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Odkanalizování Tučap a Količína začalo, bude stát 180 milionů
Holešov (frs) - Dlouho připravovaná akce
odkanalizování místních částí Tučapy a Količín
v minulém týdnu skutečně začala. Investice
bude zhruba 180 milionů korun a město Holešov se na ní bude z vlastního rozpočtu podílet

částkou 30 milionů, zbytek bude hrazen ze
státních zdrojů. Podle podepsané smlouvy by
měly být práce dokončeny do 25 měsíců.
Na posledním zasedání zastupitelstva starosta města Zdeněk Janalík veřejně poděkoval

zejména poslanci Pavlu Svobodovi a náměstkovi ministra zemědělství Tomáši Šimčíkovi,
kteří se celou řadou vyjednávání na různých
úrovních o peníze na kanalizaci zasloužili.
Pokračování na str. 3

Chystá se oprava
chodníků
Holešov (frs) - Peníze na opravení chodníků v Masarykově ulici schválilo na svém
zasedání v pondělí 12. září holešovské zastupitelstvo. Opraveno má být zhruba 1 600 metrů
čtverečních. Náklady se odhadují na 1 600 000
korun. Podle starosty města Zdeňka Janalíka je
oprava chodníků jednou z hlavních priorit rady
města v následujících letech. „Opravení chodníku v Palackého ulici plánujeme do období, kdy
se bude stavět kruhový objezd u gymnázia.
K další rekonstrukci chodníků a komunikací
by mělo dojít také na trasách budování kanalizačních sběračů z Tučap a Količína, tedy
například v části u starého mostu,“ dodal starosta města.

Nájemníci museli odejít

Co vy na to, pane
starosto?
Ze sociálních bytů v Bořenovské ulici museli odejít
tři nájemníci. Co vy na to,
pane starosto?
„Skutečně se stalo to,
co jsme říkali při otevírání
sociálního bydlení v Bořenovské ulici. Město tímto
projektem podalo nad rámec
svých povinností pomocnou
ruku sociálně potřebným občanům a naproti
tomu očekává, že si tito lidé budou plnit své povinnosti. Jasně bylo řečeno i smluvně ujednáno,
že nájemníci v Bořenovské ulici si musí řádně
platit nájem, zálohy na energie a ti, kteří měli
staré dluhy, také měsíční splátky těchto starých
dluhů. Tři z patnácti nájemníků v Bořenovské
ulici si ani přes opakované výzvy své povinnosti
nesplnili, a proto rada města rozhodla o ukončení
jejich nájemní smlouvy. Uvolněné byty budou
nabídnuty dalším zájemcům.“

Starosta města Zdeněk Janalík na posledním jednání zastupitelstva veřejně poděkoval poslanci
Pavlu Svobodovi a náměstkovi ministra zemědělství Tomáši Šimčíkovi za to, že se výrazně
zasloužili o získání dotace 150 milionů korun na kanalizaci Količín - Tučapy. Foto František Sovadina

Festival Musica Holešov začíná
Holešov (frs) - Druhý ročník festivalu Musica
Holešov začíná ve čtvrtek 22. září od 19.30 hodin
ve velkém sále holešovského zámku uvedením premiéry barokní opery Acis a Galatea. Další koncerty

a hudební události festivalu budou následovat až
do neděle 25. září. Podrobný program, více informací o festivalu i rozhovor s programovým ředitelem
festivalu Karlem Košárkem najdete uvnitř listu.

Holešov je dobré místo pro byznys
Holešov je dobrým místem pro podnikání.
Alespoň to vyplývá z ankety s názvem Město
pro byznys, kterou už po čtvrté vyhlásil časopis
Ekonom.

Změna
svozu
Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu
státního svátku ve středu
dne 28. září 2011 bude
svoz domovního odpadu
proveden ve čtvrtek dne
29. září.
(bre)

V rámci krajského kola se Holešov umístil
na druhém místě za Kroměříží. Více v rozhovoru
s místostarostou Holešova Rudolfem Seifertem
na str. 8.
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Zastupitelé schválili pořízení změny územního plánu
u Amerického parku
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
na svém posledním jednání pořízení změny č.
17 územního plánu města Holešov. Fakticky
tak udělalo důležitý krok k vybudování Centra
volnočasových aktivit Holešov, které by mělo
vyrůst v části Amerického parku.
Předmětem změny č. 17 je změna funkčního využití pozemků jihovýchodně od centrální části města. Jedná se o lokalitu navazující
na Americký park a stávající plochy sportu (areál
házené), v níž budou rozšířeny plochy pro občanskou vybavenost - polyfunkční sportovní zařízení
za účelem výstavby Centra volnočasových aktivit
Holešov. Řešené plochy jsou nyní vymezeny
územním plánem jako individuální bydlení, plochy zemědělského půdního fondu malovýrobně
obhospodařované a veřejná zeleň. Část ploch
nyní vymezených jako plochy pro občanskou
vybavenost - polyfunkční sportovní zařízení bude
nově vymezena jako plochy veřejné zeleně.
V důvodové zprávě k návrhu na pořízení
změny č. 17 územního plánu města Holešov
předložené zastupitelům dále stojí: „Návrh zadání byl řádným způsobem veřejně projednán.

V souladu s § 20 stavebního zákona a v souladu
s § 47 odst. 2) stavebního zákona zajistil pořizovatel - odbor územního plánování a stavebního
řádu zveřejnění návrhu zadání změny územního
plánu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o projednávání zadání na úřední desce, tj. od 8.
7. 2011 do 8. 8. 2011 včetně. Do návrhu zadání
Změny č. 17 územního plánu města Holešov
bylo rovněž možné nahlédnout na internetových
stránkách města.

Návrh zadání včetně oznámení byl v souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona zaslán
jednotlivě krajskému úřadu, dotčeným orgánům
a sousedním obcím. Žádná ze sousedních obcí
neuplatnila k návrhu zadání připomínky. Požadavky dotčených orgánů a krajského úřadu
a připomínky ostatních byly pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny (viz příloha).
Ze strany dotčených orgánů ani krajského úřadu
nebyly vzneseny zásadní požadavky. Shodnou
připomínku, v níž nesouhlasí se změnou, podalo
občanské sdružení „Za zdravé a krásné Holešovsko“ a občanské sdružení „Ohnica“. Požadují
všechny řešené plochy změnou vymezit jako
plochy veřejné zeleně a dále požadují zpracování
rozboru udržitelného rozvoje území. Připomínkám bylo doporučeno nevyhovět.
Vzhledem k tomu, že nebyly podány k projednávanému zadání žádné zásadní požadavky
ani připomínky, nebyl již návrh zadání upraven
a je předkládán zastupitelstvu města ve formě
tak, jak byl projednáván,“ uvádí se v důvodové
zprávě předložené zastupitelstvu.
(sov)

Město Holešov zveřejňuje záměry prodeje nemovitostí
Prodej pozemků
Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městského pozemku: p.č. 496/3,
zahrada, o výměře 207 m2, k.ú.
Holešov za minimální kupní cenu
500 Kč/m2, + náklady s tímto prodejem spojené. Zájemce o koupi
výše uvedeného pozemku musí
podat žádost písemně, a to buď
poštou na adresu Městský úřad,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 10.00 hod. dne 19.10.2011.
Žádost musí obsahovat: řádné
označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití pozemku, návrh
kupní ceny. Případné rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí
žadatel vlastním nákladem.
Prodej budovy a pozemků
Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městských nemovitostí: budova č.p. 538, stojící na pozemku
p.č. 1403/1, pozemek p.č. 1403/1
o výměře 160 m 2, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov - uvedený dům obsahuje
1x nebytový prostor nezatížený
nájemní smlouvou - za minimální
kupní cenu 600.000 Kč + náklady
s prodejem spojené.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí musí podat žádost písemně v zalepené obálce s výrazným
označením „Neotevírat - nabídka
č.p. 538“, a to buď poštou na adresu
Městský úřad Holešov, Masarykova
628, 769 17 Holešov, nebo přímo
na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 10.00 hod.
dne 19. 10. 2011. Žádosti musí ob-
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sahovat: řádné označení zájemce (u fyzických osob rodná čísla,
u práv. osob kopie výpisu obch.
rejstříku, živnostenského listu),
účel využití nemovitosti, nabídku kupní ceny, termín a způsob
úhrady kupní ceny.
Prodej pozemku pod garáží
Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městského pozemku: p.č. 2837/6,
zastavěná plocha, o výměře 20
m 2, jedná se o pozemek pod
již postavenou garáží, která je
ve vlastnictví jiné osoby, k.ú. Holešov, za minimální kupní cenu
300,- Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemce o koupi výše uvedeného pozemku musí podat žádost
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628,
769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
a to nejpozději do 10.00 hod. dne
19. 10. 2011. Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce,
kontaktní údaje, účel využití pozemku, návrh kupní ceny.
Prodej pozemků pod garáží
Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje
městských pozemků: p.č. 685/5,
zastavěná plocha, o výměře 24
m 2, p.č. 685/6, zastavěná plocha, o výměře 21 m2, p.č. 685/7,
zastavěná plocha, o výměře 24
m2, p.č. 685/9, zastavěná plocha,
o výměře 22 m2, p.č. 685/10, zastavěná plocha, o výměře 24 m2,
p.č. 685/11, orná půda, o výměře
23 m2, p.č. 685/12, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, p.č. 685/13,
zastavěná plocha, o výměře 22

m 2, jedná se o pozemky pod
již postavenou garáží, která je
ve vlastnictví jiné osoby, vše k.ú.
Všetuly, za minimální kupní cenu
300,- Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemce o koupi výše uvedených pozemků musí podat žádost
písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628,
769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov,
a to nejpozději do 10.00 hod. dne
19. 10. 2011. Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce,
kontaktní údaje, účel využití pozemku, návrh kupní ceny.
Kupující je povinen spolu
s kupní cenou uhradit prodávajícímu
náklady s tímto prodejem spojené:
správní poplatek za přijetí návrhu

na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vydání výpisu nebo
opisu z katastru nemovitostí, náklady na daň z převodu nemovitostí
ve výši 3 % z kupní ceny. Případné
rozdělení pozemku geometrickým
plánem hradí žadatel vlastním nákladem.
Záměry prodeje byly schváleny
Zastupitelstvem města Holešova
dne 12. 09. 2011. Prodeje pozemků budou připraveny k projednání
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Holešova.
Bližší informace o prodeji
podá Odbor investic, silničního
hospodářství a údržby Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 459. Více
na úřední desce města.

Chystá se rekonstrukce hřiště
Holešov (sov) - V průběhu
příštích několika měsíců dojde
k zásadní rekonstrukci hřiště u 3.
Základní školy v Holešově. Městu
se podařilo na opravu sportoviště
získat deset milionů korun ze stát-

ního rozpočtu. Spoluúčast Holešova činí 1 800 000 Kč. „Opět musím
poděkovat poslanci Pavlu Svobodovi, kterému se podařilo tyto
peníze pro Holešov zajistit,“ sdělil
starosta města Zdeněk Janalík.

Zastupitelé prodali několik
městských nemovitostí
Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej domu stojícího na rohu ulic Palackého a Grohova, veřejnosti
známý jako Adam. Kupujícím je společnost ŠMAK potraviny, která
má v současné době přízemí domu pronajaté. Nový majitel zaplatí
za objekt, v němž jsou rovněž tři prázdné byty, 4 600 000 korun.
Zastupitelstvo Holešova schválilo na svém posledním zasedání rovněž prodej nemovitostí na náměstí Sv. Anny č. p. 1030, kde
dříve sídlilo Tepelné hospodářství Holešov. Na zveřejněný záměr
města reagovala společnost EL-ENG Holešov, která za areál nabídla částku 6 050 000 korun. Součástí objektu jsou tři byty, nebytové
prostory a také v současné době využívané veřejné záchodky.
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Nově schválené vyhlášky obsahují jen formální změny
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města Holešova schválilo na svém
pondělním zasedání dvě obecně
závazné vyhlášky. První z nich obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a druhou - obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2011 o míst-

ním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ve vztahu k občanům však nové
vyhlášky oproti stávající praxi nic zásadního nemění, pouze do nich byly
zapracovány formální změny, které

si vyžádalo stanovisko nadřízených
orgánů. Zastupitelstvo města vydalo
obě vyhlášky již 22. 11. 2010. Před
vyhlášením byly obě tyto obecně
závazné vyhlášky posouzeny ministerstvem vnitra, odborem dozoru
kontroly veřejné správy, se závěrem, že vyhlášky neobsahují žádné

ustanovení, které by bylo v rozporu s právním řádem. Později však
byl v rámci poskytování metodické
pomoci příslušný pracovník města
seznámen s právními rozbory těchto
vyhlášek, na základě nichž byly tyto
dokumenty upraveny a předloženy
zastupitelstvu ke schválení.

Smlouva o partnerství je prvním krokem ke zlepšení krizového řízení
Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy o partnerství při
přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS
ZK se Zlínským krajem.
Uzavření předkládané smlouvy o partnerství
při přípravě a realizaci integrovaného projektu
IVVS ZK (informační, výstražný a varovný systém

Řádková inzerce
Pronajmu byt 3+1 s lodžií na sídlišti
Novosady. Tel. 605 401 173.
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.

Zlínského kraje) je prvním krokem záměru vybudovat s maximálním využitím finančních zdrojů
z evropských fondů robustní, rychlou a bezpečnou
komunikační infrastrukturu, která propojí jednotlivé
systémy krizového řízení v obcích s rozšířenou
působností a umožní efektivní využití nástrojů pro
řízení mimořádných a krizových situací.

„Zároveň tato komunikační infrastruktura vytvoří základní předpoklad k tomu, aby byl ve Zlínském
kraji využit potenciál informačních a komunikačních
technologií a naplněn záměr e-Governmentu, a byl
tak do budoucna zajištěn odpovídající rozvoj této
strategické oblasti,“ stojí v důvodové zprávě, na základě které zastupitelé dokument schvalovali.

Odkanalizování Tučap a Količína
začalo, bude stát 180 milionů
Pokračování ze str. 1
„Je to skutečně velká zásluha
obou těchto pánů, ale také vytrvalé práce vedení města Holešova.
Za pomoc musím poděkovat také
představitelům Zlínského kraje.
Vzhledem k velké vzdálenosti Tučap
a Količína od čističky odpadních vod
je stavba finančně velmi náročná.
Jedná se přitom o důležitou investici, která kromě odkanalizování
uvedených osad odlehčí také kanalizačnímu sběrači na Novosadech.
Investice samotná nebude příliš vi-

dět a na první pohled nebude nijak
zářivá. Vzhledem k povinnostem
ukládaným nám v oblasti životního prostředí legislativou Evropské
unie však byla tato stavba právem
zařazena zastupitelstvem Holešova
mezi hlavní priority tohoto volebního období,“ uvedl starosta Zdeněk
Janalík. Po dokončení stavby budou
ekologicky likvidovány odpadní vody
ve všech holešovských osadách.
Jak známo, odkanalizování Žop
a Dobrotic se uskutečnilo v minulém
volebním období.

Město
má dividendy
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města Holešova schválilo na svém
posledním jednání některé rozpočtové změny. Jejich součástí kromě
jiného bylo přijetí dividend od společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž ve výši 1 798 000 korun.
Podle vedoucího finančního odboru městského úřadu Dušana Leška je to poprvé, co město dostalo
od této společnosti vyplacen podíl
na zisku. Město Holešov je jedním z akcionářů této společnosti.
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Nezaměstnanost v Holešově se od začátku roku snížila
Holešov (frs) - Situace
na pracovním trhu v Holešově se
od začátku roku zlepšila. Vyplývá
to alespoň z čísel ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji nezaměstnanosti. V srpnu 2011 dosáhla
míra nezaměstnanosti v Holešově
8,25 procenta. Bez práce bylo 541
lidí. V červenci byla přitom nezaměstnanost na úrovni 8,7 procenta
a v lednu 2011 dokonce dosáhla 10
procent. Počet volných pracovních
míst se přitom výrazně nemění.
V srpnu byl dokonce podobně jako
v lednu stejný - zaměstnavatelé
nabízeli 23 nových míst. V rámci obce s rozšířenou působností
dosáhla nezaměstnanost na Holešovsku 8,4 procenta.
Výrazně dobré výsledky v rámci všech obcí kraje zaznamenala
v oblasti zaměstnanosti obec Kurovice, kde je míra nezaměstnanosti
3,8 procenta, a vesnice je tak třetí

nejlepší v rámci kraje. Druhé v rámci
okresu skončily Lechotice, kde je
míra nezaměstnanosti 4,6 procenta,
a třetí je Roštění s 5,4 procenta.
Ke konci srpna 2011 bylo
na kontaktních pracovištích Úřadu
práce ČR ve Zlínském kraji evidováno celkem 27 822 uchazečů
o zaměstnání a míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji poklesla
na hodnotu 8,93. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2010 je míra
nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
nižší.
„Nejčastěji nabízená volná
pracovní místa byla v profesích
seřizovači a obsluha obráběcích
strojů - 146 míst, svářeči - 105
míst, řidiči nákladních automobilů
a tahačů -75 míst, číšníci a servírky
- 61 míst a obchodní zástupci - 53
míst,“ uvedla tisková mluvčí pobočky Úřadu práce ČR ve Zlínském
kraji Miriam Majdyšová.

Už několik let nabízí město Holešov pracovní místa v rámci
veřejně prospěšných prací.

Počet nezaměstnaných
a míra nezaměstnanosti
v obcích na Holešovsku

Mapa Zlínského kraje s mírou nezaměstnanosti podle kontaktních pracovišť k 31. 8. 2011.

Český svaz včelařů ZO Holešov
Vás srdečně zve na již tradiční

Medový den v Holešově,
který se uskuteční dne 22. října 2011
od 8.00 do 16.00 v přízemí kina Svět Holešov.
Motto: Všechny léky jsou v květech - všechny květy jsou
v medu - med výživa i lék.
Součástí „Medového dne“ bude kurz pečení medového pečiva, med,
medovina, medové perníčky, kosmetika a léky s včelími produkty.
Srdečně zvou pořadatelé a MKS Holešov.

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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Holešov
Bořenovice
Horní Lapač
Kostelec
Kurovice
Lechotice
Ludslavice
Martinice
Mysločovice
Míškovice
Němčice
Pacetluky
Pravčice
Prusinovice
Přílepy
Roštění
Rymice
Zahnašovice
Žeranovice

541
8
9
52
5
10
16
28
22
15
18
18
30
69
31
20
22
19
29

8,25
11,94
6,40
11,52
3,81
4,62
6,30
7,83
6,62
6,64
10,24
17,53
8,15
11,72
7,07
5,38
8,91
10,76
7,59
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Na gymnáziu opět otevřeli bránu jazyků dokořán
V pátek 16. září dopoledne
byl na chodbách i ve třídách holešovského gymnázia větší ruch než
obvykle. Probíhal tam čtvrtý ročník
ojedinělé akce v rámci širokého
okolí - Evropský den jazyků. „Tak
by měl správný projektový den vypadat. Měl by se dotknout každého
žáka a každého zaměstnance školy,“ pochvalovala si ředitelka školy
Blažena Kubíčková, když spolu
s dalšími hosty navštěvovala třídy,
v nichž probíhaly jednotlivé workshopy. Akce je tradičně připravena
nejen pro studenty gymnázia, ale
i žáky základních škol či pedagogy z ostatních středních škol.

Semináře navštívili i absolventi
holešovského gymnázia. O účast
byl mnohem větší zájem, než kapacita školy umožňuje. Proto museli
organizátoři řadu okolních základních škol odmítnout.
„Letošního ročníku se zúčastnil také zástupce generálního
ředitelství pro překlady Evropské
komise v České republice Ivan
Feranc. Na projektový den přijel
v souvislosti s úspěchem naší
studentky v překladatelské soutěži Juvenes Translatores, kterou uspořádala Evropská komise
v Bruselu,“ uvedla organizátorka
projektu Irena Solařová.

Organizátorka projektu Irena Solařová vysvětluje princip jednoho ze seminářů starostovi Holešova Zdeňku Janalíkovi. Více foto na www.holesov.cz

Jednotlivé přednášky tuzemských lektorů i rodilých mluvčích
krátce navštívili kromě dalších
hostů také starosta města Zdeněk Janalík a holešovský radní
Luděk Urban. Pro posluchače byla
připravena celá řada workshopů modelových hodin, v rámci nichž
jednotliví lektoři - tuzemští i rodilí

mluvčí - využívali cizí jazyk pro
výuku různých předmětů. Své prezentace měli připraveny i někteří
studenti školy. V rámci projektového dne se konal rovněž seminář
pro učitele a ve škole prezentovalo učebnice nakladatelství Oxford
University Press a Macmillan.
František Sovadina

V kině Svět mají hady,
pavouky či šváby
Holešov - Výstavu terarijních
zvířat pořádá Klub mladých teraristů od pondělí 19. září v prostorách budovy kina Svět v Holešově. Návštěvníci se mohou podívat
na hady, ještěry, želvy, sklípkany,
strašilky, šváby a další pozoruhodné exempláře. Jako doplněk
k těmto terarijním zvířatům pořadatelé zvolili části ze sbírek motýlů
a jiného hmyzu a také ukázky
kaktusů a mořských mušlí.

Podle pořadatelů výstava
není určena pouze široké veřejnosti, ale také žákům škol jako
doplněk k učivu přírodopisu, biologie a výtvarné výchovy. Současně
také slouží jako propagace ochrany přírody a pomáhá měnit negativní vztah lidí k některým méně
populárním živočichům. Výstava
trvá až do neděle 25. září.
(sov)

Posluchači jednoho z anglicky vedených seminářů.

Chovatelé
zvou na výstavu
Holešovští chovatelé zvou všechny spoluobčany na další ročník výstavy králíků, holubů,
drůbeže a okrasného ptactva. Jako obyčejně se
akce koná v chovatelském areálu na Plačkově
v sobotu 8. a v neděli 9. října. V sobotu bude
otevřeno od 12 do 18 a v neděli od 8 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na 200 králíků
a holubů i 40 voliér okrasné a užitkové drůbeže.
Pro děti je vstup zdarma.
(sov)

Nebezpeční sršni
Holešov (sov) - V sobotu 3. září požádali
zaměstnanci správy zámku v Holešově o pomoc
při likvidaci sršního hnízda, které se nacházelo
v jednom ze stromů u cyklostezky v zámecké
zahradě a ohrožovalo návštěvníky i cykloturisty.
Na místo události vyjela jednotka HZS Holešov
ve společném výjezdu s jednotkou SDH Holešov.
„Jeden ze členů jednotky se převlékl do obleku
proti bodavému hmyzu a následně započala
likvidace sršního hnízda za pomoci sprejů,“ uvedl
velitel hasičské jednotky Martin Horňák.
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Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 29. srpna 2011
Přijaté usnesení č. 297/2011 - N
2218 Rada města Holešova schválila uzavření „Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí
smlouvě o zřízení práva majícího
povahu věcného břemene“ mezi
městem Holešov a Povodím Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, IČ
70890013, v souvislosti se stavbou
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ v rozsahu objektu
SO 323 Odvodňovací příkop v trati
Újezd, pozemek p.č. 3667/1, k.ú.
Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 298/2011 N 2215 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.
253/1, k.ú. Količín, 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
„Količín - příp. do 50 m, Zbíral“
za cenu ve výši 100 Kč/bm +
DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 299/2011 N 2216 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene
na částech pozemků p.č. 680/1,
720/3, 720/6, 973/1, 973/3, 973/4
a 1038/2, 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 „Všetuly, Ovocná - kabel NN - zahrádky“ za cenu
ve výši 100 Kč/bm + DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 300/2011 N 2217 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.
208/20, k.ú. Holešov, pro společnost JMP Net, s.r.o., Brno,
Plynárenská 499/1, IČ 27689841,
v souvislosti s prodloužením
plynovodu na ulici nám. Svobody, Holešov, za cenu ve výši
200 Kč/bm + DPH v zákonné
výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 301/2011 N 2246 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 953/14, k.ú. Všetuly, pro Zlínský kraj v souvislosti
se stavbou „Investiční příprava
území průmyslové zóny Holešov“
- „Stavba 3 - Odvod splaškových
a průmyslových odpadních vod“
za cenu ve výši 2.315 Kč vč.
DPH dle návrhu ZK. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 302/2011 N 2247 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 953/14,
k.ú. Všetuly, pro Zlínský kraj
v souvislosti se stavbou „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov“ - „Stavba
č. 7 - Napojení na silniční síť,
SO 702 Křižovatka na silnici
II/438“ bezúplatně. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 303/2011 - N
2234 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 8/2011 dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM
12. 09. 2011, přijaté usnesení č.
304/2011 - N 2229 Rada města
Holešova schválila pravidla pro
hospodaření s majetkem města
od roku 2012. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 305/2011 N 2228 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit dodatky
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací: - dodatek č.
6 ke zřizovací listině 1. Základní
školy Holešov - dodatek č. 8
ke zřizovací listině 2. Základní
školy Holešov - dodatek č. 7
ke zřizovací listině 3. Základní školy Holešov - dodatek č.
6 ke zřizovací listině Mateřské
školy, Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž - dodatek č. 5
ke zřizovací listině Mateřské
školy, Holešov, Grohova 1392,
okres Kroměříž - dodatek č. 7
ke zřizovací listině Mateřské
školy Sluníčko Holešov - dodatek č. 6 ke zřizovací listině
Centra pro seniory, příspěvková organizace - dodatek č.
6 ke zřizovací listině Ústřední
školní jídelny Holešov - dodatek
č. 9 ke zřizovací listině Střediska volného času, příspěvková organizace - dodatek č.11
ke zřizovací listině Městského
kulturního střediska Holešov,
příspěvková organizace dle
předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 306/2011 - N
2249 Rada města Holešova udělila
1. příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p.o., Holešov,
souhlas pro přijetí finančního daru
ve výši 10.000 Kč od Pavla a Evy
Hájkových, Zlín, Benešovo nábřeží 3740. 2. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Holešov, p.o., souhlas pro přijetí
finančního daru ve výši 50.000 Kč
od společnosti Rapos, spol. s r.o.,
Holešov, Nerudova 325. Na darovacích smlouvách bude uvedeno
číslo tohoto usnesení. Zodpovídají:

ředitelé příspěvkových organizací.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 307/2011 N 2250 Rada města Holešova
I schválila revokaci usnesení
č. 271/08/ 2011 ze dne 15. srpna 2011 a II pověřila Ing. Evu
Fryčovou podpisem všech
dokumentů týkajících se komplexních pozemkových úprav
v Dobroticích a části Holešova.
Zodpovídá. Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 308/2011 - N
2171 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského
pozemku p.č. 2780/16, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Holešov,
Dušanu Dohnalovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 300 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30. 11.
2011. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 309/2011 - N
2172 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit 1. zveřejnění záměru prodeje městských
pozemků p.č. 685/5, zastavěná
plocha, o výměře 24 m2, p.č.
685/6, zastavěná plocha, o výměře 21 m2, p.č. 685/7, zastavěná plocha, o výměře 24 m2,
p.č. 685/9, zastavěná plocha,
o výměře 22 m2, p.č. 685/10,
zastavěná plocha, o výměře
24 m2, p.č. 685/11, orná půda,
o výměře 23 m2, p.č. 685/12,
zastavěná plocha, o výměře 22
m2, p.č. 685/13, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, vše k.ú.
Všetuly, a 2. zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku
p.č. 2837/6, zastavěná plocha,
o výměře 20 m2, k.ú. Holešov,
dle předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 310/2011 - N
2175 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku
p.č. 772/1, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 311/2011 - N
2177 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje městského pozemku p.č. 750/57, ostatní plocha, o výměře 328 m2, k.ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 312/2011 - N
2244 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města

Holešova schválit podání žádosti na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových o převod
pozemku p.č. 2831/23, zahrada, o výměře 5 m2, k.ú. Holešov,
do vlastnictví města Holešova.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 313/2011 - N
2178 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit úplatné
nabytí pozemku p.č. 2651/15,
ostatní plocha, o výměře 5.524
m2, k.ú. Holešov, z vlastnictví
Ing. Pavla Očadlíka, bytem Praha, do vlastnictví města Holešov.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 314/2011 - N
2211 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/1466/2011-BKMM s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových týkající se převodu
budovy čp. 1409 na ul. Havlíčkova v Holešově dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 315/2011 - N
2233 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje městského
pozemku p.č. 496/3, zahrada,
o výměře 207 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12.09.2011.
Přijaté usnesení č. 316/2011 - N
2227 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zadání změny č. 17
územního plánu města Holešova
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín:
ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 317/2011 N 2231 Rada města Holešova
schválila 1. uzavření mandátní
smlouvy se společností Technické služby Holešov, s.r.o.,
o výpůjčce přístřešku na zpětný
odběr elektrozařízení firmy ASEKOL, s.r.o., a. 2. změnu příloh
ve smlouvách s kolektivními
systémy ELEKTROWIN, a.s.,
a EKOLAMP, s.r.o., v důsledku
přestěhování sběrného dvora
na ul. Květnou v Holešově. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 318/2011 - N
2179 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 538 stojící
na pozemku p.č. 1403/1 a pozemku p.č. 1403/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 160 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM. 12. 09. 2011.
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Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 29. srpna 2011
Přijaté usnesení č. 319/2011 - N
2169 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej domu
čp. 1030 stojícího na pozemcích
p.č. 45/2, p.č. 45/7, p.č. 3701/8
a pozemky p.č. 45/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 297
m2, p.č. 45/7, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 8 m2, p.č.
3701/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, a domu
bez čp/če stojícího na pozemku
p.č. 45/9, a pozemek p.č. 45/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, vše k.ú. Holešov,
společnosti EL-ENG s.r.o., se
sídlem v Holešově, IČ 27693554,
za kupní cenu 6.050.000 Kč +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 10. 2011. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 320/2011 - N
2210 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej domu čp. 543
stojícího na pozemku p.č. 1415/1
a pozemku p.č. 1415/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
366 m2, k.ú. Holešov, společnosti
ŠMAK potraviny, spol. s.r.o., Holešov, IČ 60712899, za kupní cenu
4.600.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 10. 2011.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 321/2011 - N
2207 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit žádost Dany
Polákové (dříve Jandalové),
bytem Holešov, o změnu kupní
smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1195/4 o velikosti 2+1
v domě čp. 1193, 1194 a 1195
na ul. U Letiště v Holešově, a to
do 31. 10. 2011, a o přistoupení
manžela Milana Poláka ke kupní
smlouvě ze dne 19. 09. 2010
na prodej této bytové jednotky.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 322/2011 - N
2245 Rada města Holešova schvá-

lila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu čp.
478 na ul. Sušilova v Holešově pro
právnickou osobu REHABILITACE KINESIS, s.r.o., IČ 29287201,
poskytující služby nestátního zařízení v oboru fyzioterapie, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 323/2011 N 2222 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení nájemní
smlouvy na užívání bytu bez
přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného k 30.11.2011
Jiřině Jandalové, nájemkyni bytu
č. 5, vel. 2+1, o výměře 64,80 m2
v městském domě čp. 507 na ul.
Palackého v Holešově. 2. uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách
s Jiřinou Jandalovou, bytem Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 324/2011 - N
2223 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků
ve splátkách s Jiřím Valdem, bytem
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 325/2011
- N 2224 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy s Jiřím Valdem, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 8, vel.
1+1, o výměře 31,75 m2 v městském domě čp. 282 na ul. Nábřeží v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 09. 2011 do 30. 11.
2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 326/2011 - N
2221 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s: 1.
Peterem Pilem, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 10, vel. 2+kk,
o výměře 32 m2 v městském domě
čp. 1672 na ul. Bořenovská v Holešově, a to na dobu určitou od 01.
09. 2011 do 30. 06. 2012. 2. Michalem a Helenou Gaborovými, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 6, vel.
3+kk, o výměře 48 m2 v městském
domě čp. 1672 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01. 09. 2011 do 30. 06. 2012.
3. Zdeňkou Daňkovou, bytem Holešov, na užívání bytu č. 11, vel.

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.

2+kk, o výměře 32 m2 v městském
domě čp. 1672 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01.09.2011 do 12.09.2011 jako
náhradní ubytování. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 327/2011 N 2219 Rada města Holešova
zrušila usnesení RM/285/2011
o uzavření nájemní smlouvy
s Ivou Bělunkovou, bytem Holešov, na užívání bytu č. 4, vel.
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. 328/2011 - N
2226 Rada města Holešova I schválila uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách s Josefem a Václavou Veselými, bytem
Holešov, dle předloženého návrhu.
II doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit uzavření dohody
o uznání dluhu a plnění závazků
ve splátkách s: - Milanem a Margarétou Pilovými, bytem Holešov,
- Michalem a Helenou Gaborovými,
bytem Holešov, - Angelikou Pačajovou, bytem Holešov, - Květoslavou
Oračkovou, bytem Holešov, - Peterem Pilo, bytem Holešov, - Zdeňkou
Daňkovou, bytem Holešov, - Jánem
a Ilonou Gaborovými, bytem Holešov, - Vlastou Tiefenbachovou,
bytem Holešov, - Robertem Michalem, bytem Holešov, a - Davidem
a Jarmilou Gaborovými, bytem Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 12. 09. 2011.
Přijaté usnesení č. 329/2011 - N
2232 Rada města Holešova jmenovala Bc. Věru Liškovou, bytem
Holešov, do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov,
a to s účinností od 01. 09. 2011.
Zodpovídá: Ing. František Fuit,
tajemník. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 330/2011 - N
2248 Rada města Holešova vzala
na vědomí vnitřní předpis č. 4/2011
„O stravování a o příspěvku na stravování“ s účinností od 01. 10. 2011
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník
úřadu. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 331/2011 N 2252 Rada města Holešova

schválila zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor kancelář č. 216 o výměře 22,37
m2 v budově Městského úřadu
Holešov, Tovární 1407, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. František Fuit, tajemník.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 332/2011 - N
2145 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 15.
srpna 2011.
Přijaté usnesení č. 333/2011 N 2254 Rada města Holešova
schválila vypsání výběrového
řízení příspěvkové organizaci
Centrum pro seniory na odstranění části závad z tematické
kontroly Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze
dne 02. 06. 2011. Jedná se zejména o osazení budovy protipožárními uzávěry. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 334/2011 - N
2253 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s:
1. Květoslavou Oračkovou, bytem
Holešov, na užívání bytu č. 9, vel.
2+kk, o výměře 32 m2 v městském
domě čp. 1672 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. 335/2011 N 2255 Rada města Holešova
schválila účast města Holešova
v mikroprojektu „Turčianske Teplice a Holešov spoločně vítajů
svojich návštevníkov a turistov“.
Zodpovídá: Ing. František Fuit,
tajemník. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 336/2011 - N
2256 Rada města Holešova I
vzala na vědomí informaci o možnosti uzavření servisní smlouvy
na programové vybavení nového
elektronického právního systému
CODEXIS se společností ATLAS
consulting, spol. s r.o., Ostrava,
v rámci úsporných opatření města
a II pověřila tajemníka městského
úřadu realizací implementace tohoto elektronického právního systému. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu

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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V anketě Město pro byznys 2011 skončil Holešov na druhém místě
Ve čtvrtek 15. září byly na půdě krajského
úřadu ve Zlíně vyhlášeny výsledky ankety Město pro byznys 2011, kterou vyhlašuje časopis
Ekonom. Vyhlašování byl přítomen místostarosta Rudolf Seifert, který poskytl Holešovsku
následující rozhovor.
Koncem minulého týdne jste se ve Zlíně zúčastnil vyhlášení ankety Město pro
byznys 2011 a soudě podle výsledků, nedopadl Holešov vůbec špatně...?
Jedná se o čtvrtý ročník průzkumu týdeníku Ekonom a v krajském kole ankety se umístil
Holešov na druhém místě. První je Kroměříž
a třetí Luhačovice. Je to pro nás velmi příjemná
zpráva a také ohodnocení naší lokality. První
Kroměříž získala body především za dobré hodnocení pracovního trhu z pohledu podnikatelů,
za vysoký počet studentů a také za přírůstek
počtu obyvatel (ten je o dvacet procent vyšší,
než je krajský průměr). Druhý Holešov uspěl
především díky dobrému hodnocení města ze
strany podnikatelské veřejnosti a město získalo
i certifikát za kvalitu či zlepšování ovzduší. Nutno podotknout, že vloni se obě města umístila
spíše ve druhé polovině hodnocených měst.

Toto je pro město a náš region velmi zavazující,
protože Kroměřížsko není vnímáno zrovna jako
ekonomicky silná oblast.
Kdo anketu vyhlásil, kolik měst bylo
ve hře a co všechno bylo hodnoceno?
Tento průzkum provádí redakce za pomoci
nezávislé marketingové agentury a jedná se
o nezávislou analýzu podnikatelského prostředí. Ta zahrnuje komplexní informace nejen z oblasti podnikatelského prostředí, ale i pracovního
trhu, veřejné správy, cenové úrovně, kvality
lokality či průzkumu mezi podnikateli. V rámci
těchto oblastí sleduje vyhlašovatel ankety dvě
stě pět obcí v republice a ve Zlínském kraji
třináct měst, tzv. trojkových obcí (ORP).
Co podle vás způsobilo, že se Holešov
umístil na druhém místě?
Jedná se o průzkum mezi podnikateli,
ve kterém se hodnotí několik oblastí - kvalita
lokality, pracovní trh, názor na veřejnou správu, úroveň cen atd. V těchto oblastech se
Holešov pohybuje na vyšších nebo nejvyšších
příčkách a v průzkumu mezi podnikateli byl
nejlepší. Další klady má v dostupnosti dálniční
sítě (po Kroměříži), v nízké dani z nemovitosti
a dalších poplatcích, nízké nezaměstnanosti

(pod krajským průměrem) a kriminalitě, kapacitě mateřských škol apod. Naopak ztrácí
body na počtu podnikajících osob v porovnání
s ekonomicky aktivními lidmi nebo na podílu
zahraničních podnikatelů, náš region také příliš
neuspěl v „koeficientu ekologické vyváženosti
krajiny“ (tj. porovnání využívané půdy k zemědělské či volné), v malé ubytovací kapacitě,
v malém počtu studentů v odborném vzdělávání
či úbytku obyvatel a relativně vyšší ceně bytů
a stavebních pozemků. Jednou z hodnocených
oblastí je i veřejná správa a v této oblasti má
město několik zajímavých témat pro řešení či
zlepšování, to se týká například internetové
prezentace, komunikace s veřejností apod.
Některá kritéria se pak hůře ovlivňují, jako
například investice do místní dopravy.
V souvislosti s tímto průzkumem padají
i dotazy, do jaké míry jej ovlivnila průmyslová
zóna. Podle výsledků se dá říci, že je ovlivňuje
vyššími cenami bytů a pozemků a jistě je vnímána pro oblast podnikání jako určitá naděje
v rozvoji města a regionu. V dalších oblastech
výzkumu se zatím asi více neprojevila.
Robert Rohál

Ve „středověku“ byli pod Zubříčem všichni happy
V letošním roce se přeměnila
táborová louka Pionýrské skupiny
M. Očadlíka Holešov nedaleko hotelu Zubříč ve středověké panství.
Sjeli se tu děvčata i kluci, kteří chtěli
společně odhalit tajemství Pána pokladu. Aby tak mohli učinit, museli
se z nich nejdříve stát rytíři a valkýry. K tomu bylo zapotřebí splnit
sedmero rytířských ctností, např.
jízda na koni, rétorika, zpěv písní,
střelba z luku atd. Po splnění všech
těchto ctností přijel nové rytíře pasovat král a královna ve společnosti
královského chrta. Slavnost byla
pro všechny zúčastněné velkou

spoustu informací o životě v této
době a dokonce si i sami vyzkoušeli
a vyrobili středověké hry, oděvy,
účesy, zbraně, pečetě a zúčastnili
se rytířských turnajů atd. V průběhu
tábora čekalo na děti také několik
překvapení, jako například noční
zjevení zakleté Kunhúty, návštěva
panstva z Osíčka a Loukova a komedianta Šeklina, vyzkoušeli si hru
se šamanskými bubny a tibetskými
miskami a velmi zajímavá a poučná byla také ukázka hry na irské
píšťaly, banjo a fujaru. Kromě středověkého tématu se pro táborníky
konaly sportovní a dřevorubecká

lou atmosféru ocenili také rodiče
a hosté tradičního návštěvního dne.
Děti předvedly připravený program
i za deště, který jim vůbec nevadil,
a s chutí a elánem ukázaly vše, co
se na táboře naučily. Diváci vystoupení patřičně ocenili. Závěr tábora
se velmi rychle přiblížil a s ním narůstalo i napětí, jestli se tajemství
Pána pokladů podaří odhalit. Vše
nakonec dopadlo dobře! Během závěrečné slavnostní hostiny předali
poslové vzkaz s určeným místem,
kam se mají rytíři a valkýry odebrat.
Všechny čekala dlouhá a náročná
cesta až na hrad Helfštýn. Všech

li, která jim bude po zbytek života
připomínat 29. červenec, den, kdy
odhalili velké tajemství a s ním získali poklad. Po návratu na panství
proběhla malá slavnost, kde nechyběla ohňová show. Poklad pak byl
až do rána velmi ostražitě střežen.
Poslední táborový den byl velmi
smutný, končilo společné prázdninové dobrodružství. Děti navázaly
spoustu nových kamarádství a prožily mnoho krásných a společných
chvil. Přes nepřízeň počasí byla
nálada po celou dobu tábora skvělá
a děti se ani chvíli nenudily.
Všem táborníkům patří velké

událostí. Rytíři a valkýry byli rozděleni do šesti rodů, ve kterých dále
usilovali o odhalení již zmíněného
tajemství Pána pokladu. Ten jim
na cestě za pokladem kladl spoustu
překážek a nelehkých úkolů. Mezi
jedny z nejtěžších patřila např. celodenní výprava na zříceniny hradů Šaumburk a Zubříč, předávání
zpráv pomocí středověkých poslů
nebo noční hra v lese s cílem získat
důležitou indicii. Táborníci se během
putováni středověkem dozvěděli

olympiáda, táborová sazka, pevnost Boyard, Oko za oko, Bylo nebylo, oblíbené vaření guláše v přírodě. Děti si vyzkoušely a zdokonalily
své znalosti v morseovce, uzlování,
topografických značkách, stavění
ohnišť a práci s buzolou. Většinu
z těchto znalostí použily také při
plnění mnohých úkolů. Přestože
počasí středověku příliš nepřálo,
dobrá nálada a zapálenost do her
a soutěží z dětí po celou dobu nevyprchaly. Výbornou náladu a skvě-

šest rodů se svými vévody z Pardusu, Chlumu, Křídla, Javorníku,
Šaumburku i Zubříče se vydalo pouze za svitu loučí k bráně Helfštýna.
Zde na ně čekal tajemný mnich, který po vyřčení správné indicie předal
vítěznému rodu vévodkyně z Křídla
mapu, kde byl zakreslen poklad.
Pak už netrvalo dlouho a netrpělivě
očekávané setkání s Pánem pokladu se naplnilo. Pán pokladu ocenil
snažení všech rodů a předal všem
rytířům a valkýrám pamětní medai-

poděkování. Poděkování si zaslouží
také všichni vedoucí a pracovníci tábora. Děkujeme také všem,
kteří nás svou návštěvou potěšili
a v dešti povzbudili. Poděkování si
zaslouží také všichni rodiče, kteří
pomohli při stavění i bourání tábora,
a také ti, kteří nám přispěli sponzorsky. Těšíme se na další společná
dobrodružství.
Za krále svého a královnu svou
J. Vaclachová, vedoucí tábora
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Inzerujte v Holešovsku.
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1. Základní škola začala školní rok s novým vybavením
Začátek školního roku většinou zahajují
školy v novém modernějším kabátě. Někde
se opravovaly třídy, budovy i okolí školy, jinde
se vymalovalo nebo se pořídily alespoň nové
pomůcky. Nejinak tomu bylo na naší 1. Základní
škole Holešov, kde jsme více než polovinu
prázdnin věnovali opravám tříd, zavedení internetových připojení do každé učebny a kabinetu,

vybavení novými počítači. V rámci projektu EU
Peníze školám jsme pro žáky nakoupili dalších
10 interaktivních tabulí. Větší část jsme tentokrát
instalovali na I. stupeň, takže i naši nejmenší se
denně učí pomocí této nejmodernější pomůcky.
Celou školu máme vybavenou již 20 tabulemi,
čímž se řadíme mezi úzký počet škol, které
mohou používat interaktivní výuku ve všech roč-

nících. Během dvouletého projektu budou naši
vyučující vytvářet vlastní učební materiály pro
žáky, kterými zpestří výuku, obohatí ji o názorné
obrázky či videa nebo mohou aktuálně zapojit
do výuky internet. Moderní technologie jsou
totiž nezbytností pro žáky, které vzděláváme
a vychováváme pro život ve 21. století.
Jarmila Růžičková

Ve třídách 1. Základní školy je v současné době 20 interaktivních tabulí.

Hasiči ze Zahnašovic si splnili sen, muži vyhráli, ženy byly druhé
Sbor dobrovolných hasičů
ze Zahnašovic se v letošním roce
účastnil Podhostýnské hasičské
ligy jak v kategorii mužů, tak i žen.
Soutěž se skládala ze 13 závodů,
které se v průběhu konaly v různých částech okresu Kroměříž.
Obě naše soutěžní družstva vznikla nedávno a v této soutěži byla
považována za nováčky. Přesto
se jim podařilo to, na co mnozí

čekají celý život. Muži se ve velké
konkurenci dalších 31 týmů stali
vítězi Podhostýnské hasičské ligy
v požárním sportu pro rok 2011.
V ženské kategorii obsadily naše
ženy krásné 2. místo z 18 týmů,
a korunovaly tak letošní úspěchy
obou týmů. Velké díky patří jak
obecnímu úřadu, tak všem sponzorům.
SDH Zahnašovice

Mužské i ženské družstvo hasičů ze Zahnašovic. Byli považováni za >
nováčky a navzdory tomu dokázali v Podhostýnské hasičské lize uspět.
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Třicet let pionýrského tábora - moc, nebo málo?
Letošní prázdniny jsou nenávratně pryč, pro mnohé děti
a jejich vedoucí zůstávají vzpomínky na dobrodružné výpravy
a hry na letních táborech. V kvapu
táborových dnů jsme my - starší
a pokročilí - se současnými táborníky vzpomněli na třicet let trvání
jednoho z holešovských táborů,
který byl v roce 1981 postaven
„na břehu Juhyně, která teče líně“,
jak pravila tehdejší táborová hymna. Byl - a je - to tábor stanový
a dnes už nestojí v Rajnochovicích,
ale v Podhradní Lhotě. Třicet let,
ale vždy s minimálně dvěma, někdy i se třemi turnusy, to je téměř
dva tisíce dětí a na 500 vedoucích,
instruktorů, kuchařů, hospodářů,
správců tábora a desítky ochotných přátel a rodinných klanů,
kteří přicházeli v nouzi nejvyšší
podat pomocnou ruku. Kolem tábora zvaného Juhyňák se utvořily úžasné a pevné kamarádské
vztahy, a to mezi dospělými i dět-

mi, které přetrvávají dodnes. I při
letmých setkáních zaznívají věty
„ vzpomínáš si, jak jsme“ /možno
doplnit dle libosti - hledali vodníka
Juhyňáka, jak jsme se topili v blátě,
jak jsme vařili na polní kuchyni, jak
jsme se myli v potoce, jak jsme
čistili řeku… a pozorovali hvězdy
a vítali mimozemšťany…/ Chtěla bych připomenout, že u zrodu
tohoto tábora a jeho tradice stálo
několik nadšenců, kteří spojili síly
a překonali spoustu problémů, aby
na začátku července 1981 začal
první turnus. Za všechny chci jmenovat hlavně Jarku Vaclachovou,
Jaroslava Šaška, Myrona Zajonce,
Pavla Ňuňuka, Janu Valentovou,
Alenu Kleinovou a Hanu Stehlíkovou. U příležitosti jakýchkoliv
narozenin není dobré jen vzpomínat, ale také popřát. Tak tedy
hodně nápadů, dobrých vedoucích
a hodně dětí, které chtějí prožívat prázdniny s dobrodružstvím,
překonávat samy sebe i všechny

nesnáze. Díky patří hlavně Jarce
Vaclachové, že tu táborovou káru
táhne dál a dál!
Hana Stehlíková
- vedoucí 1. turnusu (1981)

P.S.

1. Turnus v roce 1981 lilo
a lilo… Že by ty vzpomínky na 30
let tábora přinesly to, že i 30. ročník
lilo a lilo?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V červenci 2010 zahájila Charita Holešov poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Tato služba je spolufinancována ESF a státním rozpočtem
ČR. Jedná se o terénní službu,
jejímž základním cílem je předchá-

zení sociálnímu vyloučení a zajištění
vhodného sociálního zázemí pro
rodiny s dětmi do 18 let věku z Holešova a mikroregionu Holešovsko.
Služba je poskytována formou
terénní sociální práce a probíhá
v přirozeném prostředí uživatele,

tedy přímo v místě bydliště rodiny.
Nabízíme například pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí, poradenské služby, pomoc
při hledání zaměstnání a bydlení,
možnost asistence při jednání
s úřady, soudy a jinými institucemi.
Také je možné využít poradenství
v oblasti dluhů, exekucí, důchodů,
hospodaření s penězi a rodinného prostředí. Zajišťujeme i hledání
vhodných aktivit pro děti nebo zprostředkování kontaktu na jakoukoliv
jinou organizaci.
Prozatím naši službu využilo
celkem 15 rodin, kterým bylo poskytnuto 595 intervencí.
Služba je poskytována bezplatně po předchozí domluvě PO,

ST 7.00-17.00, ÚT, ČT 7.00-15.00,
PÁ 7.00-13.30.
V případě zájmu o službu
kontaktujte vedoucí SAS pro rodiny s dětmi: Pavlína Strouhalová, DiS., nám. Svobody 97, 769 01
Holešov, telefon: 573 398 468,
mobil: 734 435 297, e-mail: sas@
holesov.charita.cz.
Pavlína Strouhalová, DiS.,
Charita Holešov
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY.
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Holešovský zámek hostí unikátní výstavu
„Sigmund Freud a Franz Kafka v díle českých a slovenských výtvarníků“ - tak se jmenuje
výstava, která byla zahájena ve středu 7. září
v galerii holešovského zámku. Unikátní výstavu, kterou připravilo Městské kulturní středisko
Holešov ve spolupráci s prestižní olomouckou
galerií Mona Lisa, zahájili starosta Holešova
Zdeněk Janalík, ředitel MKS Holešov Pavel
Chmelík a kurátor výstavy Libor Gronský.
Rozsáhlá expozice, která je umístěna v několika zámeckých sálech v prvním poschodí,
seznamuje návštěvníky s díly významných
malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů
- Jindřicha Štreita, Jiřího Anderleho, Adolfa
Borna, Jana Saudka či Jana Švankmajera nevyjímaje. Ti všichni ve svých dílech připomínají
a živě evokují význam obou osobností.
Výstava, která je pro veřejnost otevřena
denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin, potrvá do konce srpna příštího
roku.
Text a foto Robert Rohál
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Výstava fotoobrazů Jana Levory

Město Holešov a MKS Holešov
& holešovští výtvarníci
J. Sadílková, H. Palečková, G. Holčáková, Vl. Dvořáková, H. Navrátilová, R. Doláková, B. Winklerová, A. Dvořáková, L. Koláčková,
M. Olejníková, R. Mezlová, P. Nováková, M. Gallová, E, Klabalová,
L. Štěpaníková, M. Šťastná, I. Brázdilová, M. Režňák, J. Valenta,
V. Dočekal, V. Matulík, J. Stoklásek, J. Šulák, Z. Janiš, J. Kuhl,
V. Seifert, J. Leško, R. Rohál, T. Krejčí, M. Styk, O. Truska, M.
Halcin, R. Seifert, R. Juráň, T. Krejčí „2“ a další

Vás srdečně zvou na tradiční souhrnnou
výstavu obrazů, grafik, plastik,
užitého umění a fotografií

SNY A PŘELUDY

celý měsíc září v cafe milk baru CINEMA
nám. Dr. E. Beneše v Holešově

LETNÍ ILUZE IX.
27. září - 27. října 2011
zámecká galerie Holešov
1. patro zámku Holešov
Vernisáž proběhne
v úterý 27. září 2011 v 17 hodin
Úvodní slovo:
Karel Bartošek
Hudební doprovod:
Květa Karafiátková a přátelé

Otevřeno:
Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Informace: Rudolf Seifert: 724 030 893
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Co je cílem festivalu?
Stejně jako tomu bylo v rámci prvního ročníku, je cílem festivalu Musica Holešov i letos
obohatit kulturní život Holešova a širokého okolí
o mimořádnou hudební událost, prezentovat
špičkové umělce a originální koncertní programy, které jsou v rámci regionu zcela výjimečné,
mají tak potenciál zaujmout širokou posluchačskou veřejnost a vybídnout ji k návštěvě
holešovského zámku.
Má letošní ročník festivalu nějakou
spojující myšlenku (když nepočítáme rozeznění hudby v holešovském zámku)?
Dramaturgie festivalu Musica Holešov není
svázána žádnou tematickou linkou, která by se
každý rok obměňovala. Záměrem je nabídnout
v prvé řadě vysoce kvalitní a pestré programy
při využití různých prostorových variant zámku.
V letošním roce nabídneme posluchačům opět
několik variant programů - koncert se skladbami
významného holešovského rodáka F. X. Richtera, odpoledne pro děti, koncert s přesahem
do jazzu, nedělní dopolední matiné a letos poprvé barokní operu. Tato kombinace programů,
kde si každý posluchač může vybrat dle svého
„gusta“, se nám osvědčila i loni. A těm, kteří se
rozhodnou navštívit všechny festivalové koncerty, nabízíme permanentku se slevou.
Nesmírně zajímavé je zakomponování
Hudebního odpoledne pro rodiče s dětmi včetně doprovodných akcí. Program
celé akce napovídá, že oslovujete široké
posluchačské spektrum… Je toto jedním
z pořadatelských cílů?
Ano, jedním z hlavních záměrů je zaujmout
a „vychovat“ také mladé posluchače, přivést
je do krásného prostředí, pro ně doposud neznámého, zaujmout je vhodně vybraným hu-
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Rozhovor s Janem Machem, manažerem
Musica Holešov
debním programem festivalu. Věříme, že je to
osloví a bude jim třeba inspirací v jejich dalším
směřování. Oslovujeme školy nejen uměleckého
zaměření a věnujeme se i nejmenším. Letos
v rámci sobotního dětského odpoledne, na které
je vstup volný, uvedeme atraktivní Miniopery
známé autorské dvojice Uhlíř - Svěrák.
V čem se liší pojetí prvního a druhého
ročníku festivalu? (Letos jste vsadili víceméně na komorní seskupení či sólisty, loni účinkovaly např. i Filharmonie Brno či FBM)
Festival Musica Holešov nemá ambici prezentovat velká symfonická tělesa, od toho jsou

v regionu jiní pořadatelé, a navíc prostory
zámku k tomu nejsou uzpůsobeny. Nicméně
pokud se v programu objeví, tak jen v komornější podobě, v menším obsazení. Orchestr
se tak prezentuje s vhodně zvoleným repertoárem, který si posluchači mohou „vychutnat“ jen v prostorách holešovského zámku.
Příkladem je koncert zlínské Filharmonie
Bohuslava Martinů, který dramaturg Karel
Košárek zařadil do programu i v letošním
roce. Nicméně doménou festivalu Musica
Holešov zůstává komorní hudba.

Holešovský zámek je po své zdařilé
rekonstrukci skutečně důstojné místo pro koncerty,
je to důvod proč (chceme-li
hudbu škatulkovat) se festival zaměřuje na jazz a komorní hudbu?
Rekonstruované prostory zámku jsou reprezentativní,
opravdu krásnou kulisou koncertů, navíc jsou také akusticky
vhodné pro komorní hudbu.
Zámek je „jedním z hlavních
protagonistů“ každého z koncertů. Díky výborné spolupráci s týmem lidí z Městského
kulturního střediska Holešov
dokážeme v prostorách realizovat jak barokní, tak jazzové
produkce.
Holešovský zámek plní zdaleka nejen funkci kulisy festivalu
InZl
Musica Holešov.
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Karel Košárek o programu druhého ročníku festivalu Musica Holešov
O programové nabídce druhého ročníku festivalu Musica Holešov jsem si
povídal s Karlem Košárkem, jedním z iniciátorů tohoto kulturního podniku. Jak sdělil,
je ještě do konce září připraveno několik
koncertů, které slibují zcela mimořádnou
hudební událost.
Karle, můžeš představit program letošního druhého ročníku festivalu MUSICA
HOLEŠOV?
Myslím, že letošní ročník začne opravdu
velkolepě - provedením barokní opery Acis
a Galatea skladatele G. F. Händela. V dnešní
době, kdy většina kinosálů při operních přenosech z Metropolitní opery v New Yorku je vyprodaná, mají posluchači jedinečnou příležitost
„zažít“ špičkové představení v mezinárodním
obsazení v Holešově. Hlavní role budou zpívat
polská sopranistka Anna Mikolajzcyk - sólistka
Varšavské opery, a velká vycházející hvězda,
německý tenorista Christoph Genz, který v posledních sezónách zpíval s takovými dirigenty
jako Rattle, Gardiner, Chailly, Masur aj.

ROZHOVOR
Součástí holešovské produkce bude barokní tanec a ojedinělý světelný design, který
velmi výrazně dotváří celkový vizuální dojem
a hudební výraz. Dirigent Roman Válek bude
řídit The Czech Ensemble Baroque Orchestra
and Choir, režie se ujme Jana Janěková. Repríza proběhne v pátek 23. září.
V sobotu odpoledne 24. září ožijí sály
zámku dětmi, neboť jim je tento čas věnován.
Spolu s profesionálními výtvarníky, hudebníky

a herci se na chvíli stanou „umělci“ a vyzkouší
si, jaké to je být na pódiu, hrát na různé nástroje,
kreslit různými technikami na cokoliv nebo si
zahrát hereckou etudu. A to ještě v 15 hodin
začne představení „Dětské opery Praha“. Tento
soubor, který je známý mimo jiné také svými
televizními pořady pro děti „Opera nás baví“,
zazpívá a zahraje titul, který je velmi úspěšný
na scéně Národního divadla - „Miniopery“ Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. A tak na zámek
přijdou Šípková Růženka, Budulínek, Karkulka
i Dvanáct měsíčků.
Avšak na sobotu 24. září je ale ještě
připraven i večerní koncert...
Večer světla velkého sálu zhasnou, budou ale naopak svítit svíčky. Oproti velkolepě
pojaté Händelově opeře to bude komorní večer
s velmi intimní atmosférou umocněnou nejen
osvětlením, ale i rozestavěním sálu a především
hudbou samou. Zemlinského kvarteto slaví bez
přehánění velké koncertní úspěchy po celé
Evropě, ještě umocněné vítězstvím ve slavné
kvartetní soutěži ve francouzském Bordeaux
v minulém roce. Po smyčcovém kvartetu holešovského rodáka F. X. Richtera a strhujícím
posledním kvartetu Mendelssohna-Bartholdyho
společně zahrajeme Klavírní koncert C-dur W.
A. Mozarta.
V neděli, posledním festivalovém dni 25.
září na dopoledním matiné vystoupí známý barytonista, sólista Národní opery v Praze Roman
Janál v programu inspirovaném českou lidovou
písní. Závěrečný večer pak bude patřit Ondřeji
Havelkovi a jeho Melody Makers. Na koncertě
nazvaném „Gershwin - Ježek, dva muži mezi
nebem a jazzem“ zazní i slavná Rapsodie
v modrém.

Snímek pochází z loňského koncertu Karla Košárka, který proběhl v zámecké sala terreně.

Karel Košárek.
Holešov se pyšní svým rodákem F. X.
Richterem. Čím je jeho hudba specifická?
Hudební odkaz holešovského rodáka F.
X. Richtera chce Musica Holešov ve svých
programech pravidelně uvádět a připomínat.
Richter je považován za jednoho z předních
představitelů mannheimské školy společně
s dalšími skladateli jako J. V. Stamicem nebo
I. J. Holzbauerem. Stál u zrodu klasické sonátové formy a klasické harmonie. Minulý rok
zazněly ve skvělé interpretaci „Collegia 1704“
dvě Richterovy symfonie z období jeho působení ve Štrasburku a flétnový koncert. Letos
to bude smyčcový kvartet C-dur, který zazní
na koncertě Zemlinského kvarteta.
Na co nejvíc se v letošním programu
těšíš ty sám?
Těžko můžu vyzdvihnout jeden koncert,
každý z festivalových dnů je jiný a mně milý
z jiného důvodu. Záměrem je, aby jednotlivé
programy nabídly hudbu ve skvělé interpretaci
a netradiční dramaturgii, umocněnou prostředím a atmosférou sálů holešovského zámku.
Mám velkou radost, že letos zazní Händelova
opera „Acis a Galatea“. Jednak se podařilo
získat skvělé interprety a taky se tím do zámku
vrací hudba a divadlo, které tam v první polovině
18. století byly pravidelně uváděny.
Ptal se Robert Rohál
Foto František Sovadina

Kdo je Karel Košárek? Špičkový klavírista, kterého zná celý svět
Karel Košárek studoval na konzervatoři
v Kroměříži a Praze u profesorky Valentiny
Kameníkové a na pražské AMU u profesora
Františka Raucha a Květoslavy Bílinské. Později studoval na Southern Methodist University
v Dallasu ve Spojených státech amerických
u Harrise Crohna a Joaquína Achucarra.
Je vítězem několika klavírních soutěží, například International Young Artist Competition in
Corpus Christi, USA (1992), International Piano
Competition in San Antonio, USA (1993), Mezi-

národní smetanovská klavírní soutěž, laureátem
mnoha dalších cen International F. P. Neglia
Competition v Itálii a také finalistou Walter
Naumburg Competition v USA.
Univerzální interpret s mimořádným rozsahem koncertních aktivit - jako sólista vystupuje s předními orchestry, natáčí alba, ale je
také oblíbený komorní hráč, který spolupracuje
s předními českými pěvci - například s Magdalenou Koženou a Romanem Janálem.
RR
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Kopie slavných výtvarných děl na výstavě absolventů holešovské ZUŠ
V úterý 13. září byla vernisáží zahájena
výstava absolventů I. a II. stupně výtvarného oboru zdejší ZUŠ. Žáci si jako téma své
závěrečné práce mohli zvolit kopii anebo
zpracovávali vlastní návrhy. V rámci závěrečného projektu se seznamovali s technologií a postupy práce jednotlivých autorů,

ale také se snažili o vlastní interpretaci zvoleného díla. Návštěvníci zde mohou vidět kopie Van
Eycka, Leonarda da Vinci, Botticelliho, portrét
Michelangela, G. Klimta, Picassa, Františka
Kupky, variaci na dílo Kandinského, ale i práce
vlastní, kdy zpracovávali pohyb, prostor, své
vlastní pocity a pohledy na svět.

Vernisáž provázela dobrá návštěvnost, nechyběl ani místostarosta Rudolf Seifert.

Přišli malí i velcí.

Foto autor textu, Robert Rohál
a Jiří Vojáček

Na výstavě nejsou k vidění jen obrazy…

Během zahájení vernisáže došlo i na hudební vystoupení skupiny Corda Magico.

Napodobeniny slavných děl hovoří o šikovnosti vystavujících.
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Výstava, která představuje mladé koštýře,
je otevřená do 2. října v prvním patře holešovského zámku.
Karel Jakóbek

Kopie slavných děl přitáhnou zaručeně vaši pozornost…

www.holesov.cz
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Židé v Holešově - 3. část
Šestnácté století bylo stoletím rozkvětu židovské osady v Holešově. Židé si pod
ochranou posledních holešovských pánů ze
Šternberka po ničivém požáru v roce 1560 postavili výstavnou kamennou synagogu, rozvíjeli
místní i dálkový obchod, pěstovali řemesla,
půjčovali peníze a zakupovali se i v držení
zemědělské půdy.
I po vymření holešovských Šternberků
pokračoval v tehdejších mírových dobách rozvoj židovské obce - v roce 1584 upravuje
spolumajitelka holešovského panství Ludmila
z Miličína právní postavení Židů vůči řemeslnickým cechům, což je znamením, že rozvíjející
se židovská řemesla holešovské cechy ohrožovala. Zatímco v roce 1585 žilo v Holešově
11 židovských rodin, k roku 1613 to bylo již 40
rodin. Ještě v roce 1615 rozšiřují Židé svou synagogu o předsíň a ženskou galerii - synagoga
dostává zhruba dnešní podobu (bez přístavku
se schodištěm).
Ale to už se schyluje ke strašlivé třicetileté
válce, během které holešovští Židé mimořádně
trpěli - všechny válčící strany je považovaly
za snadnou kořist a oběť plenění a loupení
a holešovští páni - Lobkovicové - neměli sílu
a snad ani zájem jim poskytnout jakoukoliv
ochranu. V roce 1622 bylo židovské město
poničeno uherskými vojsky Bethlena Gábora
a po dalších dílčích pohromách a vojenském
plenění ze strany císařských vojsk i povstalých
Valachů a nepřátelských Uhrů bylo v roce 1643
spolu s celým Holešovem vypáleno (uvádí se,
že lehlo popelem přes 2/3 domů) a nemilosrdně vypleněno Torstensovými Švédy. Zkázu
dokonala morová nákaza v roce 1645, která
v Holešově řádila tak strašně, že i táhnoucí
vojska se městu vyhýbala.
Ihned po skončení 30leté války a odkoupení holešovského panství Janem z Rottalu
se na něj holešovští Židé obrátili s prosbou
o povolení znovu vystavět zničené příbytky
a o potvrzení dřívějších privilegií. Rottal, vynikající hospodář a manažer, si velmi dobře
uvědomoval přínos vzdělaných a schopných
židovských osadníků rozvoji jeho majetku a vyšel jim po všech stranách vstříc.
Za roční plat 700 moravských zlatých
(polovinu o sv. Janu Křtiteli 24. 6. a druhou po-

lovinu na Štědrý den) jim v česky psané listině
povolil, aby „… židovskou školu neb synagogu,
obecní dům, špitál, krchov a koupadlo (lázeň)
mohli sobě v místech od nich skoupených vystaviti a své ceremonie židovské provozovati,
item pět domů ve městě a ostatních čtyřiceti
a jeden domů a chalup za městem v jedné ulici
aby do příštího sv. Martina 1651 v konečnosti
vystavěli, kteřížto domové a chalupy od nich
koupené mají všech daní městských, platův,

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
robot od nejmenších do největších prázdni
býti, item budou moci také každoročně tak,
jakž za prvnějších vrchností bývalo, vedle
svých ceremonií úřady mezi sebou obnovovati
a nařizovati, item aby všelijaké handle své buď
na lokte, váhu neb všeliké orkafy, kůže, sukna,
vlnu, plátna aneb, jakž by to pojmenováno býti
mohlo, však bez újmy důchodů panských, též
bez škody měšťanů a sousedů holešovských
…kupovati, prodávati i také při jarmarcích
a v dny trhové, aby jim v tom od cechův překážky činěny nebyly… item povoluje se jim, aby
ve čtyřech domech neb jatkách dobytky všelijaké menší i větší, hovězí, škopové i telecí bíti
a maso, kdožby od nich je koupiti chtěl, křesťanům i židům prodávati mohli,…. item židovští
krejčí ano i jircháři a koželuzi dle urovnání se
s vrchností mohou svá řemesla provozovati…
item krávy a jiný dobytek všelijaký, jako jiní
křesťané, aby chovati mohli a mezi obecním
dobytkem pásti dali, žádných pak obzvláštních
pasení sobě nezaráželi, item poněvadž židé
bezprostředně k zámku náleží, nemají v ničem
buď robotách, ponůckách, kontribuci neb jinších věcech od města obtěžováni býti…“
V tomto privilegiu je navíc ještě zakotvena
rovnost Židů s křesťany i v trestních věcech,
kdy prohřešky Židů proti křesťanům měl řešit
křesťanský rychtář, naopak prohřešky křesťanů
proti Židům rychtář židovský. Z privilegia tedy
vyplývá nižší soudní samostatnost židovského
města, zřejmě měli Židé svou plnou městskou
samosprávu. Zajímavé, dvakrát se opakující

zdůraznění, že holešovští Židé nejsou povinováni robotou ani podobným povinnostmi
(s výjimkou stanoveného ročního platu), je velmi progresivním prvkem - například v Třebíči,
kde se nacházela rovněž velká a významná
židovská obec (dnes je židovská čtvrť v Třebíči památkou UNESCO), byli Židé z titulu
vlastnictví zemědělských pozemků povinni
robotou na panském - zachovala se zajímavá
korespondence z počátku 18. století, ve které
si Židé stěžují na to, že jsou tělesně trestáni
za neúčast na robotě, a když jim vrchnost
nabídla, že mohou platit místo tělesných trestů peněžní pokuty, starší třebíčské židovské
obce to odmítly s tím, že tedy raději ty tělesné
tresty…
Převedením židovských povinností vůči
vrchnosti na výhradně peněžní dávky předběhl
Jan z Rottalu dobu skoro o 200 let. A svým
způsobem skvělá privilegia a s nimi spojená
motivace a dobré podmínky přivedly holešovskou židovskou obec k dalšímu bouřlivému
rozvoji. V roce 1653 se proto v Holešově konalo
první synodální rabínské shromáždění na Moravě, na němž byly upraveny a rozšířeny staré
statuty (tedy stanovy) moravských židovských
obcí. V roce 1657 je holešovská židovská obec
natolik bohatá a solventní, že půjčuje sousední
židovské obci kroměřížské peníze na stavbu
velké synagogy - templu. Holešovští Židé v té
době skoro hromadně skupovali pozemky
- brzy se stali vlastníky třetiny pozemkové
držby v Holešově, kupovali rovněž řadu domů
na náměstí a zejména v Malé ulici, která se
stala víceméně ulicí židovskou.
Bohatství a relativní svoboda a bezpečnost holešovských Židů se stávaly proslulou,
a proto sem směřovaly kroky řady židovských
vyhnanců ze všech koutů Evropy, zejména
pak z východních oblastí - Haliče, Ukrajiny,
Litvy a Polska, kde probíhající války a povstání,
zejména obrovské povstání Chmelnického,
decimovaly tamní početné židovské obyvatelstvo. A jedním z takovýchto běženců byl
i světově nejproslulejší obyvatel Holešova, zde
pohřbený rabín Šabataj ben Meir ha Kohen,
zvaný ŠACH.
Karel Bartošek

Fotografie pro pamětníky - náměstí jako na dlani
Fotografii respektive pohlednici
starou asi čtyřicet
let nám do redakce
přinesl Radovan
Sedlář. Určitě poznáváte dnešní holešovské náměstí
Dr. E. Beneše. Tehdy se ovšem jmenovalo nám. Klementa
Gottwalda, a jak jste
si stačili všimnout,
nestojí na něm ještě
ani sousoší, kterému
se neřeklo jinak než
„stopaři“. Snímek
pochází pravděpodobně z první poloviny 70. let minulého
století.
RR
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Nabídka aktivit Mateřského centra Srdíčko Holešov
Milé maminky, tatínci, dědečkové a babičky, přijďte si k nám
pohrát! Mateřské centrum Srdíčko
Holešov vás i v tomto školním roce
srdečně zve do svých heren a cvičeben. Kromě možnosti pohrát
si, setkat se s jinými rodiči nebo
si i něco pěkného vyrobit v rámci
tvůrčích dílen pro rodiče jsme pro
vás připravili zajímavý program
volnočasových aktivit. Věnujeme
se dětem od tří měsíců do 6 let
a všechny tímto srdečně zveme.
Těm nejmenším od tří do osmnácti měsíců patří kurzy Hrátky
s batolátky (začínají 21. 9.). Jedná
se o pohybové hry spojené s říkankami a písničkami. Tyto kurzy poskytují rodičům inspiraci jak s kojencem nebo batolátkem cvičit, jak
rozvíjet jeho pohybové dovednosti,
podporovat psychomotorický vývoj
a upevňovat vzájemnou citovou
vazbu. Kurzy jsou pro rodiče zároveň možností sociálního kontaktu
dítěte s vrstevníky a díky důrazu
na pohyb umožňují nejmenším
prožít vše nové přirozeně hravým
a radostným způsobem.
Na Hrátky s batolátky volně
navazují kurzy rytmicko-pohybové výchovy Kolo, kolo mlýnský

www.srdicko.estranky.cz
(začíná 20. 9.) věnované rodičům
a dětem od osmnácti měsíců
do čtyř let. V bloku lidových písní, říkanek, tanečků a her se děti
spolu s lektorem budou učit porozumění řeči, rozvíjet slovní zásobu
i psychomotoriku těla. Mateřské
centrum přitom v těchto kurzech
poskytuje velmi dobré vybavení.
Hrajeme si s gymnastickými míči,
padákem, overbally, šátky, talíři,
obručemi a dalšími pomůckami
na průpravu hrubé motoriky těla
dětí. Používáme také rytmické nástroje i doprovodnou hudbu.
Děti v těchto pohybových kurzech jsou rozděleny do věkových
skupin tak, aby byly respektovány
jejich jednotlivé vývojové fáze.
Dostatečný pohyb přispívá
ke zdravému tělesnému vývoji
a k psychické pohodě. Je velmi
důležité na potřebu pravidelného
pohybu zvykat děti již od nejútlejšího věku. Společné cvičení s rodičem zároveň zlepšuje a prohlubuje
vzájemný kontakt a přináší nové
radostné zážitky. Pro děti od 2 do 4
let nabízíme Cvičení pro čiper-

ky (začínáme 26. 9.) v tělocvičně
a kurz plavání Pulčíci (začínáme
v září) na krytém bazéně Sportcentra Holešov.
Vedle pohybových činností
nabízí mateřské centrum také blok
kurzů výtvarné výchovy, které jsou
opět rozděleny do věkových skupin. Kurz Malovaná písnička se
věnuje dětem do tří let a kombinuje
výtvarnou činnost s hudební. Děti
s rodiči a lektorem malují vždy nějakou konkrétní písničku, kterou
se v kurzech zároveň naučí zpívat
i tančit. Důraz je kladen na jednoduché techniky práce, aby je
nejmenší bez problémů zvládli
a zároveň při nich rozvíjeli jemnou
motoriku.
Dětem od tří let je věnován
kurz Výtvarné hrátky (začínají
20. 9.). Spolu s lektorem si v nich
mohou vyzkoušet pestrou paletu
výtvarných technik pro rozvoj tvořivosti a kreativity.
K nabídce kurzů pro děti předškolního věku patří vedle Výtvarných hrátek ještě Notička (začíná
20. 9.) a přípravka pro budoucí

prvňáčky Předškoláček (začne
v říjnu). Podtitulem Notičky je Hrajeme si a zpíváme - první krůčky
k hudbě, cílem kurzu je tedy vzbudit v dětech zájem o hudbu, rytmus
a hru na hudební nástroje.
Předškoláček je výbornou
přípravou budoucích prvňáčků
na práci ve škole. Hlavní důraz
je kladen na nácvik pozornosti,
soustředěnosti dětí, na správné sezení při práci, na dovednost práci
dokončit. Lekce obsahují od všeho
trochu - grafomotorická cvičení,
jazykové hry, jednoduché počítání, ale i orientaci v prostoru nebo
v tělesném schématu.
Mateřské centrum Srdíčko je
komunitní centrum zaměřené svým
programem především na rodiny
s malými dětmi. Poskytuje své prostory a zázemí všem, kteří si chtějí
hrát a setkávat se, přičemž se věnuje také adopci na dálku, během
školního roku pořádá řadu akcí
pro mladé rodiny, poskytuje zázemí a poradenství. Je to příspěvková organizace města Holešov
a v roce 2012 oslaví desáté výročí
činnosti. Těšíme se na vás!
MC Srdíčko

Zábavné odpoledne v TESCU

MC Srdíčko
vám pohlídá děti
Hlídání dětí nabízí jako novinku Mateřské centrum Srdíčko Holešov. Jeho kolektiv
chce vyjít vstříc všem rodičům, kteří si potřebují
na chvíli odpočinout, vyřídit potřebné záležitosti
anebo v tomto roce pro své dítě nezískali místo
v některé z mateřských škol. Celý projekt má
být totiž zároveň přípravkou na vstup těch
nejmenších do kolektivu.
Srdíčko bude děti hlídat každé pondělí
od devíti do jedenácti hodin - s podtitulem
Cesta kolem světa za 80 dní budou děti s jeho
lektory putovat za dobrodružstvím. Zároveň se
budou učit samostatnosti, adaptaci v kolektivu
a osvojení základních sociálních a hygienických
návyků. Dopoledne bude probíhat na stejném
principu jako fungují mateřské školy. Děti se přivítají, posvačí, navštíví toalety, umyjí si ručičky
apod. Ale především si budou hrát. S lektory
postupně navštíví všechny světadíly. Budou si
vyprávět o zvířátkách, která tam žijí, naučíme se
nové říkanky a písničky, vyrobí si něco hezkého,
co si mohou odnést domů jako dáreček.
Cena za dvě hodiny hlídání dítěte je 100 Kč.
(red)

V neděli 11. 9. jsme se opět sešli na parkovišti před obchodním domem TESCO. V krásném letním odpoledni si děti přišly pohrát a pobavit se společně se svými rodiči. Z bohatého
programu si každý vybral to, co ho nejvíce
zaujalo. Ať už to byla překážková jízda na koloběžce, chození na chůdách a další sportovní
hry, nebo procvičení mozku při skládání puzzle,

hádankách nebo hledání cesty z bludiště. Zabavili se všichni, malí i velcí, a za odměnu si
mohli vybrat jeden z dárků, které opět věnovalo
TESCO.
Děkujeme tímto panu řediteli, který ceny
pro děti zajistil.
Těšíme se na shledanou zase příště.
Za SVČ Jana Češková

Městská knihovna Holešov Vás zve na literárně-hudební podvečer s vernisáží

„LIDÉ, KNIHY, KNIHOVNY“
pořádaný ke 150. výročí založení Čtenářského spolku Holešov a 90. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny
ÚČINKUJÍ: Mgr. LUDĚK MAŇÁSEK, EVA PEŠKOVÁ, JUDr. JARMILA POKORNÁ, Ing. FRANTIŠEK RAFAJA, OLDŘICH REKTOŘÍK,
JIŘINA ŠAŠKOVÁ A KOMORNÍ SOUBOR CORDA MAGICO

Čtvrtek 6. října v 17.00 hodin - studovna Městské knihovny Holešov
Bližší informace na: http://holesov.info/knihovna
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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
hodin. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek
14.00 - 18.00 hodin.
ZVEME VÁS
22. 9. Den bez aut - od 15.00 do 17.00 na cyklostezce
23. 9. Výměnná burza - Gormiti - od 16.00, vstup
zdarma
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 v rámci Dne jazyků - pro
děti i dospělé
27. 9. Výtvarné hrátky na téma - Namaluj si draka
- od 16.00, přihlášky do 25. 9.
Vyhlašujeme fotosoutěž na téma: „ Prázdninové nej“ - max. 5 fotek od každého účastníka,
možnost zaslat na e-mail: vsetuly@centrum.cz.,
uzávěrka 20. 10.
ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ
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.		 15.00 Mladý umělec
27. 9.		 16.00 Společenský tanec,
		 Taneční přípravka
29. 9. 15.00 Mladý technik
29. 9.		 17.00 Stolní tenis - v herně u kina Svět
30. 9. 16.30 Jumping trampolínky
		 - ukázková hodina
1. 10. 9.30 Jezdectví - Pravčice
3. 10. 19.30 Stepaerobik s Jitkou
5. 10. 17.30 Pilates - začátečníci
18.30 Poweryoga
19.30 Pilates - pokročilí
NOVINKA!
VOLEJBAL - zveme všechny kluky i holky od 10
do 13 let, 1x týdně v tělocvičně, cena: 800,-/rok
VZPÍRÁNÍ - pro kluky od 10 let - každé úterý
a čtvrtek od 16.30 do 18.00 v kasárnách, zájemci,
hlaste se v kanceláři TYMY
Od září cvičíme na jumping trampolínách. Cvičení
je určeno pro všechny věkové kategorie - pro
dívky i chlapce, pro ženy i muže.
PŘIPRAVUJEME
4. 10. Drakiáda - sraz v 16.00 u TYMY
7. 10. Večerní prohlídka zoo - podzimní lampionová prohlídka zoo Lešná, odjezd v 17.00
od TYMY, lampiony s sebou (možnost zakoupit
i na místě v zoo),
7. 10. Jablkobraní - od 15.00 v TYMY
8. 10. Korálkování - od 15.00
10. 10. Malování triček a textilií - od 16.00, přihlášky do 7.10.
20. 10. Kurz zdravého vaření - od 16.00
21. 10. Křížem krážem Holešovem - od 15.00
22. 10. - 23. 10. Šmoulí noclehárna - dobrodružné
přenocování v TYMY, sraz v 17.00, rozloučení
v neděli v 9.30, cena: 50,23. 10. Zahájení kurzu „Taneční pro dospělé“
od 17.00, cena 1.200,-/pár, v ceně 6 lekcí
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny v TYMY dopolední a odpolední program pro děti

4. 11. Slavnost broučků - sraz v 16.30 na nám.
E. Beneše Holešov
5. 11. O všetulskou lentilku - soutěž ve sportovních tancích, pro veřejnost
6. 11. Dámská jízda - v tělocvičně TYMY, pestrý
program - vstupenky v předprodeji
12. 11. „Všetulské dostavník“ - oblastní kolo
dětské porty
12. 11. County bál - hraje kapela TEXAS, bohatá
tombola, občerstvení
22. 10. Točení na hrnčířském kruhu - od 15.00
23. 11. Vánoce na Hané a Valašsku - od 8.30
a od 10.15 pro děti MŠ a žáky ZŠ, pestrý adventní program
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu - na zahradě TYMY
3. 12. Festival pódiových skladeb
10. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. Radhoštěm
13. 12. Vánoční pohlazení - vystoupení dětí
z kroužků, vánoční nadílka pro členy kroužků
DO ZAHRANIČÍ S TYMY
Vánoční Vídeň - 17. 12., přihlášky do 10. 11.
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, 2x
ubytování se snídaní
Návrh programu: Rotterdam-Euromast, Delft
výroba 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.

PROBĚHLO
Pobyt v Itálii se vydařil. Zatímco v září vyvolávají
někteří fotky z prázdnin, tak zase jiní vyjíždí teprve
za letním dobrodružstvím. Letošní ozdravný pobyt
SVČ - TYMY začal v pátek 2. 9. na holešovském
nádraží. Právě odtud se vydala 54členná skupina dospělých spolu s dětmi k moři do italského
Caorle. Po noci strávené v autobusu jsme ráno dorazili do malebného starobylého městečka, které
nás přivítalo ve slunečném oparu. Toto půvabné
městečko se stalo na týden naším domovem.
Kemp Falconera nám poskytl vše, co jsme potřebovali - kompletně vybavené stany a karavany, českou kuchyni, čisté sociální zázemí a pláž
v bezprostřední blízkosti ubytování. Moře bylo
v tuto dobu již krásně vyhřáté, a tak si všichni, malí
i velcí, užívali plnými doušky vodních radovánek.
Obzvláště když se po noční bouřce objevily vlny!
Kromě slunění, potápění, plavání jsme si užívali
také neopakovatelné atmosféry Caorle. Večerní procházky centrem města, úzkými uličkami
s romantickými zákoutími, byly pro nás všechny
zážitkem. Měli jsme velké štěstí, protože právě
o víkendu, když jsme přijeli, probíhal v Caorle
festival pouličních divadel. Sobotní večer měl neopakovatelnou atmosféru! K velkým zážitkům patřila
také návštěva aquaparku se spoustou různých
vodních atrakcí. Také tady se bavili všichni bez
rozdílu věku. Dalším velkým zážitkem byl sobotní
trh, na kterém se dalo koupit úplně všechno. Velmi
příznivé byly také ceny a ochota prodávajících
ke smlouvání. Třešinkou na dortu celého pobytu
byla návštěva Benátek, kterou jsme zařadili při
zpáteční cestě domů. Do Benátek jsme připluli
v podvečer lodí z Punta-Sabione. Naše první kroky
směřovaly na náměstí S. Marca, které bylo plné lidí
a také holubů. Odtud jsme se vydali úzkými uličkami k mostu Per-Rialto. Po cestě jsme obdivovali
nádherná zákoutí, starobylé paláce a proplouvající
gondoly. Den přešel v noc a Benátky se změnily
v nádherný skvost plný poezie, romantiky, hudby
a vůní. Kdo nezažil Benátky v noci, přišel o moc!
Byla to zkrátka nádhera! Myslím si, že ozdravný
pobyt v Itálii se vydařil, věřím, že všichni účastníci
tohoto pobytu načerpali spoustu energie a prožili spoustu zážitků. Chtěla bych poděkovat CK
Bohemian tour, která nám tento pobyt připravila.
Poděkování si zaslouží všichni řidiči. Velké poděkování patří panu Kamilu Hrabalovi.
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 hodin

Účastníci zájezdu na jedné z italských pláží.
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Thesaurus Hollesoviensis aneb
Památka na mistry krejčovského řemesla - 2. díl
V dalším díle našeho seriálu si podrobněji
představíme jednu památku na cech holešovských krejčích. Jednalo se o jeden ze třinácti
cechů, které v Holešově působily. Vznikl již
v 16. století, kdy cechovní zřízení ve městě
dosáhlo svého největšího rozvoje. Cechy byly
jedním z nejdůležitějších článků hospodářského
a společenského života středověkého a raně
novověkého města. Smyslem sdružování řemeslníků stejného oboru byla snadnější ochrana
práv a zájmů svých členů, kontrola jakosti a cen
výrobků, dohled na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Cechy plnily též
funkci reprezentativní, náboženskou a sociální.
Od druhé poloviny 17. století začal pomalý
úpadek cechovního zřízení. Cechy totiž ustrnuly
ve svém vývoji a ve století následujícím se staly
brzdou nově nastupující průmyslové éry. Císařská nařízení postupně omezila samostatnost
cechů a otevřela prostor konkurenci. Když byl
dne 20. prosince 1859 vydán nový živnostenský
zákon, který zavedl svobodu řemesel, znamenalo to pro cechy smrtelnou ránu.

SERIÁL
První zmínka o holešovském cechu krejčích pochází z roku 1584 z listiny Ludmily
z Miličína. Tehdejší majitelka holešovského
panství, vdova po Janu Krušinovi z Lichtemburka, tímto nařízením urovnala spor mezi
cechem kožešnickým a ševcovským na jedné
straně a cechem krejčovským, řeznickým a Židy
na straně druhé, který se týkal zpracování
kůže ze zabitého dobytka. Mnoho písemných
pramenů o krejčovském cechu nemáme a o to
cennější jsou dochované prameny hmotné.
Jedná se především o postavník, pečeť a cechovní truhlici. Společný cechovní postavník si
nechaly cechy krejčovský a soukenický vyrobit
v roce 1634. Můžete jej vidět při prohlídkách

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově. Pečeť cechu je součástí archivních
fondů Státního okresního archivu v Kroměříži.
Třetí z památek na tento cech, truhlici, si můžeme představit blíže, protože patří do sbírek
Městského muzea a galerie v Holešově.
Účel takových truhel byl pro každý cech
stejný. Sloužily jako ochrana nejdůležitějších listin a předmětů cechu, ať už se jednalo o statuty
cechu (artikule nebo řády), pečetidla, peníze,
písemnosti mistrů a tovaryšů, nebo cechovní
archiv. Na přední straně truhly zelené barvy
zaujme velký cechovní znak - stříbrné nůžky
s krejčovskou jehlou téže barvy. Stejný znak
(nůžky) bychom našli i na pečeti a postavníku.
Truhla má tři nyní již nefunkční zámky. Po obou
koncích jsou umístěna železná držadla. Víko
má masivní železné panty, ale ty byly v minulosti porušeny, a tak je víko zcela oddělitelné
od samotné truhly. Na spodní straně víka se
nachází tentýž znak jako na přední straně truhly,
tentokrát ovšem provedený ve zlaté barvě. Nad
ním je umístěna zlatá šesticípá hvězda a pod
nůžkami vlevo a vpravo jsou dva písemné
symboly - monogram IHS (zlatinizovaná zkratka
Ježíšova jména) a IMI označující Svatou rodinu
(Ježíš - Maria - Josef). Na truhlici se nacházejí
dvě data. Rok 1694 na spodní straně víka je
pravděpodobně rokem zhotovení truhlice. Letopočet 1816 umístěný na čelní straně pak datem
její rekonstrukce. Uvnitř truhly je na pravé straně
uzavíratelná přihrádka a pod ní dvě poličky. Pro
celkovou představu o velikosti jsou její rozměry
58 x 37 x 32 cm.
Do muzea se předmět dostal roku 1914
jako dar od holešovského krejčího Aloise Drahotužského spolu s několika cechovními závěsy. Pravděpodobně byl již exponátem na Hanácko-valašské krajinské výstavě v Holešově
v roce 1914. Truhlice totiž nechybí na seznamu
došlých předmětů, které na výstavu sesbíral
jednatel národopisného odboru výstavy Rudolf

Pavel Taussig
na Filmovém Tesáku

Janovský. Soupis se nachází v knize protokolů
o schůzích národopisného odboru (SOkA Kroměříž, Výstavy - Holešov B-g-3, i. č. 4). V něm
je truhlice uvedena pod číslem 356 a toto číslo
najdeme i na vnější straně víka.
V holešovském muzeu se nachází více
než tři desítky památek na cechy a cechovní
zřízení, a to nejen z Holešova, ale i z Fryštáku.
Prezentovaná truhla je vzhledem ke své zdobnosti krásným příkladem cechovní památky,
která měla kromě své praktické funkce především ukazovat navenek vážnost krejčovského
cechu.
Pro článek byla využita i publikace Michala
Barboříka: Zapomenutá sláva Holešova. Holešovské cechy ve světle dochovaných památek.
Praha: Všehrd, 2001, s. 99.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Městská knihovna Holešov
TÝDEN KNIHOVEN
3. - 9. října 2011
Městská knihovna pořádá
v Týdnu knihoven:
• Týden otevřených dveří
(zájemci mohou v době, kdy je knihovna
otevřena pro veřejnost, poznat zákulisí
knihovny)
• registrace nových čtenářů zdarma
• amnestie pro hříšníky
(upomínky bez poplatků)

Ve dnech 16. - 18. září proběhl v rekreačním středisku TON Tesák
v pořadí již 13. ročník festiválku Filmový Tesák 2011. Jedním z hlavních
a nejočekávanějších hostů byl největší znalec českého filmu vůbec
- PhDr. Pavel Taussig. Pro stovku účastníků připravil nejen besedu,
ale i výběr svých nejmilejších filmů. Kromě dalších besed a celé plejády
celovečerních filmů a dokumentů nabídl festivalový program rovněž
výstavu fotografických portrétů filmových celebrit, jejichž autorem
je Robert Rohál.
Text a foto Luboš Kubáček
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6. 10. - Literárně-hudební podvečer
s vernisáží pořádaný ke 150. výročí
založení Čtenářského spolku Holešov
a 90. výročí založení Masarykovy
veřejné knihovny a čítárny

Bližší informace na
http://holesov.info/knihovna
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Před 150 lety byl založen v Holešově Čtenářský spolek a před 90 lety
Masarykova veřejná knihovna a čítárna

MKS - Městská knihovna v Holešově si v letošním roce
připomíná dvě významná výročí
V letošním roce 2011 si Městská knihovna
v Holešově, která je od roku 1992 součástí
Městského kulturního střediska Holešov, připomíná dvě významná výročí ze své bohaté
historie, a to 150. výročí založení Čtenářského
spolku a 90. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny. Především holešovskému
Čtenářskému spolku, který byl založen 25.
srpna 1861, patří významné místo v historii
Moravy, neboť je nejstarším českým spolkem,
který vznikl na Moravě po vydání Říjnového
dekretu v roce 1860.

čátku vývoje národního
a spolkového života.
Již na podzim roku
1859 se někteří občané
Holešova, z podnětu
městského pokladníka
Jana Skupila (uváděno
i jméno Jan Skupala)
a kloboučnického mistra Františka Hanzlíka,
snažili založit čtenářský spolek pod názvem
Beseda. Úřady byl však
tento návrh zamítnut.
Dne 18. dubna
1961 pak několik hoZásadní změny v životě moravského města lešovských horlivých
Holešova přináší revoluční rok 1848 a událos- vlastenců z řad měšti, které byly spojené se vznikem nové státní ťanů sepsalo na záklaSídlo Čtenářského spolku v budově Občanské záložny
správy. Holešov se stává v roce 1850 okresním dě spolkového zákona
od roku 1874 (č. p. 38).
městem, sídlem hejtmanství a okresního soudu. z roku 1852 stanovy
Soudní okres Holešov byl v podstatě okresem budoucího Čtenářského spolku a zaslalo je věrníka. Prvním předsedou spolku byl zvolen
českým, s výjimkou samotného města Holešo- c.k. moravskému místodržitelství ke schválení. holešovský kaplan Fabián Ovesný.
va. V 19. století zde měla početné zastoupení Ke schválení stanov došlo 14. června 1861,
Čtenářský spolek sehrál v životě města
německá menšina, která ale postupně ve 20. dnem založení Čtenářského spolku se stal 25. nezastupitelnou roli. Členství v něm patřilo
století ztrácela svůj význam, a Židé, jejichž počet srpen 1861. Zakládajícími členy se stali holešo- k dobrému jménu, a proto se v něm angažose též postupně snižoval, především v souvis- vští občané Jan Skupil, František Janalík, Ignác valy i významné osobnosti z řad holešovských
losti s židovskými pogromy. Nejvíce obyvatel se Lehký, Vincenc Stavěníček, Antonín Stratil, Vác- občanů. Spolek byl založen na demokraticživilo zemědělstvím, řemeslnou výrobou nebo lav Prusenovský a Antonín Janál. Svou činnost kém principu, byl otevřen všem obyvatelům
byli vlastníky malých podniků, postupně se za- spolek zahájil ve spolkové místnosti na „Novém Holešova, později i zájemcům z okolních obcí.
čala rozvíjet také průmyslová výroba. Politické světě“ (nyní budova kina Svět).
Mezi čestnými členy se objevila např. jména
uvolnění v 60. letech 19. století zaznamenalo
Jeho chod se řídil přísnými pravidly, která František Palacký, Ladislav Rieger, Matěj Klánárodní a vlastenecké uvědomování a nadšené byla formulována ve stanovách, ve kterých bylo cel. Povinností členů bylo placení členských
odhodlání aktivně se angažovat pro společnou taktéž citováno, za jakým účelem spolek vzni- příspěvků, jež byly evidovány ve Výkazech
národní věc. A právě v této době vznikaly čte- kl: „Čtenářský spolek holešovský klade sobě měsíčních příspěvků, pro každý rok byl založen
nářské spolky, které jako první podchytily aktivitu za účel společenskou zábavu v místnostech nový výkaz. Své připomínky, přání a stížnosti
občanů, jejich zvýšený zájem o veřejné dění k tomu zvláště ustanovených, šetříc při tom zapisovali členové do Knihy přání. Pro čítárnu
a staly se i náplní volného času.
meze zákona předepsaného. Čítání časopisů Čtenářského spolku byla odebírána celá řada
Po pádu Bachova absolutismu a vydání a knih obsahu politického i zábavného jest deníků, časopisů a revue, např. Arbeitzeitung,
Říjnového dekretu 20. října 1860 patřili mezi prostředek, jímž se společenská zábava do- Český svět, Lípa, Venkov. Veřejná knihovna
nejaktivnější v kulturním a veřejném životě sáhnouti zamýšlí.“ Práci spolku řídil výbor v čele Čtenářského spolku nejdříve získávala knihy
v Holešově příslušníci střední třídy. Tito občané s předsedou (starostou) a vždy na konci roku se darem od svých členů, později je kupovala
byli vzdělaní, měli kvalifikované zaměstnání konala valná hromada, na které členové volili z členských příspěvků. Provoz knihovny se řídil
a v mnoha případech zaujímali respektované nový výbor - předsedu, předstarostu (místosta- knihovním řádem.
postavení ve městě. Zasáhli aktivně do po- rostu), jednatele, pokladníka, knihovníka a důOd svého založení v roce 1861 až do ukončení své činnosti v roce 1923 patřilo Čtenářskému spolku významné místo v kulturním
a společenském životě města Holešova. Spolek
se orientoval nejen na služby čítárny a spolkové knihovny, ale také organizoval nebo byl
spoluorganizátorem kulturních akcí, které byly
spojené se získáváním národní samostatnosti
a s vlastenectvím. Členové spolku se podíleli
na prosazování národní myšlenky a rozvoje národní kultury, spolupracovali s ostatními
holešovskými spolky, například se Sokolem
a Podhořanem.
Během své dlouholeté činnosti se Čtenářský spolek několikrát stěhoval, potýkal se
s materiálními a finančními problémy, v období
první světové války byla jeho činnost pozastavena. Ale znovu se našli obětaví občané,
kteří jeho činnost v roce 1917 obnovili. Ovšem
po období zvýšené aktivity v letech 1917-1918
začala jeho činnost upadat, až nakonec poslední valná hromada konaná 17. ledna 1923
rozhodla o ukončení činnosti Čtenářského spolku v Holešově.
(Pokračování příště)
Dům, ve kterém začal Čtenářský spolek v roce 1861 svou činnost (dnes kino Svět, č. p. 62).
IŽ

výročí
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Návrat filmů Sladký život a Akce Bororo

CD HIT
Karel Gott: Sentiment
Karel Gott se na novém studiovém albu
obrátil ke své „srdeční“ hudbě z doby,
kdy swingové orchestry byly králem pódií.
V éře hudby převážně z počítačů dostáváte
poctivou dávku zpívání a muziky, vznikající
v pražském rozhlasovém Studiu A, s texty
přesně podle zpěvákova gusta, se znamenitým Big Bandem Českého rozhlasu
pod vedením Václava Kozla a hostujícími
desítkami opravdových smyčců.

Mezi písně z repertoáru Franka Sinatry,
Deana Martina, Bobbyho Vintona nebo
Louise Armstronga se zaslouženě propracovalo i Blues pro tebe Jiřího Suchého,
Dívka v modrém Emanuela Nováčka nebo
Tvůj krok zní Alfonse Jindry, tedy ukázky
hitových českých melodií swingové a postswingové éry. Gott se představuje v pro něj
nově aranžovaném mimořádně kvalitním
repertoáru prověřeném časem a interpretací zpěváků v podobně prominentním
postavení. Chraň bůh (That´s Life), Svět je
báječnej kout (What A Wonderful World),
Každý jednou velkou lásku potká (Everybody Loves Somebody), Bláznem zdám se
(Crazy), Ty jsi můj zvláštní anděl (You Are
My Special Angel), Dobré roky to jsou (It
Was A Very Good Year) nebo Tak půjdem
spát (As Time Goes By) moderně přibližují
časy velkých orchestrů, velkých hlasů, velkých melodií a velkých témat: láska mezi
nimi patří mezi ty nejdůležitější.
RR

Přiznám se, že jsem velký fanda starších
filmů, a proto jsem už před časem uvítal levná
DVD, která jsou dnes k mání v každé trafice.
Některá koupíte do 50 korun, jiná za 60, 99, jiná
pořídíte do dvou stovek korun. Nad některými
ohrnete nos, některé prostě musíte mít, což
jsou v mém případě oba filmy, o nichž se chci
trošku rozepsat.
Oscarem oceněný italský film Sladký život
(La dolce vita) z roku 1961 jsem viděl kdysi
na televizní obrazovce a dodnes si některé

DVD TIPY
jeho pasáže pamatuji. Patří k nim i ona slavná
scéna, ve které se náhle ocitne v římské kašně
jak sexbomba Anita Ekberg, představitelka
filmové divy Sylvie, tak hlavní protagonista Marcello Mastroianni. Pravda, jako podstatně
mladší jsem na kdysi tolik skandální film (v němž
si zahrál také Lex Barker) nazíral jinýma očima,
ale faktem je, že mne celkově ani po těch letech
nezklamal. I když dnešní mladé publikum může
tento snímek věhlasného režiséra Federica FelSladký život - Marcello Mastroianni
liniho nudit, diváci dříve narození si ho můžou
a Anita Ekberg.
konečně vychutnat v klidu domova. Jistě, doba
pokročila a čas oponou trhnul, takže nějaká ně- Ori-Anu. Jejím partnerem je tu Svatopluk Makdejší tabu (ať už ve sféře morální, náboženské, tyáš, přičemž si ve filmu zahráli také Vlastimil
nebo erotické) jsou už dnes téměř mimo, nicmé- Brodský nebo Zita Kabátová. Dnes se můžeme
ně i tento režisérův průhled do světa smetánky na film, který je směsicí špionážního thrilleru,
love story a sci-fi, dívat třeba i s úsměvem, co mu
má něco do sebe, je de facto nadčasový.
však nemůžeme upřít, je
Víceméně sentijeho jemné napětí stejně
mentální vztah jsem měl
jako excelentní herecký
po celá léta i k téměř
výkon již vzpomínané slozapomenutému českévenské herečky. Ta svou
mu snímku Akce Bororo,
mimozemskou návštěvkterý měl premiéru v roce
nici obdařila nehybnou,
1972 a pod kterým je
a přece tolik vyjadřující
jako režisér podepsán
tváří, a měkkou, téměř
Otakar Fuka. Roky jsem
exoticky znějící češtinou.
si na tento film (který
K atmosféře přispívá
tuzemské televize dost
i jemná, a přece sugestivmožná ani nereprízovaly)
ní hudba, kterou zkompomyslel jistě i díky krásné
noval Petr Hapka a která
Božidaře Turzonovové,
se vám dostane velice
která ve filmu představuje
umně až pod kůži…
hlavní ženskou roli, a to
Hlavní představitelé snímku
Robert Rohál
návštěvnici z jiné planety
Akce Bororo.

Další kniha evokující život a dílo oblíbené
spisovatelky Simony Monyové
Blízký kolega a zároveň kamarád nejprodávanější české spisovatelky Simony Monyové, která
tragicky zahynula začátkem srpna
roku 2011, šokoval veřejnost a zároveň způsobil mediální poprask tím,
že krátce po smrti úspěšné autorky
společenských románů zveřejnil
některé SMS zprávy, v nichž se mu
svěřila, že byla manželem dlouhodobě „psychicky a fyzicky týrána“.
Richard Sacher nyní přichází s vysvětlením, jak vlastně všechno bylo
doopravdy a proč Monyové v osudné chvíli nebyl schopen pomoci.
Především však barvitě popisuje
spisovatelčinu osobnost a také jejich
přátelství a spolupráci, která započala již na přelomu tisíciletí.
Nová publikace je doplněna
o autorizované výroky, v nichž
Monyová s upřímností odhalila
nejen svoji povahu, ale také své
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názory, vztah k rodině, práci, mužům a sexu, a v neposlední řadě
i ke kolegovi Michalu Vieweghovi.
Nechybí ani spousta unikátních fotografií a oficiální bibliografie Simony Monyové včetně ukázek z jejích
knih a recenzí. Autorem fotografie
na titulní straně knihy je brněnský
fotograf Igor Zehl…

knižní tip
„Knihu jsem chtěl původně vydat až před Vánocemi, ale poněvadž
začínají vycházet různé prazvláštní
publikace o Simoně, rozhodl jsem se
na nic nečekat a nebýt až ten poslední,“ říká Sacher, jehož dílko vydalo 8.
září Nakladatelství BRÁNA. „Výtěžkem z prodeje knihy hodlám podpořit
osvětu zaměřenou na boj proti domácímu násilí. Osobně chci pomoci

tomu, aby si oběti, především ženy,
od agresorů nenechaly ničit základní
lidskou důstojnost. Simonin příběh
bohužel dospěl až do tragického
konce,“ prozradil Sacher.
RR

TIP PRO VÁS
Miloň Čepelka: Svědectví inspektora Toufara
Herec, hudebník a spisovatel Miloň
Čepelka, známý především svým
působením v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana, vydal sbírku povídek s názvem „Svědectví doktora
Toufara“. Obsahem knihy ale nejsou humorné, nýbrž naopak hororové příběhy. Publikace vychází
v polovině září.
(red)

Provedu drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Pohár poslance Josefa Smýkala si odvezla Sigma Olomouc
V Holešově se konal v úterý
13. září již 4. ročník turnaje mladších žáků O pohár poslance Josefa Smýkala. Na fotbalový stadion
ve Všetulích se sjelo sedm týmů,
některé z ních pak postavily dvě
družstva, která hrála na obou po-

lovinách hřiště. Vítězem turnaje
se stal tým SK Sigma Olomouc
A. Na druhém místě se umístil
tým FC Tescoma Zlín, třetí místo obsadilo mužstvo SK Sigma
Olomouc B. Nejlepším hráčem se
stala Michaela Dubcová z Poličné,

nejlepším střelcem se stal Jakub
Řípa z Olomouce, nejlepší brankář
David Šťásta ze Zlína.
Všem zúčastněným předal
poháry, diplomy a drobné odměny
poslanec Parlamentu ČR Josef
Smýkal, starosta města Zdeněk

Janalík, předseda oddílu Petr
Labancz a ředitelka SVČ Jarmila
Vaclachová. Poděkování si zaslouží všichni organizátoři, trenéři,
sponzoři a velké poděkování patří
poslanci Josefu Smýkalovi.
L. Linda, trenér mladších žáků

Turnaje o Pohár poslance Josefa Smýkala se zúčastnily také dva týmy SFK ELKO Holešov a družstvo DFK Holešov.
Do bojů o prvenství však ani jedno z domácích mužstev nezasáhlo. Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

DFK Holešov: prohra a vysoké vítězství
Slavoj Podivín - DFK Holešov: 2:11 (1:6)
Další zápas sehrál Holešov na půdě posledního celku, a byť hra domácích nebyla
vůbec špatná, celkový výsledek pro ně byl až
příliš krutý… Na něm však měl lví podíl zlepšený
výkon Holešova, dokonalá souhra jednotlivých
řad a efektivní proměňování šancí. Domácí
podali bojovný výkon, ale Holešov dominoval
spolehlivým výkonem s přesnou kombinací
a skvělou koncovkou a o vítězi nebylo pochyb
v žádné fázi zápasu.
Branky: 8 Kučerová, 3 Dobroslávková. Střídaly: Kuchařová, Hovořáková, Batoušková
Nejlepší hráčka: Míša Dobroslávková a Kamila
Dětská.
Sestava: Kasalová, Motalová, Vybíralová, Pospíšilová, Kozlanská, Rybenská, Dobroslávková, Baranová, Dětská, Kučerová, Zichalová.

V Postoupkách bude
mistrovství v orbě
Region (sov) - Okresní agrární komora
v Kroměříži pořádá 38. mistrovství České republiky v orbě. Akce se bude konat v sobotu 24. září
v Postoupkách u Kroměříže. Slavnostní zahájení
se koná v 9 hodin na Velkém náměstí v Kroměříži,
v jedenáct hodin začnou na pozemcích Agrodružstva Postoupky soutěže v orbě, v 15.15 pak
budou vyhlášeny výsledky. Soutěžit budou traktory ve dvou kategoriích, koňské potahy a také
kategorie pro malou mechanizaci. Součástí akce
je také předvádění zemědělské techniky, prezentace výrobců, prodejců a podniků služeb.

Pronajmu byt 3+1 s lodžií
na sídlišti Novosady.
Tel. 605 401 173.
Zaběhl jsem se.
Teď se toulám po sídlišti Letiště.
Nechybím někomu?

Hledám pronájem bytu 2+1
zhruba 50 m2.
Tel. 737 731 761.

Sokol Velké Pavlovice - DFK Holešov:
5:3 (2:2)
Další dramatické utkání sehrál Holešov
na půdě jednoho z favoritů soutěže a málem
si odvezl body, ale zápas neměl zcela ve své
moci … Výsledek byl nespravedlivý, Holešov si
za předvedený výkon zasloužil minimálně bod.
Holešov urputně bojoval o výsledek již ve třetím
utkání a ne vlastní vinou přišel o body, děvčatům
však patří poděkování za bojovnost a oporám
za skvělý výkon.
Branky: Dobroslávková, Vybíralová, Kučerová.
Nejlepší hráčka: Zita Pospíšilová.
Sestava: Kasalová, Kozlanská, Pospíšilová,
Kuchařová, Zichalová, Procházková, Dobroslávková, Baranová, Šefránková, Vybíralová,
Kučerová.
(sva)

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Holešovské holky rozstřílely Zbrojovku Brno
FK Holešovské holky : FC Zbrojovka
Brno „B“ 7 : 0 (3:0)
Domácí vstoupili do utkání aktivně a pokoušeli se využít skutečnosti, že hosté nemohli svou
sestavu posílit o hráčky ligového áčka a juniorky,
které souběžně hrály se Slavií Praha. Holešov
hrozil především dlouhými přihrávkami za obranu,
které však mnohdy končily postavením mimo hru.
První vyloženou šanci utkání si připsala Mrázková,
která v samostatném úniku obešla brankařku
a následně minula prázdnou branku. Domácí šli
přesto do vedení, když po rohovém kopu Šilhárové
skórovala Dvorníková. Domácí si dále vytvářeli
brankové příležitosti, do kterých se dostávala zejména Kovaříková. Uklidňující druhou branku tak
vstřelila až Šebestová. Její roh pak následně vyhlavičkovaly Brňanky z brankové čáry jen na další roh,
který Šilhárová z druhé strany poslala do zadní
šibenice, čímž uzavřela poločasové skóre.
V úvodu druhé půle pokračoval útočný
nápor domácích, který brzy přetavila ve čtvrtý
gól Šebestová. Po této brance střídala kapitánka Kovaříková a v rozestavení domácích došlo
k několika změnám postů. Na hrotu se tak ocitla

Mrázková, která v této pozici dvakrát mířila
sama na branku. Nejprve přestřelila, napotřetí
se však již v zápase střelecky prosadila a zvýšila
rozdíl na pět branek. Po hodině hry pak tempo
domácích opadlo, hrát začali hosté, kterým však
nebylo souzeno skórovat, neboť jejich největší
šanci zmařila skvělým vyběhnutím Tomečková,
která s problémy vytěsnila na roh i nepříjemný
dalekonosný pokus Brna. V závěru Šilhárová
uzavřela hattrick. Nejprve prošla s míčem celou útočnou polovinu, obešla všechny včetně
brankařky a zakončila do prázdné branky. Poslední branku pak přidala z přímého kopu, který
ze vzdálenosti dvaceti metrů poslala přes zeď
do horního rohu bezmocné brankařky.
Děvčata dokázala podruhé naplno bodovat,
na rozdíl od prvního střetnutí tentokrát herně dominovala a zaslouží si velkou pochvalu za předvedený výkon.
Sestava: Tomečková - Holcová, Voždová,
Dvorníková, Hošková - Mrázková (Heglasová),
Kovaříková (Petříková), Šilhárová, Vlčková (Pavlíkovská) - Kocurková, Šebestová.
(sb)

Do Hostýnských vrchů vyrazilo na kole a pěšky 125 turistů
Holešov (frs) - Počátek babího léta patří
v Holešově již tradičně turistické akci s názvem
„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“. V sobotu
10. září se uskutečnil již 42. ročník. Klub českých turistů v Holešově připravil pro pěší trasy
v délce 50, 35, 25 a 10 kilometrů, pro cyklisty
25 a 50 kilometrů. Padesátikilometrová trasa

vedla většinou terénem, místy po nebo proti
trase populárního Drásala.
Start byl jako již tradičně v holešovské
sokolovně od 7 do 9 hodin. První se vydali
do Hostýnských vrchů vytrvalci na delší trasy,
postupně pak vycházeli aktéři kratších pochodů
a vyjížděli i cyklisté. Účastníci vyrážející na ně-

Před startem v holešovské sokolovně si mohli turisté nechat změřit tlak.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

kterou z tras si před startem kromě jiného mohli
nechat změřit tlak. Celkem vyrazilo do přírody
125 účastníků. Pěšky na 10 km trasu 26 lidí,
na 25 km 16 lidí, na 35 km 11 lidí a 50 km šli 2
turisté. Na 25 km cyklistickou trasu vyjelo 16
a na 50 km 54 cyklistů. Poslední turisté dorazili
do cíle až kolem půl osmé večer.

Účastnice desetikilometrové trasy procházejí
holešovským parkem.

O POHÁR STAROSTY MĚSTA. Jezdecký klub Haná uspořádal v sobotu 10. září v zámecké oboře drezurní závody O pohár starosty Holešova.
Ceny nejlepším předával také místostarosta Holešova Rudolf Seifert.
Foto Jiří Čepica a František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz
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Ze dvou zápasů získali fotbalisté Holešova jediný bod
SFK ELKO Holešov - FC Morkovice
0
0:0
0
Pohledné okresní derby přilákalo do ochozů holešovského stadionu pěknou návštěvu 220
diváků, když polovina přijela z Morkovic.
Prvních deset minut se hrálo při mírné
převaze hostí, ale bez akce, která by zaváněla
šancí. V 19. min. šel sám na bránu Sedlařík,
ale byl za cenu žluté karty podkopnut Zourkem. Ve 22. min. byl Barták sám proti brankáři
Veselému, ale nedokázal ho přelobovat. O dvě
minuty později se ocitl na vápně sám Marek, ale
přišlápl si míč. Ve 34. min. nesmyslně na půlce
hřiště stáhl za dres protihráče Zourek, následovala druhá žlutá a červená. Od 50. do 60.
minuty vyvíjeli snahu strhnout vedení na svoji
stranu hosté, kopali čtyři rohy za sebou, ale
vypracovaná defenziva domácích vždy odolala.
Za zmínku stojí bomba Hlaváčka, který provětral
Krejčího rukavice. Do konce utkání se oba celky

snažily o stržení vítězství, ale utkání skončilo
spravedlivou dělbou bodů.Utkání řídila trojice
arbitrů Vacula, Schnürmacher, Zpěvák. Na žluté
1 : 4, červené 0 : 1.
Sestava: Krejčí - Bačík, Roubalík, Charuza,
Hasala - Kostov, Munster, Sedlařík, Sumec Marek, Barták. Střídání - 46. min. za Bartáka
Ohlídal, 46. min. za Kostova Olša.
FK Luhačovice - SFK Elko Holešov
5
1 :0
2
Od začátku utkání obě mužstva začala
s opatrnou taktikou, ale vyčkávání skončilo již
v 11. minutě. D. Červenka první střelou mezi tyče
zajistil vedení domácích 1:0. Ještě do poločasu
měli veliké šance Hausknecht a Uruba, ale vyrovnávací branka nepřicházela. Ve druhém poločase se hra odehrávala před oběma brankami, ale
co hosté nedali, bylo trestuhodné. Tak se začali
trefovat hráči z Luhačovic. Již v 56. min. zvýšil

Červenka a tentýž hráč z pokutového kopu vsítil
hattrick na 3:0. V 70. min. snížil Roubalík na 3:1.
Potom ale opět úřadoval brankář Soukeník, který
zlikvidoval čtyři výložky holešovských hráčů. Domácí byli střelecky při chuti a zvýšili Novosadem
a Peškem na 5:1. V 78., 80. a 87. minutě měli
brankové šance opět Uruba s Hausknechtem,
ale až posledně jmenovaný v 89. min. korigoval
stav utkání na konečných 5:2. Před 100 spokojenými hlavně domácími diváky utkání rozhodovala
trojice rozhodčích Kozubík, Doležal, Krajča.
Sestava: Krejčí,- Hasala, Charuza, Bačík,
Ohlídal - Sumec, Sedlařík, Munster, Roubalík Hausknecht, Uruba. Střídání - 65. min. Kostov
za Ohlídala.
(hr)
Holešov B - Rajnochovice 1:2 (1:2), Němčice
- SFK Holešov B 2:0 (2:0).

V hokejové lize hraje i Holešov
Holešov (frs) - V minulých
dnech začala Kroměřížská hokejová liga (KHL). Do ročníku 2011/12
se přihlásilo 10 týmů, mezi nimi
i družstvo HC Holešov a HC Žopy.
Další týmy jsou Hanák Team Kroměříž, Chomýž-Sportcentrum,
HK Plačkov, Buldok Otrokovice,
STS Vážany ZDO, Barex Chropyně, AHK Kroměříž, HC Reds,
HC Žopy a HC Holešov, který je
nováčkem soutěže. V prvním kole
prohrál HC Holešov s Hanák team
Kroměříž 3:11. Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská

soutěž rekreačních hráčů ledního
hokeje, kteří nesmí být registrováni
minimálně 5 let v žádné oficiální
soutěži Českého svazu ledního
hokeje (ČSLH) ani svazu jiného.
První (nultý) ročník hokejové ligy
byl sehrán v sezóně 2002-2003
s počtem čtyř mužstev.
Jednotlivá mužstva (hráči)
hradí náklady na pronájem ledové
plochy a šaten. Dále hradí odměnu
rozhodčích.
Více informací na www.
kromhl.cz.

Volejbalový podzim v Přílepích
s mezinárodní účastí
V sobotu 10. září 2011 se
v Přílepích rozhořely boje pod vysokou sítí. Již poosmé se uskutečnil sokolský volejbalový turnaj
smíšených družstev. Letos se pod
vysokou sítí utkalo sedm družstev z Moravy a dvě družstva ze
slovenského Púchova. Družstva
byla rozlosována do dvou skupin,
z nichž do semifinále postoupila
první dvě ze skupiny. Ta se následně utkala v boji o medaile.
Turnaj byl jako vždy velmi
dobře organizačně zabezpečen

Účastníci volejbalového turnaje v Přílepích.

a hráči i diváci si mohli pochutnat na spoustě specialit z udírny
a grilu. Touto cestou chceme poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a hlavně vedení
obce a školy, které nám umožnilo
opět uspořádat tuto sportovní akci
v prostorách přílepské tělocvičny
a školních hřišť.
Sokol Přílepy - oddíl volejbalu
Konečné pořadí:
1.

Sokol Bystřice
pod Hostýnem

2.

Sokol Přílepy A

3.

Sokol Přílepy Z

4.

SKK Tatanka Zlín

5.

Sokol Kostelec
u Holešova

6.

SK Zlín

7.

VK Púchov A

8.

Sokol Holešov

9.

VK Púchov B
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Soutěž Holešovska
Tradiční třicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 15/2011, přičemž všichni poznali, že jde o nestárnoucí
šansonově laděnou písničku „Zamilovaná“ (hudba Francis Cabrel a text
Zdeněk Rytíř), kterou zpívá Lenka Filipová. První vylosovanou výherkyní
je Petra Chovanečková z Holešova, druhou vylosovanou je
další Holešovanka Libuše Bátrlová - obě si pochutnají v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět - Olze Logajové
a Ľubici Hrudíkové - obě jsou
z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová.
gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička původně italské provenience jmenuje a kdo z našich interpretů ji zpívá...?
„Když stíny se na střechách lámou a budeš zas sám, když
podvečer zavoní slámou, já radu ti dám...“
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

Proběhly Ozvěny židovské kultury

Od pátku 16. do neděle 18. září proběhla v Holešově série několika akcí, kterou pod názvem Ozvěny židovské kultury připravila Olam
Společnost Judaica za podpory Zlínského kraje. Programová nabídka
zahrnovala například poslechový pořad „100 let izraelské písně“, projekci filmu Jakub Lhář, představení divadla Hvizd, přednášku „Známý
neznámý Ladislav Fuks“ anebo koncert vynikající ostravské klezmerové
kapely Simcha (na snímku).
Text Robert Rohál, foto Jiří Vojáček
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
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http:www.holesov.cz.
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Akce na nejbližších 14 dnů
• středa 7. 9. - srpen 2012 - Sigmund Freud a Franz Kafka očima 100
českých a slovenských výtvarníků - výstava v holešovském zámku
• úterý 13. 9. - 2. 10. Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ
Holešov - zámek Holešov
• pondělí 19. až neděle 25. 9. - Výstava terarijních zvířat, hmyzu, kaktusů a mořských mušlí - kino Svět Holešov
• úterý 20. 9. akční scifi film
Transformers 3 - kino Svět
od 17.00 a 19.45
• středa 21. 9. hudební komedie V peřině - kino Svět
od 17.00 a 19.30
• čtvrtek 22. 9. vlakem
za 1 Kč na tratri Kroměříž
- Hulín - Holešov - Bystřice
pod Hostýnem
• čtvrtek 22. až neděle 25. 9.
- 2. ročník hudebního festivalu Musica Holešov, začátek
22. 9. v 19.30, hlavní sál
holešovského zámku
• sobota 24. 9. thriller Intimní past - kino Svět od 17.00
a 19.30
• pondělí 26. 9. drama Cigán kino Svět od 17.00 a 19.30
Na výstavě absolventů ZUŠ
• úterý 27. 9. fantasy/drama
Holešov uvidíte napodobeniny
Strom života - kino Svět
slavných výtvarných děl.
od 17.00 a 19.30
• úterý 27. 9. - neděle 27. 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
• sobota a neděle 1. a 2. 10. artistická show JOO - Berousek - parkoviště Tesco Holešov 13.00, 15.00 a 17.00, pro veřejnost zdarma
• pondělí 3. 10. artistická show JOO - Berousek - parkoviště Tesco
Holešov 17.30, pro veřejnost zdarma
• sobota až pondělí 1. - 3. 10. Výstava ovoce a výpěstků - areál zahrádkářů Dlažánky. Tradiční výstava ovoce zahrádkářů z Holešova,
Dobrotic a dalších organizací

