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Veteráni slavili
Co vy na to, pane
starosto?

ZAČAL ŠKOLNÍ ROK. Další školní rok začal minulý čtvrtek i na všech holešovských základních
školách. Do prvních tříd nastoupilo 121 dětí, což je zhruba stejně jako v loňském roce.
Foto Robert Rohál

Výzva dlužníkům

Podpořte hasiče

Finanční odbor Městského
úřadu Holešov upozorňuje občany,
kteří mají nedoplatek na místním
poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, aby vyrovnali svůj dluh
do 30. září 2011. Pokud tak neučiní, bude přikročeno k exekuci, čímž
se nedoplatek navýší o náklady
spojené s vymáháním.

Dobrovolní hasiči Holešova
soutěží o možnost výhry 400 000
korun. Podrobnosti o této soutěži
v rámci dobrovolných hasičských
sborů Moravy a Slezska si můžete přečíst na straně 11 tohoto
vydání. Velitel jednotky Martin
Horňák v této souvislosti žádá občany města, aby v internetovém
hlasování dali hlas holešovským
hasičům.
(sov)

Závody O pohár starosty města
V rámci středomoravské jezdecké ligy pořádá Jezdecký klub
Haná ve spolupráci s městem Holešov tradiční drezurní závody jedná se o královskou disciplínu jezdeckého sportu. Závody se konají
v sobotu 9. září 2011 od 9 hodin v holešovské zámecké zahradě
na louce u hájenky. Závod je součástí série Středomoravské jezdecké ligy a v Holešově má již pětiletou tradici. Zajištěn je doprovodný
program a občerstvení…

V minulých dnech oslavili
veteráni 7. výsadkového
pluku padesáté výročí
založení útvaru. Jaký význam měla podle vás tato
událost pro město?
„Všechny vojenské
útvary působící v Holešově,
ať už se na jejich funkci z hlediska historie díváme jakkoliv, přirozeně zásadně ovlivnily život ve městě. To
se ostatně stalo i při oslavách 7. výsadkového pluku zvláštního určení. Do Holešova dorazily stovky
bývalých vojáků i jejich rodinných příslušníků z celého bývalého Československa. A jak jsem řekl
ve svém pozdravném projevu na nádvoří kasáren,
jsou u nás vítáni a vždycky vítáni budou. Stejně tak
je pro celé město zásadní činnost policejní školy,
která nyní v kasárnách sídlí. Na nedávné tiskové
konferenci, kterou představitelé školy pořádali
u příležitosti začátku nového školního roku, jsem
proto zdůraznil, že město Holešov podporuje
činnost této školy a podporuje i její program vzdělávání žáků z národnostních menšin.
Více informací na str. 3 a 10

KAREL GOTT V HOLEŠOVĚ. Vernisáž svých obrazů v holešovském
zámku uvedl v pátek 2. září Karel Gott. Jako host přijel i Karel Šíp. Více
na str. 18. Foto František Sovadina
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Třídíme pet láhve a veškeré
obalové plasty

Do současné doby odkládali
občané Holešova do žlutých kontejnerů pouze PET láhve. V souvislosti s otevřením nové třídicí
linky v odpadovém centru v areálu
Technických služeb Holešov, s.r.o.
v Květné ulici se tato situace změnila. Do kontejnerů lze odkládat
nejen sešlápnuté PET láhve, ale

i další plastové obaly, jako jsou
kelímky od jogurtů, plastové tašky,
obaly od pracích a čisticích přípravků, balicí fólie apod. Do kontejnerů
nepatří obaly se zbytky potravin
a obaly od nebezpečných látek.
Ing. Lenka Brezanská
odbor životního prostředí

Kdo viděl nehodu
na Dukelské a 6. května?
Holešov (red) - Policie žádá svědky dopravní nehody, ke které došlo
ve středu 17. srpna krátce před polednem v Holešově na křižovatce ulic
6. května a Dukelská, aby zavolali na tísňovou linku 158, na mobilní
telefon 724 273 061 nebo se dostavili přímo na kroměřížský dopravní
inspektorát v ulici Březinova. Policie vyzývá zejména řidiče nákladního
vozidla, který jel v tu dobu po ulici 6. května a u výše uvedené nehody
údajně zastavil. Při střetu osobního vozidla a motocyklu byla lehce zraněna třiačtyřicetiletá řidička motocyklu.

V pondělí bude jednat
holešovské zastupitelstvo
Další jednání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 12. září
2011 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov. Rada
města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo tímto programem:
I. Zahájení
II. Program jednání:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti orgánů města
6. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
7. Změna rozpočtu města Holešova č. 8/2011
8. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a 2/2011 o místních poplatcích
9. Smlouva o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu
		 IVVS ZK
10. Zadání změna č. 17 územního plánu města Holešova
11. Prodej městského pozemku pro výstavbu garáže
12. Zveřejnění záměru prodeje měst. pozemků pod stávajícími garážemi
13. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 772/1,
		 k.ú. Holešov
14. Zveřejnění záměru prodeje měst. pozemku p.č. 750/57, k.ú. Všetuly
15. Zveřejnění záměru prodeje měst. pozemku p.č. 496/3, k.ú. Holešov
16. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2651/15, k.ú. Holešov
17.		 Smlouva o bezúplatném převodu budovy čp. 1409 v ul. Havlíčkova
		 v Holešově
18. Převod pozemku p.č. 2831/23, k.ú. Holešov
19. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků pod místními komunikacemi
20. Prodej městského domu čp. 1030 a domu bez čp/če, Holešov
21. Prodej městského domu čp. 543, Holešov
22. Zveřejnění záměru prodeje městského domu čp. 538, Holešov
23. Zveřejnění záměru prodeje měst. domu čp. 64 a domu bez čp/če,
		 Holešov
24.		 Žádost Jiřího Valda o uzavření dohody o uznání dluhu a plnění
		 závazků ve splátkách
25. Žádost Dany Polákové o změnu v uzavřené kupní smlouvě
26. Dohody o uznání dluhu a plnění závazků ve splátkách - ul. Bořenovská
III. Diskuse členů zastupitelstva města
IV. Diskuse občanů města
V. 		 Přednesení souhrnu přijatých usnesení
VI. Závěr

Nebyl zmatený, ale opilý
Holešov (sov) - V pondělí
29. srpna v pozdních večerních
hodinách zjistila hlídka městského kamerového systému zmateně projíždějící vozidlo v prostoru
Smetanových sadů. Následnou

kontrolou bylo potvrzeno, že se
skutečně nejedná o běžnou jízdu.
Opakovanou dechovou zkouškou
strážníci naměřili řidiči 2 promile
alkoholu v dechu. Dotyčný navíc
vůbec nevlastnil řidičský průkaz.

Vandalové neunikli
Holešov (frs) - V neděli 4. září v ranních
hodinách spatřila obsluha městského kamerového
dohlížecího systému v ulici Palackého muže, který
házel odpadkové koše na vozovku. Následně jej
zadržela hlídka městské policie a dotyčný dostal
na místě blokovou pokutou v nejvyšší možné sazbě.
Téhož dne v 05:48 hodin strážníci městské policie
zadrželi na základě záběrů z kamerového systému
na náměstí Dr. E. Beneše muže, který ničil vysazené
květiny. Případ je stále v řešení a pravděpodobně
bude postoupen komisi pro projednávání přestupků
při městském úřadě v Holešově s návrhem na uložení sankce v horní hranici trestní sazby.
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Na policejní škole se učí 52 žáků z národnostních menšin
Nejvíce studentů je vietnamské a ukrajinské národnosti
Již čtvrtým rokem pokračuje na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole ministerstva
vnitra (VPŠ a SPŠ MV) v Holešově vzdělávání žáků národnostních menšin. Ve školním
roce 2011/2012 bude v rámci tohoto programu
ve škole studovat 52 žáků z 15 národnostních
menšin. Z nich je 30 chlapců a 22 dívek. Jsou
mezi nimi studenti vietnamské, ukrajinské, romské, albánské, angolské, bulharské, gruzínské,
chorvatské, mongolské, řecké, kazašské, kirgizské, kubánské, polské a slovenské národnosti,
přičemž největší zastoupení mají Vietnamci
a Ukrajinci. Do prvního ročníku bylo přijato
v rámci projektu vzdělávání žáků z národnostních menšin 12 nových studentů.
U příležitosti začátku nového školního roku
uspořádali v policejní škole tiskovou konferenci,
na kterou pozvali celou řadu významných hostů.
Mezi nimi i prvního náměstka vnitra pro vnitřní
bezpečnost Jaroslava Hrušku, který ocenil
dobré výsledky policejní školy i projekt samotný.
Jak uvedl, právě díky podobným preventivním
opatřením lze v budoucnu předcházet národnostním problémům, které se v posledních
týdnech vyskytly ve Šluknovském výběžku.
Náměstek zlínského policejního ředitele
plukovník Jaroslav Vaněk uvedl, že v rámci
Zlínského kraje působí v současné době v policejním sboru z řad národnostních menšin pouze
jednotlivci. „My tyto studenty sledujeme a určitě
jim po ukončení školy nabídneme možnost služby v řadách policejního sboru,“ uvedl Vaněk. Jak
ovšem sdělil ředitel policejní školy plukovník Jan
Dvořák, vzhledem ke stop stavu, který byl v posledních letech u policie, se v roce 2010 a 2011
nedostal žádný absolvent školy do řad policie,
přičemž v letech předcházejících našlo u policie
uplatnění bezprostředně po skončení školy

Silně obsazená tisková konference policejní školy se uskutečnila ve čtvrtek 1. září.
Zúčastnil se jí i starosta Holešova Zdeněk Janalík.
až 50 procent absolventů. Plukovník Vaněk
však dodal, že stop stav nebude trvat věčně.
V souvislosti s národnostním pnutím, které
čas od času rezonuje zdaleka nejen v české
společnosti, ředitel školy uvedl, že nemají žádný
náznak tohoto problému v řadách studentů.
„Jsme škola internátního typu, studenti tady žijí
společně od pondělí do pátku každý týden, ale
zatím jsme nezaznamenali sebemenší signál,
který by se týkal možných sporů z hlediska
různých národností,“ uvedl plukovník Dvořák.
Náměstek ministra Hruška dodal, že nabídka
možnosti studia na policejní škole pro zástupce

Restaurace RETRO v Holešově
máme připravený nový jídelníček,
denní nabídka je rozšířená na tři jídla,
ke každému jídlu nabízíme
0,2 dcl nealkoholického piva za 5,- Kč

Jídelní lístek - 12. - 16. 9. 2011
Pondělí 12. 6.
Fazolová polévka   
1) Kuřecí plátek s bylinkovou omáčkou, hranolky........................69,2) Smažený květák, vařený brambor, tatarka .............................59,3) Šopský salát s červenou cibulkou, toast................................ 55,Úterý 13. 9.
Špenátová polévka
1) Vepřový steak s jižním bramborovým salátem........................69,2) Kuřecí nudličky po staročesku, rýže........................................59,3) Zeleninový salát se šunkou a sýrem, toast.............................55,Středa 14. 9.
Rajčatová polévka s parmezánem
1) Hovězí gulášek s houskovým knedlíkem.................................69,2) Vepřová játra na cibulce, rýže.................................................59,3) Zeleninový salát s kuřecími kousky, toast ..............................55,-

minoritních národností ze strany státu je velkorysá. Na straně druhé však dodal, že stát musí mít
připraveny obranné mechanismy pro případ, že
by některý ze studentů policejní školy zneužil této
možnosti a „začal pracovat pro druhou stranu“.
Policejní škola získala dotace z evropského
sociálního fondu na dva projekty. Jeden je zaměřený přímo na vzdělávání žáků národnostních
menšin ve VPŠ a SPŠ MV Holešov a druhý se
zaměřil na přípravu a výběr žáků z národnostních menšin v devátých třídách základních škol
ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV Holešov.
František Sovadina

V areálu průmyslové zóny
vysadili 15 000 stromů a keřů
Holešov (red) - Celkem 14 701 stromů a keřů bylo vysazeno při budování základní infrastruktury v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov.
„Jako kompenzaci za zrušenou původní výsadbu jsme pořídili 3 683 kusů.
Zbytek, tedy více než 11 000 stromů, je zcela nová zeleň. Jde například
o stromy a keře podél komunikací či na zemním valu,“ vysvětlil výkonný
ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch.
Přímé výdaje Zlínského kraje na zeleň dosud činí asi 14,7 milionu korun.
„Jde o částku zahrnující jak zcela novou zeleň, tak i náhradní výsadbu. Z toho
připadlo 9,9 milionu korun právě na nově pořízené stromy a keře,“ doplnil
Černoch. Kromě toho ještě Zlínský kraj poukázal na účet města Holešova
3,712 milionu korun. Tyto prostředky poslouží jako náhrada za část zeleně
odstraněné z areálu někdejšího letiště a za zrušení části melioračního kanálu Žabínek. Město si již samo rozhodne, jakou zeleň vysadí. Stejně tak
si určí, kde bude tato výsadba provedena. Vyplývá to z příslušných smluv
uzavřených mezi hejtmanstvím a radnicí.
Další zeleň v zóně pak musejí vysadit i samotní investoři. Rozloha
zelených ploch v jejich areálech musí činit alespoň 20 procent. „Podíl zeleně
na celkové ploše zóny ale bude ještě vyšší. Je nutné počítat i se zelenými
koridory podél komunikací a dalšími plochami, které si ponechá ve vlastnictví
Zlínský kraj. Jde například o zemní protihlukový val, suchý poldr či menší
zalesněnou plochu,“ poznamenal Černoch. Vysoký podíl zeleně je nezbytný
také proto, aby nebyly narušeny odtokové poměry v areálu zóny.

Čtvrtek 15. 9.
Květáková polévka
1) Kuřecí kapsa plněná špenátem, domácí krokety . ..................69,2) Smažený hermelín, vařené brambory, tatarka . ......................59,3) Zeleninový salát s tuňákem, toast...........................................55,Pátek 16. 9.
Staročeská cibulačka s krutony
1) Vepřová směs v bramboráku, sýr ...........................................69,2) Čevapčiči s vařeným bramborem ...........................................59,3) Zeleninový salát se sázeným vejcem .....................................55,-

Hledám pronájem bytu 2+1 zhruba 50 m2
(pokud možno zařízeného). Nájem mohu
zaplatit na rok dopředu. Tel.: 737 731 761.
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Opil se, řídil a nedojel
Holešov (frs) - Řízení pod
vlivem alkoholu nezvládl ve čtvrtek
25. srpna brzy ráno osmatřicetiletý
řidič vozu Ford Focus. Při průjezdu
pravotočivou zatáčkou na silnici
mezi Holešovem a Bořenovicemi
nezvládl řízení, vyjel vlevo mimo
cestu a následně havaroval v příkopu. Po chvíli se mu sice podařilo
vyjet zpět na silnici, ale tam také
nakonec silně poškozený a nezabezpečený vůz zanechal a odešel.
„Holešovští policisté však podna-

pilce během pár desítek minut vypátrali. Provedli u něj dechovou
zkoušku, která byla pozitivní. Řidič
nadýchal 1,80 promile alkoholu.
Navíc při nehodě utrpěl lehké zranění. Byl proto rychlou záchrannou
službou převezen do nemocnice
v Kroměříži,“ uvedla Simona Kyšnerová ze zlínského policejního
ředitelství. Škoda, kterou si majitel
na vozidle způsobil, byla policisty odhadnuta na osmdesát tisíc
korun.

Zatímco se koupal, ukradli mu auto

Poklidné koupání na holešovském koupališti mělo trpký konec.
Ilustrační foto Ladislav Beran
Holešov (sov) - Nepříjemný zážitek z holešovského koupaliště
si odnesl pětatřicetiletý muž z Přerova. V úterý 23. srpna dopoledne
zaparkoval své auto Škoda Octavia na parkovišti před koupalištěm,
automobil řádně uzamkl dálkovým ovladačem a společně se synem se
vydal na plovárnu. „Uvnitř areálu vybral prostor poblíž bazénu. Cennější
věci a klíče od auta schoval pod deku a poté vše ještě zamaskoval oblečením. Odpoledne, když chtěl synovi koupit zmrzlinu, zjistil, že klíče
od vozidla jsou pryč. Nic jiného se neztratilo. Další nemilé překvapení
muže čekalo na místě, kde octavii po příjezdu zanechal. Vůz v hodnotě
dvě stě šedesát tisíc korun zde již nestál,“ sdělila policistka Simona
Kyšnerová. Policisté provedli ohledání místa činu, učinili potřebná šetření
a pořídili fotodokumentaci. Pachateli hrozí až dva roky vězení.

Zloději ze zábavy odhaleni
Holešov (sov) - Vrchní inspektor obvodního oddělení Holešov
sdělil v minulých dnech podezření
z trestného činu krádež sedmadvacetiletému a jednatřicetiletému muži
z Holešovska. V polovině srpna odcizili při taneční zábavě v místní části
Holešova chladicí výčepní zařízení
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s dalším příslušenstvím v celkové
hodnotě 16 000 korun. Z lupu se
však dlouho neradovali. Díky intenzivnímu šetření a osobní a místní
znalosti daného teritoria je holešovští policisté brzy dopadli. Přispěl
i podrobný popis od svědků. Pachatelům hrozí až dva roky vězení.
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Nejstarší občanka Količína se dožila sta let
Marie Zapletalová asistovala při porodech, ale dělala i plavčíka
Količín (frs) - Ve čtvrtek 18. srpna se dožila sta let paní Marie Zapletalová z Količína. K jejímu životnímu
jubileu jí přišli popřát představitelé
města Holešova, Osadního výboru

v Količíně a Okresní správy sociálního zabezpečení v Kroměříži.
Marie Zapletalová se narodila
v Količíně v roce 1911. Tatínek byl
cestářem, maminka zůstala v domác-

Představitelé města a další hosté přišli Marii Zapletalové popřát
do domu v Količíně, kde jubilantka bydlí u jednoho ze svých potomků.

nosti a pracovala na poli. Základní
školu navštěvovala v sousedních Rymicích. V jednadvaceti letech se provdala a s manželem měli tři děti.
Když měla nejmladší dcera dva roky,
začala studovat v Brně roční kurs
porodní asistentky. Po absolvování
studia pak vykonávala toto povolání
až do důchodu. „Ženy tehdy rodily
doma, takže u rodiček dělala každý
týden návštěvy. Měla na starosti několik vesnic, které objížděla na motocyklu,“ osvětlil pracovní náplň své
babičky vnuk Zdeněk Zapletal.
Jak už to tak v životě bývá, rány
osudu se vyhnou málokomu. A tak
hořké životní chvíle prožila i Marie
Zapletalová. V osmatřiceti letech
ovdověla, zůstala sama s dětmi a nedostavěným domem. Aby toho nebylo
málo, pochovala i jedno ze svých
dětí. Když bylo druhému synovi devatenáct let, zahynul v dolech. „Dostala

pojistku třicet tisíc, koupila si ojetého
sporťáka a mohla jezdit do terénu
autem. To už ale vznikla porodnice
v přílepském zámku. Babička byla
pracovitá, energická a plná optimismu, dovedla se postavit ke každé
práci,“ prozradil její vnuk.
Svou práci porodní asistentky
neopustila ani v důchodu a zaskakovala za kolegyně. Za rodičkami jezdila
za každého počasí například i na Rusavu nebo do Rajnochovic. A tak se
v zimě dokonce stalo, že ji museli
i s autem vytahovat ze sněhu.
Svůj životní elán napřímila
Marie Zapletalová i jiným směrem.
V Količíně založila skupinu Českého
červeného kříže, kterou také vedla.
Po otevření koupaliště v obci dělala
dokonce plavčíka a zároveň prodávala dětem občerstvení.
Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

V holešovském Sportcentru otevřou nový dětský bazén
Po třítýdenní technologické
přestávce začala v holešovském
Sportcentru další sezóna. Spektrum
nabídek tohoto sportovně relaxačního
zařízení bude od října rozšířeno o nový
dětský bazén. „V současné době finišují závěrečné práce na dokončení
technologického zařízení pro filtraci
a čištění. Od 15. září začne zkušební
provoz a půjde-li všechno podle plánu,
od 1. října bude nový bazén otevřen
pro veřejnost,“ uvedl provozovatel
Sportcentra Tomáš Svoboda.
Nový dětský bazén má rozměr
6 krát 3 metry a hloubku 70 centimetrů. Teplota vody bude udržovaná
na úrovni 32 stupňů. Čistotu bude
udržovat bezchlorová dezinfekce.
Bazén je určen pro děti od 2 do 5 let.

„Vzhledem k hygienickým parametrům vody bude vhodný i pro mladší
děti. Proto u nás chceme otevřít také
plavecké kurzy pro kojence,“ dodal
provozovatel.
V průběhu odstávky pracovníci
zařízení prováděli běžnou údržbu,
dezinfekci či obnovu nátěrů. Zaměstnanci nového správce objektu, kterým se stalo Tepelné hospodářství
Holešov, vyměnili v průběhu této doby
silně opotřebované hlavní potrubí
u velkého bazénu. Kromě návštěvy
bazénu či posilovny mohou návštěvníci opět využít široké spektrum všech
aktivit, jako je například vířivá vana,
spinning, squash či solárium.
Otevírací doba ani ceny služeb
se oproti minulé sezóně podle slov

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.

Nový dětský bazén je těsně před spuštěním zkušebního provozu.
Tomáše Svobody nemění. V nejbližší době chtějí zřídit novou službu
on-line objednávek prostřednictvím

internetu. Více informací naleznete
na webových stránkách www-sportcentrum.info.
(sov)

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
nabízí prodej
veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.
Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r. o., Palackého 1398,
tel.: 573 396 092
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Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 15. srpna 2011
Přijaté usnesení č. 258/2011 - Rada
města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Tučapy“ společnosti RK plus, s.r.o.,
Holešov, nám. F. X. Richtera 985
za cenu 836.059,93 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 259/2011 N 2200 Rada města Holešova
schválila zrušení zadávacího
řízení dle § 84 odst. (1) písm.
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na dodavatele projektu
„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní
integrace úřadu ORP Holešov“
z důvodu odstoupení jediného
uchazeče ze zadávacího řízení.
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 260/2011 - N
2182 Rada města Holešova I vzala na vědomí žádost příspěvkové
organizace Centrum pro seniory
o schválení výběrového řízení a dofinancování oprav. II uložila vedoucímu odboru ISÚ připravit do příští
schůze rady města podrobnou zprávu s návrhem řešení. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: RM
29.08.2011.
Přijaté usnesení č. 261/2011 - N
2187 Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene
na částech pozemků p.č. 1522/1,
1522/2, 1522/3, 1580/1, 1673,
1681/1, 1681/28, 1700, 1703/2,
1740/2, vše k.ú. Všetuly, pro
společnost E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, F.A.Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupenou
společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti s akcí „Holešov,
Očadlíkova, kab. NN“ za cenu
28.000 Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 262/2011 N 2212 Rada města Holešova
I schválila vypsání výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Holešov - Rekonstrukce školního hřiště
3. ZŠ“. K podání nabídky budou
osloveny firmy: 1. EKKL a.s., Altýře
582, Kroměříž 2. PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad Lávkou 672/5, Praha 63. Sport-Technik
Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40,
Praha 84. Pragosport a.s., Na ořechovce 579/6, Praha 65. TUBEKO
SPORT, spol. s r.o., Rynholec 364,
Nové Strašecí II jmenovala členy
a náhradníky hodnoticí komise pro
vyhodnocení nabídek. Členové: Ing. Stanislav Julíček - Ing. Aleš
Trněný - Radka Stratilová. Náhradníci: - Mgr. Ivo Michálek - Milan Roubalík - Monika Partyková.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 263/2011 N 2157 Rada města Holešova
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schválila příspěvkovým organizacím: - 1. Základní škola Holešov
- 3. Základní škola Holešov - Mateřská škola, Holešov, Grohova
1392 - Mateřská škola, Holešov,
Masarykova 636 - Středisko volného času, příspěvková organizace - Městské kulturní středisko
Holešov změnu finančních plánů pro rok 2011 dle předložených
návrhů. Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 264/2011 - N
2165 Rada města Holešova udělila
souhlas pro přijetí daru: 1. příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko, p.o., ve výši 90.000 Kč
od KKS Servis, Zlín, Příluky 386,
2. příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory, p.o., ve výši 15.000 Kč
od HERUS s.r.o., Zlín, nám. T. G.
Masaryka 588 a 3. příspěvkové organizaci Mateřská škola, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž,
pro přijetí věcných darů v celkové
hodnotě 32.377 Kč od SRPD dle přiložené přílohy. Zodpovídají: ředitelé
příspěvkových organizací. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 265/2011 - N
2170 Rada města Holešova I vzala
na vědomí nabídku přebytečného
movitého majetku od příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Holešov, p.o., k využití
v rámci hospodaření města a II
schválila odprodej tohoto majetku za podmínek stanovených
ve zřizovací listině. Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel PO.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 266/2011 - N
2191 Rada města Holešova udělila
souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola, Holešov, Masarykova
636, okres Kroměříž, s vyhrazením
jednoho pracovního místa v profesi uklízečka a výdej stravy pro
uchazeče o zaměstnání. Zodpovídá:
Jaroslava Turoňová, ředitelka MŠ.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 267/2011
- N 2181 Rada města Holešova schválila 1. dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření a 2. smlouvu
o kontrolní činnosti - poradenství
dle předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 268/2011 - N
2188 Rada města Holešova schválila rozpočtové opatření Rady města
Holešova č. 7/2011 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 269/2011 - N
2160 Rada města Holešova vzala na vědomí plán odpadového
hospodářství města Holešova
na období 2011 - 2016. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová. Termín:
průběžně.
Přijaté usnesení č. 270/2011 - N
2167 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se
společností Ředitelství silnic a dálnic

ČR, závod Brno, Brno, Šumavská
33, na pronájem městského pozemku p.č. 4004/2, ostatní plocha,
o výměře 12 m2 a části městského
pozemku p.č. 3674, ostatní plocha,
o výměře 16 m2, vše k.ú. Holešov,
za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu 5 let
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 271/2011 - N
2168 Rada města Holešova pověřila starostu města Holešova,
aby jako zástupce opatrovníka
účastníků řízení o pozemkových
úpravách v k.ú. Dobrotice, uvedených na LV č. 251 - Tandler Gisela, posledně bytem Hamburg,
Německo (zemřela), na LV č. 79
- Sedláčková Antonie, posledně
bytem Londýn, Spojené království (zemřela) a na LV č. 100 - Šidlová Eva, posledně bytem Dobrotice, vše k.ú. Dobrotice, podepsal
soupisy nároků, soupisy nových
pozemků v rámci komplexních
pozemkových úprav a dohodu
o vypořádání spoluvlastnických
podílů k pozemkovým úpravám
na LV č. 79, vše v k.ú. Dobrotice, předložené Pozemkovým
úřadem Kroměříž. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 272/2011 - N
2161 Rada města Holešova schválila podání žádosti o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení
v mimořádném termínu týkající se
zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 145
na 148 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní
jídelně z 250 na 270 s účinností
od 01.09.2011 u právnické osoby
Mateřská škola, Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 273/2011 N 2162 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši: 25.000 Kč: 1) SFK ELKO Holešov,
o.s., Střelnice 1410, 769 01 Holešov, IČ 26535475, na podporu
mládežnických družstev, 2) Tělovýchovné jednotě Holešov, o.s.,
Bezručova 640, 769 01 Holešov,
IČ 18188389, na podporu oddílu
házené, - 10.000 Kč: 1) Oblastní
charitě Kroměříž, Kontaktní centrum PLUS, Ztracená 63, 767 01
Kroměříž, IČ 18189750, na podporu činnosti v Holešově, 2) Mažoretkám Holešov, o.s., Osvobození 1659, 769 01 Holešov, IČ
22839089, na účast na „Exhibici
mistrů České republiky“, která
se koná ve dnech 26.08.2011 až
28.08.2011 v Karlových Varech.
- 5.000 Kč: 1) Jezdeckému oddílu města Prostějov, o.s., SVČV
Spektrum, Vápenice 9, 796 01 Prostějov, IČ 26985551, na drezurní
závody „O pohár starosty města
Holešova“, které se uskuteční
10. 09. 2011 v zámeckém parku

v Holešově, 2) ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 113, 687 07 Buchlovice, IČ 70967318, na provoz
záchranné stanice volně žijících
živočichů. Finanční částky budou
čerpány z kapitoly 51 - rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 274/2011 - N
2166 Rada města Holešova povolila výjimky z nejvyššího počtu dětí
v jednotlivých třídách holešovských
mateřských škol pro období od 01.
09. 2011 do 31. 08. 2012 takto: Mateřská škola, Holešov, Masarykova
636, okres Kroměříž - první třída 28
dětí - druhá třída 28 dětí - třetí třída
28 dětí (Žopy) - čtvrtá třída 28 dětí
(Žopy) Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž - první třída 28 dětí - druhá třída 28 dětí
- třetí třída 28 dětí - čtvrtá třída 28
dětí - pátá třída 28 dětí (Dobrotice)
Mateřská škola Sluníčko Holešov první třída 28 dětí - druhá třída 28
dětí - třetí třída 18 dětí - čtvrtá třída
28 dětí - pátá třída 28 dětí - šestá
třída 28 dětí. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 275/2011 N 2174 Rada města Holešova
schválila podání výpovědi Václavu Vaculíkovi, bytem Holešov,
k 31. 08. 2011 na pronájem nebytových prostor v přízemí městského objektu čp. 1193 na ul.
U Letiště v Holešově. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 276/2011 - N
2176 Rada města Holešova neschválila Jarmile Gaborové požadovanou výměnu bytu č. 16 za byt
č. 14 na ul. Bořenovská v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 277/2011 N 2189 Rada města Holešova
I zrušila usnesení RM/251/2011
o uzavření nájemní smlouvy se
společností Nemovitost servis,
s.r.o., Praha 19, Luštěnická 723,
na pronájem městských nebytových prostor o výměře 47,40 m2
v domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově za nájemné 80.400 Kč/
rok a zálohy na energie ve výši
14.400 Kč/rok, a to na dobu neurčitou s účinností od 01. 07. 2011.
II schválila zveřejnění záměru
pronájmu městských nebytových
prostor v přízemí domu čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 278/2011 - N
2190 Rada města Holešova neschválila uzavření nájemní smlouvy s Agnesou Mižikarovou, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 8, vel.
2+1, o výměře 73,71 m2, v městském domě čp. 183 na ul. Palackého
v Holešově za účelem poskytnutí
náhradního ubytování. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Pokračování na str. 7
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Pronájem nebytových prostor
Město Holešov v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu
nebytových prostor o výměře 28,24 m2 ve III. poschodí budovy č.
p. 478, ul. Sušilova, Holešov společnosti REHABILITACE KINESIS
s.r.o., IČ 29287201. Předpokládaná výše nájemného 26.192 Kč/
rok, předpokládaná výše zálohy na plnění spojená s užíváním
nebytových prostor (vodné, stočné, srážková voda, teplo) 33.888
Kč/rok.
Zájemce o pronájem výše uvedených nebytových prostor musí
podat písemnou žádost nejpozději do 13.9.2011 na adresu Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o., nám. Sv. Anny 1275, k rukám Ing. Jitky
Riemerové.
Žádost musí obsahovat: označení zájemce (fyzická osoba - jméno
a příjmení, datum narození, IČ, místo podnikání, bankovní spojení, tel.
kontakt; právnická osoba - název obchodní firmy, IČ, sídlo, bankovní
spojení, tel. kontakt), předpokládaný způsob využití nebytového prostoru
(čestné prohlášení, že nebytový prostor bude nájemce užívat po celou
dobu nájmu jen pro účely zdravotnictví), výši nájemného v Kč/rok, výši
zálohy v Kč/rok.
Žádost musí být podána v zalepené obálce označené „ Nebytové
prostory Sušilova 478“.
Bližší informace o nebytovém prostoru poskytne Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o., Ing. Jitka Riemerová, tel.
573 506 240.
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Rady města Holešova,
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Pokračování ze str. 6
Přijaté usnesení č. 279/2011 - N
2192 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Radkem Useinem, bytem Holešov, na užívání bytu č. 14, velikost
1+1, o výměře 68,81 m2 v městském domě čp. 1600 na ul. Novosady v Holešově, a to na dobu
určitou od 01.09.2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 280/2011 - N
2193 Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Petrem
Zálešákem, bytem Holešov, na užívání bytu č. 7, velikost 1+1, o výměře
46,60 m2 v domě čp. 64 na ul. Masarykova v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 09. 2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 281/2011
- N 2194 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s Olgou Ondruškovou,
bytem Holešov, na užívání bytu
č. 6, velikost 1+1, o výměře 44,54
m2 v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově, a to
na dobu určitou od 01.09.2011
do 30. 06. 2012. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 282/2011 - N
2195 Rada města Holešova neschválila uzavření nájemní smlouvy
s Dušanem Fialou, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 1, velikost 2+1,
o výměře 114,80 m2 v městském
domě čp. 54 na nám. Dr. E. Beneše
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 283/2011 N 2196 Rada města Holešova
přerušila projednávání zprávy
týkající se uzavření nájemní
smlouvy s Jiřím Valdem, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 8,

velikost 1+1, o výměře 31,75 m2
v městském domě čp. 282 na ul.
Nábřeží v Holešově. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
RM 29. 08. 2011.
Přijaté usnesení č. 284/2011 - N
2197 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se
Stanislavem Navrátilem, bytem Holešov, na užívání bytu č. 5, velikost
2+kk, o výměře 32 m2 v městském
domě čp. 1671 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01. 09. 2011 do 30. 06. 2012.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 285/2011
- N 2199 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s Ivou Bělunkovou, bytem Holešov, na užívání bytu č. 4,
velikost 1+1, o výměře 40,80 m2
v městském domě čp. 282 na ul.
Nábřeží v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 09. 2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 286/2011 - N
2201 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní smlouvy
na užívání městských nebytových
prostor výpovědí bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného
ke dni 31. 08. 2011: 1. Romaně
Sedlářové, IČ 46288759, nájemkyni
nebytových prostor v domě čp. 64
na ul. Masarykova v Holešově a 2.
Věře Gabrielové, nájemkyni nebytových prostor (garáže) u objektu čp.
183 na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 287/2011 N 2202 Rada města Holešova
schválila prodloužení nájemní
smlouvy na užívání bytu č. 17,
velikost 2+kk, o výměře 32 m2
v městském domě čp. 1674 na ul.
Bořenovská v Holešově manže-

lům Josefovi a Václavě Veselým,
a to na dobu určitou od 01. 09.
2011 do 30. 06. 2012. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 288/2011 - N
2203 Rada města Holešova schválila
ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu bez přivolení soudu z důvodu
neplacení nájemného k 31. 08. 2011
manželům Zdeňkovi a Marcele Masným, bytem Holešov, nájemcům bytu
č. 5, velikost 2+1, v městském domě
čp. 64 na ul. Masarykova v Holešově. Zodpovídá. Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 289/2011
- N 2183 Rada města Holešova schválila ukončení nájemní
smlouvy s Alenou Valáškovou, IČ
75823675, na užívání nebytových
prostor v přízemí městského objektu čp. 1030 na nám. Sv. Anny
v Holešově dohodou k 31. 08.
2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 290/2011 - N
2184 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Otakarem Hrudíkem, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 7, velikost 1+1,
o výměře 44,45 m2 v městském
domě s pečovatelskou službou čp.
658 na ul. Tyršova s účinností od 01.
09. 2011 do 30. 06. 2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 291/2011 N 2186 Rada města Holešova
udělila souhlas s výměnou bytů
mezi Josefem Bělíčkem, nájemcem bytu č. 10 o velikosti 1+1
v městském domě čp. 657 na ul.
Tyršova v Holešově, a Josefem
Spieglem, nájemcem bytu č. 11
o velikosti 1+0 v městském domě
čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 292/2011 - N
2205 Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v přízemí městského domu čp. 531 na ul. Palackého v Holešově dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 293/2011 N 2206 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení nájemní
smlouvy s Kamilou Stykovou, IČ
76302237, na pronájem nebytových prostor v 1. poschodí domu
čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově dohodou k 31. 08. 2011.
2. zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v 1. poschodí
domu čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 294/2011 - N 2144
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 27. června 2011.
Přijaté usnesení č. 295/2011 N 2213 Rada města Holešova
schválila udělení plné moci advokátovi Mgr. Jiřímu Mikulenkovi pro zastupování v záležitosti soudního sporu vedeného
u Okresního soudu v Kroměříži
pod spis. zn. 8C 205/2006. Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 296/2011 - N
2214 Rada města Holešova schválila „Memorandum o spolupráci při
budování a rozvoji Krajské komunikační infrastruktury“ uzavřené mezi
městem Holešov a Zlínským krajem.
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák. Termín:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Ředitel společnosti Industry Service ZK Jakub Černoch říká:
Společnost Industry Service ZK je správcem strategické
průmyslové zóny v Holešově
a vlastní ji Zlínský kraj. Ředitelem společnosti je Jakub Černoch. Kromě celé řady starostí s přípravou a obsazováním
zóny také neustále čelí kritice
a výčitkám, že průmyslový areál stojí nad prameništěm pitné
vody.
Proč byla průmyslová zóna
naplánována přímo nad prameniště pitné vody? Proč se nestavělo jinde na střední Moravě?
„Na úvod jedno upřesnění zóna není nad prameništěm pitné
vody. Vrty, z nichž je voda čerpána,
leží mimo areál. Zóna se, stejně
jako celé město Holešov se svými
starými průmyslovými provozy, nachází v ochranném pásmu. Pod zónou, ostatně ani pod Holešovem,
navíc není žádné jezero plné vody.
Pod několikametrovou vrstvou zeminy jsou štěrky, v nichž se voda
akumuluje. V takovém prostoru
je výstavba povolena, jsou ale
požadována odpovídající technická opatření - ta jsou v zóně beze
zbytku realizována. O tom svědčí
posudky odborníků.
Pokud jde o výběr lokality,
šlo o velmi komlexní posouzení.
Logika říká, že vše je potřeba
posoudit ze všech stran, nejenom
z pohledu jednoho zdůrazňovaného parametru. Když si shrnete
požadavky na strategickou rozvojovou plochu - tedy umístění
ve strukturálně postiženém regionu, s dobrou dopravní dostupností,
bez kolizí se zvláště chráněnými
územími a přítomností kvalifikované pracovní síly, tak jiné území
než to u Holešova ve Zlínském
kraji nenajdete. Ke stejnému závěru dospěl tým mnoha odborníků, agentura CzechInvest a také
vláda České republiky. V té době
se nikdo neozval. Vámi zmiňované argumenty jsou otázkou
posledního roku.“
Jak je to v současné době
s výrobcem pneumatik firmou
Mitas. Má stále zájem vstoupit
do zóny? Nechce investovat
i jinde?
„Společnost Mitas, významný
a stabilní zaměstnavatel v regionu, pokračuje v přípravě svého
projektu v Holešově. Vzhledem
k rozsahu investice předpokládám,
že jako každý jiný investor zvažuje
i alternativní řešení. Zvláště když
byla kolem projektu rozpoutána
hysterická kampaň. Předpokládám, že v několika týdnech zahájí
zjišťovací řízení, které může pokračovat posouzením dopadu projektu
na životní prostředí, tedy procesem
známým veřejnosti jako EIA.
Dále doufám, jako asi všichni, kteří chtějí pracovat v Holešově, že hladce proběhne územní
a stavební řízení. Snad se nedají
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odradit účelovými útoky. Pokud
ano, bude to velká škoda. Zvlášť
v okamžiku, kdy mnoho velkých
podniků propouští a nezaměstnanost na Kroměřížsku je dlouhodobě
v dvouciferných číslech - v červenci to bylo 10,3 procenta. To
představuje bezmála 6 000 lidí,
kteří hledají práci. To, myslím, nepotřebuje další komentář.“
Podepsal se nějak odpor
části občanské veřejnosti na vyjednávání s potenciálními investory?
„Odpor úzkého kruhu aktivistů
se, bohužel, podepisuje na celkovém znechucení investorů. To je
zřejmě to, o co těmto lidem jde.
Maří to naši práci, navíc to stojí
mnoho peněz. Pevně ale věřím,
že veřejnost má jiný názor a chce
kompetentně vedený projekt, který
zajistí regionu dlouhodobou prosperitu.“
Kolik firem má v tuto chvíli
zájem vyrábět v holešovské průmyslové zóně a v jakém stavu
přípravy jejich záměr je?
„Deklaraci o porozumění se
Zlínským krajem zatím podepsalo
deset společností. Firma Pokart již
svůj závod dokončuje. Společnosti
MRB Sazovice a Kart momentálně procházejí správním řízením.

nila další rozšíření zóny. Proč,
když zájem investorů tomu zatím neodpovídá?
„O rozšíření zóny nikdo neusiluje - vzhledem k tomu, že jde
o jednu z největších ploch pro podnikání v zemi, to ani není potřeba.
Změna územního plánu se týká pozemků, které sice byly vykoupeny
v souvislosti s tímto projektem, ale
není na nich plánována průmyslová činnost. Chceme je použít pro
občanskou vybavenost či smíšené využití. Velká plocha je rovněž
určena pro výsadbu zeleně. To
se týká například pozemků u Všetul či na severovýchodním okraji
zóny. Pro průmyslovou výstavbu je
z toho určena jen velmi malá část,
výhradně plocha sevřená hranicí
zóny a budoucí R49 a přivaděčem.
Tady jiné využití postradá smysl. Toto říkáme od začátku, vše si
lze navíc ověřit přímo na radnici
v Holešově. Přesto očividnou lež
o bombastickém rozšiřování zóny
stále někdo šíří.
A ještě bych rád uvedl na pravou míru druhou část vaší otázky zájem investorů o zónu v Holešově
je pozoruhodný. Žádná jiná strategická zóna v České republice tolik
zájemců nemá. A některé z nich
byly přitom dokončeny ještě dávno
před hospodářskou krizí. Opět jde
o fakt, který si lze ověřit.“

Ředitel společnosti Industry Service ZK Jakub Černoch bývá
pod palbou otázek nejen novinářů velmi často.
Do obou řízení s obstrukčními připomínkami přitom vstoupili aktivisté, což termín zahájení výstavby
zpozdí. Jsou to nepříjemné komplikace, které způsobují problémy
investorům i celému projektu zóny,
aniž by do projednávání záměru
vnesli cokoli racionálního. Tím, kdo
na to doplatí, ale nakonec budou,
bohužel, občané. Další firmy připravují projektovou dokumentaci.
Kromě toho vzniká v zóně Technologický park Progress, který
nabídne prostory pro začínající
a inovačně zaměřené firmy.“
Žádali jste o to, aby vám
změna územního plánu umož-

Jak moc je pro zónu důležitá rychlostní komunikace
R49 z Hulína přes Holešov
do Fryštáku?
„Realizace rychlostní komunikace, respektive jejího úseku
v okolí Holešova samozřejmě ještě
zvýší atraktivitu zóny pro investory. Kromě toho pochopitelně uleví
regionální silniční síti a tím pádem
i městům a obcím. Projekt je zcela
připraven, zatím se na něj ale nenašly prostředky. Podle odborníků
by měla stavba začít do dvou let.
Nicmémě prodleva ve stavbě této
komunikace nám, tedy správci
zóny, nečiní při vyjednávání s investory větší problémy. Vždyť jen

přibližně 7 kilometrů od areálu je
velká dálniční křižovatka, kde se
kříží dálnice D1 a rychlostní komunikace R55. Pro případnou
potřebu většího objemu nákladní
dopravy je navíc v zóně k dispozici
železniční vlečka, prostřednictvím
které jsou dostupné mezinárodní
železniční koridory.“
Z veřejných prohlášení politiků to vypadá, že stavba této
komunikace hned tak nezačne.
Nebo máte jiné informace?
„Pro politickou reprezentaci
Zlínského kraje je projekt rychlostní
komunikace jednou z priorit v oblasti dopravy. Nepochybuji, že tomu
odpovídá i jejich úsilí a energie,
s jakou za realizaci R49 bojují.“
Nedávno jste zřídili poradní
komisi pro životní prostředí, ale
ekologičtí aktivisté se odmítají
na její účasti podílet…
„Nejprve je nutné zdůraznit,
že činnost komise na zapojení či
nezapojení úzké skupiny aktivistů
rozhodně nestojí. Komise je složená z renomovaných expertů z oblasti hydrogeologie, vodních staveb
a životního prostředí obecně. Ti
jsou doplněni dalšími odborníky,
v komisi například zasedá architekt a sociolog. Zčásti jde přitom
o odborníky, se kterými již delší
dobu spolupracujeme. Vznik komise je tak jakousi institucionalizací
toho, co již delší dobu neformálně
funguje. Současná platforma, kdy
komise pravidelně zasedá, byla
plánována v souvislosti se zahájením faktického obsazování. V tomto
okamžiku, který je nyní realitou, je
nutné začít řešit například konkrétní
kompenzační opatření v souvislosti
s činností investorů. Jinými slovy,
oficiální ustavení komise reaguje
na vývoj celého projektu Strategické průmyslové zóny Holešov.
Členství v komisi jsme nabídli
i zástupcům dvou v té době aktivních občanských sdružení. Chtěli
jsme, aby měla potřebná informace
a nedocházelo k nedorozuměním.
Byli jsme ale odmítnuti. Důvody
tohoto kroku jsme nepochopili, nicmémě lze to iterpretovat i tak, že
aktivisté nestojí o komunikaci - tito
jednotlivci zřejmě i nadále chtějí
pouze působit nepříjemnosti. Kritizovat je vždy velmi snadné, hledání
adekvátních řešení je nesrovnatelně komplikovanější. Projekt, do kterého celá společnost investuje nemalé prostředky, nelze řídit podle
emocí a nahodile přizpůsobovat
laickým přáním, byť jak chci věřit,
dobře míněným. Komise je pouze
nástrojem, jak zajistit nejlepší možná řešení, a to i nad rámec platných
předpisů. Jestliže se podařilo zajistit
přímou podporu státu do Zlínského
kraje, bylo by škoda tuto investici
ve výši 1,6 miliardy korun vyhodit
na základě názoru několika různě
motivovaných aktivistů.
Pokračování na str. 9
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Mitas pokračuje v přípravě projektu výstavby v Holešově
Holešov bude jedním z hlavních
motorů generujících ekonomický
růst regionu Zlínského kraje. My
jsme o tom naprosto přesvědčeni
a zatím jsme se nesetkali s ničím,
co by náš názor změnilo. Jen vždy
zdůrazňujeme: jde o projekt s dlouhodobým horizontem.
Ve své otázce jste se zmínil
i o okamžitých přínosech. Ty samozřejmě
existují. Nezpochybnitelný je například růst cen
nemovitostí v okolí zóny,
větší zájem o výstavbu v přilehlých obcích
a podobně. Při výstavbě infrastruktury mohly
díky subdodávkám přežít hospodářskou krizi
menší stavební podniky
v regionu. Neoddiskutovatelný je i přínos pro
Na posledním
rozvoj služeb. A na zájednání zastupitelé
věr je dobré zmínit
schválili názvy noi čistírnu odpadních vod
vých ulic v zóně. Kam
Aktuální pohled na centrum průmyslové zóny z příjezdové komunikace od Martinic.
v Holešově. V souvislosvlastně umístíte cedule s těmito názvy?
není bezpečný. Něco zcela jiného rodinného domu. Od zahájení ti s projektem zóny byla za výraz„Bude nutné vytvořit infor- je využívání cyklostezky z Martinic územního řízení po kolaudaci to ného finančního přispění Zlínského
mační systém. Předpokládáme, k Holešovu, kterou jsme vybudo- většinou nikdo nestihne za méně kraje rozsáhle modernizována. Neže formou sloupků na všech kři- vali. Podobné cyklostezky jsou než rok a půl, spíše dva. A teď jenomže nyní patří k technologicžovatkách uvnitř zóny. Umístění i přímo v zóně, jejich síť budeme si vedle toho dejte pro srovnání ky nejvyspělejším na Moravě, ale
cedulek s názvem ulic na budovy navíc posilovat. Jinou kapitolou, jeden z největších rozvojových byly vytvořeny předpoklady pro
není možné - ty, které jsou nyní která ovšem s touto problemati- projektů Zlínského kraje za stovky napojení Zahnašovic. Bez toho
stavěny, i všechny další nepřilé- kou souvisí, je nepovolený vjezd milionů. Záměr vzniku zóny byl by tato obec musela stavět vlastní
hají přímo ke komunikacím. Je zde do areálu motorovým vozidlem. zastupiteli kraje schválen v roce čistírnu a na dlouhá léta se výrazně
ponechán prostor pro výsadbu ko- Tam jsme nekompromisní.“
2003, vláda České republiky přislí- zadlužit.
Takových efektů je a bude neridoru zeleně, která bude všechny
bila financování o dva roky později,
komunikace obklopovat.“
Občanům Holešova jsou v roce 2008 jsme začali stavět spočet. Jen je potřeba přistupovat
už dlouhá léta v souvislos- infrastrukturu a nyní již dokončuje k hodnocení současnosti i budoucMohou in-line bruslaři ti se stavbou zóny slibována svůj objekt první investor a dal- nosti projektu zóny skutečně reai nadále využívat komunikace nová pracovní místa, prospe- ších devět připravuje projekty. Tak listicky, snažit se o konstruktivní
v zóně? Počítáte do budoucna rita a rozvoj. Mnozí z nich jsou rychle to u žádného srovnatelného přínos a hledat ta nejlepší možná
s omezením pohybu sportují- v tomto ohledu skeptičtí. Mů- projektu v České republice ne- řešení. Začít po pěti letech intenzivní práce jiných křičet, že vše
cích občanů pohybujících se žete jmenovat nějakou výhodu, probíhalo.
na komunikacích v zóně?
Pokud je nyní někdo skeptický je špatně, možná přispěje k zvikterou mohou Holešované díky
„Rád bych zdůraznil, že in-line výstavbě zóny požívat již nyní k reálným ekonomickým přínosům ditelnění těchto lidí. Komu to ale
bruslaři nemají v zóně být ani nyní. nebo v nejbližší budoucnosti?
zóny v budoucnu, pak má na svůj rozhodně nepomůže, je region.
Stejně tak nikdo, kdo nemá nic
Ano, pracovní místa jsou sli- názor jistě právo. Nicméně studie
Za rozhovor poděkoval
společného s jednotlivými stavba- bována. A nejenom občanům Ho- předních českých ekonomů hovoří
František Sovadina
mi či provozem areálu. Je nutné lešova, ale také celému regionu. jinak - Strategická průmyslová zóna
Dokončení ze str. 8
Byť své motivy balí do ekologie
a péče o životní prostředí a byť přesvědčili několik set spoluobčanů
k podpisu petice. Víte o nějakém
jasně formulovaném a podloženém návrhu, se kterým zmiňovaní
ekologičtí aktivisté přišli, který by
mohl být třeba posouzen odborníky v poradní komisi?
A chtějí skutečně občané, aby kdokoli zasahoval do jakéhokoli řízení
mimo jeho standardní
zákonný průběh, případně alespoň účelově řízení zdržoval? Co
když se ekologickým
aktivistům znelíbí váš
dům, zahrada, kůlna
nebo garáž?“

si uvědomit, že jde o staveniště.
Ovšem tak rozlehlý areál nelze
uhlídat. A upřímně řečeno, my tyto
ambice ani nemáme. Nikdy jsme
bruslaře ani cyklisty, pokud se
chovají odpovědně a jsou opatrní,
z komunikací pro vozidla nevyháněli. Ovšem oni sami musejí
pochopit, že jejich pohyb po zóně

A rozhodně to nejsou plané sliby.
Je třeba se ale zamyslet nad tím,
co jsou dlouhá léta. Je nám jasné,
že na Kroměřížsku, postiženém
vysokou mírou nezaměstnosti,
je tato otázka velmi citlivá. Ale
buďme spravedliví - uvědomte si,
jak dlouho trvá příprava a následně samotná stavba průměrného

Unimarco
chce do Holešova
Holešov (red) - Společnost Unimarco, která
se zabývá prodejem, montáží a opravami zemědělských strojů, má zájem o pozemky ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Firma ze
Zádveřic potřebuje moderní prostory pro rozšíření
stávající výroby. Společnost již podepsala se
Zlínským krajem Deklaraci o porozumění, nyní ji
čeká příprava projektové dokumentace a stavební
a územní řízení. Samotnou stavbu by chtěl investor zahájit v polovině příštího roku.
Unimarco nyní zaměstnává zhruba 30 pracovníků, po výstavbě nového závodu jejich počet
zřejmě vzroste až na 45. Pro svůj záměr potřebuje
1,13 hektaru. Samotná provozní hala bude mít
zastavěnou plochu 1 210 m2, zbytek připadá
na zeleň, komunikace a zpevněné plochy. Firma
předpokládá, že povolení ke stavbě by mohla
získat zhruba do jednoho roku. Stavební práce
by tak začaly v červnu 2012 a skončily přibližně
o rok později. Unimarco je již desátým investorem, se kterým byla podepsána Deklarace
o porozumění.
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Veteráni oslavili padesát let od založení elitního pluku
Několik set bývalých členů 7. výsadkového
pluku zvláštního určení z Moravy, Čech i Slovenska - mnozí z nich i se svými blízkými - přijeli
v sobotu 27. srpna do Holešova, aby si tady
připomenuli 50. výročí založení tohoto útvaru,
který se v rámci tehdejších vojsk Varšavské
smlouvy řadil mezi absolutní špičku.
V teplém, ale větrném počasí napochodovali
výsadkoví veteráni v jedenáct hodin za zvuku
vojenské hudby na nádvoří holešovské policejní
školy - tedy v místech, kde útvar v 60. letech minulého století sídlil. Z tribuny k nim postupně promluvili hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, starosta Holešova Zdeněk Janalík, zástupce Armády
České republiky a především potom někdejší
náčelník štábu 7. výsadkového pluku Jiří Dufek
jako nejvýše postavený žijící velitel útvaru.
Na závěr slavnostního nástupu pak Jiří
Dufek předal zástavu pluku holešovskému klubu vojenských výsadkových veteránů (KVV),
z jeho rukou ji převzal předseda klubu Dušan
Hric. Celou akci moderoval ve vojenském duchu
člen holešovského KVV Pavel Chmelík. V závěru zavelel nastoupeným vojákům „..naposledy
v našem životě - rozchod“. Chtěl tím říci, že tak
velká akce spojená se 7. výsadkovým plukem,
které by se zúčastnilo tolik bývalých příslušníků,
se už v Holešově nejspíše neuskuteční.

Vybraní výsadkoví veteráni nesou zástavu 7. výsadkového pluku před tribunu.
Oslavy výročí pluku pokračovaly odpoledne
v prostorách holešovského zámku společně
s akcí pro děti, které se zde loučily s prázdninami. Bohužel se neuskutečnil vrchol programu,
kterým měl být seskok parašutistů. Podle slov

Bývalé příslušníky pluku přivítal v Holešově
starosta města Zdeněk Janalík.

organizátorů nedostal vojenský vrtulník kvůli
silnému větru povolení ke vzlétnutí.
Text a foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Ve vojenském duchu se částečně neslo i odpolední rozloučení
s prázdninami v zámeckém parku.

Zásah proti sršňům
ve školce
Žopy (frs) - K likvidaci sršního hnízda v žopské mateřské školce vyjeli v úterý 30. srpna
dobrovolní i profesionální hasiči z Holešova.
„Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že
se jedná o větší sršní hnízdo, které se nacházelo
na střeše mateřské školky ve výšce asi šesti metrů. Hasiči na místě vylezli na střechu za pomoci
nastavovacích žebříků a ve speciálním obleku
proti sršňům provedli likvidaci sršního hnízda. Při
zásahu nedošlo ke zranění,“ sdělil velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Martin Horňák.

Ze školy zmizely
měděné svody
Holešovsko (frs) - Ve čtvrtek 18. srpna
dopoledne oznámil policistům obvodního oddělení v Holešově starosta nejmenované obce
na Holešovsku, že z budovy základní školy přes
noc zmizely měděné okapové svody o celkové
délce 25 metrů za 15 tisíc korun. Pachatel při
krádeži překonal téměř dva metry vysoké oplocení a vnikl na dvůr.
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Zápis z tábora Bílého jednorožce
Možná víte, možná ne, ale v našem městě
Holešově je velmi dlouhá tradice skautingu. A právě skauti se každý rok vydávají, podobně jako jiné
organizace, na letní tábor. Náš oddíl, Bílý jednorožec, se vypravil na začátku července na tábořiště
u Hoštejna na severu Moravy.
Tři dny před zahájením tábora jsme my, Fénixové (družina skautů, 14 - 16 let), a naši dva vedoucí,
odjeli na tábořiště, prozatím ještě prázdnou zelenou
louku uprostřed lesa, asi půl kilometru od malé vesničky Drozdovská Pila. Její hlavní dominantou již
není několik desítek let pila, jak by mohlo na první
pohled vyplývat z názvu, ale malá hospůdka, kde se
dá nabrat pitná voda a kde nemají téměř nic jiného.
Tak jsme shodili batohy a vrhli se do stavby. Jako
první bylo potřeba naložit podsadové stany, které
byly uschovány na „blízké“ faře, a odvozit je do tábora. Dále bylo potřeba opravit jídelnu, vztyčit stožár
a připravit vše na příjezd vlčat (malí kluci, 7 - 13 let).
Hned první den se nám představili naši průvodci etapovou hrou, Edmund Hilary a Tenzing
Norgay, první horolezci, kteří vylezli na nejvyšší

horu světa Mt. Everest, kam jsme se chystali také.
Celý náš tábor probíhal jak formou hraní (lakros,
frisbee, baseball apod.), tak i prací. S majitelem asi
40 let starého smrkového lesa jsme měli dohodnuté, že můžeme kácet dřevo pro naši potřebu, ale
pod podmínkou, že neuděláme mýtiny. Kácely se
tedy takzvané soušky - suché stromy na topení
a slavnostní zahajovací a ukončovací táborový
oheň. Pozor, neplést si s táborákem, neopékají
se špekáčky a ani se nepřikládá. O oheň se stará
ohnivec, který využívá pouze dřevo z předem
postavené pagody, která se slavnostně zapaluje.
Pár větších živých stromů jsme využili na stavbu. Vybudovali jsme spoustu věcí, největší byla
8 metrů vysoká dvoupatrová hlídková věž.
Každý z nás odjížděl nabitý různými zážitky,
ale také spoustou nových zkušeností, které jistě
využije v dalším životě. A to je také hlavním cílem
našeho oddílu - vychovávat z chlapců muže, kteří
se nezaleknou žádné překážky, budou dobrými
lidmi a plnohodnotnými členy společnosti.
Miloslav Macůrek

Vážení Holešované, podpořte
dobrovolné hasiče!
Chtěl bych vás tímto jako velitel jednotky
Sboru dobrovolných hasičů města Holešov
poprosit o váš hlas v soutěži, která probíha
na internetových stránkách Moravského hospodářství http://www.moravskehospodarstvi.
cz/clanky/souteze/dobrovolni-hasici-roku/.
Soutěž je o nemalou finanční částku, která
by byla v případě výhry jako všechny finanční
prostředky využita na vybavení jednotky. Tyto
peníze slouží na pomoc hlavně lidem v neštěstí.

Jak jistě víte, děláme svou činnost zcela nezištně a vyjíždíme spolu s profesionálními hasiči
z Holešova ke každé události. V minulém roce
byl počet zásahů naší jednotky 123, což není
malé číslo, a v některých případech převyšuje
i počet výjezdů menších stanic Hasičského záchranného sboru České republiky. Předem vám
za vaše hlasy za celou jednotku holešovských
dobrovolných hasičů děkuji.
Martin Horňák

Přijďte mezi nás
Zaujal vás tento článek? Máte doma
chlapce ve věku 7 - 11 let a chcete, aby
poznal nové přátele na celý život, netrávil
čas jen u PC či s pochybnými partami kamarádů? Pak ho pošlete k nám do oddílu.
Rádi mezi sebe přijmeme nové tváře.
První schůzka letošního roku bude
v pátek 9. 9. 2011 od 16 do 18 hodin ve sklepě ZUŠ, vchod ze dvora. Další informace
naleznete také na našich stránkách http://
skauti.zholesova.cz.

Soutěž Dobrovolní hasiči roku
o 400 tisíc korun
Soutěž Dobrovolní hasiči roku
o 400 tisíc korun je určená pro sbory
a jednotky působící na území Moravy a Slezska, které jsou rozdělené
na dvě soutěžní oblasti - oblast Sever (okres Karviná, Ostrava, Opava,
Frýdek-Místek, Nový Jičín, Bruntál,
Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov,
Vsetín) a oblast Jih (okres Prostějov,
Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště,
Blansko, Vyškov, Brno, Hodonín,
Břeclav, Znojmo, Třebíč, Jihlava
a Žďár nad Sázavou).
Soutěží se ve dvou kategoriích - nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce a nejlepší sbor
dobrovolných hasičů. Soutěž začala
1. března 2011. Přihlašování do RWE

soutěže Dobrovolní hasiči roku 2011
bylo ukončeno 31. července 2011.
Přihlášené sbory a jednotky dobrovolných hasičů ve čtyřech kategoriích nyní bojují o výhru v celkové
hodnotě 400 000 korun. Odborná
porota vybere v každé kategorii tři
finalisty, o jejichž vítězství od 9. září
2011 rozhodnou lidé svým hlasováním na těchto webových stránkách.
Ovlivnit výsledky mohou čtenáři také
v doprovodné fotografické soutěži „Já,
hasič“, která je určena široké veřejnosti. Finálových 30 fotografií určí porota složená ze zkušených fotografů.
Více informací na http://www.
moravskehospodarstvi.cz/clanky/
souteze/dobrovolni-hasici-roku/.
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Letošní Týden židovské kultury vyzněl sympaticky komorně
I když zahájení jedenáctého ročníku festivalu Týden židovské kultury proběhlo slavnostně
a tzv. ve velkém stylu, celkově lze označit program několikadenní akce za sympaticky komorní.
Jistě, nesehnalo se údajně tolik financí, nicméně
ten, kdo do Holešova ve dnech 14. až 20. srpna
letošního roku přijel či přišel, nebyl zklamaný.

Chytrá dramaturgie vsadila na přednáškový cyklus a šla doslova ke kořenům, což potvrdil
celý cyklus přednášek Chaima Kočího z pražské
židovské obce. Jeho přednášky - zabývající
se tématy a rituály s tím spojenými prakticky
od narození po smrt - probíhaly vesměs v zaplněné Šachově synagoze. Kromě něj však se

svými přednáškami vystoupili rovněž Jiří Richter,
Vladimír Dočekal nebo Petr Dujka.
Připomeňme si ještě, že iniciátorem festivalu je Společnost OLAM a že pořadatelem
je Městské kulturní středisko Holešov, přičemž
generálním sponzorem byla firma Rudolf Jelínek
Vizovice, zatímco hlavním sponzorem se staly
České dráhy a. s.
Tradičně nabídl letošní program i několik
filmových projekcí, běžel tu například i úspěšný
muzikál Šumař na střeše, či koncertů - zahrály
nejen komorní holešovské soubory Corda Magico a Avrix, ale také bratislavský Mojše Band.
Několik vystoupení - včetně inscenování pravé
židovské svatby - měl v Holešově taneční soubor
Rut z Prostějova. Zajímavou výstavu nazvanou
Osvětim představil v synagoze mladý fotograf
Igor Dostál. Tečkou za letošním festivalem bylo
divadelní představení Mikve, které v sobotu
20. srpna sehráli na jevišti kina Svět členové
Divadelního spolku Kroměříž.
Robert Rohál

Ze slavnostního zahájení, kterého se zúčastnili představitelé města a zástupci sponzorů.

Vždy spolehlivý zvukař Milan Vávra.

Chaim Kočí si připravil celý cyklus přednášek.

Komorní soubor Corda Magico se zpěvačkou
Ivou Svobodovou.
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Letošní Týden židovské kultury vyzněl sympaticky komorně

Petr Dujka pohovořil na téma Zánik
židovské obce v Holešově.

Velký úspěch měla i výuka
izraelských tanců.

Na holešovském náměstí se tančilo ostošest…

Taneční skupina RUT na náměstí Dr. Ed. Beneše.

Židovské písně si v synagoze zahrála skupina Avrix.

Vládla přátelská atmosféra.

Mužská část taneční skupiny RUT.

Typické soustředění v synagoze.

Foto na dvojstraně
Jiří Vojáček,
Marie Drechslerová
a Robert Rohál

V samém závěru festivalu uvedli kroměřížští divadelníci hru Mikve.
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Lidice - tragičtí hrdinové tragické doby

KNIŽNÍ TIP
Michaela Košťálová: Tragický osud
spisovatelky Simony Monyové
Mladá spisovatelka, historička umění a obdivovatelka Simony Monyové
napsala knihu, kterou se - podle nakladatelství Petrklíč - vyplatí přečíst od začátku
až do konce. Z dostupných materiálů
a svého vnitřního přesvědčení se snaží
obnažit svět
Simony Monyové, ve kterém žila čtyřicet čtyři let.
Jde o čtení,
které přináší řadu faktů
a skutečností
stejně jako
mnoho nevyřčených tužeb
a přání této mimořádné, vtipné, krásné,
pilné a úspěšné spisovatelky, které by se
chtěla podobat nejedna žena.
Autorka knihy Michaela Košťálová ji
ukazuje v plné šíři jako ženu, která chtěla
prostřednictvím své tvorby vnést do života alespoň nějaký řád. Že byl tento její
záměr krutě a předčasně ukončen, už
víme. Díky knize se však toho dozvíme
o životě talentované brněnské spisovatelky mnohem, mnohem více...
(pet)

Úvodní scéna jakoby předznamenávala
jiný film. Vášeň. Propletená těla. Výbušný sex.
Jak ale záhy vyplyne z děje, také nedovolený
a nemanželský. Ženatý sedlák Šíma se potají
schází s vnadnou Marií Vaňkovou. Za svoji
nevěru ale záhy zaplatí. V hádce a následné
rvačce nešťastnou náhodou zabije vlastního
syna. Ve vězení má dostatek času zpytovat
svědomí. Izolován od okolního světa, od tragických událostí, které se dotknou i jeho vesnice.
Je totiž válka a nacistická okupace dusí život
v české kotlině. Říšským protektorem je jmenován Reinhard Heydrich a česká odbojová
exilová skupina naplánuje a uskuteční ojedinělý
čin. Atentát. Represe v podobě hromadného
zatýkání a poprav na sebe nenechají dlouho
čekat. Stále se ale nedaří rozkrýt pozadí celé
akce a najít další zúčastněné. V tomto bodě

KINORECENZE
se začínají prolínat další dramatické osudy
lidických občanů s hysterickou dobou. A opět
v tom hraje hlavní roli nevěra. Mimomanželký
flirt se jeden obyčejný záletník pokusí ukončit
nejednoznačným dopisem na rozloučenou.
Dopis se ale dostane do rukou gestapa, obsah je vyhodnocen jako šifra odboje a stopa
vede do Lidic... Jak se události vyvinou dál,
je všeobecně známo. Lidice jsou srovnány
se zemí, muži zastřeleni, ženy a děti odvlečeny do koncentračních táborů. Šíma, který
si mezitím odpykal svůj trest, se nemá kam
a ke komu vrátit.
Film má dvě velmi silné příběhové linie
a několik důležitých aktérů. Vesměs tragických.

Za své viny a omyly všichni zaplatí. Mnohokrát
cenu nejvyšší. Zaplatí, protože své chyby nedělají v obyčejné době. Až na výjimky (Šíma)
nejsou žádnými těžkými hříšníky, mají „jen“
smůlu na historické okolnosti. Proto má každé
jejich selhání fatální následky. Film stojí na procítěných hereckých výkonech, v první řadě
Karla Rodena jako synovraha Šímy. Přesně
obsazená je i Zuzana Fialová jako jeho milenka,
Zuzana Bydžovská v roli manželky a v neposlední řadě Roman Luknár jako četník Vlček.
Kamera Antonia Riestry snímá postavy často
v detailu a ulpívá na jejich vyděšených tvářích
a utrápených očích. Davové scény jsou ovšem
funkčně snímány i v nadhledu a rafinovaných
bočních nájezdech. Obrazy se střídají v dynamickém střihu.
Příběh disponuje pečlivými dobovými
reáliemi a je podepřen výrazným hudebním
doprovodem.
Po řemeslné stránce filmu není téměř
co vytknout. Jen postsynchrony se jako
u většiny českých filmů příliš nepovedly a mnohým replikám není dobře rozumět.
Ačkoliv zrod snímku Lidice provázela řada odkladů, na výsledku to není znát. Cenou Sazky
oceněný scénář Zdeňka Mahlera podle jeho
novely Nokturno rozpracovala nejprve režisérka
Alice Nellis. Kvůli nemoci ale přepustila své
místo Petru Nikolaevovi a spokojila se s postem
spoluscenáristky. Petr Nikolaev samozřejmě
vnesl do původního filmu změny a přeobsadil
některé hlavní role. Ku prospěchu věci. V tomto
smyslu tedy platí, že několikaletá mravenčí
práce včetně mnoha autorských zásahů se
vyplatila.
Marie Drechslerová

Stále Mistrem…
Jako mladý občan Holešova
nesmím chybět na žádné kulturní
akci konané v tomto městě. A tak
jsem se vydal na výstavu reprodukovaných obrazů Karla Gotta. Výstava
začala 12. 7. v galerii holešovského
zámku a potrvá do 17. 9.
Zprvu jsem si myslel, že obrazy dosáhly svého věhlasu jenom
díky tomu, že jejich autorem je náš
český „zlatý slavík“. Po dvou hodinách v galerii a večerním bloudění
v myšlenkách o smyslu obrazů jsem
tento prvotní názor změnil. Z vystavených exponátů sršel šarm a chuť
do života. Byly, alespoň podle mě,
obrazem autorovy duše.
Byly jako on. Nespoutané a plné
elánu, i když mnohé byly dvakrát tak
staré jak já. Poté jsem pochopil, že
autorovi, Karlu Gottovi, nešlo o to,
aby je prodal, ale aby v nich vyjádřil
své momentální pocity. Díla byla plná

žen a zpěvu (obrazy „Andaluské probuzení“, „Múza“, „Tokání hudbou“),
ale zároveň se věnovaly „aktuálním“
tématům jako vlny tsunami (obraz
„Všichni svatí v Tsunami“).
Autor do každého obrazu dal
kousek svého já, své nespoutanosti,
bohémské duše a velké odvahy. Jako
důkaz tohoto charakterového rysu tu
byly obrazy, kde pila Mona Lisa červené víno a měla záměrně odhalenou
část poprsí (obraz „Mona Lisa s červeným vínem“). Na dalším obraze se
Helena Vondráčková koupala před
přáteli autora (obraz „Helena v lázni“).
Celá výstava má jistý nádech,
nějaké příjemné napětí ve vzduchu.
A i když znám autorovy písně jen
matně, zněly mi v hlavě, jako bych
je sám složil. Výstava mě velmi
nadchla a utvrdila v jednom: „Karel
Gott je MISTR.“
Jiří Čepica

Výstava holešovských výtvarníků
„Letní iluze 2011“ se blíží
Tradiční výstava holešovských výtvarníků proběhne letos opět v prostorách Zámecké galerie (sály naproti velkému sálu v 1. patře zámku) od úterý
27. září 2011 a v tento den se také v 17 hodin uskuteční vernisáž. Vystavovat
budou výtvarníci z Holešova a okolí, kteří se již spolupodíleli na předešlých
„Iluzích“, a možná i někdo nový. Jde o obrazy, grafiky, plastiky, fotografie,
malby na různých materiálech, popř. i o další výtvarné techniky. Více podrobností k výstavě a informace o vystavovatelích poskytne Rudolf Seifert,
tel.: 724 030 893, 573 521 202, e-mail: rudolf.seifert@holesov.cz.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Malé ohlédnutí za Letní školou barokní hudby v Holešově
LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY 2011
Pořadatel: The Czech Ensemble Baroque, o. s.
Spolupořadatel: Město Holešov, Městské kulturní středisko Holešov, Musica Holešov o.s.
Termín konání: 5. - 14. 8. 2011
Místo konání: Zámek Holešov, kino Holešov,
centrum Duha Holešov, internát policejní školy
Holešov, bazilika na sv. Hostýně, Kongresové
centrum Zlín
Organizační zajištění: The Czech Ensemble Baroque: Tereza Válková - organizace,
Roman Válek - dramaturg, Johana Obršlíková,
Tereza Málková, Kateřina Gazdová, Lucie Janků - produkce, MKS Holešov: Pavel Chmelík ředitel MKS, Jana Slovenčíková - organizace,
Milan Caha - technické zabezpečení, Musica
Holešov - Zdeněk Novák a dalších 6 členů
technicko-organizačního týmu
Zaměření projektu: Projekt byl zaměřen
zejména na dvě cílové skupiny:
1) mladí hudební profesionálové, kteří mají
zájem hlouběji se vzdělávat v oblasti stylové
interpretace staré hudby. To zahrnuje jednak
hru na dobových nástrojích nebo jejich replikách, jednak stylové frázování, artikulaci,
volbu temp atd. atd. Mladí hudebníci získávají
potřebné informace a zkušenosti pod vedením
mezinárodního týmu lektorů
2) široká hudební veřejnost, která má možnost vyslechnout největší díla barokní hudební literatury, která je zvykem provádět pouze
ve velkých kulturních centrech.

Inovace: Poprvé proběhla Letní škola
barokní hudby na zámku v Holešově. V novém
prostředí byla práce studentů i lektorů velmi
inspirativní a sepjetí s kulturním prostředím
skvěle fungovalo. Za zcela mimořádný musíme považovat přístup spoluorganizátorů, tedy
Městského kulturního střediska Holešov a občanského sdružení Musica Holešov. Veškeré
organizační a technické problémy byly řešeny
pohotově a kreativně.
Věcné zhodnocení projektu:
Projekt splnil všechny vytyčené cíle i přesto, že oproti plánovanému rozpočtu bylo získáno
menší množství finančních prostředků. Realizace proběhla přesně podle znění původního
projektu.
Projekt nabídl možnost doplnění zásadní
oblasti hudebního vzdělání, kterou není možné
studovat v rámci oficiálního hudebního školství
v ČR. Rozšíří se tak okruh hudebníků, kteří se
orientují v této problematice. Navíc mají účastníci možnost interpretovat největší světová díla
barokní hudby pod vedením špičkových umělců,
specialistů v tomto oboru.
Nejtalentovanější studenti měli možnost
být angažování v profesionálním tělesu, kterým je organizátor, tedy The Czech Ensemble
Baroque, Orchestra & Choir. Vzájemně se tedy
obohacují obě strany - pořadatel i účastníci.
Na všech koncertech i akcích LŠBH je
zajištěna dostupnost pro pohybově hendikepované, také kurzů se účastní lidé se zdravotním

Vyučované obory: Barokní
housle, barokní viola, barokní violoncello, barokní kontrabas, barokní
zobcová flétna, barokní příčná flétna,
theorba, loutna, barokní kytara, cembalo, orgel positiv, basso continuo,
sólový zpěv, ansámblový zpěv, sborový zpěv, orchestrální hra, komorní
hra, barokní tanec
Počet nabízených míst: Asi
110 účastnických, asi 2 000 posluchačských
Počet účastníků: 100 studentů
- 33 sborová třída, 19 sólové pěvecké
třídy a 48 instrumentální třídy, 20
lektorů (Monika Knoblochová, Iva
Štrynclová, Jan Kvapil, Jakub Burzynski, Tereza Válková, Eduard Tomaštík, Roman Válek, Peter Zajíček,
Lucie Dušková, Ján Gréner, Marek
Štryncl, Hana a Ladislava Košíkovy,
Joel Frederiksen, Jan Čižmář, Lukáš
Vendl, Ján Prievoznik, Monika Šujanová, Mário Sedlár, Lukáš Kubenka),
7 hostů (László Borsódi, Balázs Winkler, Aleš Ambrosi, Marcel Plavec,
Rostislav Mikeška, Eva Nováková,
Jakub Baran), 1 200 návštěvníků
koncertů
Počet koncertů: 6 - 1 lektorský,
2 studentské a 3 velké závěrečné
kantátové koncerty
Program koncertů: Drobné
i rozsáhlejší skladby z období baroka
na komorních koncertech.
Program 3 závěrečných koncertů: A. Vivaldi - Gloria in D (RV589)
Beatus vir (RV597)
Dixit Dominus (RV594)

Roman a Tereza Válkovi
v holešovském zámku.
postižením. Cenu kurzovného vždy bez problémů přizpůsobujeme sociálně slabším zájemcům
a rovněž ceny vstupenek na koncerty jsou
spíše symbolické, aby se mohli zúčastnit i lidé
se slabším sociálním zázemím. Automatická je
sleva pro děti, studenty a důchodce.
Všechny koncerty - nejvíce potom koncert
v bazilice na Hostýně, byly poměrně hojně
navštívené.
Problémy při realizaci projektu: Pomineme-li zásadní problém,
kterým je shánění finančních prostředků, potom zůstává nejpalčivější
komplikací přetrvávající averze některých učitelů hudby např. na konzervatořích ke stylové interpretaci
barokní hudby. Přesto, že nabízíme zdarma pro studenty hudebních
škol tematické semináře s hudebními
ukázkami a za účasti špičkových interpretů, mnohé školy - jako organizace - nemají zájem nebo dokonce
brání svým studentům v bližším seznámení se s problematikou.
Zlepšení do budoucna: Pro
příští ročníky bychom rádi dosáhli zejména většího finančního zázemí. Je
nutné navýšit honoráře jednotlivých
lektorů, a to alespoň o 15 %. Dále bude
nutné zvýšit alespoň o 50 % částku
na propagaci jednotlivých koncertů,
abychom dosáhli ještě vyšší navštívenosti koncertů, zejména pak závěrečného koncertu ve Zlíně, který ještě
nemá v místě tradici.

Jeden ze závěrečných koncertů, který proběhl
ve velkém sále holešovského zámku.

Udržitelnost projektu:
Přes uvedené problémy rok
od roku stoupá zájem studentů o naše
kurzy, současně se zvyšuje i jejich
úroveň, což se projevuje i na účasti
publika. Pevně věříme, že si LŠBH
za devět let svého trvání vybudovala
pevnou a neotřesitelnou pozici v ČR
a že se podaří zrealizovat i naše plány na významné rozšíření projektu
od roku 2012.
Tereza Válková
Foto Robert Rohál
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Karel Gott přijel na vernisáž do holešovského zámku
Vernisáž obrazů Karla Gotta za přítomnosti samotného autora se uskutečnila v pátek
2. září. Původně měla začít ve 14 hodin v holešovském zámku, ale vzhledem k hromadným nehodám na dálnici D1 Karel Gott dorazil
bezmála o dvě hodiny později. Několik stovek
lidí však na populárního zpěváka v parném dni
trpělivě čekalo. O příjemné zkrácení čekání se
postaralo půvabné a čím dál populárnější dívčí
smyčcové trio Inflagranti.
Po svém příjezdu obklopily Mistra davy
příznivců. V rámci vernisáže vystoupil jako
host také populární moderátor Karel Šíp, který
kromě jiného svým typicky vtipným způsobem
objasnil, proč on na rozdíl od Karla Gotta dorazil
do Holešova včas, přestože oba jeli z Prahy
po stejné dálnici.
Po skončení oficiální části vernisáže se
pak Karel Gott trpělivě podepisoval svým příznivcům - zejména fanynkám - a mnohá z nich si
z akce odnesla také společné foto s Mistrem.
Text a foto na straně František Sovadina
Více fotografii na www.holesov.cz

Karel Gott hovoří na vernisáži v sále holešovského zámku.

Tož tak…

Navzdory tomu, že Karel Gott měl večer další program v Brně,
trpělivě se podepisoval svým příznivcům.

…bezmála dvě hodiny čekali návštěvníci páteční vernisáže v holešovském zámku na Karla
Gotta. Až jsem začal pana ředitele Městského
kulturního střediska Pavla Chmelíka podezírat
z toho, že uspořádal akci na způsob známého
dokumentu Český sen. Jak známo, autoři tohoto
snímku nalákali zhruba tři tisíce lidí na otevření
fiktivního supermarketu. Pan ředitel má k recesi
blízko, a tak by se nebylo čemu divit. Ve dvě
hodiny - kdy měla vernisáž začít - zasvěcené
informace hovořily o tom, že Mistr stojí v zácpě
na dé jedničce před Vyškovem. O hodinu později
podle tutové zprávy opouštěl Brno. Inu, říkám si,
že by si spletl Holešov a pražské Holešovice? I to
se již v Holešově jistému méně známému umělci
stalo. Nakonec ale Karel Gott přece jen dorazil.
A tak si mohl pan ředitel Chmelík připsat na svou
pažbu další zářez. Do Holešova dostal další VIP
celebritu nejvyšší úrovně. Kdo další ještě může
holešovský zámek navštívit? Možná Madonna?
Nedivil bych se. A kdyby žil Michael Jackson? Jistě by si nenechal ujít foto v bryčce před zámkem…
A jsem si téměř jistý, že až se příznivci Elvise
konečně dočkají a ono se ukáže, že fakt žije,
král rock-and-rollu oznámí světu tuto skutečnost
společně s panem ředitelem Chmelíkem z pódia
ve velkém sále holešovského zámku…
František Sovadina

K plánované projížďce v kočáře taženém koňmi sice nakonec nedošlo, ale Mistr alespoň před zámkem zapózoval fotografům.
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Židé v Holešově - 2. část
Zatímco prolog působení Židů v Holešově
měl velmi nezvyklou podobu lenního panství
židovky Sáry nad polovinou města, příchod
židovských osadníků do Holešova a vznik židovského osídlení už byl v podstatě typický pro
mnoho míst na Moravě i v Čechách. Vyplývalo
to ze zvláštního poměru českých panovníků
k Židům v celých našich dějinách - na jednu
stranu je využívali jako financiéry své politiky
a usazovali je v královských městech, aby zde
rozvíjeli řemesla a obchod, na druhou stranu je
na základě tlaků ze strany křesťanských církví
a iracionálních pověstí a podezření občas pronásledovali a z královských měst vyháněli.
V roce 1454 nechal král Ladislav Pohrobek
vypovědět Židy z královských měst na Moravě, zejména z Olomouce a Uničova. Ale
toto vypovězení přišlo vhod mocným šlechticům - ujali se židovských běženců a usídlili je
ve svých městech - židovské osídlení vzniklo
v našem okolí v Lipníku nad Bečvou, v Prostějově, v Kojetíně. Tehdejší pán Holešova,
Matouš ze Šternberka, zdatný válečník, který
jako člen šlechtické jednoty vedl dlouhou válku
se slezskými knížaty a rovněž vítězně bojoval se
slovenským Bělíkem z Lednice (což se nakonec
stalo záminkou války mezi králi Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad), potřeboval na svou
rozmáchlou politiku a válčení peníze. Proto také
on přijal do centra svého panství, Holešova,
židovské osadníky vypovězené z moravských
královských měst. Nabídl jim ochranu a vykázal
pozemky na dosud pustém místě za Přerovskou bránou, blízko své pevné tvrze - musíme
si uvědomit, že nynější mohutný areál kolem
náměstí Sv. Anny, filiálního kostela a bývalého
kláštera trinitářů stejně jako Holajka neexistovaly, byly zde zřejmě jen pastviny a případně
pole, měli to tedy noví osadníci ke tvrzi, co by
kamenem dohodil.
Původní židovské osídlení bylo zřejmě
na místě dnešního náměstí Svobody a směrem
k Příční ulici, kde byla zřejmě brzy po roce 1454
postavena synagoga, pravděpodobně dřevěná,
stejně jako všechny ostatní stavby nové židovské osady. Rovněž i hřbitov jako nezbytná součást židovské obce byl založen v místech, kde
se nachází i nyní jeho část nejblíže současné
Hankeho ulici, kolem něj a mezi ním a židovskou osadou (nyní centrum pro seniory - domov

důchodců) byly zřejmě rovněž pastviny a pole.
Ochrana židovských obyvatel v tehdejší divoké
době, provázené neustálými boji a půtkami ze
strany mocného a vojensky zdatného šlechtice,
byla nezbytná - druhá polovina 15. století byla
v našem kraji snad válečně nejničivější za celou
jeho historii.

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
Holešov a jeho okolí byly tehdy opravdovým válčištěm v taženích uherského Matyáše
Korvína a v té době zaniklo na Holešovsku podstatně více vsí, tvrzí a hradů než za husitských
válek, takže ze všech stran pronásledovaní
Židé se bez mocného šlechtického protektora
neobešli. Páni ze Šternberka samozřejmě neposkytovali Židům mocnou ochranu zadarmo.
Za možnost žít v Holešově platili Židé pravidelné, dosti vysoké poplatky (většinou dvakrát
ročně), poskytovali šlechtici na krytí jeho potřeb
vysoké půjčky (které často nebyly nikdy vráceny), platili za každé privilegium, za každé
povolené provozování řemesla apod. Přitom
poskytnutá ochrana a privilegia nebyly Židům
poskytnuty dědičně, byla to vždy osobní smlouva s aktuálně vládnoucím pánem, takže po jeho
smrti museli Židé nového majitele panství žádat
o ochranu znovu - a on měl samozřejmě právo
měnit podmínky. Na druhou stranu byla ochrana
Židů celkem účinná a důsledná - podle o něco
mladšího privilegia Karla staršího ze Žerotína
z roku 1599 platilo, že „kdožkoliv ze sousedů
aneb obyvatelů holešovských Židům jakou
příkořist zúmyslně učinil a na ně sáhl a je bil
aneb bíti chtěl bez příčiny, aby na Jeho Milost
Pána deset dukátů propadl“.
Holešovští Židé se živili především obchodem - svými obchodními styky a cestami propojili Holešov nejen s okolními moravskými městy,
ale i blízkou cizinou - čilé styky měli s rakouskými, uherskými, německými a zejména polskými
(haličskými) městy. Významným a tradičním
odvětvím židovské činnosti bylo finančnictví,
a to jednak půjčování peněz (jak ve velkém,
kdy jejich dlužníky byl především majitel panství, šlechtici z jeho dvora a faráři z holešovské

a z okolních farností, tak v malém, kdy často
miniaturní částky půjčovali na úrok prakticky
veškerým obyvatelům města), tak vlastně i platební styk - pokud se některý obyvatel Holešova
vydával na cestu, bylo nebezpečné brát s sebou
větší hotovost, a tak využil služeb židovských
finančníků, kteří zajistili, že hotovost dostal v cíli
jeho cesty od jiného, obchodně propojeného
židovského podnikatele.
Holešovští Židé provozovali i řemesla, ta
však byla přesně vymezena - majitel Holešova
jim jejich provozování opět za poplatek povoloval, a to jako výsledek jistého kompromisu.
Holešovské cechy totiž tlačily na to, aby jim
židovští řemeslníci, kteří nemuseli a nemohli
být cechovně organizováni, a tudíž pro ně neplatila cechovní cenová a množstevní omezení,
nekonkurovali, a tudíž aby pán provozování řemesel Židům nepovoloval. Nejčastějšími Židům
povolenými řemesly bylo krejčovství, jirchářství,
koželužnictví, punčochářství, pálenictví a především řeznictví, kde docházelo k nejčastějším
třenicím mezi křesťanskými a židovskými řezníky, neboť z židovských košer porážek pocházelo
velmi levné maso (které Židé nemohli z rituálních důvodů konzumovat), které cenově přímo
ničilo živnosti křesťanské. Proto občas museli
holešovští páni detailně určovat pravidla pro
provozování právě řeznického řemesla na židovské i křesťanské straně Holešova.
Židovská osada se v Holešově díky mocné
ochraně pánů ze Šternberka úspěšně přes
sto let rozvíjela a rostla až do roku 1560, kdy
velkou část jejich osídlení včetně synagogy
(a v ní uložených veškerých dokumentů) zničil
obrovský požár. To ale byla doba relativního
klidu a rozkvětu, takže ekonomicky tato živelní
událost holešovskou židovskou obec zřejmě
vážně nijak nepostihla. Naopak, tentýž rok
pan Jindřich ze Šternberka povoluje prvním
dochovaným privilegiem holešovským Židům
vybudovat novou, tentokrát kamennou synagogu, která se dochovala do dnešních dnů jako
nejstarší kamenná a klenutá stavba v Holešově.
A začíná nová, slavná a úspěšná éra holešovské židovské obce, která se brzy stala jednou
z největších a nejvýznamnějších židovských
obcí na celé Moravě.
Karel Bartošek
Foto Robert Rohál

Zájem o židovství, o jeho historii a kulturu byl cítit i na 11. ročníku festivalu Týden židovské kultury.
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Holešovský komorní orchestr na přehlídce Setkání muzikantů
v Bílých Karpatech
V rámci 9. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, který proběhl - pod záštitou poslance
Josefa Smýkala - ve dnech 19. - 21. srpna
2011 ve Valašských Kloboukách,
vystoupil v kostele Povýšení sv.
Kříže také Holešovský komorní
orchestr.
Již při zkoušce si získal řadu
obdivovatelů včetně faráře místní
farnosti. Tzv. „plný kostel“ posluchačů ocenil už při Večeru vážné
hudby vystoupení holešovských
umělců opakovaným potleskem,
organizátoři pak předáním pamětní plakety.
Alespoň touto formou nutno
poděkovat Holešovskému komornímu orchestru za vzornou
reprezentaci města Holešova,
za jeho nejen kvalitní výkon a vy-

stoupení, ale i za profesionalitu a skromné
vystupování, čímž si získal přízeň organizátorů
i posluchačů.
MK

Vyšel dotisk publikace o holešovské hraběnce
Už v roce 2008 vyšla v rámci edice Knihovnička Holešovska brožura Roberta Rohála, která pojednává o životních peripetiích holešovské
hraběnky Barbory Wrbnové (1892 - 1962).
Autor publikace, která se v těchto dnech už
dočkala druhého dotisku, na základě svědectví
její rodiny a dalších pamětníků převyprávěl příběh ženy, jejíž život nebyl vůbec jednoduchý.
Vyprávění je navíc doplněno o vzpomínky pamětníků (Jiří Zapletal, Eva Miláčková,
ing. František Rafaja, Eva Miláčková, Anto-

nín Ryška, Anděla Dohnalová, Dr. Lubomír
Bartošek, Olga Wiedemannová-Svobodová,
Miroslav Neumann...), kteří hraběnku znali
či potkali.
Čtyřicetistránková brožura nazvaná „Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové“, ve které nechybí spousta dobových
fotografií, by se měla objevit jak v Městském
informačním centru, tak v hlavní pokladně holešovského zámku.
JZ

Poděkování sponzorům
Touto cestou děkuji sponzorům, kteří podpořili sérii mých fotografických výstav, které
v těchto dnech probíhají v Národním muzeu
fotografie v Jindřichově Hradci a v pražském
Café Muzeu anebo které letos ještě proběhnou
v Brně a Dobrušce. Jmenovitě jde o tyto firmy:
Technické služby Holešov s. r. o., Tepelné
hospodářství Holešov s. r. o., Omsa - Novodonia s. r. o.
Robert Rohál

Mažoretky sklidily úspěchy
i o prázdninách
Holešovská děvčata nezahálela ani během letních prázdnin, mají
za sebou hned několik povedených vystoupení. Na začátku srpna byly
pozvány Holešovské mažoretky spolu s dechovou hudbou Trnkovjanka
z Kašavy na 4. mezinárodní festival dechových kapel „FLIG 2011“ v chorvatském městě Daruvar. Vystoupení mažoretek za výborného hudebního
doprovodu kašavských muzikantů sklidilo velký úspěch u diváků i organizátorů festivalu.
Další spolupráce mažoretek s muzikanty, tentokrát s Velkým dechovým
orchestrem ze Zlína, byla na 30. výročí dostihové dráhy ve Slušovicích.
I zde zaslechla děvčata kladné ohlasy na svá vystoupení.
Posledním prázdninovým úspěchem
děvčat byla účast
na exhibici mistrů
v Karlových Varech.
Do tohoto lázeňského
města se pravidelně
na konci srpna sjíždí
skupiny, které nejlépe
uspěly na Národním
šampionátu mažoretek NBTA. Lentilky,
Arabelky a Holešovské mažoretky se předvedly lázeňským hostům ve slavnostním průvodu
na kolonádě. V sobotu večer pak ukázaly pódiové sestavy na galavečeru
v Grandhotelu Pupp. Tady získaly naše mažoretky od poroty ocenění za nejlepší vystoupení - obrovský pohár mistrů „Karlovarská růže 2011“.
Výlet do lázeňského města byl pro všechny mažoretky velkou odměnou za celoroční práci. Již brzy nám začne nová sezóna, jejíž program
bude určitě bohatý jako ten letošní. Na konci září nás budou reprezentovat sólistky Lenka Smýkalová a Nikola Zlámalová na mistrovství Evropy
v Anglii a v říjnu pojedou nejstarší děvčata předvést své umění na festival
dechových hudeb „Zlaté trumpety“ v pražské Tesla Aréně. Věřím, že i tyto
akce se našim děvčatům vydaří.
Lenka Doleželová, vedoucí mažoretek
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012
pro děti, mládež i dospělé je k dispozici
na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři TYMY a na stránkách www.tymycentrum.cz.
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
7. 9. Den, kdy svítí světlušky - celorepubliková sbírka pro nevidomé
7. 9. Potáborové setkání - Alenka v říši divů
- od 16.30
8. 9., 13. 9., 30. 9. Jumping trampolínky ukázková hodina - od 16.30 v tělocvičně
10. 9., 17. 9. Den otevřených dveří v TYMY
- 9.30 - 11.30, 14.00 - 17.00
- prohlídka prostor a kluboven, zápis do kroužků, od 14.00 do 17.00 skákací hrad
11. 9. Zábavné odpoledne s TESCEM od 15.00 u TESCA
12. 9. Výtvarné hrátky na téma - Indiánské
léto - od 16.00
12. 9. Orientální tanec s Jasminou - od 19.15
hod. v TYMY - nový nábor - ukázková hodina
ZDARMA!
13. 9. Turnaj mladších žáků „O pohár poslance Josefa Smýkala“ - od 8.30 na hřišti
ve Všetulích
14. 9. Potáborové setkání táborníků - Indiáni
z Bílé hory - od 16.00
15. 9. ZUMBA s Jasminou - od 19.00 pro
pokročilé, od 20.00 pro začátečníky - ukázková
hodina ZDARMA!
19. 9. a 20. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka
o.s. Život dětem
20. 9. Muzikoterapie - 3hodinový seminář od 16.00, cena: 400,- Kč, přihlášky do 15. 9.
21. 9. Potáborové setkání táborníků - Léto
na koni, Tančíme s Olgou, Kouzlo barev od 16.00
22. 9. Den bez aut - pro školy - od 8.30 na hřišti
u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce
23. 9. Výměnná burza - Gormiti - od 16.00
23. 9. Potáborové setkání - Gormiti od 17.00
24. 9. Odpoledne pro rodiče a děti - 14.00
- 18.00 na zámku
26. 9. Brána jazyků otevřená - 15.00 - 17.00
- zábavné odpoledne
27. 9. Výtvarné hrátky na téma - Namaluj si
draka - od 16.00
Vyhlašujeme fotosoutěž na téma: „Prázdninové nej“ - max. 5 fotek od každého účastníka,
možnost zaslat na e-mail: vsetuly@centrum.cz
ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ
5. 9.10.00 Harmonizační cvičení
		 6.00 Fotbaloví benjamínci
		 19.00 Kalanetika
8. 9. 16.30 Jumping trampolínky
12. 9. 14.45 Basketbal
15.00 Diskusní kroužek
13. 9. 14.00 Železniční modelář - Školní ul.
15.00 Pečeme s Janou

		 15.00 Kytarová školička, Táborová kytara
16.00 Happydance a zumba
		 16.00 Společenský tanec, Taneční přípravka
		 18.00 Relaxační cvičení
14. 9. 13.30 Jóga s Danou - na ul. Školní
15.00 Floorbal - pro děti - 9 let
15.00 Keramika
15.30 Zrníčko
15.30 Balet
16.00 Floorbal - pro děti od 10 let
16.00 Klub módy
16.30 Jumping trampolínky
18.00 Jóga s Danou - na ul. Školní
15. 9.		 15.00 Cyklistický
15.00 Malujeme podle slavných
15.00 Umělecká období a směry
15.30 Keyboard
15.30 Babydance
16.00 Psaní na počítačové klávesnici
17.00 Psaní na počítačové klávesnici
16.30 Sundance
16. 9. 15.00 Vaříme zdravé dobroty
16.30 Rainbowdance
17.30 Moderní tanec s Olgou
			 - pro ženy
19. 9. 15.00 Bowling - na bowlingu
20. 9. 15.00 Ansámblový sbor
		 16.00 Společenský tanec,
			 Taneční přípravka
16.00 Music school
16.00 Land art a šperky
21. 9. 15.00 Pidilidi
16.00 Hudebně pohybový kroužek
22. 9. 16.00 Psaní na počítačové klávesnici
17.00 Psaní na počítačové klávesnici
23. 9.		 15.30 Mladý rybář
22. 9. 16.00 Divadlo - muzikálová tvorba
26. 9. 16.30 Barvička
27. 9.		 16.00 Společenský tanec,
			 Taneční přípravka

Pozvánka na zájezd
do Holandska
v období podzimních
prázdnin
25. - 29. 10. 2011
5 dnů - z toho 2 noci v beach hostelu
Holland
cena: 4 900,- / osobu
V ceně: doprava luxusním autobusem,
průvodce, 2x ubytování se snídaní.
Návrh programu: Rotterdam-Euromast,
Delft-výroba tradičního porcelánu a keramiky, Den Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer- burza květin, Amsterdam,
dům Anne Frankové, Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaanse Schans
- skansen, Volendam-rybářská vesnice,
Enkhuizen, Lelystad, Naarden-památník
J. A. Komenského…
Přihlášky v kanceláři TYMY do 20. září
se zálohou 2 000 Kč. Bližší informace
na tel.: 573 396 928

29. 9. 17.00
			
30. 9. 16.30
3. 10. 19.30
5. 10. 17.30
18.30
19.30

Stolní tenis
- v herně u kina Svět
Jumping trampolínky
Stepaerobik s Jitkou
Pilates - začátečníci
Poweryoga
Pilates - pokročilí

PŘIPRAVUJEME
Podzimní zájezd do Holandska
- 25. - 29. 10. 2011
- cena: 4.900,-/os.
- v období podzimních prázdnin
- 5 dnů, z toho 2 noci v beach hostelu Holland
- doprava luxusním autobusem, průvodce, 2 x
ubytování se snídaní
Návrh programu: Rotterdam-Euromast, Delftvýroba tradičního porcelánu a keramiky, Den
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeerburza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové, Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud,
Zaanse Schans - skansen, Volendam-rybářská
vesnice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden-památník J. A. Komenského…
4. 12. Quasimodo - muzikál v Praze - Divadlo
Hybernia - odpolední představení - odjezd
v 7.00 z AN Holešov, návrat po 22.00 hod.,
přihlášky do 30. 9.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný
pro pořádání rodinných či podnikových oslav.
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod
přímo ze zahrady a součástí je také sociální
zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Akce UNICEF - zakoupením panenky v hodnotě
600,- Kč pomůžete jednomu dítěti v Africe. Bližší
informace získáte v kanceláři TYMY.
Poděkování vedoucím za táborové zážitky
Letošní prázdniny jsou za námi a dětem zůstaly
pouze krásné vzpomínky. SVČ - TYMY se
snažilo připravit pestrou a zajímavou nabídku
letní činnosti. Celkem se jí zúčastnilo 208 dětí.
Všechny tábory byly velmi pečlivě připraveny
s cílem, aby děti prožily co nejvíce pozitivních zážitků. Moc si vážím všech dospěláků,
kteří jsou ochotni věnovat část své dovolené
nebo prázdnin přípravě akcí a táborů pro děti.
Děkuji všem svým kolegům za vytvoření skvělého týmu. Velký dík také patří všem externím
spolupracovníkům - vedoucím a instruktorům
za jejich nasazení a skvělou spolupráci. Věřím,
že dětem, které se zúčastnily našich letošních
příměstských a pobytových táborů, jste připravili
krásné chvíle a zážitky, na které budou dlouho
vzpomínat. Těším se na společná potáborová
setkání a společné zážitky.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY
nebo na stránkách www.tymycentrum.cz
Platby u kroužků jsou celoroční!!!
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY PO - PÁ 7.30 - 18.00
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V Městském muzeu a galerii v Holešově se stále něco děje
Městské muzeum a galerie v Holešově
jsou pevnou součástí Městského kulturního
střediska v Holešově. Rádi bychom čtenáře Holešovska seznámili s tím, co je v současné době
pracovní náplní zaměstnanců muzea, na čem
pracujeme a jaké jsou naše plány do budoucnosti. I přesto, že Městské muzeum a galerie
v Holešově (dále MMGH) nyní nemají stálou
expozici, která by byla nejviditelnějším symbolem jejich činnosti směrem k nejširší veřejnosti,
spolupodílí se jejich pracovníci na výstavních
projektech Městského kulturního střediska.
Příkladem jsou dvě úspěšné výstavy obrazů
Joži Uprky a Alfonse Muchy nebo výstava
Sigmund Freud & Franz Kafka očima 100
českých a slovenských výtvarníků, která byla
právě v těchto dnech otevřena. Muzejní práce
ale není jenom o prezentační činnosti. Hlavním
a nikdy nekončícím úkolem našeho muzea
je na základě vědeckého výzkumu získávat
a shromažďovat hmotné doklady o člověku
a jeho prostředí na území města Holešova a jeho okolí. Územní působnost muzea je
přesněji vymezena mikroregionem Holešovsko
s přihlédnutím ve sbírkotvorné činnosti i k bývalé významné úloze města jako správního centra,
která tento mikroregion přesahuje.

Právě na poli dokumentace se pracovníkům
MMGH podařilo v minulém období zinventarizovat většinu sbírkových fondů (oborové podsbírky historie; etnografie; výtvarného umění;
militarií; numismatiky a faleristiky; fotografií, filmů
a videozáznamů). Dokončuje se inventarizace
nejpočetnějšího fondu archeologie. Práci nám
ulehčuje nově zakoupený profesionální software
na dokumentaci muzejních sbírek Bach ProMuzeum od olomoucké firmy Bach system s. r. o.,
který je výrazným krokem ke zlepšení evidence
II. stupně, tedy odborné správy sbírek. Ta začne
probíhat bezprostředně po skončení celkové
inventarizace a její provádění bude zároveň
spojeno s pořizováním obrazové dokumentace
sbírkových předmětů.
K dalším úkolům pracovníků muzea patří
digitalizace fotografií z muzejní knihovny. Tyto
fotografie sloužily jako pomocná dokumentace
muzea a od roku 1995 jsou uloženy v Městské
knihovně v Holešově. Takto komplexně pojatá digitalizace nebyla dosud nikdy prováděna.
Pracovníkům muzea digitalizace umožní získat
přesnou orientaci ve všech fotografiích muzejní
knihovny. Využitím popisných metadat, tedy popisem každého obrázku a přidělením klíčových
slov ve formátu exif, se zlepší vyhledávání foto-

grafií a díky tomu se otevírá možnost nabídnout
i lepší služby badatelům, kteří budou chtít tento
fond využívat.
Analýzou sbírkového fondu se podařilo vytipovat mezery ve sbírce, které nyní chceme začít
cíleně zacelovat, a to především užší spoluprací
s organizacemi, spolky, firmami, ale i jednotlivci.
Právě sbírkotvorná činnost musí probíhat systematicky a kontinuálně. Pokud se tak neprovádí
a tvorba sbírky je nahodilá a nesouvislá, mohou
vznikat obrovské mezery v hmotné kulturní paměti regionu, které se již nedají napravit. Jenom
těžko bychom se při vyhledávání nových přírůstků obešli bez nezištné pomoci mnoha místních
občanů, kterým velmi děkujeme.
V procesu schvalování jsou základní dokumenty, které dají pevnější rámec fungování
muzea, formou vnitřních předpisů, ať již jde
o zacházení se sbírkou, provoz depozitářů, badatelské návštěvy nebo o koncepci sbírkotvorné
činnosti na několik příštích let.
Chcete-li mít o našich aktivitách, výstavách
nebo jiných akcích přesný a aktuální přehled,
sledujte webové stránky http://www.holesov.info/
nebo stránky muzea na Facebooku.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Thesaurus Hollesoviensis aneb Poklady ze sbírek
Městského muzea a galerie v Holešově
Pokud jste se nezalekli cizích slov v nadpisu
a přitáhli jsme vás ke čtení tohoto článku, vězte,
že touto první částí začínáme seriál, ve kterém
chceme čtenáře Holešovska seznámit s nejzajímavějšími a nejcennějšími sbírkovými předměty Městského muzea a galerie v Holešově.
Thesaurus je latinské slovo označující poklad
nebo pokladnici. V muzeologii se termínem tezaurace označuje činnost, kdy se z již vybraných
předmětů vědeckými metodami vytváří sbírkový
fond, který se skutečnému pokladu v mnohém
podobá. Představy, jak by takový poklad mohl
vypadat, máme každý jiné, ale určitě bychom
v dnešní době takový poklad hledali buď v muzeu, anebo v bance. Abychom viděli cenné
předměty, nemusíme hned jezdit do velkých národních nebo zemských muzeí, i městská muzea
ukrývají ve svých fondech mnoho vzácných věcí.
Právě takové sbírkové předměty vám chceme
v Holešovsku postupně představovat.

SERIÁL
Když se předmětů umíme správně ptát,
začínají vyprávět příběhy o době, ve které vznikly,
nebo kdy, jak a kým byly využívány. Předmět
s inventárním číslem 377/79, kterým dneska
otevíráme dveře do depozitáře holešovského
muzea, je ale poněkud skoupý na slovo. Jedná
se o otevřenou útočnou přilbu typu pappenheim.
O konkrétních osudech této přilby bohužel nejsme
přesněji informováni. Stará evidenční kniha pouze
říká, že předmět pochází ze starých sbírkových
fondů bez bližší identifikace. Naše přilba patří
mezi prostší nezdobené typy, které mají polokulovitý tvar s osmi žebry. Vpředu je sklopený štítek,
na kterém je jedním šroubem uchycen posuvný
kryt nosu (nánosník). Lícnice zavěšené na pantu,
které měly zakrývat uši a líce, však chybí. Po jejich
uchycení zbyly pouze nýty. Týlní část chránil kryt
složený ze čtyř pásů (lamel). Takový typ přileb
můžeme časově zařadit do první poloviny 17.
století, tedy do bojů třicetileté války. Pappenheimky dosáhly takové obliby, že byly u těžké jízdy
používány až do přelomu 17. a 18. století.
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Označení Pappenheimští se užívalo pro
příslušníky kyrysnického pluku Gottfrieda
Heinricha Pappenheima (1594 - 1632), polního maršála, který bojoval za třicetileté války
na straně císaře a katolické ligy, později válčil
i pod velením Albrechta z Valdštejna. Dnešní
název pro tento typ přileb se vžil později. V Pappenheimově době se jim také říkalo šišáky

a původem vycházely z perských, tureckých
a uherských vzorů. Kyrysníky, představitele
těžkého jezdectva, většinou chránil plátový
ochranný kryt trupu - kyrys. Jednoduchý kyrys
pokrýval pouze hruď, dvojitý i záda. Částečně
měli chráněny i paže a na rukou nosili kovové
článkované rukavice. Stehna měli zcela zakryta lamelami. Kyrysník byl obut do vysokých
kožených jezdeckých bot s ostruhami a u boku
nosil meč, což byl často palaš uzpůsobený jak
k seku, tak k bodu. Podle vybavení se kyrysníci
dělili do dvou skupin. První druh byl vyzbrojen
dvěma pistolemi s kolečkovým zámkem nošenými v pouzdrech (holstrech) upevněných
na předních stranách sedla. Druhá skupina
měla ještě těžký typ jezdeckého kopí, ale tato
zbraň začala z výzbroje těžkého jezdectva
mizet začátkem 17. století. Již během třicetileté války odkládali vojáci jeden kus zbroje
za druhým. Evropskou raritou v tomto směru
byli švédští kyrysníci, kteří odložili zbroj úplně
a nosili žlutohnědý kabátec (koletu) a kožený
klobouk. Tato novota se ale příliš neosvědčila,
přilbu a kyrys si většina jednotek ponechala, což

byl kompromis mezi pohyblivostí a ochranou.
V roce 1742 mizí z jejich výstroje i zadní kus
kyrysu. Kyrysníci odkládají i přilbu a zaměňují ji
za černý třírohý klobouk. Prusko-rakouská válka
nakonec ukázala nesmyslnost nošení kyrysů,
které v této době již nebyly schopné odolat
palným zbraním, a tak v roce 1871 zanikají
císařským dekretem kyrysnické pluky a jsou
přeměněny na pluky dragounské a hulánské.
Kdybychom znali osudy naší přilby blíže,
snad bychom ji dokázali přesněji místně i časově
zařadit. Takto nám zbývá pouze fantazie, je-li
předmět památkou na pobyt císařských vojsk
ve městě v roce 1621, pozůstatkem po tažení
proti Dánům z let 1626 - 1627, památkou na tažení proti Valachům z roku 1627 nebo stopou
prchajících císařských před švédským vpádem
na Moravu z let 1642 a 1643. Nakonec mohla
přilba být jenom prostým přežitkem v arzenálu
některé ze zbrojnic, aby se postupně stala památkou a výstavním kusem. Ale to bychom již
spekulovali příliš. Ve sbírkách Městského muzea
a galerie v Holešově má tato přilba nezastupitelné místo. Spolu s částí železného kyrysu,
kterou nalezl J. Sehnal v roce 1942 v lomu nad
Zahnašovicemi, je jediným předmětem ve fondu
militarií, který ukazuje výstroj vojsk třicetileté
války. Zároveň jsou oba sbírkové kusy i mementem na utrpení, kterým si musel Holešov a jeho
obyvatelé v této těžké době projít.
Mgr. Ondřej Machálek,
Městské muzeum a galerie v Holešově

Provedu drobné
stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776
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VÝROČÍ - ZÁŘÍ 2011
1. 9. 1941 Narozen ORTEN, Jiří, básník
(* 30. 8. 1919) - 70. výr. narození
2. 9. 1846 Narozen KAMRÁDEK, Tomáš,
kulturně-osvětový pracovník, zakladatel novin, autor náboženských pojednání a výkladů
katechismu (+ 15. 6. 1922 Kroměříž) - 165.
výr. narození
3. 9. 1951 Narozen ZAPLETAL, Zdeněk,
spisovatel, autor autobiograficky laděných próz
o studentském mládí a prvních krocích mladých
lidí v zaměstnání, původním povoláním lékárník
v Holešově - 60. výr. narození
4. 9. 1911 Zemřel POPELKA, Benjamin,
redaktor, vydavatel, spoluzalozakladatel Muzejního spolku v Brně (* 15. 4. 1856) - 100.
výr. úmrtí
5. 9. 1911 Narozen KALUS, Jaromír, vlastivědný pracovník, numismatik, člen redakční
rady Numismatických listů, odborník v oblasti
slezského mincovnictví a medailérství, rozsáhlá
přednášková činnost (+ 22. 11. 1999) - 100.
výr. narození
6. 9. 2001 Zemřel DANĚK, František, divadelní herec, nositel Zlatého odznaku J.K. Tyla,
(+ 1927) - 10. výr. úmrtí
7. 9. 1901 Narozena GLAZAROVÁ, Jarmila,
prozaička, publicistka, reportérka, osobnost
Valašska (+ 20. 2. 1977) - 110. výr. narození
8. 9. 1971 Zemřel GREGOR, Alois, editor,
folklorista, historik české a slovenské literatury, kulturní publicista (* 14. 12. 1888) - 40.
výr. úmrtí
9. 9. 1901 Narozen DVOŘÁK, Miloš, esejista,
literární kritik, literární teoretik, překladatel (+ 26.
7. 1971) - 110. výr. narození
10. 9. 1986 Zemřel HADRAVSKÝ, Adolf,
archivář, působil v holešovských kapelách
a symfonických tělesech jako houslista, spoluautor publikace „Archiv města Holešova 18511945“ (* 16. 7. 1908) - 25. výr. úmrtí
11. 9. 1866 Narozen ZEDNÍK, Alois, řezbář,
působil v Kroměříži (+ 31. 3. 1890) - 145. výr.
narození
12. 9. 1931 Narozen NAVRÁTIL, Antonín,
filmový historik, filmový režisér, filmový
scenárista, filmový teoretik, autor článků
a filmových kritik, knih o čs. dokumentárním filmu, filmový dokumentarista, působil
na FAMU jako vedoucí katedry dokumentární tvorby, přispíval do filmových časopisů (+ 7. 7. 1998) - 80. výr. narození
13. 9. 1941 Narozen BORIS, Milan, muzejní pracovník, věnoval se terénnímu
výzkumu ve spolupráci s expoziturou Archeologického ústavu ČSAV v Brně se
sídlem v Opavě, zaměřil se na vyhledávání
a dokumentaci pravěkých a středověkých
opevnění a hradeb, rozsáhlá publikační
činnost (+ 23. 4. 2006) - 70. výr. narození
14. 9. 1906 Narozen HOFMAN, Karel,
autor fresek, kreslíř, malíř, hlavním námětem tvorby je Valašsko (+ 27. 11. 1998)
- 95. výr. narození
15. 9. 1891 Narozen v Holešově ŠRÁČEK, Josef, stavitel mostů, železničních
tratí a stanic - 120. výr. narození
16. 9. 1961 Narozen v Holešově MACHÁLEK, Libor, odborný asistent Lékařské fakulty UP v Olomouci, Ústav normální
anatomie - 50. výr. narození
17. 9. 1896 Narozen ČERNOHORSKÝ,
Karel, historik výtvarného umění, muzejní
pracovník, etnograf, redaktor, archeolog,
zabýval se slovanskou keramikou, raným
středověkem a výzkumem kamenných žernovů (+ 23. 3. 1982) - 115. výr. narození

18. 9. 1926 Narozen GRMELA, Jeroným,
grafik, sochař, malíř, ilustrátor (+ 18. 7. 1992)
- 85. výr. narození
19. 9. 1896 Narozen ŘEZNÍČEK, Bohumil,
kronikář, sběratel lidových pověstí, působil
na Kroměřížsku (+ 18. 1. 1973) - 115. výr.
narození
20. 9. 1981 Zemřel TOMAN, František,
literární publicista, prozaik (* 10. 7. 1924) - 30.
výr. úmrtí
21. 9. 1936 Narozen VÁP, Jiří, keramik,
sochař, autor figurálních keramických plastik,
keramických reliéfů pro architekturu, působil
v Kunštátě, Uherském Hradišti, Zlíně (+ 14. 2.
2000) - 75. výr. narození
22. 9. 1986 Zemřel ZBRANEK, Bohumil,
prozaik, povídky z Valašska (* 12. 10. 1925)
- 25. výr. úmrtí
23. 9. 1981 Zemřela MAJETIČOVÁ, Libuše,
propagátorka historie Holešova a okolí, 19581978 ředitelka Městské knihovny v Holešově,
přednášková činnost o pověstech Holešovska,
členka kulturní a památkové komise, členka
Divadla 6. května (* 29. 7. 1920 v Holešově)
- 30. výr. úmrtí
24. 9. 2006 Zemřel PETRŮ, Jaroslav, historik
umění, publicista, autor vlastivědných a historických prací o památkách, převážně jihozápadní Moravy, zabýval se českým středověkým
uměním a dějinami zahradního umění, působil
ve Zlíně a Brně (* 27. 4. 1930) - 5. výr. úmrtí
25. 9. 1626 Zemřel DAČICKÝ z HESLOVA, Mikuláš, spisovatel (* 23. 12. 1555) - 385. výr. úmrtí
26. 9. 1691 Narozen ve Valašském Meziříčí
NOSEK, Václav Antonín, filozof, mistr svobodných umění a filozofie (+ 3. 10. 1764) - 320.
výr. narození
27. 9. 2006 Zemřel HOLUB, Drahoslav, filmový režisér, dokumentarista, natočil přes 200
filmů, působil v Krátkém filmu Praha, působil
ve Zlíně (* 6. 11. 1921) - 5. výr. úmrtí
28. 9. 1991 Zemřel STRAKOŠ, Jaroslav,
malíř, působil v Rožnově pod Radhoštěm (* 27.
4. 1909) - 20. výr. úmrtí

29. 9. 1921 Zemřel KLABUSAY, Lambert, litograf a tiskař, zřídil tiskárnu v Holešově, později
se věnoval pouze litografickému závodu, tiskl
reprodukce obrazů, reklamy, vignety, etikety
na zboží, cenné papíry, mapy, diplomy aj.,
významná osobnost kulturního a veřejného
života Holešova, měl své knihkupectví, od r.
1847 vydával Řemeslnicko-živnostenské listy,
předseda výboru Krajinské hanácko-valašské
výstavy, konané v Holešově roku 1914 (* 17.
9. 1856) - 90. výr. úmrtí
30. 9. 1941 Zemřel GROH, Vladimír, docent
řeckých a římských dějin na Karlově univerzitě
v Praze, od r. 1926 profesor univerzity v Brně,
napsal několik studií o Římě, autor vědecké
příručky „Starověk I. Dějiny Blízkého východu
a řeckých počátků“ (1935), autor 170 větších
i menších prací, založil populárně-vědecký
časopis „Věda a život“ (1934), člen předsednictva a starosta Sokola v Brně, usiloval o zřízení Hanácko-valašského krajinského muzea
v Holešově, zastřelen gestapem v Kounicových
kolejích v Brně (* 26. 1. 1895 v Holešově) - 70.
výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 9. 1896 Narozen BEDNÁŘ, Antonín, dirigent, kapelník, korepetitor, hudební skladatel
(+ 2. 3. 1949) - 115. výr. narození
4. 9. 1981 Zemřel ŠVRČINA, Milan, hudebník,
folklorista, cimbalista, zakladatel národopisných
kroužků a souborů, osobnost Valašska (* 27. 8.
1927) - 30. výr. úmrtí
9. 9. 1921 Narozen ve Fryštáku BRÁZDA,
Dalibor, dirigent, fagotista, hudební aranžér,
sbormistr (+ 17. 8. 2005) - 90. výr. narození
11. 9. 1976 Zemřel KUNC, Jan, hudební
kritik, hudební pedagog, hudební skladatel,
sběratel lidových písní, autor skladeb klavírních,
houslových, komorních, orchestrálních, písní,
přispíval do Lidových novin (* 27. 3. 1883) 35. výr. úmrtí
14. 9. 1931 Narozen BLATNÝ, Pavel, hudební
skladatel, dirigent, klavírista, autor muzikálů,
skladeb orchestrálních, vokálně symfonických, komorních - 80. výr. narození
20. 9. 1991 Zemřel KLUSÁK, Vladimír, folklorista, skladatel, zpěvák, sbíral
a upravoval lidové písně, odborný poradce Čs. státního souboru písní a tanců,
vedoucí redakce lidových písní a hudby
v Čs. rozhlase v Praze, pedagog na AMU
a pražské konzervatoři (* 27. 4. 1916) - 20.
výr. úmrtí
25. 9. 2001 Zemřel KŠICA, Josef, hudební skladatel, sbormistr, věnoval se
rozvoji dětského sborového zpěvu, publikoval v časopisech Estetická výchova,
vydal sbírku písní z Kravař na Hlučínsku
a Lidové písně a tance z Vysočiny (* 11.
11. 1926) - 10. výr. úmrtí
30. 9. 1906 Narozen SMETÁČEK, Václav, dirigent, hobojista, hudební pedagog,
hudební skladatel, sbormistr, 1928-1956
zakladatel a člen Pražského dechového
kvinteta, 1930-1933 Česká filharmonie,
1934-1943 vedoucí gramofonového oddělení a dirigent orchestru pražského rozhlasu, 1943-1945 šéf Filmového orchestru,
1940-1946 sbormistr pražského Hlaholu,
1942-1971 šéfdirigent Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (+ 18. 2.
1986) - 105. výr. narození
H.K.
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Holešovské hopsání aneb Sportovní výkony, ale i ochota pomoci
V sobotu 20. srpna 2011 se v prostorách
holešovského kynologického klubu setkali příznivci agility na 4. ročníku neoficiálních závodů
„Holešovské hopsání o pohár místostarosty
města Holešov“. Za slunečného počasí tak

SPORT I CHARITA
starosta města Zdeněk Janalík přivítal přes
60 týmů. K vidění tak byli psi různých plemen
a velikostí. Závody probíhaly ve dvou kategoriích - začátečníci a pokročilí. Pro všechny byly
připraveny dva parkúry, jump a open.
Velký dík patří sponzorům, městu Holešov, MKS Holešov, společnosti Dibaq a.s.
- výrobce výživových programů značky Fitmin
pro psy, kočky a koně, a firmě NOVIKO s.r.o.
- výrobci kompletních krmiv pro psy značky Calibra, díky kterým mohly vítězné týmy obdržet
věcné ceny a medaile.
Za holešovský kynologický klub tak stáli
na stupních vítězů Petra Češková, Jana Sucháčková, Zuzana Chrenščová a Luděk Cuták. Poháry byly připraveny pro nejlepšího začátečníka,
což byla Anna Zubatá s border teriérem, a pro
nejlepšího pokročilého, kterým se stal Václav Hůzl

se zlatým retrívrem.
Cenu místostarosty pro nejmladšího Holešovana si
odnesla Kristýna
Bránková a cenu
za největší pokrok
běhen roku získala
Simona Zelinová.
Cílem akce
byly nejen sportovní výkony, ale
i ochota pomoci
jedné malé holAkce posloužila i jako
čičce. Členové
charita pro
klubu se rozhodli,
Michalku Macurovou.
že část výtěžku ze
startovného věnují rodičům Michalky Macurové.
Rodiče tak obdrželi nejen šek na 3 000 Kč, ale
i honorář rozhodčí Jany Raczové, která projevila
velmi vstřícné gesto a patří jí za to velký dík.
Závody proběhly za velmi hezkého počasí
a v pohodové atmosféře, bez závažnějších problémů, za což je potřeba všem organizátorům
poděkovat. Fotodokumentaci celého závodu
zpracovali Adéla Marková a Adam Kupka.
Jana Jiroušková - KK Holešov

Vítěz v kategorii začátečníci, na snímku
s místostarostou Jaroslavem Chmelařem.

Vítěz v kategorii pokročilí, na snímku s holešovským
starostou Zdeňkem Janalíkem.

Poděkování

Kristýna Branková - nejmladší
účastnice soutěže.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům Kynologického
klubu Holešov za finanční dar pro naši dceru Michalku Macurovou.
Ze startovného na „Holešovském hopsání“-závodech agility věnovali
krásných 3000 Kč, k tomuto se připojila i paní rozhodčí (jejíž jméno
bohužel neznáme) a vzdala se svého honoráře ve výši 800 Kč.
Této pomoci si velmi vážíme a mnohokrát za ni děkujeme!
Martina a Michal Macurovi, rodiče Michalky

Největší pokrok zaznamenala
Simona Zelinová.

Úspěch členky
Kynologického klubu Holešov
Je to Helena Čuřilová, která si zaslouží poděkování výboru Kynologického klubu
Holešov za vzornou reprezentaci klubu i jména města Holešov. Stala se mistrem
republiky ve výkonu kníračů se psem Irtem od Dalajského potoka.
(red)

Výstava fotoobrazů
Jana Levory

SNY A PŘELUDY
celý měsíc září
v cafe milk baru CINEMA,
nám. Dr. E. Beneše v Holešově
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FK Holešovské holky slaví páté výročí založení oddílu
Na léto 2011 připadá páté
výročí vzniku nového fotbalového
oddílu žen v Holešově. Z rozhádaného DFK odchází do nového klubu podstatná část hrajících hráček
a prakticky celý realizační tým.
První sezona byla pro klub
zvláště významná, nový klub postoupil po úspěšné baráži do nejvyšší soutěže - celostátní 1. ligy žen.
Jako nováček si nevedla děvčata
špatně, umístila se na nesestupovém 11. místě, přesto však z organizačních a ekonomických důvodů
ligu opustila. Druhou sezonu odehrála v jihomoravské skupině 2. ligy
žen a zcela suverénně ji vyhrála,
když neztratila ani bod. Třetí sezona zastihla holešovský tým v nově
utvořené společné moravské lize,
kdy došlo ke sloučení severní a jižní
Moravy do jediné soutěže. Celkové
9. místo nebylo hodnoceno kladně a do další sezony byl před tým

postaven náročný úkol, umístění
do pátého místa tabulky. S tímto
úkolem se děvčata vyrovnala velmi
dobře a nakonec se na 5. místě
dokázala umístit, a splnila tak beze
zbytku předsezónní úkol.
V nedávno ukončené páté sezoně se umístění týmu ještě zlepšilo, družstvo se zařadilo do špičky
moravského ženského fotbalu
a celkové 4. místo se ziskem 43
bodů (+10) a skóre 63:21 lze považovat za velký úspěch.
V sezoně 2010/2011 reprezentovaly klub hráčky: Gulánová, Tomečková, Holcová, Voždová,
Hošková, Mrázková, Kovaříková,
Šilhárová, Dubjáková, Šebestová, Pavlíkovská, Petříková, Heglasová, Sehnálková, Dvorníková
a Večerková. V podzimní části
pomáhala hostováním Jankůjová
z FC Slovácko a Kubíčková, která zaskakovala i na jaře.

Letní soustředění
holešovských fotbalistů

V závěru srpna se již tradičně
účastní mladí fotbalisté z Holešova
letního táborového soustředění,
které pro ně pořádá Středisko volného času - TYMY ve spolupráci
s trenérem Ladislavem Lindou.
Tréninky probíhaly na fotbalovém
hřišti v Horní Bečvě, v areálu Retasa a jeho okolí proběhl orientační závod, kluci závodili také
v překážkovém běhu a v dalších
disciplínách. Ve volném čase využívali nabídky střediska RETASO,

Fotbalistky FK Holešovské holky.
Všem hráčkám patří poděkování za vzornou reprezentaci klubu
i města Holešova a do nadcháze-

jící sezony 2011/2012 jim přejeme
mnoho úspěchů.
Mgr. Slavomír Bednář

Další kořist Radka Šíbla

Rusava (frs) - Regionální biker Radoslav Šíbl jezdící v barvách
4Evere - Cyklo letos sbírá jeden
triumf za druhým. Vyhrál rohálovský
duatlon, holešovský triatlon, z regionálních borců se umístil nejlépe
na velkém Drásalovi a v sobotu
20. srpna nedal žádnému ze svých
soupeřů šanci na Rusavské padesátce. V čase 1:55:57.6 projel jako
první cílem na rusavském hřišti.

Se ztrátou 53 vteřin dojel druhý
Svatopluk Janečka a třetí Jaromír
Svačina v čase 2:01:20.6. Mezi ženami se umístila na prvním místě
Kristýna Obručová. Na start závodu
před rusavskou školou se postavilo
v pravé poledne 851 závodníků,
což bylo o něco méně než pořadatelé vzhledem k hezkému počasí
očekávali. Mnohé nejspíše odradila
páteční bouřka.

které poskytovalo spoustu možností: stolní tenis, stolní fotbálek,
kulečník atd. Program soustředění
byl velmi pestrý a pečlivě připraven trenérem Ladislavem Lindou.
Poděkování si zaslouží také oba
pomocníci trenéra - Martin Očadlík a Martin Machálek. Věřím, že
na tomto letním soustředění kluci
získali potřebnou kondičku do nadcházející sezóny.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA - NÁBOR. Kluci a holky, pojďte s námi hrát fotbal!
Zve vás fotbalová školička. Trénujeme v krásném prostředí všetulského hřiště
v pondělí a ve středu od 16.00 hodin. Zimní příprava probíhá v tělocvičně 3. ZŠ.
Fotbalová školička je určena pro ročník 2005. Kontakt: St. Jaša, 736 426 432
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Omlazený tým Holešova na úvod sezóny remizoval
Sokol Nezdenice
- DFK Holešov: 2:2 (2:0)
Omlazený a nově složený tým
s debutující brankářkou Katkou Kasalovou zahájil zápas zakřiknutě
a výsledkem byla vyložená šance
Nezdenic, kterou ve 3. minutě bravurně vychytala hostující gólmanka.
DFK se snažil dostat do útoku po akcích skvěle hrající Míši Dobroslávkové a agilní Adély Motalové, ale
jejich střely byly nepřesné a přihrávky nenacházely adresáta; srdnatě
na hrotu bojující posila z FC Slovácko - Dominika Stolářová - byla při
svých akcích zdvojována a u mladé
Kučerové nenacházela porozumění
pro spolupráci. S chutí hrající Kamila
Dětská byla herně velmi málo vytížena a byla ve své snaze aktivně
hrát osamocena. Přesto Holešov
několikrát nadějně ohrozil domácí
branku - po střelách Dobroslávkové
či Stolářové však domácí gólmanka
byla vždy na místě. Špatná poziční
hra středových hráček byla příčinou
zbytečných branek v síti Holešova:
ve 14. minutě po nepochopitelném
vyběhnutí obou stoperek zůstala
dvojice nezdenických útočnic tváří
v tvář Zichalové a po jejím nedůrazném zákroku prohrávali hosté 1:0; podobný kiks následoval
ve 40. minutě, kdy po centru domácí
hráčky pouze sledovaly letící míč
čtyři holešovské hráčky a po další
chybě obránkyně Nezdenice pohodlně zvýšily své vedení. Do šaten

Omlazený a nově složený tým DFK Holešov.
šli hosté se skloněnými hlavami,
navíc ve druhé půli odstoupila Stolářová, kterou čekal následující den
prvoligový zápas, a o zvratu utkání
nepřemýšlel nikdo z přihlížejících.
Přesto - po pauze nastoupila dvě
úplně vyměněná družstva - domácí
ztratili svou suverenitu, začaly jim
ubývat síly a několik jejich hráček
nedohrálo kvůli křečím, zato Holešov
stupňoval svůj nápor a šel od začátku za změnou výsledku. Trenéři
změnili postavení několika hráček,
vyztužili střed hřiště pěti záložnicemi
a hra měla jednoznačný průběh skvěle hrající dvojice Dobroslávková
- Dětská odebírala míče soupeřkám
a zásobovala dlouhými pasy Veroni-

ku Kučerovou, která nebezpečnými
brejky ohrožovala domácí brankářku. Napotřetí - po pěkné kombinaci
osy Kuchařová - Dětská a skvělém
pasu Míši Dobroslávkové konečně
snížila, a zápas tak dostal dramatický náboj. Útoky Nezdenic končily
u velkého vápna, samostatný nájezd
domácí útočnice skvěle vychytala
bezchybná Kasalová, a tak přišel
úder na druhé straně - po dalším
úniku Kučerové následoval faul
na ni v šestnáctce a penalta - ale
bohužel, do té doby jasně nejlepší
hráčka zápasu Dobroslávková nastřelila jen břevno… Promarněná
šance nepoložila tým hostí na lopatky, ale byla dalším stimulem pro

dobývání domácí branky - do útoku
se zapojovaly téměř všechny hráčky
a jejich úsilí kulminovalo v 83. minutě - po úniku Kamily Dětské po levé
straně hřiště následoval její centr
z brankové čáry do malého vápna
a do prázdné branky skórovala Vendula Kuchařová.
Sestava: Kasalová, Motalová, Vybíralová, Kuchařová, Kozlanská, Šefránková, Dobroslávková, Zichalová, Dětská, Stolářová,
Kučerová.
Střídaly: Hovořáková, Batoušková. Branky: Kučerová, Kuchařová. Nejlepší hráčka: Michaela
Dobroslávková a Kamila Dětská.
Mgr. Svatava Ságnerová

Tenisté uspořádali přebor ve čtyřhře
Holešov (frs) - Přebor holešovského tenisového klubu ve čtyřhře se konal v sobotu
3. září na kurtech na Střelnici. O putovní pohár
si to přišlo rozdat 23 párů. Vítězství si nakonec
odnesli Pavel Červenka a Zdeněk Zapletal,
kteří ve finálovém zápase porazili Rostislava
Doležela a Viktora Dohnala. Den plný sportu
a zábavy pak završil společenský večer s kapelou Texas. Už od neděle mohli začít holešovští
tenisté trénovat na další ročník přeboru, který
se opět uskuteční první sobotu v září.
Tenisový klub v Holešově vznikl už v roce
1905. V současné době spravuje areál se čtyřmi
tenisovými dvorci na Střelnici, má 192 členů,
z toho 111 mužů, 51 žen a 30 mládežníků.
Předsedou klubu je Zdeněk Janalík.

Vítězové turnaje Zdeněk Zapletal a Pavel Červenka.

Výhra na domácí
půdě
DFK Holešov - Sokol Vlkoš: 2:1 (1:0)
V prvním domácím zápase se Holešov
představil s navrátivší se Zitou Pospíšilovou
a opět s notně omlazeným kádrem a po napínavém zápase vybojoval tři body.
Sestava: Kasalová, Motalová, Pospíšilová, Kuchařová, Kozlanská, Vybíralová, Dobroslávková, Dětská, Zichalová, Kučerová, Šefránková
Branky: Dobroslávková, Vybíralová
Nejlepší hráčka: Zita Pospíšilová a Tereza
Vybíralová
Při ranním nástupu upřesnil tenistům pravidla turnaje předseda klubu Zdeněk Janalík.
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Grygera přestoupil
z Turína
do Londýna

Nejlepší holešovský sportovec - fotbalista Zdeněk Grygera
- přestoupil koncem srpna z Juventusu Turín do anglického Fulhamu.
Holešovský odchovanec Grygera
opustil italský Juventus po čtyřech
letech. Jeho rozhodnutí urychlila skutečnost, že by nedostával
v omlazeném Juventusu tolik šancí, a tak se rozhodl okusit angažmá
ve třetí zahraniční soutěži. Před
Juventusem hrával v Holešově, Zlíně, Drnovicích, ve Spartě a v Ajaxu
Amsterodam. Donedávna působil
také v české reprezentaci. Za národní tým odehrál 65 zápasů.
(red)
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Po výborném startu přišly bodové ztráty
SFK ELKO Holešov
- I. Valašský FC Rožnov
2 0:2 2
Prvních dvanáct minut se
mužstva vzájemně jen oťukávala mezi šestnáctkami. První akce
přišla až v 18. minutě, kdy Marek
střílel nůžkami, ale nic se neudálo.
Ve 22. minutě Markovu bombu
do vinklu bravurně vyrazil brankář
Majer. Místo uklidnění v podobě
vstřelení branky přišla 22. minuta
a chyba obránců, kterou potrestal
Maléř - 0 : 1. Ve 44. minutě opět
přišlo vysunutí hostů, obránci zaváhali a byl to opět Maléř, který poslal do šaten hosty s dvougólovým
vedením. Přišla druhá půle a hra
se začala obracet. Ve 46. minutě Markovu střelu brankář vyrazil,
o minutu později trefila hlavička
Bartáka nohy brankáře. Ve 48. minutě poslal Ohlídal dalekonosnou
střelu vedle. Až v 65. minutě střelu
Munstera brankář jen vyrazil a Marek snížil na 1 : 2. Aktivita domácích se stupňovala a v 76. minutě
Barták po střele Marka vyrovnal na
2 : 2. Slušné utkání se dvěma
žlutými kartami řídil slabě hlavně
v závěru rozhodčí Jan Houdek.
Sestava: Krejčí - Bačík, Roubalík,

Charuza, Ohlídal - Barták, Sedlařík, Munster - Hausknecht, Olša.
Střídání: 33. min. Sumec za Olšu,
57. min. Hasala za Ohlídala,
83. min. Kostov za Sedlaříka.
Modrá hvězda Vigantice
- SFK ELKO Holešov
3 3:0 0
Ve středu předehrával Holešov utkání krajského přeboru ve Viganticích. Ve hře byli hosté lepší,
ale fotbal se hraje na branky a ty
nepadaly. Branky padly v prvním
poločase, ale ani dalších 45 minut
se hostům dát branku nepodařilo.
SFK Elko Holešov - FC Vsetín
2 0:1 1
První dvě kola hráči Holešova
zvítězili, a tak 170 diváků očekávalo další body do plného stavu. To
se také podařilo, i když to byl boj až
do konce utkání. Domácí se stále
potýkají s neúplnou sestavou - chyběli Olša, Marek a Barták.
Celý první poločas ovlivnila již
druhá minuta, kdy brankář Krejčí
smetl hostujícího útočníka. Rozhodčí nařídil pokutový kop. Krejčí
sice směr střely vystihl, míč ale
přesto skončil v síti 0 : 1. Až ve 21.

Turisté chystají tradiční pochod
V sobotu 10. září se uskuteční 42. ročník
tradičního putování „Rusavskými kotáry na kole
i pěšky“, pořádaný Klubem českých turistů
v Holešově. Pro pěší jsou připraveny trasy
50, 35, 25 a 10 kilometrů, pro cyklisty 25 a 50
kilometrů.
Tradiční pochod s názvem „Holešovská
padesátka rusavskými kotáry“ byl prvně pozměněn v roce 2001 na putování „Rusavskými
kotáry na kole a pěšky“.Tak došlo k otevření této
akce i cykloturistům, kterých utěšeně přibývá.

Zvolené trasy pro cyklisty vedou po silnicích
a částečně po značených cyklotrasách a od 40.
ročníku je nově otevřená trasa 50 km převážně
terénem, často po nebo proti trase populárního
Drásala. Trasy jsou voleny tak, aby šly pokud
možno mimo trasy pochodů. Start a cíl všech
účastníků jsou u sokolovny v Holešově. Start
je od 7 do 9 hodin.
Podrobné informace podá ing. František Hostaša, mobil: 604 465 413, e-mail:
f.hostasa@email.cz.

minutě měli hráči Holešova šanci
na srovnání stavu, ale hosté odvrátili na rohový kop. I přes šance se
domácím nepodařilo skóre srovnat.
Největší příležitost přišla ve 35. minutě, kdy byl ve vápně sražen Roubalík. Jasný pokutový kop, ale píšťalka rozhodčího mlčela. Už ve 46.
minutě hosté opět faulovali, míč
centrovaný na bránu Sedlaříkem
tečoval Sumec. Stav byl srovnán
na 1 : 1. V 50. minutě unikl Uruba a jeho střela trefila levou tyč
prázdné brány. V 55. minutě byl
sražen ve vápně Roubalík a sám
postižený z pokutového kopu vsítil
vedoucí branku - 2 : 1. Další šanci
měl Hausknecht - běžel z poloviny
sám na brankáře, ale ten šanci
zmařil. V dalších minutách mohli
hráči domácích potvrdit stav, ale
šance neproměnili. Poslední čtyři
minuty naopak domácí bránili stav,
ale podržel je brankář Krejčí.
Sestava: Krejčí - Belza, Bačík, Charuza, Hasala - Sumec, Munster, Sedlařík, Roubalík - Uruba, Hausknecht.
Střídání: 73. min. - Kostov za Sumce, 81. min. Ohlídal za Urubu, 89.
min. Očadlík za Sedlaříka. Žluté
karty 2 - 3. Rozhodčí Doležal.
(hr)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledám pronájem bytu 2+1 zhruba 50 m2
(pokud možno zařízeného). Nájem mohu
zaplatit na rok dopředu. Tel 737 731 761.
• Prodám štěňata německého ovčáka s průkazem původu. Oba rodiče vrcholové zkoušky,
účastníci mistrovství. Odběr 2. polovina září.
Tel. 605 112 368.
• Hledám pronájem menšího RD - Holešov,
Všetuly. Tel. 605 890 111.

Doležel obsadil
na turnaji třetí místo
Kopřivnice (red) - Holešovským minigolfistům začala v minulých dnech další sezóna.
V neděli 4. 9. 2011 se v Kopřivnici uskutečnil zemský turnaj jednotlivců a 1. kolo 1. ligy
družstev. Za velmi krásného počasí se turnaje
zúčastnili tři hráči MGC Holešov. Nejvíce se
dařilo Radku Doleželovi st., který se výkonem 79
úderů rozstřeloval o vítězství v kategorii mužů,
nakonec obsadil 3. místo. V kategorii juniorů
obsadil Radek Doležel ml. výkonem 86 úderů
5. místo a v kategorii žáků obsadil Jan Juroszek
výkonem 98 úderů 2. místo.

Chcete být vidět?
Inzerujte v Holešovsku!!!

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

Sudoku

Takřka třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 14/2011, přičemž všichni poznali, že jde o letitou,
nicméně krásnou písničku „Řeka lásky“ (hudba a text Jaroslav Wykrent), kterou zpívá Marie Rottrová. První vylosovanou výherkyní je
Radka Vašíčková z Holešova,
druhým vylosovaným je Martin
Skýpala z Holešova - oba si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Marii Mrázkové
a Aleně Dlabajové - obě jsou
z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
gratuluje!
Zpěvačka Marie Rottrová.
A teď už pokračujeme
v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička, dnes už v podstatě evergreen, jmenuje a kdo z našich interpretů ji už celá léta zpívá...?
„Den se v růži skryl a z růže vůni bral, tím jsi dlouho žil a kráse
přísahal...“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne 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

Rocková legenda v Holešově

Akce na nejbližších 14 dnů

Patnáct set diváků z Holešova a širokého okolí se sešlo první zářijový
pátek v holešovské zámecké zahradě, aby si poslechli nejen Petra Jandu,
ale celou jeho kapelu Olympic, která se rozezněla pod noční oblohou plnou hvězd. Celý večer byl plný energie a úžasné atmosféry. Zazněly písně
nové, ale i bezmála padesát let staré. Tyto skladby spolu se zpěvákovým
příjemným hlasem a neotřelým vtipem roztančily a bouřlivě roztleskaly
publikum složené jak z mladších, tak i ze starších příznivců. Nechyběly
ani známé hity jako Želva nebo Dynamit, které rozezpívaly všechny okolo. Ve druhé polovině koncertu došlo i na dojemnou
kulturní vložku, kdy Janda
zpíval po boku cimburíny,
foukací harmoniky a akustické kytary ploužáky. Mezi
návštěvníky se rozzářily
desítky zapalovačů a světel z mobilních telefonů, díky
nimž vznikla romantická atmosféra. Vystoupení trvalo
necelé dvě hodiny. Po tuto
dobu se kapela nezastavila a zpívala, jako by jim
bylo stále dvacet. Celkový
dojem se nepodařilo ničím
pokazit. Diváci nechtěli ani
odejít domů, a tak tleskali,
dokud neuslyšeli ještě další
píseň.

Čt 8. 9. - film Rychle a zběsile 5 - kino Svět od 17.00 a 19.30
Pá 9. 9. - ne 11. 9. Dny evropského dědictví - program k otevření
památek - město. Pořádá město a MKS Holešov, tel.: 573 521 111 (MěÚ),
573 395 344 (MIC)  
So 10. 9. Rusavskými kotáry na kole i pěšky - Holešov a Hostýnské
vrchy. Pochody a cyklovyjížďky. Pořádá KČT Holešov. Start od 7 do 9
hodin v sokolovně Holešov.  
So 10. 9. Závody koní O pohár města Holešova - drezura - zámecká
zahrada  
So 10. 9. Fryštácké farmářské trhy od rána - na místním náměstí.
Ne 11. 9. film Medvídek PÚ - kino Svět od 15.30 a 17.00
Út 13. 9. film Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část - kino Svět
od 17.00 a 19.30
St 14. 9. film Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část - kino Svět
od 17.00 a 19.30
St 14. 9. - ne 30. 10. Letní iluze IX. - sály zámku Holešov. Velká souhrnná
výstava holešovských výtvarníků, vernisáž 18. 8. Pořádají
holešovští výtvarníci, město
a MKS Holešov. Kontakt R.
Seifert - tel.: 573 521 202,
mob.: 724 030 893, www.
holesov.cz.
Pá 16. 9. písničkář Vojta
„Kiďák“ Tomáško - koncert
ve velkém sále zámku od 20
hodin
So 17. 9. film Princ a chuďas - kino Svět od 17.00
a 19.30
Út 20. 9. akční scifi film
Transformers 3 - kino Svět
od 17.00 a 19.45
St 21. 9. hudební komedie
V peřině - kino Svět od 17.00
a 19.30
Čt 22. 9. - ne 25. 9. - 2.
ročník hudebního festivalu
Musica Holešov, začátek 22.
9. v 19.30, hlavní sál holešovLucie Bílá hraje a zpívá hlavní roli
ského zámku
ve filmovém muzikálu V peřině.

Text a foto Jiří Čepica
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