy a dva
muži. Policisté navíc zjistili, že na spolujezdce
je vydán příkaz k zatčení. Pachateli hrozí až
deset let vězení.

Restaurace Cukrovar
ve Všetulích
znovu otevřena
Salonek pro 20 až 50 osob
i více.
Přijďte s námi oslavit
Silvestr roku 2010.
Velký výběr hotových jídel,
minutek, salátů atd.
Svatby, oslavy, firemní večírky, školení,
semináře, pohřební hostiny…

Volejte na tel.: 725 294 375
Další informace včetně poledního menu
na webových stránkách
www.restauracecukrovar.cz
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Žáci policejní školy darovali v Baťově nemocnici krev
V rámci profesní přípravy se studenti 3.
ročníku maturitního vzdělávání VPŠ a SPŠ MV
v Holešově zúčastnili 10. listopadu 2010 třetího
ročníku konference „Cesty krve“, kterou organizovala Oblastní pobočka Českého červeného
kříže ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB.
V rámci konference vystoupila primářka
transfuzního oddělení Krajské Baťovy nemocnice MUDr. Yveta Stavařová, která hovořila
o problematice dárcovství krve. Tisková mluvčí
krajské Policie ČR ve Zlíně mjr. Ing. Jana Bartíková seznámila přítomné s událostmi, při kte-

rých právě darovaná krev může zachránit lidský
život. O potřebě krve, jejím složení a funkci v organismu mluvil vedoucí lékař záchranné služby Zlín MUDr. Tomáš Novotný. Na konferenci
byl představen projekt „Pomáháme pomáhat“
studentů olomouckých vysokých škol, který se
snaží zviditelnit a zvýraznit nutnost dárcovství
krve. V neposlední řadě byli oceněni dárci krve
Zlatým křížem III.
Konference byla velmi zajímavá a studenti si odnesli velké množství informací a někteří i myšlenku o vlastním dárcovství krve.
A od myšlenky byl jen krok k činu.

Terénní asistenční služba
Holešov
V březnu letošního roku
vznikla v Holešově nová sociálně
aktivizační služba - Terénní asistenční služba Holešov pod záštitou
Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi o.p.s. Vsetín. Tato sociální
služba slouží rodinám s nezletilými
dětmi, které se nachází v tíživé
životní situaci. Do těchto rodin dochází dvě terénní sociální pracovnice.  Posláním služby je podpora
rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci, a vytvořit
tak bezpečné prostředí pro zdárný
vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí v Holešově a přilehlých
obcích. Terénní pracovnice se zaměřují zejména na pomoc při prevenci sociálně patologických jevů,
pomoc při výchově a organizaci
volnočasových aktivit dětí, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů i obstarávání osobních záležitostí. Zároveň terénní asistenční
služba zprostředkovává svým klientům bezplatnou právní pomoc
i dobrovolné dárcovství. V letošním
roce pracovala Terénní asistenční služba Holešov s téměř třiceti
rodinami.
Tímto bychom rády poděkovaly všem spolupracujícím subjektům
z řad městského úřadu i školských
zařízení a popřály všem občanům
města Holešova a okolních obcí
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2011.

Pracovnice Terénní asistenční
služby Holešov
Kontakty: vedoucí Terénní
asistenční služby Holešov Mgr. Petra Lazárková, tel. 734422131,
mail: petra.lazarkova@azylovydum.cz, www.azylovydum.cz.  

Ve středu 24. listopadu si 8 studentů
na vlastní kůži poprvé vyzkoušelo, co obnáší
dárcovství krve. Ve zlínské Baťově nemocnici
byli jako prvodárci darovat krev. Jejich pocity pomoci někomu druhému převýšily jistou nervozitu
ze samotného odběru. Doprovázel je a sám jim
šel příkladem třídní učitel 3. A  Mgr. Antonín Nášel,  který je pravidelným dárcem. Poděkování
patří těmto studentům: Stojaníková Jitka,
Němcová Vendula, Krejzlíková Olga, Meca
Lukáš, Nykl Libor, Muzafarová Angelika,
Němcová Tereza, Hanušová Veronika.
Mgr. Kotoučová, Mgr. Nášel

Radnice podpořila kurz protidrogové
prevence a rizikového chování
Odborné učiliště (OU) Holešov pořádá každoročně protidrogový kurz
pro žáky prvního ročníku za finančního přispění Městského úřadu v Holešově.  Nejinak tomu bylo i v  letošním školním roce 2010/2011.   
Kurz je zaměřen na poznání sebe sama a na protidrogovou prevenci.
Formou her a diskusí pracují žáci s daným tématem a mají možnost se
k němu vyjádřit. Účelem kurzu je naučit se rozeznávat lidské hodnoty,
umět se začlenit do kolektivu, komunikovat, vyslechnout druhého, umět se
čestně prosadit, vědět, jak se chovat k nadřízenému. Cílem je také získat
základní sociální gramotnost a naučit se nepotřebovat drogy, neboť ten kdo
si hraje (má koníčky, práci, životní náplň, našel životní smysl), drogy nepotřebuje. Žáci se svým svobodným vyjadřováním k nejrůznějším tématům
učí obhajovat svůj názor a přitom respektovat názory druhých. Kurz má
pomoci mladému člověku při uvědomění si své vlastní hodnoty a pomoc
při hledání životní orientace v dnešním složitém světě.
Poděkování patří Městskému úřadu v Holešově za finanční
podporu projektu. Bez jeho podpory by se tento kurz, který pomáhá
mladým lidem, nemohl uskutečnit.
Mgr. Straka Radek, učitel OU Holešov

Podpořte projekt terénní
asistenční služby v rodinách
s dětmi. Odešlete dárcovskou
SMS ve tvaru DMS AZYLAK
na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi o.p.s. obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově
přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS
ROK AZYLAK na číslo 87 777
a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.
darcovskasms.cz.
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Peer program pokračoval dalším školením gymnazistů
V pátek 3. 12. 2010 se konala
další schůzka žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, kteří jsou
v letošním roce zapojeni do Peer
programu na této škole. Již podruhé se 16 žákyň a žáků setkalo,
tentokrát na půdě své školy, aby
si nejdříve vyslechli metodickou
část, věnovanou komunikaci mezi
mládeží, a poté pokračovali částí

diskusní. První prezentaci provedla
Mgr. Irena Prokšová, metodička
prevence při Krajské pedagogicko-psychologické poradně a ZDVPP
Zlín, která se ve své přednášce
zaměřila na problémy komunikace
mezi dnešní mládeží, problémy
šikany a kyberšikany. V další části
diskutovali žáci gymnázia o pravidlech Peer programu v letošním

Účastníci Peer programu na setkání v prostorách holešovského gymnázia.

roce, o jeho náplni a zaměření.
Další schůzka účastníků proběhne ještě před vánočními svátky

a bude zaměřena na výstupy dvojic
studentů ve třídách ZŠ.
Mgr. Svatava Ságnerová

Poděkování výtvarníkům
z 1. ZŠ Holešov
Dovolte mi pomocí těchto řádků
poděkovat dětem z 1. ZŠ Holešov,
které vytvořily originální díla na papírových taškách, které ozdobí dobročinný bazar Naděje o. s. Zlín.
Velké poděkování patří Mgr. Jar
mile Hanáčkové. Nápad čistě bílé
tašky oživit dětskou kresbou paní učitelku okamžitě nadchl a bez váhání se
s dětmi pustily do práce. Zimní rado-
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vánky, téma Vánoc, s tím vším si malíři
hravě poradili. Ze všedních tašek se
staly originální dárkové tašky, které
si spolu se zakoupenými předměty
odnesli návštěvníci 1. dobročinného
bazaru ve Zlíně, který se uskutečnil
dne 7. 12. od 10 do 19 hodin na Masters of Rock ve Zlíně.  
Zuzana Šlúchová
Naděje o.s. Zlín

www.holesov.cz
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Nekonečné popojíždění Hulínem je minulostí

Holešov byl prakticky napojen na dálniční síť
Region (frs) - Napojení Holešova na dálniční síť bylo prakticky
dokončeno. I tak lze interpretovat
nedávné otevření dálničního úseku
z Kroměříže k tak zvané moravské
křižovatce mezi Hulínem a Pravčicemi. Nekonečné popojíždění
napříč Hulínem je minulostí. Silnici přes Třebětice do Holešova
lze brát jako svého druhu dálniční přivaděč, po kterém je možné
z Holešova dálnice dosáhnout
bez zbytečného zdržování za deset minut.
Nově otevřený úsek dálnice
z Kroměříže však nekončí u Hulína, ale pokračuje až do Otrokovic,
kde navazuje na městský obchvat
zprovozněný v roce 2006. S dálniční sítí je tak konečně spojen
i samotný Zlín, byť ke spokojenosti
řidičů jistě chybí krátký úsek v Malenovicích, kde dopravu stále ještě
brzdí dvoupruhové  úzké hrdlo.     
„Ředitelství silnic a dálnic 3.
prosince 2010 slavnostně zprovoznilo nových 18,5 kilometru
dálničních komunikací mezi Kroměříží a Otrokovicemi. Pět kilo-

metrů dálnice D1 a 13,5 kilometru
rychlostní silnice R55 na sebe navážou na tzv. moravské křižovatce
v blízkosti Hulína,“ uvedla tisková
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) Martina Vápeníková. Tímto úsekem se formuje dálniční síť
na území střední Moravy. Moravská
křižovatka u Hulína totiž po svém
definitivním dokončení umožní cestovat do těchto směrů: D1 na Brno
a Prahu, D1 na Ostravu a Polsko,
R55 na Zlín a Břeclav, R49 na Zlín
a Slovensko.
„Zprovozněním uvedeného
dálničního úseku se nejen výrazně
zkrátí cesta všem řidičům směřujícím do Zlína. Rovněž se eliminuje negativní působení tranzitní
dopravy na obce v původní trase,
zejména pak v Hulíně, a odstraní se řada nebezpečných úseků.
Naplní se tím i projekt Tomáše Bati
z roku 1937 o dálničním spojení
Zlína se zbytkem republiky, ale
i s evropskou dálniční sítí,“ sdělil
ředitel ŘSD Jiří Švorc.
„Zprovozňovaný úsek je součástí stavby Kroměříž-východ -

Říkovice. Dokončení úseku mezi
křižovatkou Hulín a obcí Říkovice bylo znemožněno mimořádně
nepříznivými povětrnostními podmínkami s vydatnými dešťovými
srážkami, což se projevilo zvýšením hladiny podzemní vody v celé
oblasti stavby, a tím i potřebou
mimořádných sanačních opatření.
Z důvodu dodržení požadovaných
kvalitativních parametrů stavby se
investor stavby, ŘSD, rozhodl vyčkat na dostatečnou konsolidaci
násypů a posunul dokončení napojení D1 na I/55 u Říkovic do června
2011,“ dodala mluvčí ŘSD.   Jak
úsek D1, tak R55 jsou ve výstavbě
od roku 2008
Informace o stavbě D1
Cena stavby: 4 539 121 653 Kč
Délka: 11 300 m + 2 800 m R55
Datum zahájení: 04/2008
Datum zprovoznění: 12/2010,
resp. 06/2011
Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, mimo lesní porosty. Stavba zahrnuje kromě

hlavní trasy 9 přeložek silnic I., II.
a III. třídy, místních komunikací
a polních cest, 9 dálničních a 5
silničních mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky se silnicí I.,
resp. II. třídy a 1 mimoúrovňovou
křižovatku s rychlostní silnicí, 3
opěrné zdi, vybudování systému
odvodnění, dopravního značení,
přeložky inženýrských sítí, stavbu
protihlukové stěny a realizaci vegetačních úprav.
Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu
zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín
(výhledově i v Přerově).
Informace o stavbě R55
Název: D1 Kroměříž-východ
- Říkovice
Název: R55 Skalka - Hulín
Cena stavby: 2 814 999 761 Kč
Délka: 10 800 m
Datum zahájení: 07/2008
Datum zprovoznění: 12/2010
Komunikace je součástí souboru staveb rychlostní silnice R55
Olomouc - Břeclav. Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc,
Přerov, Hulín, Tlumačov,
Otrokovice, Napajedla,
Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav.
V některých úsecích
přesáhlo dopravní zatížení
již dávno únosnou mez.
Ve jmenovaných sídlech
je současná doprava vedena středem města nebo
obce, což má negativní vliv
na život a zdraví obyvatel
ve zmiňovaných městech
a obcích (velká nehodovost - často se smrtelnými
zraněními - hluk, exhalace,
rozdělení obce).
Zprovozněním stavby rychlostní silnice R55
v úseku Skalka - Hulín
dojde k dopravnímu uvolnění současné silnice I/55,
a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život
v uvedených obcích. Trasa
je vedena volným nezastavěným územím převážně
po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů.
Stavba zahrnuje kromě
hlavní trasy přeložky silnic III. tříd, účelových komunikací a polních cest,
11 mostních objektů, 4
zárubní zdi, vybudování
systému odvodnění, dopravního značení, přeložky
inženýrských sítí, stavbu
protihlukové clony a realizaci vegetačních úprav.
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Den otevřených dveří 3. ZŠ Holešov se nesl v předvánočním duchu
Přichází ojedinělý čas plný tajemné atmosféry, čas vůně jehličí a ozdobených stromečků,
čas, kdy k sobě lidé mají blíže.
Také naše škola žije a dýchá adventním
časem. Pro veřejnost a malé kamarády z MŠ
Sluníčko jsme záměrně na tento termín připravili
den otevřených dveří.
V tento den mohl každý ze zájemců zavítat
do vyučovacích hodin a na vlastní oči vidět své
dítko v hodině, případně v reálu sledovat práci
pedagogů.
Mnoho návštěvníků zaujal tradiční prodejní
jarmark, který nabízel originální keramiku, vý-

robky z perníku, ručně vyráběná mýdla a šperky, dokonce i zdravé vánoční cukroví a spoustu
dalších krásných výrobků.
Součástí dne otevřených dveří bylo také
kulturní vystoupení, o které se postarali flétnisté, žáci dramatického kroužku a malí zpěváci
pěveckého sboru Plamínek.
K dobré atmosféře celého dne napomohly
i paní kuchařky, které návštěvníkům napekly
chutné perníčky, podával se také voňavý čaj,
případně vánoční punč.
Za vydařený den děkuji všem dětem a dospělým, kteří se se svým umem na dnu otevře-

ných dveří prezentovali. Ráda bych poděkovala
za velmi zdařilou akci.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřála:
ať každý z nás nalezne v přicházejících Vánocích vše, co potřebuje - zdraví, lásku, porozumění, pokoj a také trošku štěstí.
Krásné Vánoce.

Mgr. Jitka Heryánová
ředitelka školy

Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Den otevřených dveří i doprovodný program se nesly v duchu předvánoční atmosféry.

Všem našim zákazníkům děkujeme
za projevenou přízeň,
přejeme hezké prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku.

ADVENT V ŽOPÍCH. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu zorganizovali v sobotu 11. prosince členové místního osadního výboru na návsi
v Žopích. Milé akci byli vedle místních přítomni také představitelé města
a farnosti. Součástí programu bylo kromě jiného vystoupení dětí z mateřské školy, vypouštění  lampionů či opožděná mikulášská nadílka.
Více fotografií z akce na www.holesov.cz.  
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Členové Dětského parlamentu v Holešově
se sešli se starostou

PALUBKY
tloušťka:
15 mm od 133,- m2
19 mm od 155,- m2
střešní latě
impregnované
stavební desky
ostrohranné

Pozvánka na ples rybářů
Tradiční ples rybářů, který pořádá MRS
MO Holešov, se bude konat 19. 2. 2011 v prostorách internátu VPŠ a SPŠ MV ČR Holešov.
Začátek plesu je v 19.00 hodin. Občerstvení
a tombola zajištěny.
Srdečně zvou rybáři. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

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 do pošty),
tel. 736 115 098

Ve středu 8. prosince se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu
dětí a mládeže se starostou a místostarosty
našeho města. Společné jednání probíhalo
v malé zasedací místnosti - u kulatého stolu.
Po krátkém úvodu, při kterém se představili
členové PDM, se rozvinula zajímavá diskuse. Mladí lidé se ptali na různé oblasti života,
jak politického, tak osobního. Dotazy se týkaly voleb, průmyslové zóny, kulturního života
ve městě, sportu, školství... Nejdříve se členy
PDM debatoval pan starosta Zdeněk Janalík
a ve druhé části ho vystřídali oba místostarostové - pan Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař.
Na závěr oba místostarostové provedli členy
PDM budovou městského úřadu a seznámili
je s jednotlivými odbory. Děkujeme panu starostovi i oběma místostarostům za milé přijetí
a čas, který s námi strávili.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
koordinátorka PDM

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488,
605 922 985.
www.mk-palubky.cz.
prodej:
areál INTEA SERVICE

Chcete být v obraze?
Čtěte holešovsko.
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Je nutná strojová úprava
hostýnské magistrály?
Už druhým rokem jsou na hřebenové trase z Hostýna na Lazy aplikovány některé postupy, které jsou obvyklé v Jeseníkách či Beskydech.
Konkrétně tedy strojová úprava běžecké stopy. Je to jistě bohulibý záměr,
přesto si myslím, že výsledek je diskutabilní.
Zářným příkladem byl první prosincový mrazivý víkend. Na hřebenu
napadlo maximálně dvacet centimetrů sněhu, který rolba zhutnila tak, že
na většině členitých částí magistrály bylo pouze zmrzlé bláto a led. Na rovných
úsecích pak zbytečně široká ujetá vrstva sněhu, která možná vyhovuje bruslařům (ale kolik jich „oraništěm“ z Hostýna na Troják jezdí). Pohodlné stopy,
které si ve sněhu vyjedou samotní běžkaři, těžký stroj nemilosrdně rozdrtí.
Je možné, že záměrem udržovatelů sjízdné magistrály bylo připravit
rolbou tvrdý podklad pro další vrstvy sněhu. Otázkou ovšem zůstává, jestli
se v těch šesti stech hostýnských výškových metrech někdy dočkáme toho,
aby nový sníh napadl dříve, než obleva tvrdý podklad definitivně rozpustí.
Podle mého soudu by bylo prostě nejlepší reflektovat skutečnost, že
za současné klimatické periody a průměrné nadmořské výšky Hostýnských
vrchů nebudou zdejší hřebenovky ani náhodou konkurovat Pustevnám,
Javorníkům, Vsetínským vrchům či Jeseníkám. Nebylo by proto lepší ponechat úpravu bílé stopy hostýnské magistrály v lesních úsecích pouze počasí
a samotným běžkařům? Kromě jiného ušetříme přírodu i pohonné hmoty.
František Sovadina

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.
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Nezapomínejte na staré vánoční zvyky a tradice
Vzpomínáte, jaké vánoční zvyky jste
jako malí - díky vašim rodičům či prarodičům - dodržovali? Vraťte se do dětství a zopakujte si staré vánoční zvyky nebo objevte
nové. Nevíte, jak na to? Tady je inspirativní
přehled těch „nejzákladnějších“…

Lití olova

Nad plamenem se v kovové nádobce (nejlépe ocelové) rozžhaví kousek olova až k bodu
tání. Připravte si nádobu s vodou a tekoucí
olovo do ní opatrně, ale naráz vlijte. Vznikne
tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní
se pak snaží rozpoznat, čemu nebo komu je
odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje,
co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde
to snadno.

Krájení jablka

Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí
jablko. Řez veďte kolmo ke stopce. Obě poloviny se všem ukážou a záleží na tom, jaký
tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako
pěti- nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni
za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní
nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát.
Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte
- od štědrovečerní večeře se nevstává.

Pouštění lodiček

Připravte si lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpulte několik vlašských ořechů
a do prázdných polovin jejich skořápek připevněte nakapaným voskem po jednom úlomku
vánoční svíčky. Svíčky lámejte na kousky cca
2,5 cm dlouhé. Příliš dlouhé svíčky by převrhly
skořápku. Lodičky se zapálenými svíčkami se
nechají plout po vodě.
Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit
a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel
se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.

Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích nebo ve stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté,
různé barvy. Používaly se a místy se ještě
používají na vánoční stromeček. Poezie Vánoc
je s těmito svíčičkami úplně jiná než s dnes
běžnými elektrickými.
Pozor, jsou ale nebezpečné, nebezpečí
požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li
se v blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také
třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapálit větev nad sebou. Svíčky se na stromek
upevňují pérovou svorkou na větve. Na této
svorce je malý držák svíčky a pod ním kroužek
na odkapávající vosk.

Půst

Na Štědrý den se zachovává až do večera
přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat,
se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde
první hvězda.

Stíny

Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.

Střevíc

Svobodné dívky házejí střevícem přes
hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou
doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají
se a odejdou.

Šupiny

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává
několik kapřích šupin, které mají přinést všem
po celý rok dostatek peněz.

Pečení vizovického pečiva

Do mísy se nasype 1 kg hladké mouky
a do vyhloubeného důlku se vlijí 4 dl vody. Poté
se pečlivě těsto zpracovává několik hodin, dokud nevznikne tuhá hladká hmota bez hrudek.
Takto vypracované těsto se uloží v igelitovém
sáčku na několik hodin do chladničky.

Po vyjmutí z lednice se může začít tvořit.
Z těsta se nožem odkrojí potřebná část a modeluje do předem určeného tvaru. Pletou se
copánky, tvoří figurky, zvířátka podle fantazie.
Každé správné vizovické pečivo musí obsahovat pět základních technik. Krájení - např.
okraje křidýlek, stříhání (zobáčky ptáčků), vpichování (očka, ústa), mašličkování a obtisk.
Hřebínkem nebo špičkou nože se na těstě dělá
vroubkování. Nůžkami se také těsto různě zastřihává. Ke konečnému ozdobení vytvořených
tvarů je vhodné použít různého koření.
Poslední fází je pečení. Vyrobené ozdoby
se rozloží na neomaštěný plech a nechají asi
tři hodiny oschnout. Před samotným pečením
je také vhodné potřít výrobky rozšlehaným
vejcem. Plech se vloží do trouby a suší se při
500 °C tři a více hodin. Upečené pečivo se ještě
může ozdobit mašličkami.

U štědrovečerní večeře

Tento večer se chystá o jeden talíř navíc pro náhodného hosta, pod talíř se schová zlatý
penízek, nesmějí chybět ani šupinky z kapra pro
štěstí - to aby se nás držely peníze. Od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo
bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka
zemře.

Knedlíky

Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi
nápadníky, napíše jejich jména na papírek a dá
do knedlíků, které připravuje. Vybere si toho,
„jehož knedlík“ rozkrojí první.

Klepání na kurník

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník.
Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná.
Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.

Třesení bezem

Nezadané dívky třesou bezem a dům,
u kterého začne jako první štěkat pes, je i domem, ve kterém bydlí jejich nastávající.

Holešovský zámek pod prvním letošním sněhem. Foto Robert Rohál
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Reportáž z holešovských Vánoc léta Páně 1375
Vánoční svátky mohou mít i pro naše město
velmi zajímavou příchuť. Zatímco jiná města  či
obce se chlubí světoznámě proslulými betlémy
či nádherou městského vánočního stromu, má
Holešov nepopíratelné světové prvenství. Spis,
autenticky popisující vánoční zvyky a pověry
ve druhé polovině 14. století, jehož autorem
je jeden z našich největších rodáků, Jan z Holešova (1366 - 1436), mimořádně vzdělaný
benediktinský mnich, syn holešovského mana
Ulmana, je nejen prvním odborným popisem
vánočních zvyků v dějinách lidstva, ale vůbec
první etnografickou, národopisnou a folkloristickou odbornou prací, zakládající tuto vědeckou
disciplínu.
Ponořme se tedy v předvánoční době
do tohoto latinsky psaného spisku, nazvaného
Pojednání o Štědrém večeru. Jan z Holešova se
ve svém traktátu odvolává na starého mnicha
Aleše, od kterého získal řadu informací o vánočních zvycích. Ale jistě stejně významné pro
něj byly vzpomínky na slavení štědrého večera
v rodném Holešově. Takže čteme-li Janův popis
vánočních zvyků, vyvstává před námi odraz
toho, jak se Vánoce slavily v našem městě před šesti sty padesáti lety!
Štědrý večer už tehdy byl ve znamení
světla. Jan z Holešova doslova uvádí, že žádný
hospodář není tak chudý, aby v tento večer
nevystrojil své rodině ŠTĚDRÝ VEČER neboli
štědrou potěchu. Nemůže-li více, aspoň udělá

toho večera větší světlo ve světnici. Kdo mohl,
měl samozřejmě být štědrý i jinak - udělat
štědrou večeři svým blízkým, potřebným, ale
i dobytku.
Rovněž do dnešních dnů se uchovala
potřeba pohostinnosti - dle Jana z Holešova
poctiví staří lidé otvírají v této době své domy
až po střechu, aby každý potřebný svobodně
vstoupil a dostal občerstvení.
Také vánoční dárky jsou staré víc než půl
tisíciletí. Dle traktátu je obvyklé posílání dárků
známým a milým lidem, odměňování poslů,
kteří tyto dárky přinesli. A co se dárky myslí?
Podle Jana z Holešova  „to jsou příjemné a vybrané věci, zvláště vonné, vložené mezi dvěma
krásnými miskami“. Věřilo se, že kdo na štědrý
večer neobdaruje jiné, do konce příštího roku
zchudne.
Naše štědrovečerní večeře se smaženým
kaprem a bramborovým salátem byla tehdy,
ve středověku, ještě neznámá. Ale obvyklé bylo
pojídání vánoček a koláčků, na stolech mělo být  
mnoho ovoce, kterým se obdarovávají koledníci, vánočky a koláče (bílé pečivo) a ovoce měly
být na stolech celý štědrý večer společně s noži
tak, aby si každý z čeledi mohl libovolně ukrojit.
Už tehdy se z rozkrojeného ovoce věštilo (naše

krájení jablíček), důležitá byla bílá
barva - bílou slámou se omotávaly
kmeny ovocných stromů, aby příští
rok hodně rodily.
Ještě do předminulého století obvyklé kladení slámy a sena
na podlahu jako připomínka narození Ježíše ve chlévě je pro nás už
neznámé. V době Jana z Holešova
se sláma kladla nejen do jizeb, ale
i na podlahu kostelů. U tohoto zvyku ale náš rodák zvedá karatelský
prst kněze - pozor ale ti, kdož své
rozpustilosti a necudnosti provádějí na oné slámě, jež se o tomto
svátku stele do jizeb. Pozor taky ať
si dají ženy, které s touto slámou
čarují nebo čarují vůbec, budou mít blechy celý
budoucí rok!!!!
Pro nás sice známý, ale již málo dodržovaný zvyk půstu a střídmosti je samozřejmě
pro Jana z Holešova velmi důležitý. Podle něj
se slušní lidé postí do první večerní hvězdy
(nebo do doby, kdy by mohla zazářit, pokud je
zataženo) a po umírněné štědrovečerní hostině
a krátkém spánku vstanou na jitřní mši. Ale
už v tehdejší době zřejmě tento přístup nebyl
jediný - Jan si stěžuje, že je svět plný ohavnosti
a spuštění, a hanba těm, kteří se přejídají, opíjejí nebo až do jitřní hvězdy hrají v kostky, což
zřejmě už tehdy bylo docela obvyklé.
Požadavek půstu byl v době
Jana z Holešova opravdu významný, podle něj se postí i hovada tedy dobytek, kterému se před
večerní hvězdou také nemělo nic
kromě vody podávat.
Kouzlo štědrého večera se
podle Jana z Holešova projevovalo
v některých magických obřadech,
ty jsou ale jiné, než známe my (lití
olova, házení střevíců). Štědrost
tohoto večera se projevuje v jakési
magické hojnosti, a proto tehdy  lakomci míchali penězi v měšci, aby
se jim po celý rok  množily, i když
původní smysl „otevřeného měšce“
byl podle Jana z Holešova takový,
aby správný křesťan měl po ruce
peníze k obdarování chudých a potřebných
o štědrém dnu.
O štědrém večeru platila mezi tehdejšími lidmi spousta zákazů - doporučovalo, či
přikazovalo se nezametat (vymetou se duše
zemřelých předků, které se na štědrý den stahují do obydlí), příst, navíjet, tkát, šít, zatloukat
kůly do země - vším tím by se duše zemřelých
mohly zranit či jinak trpět. Kuriózní byl zákaz
KÝCHAT, aby někdo nezemřel!!! Obvyklý byl
zákaz nakupovat, prodávat a půjčovat - tedy spousta činností, které
my v naší době běžně narychlo,
na poslední chvíli na štědrý den
v rámci přípravy dárků a večeře
děláme, byla vlastně nebezpečná
a zakázaná.
Mezi zákazy, jejichž dozvuky
k nám ještě někde vzdáleně doléhají, byl v některých domácnostech
dodnes dodržovaný zákaz vstávat
od stolu při štědrovečerní večeři.
Hrozilo, že když se od stolu vstane,
přivolává se smrt někoho z domácnosti. Toto riziko se nevztahovalo
na hospodyni, ta samozřejmě obvykle při obsluze vstávat musela.

Ale ani jí se nedoporučovalo vstávat nadbytečně - sice nehrozila smrt někoho blízkého, ale
riziko, že nebudou slepice sedět na vejcích.
Zajímavá je ve spisku zmiňovaná magie příchozího - pokud na štědrý večer přišel
do domu na návštěvu tlustý člověk, znamenalo
to bohatství a hojnost v příštím roce, pokud
přišel hubený, hrozila bída. Pokud přišel zdravý
návštěvník - svitla naděje, že všichni v domácnosti budou zdraví, pokud nemocný, hrozili se
nemocí atd.
Významnou část svého traktátu věnuje Jan
z Holešova koledám a koledování. Rozebírá
(poněkud mylně) původ koled, věnuje se tomuto
slovu etymologicky - a potom zaznamenává
začátek textu nejstarší koledy, která je na světě
známá. Tato staročeská koleda začíná „vele,
vele, vele, stojí dubec prostřed dvoru“. Jedná
se skutečně o prastarou slovanskou píseň,
u mnoha slovanských národů jsou zaznamenány písně se stejnou strukturou (píseň začíná
většinou popisem stromu, který stojí ve dvoře
nebo za humny, na něm jsou pak pověšeny
atributy štěstí, hojnosti apod.). Můžeme se tedy
oprávněně domnívat, že taková nějaká koleda
se zpívala i v našem městě před více než šesti
sty lety. Koledníci tehdy chodili po domech
a vykuřovali je kadidlem - a ženy si často trochu
toho kadidla odsypaly do své pece, aby potom
z něj mohly hádat, jak jsou milovány od svých
mužů i jiných, a samy sebe okuřovat, aby byly
krásnější.
Je tedy před námi středověký Holešov
v době vánoční, mnoho tehdejších zvyků se
překvapivě zachovalo až do dnešních dob,
mnoho se proměnilo a ztratilo svůj původní
význam, některé zanikly a vznikly některé nové.
Ale stejně jako před šesti sty padesáti lety je pro
nás doba vánoční krásným svátkem, svátkem
světla, radosti a štědrosti. A to je hezký pocit
sounáležitosti s našimi dávnými předky, ne?
Karel Bartošek
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CD Tipy

EXPO - PENSION: LIVE 2010
S novým diskem přichází jedna z legendárních regionálních kapel Expo - Pension. Tentokrát nabízí výběr písniček,
které nebyly natočeny ve studiu, nýbrž na
vystoupeních této skupiny, tedy „live“. Album, které přináší jednu pecku za druhou,
bude pokřtěno 26. prosince v zámeckém
New Drive Clubu.  

ATLANTA ROCK: ...THE FIRST TIME
Jedenáct písniček přináší profilové CD
bystřicko-holešovské formace ATLANTA
rock. Zatímco osm svěžích pop-rockových
písní představuje novinkovou tvorbu kapely (s texty Milana Čajánka a Jiřího Lichtberga), dva songy jsou de facto předělávky
z pozůstalosti kapely Reflex. Jedenáctým
titulem je rádiová verze „ploužáku“ Touhy
noci, v němž spolu s kmenovým zpěvákem
kapely Zdeňkem Molkem zpívá „superstarový“ David Spilka.  
RR

Nabídka na DVD?
Jednoznačně dobře koukatelná zábava!
Princ z Persie: Písky času

Iron Man 2

Hlavní hrdina, nevlastní syn vládce Persie,
potká krásnou princeznu, která chrání zázračnou dýku umožňující vrátit čas. Společně pak
bojují proti mocenským intrikám a temným
silám, jež se snaží pomocí dýky ovládnout svět.
Tolik prostinká zápletka, která v jednoduchosti
nezapře svou videoherní minulost. Vybudovala
si však atmosféru pravé pohádky bez digitální
umělosti, v duchu žánru dobrodružné romantiky
ze starých časů a z exotických kulis. Princ z Per-

Ženy mu houfně padají k nohám. Nepřátele kosí s vtipem a grácií. Diváků si podmanil milióny. Řeč je o Tony Starkovi alias Iron
Manovi. Co musí především zaznít, je fakt,
že Iron Man 1 byl filmem jednoho herce. Jen
díky své hlavní hvězdě vydělal celosvětově
stamilióny dolarů a stal se jedním z největších
překvapení roku 2008. Dnes už si nikdo nedovede představit, že by bohatého a zhýralého
playboye s geniálními konstruktérskými dovednostmi hrál někdo jiný než Robert Downey jr.
Předobrazem Tonyho Starka je Howard Hughes,
milionář, vynálezce, filmový mecenáš, excentrik,
génius a podivín. Ale zrovna tak by mohl být
inspirací i samotný Downey jr., který na vlastní
kůži pocítil, jaké to je topit se v penězích, užívat
si slávu a propadnout jejím temným svodům,
přitom zůstat neodolatelně přitažlivý a tajemný.
Bylo úplně jasné, že po velmi vstřícně přijímané
a vydělávající jedničce musí vzniknout pokračování. Režisérem je opět Jon Favreau. Hlavním
zloduchem po Jeffu Bridgesovi je tentokrát
Mickey Rourke v úloze Ivana Vanka. Tento potetovaný zhrzený vynálezce je původem ruský
inženýr, protažený a zocelený řadou východních
kriminálů. Po boku v boji proti Starkovi stane
Justin Hammer v podání Sama Rockwella,
zbrojní magnát a bývalý Starkův konkurent toužící investovat do armády nových bojových strojů.
Pochopitelně ani Iron Man nestojí v poli sám.
Kromě osvědčeného vojenského pomocníka
Rhodeyho Rhodese, hraje ho Don Cheadle,
a krásné asistentky, s tváří Gwyneth Paltrow,
dojde i na nové posily. Je to především ruská notářka Nataša Romanovová a zároveň supertajná
ruská špiónka s krycím jménem Černá vdova,
jíž propůjčila své tělesné vnady zdůrazněné
navíc přiléhavým oblečkem Scarlett Johansson.
Kromě exhibice hereckých hvězd je dvojka
stejně jako jednička především velkou akční
podívanou, ve které auta i roboti vybuchují
po stovkách, čemuž napomáhá maximálně divoká kamera. Když mají vybuchující technologické
zázraky zrovna padla, nastoupí sličné krasavice,
popřípadě sám Stark se svým neomaleným šarmem a ostrým jazykem. Jedním slovem zábava.
Královská, díky nadsázce vtipná, napínavá,
dynamická a moc dobře koukatelná.
Marie Drechslerová

dvd tipy
sie okouzluje švihem, uvolněností a nadsázkou, jako kdyby hrdina chodil do učení ke Třem
mušketýrům, Fanfánu Tulipánovi či Zorrovi.
Je poznat i britská škola humoru a vkusu počínaje režií Mikea Newella a konče nadhledem
hereckých partů: bodře cynického Alfreda
Moliny, temného Bena Kingsleyho a hravě
rošťáckého Jakea Gyllenhaala v titulní roli.
Postavě prince Dastana dodal nejen zářivý
klukovský úsměv a šarm, ale i posilovnou
zocelené tělo. Naštěstí ale princ umí využívat
nejen svých mnohdy až nadlidských atletických schopností, ale i svého fištrónu a hlavně
smyslu pro humor. V tom je mu princezna
Tamina v podání Gemmy Arterton více než
rovnocennou spoluhráčkou. Je roztomile hubatá, ale stejně tak mudrlantská a rafinovaná.
Princ z Persie nic nepředstírá, od první minuty
chce pouze bavit. Počínaje úvodní honičkou
po střechách a konče barvitými a vynalézavými
souboji na život a na smrt. Většina vydařených
akcí se zakládá na osobní fyzické náročnosti
a vskutku frajerské kaskadérské kousky zdobí
důvtipná choreografie završená nápaditými
pointami. Děj má tempo, rychlý vývoj a dost
překvapivých úhybných manévrů. Natáčelo
se v Maroku, které poskytlo vděčné scenérie
písečných dun i městských křivolakých uliček.
Princ z Persie má přitažlivost, jakou vyzařují
přesně vystižené a dobře odvedené žánrové podívané. Takhle má vypadat letní oddechovka. Newell ji vypráví s pochybovačným
úsměvem, a přece s okouzlením jako britský
koloniální důstojník po návratu do londýnského
klubu.

Výběrové album Yvonne Přenosilové - retro, jak vyšije
Přepestrou šňůru hitů z poloviny šedesátých let minulého století nabízí retrospektivní album kdysi populární zpěvačky Yvonne
Přenosilové. Její slibně se rozvíjející kariéru
přerušil příjezd spřátelených armád v srpnu
1968, nicméně počet hitů, které zpěvačka v té
době měla, je obdivuhodný. Dokládá to i tohle

CD HIT
album, které vydává Supraphon v edici Pop
galerie. Z drtivé většiny se vrací k písním, které
z Přenosilové „udělaly“ zpěvačku té doby.
Její specifická barva hlasu, nemalý rozsah
i přidrzlý výraz - to bylo něco naprosto jiného
po éře uhlazených hlasů a hlásků tehdejších
pop zpěvaček. Navíc tu byly další cenné atributy
-  mladistvý drive, zajímavá image i „bigbítová“
parketa, na které se tak hbitě zavedla. Je to
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slyšet v řadě písniček, kde
zpěvačku doprovázejí kapely Mefisto, Olympic nebo
Apollo. Přitom zde nechybějí ani dvě písničky (Come
On Home, When My Baby
Cries), které tehdy ani ne
dvacetiletá Yvonne Přenosilová natočila v Londýně.
Není bez zajímavosti, že obě
písně tehdy vyšly na singlu
pro anglickou gramofonovou společnost PYE...
Ale na retrospektivním
albu najdeme i původní
české písně, které pro ni psali naši hitmakeři
té doby - ať už to byli Karel Svoboda (Zimní království), nebo Ladislav Štaidl (Sklípek), anebo
ty, které zpěvačka zpívá spolu s Karlem Gottem
(Zejtra už ti sbohem dám), Pavlem Sedláčkem

(Oh What A Love) nebo
Petrem Spáleným (Zlý znamení), stejně jako zdařilé
cover verze světových písní, které i v podání Yvonne
přinášejí vzruch a napětí
(Roň slzy, Boty proti lásce,
Tak prázdná, Pipo, Mně se
líbí Bob, Loutka).
Finále alba pak tvoří
několik skladeb z posledních let, jsou mezi nimi duety
s Pavlem Bobkem (Zvláštní
věc, Je mi líto všech andělů,
Cestou dlouhou), nicméně
uhrančivosti zpěvaččiných prvních hitů (kterých
je na tomto albu pěkná řádka) dosahuje snad jen
šanson Fešák, který pro Yvonne Přenosilovou
napsal Karel Kryl.
Robert Rohál
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Program kina Svět
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.
Středa 22. 12. v 19.30 h: ROMÁN PRO
MUŽE - ČR, tragikomedie. Příběh tří povahově rozlišných sourozenců, kteří mají mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. Film podle
bestselleru Michala Viewegha s Miroslavem
Donutilem v hlavní roli. Dále hrají Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová,
Jan Budař a další.
Středa 22. 12. a čtvrtek 23. 12. v 17 h: JAKO
KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY
- USA, rodinná komedie v českém znění. Kitty
Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela
ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí
nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit pouze jí.

je z okna svého bytu…Woody Allen rozehrává
spleť důvěrně známých osudů tentokrát v brilantním hereckém obsazení: Antony Hopkins,
Antonio Banderas, Naomi Watts a další.
Pondělí 27. 12. v 19.30 h: PŘEŽÍT SVŮJ
ŽIVOT - ČR, kombinovaná technika. Rozhodně si nenechte ujít zatím poslední ze snímků
legendy českého surrealistického filmaře Jana
Švankmajera.
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden
v realitě a druhý ve svých snech. Časem přijde
na rituál, který mu umožňuje navštěvovat své
sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství,
o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou
a snem, odchází definitivně do svého snu.
Úterý 28. 12. a středa 29. 12. v 17 h: SHREK
4: ZVONEC A KONEC - USA, rodinná animovaná komedie v českém znění. Co nás
čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější
Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami
vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek,
který vypustil do světa jedno velmi nerozumné
přání.
Kino Svět připravuje na leden 2011:
Středa 5. 1. HLAVA - RUCE - SRDCE
Pátek 7. 1. a sobota 8. 1.
JÍST, MEDITOVAT A MILOVAT
Pondělí 10. 1.
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Sobota 15. 1. a neděle 16. 1.
OBČANSKÝ PRŮKAZ

Neděle 26. 12. v 19.30 h: POZNÁŠ MUŽE
SVÝCH SNŮ - USA, romantická komedie
s titulky.   Příběh vypovídající
o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem ilustruje,
jak lehké je pro naše iluze ze
sebe dělat blázny. Poté, co Alfie
opustí Helenu, aby dohnal své
mládí a věnoval se svobodomyslné dívce na telefonu, se
Helena začne řídit praštěnými
radami kartářky. Sally, nespokojená ve svém manželství, se
zamiluje do pohledného majitele galerie Grega a její manžel
Roy, nervózně čekající na reakci
na svůj první rukopis, se zblázní
Záběr ze Švankmajerova filmu Přežít svůj život.
do tajemné ženy, kterou pozoru-

Korálky v knihovně
Městská knihovna Holešov a Občanské sdružení rodičů a přátel školy Korálky z Kroměříže vás
zve na vánoční prodejní výstavku „KORÁLKY“
výrobků dětí ze Speciální školy pro žáky s více
vadami v Kroměříži, která se koná 9. - 30. prosince v holešovské knihovně.
(red)

Noviny Holešovsko
do každé domácnosti!

divadlo
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
Čtvrtek 16. 12. v 10 a ve 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ POHÁDKY
Čtvrtek 16. 12. v 19 h: ONDINA
Pátek 17. 12. v 19 h: JESUS CHRIST SUPERSTAR (světoznámý muzikál v jedinečném provedení Městského divadla Brno)
Sobota 18. 12. v 19 h: VÁNOČNÍ KONCERT
LUCIE BÍLÉ (s kapelou Petra Maláska)
Pondělí 20. 12. v 10 h: VĚC MAKROPULOS
Úterý 21. 12. v 10 h: ČUČUDEJSKÉ POHÁDKY
Úterý 21. 12. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Středa 22. 12. v 10 h: ŽENITBA
Neděle 26. 12. v 17 h: SLUHA DVOU
PÁNů
Úterý 28. 12. v 19 h: KDO JE TADY ŘEDITEL?
Středa 29. 12. v 17 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Pátek 31. 12. v 18 h: SILVESTROVSKÝ VEČER V DIVADLE (bláznivá komedie Nikolaje
Vasiljeviče Gogola Ženitba)
Studio Z:
Čtvrtek 16. 12. v 19 h: TADY TOMÁŠ (nový
cyklus ve Studiu Z, režisér Tomáš Vorel live,
součástí diskusního večera bude i projekce
úryvků z filmů Tomáše Vorla)
Úterý 21. 12. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Čtvrtek 30. 12. v 19 h: KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE... (jevištní koláž o Janu Werichovi)
Divadélko v klubu:
Pátek 17. 12. v 19 h: MADAM PIAF
Sobota 18. 12. v 19 h: SRDCE KRÁSNÉ
SLIVOVICE PLNÉ!
Sobota 25. 12. v 17 h: PO STOPÁCH CASANOVY
Čtvrtek 30. 12. v 19 h: MADAM PIAF
Tipy na leden 2011:
Pondělí 10. 1. GAZDINA ROBA (Národní
divadlo Brno)
Pátek 21. 1. LÁSKA NARUBY (Divadlo Kalich Praha)
Tel. pokladna 577 636 207, 577 636 206,
737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.cz,   
www.divadlo.zlin.cz

Program Městského kulturního střediska
Neděle 19. 12. v 17 h: VÁNOČNÍ SWINGOVÝ
KONCERT BIG BANDU Holešov řízený Josefem
Hájkem. Zazpívají sólistky Iva Svobodová a Petra
Kuciánová, spoluúčinkuje dívčí sbor při ZUŠ Holešov. Sál kina Svět
Středa 22. 12. v 21 h: VÁNOČNÍ DISKO - Diskotéka v exkluzivním prostředí. New Drive Club - zámek
Sobota 25. 12. ve 20 h: BESÍDKA S LOS PERDIDOS (ČR) A LOS CHILAKILLERZ (Mexiko).
Tradiční rozvíření vánoční pohody a rozjímání bouř-

livým tancem a skvělou muzikou. Speciální hosté
dorazí tentokrát z Mexika. New Drive Club - zámek
Neděle 26. 12. ve 20 h: VÁNOČNÍ KONCERT
SKUPINY EXPO - PENSION. Křest nového alba
Live 2010. New Drive Club - zámek
Výstavy:
Výstava malíře Borise Jirků - retrospektivní kolekce „Světlo před světlem“ - Zámecká galerie
Černobílé fotografie Roberta Rohála - Zámecká
restaurace

POZVÁNKA NA KONCERTY MORAVSKÝCH DĚTÍ
Pátek 17. 12. v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín - dirigent Vojtěch Spurný
J. Jakub Ryba - Česká mše vánoční
Albert Pek - Betlém

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

Neděle 26. 12. v 15.30 hodin:
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
V HOLEŠOVĚ
Chrám Nanebevzetí Panny Marie Holešov
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Do Holešova si kapelu přivezu na CD, říká zpěvačka Petra Janů
Stalo se již pravidlem, že na Reprezentačním plese města Holešova zpívá pokaždé
nějaká hvězda. Předloni to byl Ondřej Havelka s Melody Makers, letos Marie Rottrová
a na v pořadí již třetím plese, který proběhne
v sobotu 22. ledna 2011, zazpívá Petra Janů.
V předstihu jsem s ní připravil rozhovor, během
kterého jsme probrali všechno možné…

rozhovor
Při pohledu na webové stránky jsem
zjistil, že máte nabito i teď na konci roku.
Byla či bude i nějaká mimořádná pracovní
událost, která pro vás hodně znamená?
Máte pravdu, zpívám na mnoha večírcích
a bálech, na podzim jsme s kapelou zahráli
osmnáct koncertů, z toho devět v prosinci jako
vánoční představení. V říjnu jsem vystupovala
ve sportovních halách jako host Alexandrovců
a navštívila Chcicago v USA, kde jsme měli s Golemem koncert pro českou komunitu. Letěli jsme
tam v podstatě na víkend, více času nebylo.

Živá vystoupení jsou zpěvaččinou silnou zbraní.

Po Novém roce se zřejmě nepochybně
roztrhne pytel s účinkováním na plesech.
Zazpíváte i v Holešově. Naznačíte, co obvykle tak na plesech zpíváte?
Na plesech obvykle zpívám na „halfplayback“. Znamená to, že kapelu si přivezu na CD
a já zpívám živě. Je to vlastně takové profi karaoke. Vystoupení trvá 30 - 40 minut a zazpívám
rockové, muzikálové, filmové písně a své hity.
Běžně ale máte za zády kapelu Golem.
Děláte s ní obvyklý průřez celým repertoárem, anebo i novinky?
Děláme průřez celým repertoárem, který
obohacujeme novinkami. Ty, co se obhájí, tam
zůstanou.
Máte v současném koncertním repertoáru třeba i písničku Motorest? Ta mi kdysi
vlezla hodně pod kůži...
Když přijdete na můj koncert s kapelou, tak
Motorest uslyšíte hned jako druhou skladbu.
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Během dvaceti let jste prošla řadou
muzikálů, a to ještě nepočítám vaše působení v Semaforu… Který z nich jste měla
či máte nejraději a proč?
Nejraději jsem měla první Bídníky ještě ve vinohradském divadle, což bylo v roce
1992, pak Sny nocí svatojánských s brněnským
Městským divadlem (Moša - Merta) a Krysaře
v Divadle Kalich. Tyhle muzikály lze označit
za divadlo, stejně jako semaforskou Kytici,
kterou jsem hrála 400x.  
Ve kterých muzikálových inscenacích
vás můžeme vidět v roce 2011?
Jen v Ať žije rokenrol!, v Cinema Broadway, a to ještě velmi málo.

PETRA JANŮ
(curriculum vitae)
Vlastním jménem Jana Petrů,
narodila se v roce 1952 v Praze. Již
od malička se věnovala zpěvu (zpívala
ve sboru), v roce 1972 se zúčastnila náchodské talentové soutěže, kde
získala 2. místo, a všiml si jí klavírista
Pavel Větrovec. Ten ji také doporučil
do divadla Semafor, kde posléze několik let působila (například ve hrách
Zuzana v lázni nebo Kytice). Po odchodu ze Semaforu (1977) se seznámila s Michalem Zelenkou, který se
stal jejím manažerem - a v roce 1978
dokonce jejím manželem. V roce 1977
působila ve skupině Pro-rock, se kterou natočila své první album Motorest.
Ve stejném roce získala bronzovou
příčku v anketě Zlatý slavík a o rok
později se stala stříbrnou slavicí. Další její album neslo název Exploduj
(1979) a o tři roky později Já-My (1982).
V roce 1984 vydala album 12 Famous
And Awarded Movie Songs, na němž
byly filmové písně oceněné americkými Oscary. Později pro ni některé
písně skládal Petr Janda (Jedeme
dál nebo Není nám už sedmnáct).
V osmdesátých letech také spolupracovala s Ondřejem Soukupem,
se kterým natočila například písně
Vůně párků nebo Promítám. V roce
1987 se stala poprvé zlatou slavicí
- celkem toto ocenění získala třikrát.
V 90. letech se Petra Janů objevila
v muzikálech (Bídníci, 451 stupňů
Fahrenheita, Sny svatojánských nocí).
Událostí bylo vydání alba Petra Janů
zpívá Gershwina, které vyšlo jak v české, tak anglické mutaci. V roce 1999
si zahrála královnu v muzikálu Janka
Ledeckého Hamlet. Petra Janů se také
objevila ve filmu (Koncert, Můj hříšný
muž). Před deseti lety se Petra Janů
vrátila ke spolupráci s Petrem Jandou
a Otou Petřinou - výsledkem bylo
rockové album Jedeme dál II.
V posledních letech se zpěvačka
objevila v několika dalších muzikálech
(Někdo to rád horké, Galileo, Golem,
Tři mušketýři, Ať žije rokenrol!) a koncertuje se skupinou Golem. Kromě nejrůznějších CD výběrů jí vyšla v roce
2009 dvě alba - muzikálové Vzpomínky
a řadové Kouzlo.

Zlatého slavíka získala zpěvačka Petra Janů
celkem 3x.
Proč málo?
Proč málo? Protože se to málo hraje.
Chodíte i na muzikály, ve kterých nehrajete?
Byli jsme na jednom, který se nám nelíbil
tak strašně, že bychom s manželem odešli,
kdybychom v hledišti nebyli obklopeni lidmi
z branže. Později se nám většina z nich svěřila,
že měla stejné pocity. Letos se nám opravdu
hodně líbil Robin Hood v Divadle Kalich.
Který světový muzikál se vám líbí
a ve kterém byste si ráda zazpívala?
Celý život jsem si přála zpívat v muzikálu
Cats. Když se to hrálo u nás, nemohla jsem roli
přijmout, i když jsem byla oslovena. Nakonec
jsem byla ráda, protože u nás se stalo něco,
co se nestalo nikde jinde na světě. Cats udělali
po padesáti reprízách bankrot. V Londýně to
hráli dvanáct let.
Pokračování na str. 17

V lednu 2011 zazpívá Petra Janů také
v Holešově.
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Do Holešova si kapelu přivezu na CD, říká zpěvačka Petra Janů
doval, ale nedělal to naštěstí důsledně. Byl to
každodenní boj s komisemi, které schvalovaly
texty, vystoupení, udělovaly honorářové třídy.
Tohle bylo vyváženo totálním nadšením publika v plných sálech, halách a amfiteátrech.
Jezdili jsme auty, která jsme nesměli vlastnit,
takže jsme je s množstvím povolení kupovali
na kempink a pak v nich vozili jevištní vybavení.
Nebylo kam je dát spravit. Vyváželi jsme v ponožkách valuty vyvekslované někde v průjezdu,
abychom si mohli koupit nástroje a aparaturu.
Po těch nádherných koncertech jsme spali
v hotelích, kde neměli nic k jídlu ani k pití a kde
v pokoji chyběla jen oprátka. Přesto to byla
velká legrace a ráda na to vzpomínám.

Pokračování ze str. 16
Když se vrátíme zpět k vašemu repertoáru, tak se nemůžu nezeptat, které
písně na koncertech jsou nejvíc žádané
a aplaudované. Zpíváte je ráda, anebo vás
to už trošku „nudí“ a „nebaví“ je pořád
„omílat“ dokola?
Zpívám je jednoznačně ráda a určitě i dál
budu. Líbí se lidem a pro ty zpívám. Proto mě
nemohou nudit a proto mě baví je opětovně
zpívat.
Novou desku nechystáte?
Pro Krista pána, to je otázka. Minulý rok
jsem vydala album Kouzlo po devíti letech.
Za pět let už žádné desky nebudou. Teda budou,
ale už si je vůbec nikdo nebude kupovat a nebude mít ani moc kde. Až se vyřeší, jak je prodávat
přes internet, tak možná něco natočím.
Vraťme se ještě na chvíli k éře, kdy jste
zpívala Motorest nebo Exploduj. Bylo hodně
opojné být v této zemi rockovou zpěvačkou
číslo jedna?
Bylo to zábavné a zároveň velmi unavující.
Režim dělal všechno, aby tuhle muziku zlikvi-

Na co ještě ráda vzpomínáte a k čemu
byste se ráda dopracovala? Existuje ještě
nějaký hudební sen, který byste si ráda
splnila?
Ne. Všechno, po čem jsem toužila, se mi
splnilo asi tisíckrát víc, než jsem si kdy dokázala
představit.
V Holešově představí to nejlepší
ze svého repertoáru.

Robert Rohál
Foto archiv Petry Janů

Naši bodovali na taneční soutěži
Taneční pár Ladislava a František Kulhaví skončil ve finále druhého
ročníku soutěže Vánoční cena Fortuny, která proběhla v sobotu 11. prosince v holešovském zámku. Pár se představil v kategorii standardního
tance a vystoupil i v rámci večerního galavečera. Záštitu nad soutěží
s mezinárodní účastí převzal holešovský starosta Zdeněk Janalík.
RR

Skupina EXPO - PENSION
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT,
součástí programu křest CD
„LIVE 2010“
Neděle 26. 12. od 20 hodin
- New Drive Club zámek Holešov

VÝSTAVA
BORIS JIRKŮ - Světlo před světlem
22. 10. - 30. 8. 2011
Zámecká galerie Holešov
Otevřeno: út - ne: 9 - 12 • 13 - 17 hodin
17
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Adventní koncert Holešovských trubačů zaplnil kostel
Zcela zaplněný děkanský
chrám Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově hostil v sobotní podvečer  11. prosince již čtvrtý  adventní
koncert občanského sdružení Holešovští trubači. Po skutečně krásném přivítání a objasnění podstaty
adventu z úst mladého kaplana
holešovské farnosti, P. Miroslava
Jáněho zazněly uvítací fanfáry.
Trubači navázali na loňskou podobu koncertu a představili další
komponované pásmo, složené
z mluveného slova a hudebního
vystoupení. Osu programu tvořil
příběh o malém sirotkovi, hledajícím v předvánočním čase konce 19. století domov v Holešově.
Příběh předčítal historik a hlavní
organizátor koncertu Karel Bartošek. Jeho povídání bylo prokládáno hrou na lovecké rohy - lesnice
a zpěvem letošních hostů - Pražského vokálního tria, vedeného
Alenou Dudovou, který nadchl
posluchače nádherným polyfonnejmenší vystupující - desetiletá
Kačka Bartošková. A stejně jako
v minulém roce vyzvali trubači návštěvníky koncertu, aby si přinesli
zvonečky a svíčky. Letos bylo těch
„poslušných“ návštěvníků koncertu
o něco víc (ale bohužel stále ještě
zdaleka ne dost) a jistě své poslušnosti nelitovali při společném
komponovaném zvonění a potom,
na závěr koncertu, při posílání vánočního světla z adventních svící.
A zase již tradičně po skončení
koncertu přešli trubači se svými
hosty a s velkou částí návštěvníků

ním provedením raně barokních
vánočních písní Adama Michny
z Otradovic.
Hornisté zahráli skladby barokních autorů Ondřeje Antona,
Leopolda Koželuha i současných
skladatelů Petra Dudy, Petra Vacka a Josefa Selementa. Na koncertě zaznělo i překrásné Kyrie
„Poklekněme, myslivci, na kolena“
z Vackovy a Selemenovy Svatohu-
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bertské  mše in B, kterou se trubači
budou snažit předvést   na podzim příštího roku celou v holešovském děkanském chrámu právě
na svátek mysliveckého patrona
sv. Huberta.
I když se to o adventu nemá,
zaznělo na koncertu i několik koled
- jako logická součást předváděného děje. Jednu z nich, „Já malý
přicházím koledovat“, zazpívala

koncertu k městskému vánočnímu
stromu na náměstí Dr. E. Beneše
a zde ještě dlouho troubili a zpívali vánoční i jiné písně. Koncert
se uskutečnil s finanční podporou
Zlínského kraje a navštívil jej kromě
vedoucích představitelů města Holešova i náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Jaroslav Drozd.
Tak na shledanou na adventním trubačském koncertu 2011!
(kb, frs)
Foto František Sovadina
(Více fotografií na www.holesov.cz)
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Do Holešova mne přivál běžný vír života, říká Zdeněk Hlaváč
Příroda, myslivost, kulinářství - to jsou
hlavní témata knih, pod nimiž je podepsán
Zdeněk Hlaváč.  Zajímavé je, že se k první knize
dostal přes inzerát. A protože je mužem činu,
netrvalo dlouho a knížka byla na světě. Druhá
vyšla vzápětí, čímž to podle autora nekončí.
V plánu jsou další knihy, jak si o tom ostatně
přečtete i v tomto rozhovoru.
Co vás vedlo k napsání první knihy
a jak dlouho jste ji psal?
K napsání knihy „Zelenými stezkami Velké
pláně“ vedly prakticky dva důvody. Tím prvním
byli přátelé z Klubu autorů, který funguje při
Českomoravské myslivecké jednotě (sdružuje
novináře, spisovatele, výtvarníky). Do té doby
jsem publikoval některé povídky v časopisu

rozhovor
„Myslivost“ a v klubových antologiích (Příběhy
postříbřené jehličím, Z lesů, luk a strání). Hodně
věcí jsem roky psal „do šuplíku“ a stále slyšel:  
„Chtělo by to už nějakou vlastní knihu…“ Druhým důvodem bylo jakési „bílé místo na mapě“.
Kraj, v němž jsem prožil popisované zážitky, byl
jaksi stranou obdobného literárního dění. Proč
by nemohla vzniknout kniha přírodních povídek
z Hřebečska? Posbíral jsem tedy veškerou svoji
odvahu a odpověděl na inzerát vydavatelství
Akcent, které hledalo autory podobného žánru.
Během dvou měsíců byl „rukopis“ knihy na světě.

Jaký byl ohlas na vaši první knihu?
Obrovský ohlas měla v místě svého „vzniku“, v místě, kde se odehrává děj příběhů,
v bývalém damníkovském revíru, v okolí vesnic
Damníkov, Luková, Trpík, Anenská Studánka, Opatov ležících blízko města Lanškroun
ve východních Čechách. Distribuce knihy se
prý dokonce ujala majitelka místní prodejničky
smíšeného zboží.
Zaujal mne váš vyprávěcí styl. Bavil
vás ve škole sloh? A jaké knihy jste četl?
Pokud si vzpomínám, tak sloh mne opravdu docela bavil, tedy spíše nečinil mi problémy.
A co jsem četl? Dá se říci, že všechno. V naší
rodině se totiž četlo hodně, například Vánoce
bez knih pod stromečkem si nikdo nedovedl
představit, o deštivých dnech letních prázdnin

(teď mi připadá, že jich bylo opravdu hodně)
existoval „půjčovní okruh“ vyloženě dobrodružné literatury mezi „hochy, co spolu mluvili“.
Takto kolovaly rodokapsy, foglarovky, sešitové
vydání Tarzana apod. Jako studenti jsme s kamarády vedli Místní lidovou knihovnu v Damníkově, kde se nám do rukou dostaly knihy Josefa
Škvoreckého nebo Bohumila Hrabala. Docela
nás překvapil tehdejší příkaz o likvidaci této
„závadné“ literatury, kterou jsme museli připravit. No, připravili jsme ji šikovně, hodně knih se
podařilo zachovat. Jak jsem již předeslal, četlo
se hodně a tituly různé, knihy Bohumila Hrabala
jsem však měl v rukách nejčastěji.
Žijete teď v Holešově, ale nejste Holešovan. Co vás sem přivedlo a jak se vám
tady líbí?
Do Holešova mne přivál běžný vír života.
Vypustil jsem do světa svá dítka, respektive
dcery postupně odešly do Prahy. Pocítil jsem
nutkání též změnit svůj život, trochu zklidnit
jeho běh - a odstěhoval jsem se do Holešova
za svojí dlouholetou přítelkyní, nyní manželkou.
Musím říci, že pomezí Bolkova a Ječmínkova
království se mi líbí, stále a stále zde objevuji
něco nového, stále a stále se přesvědčuji, že
krajinu okolo nás tvoří především lidé.
to?

Léta jste žil v myslivně. Nechybí vám

Tak zde se jedná patrně o informační šum.
V myslivně jsem nikdy nežil, dětství a mládí
jsem prožil v chalupě sudetské vesnice Damníkov, poté jsem třicet let prožil ve městě Lanškroun, kde jsem takřka celou dobu pracoval
v kulturních zařízeních. V této souvislosti byly
zajímavé reakce známých, kteří se dozvěděli
o mém koníčku - o myslivosti. Jevilo se jim to
jako spojení nesmiřitelných protikladů. Marně
jsem jim vysvětloval, že témata přírody a lovu
nejsou v umění nikterak ojedinělá a že lze v přírodě najít odpočinek a odpoutání od běžných
problémů tohoto světa. Problém myslivosti se
jim zúžil do linie člověk - puška - zvíře. O tom
ale myslivost opravdu není.
Kolik knížek už máte - jak se říká na kontě a jaké další plány - co se týče
knih - máte?
Na kontě mám dvě knihy - „Zelenými stezkami Velké pláně“ a „Mezi puškou a vařečkou“,
publikoval jsem již ve zmíněných antologiích
„Příběhy postříbřené jehličím“ a „Z lesů, luk
a strání“, mnohé povídky a recepty byly publikovány v časopise „Myslivost“. O každé knize
jsem tvrdil, že je to ta poslední, ale přesto
mám „v rukopise“ připravenu další možnou,
s pracovním názvem „Jak jsem potkal myslivost“, ale k možnosti jejího vydání jsem značně
skeptický. V žánru přírodní a myslivecké beletrie
totiž panuje na trhu určitý přetlak, v porovnání
s minulostí vychází nevídané množství titulů
a konečně, přiznejme si to, čte se stále méně
a méně. V hlavě a částečně v počítači mám
obrys knihy „Jak jsme si dovolovali aneb Čtyři
muži na horách, o ženě nemluvě“, což by měly
být reportáže o letních dovolených prožitých
s partou kamarádů mladších přibližně o patnáct
let. Nevím proč, ale vytrvale mne brali na své
dovolené, během nichž jsme prožili neuvěřitelné množství nezapomenutelných historek.
Víte, jací lidé si kupují vaše knihy?
Moji první knihu si kupovali kolegové, myslivci, obyvatelé již zmíněných vesnic, mí přátelé.
Ta druhá by mohla oslovit poněkud širší počet
čtenářů, což možná vyplývá již z jejího názvu

Spisovatel Zdeněk Hlaváč.
„Mezi puškou a vařečkou“. Objevuje se v ní více
zamyšlení, více humoru a nakonec i recepty
na přípravu zvěřiny. Nevím, možná i na základě
vydání mé první knihy je té druhé prokazována
větší pozornost, byla slavnostně pokřtěna na III.
Svatohubertských kulinářských slavnostech
v Klokočné (kmotrem byl ministr zemědělství
Ivan Fuksa a nestor české kulinárie pan Sapík),
představena na Evropské myslivecké pouti
v Dubu nad Moravou, na vánočním koncertu
Loveckého tria v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Možná to bude i tím,
že je jakýmsi renesančním dílkem - obsahuje
i moje ilustrace a fotografie.
A vy sám čtete nejraději co? Jaké
knížky, když si odmyslíme ty o přírodě
a myslivosti, máte ještě rád?
Tak, přiznám se, že mysliveckou literaturu
v současné době příliš nečtu, možná je to jakási
obranná reakce ohledně zachování vlastního
stylu, ale i tak se rád vracím k panu Tomečkovi
a panu Kunertovi. Vzhledem k tomu, že jsem
v dosavadních knihách popisoval určitý kraj,
zaujala mne jeho historie, čili historie zapomenutého Hřebečska, bývalé německé enklávy
na pomezí Čech a Moravy, zajímá mne historie
myslivosti (na světě je návrh almanachu „80
let mysliveckých spolků v Damníkově“). Další
okruh čtené literatury je velice široký, ale hrozně rád se vracím k jedné knize plné velkých,
stálých pravd, Egypťanu Sinuhetovi.
Jak, kde a s kým hodláte trávit Vánoce?
Vánoce hodlám strávit v klidu, pohodě,
zajetí milých rituálů a staročeské kuchyně,
v Holešově a v přírodě jeho nejbližšího okolí.
Na koncertu v Památníku národního písemnictví jsem byl požádán o prozrazení nějakého
zajímavého štědrovečerního receptu. Vyzněl
zcela jednoduše: Vyrazte do přírody. V ten den ji
budete vidět jinýma očima a ona vám poskytne
jiné barvy, jiné zvuky. Vraťte se zpět do svých
příbytků, připravte lahodný, horký mok, na pekáč naložte cokoli, čímkoli to okořeňte, pečte,
smažte, vařte. Nejdůležitější ale bude mít vedle
sebe někoho blízkého, s kým bude stát za to
Štědrý večer strávit, koho máte prostě rádi…
Děkuji za rozhovor.

Robert Rohál
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Přípravy mažoretek na soutěže jsou v plném proudu
Holešovská děvčata v předvánočním čase
určitě nezahálí. Pilně se připravují na nadcházející sezónu, která bude velmi pestrá.
Máme před sebou několik důležitých soutěží
a vystoupení.
Kromě nácviku choreografií je také potřeba doladit i vhodné oblečení. Díky štědrosti
sponzorů se budou moci všechny mažoretky
předvést v nových kostýmech.
Do soutěže nastoupí přes čtyřicet děvčat
v těchto věkových skupinách: Lentilky, Lentilky miniformace, Arabelky, Holešovské mažoretky.
I letos si ta nejšikovnější děvčata připravují své
sólové skladby i sestavy ve dvojicích.
Kde nás můžete v příštím roce vidět?
29. - 30. ledna - Mistrovství ČR v twirlingu
Nymburk
25. a 26. února - zahájení plesů 3. ZŠ a 2. ZŠ
Holešov
5. března - soutěž skupin a sóloformací Bystřice
pod Hostýnem
19. března - soutěž sóloformací Kolín
Začátek dubna - soutěže ve Všetulích a v Hulíně
8. května - oblastní kolo skupin - Hluk
22. května - mistrovství Moravy sólo, duo Ostrava

V plánu jsou i další soutěže.  Záleží však
na výkonech našich děvčat, zda si na ně vybojují postup.
V době Velikonoc se bude v České republice (Karlovy Vary) konat prestižní akce  
- Mistrovství Evropy v twirlingu. Možná i zde
budeme mít zástupce z našeho města, pokud

se podaří děvčatům uspět na domácím finále
v Nymburce.
Aktuální informace najdete na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
Lenka Doleželová,
vedoucí mažoretek

Na snímku mažoretky Lentilky.

Holešovský Klub umění a řemesel
udržuje družbu i s Rouským
Jsou to již dva roky, co holešovské tvořilky narazily na stejně zaměřené občanské sdružení v obci Rouské nedaleko Hranic a od té doby se
účastní všech vánočních a velikonočních akcí pořádaných v této obci.
„17. listopadu tohoto roku to byly čtyři roky, kdy jsme v naší obci založili
občanské sdružení za uchování a rozvoj místních tradic. Bereme jako
svou povinnost předávat našim dětem zvyky,“ vysvětlila hlavní organizátorka všech akcí zaměřených na tradice a jedna ze zakládajících členek
sdružení Irena Odložilíková.
Letošní adventní akce připadla opět na konec listopadu a kromě
zručných žen z Holešova, Rouského a okolních vesnic se sváteční události zúčastnil i stacionář z Kelče a chráněné dílny z okolí. O navození
vánoční atmosféry se svým vystoupením několikrát skvěle postaraly děti
ze Scholy Kelč pod vedením studentky Alžběty Pastrnkové, které své
umění předvedly i na holešovských vánočních trzích.
Text a foto BW

V TYMY ve stylu
country
V sobotu 20. 11. se konal v SVČ - TYMY
tradiční podzimní country bál. Návštěvníci přijeli
ze širokého okolí. Hlavním lákadlem byla známá
hudební skupina Texas, která celý večer hrála
nejen k tanci, ale i k poslechu. V rámci programu
došlo i na taneční vystoupení ve stylu country,
které připravila Olga Pešková. Dalšími vstupy
byly ukázky standardních a latinskoamerických
tanců v podání Moniky Zapletalové a Martina
Dubického. Zaujal i mini recitál Jakuba Tichého,
který zpíval oblíbené písničky Jarka Nohavici.
Na country bále nechyběla bohatá tombola, jak
malá, tak velká, a také bohatý bufet. Všechny návštěvníky již tradičně vítal šerif - Dušan
Polášek, který neodmyslitelně k našemu všetulskému country bálu patří. Děkuji také všem
svým spolupracovníkům za přípravu a pomoc.
Velký dík si zaslouží všichni, kteří nám poskytli
sponzorský příspěvek do tomboly.
Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - TYMY

20

V jedné holešovské mateřince se věnují
tradičním řemeslům
Tradice tvořivých dílniček pro maminky s dětmi v MŠ Radost v Grohově ulici je letitá, letos v září
zde malé šikulky zahájily již svou čtvrtou sezónu.
Ručně malované hedvábí, textil a sklo, pletení z pedigu i papíru, keramické tvoření, pečení
cukroví, koláčků i ozdobného vizovického pečiva,
výroba svíček a ručního papíru, to vše není dětem navštěvujícím toto předškolní zařízení a jejich
maminkám neznámé. „Každý rok se sejde pár
šikovných maminek, které nám ochotně pomáhají
a vždy vnesou i nové nápady,“ sdělila ředitelka MŠ
Radost Alena Kotoučková. Seznam řemesel se
ve zdejší mateřince úspěšně rozrůstá, nejnověji

se holčičky a kluci spolu se svými rodiči seznámili
s Fimo a Pronto hmotou, které jsou momentálně
naprostou jedničkou v modelování. V loňském roce
se pro tuto kreativní činnost ustálil název „Příznivci
řemesel“. „Jsem ráda, že máme se synem možnost
ochutnat z tak široké škály činností,“ svěřila se spokojená maminka předškoláka Tomáška a zároveň
velmi zručná řemeslnice Pavlína Drábková.
Každoročně výsledky této bohulibé činnosti
mohou zájemci nejen zhlédnout, ale i nakoupit
na malém adventním jarmarku, který probíhá
po celý prosinec na chodbách této mateřinky.
Text a foto BW
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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
Vánoce jsou za dveřmi, jejich kouzlo pohladí
nás… každičký sen ať se vyplní v tento krásný
poklidný čas! Veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2011 přejí pracovníci TYMY
PROVOZ TYMY v období vánočních prázdnin
od 27. 12. do 30. 12.: otevřeno 13.00 - 17.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína) - možno objednat předem na tel.:
573 39 69 28, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Zveme vás
18. 12. Vánoční Vídeň - odjezd v 9.00 z AN
Holešov, zájezd do předvánoční Vídně, vánoční
trhy u radnice, volný program, cena 490,-/os.
(přihlášky do 8. 12.)
19. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00 na nám.
E. Beneše, zpívání koled s dětským folklorním
souborem Zrníčko za zvuku zvonečků, přijďte se
vánočně naladit a s sebou si přineste zvonečky
či rolničky
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, odjezd
v 9.30 od TYMY, cena: 190,- (doprava, vstupné, pedagogický dozor), přihlášky a platby do 20. 12.
28. 12. Vánoční floorbalové hrátky od 10.00,
startovné: 10,29. 12. Tančíme s Olinkou od 13.30 do 16.30,
vstupné: 10,Připravujeme
8. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise
od 14.00, startovné 25,11. 1. Obrázky INCHIES - dekorativní kolážové obrázky od 16.00, 20,- + vlastní drobnosti a ozdoby
15. 1. Pustevny - celodenní výlet, cena: 100,-/
děti do 6 let, 150,-/dítě od 6 let, 180,-/dosp.
18. 1. Sněhové vločky QUILLING - točení papírových proužků do spirál od 16.00, cena: 20,21. 1. Sousedská veselice aneb Ples Všetuláků
od 20.00
22. 1. Dětský KARNEVAL s Machem a Šebestovou od 15.00
27. 1. Pokémon-mánie - výměnná burza karet
pokémonů od 15.30, zápisné. 5,-

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
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,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.
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!
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, prohlídka letiště, 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, cena: 2.550,- (doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní pojištění
dětí, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní
dozor), v ceně nejsou zahrnuty vleky, přihlášky
do 5. 1. - informace a přihlášky v kanceláři TYMY.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v TYMY „Ledová
galaxie“ 14. - 18. 2., pro děti od 6 do 12 let, výlet
za sněhem a do galaxie Zlín, bowling, koně, výtvarka, hry a mnoho dalšího, cena: 990,- přihlášky
do 31. 1. 2011
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.)
MUZIKÁL V Brně
MARY POPPINS v sobotu 29. 1. 2011 v Městském
divadle v Brně, strhující hudební show plná magie,
taneční a stepařská čísla, odjezd ve 13.00 z AN
Holešov, cena: 760,-/dosp., 520,-/děti a důchodci,
přihlášky do 20. 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
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VÁNOČNÍ KONCERT
Holešovský komorní orchestr řídí Ivo Kurečka,
dále účinkuje Holešovský chrámový sbor a pěvecký
sbor 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
ZIMNÍ NOKTURNO
Zastavení při drobných skladbách velkých mistrů
- úterý 28. 12. 2010 v 15.30 hodin,
Luhačovice - hala Vincentka

Holešovský komorní orchestr řídí Ivo Kurečka.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Dospělé oddělení

Dětské oddělení

20. 12. 2010
Pondělí

Zavřeno

Zavřeno

21. 12. 2010
Úterý

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

12.00 - 17.00

22. 12. 2010
Středa

Zavřeno

12.00 - 17.00

23. 12. 2010
Čtvrtek

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

12.00 - 17.00

24. 12. 2010
Pátek

Zavřeno

Zavřeno

25. 12. 2010
Sobota

Zavřeno

Zavřeno

26. 12. 2010
Neděle

Zavřeno

Zavřeno

27. 12. 2010
Pondělí

Zavřeno

Zavřeno

28. 12. 2010
Úterý

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

12.00 - 17.00

29. 12. 2010
Středa

Zavřeno

12.00 - 17.00

30. 12. 2010
Čtvrtek

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Zavřeno

31. 12. 2010
Pátek

Zavřeno

Zavřeno

http://holesov.info/knihovna
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U příležitosti 200. výročí narození našeho „nejromantičtějšího“
básníka Karla Hynka Máchy vyhlásila Městská knihovna v Holešově
výtvarnou soutěž, jejímž tématem
byl portrét samotného básníka nebo
inspirace jeho toulkami po kraji.
Do soutěže se zapojily Základní umělecká škola F. X. Richtera
v Holešově a žáci holešovského
Gymnázia Ladislava Jaroše. Mladí
výtvarníci z umělecké školy prokázali svoji bohatou fantazii bezpočtem zdařilých portrétů autora
(o němž dodnes nikdo neví, jak
doopravdy vypadal), zatímco žáci
gymnázia se zaměřili na grafické
ztvárnění samotného názvu Máchovy básně Máj.
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010
se ve studovně Městské knihov-

hole‰ovsko 23/2010
ny konala slavnostní
vernisáž těchto prací
a za účasti „samotného básníka“ (kterého
velmi zdařile ztvárnil člen souboru
divadla Hvizd pan Jiří Kuhl) byly
oceněným dětem předány diplomy
s věcnými cenami.
Pásmo hraných obrazů ze života slavného básníka bylo příjemným
zpestřením celého ceremoniálu.
Součástí výstavy je i prezentace
souboru dobových vydání Máchova
Máje a výběr publikací o něm ze sbírek Městské knihovny v Holešově.
Výstava potrvá do konce prosince a všechny zájemce tímto srdečně zveme k nahlédnutí.
Bližší info: na www.holesov.
info/knihovna
Městská knihovna Holešov

Pocta básníkovi...

Srdíčkový den
Již tradičně se středisko SVČ
- TYMY ve spolupráci se základními, středními školami v Holešově
a PS M. Očadlíka zapojilo do Srdíčkových dnů. Tyto dny několikrát
do roka organizuje nadace Život
dětem, která z výtěžku sbírky vybavuje dětská oddělení nemocnic.
Letošní prosincové Srdíčkové
dny byly v Holešově také velmi
úspěšné. Proběhly ve dnech 6.
a 7. prosince. Celkem se podařilo
získat částku 10 900 Kč.  

Příležitost pro talenty
aneb Příležitost má
každý! Ukaž se i ty!

HOLEŠOVSKÝ
TALENT 2011
(počty, karate, hip-hop, zpěv,
žonglování, mažoretky,
společenský tanec, kouzla,
folklor, hudební skupina,
prostě cokoliv)
Možnost pro skupiny, páry,
jednotlivce, otevřeno všem
věkovým kategoriím,
přihlášky do 15. 1. 2011
v kanceláři TYMY.
Vítěze čekají super ceny!

Děkuji všem školám, které
se do sbírky zapojily - 1. a 3. ZŠ,  
SOŠ - PaedDr. Stratil Holešov,
VPŠ a SPŠ MV Holešov, PS M.
Očadlíka Holešov.
Děkujeme také všem jednotlivcům, kteří přispěli do této sbírky
zakoupením magnetků s obrázky
zvířátek, kovových a plastových
srdíček.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Setkání s Bárou Basikovou
Není to tak dlouho, co středisko volného času TYMY
připravilo kulturní zájezd do Prahy na muzikál Jesus Christ
Superstar. Po jeho skončení se účastníci zájezdu krátce
setkali i s hlavními protagonisty. Na snímku představitelka
Máří Magdaleny Bára Basiková s vedoucí zájezdu Jarmilou
Vaclachovou.
RR

Středisko volného času TYMY připravuje:

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
pro děti, lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, možnost lyžařského
výcviku s instruktorem. Termín přihlášení do 5. 1. 2011 v kanceláři TYMY
nebo na tel. 573 39 69 28.

Andělé kolem nás...
Koncerty ZUŠ F. X.
Richtera Holešov:
Čtvrtek 16. prosince
2010
v 17.30 hodin
- Adventní koncert
žáků ZUŠ
(sala terrena zámku)
Úterý 21. prosince
2010 v 17.30 hodin
- Adventní koncert
žáků ZUŠ
(sala terrena zámku)

Vítej nám, anděli,
jež zemi přinášíš
kouzlo vánoční.
Teď nebesa
se níž a níž sklání
udělit všem
nejkrásnější požehnání.
A smíme snad
spatřit nadpozemskou zář,
protože jsou
andělé kolem nás.
Z básnické tvorby Jany
Ledinové, foto Robert Rohál >

Už zase se schází
rok s rokem
a krásný vánoční čas
bude tu skokem.
Než starý rok
svou vládu předá,
mnoho nás
tajemství Vánoc hledá,
to hvězdy s anděly
dlí s námi na zemi.
Oslavujeme všichni
Ježíška narození.
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Přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě
a prostorovém zvuku na velkém filmovém plátně
Slavnou operou Giacoma Pucciniho Dívka ze Zlatého západu bude po Novém roce
pokračovat šňůra přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku v sezóně 2010/11. Tato
Pucciniho opera situovaná na Divoký západ,
měla premiéru v Metropolitní opeře v roce
1910. U příležitosti stého výročí se v titulní
roli Dívky ze Zlatého západu objeví americká
diva Deborah Voigt a jejím partnerem bude
Marcello Giordani. Za dirigentským pultem
stane Nicola Luisotti.

KULTURNÍ TIPY
S tradicí přímých přenosů se začalo
v roce 2006, rok 2011 je proto již pátou sezónou. Projekt neustále expanduje: z původních 60 kin na severoamerickém kontinentu,
kde se s přenosy v prosinci 2006 začínalo,
to v loňské sezóně bylo už téměř 1000 kinosálů ve 32 zemích světa. Do České republiky se přímé přenosy začaly vysílat v sezóně
2007/8. Začalo s nimi žižkovské artové kino
Aero, a stalo se tak prvním kinosálem v zemích
střední a východní Evropy, které na přenosech participovalo a slavilo s nimi nebývalé

knižní tip
HITOMI KANEHAROVÁ: AUTOFIKCE
Román až s cynickou otevřeností vypovídá o současné japonské mladé generaci.
Násilí, náhodný sex, drogy, totální deziluze... Hrdinkou zčásti autobiografické
knihy je mladičká spisovatelka Rin, kterou
její nakladatelství požádá, aby napsala
knihu sama o sobě. Samotný děj se odehrává v několika časových rovinách - nejprve v reálném čase, poté v retrospektivě
předchozích let jejího života. V každém
z těchto období je Rin pohlcena spalujícím
milostným vztahem plným lásky, nenávisti
a především žárlivosti.
Pozoruhodnou knihu vydalo nakladatelství ARGO (edice Současná světová
próza) v překladu Jana Levory.

Obálka románu Autofikce.
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úspěchy. Ještě během první sezóny přenosů
do ČR se začala přidávat i mimopražská kina.
V sezóně 2010/11 jsou přímé přenosy k vidění již ve více než 20 českých a moravských
městech: Hradci Králové (kino Centrál), Karlových Varech (kino Panasonic-Drahomíra),
Zlíně (Velké kino), Brně (Mahenovo divadlo),
ve vybraných multikinech Cinestar, Českých
Budějovicích (kino Kotva), Žatci (digitální kino),
Chotěboři (digitální kino Družba), Ostravě (Dům
kultury), Jablonci n. Nisou (kino Radnice), Olomouci (kino Metropol), Děčíně (kino Sněžník),
Boskovicích (kino Panorama), Teplicích (kino
Květen), Znojmě (kino Svět), Praze (kino Aero,
Světozor, MAT), Chebu (kino Svět), Kopřivnici
(kino Puls), Přerově (kino Hvězda) a v Týně
nad Vltavou (3D sokolovna). Jednání s kiny
v dalších českých městech stále probíhají.
Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími
technologiemi. HD (High Definition) kvalita obrazu znamená vysoké rozlišení, které daleko převyšuje formát DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Kamera během přenosu
opery velmi detailně přibližuje dění na jevišti
i v zákulisí, a divák si tak může užít úžasné pohledy, které by mu nebyly umožněny, ani kdyby

seděl na něch nejlepších místech přímo v Metropolitní opeře. Výsledkem kombinace bezchybně zvládnutého filmového řemesla a výsostného interpretačního umění předních světových
zpěváků, režisérů, dirigentů a všech hudebníků
Metropolitní opery pak je kombinace vrcholného
uměleckého hudebního a vizuálního zážitku.
Po opeře Dívka ze Zlatého západu (8. ledna) budou následovat další světové operní
skvosty:
12. února Nixon v Číně Johna Adamse
26. února 	Ifigenie na Tauridě Ch. W. Glucka
19. března 	Lucie z Lammermmooru Gaetana 	
		 Donizettiho
9. dubna 	Hrabě Ory Gioachina Rossiniho
23. dubna 	Capriccio Richarda Strausse
30. dubna 	Trubadúr Giuseppe Verdiho
14. května 	Valkýra Richarda Wagnera
Nenechte si ujít tento mimořádný zážitek
a navštivte pro nás nejbližší představení v Olomouci v kině Metropol nebo ve Zlíně ve Velkém
kině.
Marie Drechslerová

Adventní koncert v holešovském
centru pro seniory
V neděli 12. prosince 2010 se v sále
Centra pro seniory v Holešově konal adventní
koncert Holešovského komorního orchestru
a Holešovského chrámového sboru.
Obě tato hudební tělesa umělecky vedl
Mgr. Jan Kotas. Na programu se podíleli manželé Alena a Ivo Kurečkovi. Za vedení centra pro
seniory se zúčastnila Mgr. Ivana Bozděchová,
ředitelka CpS, Jindřiška Bednaříková, statutární
zástupkyně ředitelky, MUDr. Jitka Havlíková,
praktická lékařka pro dospělé, a Marcela Fuksová, účetní CpS.
Čestným hostem koncertu byl Msgre.
Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.

Doprovodem Otce biskupa byli kněží římskokatolické holešovské farnosti P. Mgr. Petr Bulvas,
holešovský děkan, a P. Mgr. Miroslav Jáně,
holešovský kaplan.
Pozvání na tento koncert přijali také zástupci města Holešova - PaedDr. Zdeněk Janalík,
starosta, Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta,
MUDr. Ludmila Joklová, členka zastupitelstva
města, a Josef Bartošek, člen zastupitelstva
města, s chotí.
Celým programem slovem provázel
ing. František Rafaja.

Msgre. Josef Hrdlička, za ním Holešovský
chrámový sbor.

Holešovský komorní orchestr řízený
Ivem Kurečkou.

Edita Holubová

Městská knihovna v Holešově oznamuje,
že od 4. 1. 2011 rozšiřuje výpůjční dobu
dětského oddělení i na dopoledne.
ÚT, ST, PÁ 8-11, 12-17 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Velké poděkování od Michalky Macurové
tolik lidí, kteří jsou ochotní ukrojit
ze svého rozpočtu ve prospěch
jiných.
Chtěli bychom nejen za Michalku, ale i za celou naši rodinu
moc a moc poděkovat.

…charitativní víkend…
Během druhého adventního
víkendu proběhly dvě akce, jejichž
výtěžek byl věnován Michalce
Macurové.
V sobotu 4. 12. 2010 se uskutečnil mezinárodní ženský fotbalový turnaj, který uspořádal DFK
Holešov pod taktovkou Mgr. Svatavy Ságnerové. Sportovní výkon
byl doplněn o prodej drobných
dárkových předmětů a tombolu.
Přátelskou atmosféru a bojovného
ducha zápasů   příjemně doprovázel nádech svátečních dnů…
To vše  zřejmě přispělo k tomu, že
výtěžek z prodeje a dobrovolného
vstupného, který byl věnován Michalce, činil 7.600,- Kč!
V neděli odpoledne se v R-clubu ve Všetulích konala Mikulášská diskotéka. Přestože R-club
nepraskal ve švech, se všichni,
děti i dospělí, bezvadně bavili. Dokonce přišel i Mikuláš s andělem
a čerty, kteří pečlivě prošli Knihu
hříchů a dali každému podle zásluh. S radostí musím říct, že čerti
si nikoho v pytli neodnesli! Během
této akce bylo vybráno krásných
4.300,- Kč!
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat nejen hlavním organizátorům obou akcí - paní Svatavě Ságnerové a panu Milanu

…Vrškomanie…

Sbírka pro malou Michalku, kterou jsme vyhlásili v listopadu prostřednictvím čtrnáctideníku Holešovsko, splnila svůj účel. Všem, kteří malé Michalce poslali finanční pomoc, děkujeme.

Staňkovi, ale také všem, kteří se
jich zúčastnili a přispěli Michalce
na rehabilitační přístroj a speciální
kočárek.
Děkujeme! Moc si Vaší pomoci vážíme!

…finanční sbírka…
Na začátku listopadu jsme vyhlásili pod záštitou starosty města
Zdeňka Janalíka finanční sbírku pro
Michalku na pořízení rehabilitační-

ho přístroje MOTOmed. Do 10. 12.
2010 jste nám poslali 20.732,-Kč.
Po přičtení výtěžku z charitativních
akcí činí celková finanční suma
úžasných 32.632,-Kč!!! Na Motomed nám chybělo 25.619,- Kč,
takže jsme vybrali o 7.013,- Kč
více. Ty jsme se rozhodli využít
na pořízení speciálního kočárku.
Vůbec jsme nečekali tak obrovský ohlas, a proto nás  moc těší,
že se i v této složité době  našlo

Náš původní záměr, dofinancovat Motomed z výkupu víček
od PET lahví, vzbudil nečekanou  
vlnu solidarity, a to nejen v našem regionu. Je až neskutečné,
kolik jednotlivců a organizací se
do této akce s velkou vervou zapojilo a ochotně odšroubovávají
každé víčko. Nicméně díky štědrosti sponzorů, finanční sbírce
a charitativním akcím jsme již dosáhli požadované částky. Přesto
budeme ve sběru víček pokračovat
s tím, že získané peníze využijeme
na pořízení speciálního kočárku.
Doufáme, že změnu financování,
stejně jako my, přivítáte a budete
i nadále ve sběru pokračovat.
Všem, kteří byli a jsou ochotni
přistoupit na myšlenku, že i banální
víčko od PET lahve může pomoci,
DĚKUJEME!
P.S.: Michalka to ještě neví,
ale MOTOmed bude pod stromečkem!!!
Martina a Michal Macurovi
- rodiče Michalky

Program zimních přípravných
zápasů - muži A
Sobota 15. 1. 2011 SFK ELKO Holešov - Slavkov pod Hostýnem,
UT Kroměříž - 14.00
Sobota 22. 1. 2011 SFK ELKO Holešov - Kostelec u Holešova,
UT Hulín - 11.00
Neděle 30. 1. 2011 SFK ELKO Holešov - Kvasice,
UT Kroměříž - 15.00
Neděle 6. 2. 2011 Lukov - SFK ELKO Holešov, UT Vršava - 14.00
Sobota 12. 2. 2011 SFK ELKO Holešov - Bystřice pod Hostýnem,
UT Hulín - 17.30
Sobota 19. 2. 2011 Přerov - SFK ELKO Holešov, UT Přerov - 14.00
Sobota 26. 2. 2011 Lipník nad Bečvou - SFK ELKO Holešov,
UT Lipník - 15.00
Sobota 5. 3. 2011 Hranice na Moravě - SFK ELKO Holešov,
UT Hranice - 10.30

VÁNOČNÍ MARATON. Holešovské Sportcentrum uspořádalo
v sobotu 11. prosince již druhý ročník Vánočního maratonu. Sedm hodin
v sedle strávilo postupně pět instruktorek a zhruba tři desítky vytrvalkyň
a vytrvalců, kteří se na maraton přihlásili. Většina z nich tak zúročila
celoroční snahu, v rámci níž si na spinningu udržují dobrou kondici a v neposlední řadě také dobrou náladu. Na snímku vpravo jsou instruktorky
Martina a Markéta, které vedly první dvouhodinovku.
Indoorcycling láká v průběhu roku do Sportcentra široké spektrum
zájemců - sportovce i nesportovce. Disponuje velkým zásobníkem cviků,
ať již jízdou v sedu či vestoje, a velkým prostorem pro hru se zátěží. Nedílnou součástí je hudba, v níž se odráží výsledný tréninkový efekt a prožitek
z pohybu. Zejména to jej odlišuje od jiných podobných programů.
Text a foto František Sovadina
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Mikulášský turnaj pro Michalku se DFK Holešov vydařil
V sobotu 4. prosince 2010 se
konal 3. ročník Mikulášského turnaje - mezinárodní turnaj v ženské
kopané pod záštitou poslance PSP
ČR Josefa Smýkala a Zdeňka Grygery, reprezentanta ČR v kopané.
Letošní ročník se nesl nejen ve znamení předvánoční atmosféry, ale
hlavním mottem celé akce bylo získat prodejem výrobků členek DFK
Holešov a jeho příznivců a děvčat z Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov, dále výtěžkem tomboly
a dobrovolným vstupným co nejvyšší finanční částku pro Michalku
Macurovou z Holešova. Michalka
bojuje již čtvrtým rokem s mnoha
těžkými nemocemi a postiženími,
její rodiče se pro ni snaží zajistit co
nejkvalitnější rehabilitační pomůcky
a na jednu z nich měl celý turnaj
vytěžit potřebnou částku.
V hale 1. ZŠ se i přes předcházející sněhovou kalamitu sešlo
všech osm týmů z České republiky,
Slovenska a Polska a ve dvou skupinách bojovaly o postup do dalších kol. Hrálo se 1x 15 minut
a k vidění byl důrazný ženský halový fotbal, ale i líbivé kombinační
akce. Domácí celek se představil
opět se dvěma týmy, když druhé
družstvo tvořily především žákyně
a začínající hráčky. Po odehrání
zápasů ve skupinách se hrálo play
off o postup do semifinále; v něm
se střetly výborné Diakovce, které

těsně prohrály se svými slovenskými rivaly 0:1, a poté domácí
celek, který se štěstím zvítězil nad
Valašským Meziříčím 2:1. Ve finále
přehrály jednoznačně Nové Zámky
oslabený domácí tým, který neměl dostatečnou kvalitu na celkové
vítězství, a putovní pohár se tak
opět vrátil na Slovensko. V utkání             
o bronzovou příčku pak Diakovce přesvědčivě porazily Valašské
Meziříčí 3:1.
Poprvé v historii turnaje byly
ke zhlédnutí dva vložené zápasy: nejdříve se utkalo družstvo
osobností Holešovska s trenéry
DFK Holešov a Diakovců. Dalším

vloženým zápasem bylo exhibiční
utkání žákyň domácího celku, kde
se představilo 14 děvčat ve věku
7 - 14 let.
Celkově lze turnaj hodnotit
pozitivně z hlediska sportovních
výsledků, ale především byla naplněna úvodní myšlenka pomoci
malé Michalce, jejíž zdravotní handicap mnoho lidí teprve poznalo;
a snad si při této příležitosti uvědomili, že zdraví je ten největší
dar, který je nám dán, a pokud se
ho někomu nedostává v plné míře,
je normální a přirozené takovýmto
lidem pomáhat…
Děkuji všem účastníkům turnaje - hráčům, trenérům, divákům
a všem přítomným, kteří vytvořili
příjemnou předvánoční kulisu turnaje svým kultivovaným vystupováním. Poděkování patří městu Holešov, Nadaci Děti-Kultura-Sport,
Zlínskému kraji, Zdeňku Grygerovi
a dalším sponzorům, kteří turnaj
podpořili finančně; děkuji mnohokrát všem osobnostem v čele
s pro nemoc nepřítomným poslancem PSP ČR Josefem Smýkalem
a MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA,

poslankyní Evropského parlamentu, a všem dalším přítomným, kteří
tuto akci morálně zaštítili.
Výsledky: 1. FC Union Nové
Zámky 2. DFK Holešov A 3. TJ
Termál Diakovce 4. TJ Valašské
Meziříčí 5. LKS Goczalkowice 6.
FS Napajedla 7. DFK Holešov B
8. SK Břest
Mgr. Svatava Ságnerová
Foto Robert Rohál

Finanční sbírku zaštítil starosta města Holešova Zdeněk Janalík. Podrobnosti na str. 25.
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Pohár starosty města letos získala 3. Základní škola
Poslední listopadový den se konala tradiční sportovní soutěž holešovských škol O pohár
starosty města Holešova. Pořadatelskou pásku
tentokrát ve svých rukou třímala 3. Základní
škola a pro letošní ročník vybrala soutěže v plavání, florbalu chlapců a dívčí kopané. Do soutěží
se zapojili mladí sportovci 1. Základní školy,
2. Základní školy, 3. Základní školy a Gymnázia
L. Jaroše Holešov. V úterý dopoledne sportovalo na různých místech našeho města téměř
300 mladších i starších chlapců a děvčat.
Celkové vítězství v letošním ročníku a putovní pohár starosty města získala do svého
držení  3. Základní škola, na druhém místě se
umístili žáci 1. Základní školy, třetí místo obsadili studenti gymnázia a čtvrté místo nadějní
sportovci 2. Základní školy.
Během všech soutěží panovala na sportovištích správná atmosféra. Všichni soutěžící
bojovali s velkým nadšením a v duchu fair play.
Do dalších sportovních klání přejeme mladým
sportovcům mnoho zdaru a radosti z pohybu.
Mgr. Gabriela Kovářová
3. ZŠ Holešov

Úspěšní sportovci ze Třetí základní školy.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ - CELKEM
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Fotbalistky z gymnázia
poprvé úspěšné
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Fotbalistky gymnázia na turnaji O pohár starosty města Holešova.

Dne 30. listopadu 2010 se konala tradiční
soutěž O pohár starosty, ve které se v několika
sportech utkali žáci všech tří holešovských
základních škol a gymnázia. Stejně jako vloni
soutěžila děvčata z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov i v dívčí kopané, a to tentokrát ve
dvou kategoriích. Družstvo mladších fotbalistek
tvořily žákyně primy a sekundy, které poprvé
reprezentovaly svou školu, a přes získané
4. místo předvedly velmi pěkný výkon. Mezi
hráčkami dominovala především kapitánka
Michaela Fojtová, členka Dívčího fotbalového
klubu Holešov, velmi dobře zahrály rovněž Iva
Nováková, Valerie Hlavinková a maličká Alena
Doleželová. Starší děvčata měla již zkušenosti z
předcházejícího roku, v týmu bylo několik aktivních fotbalistek, a tak výsledkem povedené hry
bylo překvapivě 2. místo, nad dívkami dokázalo
zvítězit pouze družstvo 3. ZŠ Holešov, zbývající
základní školy odešly poprvé poraženy. Nejlepší
hráčkou celku byla jednoznačně Karolína Kozlanská, která předvedla výborný výkon a byla
nejlepší střelkyní týmu, velmi dobře zahrála
obranná dvojice Žaneta Batoušková a Eliška
Bendová,  v útoku patřily mezi nejlepší Markéta
Možíšová a Zuzana Kolomazníková, dobře zachytala i Katka Kasalová. Většina jmenovaných
hráček je členkami DFK Holešov.
Všem děvčatům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a pěkné výkony.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 21/2010, přičemž všichni poznali, že jde o dialog,
který zazněl v komedii Slunce, seno, jahody režiséra Zdeňka Trošky.
Zatímco prvním vylosovaným byl Lubomír Rozsypal z Třebětic, druhým
vylosovaným se stal Jaroslav Sklenář z Prusinovic - oba výherci si pochutnají v Restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Marcele
Janálové z Holešova a Tomáši
Dvořákovi z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce
srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
v hádance, která je opět postavena na slavných filmových
Helena Růžičková v komedii
hláškách. Poznáte, ze kterého
Slunce, seno, erotika.
filmu pochází tato hláška?
„Jsem si dovolil... Na ukázku ze své zahrádky pár švestiček...“
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

Kronika holešovská - mimořádná pamětihodnost
V Moravském zemském archívu v Brně je
od roku 1901 uložena ručně sešitá malá knížečka (13,5 x 9 cm), vázaná v měkkých deskách
z kousků hovězí kůže, obsahující 39 listů, hustě
popsaných nádhernou češtinou první poloviny
17. století. Její autor, pro nás doposud neznámý
holešovský, zřejmě zámožný měšťan, majitel
domu z fronty někde mezi současnou prolukou
po Charbutově cukrárně a kinem Svět, ji napsal
ve formě kronikářských zápisků, popisujících
události v Holešově a zprostředkovaně na celé
Moravě mezi lety 1615 až 1645.
Je to unikátní a přitom literárně velmi hodnotný dokument o otřesné realitě života, či spíš
trvalého utrpení obyčejných lidí v době třicetileté
války. Kronikář byl horlivým stoupencem Jednoty
bratrské a své zápisky (nazvané „O podivných
věcech a zázracích Božích, kteréž se dály při
městě Holešově i okolo Holešova“) jakoby symbolicky začal v roce, kdy majitel holešovského
panství Ladislav Popel ml. z Lobkovic začal
s tehdy nelegálním „přeháněním“ svých poddaných, převážně luteránského a bratrského vyznání, ke katolicismu. Zatímco zápis k roku 1615
je pouze jeden (týká se právě toho „přehánění“),
v dalších letech je spolu s dramatickými, hroznými událostmi, spojenými s vypuknutím stavovského povstání a třicetiletou válkou, zápisů stále

víc. Kronika obsahuje sice některé nepřesnosti
(hlavně v datech událostí, které se staly mimo
Holešov, a ve jménech významných cizinců,
zapojených do válečných operací), ale obecně
je mimořádně hodnotným pramenem zejména
historických událostí vázajících se k Holešovu.
Zajímavé je, že kronikář zcela pominul později
tak slavné odvrácení útoku Lisovčíků na Holešov

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

v roce 1620 (zmiňuje se jen, že „… přes Moravu
jeli Poláši mimo Holešov a (ti) v Bystřici leželi
a velmi veliké škody jsou zdělali…“) a vůbec
se nezmiňuje o bitvě na Bílé hoře - tak nevýznamná šarvátka to podle tehdejší optiky byla.
Jádro kroniky je ale v popisu opravdových
hrůz třicetileté války - Holešov (stejně jako
jiná moravská a česká města)  nepředstavitelně trpěl neustálým obsazováním a rabováním
císařskými, švédskými, uherskými, polskými
vojsky i povstalými Valachy, kteří obyvatelstvo
doslova zbídačovali, pokud je přímo nezabíjeli či
nepodpalovali domy. Holešované střídavě platili
posledními penězi, dobytkem i „obilíčkem“ protahujícím jednotkám
nebo utíkali do nedalekých lesů, kde ale žili  
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydárovněž ve strašných
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
podmínkách. Na doTYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
vršení všeho vypukl
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
ve městě v září 1644
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví aumor, kterému padla
toři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
za oběť větší polovina
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
už tak prořídlého obye-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
vatelstva - zemřelo 44
http:www.holesov.cz.
hospodářů, 33 manže-
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lek, 94 synů a 106 dcer. Kronikář, který se skoro
úzkostlivě vyhýbal jakýmkoliv osobním poznámkám (a proto se jej ještě nepodařilo identifikovat)
nakonec, zřejmě přemožen zármutkem, zapsal,
že 14. září „…umřela jest mne chovanice Madla
z Kostelnýho od Čachtic ze Slovák“, zřejmě
poslední člen jeho rodiny. A potom už o pět dní
poslední zápis, že „z Hradiště vojáci jeli mimo
město do Hranic a jiní praví, do Oder. A do města Holešova nesměli jeti, že byl mor nemalej“.  
Tímto zápisem kronika končí a lze se domnívat,
že její autor brzo moru také podlehl.
Kronika je psána živým, pro nás „spisovným“ jazykem, ve kterém marně hledáme větší
zastoupení dnešních moravismů (sú, budú, só,
budó), naopak jsou časté nyní spíš pro střední
Čechy typické koncovky přídavných jmen (velkej, nemalej, velký starosti), velmi ušlechtilým
slohem relativně vzdělaného člověka, jehož
hlavním zaměstnáním sice asi bylo polní hospodářství, ale přitom nelitoval dlouhých nočních
hodin, aby pozoroval „zatmění měsíčné“ a při vší
drsnosti doby byl mimořádně citlivý, když litoval
i drobných rorýsů, kteří pro „svý malý, chlupatý
nožičky“ nemohli vzlétnout z roviny.
Kronika holešovská se dočkala svého prvního vydání v roce 1940 a druhého v roce 1967.
Obě tato vydání zorganizovala a důkladnou historickou studií a poznámkami opatřila významná historička, holešovská rodačka Dr. Vlasta
Fialová. Ještě během mých gymnaziálních
studií v polovině sedmdesátých let byla její
četba samozřejmou povinností všech studentů,
kteří navštěvovali hodiny dějepisu u nezapomenutelného profesora Zdeňka Stojana. Nyní se
na tento literární a historický unikát poněkud
zapomnělo - a je to velká škoda, neboť v kronice
ožívá plasticky minulost našeho města a to je
opravdu unikátní.
Karel Bartošek

