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Co vy na to, pane starosto?

Do Holešova míří další stamiliony

Přibude Romů?

Holešovem běží zaručené zprávy o tom, že 
se mají do ulice Bořenovská přistěhovat další 
stovky Romů z jiných měst a že město prý má 
z toho i nějakým způsobem profitovat.

„Podobné nesmyslné fámy se dostaly i ke mně. 
Chtěl bych tímto rozptýlit obavy občanů, kteří mají 
pochopitelný strach, že by například situace u nás 
mohla vyústit do občanských nepokojů z minulých 
dnů ve Šluknovském výběžku. Nové sociální byty pro 
tyto Romy mají podle těchto fám vyrůst v Bořenovské 

ulici - na místě bývalé drůbežárny. Na výstavbu nájemních domů v této 
lokalitě však doposud nebylo vydáno ani stavební povolení. Vedení 
města nemá informace o tom, že by tyto byty měly sloužit k sociálnímu 
bydlení. A v souvislosti s výmysly o tom, kolik peněz má město údajně 
za nastěhování Romů do Holešova dostat, chci zdůraznit, že vedení 
města rozhodně o ničem takovém nejednalo a jednat nehodlá.“

(sov)     

Zlín (frs) - Čtyři investiční zá-
měry v oblasti dopravy schválili 
na svém zářijovém jednání krajští 
radní. Mezi nimi i několik let při-
pravovaný jihovýchodní obchvat 
města. Informovala o tom mluvčí 

Zlínského kraje Gabriela Sýkorová 
Dvorníková. Stavba o celkových 
nákladech ve výši 382,847 milionu 
korun má probíhat v období od dub-
na 2012 do listopadu 2013. 

Pokračování na str. 2

Charita Holešov pořádá 
v příštím týdnu tradiční sbírku šat-
stva a dalších věcí, které budou 
následně poskytnuty sociálně po-
třebným osobám. 

Podrobnosti na str. 5

Holešov (red) - I v letošním 
roce se město Holešov spolupodíle-
lo na branně bezpečnostní akci Den 
bez aut, která se uskutečnila 22. září 
na hřišti 1. Základní školy Holešov. 
Více na str. 4 a na www.holesov.cz

Bude sbírka Den bez aut

Druhý ročník festivalu Musica Holešov byl 
především ve znamení nadšeně přijaté premiéry 
barokní opery G. F. Händela Acis a Galatea. Po-
dobné hudební produkce se v zámku konaly před 
250 lety. Součástí festivalu byla dále vystoupení 
předních českých interpretů v oblasti nejen vážné 
hudby. Programovou pestrost rozšířily hudební, 
výtvarné a dramatické dílny pro děti a jejich 
rodiče. S velkým zájmem a ohlasem se setkalo 
představení nazvané Miniopery v provedení 
Dětské opery Praha autorského tandemu Uhlíř 
- Svěrák (viz fotografie). Více o festivalu uvnitř 
listu a na www.holesov.cz

Festival vrátil po 250 letech do zámku barokní operu
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Pokračování ze str. 1
Jihovýchodní obchvat Holešo-

va vznikne propojením silnic II/490 
a II/438 mimo zastavěnou oblast 
města. Realizace obchvatu umožní 
vyloučit ze středu města tranzitní 
dopravu ve směru Zlín - Bystřice pod 
Hostýnem, která zde v současné 
době představuje značnou dopravní 
zátěž. „Ještě vyššího efektu bude 
dosaženo po výstavbě rychlostní 
komunikace R49 v úseku Hulín - Ho-
lešov, kdy bude ze středu města vy-
loučena i tranzitní doprava ve směru 
Hulín - Bystřice pod Hostýnem. Stav-
ba obchvatu si vyžádá vybudování 
mostu nad železniční tratí, nové styč-
né křižovatky silnic II/490 a II/438, 
jednopólového mostu a opěrné zdi, 

Do Holešova míří další stamiliony.
Stavba obchvatu by měla začít příští rok na jaře

Trasa jihovýchodního obchvatu Holešova protíná silnice  
do Žop a Přílep. Foto František Sovadina

dvou nových křižovatek se silnicemi 
III. třídy či přeložek inženýrských 
sítí,“ uvedla mluvčí kraje. 

Vedle holešovského obchva-
tu schválila krajská rada peníze 
i na další dopravní akce. Konkrétně 
se jedná o propojení silnic II/150 
a II/438 u Bystřice pod Hostýnem, 
rekonstrukci silnice II/432 mezi obcí 
Cetechovice a křižovatkou se silnicí 
I/50 a 3. etapu rekonstrukce silni-
ce II/487 v úseku Nový Hrozenkov 
- Podťaté. Tyto investiční akce si 
dohromady vyžádají náklady pře-
sahující půl miliardy korun. Hrazeny 
budou z rozpočtu Zlínského kraje, 
z prostředků krajem zřizované orga-
nizace Ředitelství silnic Zlínského 
kraje a z velké části z fondů EU.

Předsedkyně holešovské základní organizace Českého svazu za-
hrádkářů (ZO ČZS) požádala redakci Holešovska, aby uvedla na pravou 
míru informace z jiných regionálních médií, podle nichž se měla v měsíci 
říjnu konat v Holešově výstava podzimních plodů v Domě zahrádkářů. „Tato 
informace se dostala do médií nejspíše omylem. Určitě ji neposkytl nikdo 
z členů výboru základní organizace, protože jsme dohodnuti, že výstavu 
ovoce děláme vždy jedenkrát za dva roky. V letošním roce jsme pořádali 
výstavu mečíků na přelomu měsíců července a srpna a jinou výstavu již 
neplánujeme,“ sdělila předsedkyně ZO ČZS Holešov Vlasta Čablová.

Zahrádkáři výstavu nechystají
Město Holešov zveřejňuje záměr prodeje městských  nemovitostí - 

dům č.p. 64 stojící na pozemku p.č. 137/1, pozemek p.č. 137/1 o výměře 
718 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov. Uvedený dům 
obsahuje - 5 bytových jednotek o velikosti 2+1, 3 bytové jednotky o ve-
likosti 1+1, nebytové prostory. Dále je z pozemku p.č. 137/1 přístupno 
i zázemí domu č.p. 1645. Na tomto pozemku může být  v případě prodeje 
zřízeno věcné břemeno bezplatně - za minimální kupní cenu 3.300.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené.                                                                                                                                        

Zájemci o koupi těchto nemovitostí musí podat žádost písemně 
v zalepené obálce s výrazným označením „Neotevírat - nabídka č.p. 
64“, 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. Podrobnosti najdete na úřední 
desce nebo je podá odbor investic, silničního hospodářství a údržby města 
Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 459.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 
v pátek 21. října od 7.30 do 15.30 hodin přerušena dodávka elektrické 
energie v části obce Dobrotice.  

Záměr prodeje nemovitosti

Vypnutí elektřiny v Dobroticích
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Holešov (frs) - V polovině září byl hasičům 
na tísňovou linku oznámen únik neznámé látky 
do řeky Rusavy v oblasti Rybníčky. Na místo 
události vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči 
z Holešova a přijela i profesionální jednotka 
z Bystřice pod Hostýnem. Na místo události 
byly povolány také osoby odpovědné za ži-
votní prostředí ve městě Holešov. Naštěstí se 
nejednalo o reálné znečištění řeky, ale pouze 
o taktické cvičení. 

„Jednotka HZS PS Holešov jela proti prou-
du řeky k nahlášenému místu. Zde byl potvrzen 
únik a jednotky SDH města Holešov a jednotka 
HZS PS Bystřice byly instruovány o novém 
místu lokace a byly směřovány na brod přes 
řeku Rusavu u místní oblasti Rybníčky v Ho-
lešově. Zde byla po průzkumu nainstalována 
vzdouvací přepážka a po vytvoření provizorní 
hráze a ustálení hladiny bylo prováděno jímání 
uniklé látky za pomoci sorbentu a poté se konal 
jeho následný sběr z vodní hladiny,“ popsal 
část cvičení velitel jednotky SDJH Holešov 
Martin Horňák. 

Jak dodal, toto cvičení mělo za úkol prově-
řit schopnosti jednotek požární ochrany a pra-
covníků životního prostředí reagovat na možný 
vznik takovéto události. Po ukončení cvičení 
proběhlo jeho vyhodnocení v budově hasičské 
stanice v Holešově.

V regionu se konala speciální taktická cvičení
Rusavu zamořila nebezpečná látka, v Nestlé zase unikl čpavek

Speciální taktické cvičení ha-
siči absolvovali také 9. září. Ná-
mětem cvičení byl zásah po úniku 
čpavku v areálu podniku na výrobu 
cukrovinek Nestlé - Sfinx Holešov. 
Cvičení mělo prověřit nejen činnost 
jednotek profesionálních i dobro-

volných hasičů, ale také chování 
firmy, pracovníků krizového štábu 
podniku a zaměstnanců při naříze-
né evakuaci. Cvičení se účastnili 
také zástupci odboru životního pro-
středí města a odborníci na školení 
a výcvik hasičů.

Cvičení v Nestlé mělo prověřit také chování firmy - pracovníků krizového štábu podniku  
a zaměstnanců při nařízené evakuaci.

Po vytvoření provizorní hráze a ustálení hladiny hasiči provedli  
jímání uniklé látky.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• HUBNUTÍ najisto. Analýza stavby vašeho těla 
- zdarma. Tel. 604 505 687, www.slenkou.na-
hubnuti.cz 
• Pronajmu byt 3+1 s lodžií na sídlišti Novosa-
dy. Tel. 605 401 173.
• Hledám programátora (html, php, mysql) na pravi-
delnou výpomoc s menšími projekty (práce na 5-10 
h týdně). Vhodné i pro studenty. Informace na mar-
ketingluxor@gmail.com. Mobil: 773 114 400.

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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Peer program na gymnáziu se rozšířil o šikanu a kyberšikanu

Týden mobility a Evropský den bez aut se konaly i v Holešově

V uplynulém školním roce pokračoval vrs-
tevnický Peer program na holešovském gymná-
ziu opět úspěšně. Tohoto projektu se zúčastnilo 
celkem 16 žáků školy, kteří pod vedením Elišky 
Víznerové a Jirky Kořínka, absolventů gymnázia 
působících v roli školitelů, absolvovali během roku 
celkem 8 pracovních setkání a dva víkendové po-
byty, na kterých se připravovali na svou roli při pů-
sobení na školách. Letos se k původnímu tématu 
protidrogové výchovy přičlenilo téma neméně ak-
tuální - téma šikany a kyberšikany, které se dostalo 
do popředí žebříčku rizikových jevů u dnešních 
dětí. V květnu a červnu navštívily dvojice gymna-
zistů všechny holešovské základní školy, dále ZŠ 
ve Fryštáku a v Břestu a také třídy ve své mateř-
ské škole, a realizovaly zde svůj připravený pro-
gram, který byl opětován zájmem ze strany žáků.

Letošní program bude pokračovat s novými 
školiteli, kteří se na svou roli budou připravovat 
opět za pomoci svých starších spolužáků; téma 
Peer programu zůstává pro tento rok stejné. Všich-
ni žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, kteří 
se na úspěšné realizaci Peeru podíleli, si zaslouží 
poděkování. Dále děkuji Elišce a Jiřímu za vstříc-
nost a spolupráci při realizaci tohoto projektu, 
děkuji za pomoc i kolegovi Mgr. Janu Koláčkovi.

Mgr. Svatava Ságnerová, 
školní metodik prevence

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Účastníci Peer programu na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov.

Středisko volného času - TYMY ve spolupráci s městem Holešov, 
policejní školou, Policií ČR a ČČK uspořádalo také v letošním roce bran-
ně bezpečnostní akci Den bez aut. Akce se uskutečnila 22. září na hřišti 
1. Základní školy Holešov. Akce byla určena žákům 1. stupně všech tří 
holešovských škol. Evropský Den bez aut zahájili místostarostové města 
Holešova - pan Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Pracovníci střediska 
společně s ostatními partnery připravili pro děti deset stanovišť, kde plniliy 
různorodé zajímavé disciplíny. Například chůze na chůdách, severská chůze 
s holemi, jízda zručnosti na kole, první pomoc, dopravní značky, jízda na ko-
loběžce, jumping trampolínky a další. Školáci si mohli také vyzkoušet, jak se 
žije handicapovaným, byla pro ně připravena dráha na invalidním vozíku, 
zkoušeli také přejet přes překážku. Symbolem celé akce byl  i v letošním 
roce papírový vlak z krabic, ke kterému každá třída přidala svůj vlastnoručně 
„vyrobený“ vagón. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli - městu 
Holešov, 1. Základní škole, ČČK, policejní škole, Tomáši Dvorníkovi, BESI-
PU. Poděkování si zaslouží také školáci všech tří holešovských základních 
škol za aktivitu a nasazení při plnění všech úkolů.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

Své umění na chůdách předvedl místostarosta Holešova Jaroslav 
Chmelař. Děti si vyzkoušely také jízdu na invalidním vozíku. 

Foto Jana Zapletalová. Více foto na www.holesov.cz  

Holešov (sov) - V pondělí 26. září okolo desáté hodiny dopoledne 
oslovily v ulici Tovární dvě neznámé ženy zhruba ve věku třiceti až čtyřiceti 
let jednačtyřicetiletého místního muže a nabízely mu sexuální služby. „Muž 
odmítal, proto se ho snažily přemluvit a při tom se ho dotýkaly na hrudi. 
Když neuspěly, nasedly do osobního automobilu Škoda Octavia modré 
barvy a odjely. Poté si muž zkontroloval náprsní kapsu bundy. Zjistil, že mu 
chybí tři a půl tisíce korun,“ uvedla policistka Simona Kyšnerová. Policisté 
nyní po pachatelkách trestného činu krádeže pátrají. Hledají ženu, která je 
asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má dlouhé černé vlasy a je snědší pleti. 
Na sobě měla modré rifle a bílou halenku. Druhá asi o deset let starší žena 
je vyšší plnoštíhlé postavy s rezavými vlasy po ramena. Také ona má snědší 
pleť. V případě dopadení jim hrozí až dva roky vězení.

Pozor na zákeřné prostitutky Holešov (sov) - Ke vloupání 
do rodinného domu v okrajové čás-
ti Holešova došlo v pondělí 26. září 
ráno. Zloděj zřejmě vyčkal na oka-
mžik, kdy šedesátiletá majitelka 
domu odešla brzy ráno do práce, 
a poté vnikl na dvůr. Z neuzamče-
né garáže vzal sekeru, kterou roz-
bil okno. Poškozeným oknem se 
následně dostal do domu. Poté 
měl již volný přístup do všech míst-
nostní. Prohledal všechny pokoje. 
Z kuchyně odcizil pět set korun, 
z ložnice pak dvě vkladní knížky 

Pachatel se vloupal do domu 
s ukradenou sekerou v ruce

a sedmnáct tisíc korun. Nakonec 
si otevřel vstupní dveře a odešel 
neznámo kam. Majitelce tak tímto 
jednáním způsobil škodu téměř 
osmnáct tisíc korun.

„Policisté provedli ohledání 
místa činu, zajistili stopy a pořídi-
li fotodokumentaci. Po pachateli 
trestných činů krádeže, poškození 
cizí věci a porušování domovní 
svobody nyní intenzivně pátrají. 
Po dopadení mu hrozí až tři roky 
vězení,“ uvedla Simona Kyšnerová 
z krajského policejního ředitelství. 
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Odborné učiliště Holešov 
pořádá každoročně protidrogo-
vý kurz pro žáky prvního ročníku 
za finančního přispění Městského 
úřadu v Holešově.  Uvědomu-
jeme si, že přechod ze základ-
ní školy na střední školu je pro 
studenty velmi náročný. Nejistota 
z neznámého prostředí, z nových 
spolužáků a učitelů trápí většinu 
z nich. Během září tedy studenti 
1. ročníků se svými učiteli odjedou 
na 3 až 4denní pobyt do přírody. 
Zde formou her poznají své nové 
spolužáky i učitele a seznámí se 
s problematikou drog. Vyzkouší si 
netradiční aktivity, spolupráci i dis-
kusi při společném tvoření či řešení 

Radnice podporuje protidrogovou prevenci na odborném učilišti
zvláštních úkolů. Důraz je kladen 
na pozitivní atmosféru a možnost 
projevit různé schopnosti, doved-
nosti a zájmy. 

 Tento rok se kurz uskuteč-
nil ve dnech 13. až 16. 9. 2011 
na chatě Grůň na Rusavě. Pro 
studenty zde byla připravena řada 
přednášek, peer program VPŠ 
a SPŠ MV Holešov (policejní škola) 
a velké množství volnočasových 
aktivit. Přednášky probíhaly for-
mou interakce s žáky, doplněné 
různými hrami. Studenti spolupra-
covali velmi dobře a seznámili se 
s nejdůležitějšími pojmy z oblasti 
drogové problematiky. Tyto před-
nášky bývají rozděleny do bloků, 

ve kterých se účastníci dozvědí, 
co je to droga, závislost psychická 
či fyzická, základní rozdělení drog 
a mohou si vyslechnout příběhy 
a skutečnosti, které se drog týkají.

Naše škola spolupracuje 
s peer programem již delší dobu. 
V projektu peer jsou mladí lidé, 
kteří informují zábavnou formou 
mládež blízkou svému věku. Je 
totiž dokázáno, že lidé raději přijí-
mají informace o této problematice 
od svých vrstevníků. Jelikož jsou 
v tomto programu dobrovolníci, 
předpokládá se, že je problema-
tika drog zajímá a že rádi předají 

informace, které nashromáždili, 
ostatním. Přednášky měly velký 
ohlas a rozhodně je žáci nepoklá-
dali za ztrátu času, ale za zajímavě 
prožité čtyři dny školního roku. 

Cílem kurzu je pomoci mladé-
mu člověku při uvědomění si své 
vlastní hodnoty a pomoci při hledání 
životní orientace v dnešním složitém 
světě. Poděkování patří Městskému 
úřadu v Holešově za finanční pod-
poru projektu. Bez jeho podpory by 
se tento kurz, který pomáhá mladým 
lidem, nemohl uskutečnit.

Mgr. Radek Straka 
učitel OU Holešov

Děti spolu s paní vychovatelkou školní 
družiny 1. ZŠ Holešov by rády touto cestou po-
děkovaly za spolupráci s holešovskými zahrád-
káři, konkrétně paní Čablové a panu Svobodovi 
za umožnění moštování ovoce.

Byl to pro děti úžasný zážitek vidět, jak 
vzniká mošt z jablíček, která si samy nasbí-
raly na školní zahradě. Pod dohledem pana 
Svobody zvládly celý proces až k samotnému 
moštu. V Domě zahrádkářů jsme ještě měli 
možnost vidět i vaření povidel. Těmito dnes již 
málo obvyklými pracemi naše oddělení školní 
družiny zahájilo letošní s názvem „Ten dělá to 
a ten zas ono“.                                                                        

Dagmar  Imramovská 
vedoucí vychovatelka

Děti z družiny 1. Základní školy si v areálu holešovských zahrádkářů vyzkoušely, jak se dělá mošt.  

Poděkování zahrádkářům

Půl roku uběhlo jako voda 
a nastal čas opět nahlédnout 
do svých šatníků a zhodnotit, 
které svršky a jiné látkové věci 
domácí spotřeby je již nutné vyřa-
dit a uvolnit místo pro nové.

V tomto případě je tu opět 
Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Brou-
mov a s ní spojená již tradičně konaná akce 
sběru šatstva, která Vám nabízí možnost, jak se 
těchto věcí zbavit a zároveň prospět společnosti 
několika způsoby. Přispěním pomůžete sociálně 
potřebným občanům, poskytnete dočasnou práci 
osobám, které se stěží uplatňují na trhu práce, 
také odlehčíte komunálnímu odpadu, protože 
nepoužitelný humanitární materiál diakonie dále 
ekologicky zpracovává. Budeme rádi za kaž-

Humanitární sbírka šatstva 10. - 13. října 2011
dý Váš příspěvek, ať už věcný zahrnující čisté 
ošacení všech velikostí, lůžkoviny, deky, školní 
a sportovní potřeby, kabelky, batohy, hračky... 
nebo také finanční, kterým pomůžete pokrýt 
náklady spojené s odvozem šatstva na kontaktní 
místo, odkud bude zásilka vypravena speciálním 
vlakem do Broumova.

Pro účely shromažďování Vaší materiální 
pomoci jsou zapůjčeny prostory kina Svět Ho-
lešov, kde se na Vás ve dnech 10. - 13. října 
mezi 8.00 - 16.00 hod. těší ochotné a usměva-
vé dobrovolnice. Všem zúčastněným předem 
děkujeme.
Upozornění: Před budovou kina Svět nelze 
parkovat auto.

Gabriela Botosová, Dis.
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Přijaté usnesení č. 337/2011 - N 
2258 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o provedení 
záchranného archeologického vý-
zkumu s Ústavem archeologické 
památkové péče Brno, veřejná 
výzkumná instituce, Brno, Kalou-
dova 30, IČ 48511005, pro akci 
„Holešovsko sever - kanalizace 
- stavba 1 - Holešov, Količín, Tuča-
py“ v předloženém znění.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 338/2011 - 
N 2263 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit 1. obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2011 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a 2. obec-
ně závaznou vyhlášku č. 2/2011 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů dle předložených návrhů. 
Zodpovídá: Ing. František Fuit. 
Termín: 12. 09. 2011.  
Přijaté usnesení č. 339/2011 - N 
2268 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit uzavření smlouvy 

Usnesení z 18. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 12. září 2011

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 12. září 2011   

o partnerství při přípravě a realizaci 
integrovaného projektu IVVS ZK 
(informační, varovný a vyrozumí-
vací systém) se Zlínským krajem 
dle předloženého znění.  Zodpo-
vídá: Ing. Ivan Slezák. Termín: ZM 
12. 09 .2011.
Přijaté usnesení č. 340/2011 - 
N 2264 Rada města Holešova   
schválila zřízení věcného bře-
mene - právo vstupu na měst-
ský pozemek p.č.137/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 
718 m2, k.ú. Holešov, pro man-
žele Erika a Lenku Bakalíko-
vy, bytem Holešov. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 341/2011 - N 
2262 Rada města Holešova do-
poručila  Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit zveřejnění záměrů 
prodeje: 1. domu čp. 64 stojícího 
na pozemku p.č. 137/1 a pozem-
ku p.č. 137/1 o výměře 718 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, 2. domu bez čp/če 
stojícího na pozemku p.č. 137/3 
a pozemku p.č. 137/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, 
vše k.ú. Holešov, a 3. domu čp. 64 
stojícího na pozemku p.č. 137/1, 

pozemku p.č. 137/1 o výměře 718 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
domu bez čp/če stojícího na po-
zemku p.č. 137/3 a pozemku p.č. 
137/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 80 m2 a části městského 
pozemku p.č. 138, zahrada, o vý-
měře cca 60 m2, vše k.ú. Holešov,  
dle předložených návrhů.  Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 12. 09. 2011.  
Přijaté usnesení č. 342/2011 
- N 2266 Rada města Holešo-
va schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Jiřím Luňákem, by-
tem 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 13.09.2011 
do 30. 06. 2012. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 343/2011 - 
N 2267 Rada města Holešova   
schválila uzavření nájemní smlou-
vy s Lenkou Rygálovou, bytem 
Holešov, na užívání bytu č. 4, vel. 
2+kk, o výměře 32 m2 v městském 
domě čp. 1671 na ul. Bořenovská 
v Holešově, a to na dobu určitou 
od 13. 09. 2011 do 31. 10. 2011 

jako azylové ubytování.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 344/2011 - 
N 2156 Rada města Holešova   
vzala na vědomí souhrn usnese-
ní komisí rady města a výborů 
zastupitelstva města za období 
07-08/2011.  
Přijaté usnesení č. 345/2011 - N 
2259 Rada města Holešova   do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  smlouvu o bezú-
platném převodu nemovitostí bez 
omezujících podmínek č. UZSVM/
BKM/783/2011-BKMM s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových týkající se převodu 
pozemků pod místními komunika-
cemi v Holešově, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 12.09.2011.  
Přijaté usnesení č. 346/2011 - N 
2155 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 29. srpna 2011.   
 

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

 Luděk Hradil
  ověřovatel zápisu                                                                           

Přijaté usnesení č. 100/2011 - N 847 
Zastupitelstvo města Holešova schvá-
lilo předložený a doplněný program 
jednání Zastupitelstva města Hole-
šova konaného dne 12. září 2011.  
Přijaté usnesení č. 101/2011 - N 
848 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo ověřovateli zápisu 
Libora Lišku a Josefa Bartoška.  
Přijaté usnesení č. 102/2011 - N 849 
Zastupitelstvo města Holešova schvá-
lilo návrhovou komisi ve složení: Lud-
mila Štaudnerová, Ing. Miroslav Str-
nad a MUDr. Lenka Dúbravčíková.  
Přijaté usnesení č. 103/2011 - N 
850 Zastupitelstvo města Holešova 
vzalo na vědomí informaci o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ho-
lešova ze dne 27. června 2011.  
Přijaté usnesení č. 104/2011 - N 851 
Zastupitelstvo města Holešova vzalo 
na vědomí informaci starosty města 
o činnosti orgánů města od posled-
ního jednání Zastupitelstva města 
Holešova.  
Přijaté usnesení č. 105/2011 - N 
876 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo dodatky ke zřizova-
cím listinám příspěvkových orga-
nizací: - dodatek č. 6 ke zřizovací 
listině 1. Základní školy Holešov 
- dodatek č. 8 ke zřizovací listině 
2. Základní školy Holešov - do-
datek 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 ško-
ly, Holešov, Grohova 1392, okres 

Kroměříž - dodatek č. 7 ke zřizo-
vací listině Mateřské školy Sluníč-
ko Holešov - dodatek č. 6 ke zři-
zovací 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 orga-
nizace - dodatek č.11 ke zřizovací 
listině Městského kulturního stře-
diska Holešov, příspěvková orga-
nizace dle předložených návrhů. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 106/2011 - N 
882 Zastupitelstvo města Holešo-
va I vzalo na vědomí rozpočtové 
opatření města Holešova č. 7/2011 
dle předloženého návrhu v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města 
Holešova ze dne 20. 12. 2010. II 
schválilo rozpočtové opatření města 
Holešova č. 8/2011 dle předložené-
ho a doplněného návrhu v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 107/2011 - N 
884 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo 1. obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství a 2. obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2011 o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  dle před-
ložených a upravených návrhů.  
Zodpovídá: Ing. František Fuit. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 108/2011 - N 
886 Zastupitelstvo města Holešo-
va  I schválilo uzavření smlouvy 
o partnerství při přípravě a realizaci 
integrovaného projektu „IVVS ZK“ 
(informační, varovný a vyrozumí-
vací systém) se Zlínským krajem 
dle předloženého znění a II pověři-
lo    starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka podpisem této smlouvy. 
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 109/2011 - N 
875 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo podle § 6 odst. 5) 
písm. b) a § 47 odst. 5) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zadá-
ní změny č. 17 územního plánu 
města Holešova dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Rado-
mír Šťastný. Termín: bezodkladně  
přijaté usnesení č. 110/2011 - N 
864 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo prodej městské-
ho pozemku p.č. 2780/16, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Ho-
lešov, Dušanu Dohnalovi, bytem 
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.  
Smlouva bude uzavřena v ter-
mínu do 30.11.2011. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způso-
bené nabyvatelem pozbývá toto 
usnesení platnost.  Zodpovídá: 

Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 111/2011 - N 
865 Zastupitelstvo města Holešova   
schválilo 1.  zveřejnění záměru pro-
deje městských pozemků p.č. 685/5, 
zastavěná plocha, o výměře 24 m2, 
p.č. 685/6, zastavěná plocha, o vý-
měře 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 

a p.č. 685/13, zastavěná plocha, 
o výměře 22 m2, vše k.ú. Všetu-
ly, a 2. zveřejnění záměru prodeje 
městského pozemku p.č. 2837/6, za-
stavěná plocha, o výměře 20 m2, k.ú. 
Holešov, dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 112/2011 - N 
867 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru prode-
je části městského pozemku p.č. 
772/1, ostatní plocha, o výměře cca 
50 m2, k.ú. Holešov, dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně 
přijaté usnesení č. 113/2011 - N 868 
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo zveřejnění záměru prode-
je městského pozemku p.č. 750/57, 
ostatní plocha, o výměře 328 m2, 
k.ú. Všetuly, dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  

Pokračování na str. 7
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Tel.: 737 145 008, 604 678 629 
www.najistodocista.cz

Prádelna + úklid 
NAjISTODOčISTA

praní, mandlování, chemické čistění ekologickou 
cestou /sběrna/, mokré čistění koberců, 
velkoplošné čistění mycím automatem, 
kompletní úklid domácností a firem.

Otevírací doba:
  PO, ST  7.00 - 16.00 hod.
  ÚT, ČT 7.00 - 15.00 hod.
  PÁ 7.00 - 13.00 hod.

Provozovna:  
Novosady 1244, Holešov

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 12. září 2011   

Pokračování ze str. 6
Přijaté usnesení č. 114/2011 - N 
878 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru prode-
je městského pozemku p.č. 496/3, 
zahrada, o výměře 207 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 115/2011 - N 
869 Zastupitelstvo města Hole-
šova neschválilo 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 vlast-
nictví města Holešova.  Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 116/2011 - N 
873 Zastupitelstvo města Holešo-
va I schválilo smlouvu o bezúplat-
ném převodu nemovitosti s ome-
zujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/1466/2011-BKMM s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových týkající se převodu budovy 
čp. 1409 na ul. Havlíčkova v Holešo-
vě dle předloženého návrhu. II pově-
řilo starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka podpisem této smlouvy. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 117/2011 - N 
879 Zastupitelstvo města Hole-
šova neschválilo 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: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 118/2011 - N 
883 Zastupitelstvo města Holešova 
I schválilo smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí bez omezujících 
podmínek č. UZSVM/BKM/783/2011-
BKMM s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových týkající 
se převodu pozemků pod místními 
komunikacemi v Holešově, dle před-
loženého návrhu. II pověřilo staros-
tu města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
podpisem této smlouvy. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 

bezodkladně. Přijaté usnesení č. 
119/2011 - N 863 Zastupitelstvo 
města Holešova schválilo prodej 
domu čp. 1030 stojícího na po-
zemcích p.č. 45/2, p.č. 45/7 a p.č. 
3701/8 a pozemky p.č. 45/2, zasta-
věná 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 ná-
dvoří, o výměře 9 m2, domu bez 
čp/če stojícího na pozemku p.č. 
45/9 a pozemek p.č. 45/9, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 
182 m2, vše k.ú. Holešov, společ-
nosti EL-ENG s.r.o., se sídlem 
v Holešově, IČ 27693554, za kupní 
cenu 6.050.000 Kč + náklady s pro-
dejem spojené. Smlouva bude 
uzavřena v termínu do 31. 10. 
2011. Po marném uplynutí uvede-
né lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 120/2011 - N 872 
Zastupitelstvo města Holešova schvá-
lilo prodej domu čp. 543 stojícího 
na pozemku p.č. 1415/1 a pozemku 
p.č. 1415/1, zastavěná plocha a ná-
dvoří, 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 prode-
jem 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: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 121/2011 - N 
870 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo zveřejnění záměru 
prodeje budovy čp. 538 stojící 
na pozemku p.č. 1403/1 a pozem-
ku p.č. 1403/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 160 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 122/2011 - N 
885 Zastupitelstvo města Holešova  
schválilo zveřejnění záměrů prodeje:  
1.  domu čp. 64 stojícího na pozem-
ku p.č. 137/1 a pozemku p.č. 137/1 
o výměře 718 m2, zastavěná plocha 

a nádvoří, vše k.ú. Holešov,  2.  domu 
bez čp/če stojícího na pozemku p.č. 
137/3 a pozemku p.č. 137/3, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 80 
m2, vše k.ú. Holešov, a 3.  domu čp. 
64 stojícího na pozemku p.č. 137/1, 
pozemku p.č. 137/1 o výměře 718 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, domu 
bez čp/če stojícího na pozemku p.č. 
137/3 a pozemku p.č. 137/3, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 80 
m2 a části městského pozemku p.č. 
138, zahrada, o výměře cca 60 m2, 
vše k.ú. Holešov,  dle předložených 
návrhů. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 123/2011 - N 
874 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo uzavření dohody 
o uznání dluhu a plnění závazků 
ve splátkách s Jiřím Valdem, by-
tem Holešov, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 124/2011 - N 
880 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo žádost Dany Polákové 
(dříve Jandalové), bytem Holešov, 
o změnu kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky č. 1195/4 o vel. 
2+1 v domě čp. 1193, 1194 a 1195 
na ul. U Letiště v Holešově spo-
čívající v prodloužení doby úhra-
dy kupní ceny ve výši 649.420 Kč 
do 30.11.2011 a v přistoupení man-
žela Milana Poláka k uzavřené kupní 

smlouvě na prodej této bytové jednot-
ky. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 125/2011 - N 
881 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo uzavření dohody 
o uznání dluhu a plnění závazků 
ve splátkách s:  - Milanem a Mar-
garétou Pilovými, bytem Holešov, 
- Michalem a Helenou Gaboro-
vými, bytem Holešov, - Angeli-
kou Pačajovou, bytem Holešov, 
- Květoslavou Oračkovou, bytem 
Holešov, - Peterem Pilem, bytem 
Holešov, - Zdeňkou Daňkovou, 
bytem Holešov, - Jánem a Ilonou 
Gaborovými, bytem Holešov, - 
Vlastou Tiefenbachovou, bytem 
Holešov, - Robertem Michalem, 
bytem Holešov a  - Davidem a Jar-
milou Gaborovými, bytem Ho-
lešov, dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 126/2011 - N 
888 Zastupitelstvo města Holešova    
schválilo plán činnosti kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Hole-
šova na II. pololetí roku 2011 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Jaromíra Čajková, předsedkyně KV. 
Termín: průběžně.       

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

 Libor Liška, ověřovatel zápisu  
Josef Bartošek, ověřovatel zápisu 
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Mladý akvarista z Martinic 
Petr Matula se věnuje akvaristice 
teprve šest let, přesto už teď pa-
tří v tomto oboru mezi elitu. Radí 
na různých akvaristických interne-
tových stránkách svým kolegům 
a založil akvaristický spolek KAS 
(Kroměřížský akvaristický spo-
lek). Stal se jeho předsedou a byl 
zvolen jednohlasně. Je výrobcem 
a distributorem hnojiv pro akvarijní 
rostliny a už teď patří mezi přední 
odborníky akvaristiky u nás.

Akvaristický spolek KAS 
uspořádal 17. září velmi zdařilou 
AKVA-TERA burzu v jídelně kro-
měřížské střední odborné školy 
COPT. Na burze se sešla veřejnost 
s mnoha odborníky i prodejci, kteří 
se snažili zodpovědět jakékoliv 
dotazy návštěvníků a poradit jim 
s jejich problémy. Kromě jiného 
zde byla i přednáška o řasách 

Mladý akvarista Petr Matula z Martinic patří mezi elitu
v akváriu, které trápí nejednoho 
akvaristu. Petr Matula představil 
svůj automatický elektronický dáv-
kovač hnojiva, který sám vymyslel 
a sestrojil. Měl nachystanou také 
přednášku o založení akvária pro 
krevetky, ale z časových důvodů 
k tomu nedošlo.

Věřím, že již na další burze 
budou mít zájemci možnost vidět 
Petra Matulu v akci a poznat osobně 
další členy a činnost akvaristického 
spolku. Další podobně zaměřenou 
burzu plánují členové spolku na stej-
ném místě 3. prosince letošního 
roku. Obchodovat se tady bude 
s akvarijními rybami, rostlinami, 
teraristickou technikou a dalšími 
věcmi spojenými s tímto koníčkem.

Více o spolku a Petru Ma-
tulovi na stránkách spolku www.
akvakm.eu

Radim Ponížil
Mladý akvarista z Martinic Petr Matula se věnuje 

akvaristice šest let.

…ani v Kocourkově by se nemuseli stydět za situaci, která vznikla 
na hranici mezi mikroregiony Holešovsko a Jižní Haná… Přes dálnici - na sil-
nici z Pravčic do Hulína - postavili most. Teď ale na něj nikdo nesmí, protože 
se k němu nikdo nezná. Nechci řešit tuhle mediálně hojně propíranou 
kauzu. Jen jsem si v této souvislosti vzpomněl na český film ze šedesátých 
let s názvem Bílá paní. Tam byla situace opačná. Soudruzi ukradli nadpři-
rozenou bytost - Bílou paní komonickou, která tak nemohla splnit svůj slib 
a postavit most. Nikdo si však nedovolil připustit, že slibovaná stavba není. 
Za zvuků hudby místní občané radostně plavali řečištěm a předstírali, jakou 
radost z fiktivního mostu mají. Vlastimil Brodský v roli místního kastelána se 
sice ozval, že tam přece žádný most není, ale jeho pragmaticky smýšlející 
filmová manželka Vlasta Chramostová ho okřikla: “…drž hubu a plav…“ 
Dnes by mu nejspíše před zablokovaným mostem u Pravčic řekla: “… drž 
hubu a objeď to…“ Dvě absurdní situace, mezi nimiž je zhruba padesát let. 
První fiktivní, druhá skutečná. Tak si jen říkám, odkud kam jsme se za tu 
dobu vlastně dostali. Laskavý čtenář nechť si odpoví sám…  

František Sovadina   

…tož tak

Region (frs) - Jedním ze tří krajských místopředsedů 
vládní pravicové strany TOP 09 se stal také místostarosta 
Holešova Rudolf Seifert.  Do funkce byl zvolen na sněmu 
TOP 09 Zlínského kraje, který se konal začátkem září 
ve Zlíně.  Předsedou krajské organizace strany byl zvolen 
místostarosta Uherského Hradiště Evžen Uher. „Naším 
cílem do krajských voleb v roce 2012 je nekompromisní, 
ale čistá a slušná kampaň, která povede k volebnímu zisku, 
jenž by nám umožnil provést v našem kraji takové změny, 
které budou ku prospěchu spoluobčanů. Rozhodně odmí-
táme širokou a všeobjímající koalici,“ shrnul svůj hlavní úkol 
nový předseda krajské organizace Evžen Uher.

TOP 09 a Holešov
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 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
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Region (sov) - Na nedávném 
38. ročníku Mistrovství České republi-
ky v orbě, které se konalo v Postoup-
kách u Kroměříže, uspěli i zástupci 
z mikroregionu Holešovsko. V ka-
tegorii orba s pomocí malé domá-
cí mechanizace skončili na prvním 
místě Josef Dvořák se svým synem 
Alešem s Pravčic.  

Na obecním webu poděkoval 
úspěšným spoluobčanům i starosta 
obce Jaroslav Šašek. „Dovolte mi, 
abych jménem obce Pravčice i jmé-
nem svým tandemu Dvořák a syn 

Oráči z Pravčic byli nejlepší
poděkoval za vzornou reprezentaci 
Pravčic v tak pro obec typické disci-
plíně, jako je orba,“ napsal starosta. 

Krásný slunečný den přilákal 
na mistrovství na 6000 diváků. Zaha-
jovací brázdu vyoral pomocí pluhu ta-
ženého koňmi zlínský hejtman. V Po-
stoupkách se kromě dvou hlavních 
kategorií - klasický jednostranný pluh 
a oboustranný otočný pluh - soutěžilo 
i v kategorii orba s koňmi a orba s po-
mocí malé mechanizace. Hodnotila se 
přímočarost a hloubka orby, řemeslné 
provedení a zahlubování pluhu. 

Odbor územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov - obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností jako po-
řizovatel územního plánu obce Jankovice dle 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) v platném znění (dále jen stavební 
zákon ) oznamuje projednávání návrhu zadání 
územního plánu obce Jankovice v souladu  
s § 20 odst. 2 stavebního zákona  a v souladu 
s § 47 odst. 2) stavebního zákona. 

Návrh zadání územního plánu obce Jan-
kovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto 
oznámení, tj. od 26. 9. 2011 do 27. 10. 2011.

Návrh zadání územního plánu obce Jan-
kovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí 
na Odboru územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště 
Tovární 1407, dveře č. 309. Návštěvu lze usku-

Projednání návrhu zadání územního plánu obce jankovice

Veřejná vyhláška - projednání územního plánu Ludslavic

tečnit v úředních hodinách Po, St 7.30 - 11.00, 
12.00 - 17.00 hod. anebo mimo úřední dny v Út, 
Čt 7.30 - 11.00, 12.00 - 15.00 hod. nebo v Pá 
7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod. a na Obecním 
úřadě Jankovice v úřední dny Po, Čt 8.00 
- 11.30, 16.30 - 18.30 hod. nebo po předcho-
zí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 
573 393 041). Do návrhu zadání lze rovněž 
nahlédnout na internetových stránkách města 
Holešova (www.holesov.cz v sekci Městský 
úřad, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Územně plánovací dokumentace).

Předmětem zpracování je vyhotovení no-
vého územního plánu obce Jankovice. Návrh 
zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednot-
livě dotčené orgány státní správy, sousední 
obce, krajský úřad a obec Jankovice, pro niž 
se územní plán pořizuje. 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své 
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu 

zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad 
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah 
změny územního plánu vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a požadavek na vyhodnocení 
vlivů změny územního plánu na životní prostředí 
včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštní-
ho právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou 
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední 
obce. K požadavkům dotčených orgánů, kraj-
ského úřadu a k podnětům sousedních obcí 
nebo připomínkám uplatněným po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží.

Své požadavky, připomínky a podněty 
zasílejte písemnou formou na adresu Měst-
ský úřad Holešov, Odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 17 Holešov.

Ing. Petr Klenner
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Oznámení o veřejném projed-
nání návrhu opatření obecné povahy 
Územního plánu Ludslavice a zve-
řejnění návrhu opatření obecné po-
vahy Územního plánu Ludslavice.

Odbor územního plánování 
a stavebního řádu Městského úřa-
du Holešov - obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jako poři-
zovatel územního plánu Ludslavice 
ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)  záko-
na č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu v platném 
znění  (stavební zákon), dále jen 
stavební zákon oznamuje v souladu 
s § 20 odst. 2, §22 a §52  odst. 1 
stavebního zákona

a) veřejné projednání upra-
veného a posouzeného  návrhu 
opatření obecné povahy Územ-
ního plánu Ludslavice s jeho 
odborným výkladem, které se 
uskuteční dne 7. 11. 2011 v 17.00 
hod. na  obecním úřadě v Ludsla-
vicích, b) vystavení upraveného 
a posouzeného návrhu opatření 

obecné povahy  Územního plánu 
Ludslavice k veřejnému nahléd-
nutí v době od 7. 10. 2011 do  
7. 11. 2011 včetně.

Do návrhu opatření obecné po-
vahy Územního plánu Ludslavice je 
možno nahlédnout na Městském 
úřadě Holešov, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu, pra-
coviště Tovární 1407, dveře č. 311 
(Po, St 7.30 -11.00, 12.0 - 17.00, Út, 
Čt 7.30-11.00, 12.00 - 15.00 hod, 
Pá 7.30-11.00, 12.00 -13.30 hod.) 
a na Obecním úřadě Ludslavice (do-
poručujeme využít  úřední dny Po, 
St 7.30-12.00, 17.00-18.00 hod.). 
Do návrhu lze rovněž nahlédnout 
na internetových stránkách města 
Holešova www.holesov.cz v sekci 
Městský úřad, odbor  územního plá-
nování a stavebního řádu.

Předmětem návrhu územního 
plánu je stanovení základní koncep-
ce rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot, jeho plošného a prostorové-
ho uspořádání, uspořádání krajiny, 

koncepce veřejné infrastruktury, 
vymezení zastavěného území a za-
stavitelných ploch, ploch ke změně 
stávající zástavby, k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoce-
ného území, dále jsou územním plá-
nem vymezeny plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, veřejně prospěš-
ná opatření a stanoveny podmínky 
pro využití těchto ploch. 

Námitky proti návrhu územního 
plánu mohou v souladu s ust. § 52 
odst. 2 stavebního zákona podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně pro-
spěšných staveb, veřejně prospěš-
ných opatření a zastavitelných ploch 
a zástupce veřejnosti ve smyslu 
ustanovení § 23 stavebního záko-
na (dotčené osoby). Nejpozději při 
veřejném projednání může dle ust.  
§ 52 odst. 3 stavebního zákona kaž-
dý uplatnit své připomínky a dotče-
né osoby námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle ka-
tastru nemovitostí dokladující dotče-

ná práva a vymezit území dotčené 
námitkou. 

Dotčené orgány uplatní na zá-
věr veřejného projednání své sta-
novisko k připomínkám a námitkám. 
K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlí-
ží. Stanoviska, námitky a připomínky 
musí být v souladu s § 22 stavebního 
zákona uplatněny písemně, opatře-
ny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje. Ke stano-
viskům, námitkám a připomínkám 
ve věcech, o kterých bylo rozhod-
nuto při vydání Zásad územního 
rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky podá-
vejte písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, 
Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 01 
Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu
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Naše občanské sdružení za-
slalo 16. 9. 2011 stížnost hejtmanovi 
Zlínského kraje na způsob mediální 
činnosti a poskytování neobjektiv-
ních informací správcem průmys-
lové zóny - společností Industry 
Servis ZK, a.s. (ISZK).

Vzhledem k tomu, že je tato 
společnost vlastněna Zlínským 
krajem a jejím úkolem je informo-
vání veřejnosti o dění ve Strate-
gické průmyslové zóně Holešov 
a komunikace s médii, považujeme 
vedení Zlínského kraje odpovědné 
za způsob provádění této činnosti 
výše zmíněnou společností.

Ve stížnosti se ohrazujeme proti 
mediální kampani ISZK účelově za-
měřené proti občanským sdružením, 
která se aktivně zapojují do ochrany 
veřejného zájmu - zachování kva-
litní pitné vody pro tisíce obyvatel 
holešovského regionu. Projevem 
této kampaně jsou především úto-
ky ve čtrnáctideníku Holešovsko 
16/2011 či zavádějící tvrzení ve Zpra-
vodaji SPZ Holešov 1/2011.

Naše občanské sdružení se 
zapojuje do rozhodovacích procesů, 
což je umožněno všem občanům je-

NÁZORy čTENÁŘů

Reakce o.s. Ohnica na informace podávané správcem průmyslové zóny
jich zákonným právem. Ať už je to 
např. účast ve správních řízeních, 
územně plánovacích procesech či 
právo petiční. Mediální útoky proti 
takovéto občanské angažovanosti, 
snahy o dehonestaci názoru veřej-
nosti a občanských iniciativ pouze 
na úroveň „emocí a laických přání“, 
se blíží popření plnohodnotné účasti 
veřejnosti ve zmíněných rozhodo-
vacích procesech, a tím i základních 
principů demokratické společnosti.

Způsob, s jakým se vypořádává 
ISZK s aktivitami, názory a argumen-
ty občanských iniciativ, je zcela ne-
přijatelný a neprofesionální. Vyjadřuje 
naprosté nerespektování a aroganci 
vůči veřejnosti, která je účelově zú-
žena pouze na „několik různě motivo-
vaných aktivistů, kteří balí své motivy 
do ekologie a péče o životní prostředí“ 
a „několik set občanů přesvědčených 
k podpisu petice“.

Pokud má vedení ISZK (a po-
tažmo Zlínský kraj) na danou pro-
blematiku SPZ rozdílné názory, je 
namístě seriózní věcná argumenta-
ce a používání jasného důkazového 
materiálu namísto neadekvátních 
mediálních projevů, které ISZK volí, 

což dokládá např. označení obav 
občanů o zdroj pitné vody za „hyste-
rickou kampaň“; vlastní manipulující 
interpretace činnosti a motivace ob-
čanských iniciativ; účelové narážky 
na „zasahování do jakéhokoli řízení 
mimo jeho standardní zákonný prů-

běh“ či podobná nijak konkrétně 
a fakticky nepodložená tvrzení, 
která pouze podsouvají negativní 
obraz o občanských iniciativách 
veřejnosti.

Dalším výrazným aspektem 
nepřijatelného a neprofesionálního 
postupu ISZK je neobjektivnost in-
formací, které jsou touto společností 
podávány. 

O to více je námi popsaná si-
tuace alarmující, když ISZK v tomto 
případě zastupuje veřejnou instituci 
- Zlínský kraj a je za tuto činnost 
financován z veřejných prostředků. 
Zásadně se ohrazujeme proti tomu, 
aby Zlínský kraj podporoval tento 
způsob mediálních projevů a ko-
munikace s veřejností, který není 
dle našeho názoru v souladu s etic-
kým a morálním kodexem Zlínského 
kraje a podrývá principy otevřené 
demokratické společnosti.  

Ve stížnosti také žádáme 
hejtmana Zlínského kraje o jedno-
značné vyjádření, jak bude tuto 
nepřijatelnou situaci řešit a jaké 
podnikne kroky k její nápravě.

Petra Hanáková
Občanské sdružení Ohnica

Se zájmem jsem si přečetla rozhovor 
s p. Černochem, ředitelem Industry Service 
ZK - správce průmyslové zóny - v Holešovsku 
č. 16 a chci vyjádřit svůj osobní názor na některé 
jeho výroky. Pokud se pamatuji, v době jednání 
a schvalování zóny byl kladen důraz na zajištění 
lehké výroby s ohledem na prameniště pitné 
vody. O tomto byli občané Holešova ubezpečo-
váni jak zástupci města, tak i zástupci Zlínského 
kraje. Práci chce každý, nebyl důvod nevěřit 
vedení města a renomovaným odborníkům.

Ale ač jsem laik, nikdo mě nepřesvědčí, 
že Mitas (pneu pro traktory a nákladní auta) je 
lehká výroba. Je šokující, jak se z lidí, kterým 
záleží na čisté vodě, udělají obratem ruky (nebo 
slova) hysteričtí aktivisté škodící celému regionu, 
málem nepřátelé státu. 

Je arogantní tvrdit, že k podpisu „ přesvěd-
čili několik set spoluobčanů“.  Spoluobčanů, kteří 
podepsali petici, naprosto dobrovolně je 2 177 
( notářsky ověřeno!). To je čtvrtina dospělé po-
pulace Holešova. Evidentně se takové množství 
hlasů hodí jen u voleb, ale pokud chceme něco 
ovlivnit, už jsme hysteričtí?!

Nepatřím k aktivistům, nejsem členem 
žádného spolku, petici jsem podepsala dobro-

Petice není vyjádření vůle občanů?
volně, protože nechci být lhostejná k budouc-
nosti. Po všem tom, co se u nás i ve světě 
děje v posledních letech, nemám důvod věřit 
renomovaným expertům. Experti byli i u řady 
jiných zakázek a výsledky čteme denně v tisku. 

I v Mexickém zálivu a Fukušimě byli renomovaní 
experti a špičkové technologie! Lidskou chybu, 
šetrnost, poruchu strojů ani přírodu nelze sto-
procentně předvídat. Je to hazard stavět takové 
výroby v blízkosti vody! Ale on to v případě 

Poznámka redakce: Zastupitelstvo města 
Holešova nemá prakticky žádnou možnost, 
jak zasáhnout do činnosti jiného subjektu, 
který vyvíjí aktivity na vlastním pozemku, byť je 
tento pozemek na území města. Tyto subjekty 
musí dodržovat zákony a další právní normy 
České republiky. Dohled nad dodržováním 
těchto norem vykonávají příslušné orgány 
státní správy. Naproti tomu zastupitelstvům 
měst a obcí zákon ukládá, aby pojmenovala 
ulice ve svých katastrech. V souladu se zá-
konem proto holešovské zastupitelstvo nové 
ulice v průmyslové zóně pojmenovalo.      

havárie poplatník zaplatí a ještě rád si koupí 
balenou vodu. Tím se přece taky zvýší prosperita 
obchodníků, ne? Modernizace čističky odpadních 
vod by měla být prioritou každopádně a jásat 
nad tím, že na ni Zlínský kraj přispěl v momentě, 
kdy stěhuje výroby zamořující životní prostředí 
do holešovské zóny, mi připadá směšné. 

Volila jsem skoro všechny naše zastupitele 
bez ohledu na politickou příslušnost v dobré víře, 
že je pro ně Holešov a okolí na prvním místě.  
Tak nevím, ale mám teď pocit, že nás prodali 
za 30 stříbrných. Jejich nemohoucnost ovlivnit 
dění v zóně je neuvěřitelná. Vlastně ne, alespoň 
ulice v zóně pojmenovat mohli.…

Nechápu, proč když je zájem investorů 
o zónu tak pozoruhodný a tím pádem je z čeho 
vybírat, není ani ždibec vůle u vlastníka zóny 
a jejího správce spol. Industry Service ZK, či 
zastupitelů města, vzít na vědomí a respektovat 
protest tak velké skupiny občanů Holešova. Jas-
ně snad vyjadřujeme, že nechceme Mitas nad 
pitnou vodou! A je jedno, jestli se jedná o jezero 
nebo štěrky. Voda je dar přírody, kvalitní je jí čím 
dál míň, je trestuhodné takto riskovat!

 
Jitka Nevřalová, Holešov

Holešov (red) - Především podrobné 
představení systému odvodu splaškových vod 
z areálu Strategické průmyslové zóny Holešov 
bylo na programu druhého zasedání komise 
pro životní prostředí. Tu zřídila Zlínským krajem 
vlastněná společnost Industry Servis ZK, která 
má projekt zóny na starosti. Jednání komi-
se se v září zúčastnili například hydrogeolog 
Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc., či profesor 
Ing. Jaromír Říha, CSc., a jeho další kolegové 
z Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT 
v Brně.

Technické řešení splaškové kanalizace po-
drobně prezentoval členům komise Ing. Jaroslav 

Komise pro životní prostředí se seznámila s kanalizací v zóně
Valkovič ze společnosti Centroprojekt, která 
byla generálním projektantem. Ochrana vodního 
zdroje je řešena ve třech stupních, všechny jsou 
přitom nadstandardní. 

„V celém území Strategické průmyslové 
zóny Holešov se nachází odolné polypropyleno-
vé potrubí. Jednotlivé části jsou přitom navzájem 
pevně svařeny. Na některých místech, kde to 
odborníci požadovali, je pod potrubím ještě jílové 
těsnění. V nejexponovanějších částech je pak 
navrženo dvouplášťové vedení,“ shrnul Jakub 
Černoch, výkonný ředitel Industry Servis ZK. 
Stejný postup pak musejí uplatňovat také jednot-
liví investoři. Klasické potrubí z PVC, spojované 

pouze přes pryžové těsnění, je v areálu zóny 
nepřípustné.

Komise se seznámila také s řešením odvodu 
dešťových vod. „Všechny srážkové vody, které 
dopadnou na komunikace či v budoucnu na stře-
chy provozoven, odcházejí do dešťové kanalizace 
přes odlučovače ropných látek,“ doplnil Černoch.

Odborníci rovněž diskutovali o problémech 
v okolí Holešova, které jsou zdokumentovány 
ve Studii starých ekologických zátěží Zlínského 
kraje. Jde například o areál Mopas, skládku 
v katastrálním území Žopy či prostory bývalé 
STS v Ludslavicích. Příští zasedání komise se 
má uskutečnit v říjnu.
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Po nadšeně přijaté premiéře barokní opery 
G. F. Händela Acis a Galatea, která proběhla 
v den zahájení druhého ročníku festivalu Musica 
Holešov (čtvrtek 22. září), následovala o den 
později neméně bravurní repríza. Zdaleka to 
však nebylo všechno. 

Už v sobotu 24. září byly připraveny dvě 
hudební produkce. S velkým zájmem a ohlasem 
se setkalo už odpolední představení nazvané 
Miniopery v provedení Dětské opery Praha 
(bez zajímavosti není, že dílko připravil autorský 
tandem Uhlíř - Svěrák), které bylo určeno dětem 
a jejich rodičům. Kromě toho probíhalo v sálech 

Druhý ročník festivalu Musica Holešov měl velmi dobrý rozjezd
prvního patra zámku dětské odpoledne, které 
nabídlo malým i velkým interaktivní dílničky 
z oblasti hudby, tance a výtvarné výchovy. Večer 
pak vystoupil ve velkém sále zámku věhlasný 
komorní soubor, a to Zemlinského kvarteto 
s hostujícím klavíristou Karlem Košárkem.

Další dva hudební zážitky nabídl „nabitý“ 
festivalový program v neděli 25. září - jednak 
to byl dopolední koncert, na kterém vystoupili 
v zámecké sala terreně Karel Košárek s bary-
tonistou Romanem Janálem, jednak večerní 
„retro show“ Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers. 

Další koncerty druhého ročníku fes-
tivalu Musica Holešov jsou na spadnutí -  
25. října vystoupí ve velkém sále holešovské-
ho zámku Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 
se sólistkou Ludmilou Peterkovou (klarinet)  
za řízení Koji Kawamota, 24. listopadu bude 
v rámci festivalu Musica Holešov hostovat 
pop-jazz-bluesový zpěvák Dan Bárta & Robert 
Balzar Trio. 

Text a foto Robert Rohál  
Více fotografií na www.holesov.cz

Spolu se Zemlinským kvartetem vystoupil jako host i Karel Košárek. Všechny festivalové koncerty se setkaly s mimořádným zájmem publika.   

Karel Košárek vystoupil během festivalu několikrát. Snímek z recitálu Karla Košárka a barytonisty Romana Janála.

Na zahájení nemohlo chybět 
slovo starosty Zdeňka Janalíka.

S bouřlivým ohlasem se setkalo uvedení barokní opery Acis a Galatea.  
S veřejnou generální zkouškou byla uvedena celkem třikrát.
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SVATBy
Kateřina Mizerová - Holešov
Martin Kašík - Rymice

Kateřina Doleželová - Holešov
Jiří Reger - Holešov

Magda Holotíková - Prusinovice
Pavel Mrázek - Brumov

Zdeňka Hrabalová - Hulín 
Jiří Plšek - Hulín

Petr Zapletal - Hulín
Martina Horná - Hulín

Šárka Králiková - Holešov
Michal Dědič - Holešov

Petra Stískalová - Martinice
Radek Novotný - Veverská Bítýška

Michaela Vrbková - Popůvky
Tomáš Dudík - Popůvky

Lenka Kapounová - Rusava
Ivan Ožohanyč - Ukrajina

Magda Zaoralová - Martinice
Zdeněk Kolář - Martinice

Vendula Škráčková - Nový Jičín
Tomáš Vytiska - Horní Branná

Iveta Sedlářová - Lukov
Petr Sovadina - Kašava

Vendula Zapletalová 
- Brodek u Přerova
Martin Heckelmoser - Majetín

Lenka Dušková- Písek
Martin Polášek - Holešov

Irena Totková - Chvalčov
Milan Burša - Otrokovice

Kateřina Burešová - Vsetín
Jan Voráč - Zlín

Táňa Zavrtálková - Zlín
Miroslav Špetla - Otrokovice

Pavla Vobrová - Otrokovice
Josef Bláha -  Olomouc

Petra Brabcová - Zlín
Jiří Gresl - Zlín

Šárka Bezděková - Bystřice p. H.
Lukáš Tomeček- Holešov

Iva Votrubová - Holešov
Pavel Úlehla - Tvrdonice

SPOLEčENSKÁ KRONIKA
Jana Rýdlová - Kroměříž
Martin Spáčil - Holešov

Lucie Olšáková - Březová
Libor Večeřa - Březová

Zuzana Halaštová - Martinice
Milan Kutra - Martinice

Barbora Honová - Zlín
Petr Krajča - Lukoveček

Zuzana Měchurová - Holešov
Ladislav Gajdoš - Holešov

Martina Odložilíková - Holešov
Tomáš Pláňava - Hulín

Nada Holfeldová - Zlín
Petr Charvát - Lechotice

Hana Bílková - Hulín
Petr Procházka - Hulín

Zdeňka Večeřová - Míškovice
Petr Hastík - Napajedla

Jana Vychodilová - Holešov
Jaroslav Foukal - Valtice

Ivana Hubáčková - Martinice
Martin Jaška - Fryšták

Ivana Malantová - Otrokovice
Libor Andrýsek - Žeranovice

Narození
Artur Burdík - Holešov
Sofie Baranová - Holešov
Laura Kovaříková - Holešov
Marek Krátký - Holešov
Viliam Kyller - Holešov
Matěj Plšek - Holešov
Štěpán Vrajík - Holešov
Jakub Vymazal - Holešov
Ondřej Bartošek - Holešov
Petr Sklenář - Holešov
Patrik Bakalík - Holešov
Natálie Brunclíková - Holešov
Tereza Faltýnková - Holešov
Michal Fuksa - Holešov
Sandra Marková - Holešov
Alexandra Skýpalová - Žopy
Michal Šebo - Holešov
Petr Tobolík - Holešov, č. Količín
Daniel Venený - Holešov
Michaela Zemanová - Holešov
Natálie Hrušková - Holešov

Natálie Balážová - Holešov
Emily Bělíčková - Holešov
Tina Daníčková - Holešov
Oliver Hrnčiřík - Tučapy
Tobiáš Čech - Holešov
Kristýna Chmelová - Holešov
Petr Jurášek - Holešov
David Klůj - Holešov
Edita Koutná - Holešov
Monika Topičová - Holešov
David Trhlík - Holešov, č. Tučapy
Sabina Vilímková -  Dobrotice
Adéla Vymětalová - Holešov
Adam Bednařík - Holešov
Jan Petr Bednárek - Holešov
Eliška Bílková - Holešov
Lucie Bobčíková - Holešov
Jana Buriánková - Holešov
Kamila Hudcová - Holešov
Kryštof Kučera - Holešov
Sára Lefflerová - Holešov
Markéta Úlehlová - Holešov

Jubilanti  - Září
Antonín Konečný - Holešov
Anděla Pospíšilová - Holešov
Vlasta Trhlíková - Holešov
Anna Diatková - Holešov
Anežka Tatýrková - Holešov
Emilie Menčíková - Holešov
Olga Rektoříková - Holešov
Václav Zavadil - Holešov
Jindra Balcárková - Holešov
Marie Čechová - Holešov
Jarmila Matoušková - Holešov
Jiřina Nezdařilová - Holešov
Zdenka Ohlídalová - Holešov
František Hejník -  Žopy
Ludmila Kuklová -  Dobrotice
Vlasta Marečková - Holešov
Zdenka Mrkvanová - Holešov
Ludmila Procházková - Holešov
Vlasta Vajdová -  Tučapy
Tibor Nagy - Holešov
Věra Oherová - Holešov
Alena Janalíková - Holešov
Říjen
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Zdenka Daňková - Holešov
Ludmila Úlehlová - Holešov
Miloslav Malý - Holešov
Jan Přibyl - Holešov
Antonín Břeň - Holešov, č. Tučapy
Františka Spáčilová - Holešov
Jitka Choltová - Holešov
Miloslav Bubeníček - Holešov
Zdeněk Pisklák - Holešov
Stanislav Knápek -  č. Žopy
Marie Pallová - Holešov
Václav Večeřa - Holešov

Úmrtí
Josef Svoboda - Holešov
Svatopluk Ponížil - Tučapy
Radek Janalík - Holešov
Marie Maňasová - Holešov
Ladislav Nedbal - Holešov
Marie Dědičová - Holešov
Anna Bihariová - Holešov
Josef Kubík - Holešov
Jarmila Janků - Holešov
Květoslava Bartáková - Holešov
Ivana Walterová - Holešov
Františka Marošová - Holešov
Ludmila Skýpalová - Holešov
Bohuslava Marková - Holešov
Vladimír Šálek -  Dobrotice
Vlasta Molíková - Holešov
Zdeňka Pospíšilová -Holešov
Vlastimil Huška - Holešov
Marie Doleželová - Tučapy
Marta Bednářová - Holešov
Jan Lorenc - Holešov
František Schneider - Holešov
Božena Štěpánová - Holešov
Antonín Procházka - Holešov
Josef Krejčí - Holešov
Oldřich Majdloch - Holešov
Josef Dusík - Holešov
Karla Joklová - Holešov
František Zavadilík - Holešov
Miroslav Molík - Holešov
Jiří Kulda - Holešov
Josef Šimek - Holešov
Jiřina Hradilová - Holešov
Marie Zemčíková - Holešov
Ludmila Jašková - Holešov

ŘÍJEN
Ještě radostně
slunce v trávě
hraje
na pikoly
prosvětlené tóny.

Listí olší a vrb
nad vodami
štíhlými prsty
rozezněly
struny harf

Lesy plné vůně
zase 
vyladily
plnost a nádheru
smyčcových nástrojů

Něžně cinkají 
melodie růží
než předají
svůj part
sboru chryzantém

Že kapka poezie nikoho nezabije…

Říjen ve slavnostním
nás zve
na koncert

(Z básnické tvorby Jany Ledinové)

Podzim v zámeckém parku. Foto Robert Rohál

V Holešově se již tradičně 
uskutečnily podzimní Srdíčko-
vé dny, které několikrát do roka 
vyhlašuje nadace Život dětem. 
Letošní podzimní Srdíčkové dny 
byly v Holešově opět úspěšné. 
Celkem se podařilo získat částku 
10 120,- Kč. Děkuji všem školám 
a organizacím, které se do sbírky 
zapojily - střední odborná škola, 
policejní škola, žáci gymnázia, čle-
nové SVČ - TYMY a členové PS M. 
Očadlíka. Poděkování si zaslouží 
všichni, kteří přispěli do této sbírky 
zakoupením magnetků s obrázky 
zvířátek. Výtěžek z těchto srdíčko-
vých dnů je určen na pomoc těžce 
handicapovaným dětem, které jsou 
stabilně odkázány na domácí péči 
svých rodičů, zejména maminek. 
Z výtěžku sbírky budou zakoupeny 
rehabilitační a zdravotní pomůcky, 
invalidní vozíky, zdravotní kočárky.

J. Vaclachová

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
oslovit s nabídkou na slavnost-
ní vítání občánků, které se koná 
v obřadní síni na zámku. Pokud 
budete mít zájem o přivítání Vaše-
ho děťátka, přijďte si dohodnout 
konkrétní termín na Městský úřad 
Holešov - matrika, dveře č. 110. 
Budeme se na Vás a Vaše děťátko 
moc těšit.                        

JM

Pozvání na vítání 
občánků

Srdíčkové dny
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Více než třicet holešovských malířů, kres-
lířů, fotografů, dřevořezbářů a dalších tvůrců 
užitého umění se představuje v těchto dnech 
na kolektivní výstavě Letní iluze IX - a to hned 
ve třech sálech holešovského zámku. 

V pořadí už devátý ročník tradiční výstavy, 
jejímž duchovním otcem je místostarosta Rudolf 
Seifert, pořádá město Holešov ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Holešov. 

Holešovští kumštýři se prezentují v sálech zámku
Slavnostní vernisáž proběhla v úterý 27. září 

a vedle proslovů pracovnice MKS Lenky Hasní-
kové, pracovníka MÚ Karla Bartoška, starosty 
Zdeňka Janalíka a již zmíněného Rudolfa Seiferta 
nabídla i šansonové vystoupení zpěvačky a ky-
taristky Květy Karafiátkové alias Vladimíry Dvo-
řákové. Ta překvapila krásným zdravým hlasem 
a repertoárem, za který by se nemusela stydět ani 
typově podobná profesionálka Radůza…

Výstava Letní iluze IX, která přilákala už 
během zahájení řadu uměnímilovných návštěv-
níků, je k vidění v sálech prvního patra holešov-
ského zámku, je otevřena denně kromě pondělí 
až do konce října.

Text a foto Robert Rohál   
Více fotografií na www.holesov.cz 

Vernisáž přilákala do zámeckých prostor řadu uměnímilovných návštěvníků. Tito lidé na vernisáži přednesli projevy a zdravice.

Dvě grácie. Květa Karafiátková alias Vladimíra Dvořáková byla hvězdou vernisáže. Spokojení návštěvníci vernisáže.

Na výstavě Letní iluze IX je opravdu co k vidění. Ale také bylo veselo, neboť se tu potkali staří známí. 
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KINORECENZE

Filmy amerického režiséra Terrence Malicka 
jsou výjimečnou událostí zaznamenáníhodnou 
zlatým písmem do každého filmového lexikonu. 
Nejen z hlediska kvality, která je neoddiskutova-
telně vysoká, ale i kvantity. Četnost jeho filmo-
vých počinů je totiž velmi nízká a intervaly mezi 
jednotlivými filmy nezřídka přesahují více než pět 
let. Filmová veřejnost se na každý jeho snímek 
proto načeká, ale čekání je vždy vrchovatě od-
měněno. Třebaže Malick v celovečerní tvorbě 
debutoval snímkem Zapadákov již v roce 1973, 
Strom života je teprve jeho pátý titul. Určitě není 
na škodu si zde všechny jeho filmy připomenout. 

Zapadákov byl příběhem partnerské dvojice 
utíkající před zákonem, Nebeské dny řešily 
důsledky pragmatických pohnutek v milostném 
příběhu na začátku století, Tenká červená li-
nie evokovala chaotickou atmosféru během 2. 
světové války v Tichomoří a Nový svět se vra-
cel do doby osidlování Ameriky. Přes značně 
rozdílnou příběhovou linku všechny filmy pojí 
duchovní přesah, práce s metaforou, náznakem, 
pocitem a jakoby zádumčivá atmosféra. Malick 
se nespokojuje s prostým vyprávěním děje, jeho 
filmy jsou oslavou života, nádhernou symfonií, 
filozofickým podobenstvím, vizuální básní plnou 
pečlivě aranžovaných obrazů. Každý z jeho fil-
mů klade na diváka velké nároky a podprahově 
přináší spoustu otázek: Jak funguje vesmír? Řídí 
naše životy Bůh? Čeká nás království nebeské? 
Co je věčnost? Jak vznikl život? Lze pochopit 
jeho podstatu? Jak ho prožít co nejsmysluplně-
ji? Následuje za každým proviněním trest…?  
Nejinak je tomu i v jeho nejnovějším opusu, který 
se u Malicka poprvé odvíjí ve dvou časových 
pásmech a zároveň ve dvou rovinách. Hlavní hr-

Strom života je filmová báseň
dina, kterého v dospělosti hraje Sean Penn (jeho 
potenciál je ale bohužel ve filmu ne zcela vyu-
žitý), se ve vzpomínkách vrací do 50. let, do let 
svého dětství, které trávil se svou rodinou v Te-
xasu. S odstupem času se snaží hlavně vyřešit 
a pochopit vztah se svým despotickým otcem 
(zajímavý Brad Pitt v pro něho nezvyklé roli), kte-
rý na rozdíl od nekomplikovaně hřejivé láskyplné 
náruče matky (křehce krásná, fotogenická Jes-
sica Chastain) byl nejednou těžký a bolestný. 
Kromě běžných rodinných starostí a půtek řeší 
ovšem rodiče vážnou tragédii: smrt syna, kterou 
se snaží  s pomocí Boha překonat. Druhá - filo-
zofická rovina pak předkládá divákovi mystický 
svět, kde všichni chtějí najít bájný strom života, 
který může člověku zaručit věčný život a další 
nadpřirozené síly. Existuje však doopravdy?  
Narativní linka je ve filmu střídána abstraktní-
mi záběry kombinujícími dokument a digitálně 
upravenou fikci. Tyto sekvence zprostředko-
vávají vznik života na zemi a jeho zákonitosti 
a snaží se pochopit smysl lidské existence 
a její sepětí s vesmírem. Klíčovou roli má tak 
jako u minulých projektů kamera. Detailně pro-
myšlené obrazové kompozice stvořil Emmanuel 
Lubezki. Atmosférickou hudbou je podkreslil 
legendární Alexandre Desplat. Pro našince je 
zajímavostí použití symfonické básně Bedřicha 
Smetany „Vltava“, jejíž část ve snímku zazní.  
Film při svém uvedení vyvolal velmi kontroverzní 
reakce a v podstatě letos rozdělil obecenstvo 
na prestižním festivalu v Cannes. Značná část 
diváků film odmítla pro didaktičnost a akade-
mismus, nicméně větší polovina ocenila jeho 
originalitu, oduševnělost a obrazovou nádheru. 
Stejného názoru byla i porota v čele s preziden-
tem Robertem De Nirem a udělila mu velkou 
cenu - Zlatou palmu.

Marie Drechslerová

V rolích současného Tristana a Isoldy 
se ocitnou herci Madeleine Sologne a Jean 
Marais. Jejich působivá romantická tragédie 
odehrávající se ve Francii ve čtyřicátých letech 
minulého století se po-
vznáší nad pomíjivost 
našeho světa a přivádí 
nás do říše snů a le-
gend, jako tomu bylo 
v bylo ve filmu Kráska 
a zvíře.

I když je snímek 
Věčný návrat (1943), 
natočený v duchu 
dobového poetického 
realismu, dnes uvá-
děn v kinech i na DVD 
v restaurované verzi, 
z dnešního pohledu 

Věčný návrat - návrat ke kráse na DVD
na něm přece jen zapracoval zub času. Zů-
staly však všechny podstatné atributy - dobrý 
Cocteauův scénář, vynikající šerosvitné obrazy 
kameramana Rogera Huberta, zaujatá režie 

Jeana Delannoye 
a v neposlední řadě 
fotogeničnost hlavních 
hrdinů Jeana Maraise 
a tajuplné blondýny 
Madeleine Sologne. 
Věčný návrat byl uve-
den do našich kin jako 
první francouzský film 
po válce a slavnostní 
premiéry (9. 11. 1945) 
se zúčastnil prezident 
Edvard Beneš.

RR

CD TIP

Hana Zagorová: Než se zvedne vítr (Zlatá 
kolekce 3CD - velká písničková bilance: 
hity, balady, archivní objevy i novinky 
aneb Životní výročí a kompilační ohléd-
nutí ke zpěvákům nepochybně patří)

A pokud snad máte pocit, že velmi 
úspěšnou kariéru Hany Zagorové už nelze 
písňově nově nahlédnout, mýlíte se - tenhle 
výběr je důkaz. V tradičně úzké spolupráci 
s interpretkou vznikla množina nahrávek, 
z níž se vytvořila tři základní témata pro 
tři cédéčka: balady, hity a rarity. Výsledná 
sestava písniček nabízí ty publikem a zpě-
vačkou nejmilovanější, ty s momentem 
archivního překvapení, a také dvě úplné no-
vinky s jejími texty (v originálech Francouz 
Patrick Fiori a Brit Ronan Keating).

Baladické songy definují to stylově 
nejpěknější od šedesátých let (Obraz smut-
ný slečny) přes následující čtyři dekády 
(také Kapky či Opona) až po titulní úpl-
nou současnost. U popových šansonů je 
plynoucí čas testem i výhodou: obstály 
ještě dívčí začátky i písně ženy s leckdy 
dramatickým osudem. Hitová  pasáž začíná 
letošním coverem Mé dětské svátky a poté 
kopíruje nepochybnou slávu, od Bludičky 
Julie a Gvendolíny přes spolupráci s Kar-
lem Vágnerem, Petrem Rezkem, Drupim 
či Kotvaldem a Hložkem až po nahrávky 
z 21. století (Je naprosto nezbytné, Ode zdi 
ke zdi nebo Z nebe pláče déšť). Objevné 
je poslední cédéčko v tom, že přináší jak 
rané nahrávky z ostravského rozhlasu, tak 
polozapomenuté supraphonské „singlovky“ 
nebo zajímavosti z televizního archivu.

RR

Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské práce 
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776

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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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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RECENZE

Hned na úvod budiž konstatováno: dru-
hý ročník festivalu klasické hudby na zámku 
v Holešově představil naprosto bombastický 
program. Také letos samozřejmě s nepostrada-
telnou účastí svého patrona, klavírního virtuosa 
Karla Košárka. Ten byl loni spolu s houslistou 
Pavlem Šporclem hlavním magnetem zaklá-
dajícího festivalu. Letos program rozprostřený 
do posledního zářijového prodlouženého ví-
kendu od čtvrtka 22. 9. do neděle 25. 9. opět 
nabídl několik výjimečných trumfů s nezpo-
chybnitelným klenotem hned na začátku. Tímto 
vrcholem bylo zinscenování opery Georga 
Friedricha Händela. 

Acis a Galatea zazněla pod dirigent-
skou taktovkou Romana Válka a v režii 
Jany Janěkové 

Barokní opera se tak po mnoha letech 
vrátila tam, kam patří, do zámeckých prostor. 
Tradici v pořádání divadelních operních a jiných 
hudebních produkcí založil v Holešově v 18. 
století hrabě František Antonín z Rottalu a po-
kračoval v ní v polovině 19. století i další majitel 
holešovského panství Rudolf Wrbna. Součas-
né provedení v rytířském sále se uskutečnilo 
jednak v oficiální a reprezentační premiéře 
za přítomnosti mnoha význačných představi-
telů města, kraje a pozvaných hostů a posléze 
hned druhý den v první repríze. Promyšlená 
a nepřebujelá výprava včetně funkčních úspor-
ných kostýmů okamžitě přenesla posluchače 
do jiného světa, do světa mistrovské hudby 18. 
století, dobového zámeckého divadla, kterému 
nádherně vyzdobený rytířský sál zámku je tou 
nejlepší kulisou. Majestátní barokní hudba 
se svými typickými melodickými ornamen-
ty podkreslila tragický příběh pastýře Acise, 
nymfy Galatey a obra Polyféma. Hlavních rolí 
v příběhu věčné lásky v antickém světě pastýřů 
a nymf se zhostili: polská sopranistka Anna 
Mikolajczyk a německý tenorista Christoph 
Genz. Jednotlivé árie hlavních představite-
lů střídal sborový zpěv početného ansámblu 
za doprovodu hudebního tělesa The Czech 
Ensemble Baroque Orchestra & Choir. Vokální 
a hudební pasáže prokládaly křehké baletní 
výstupy. Nápadité světelné efekty nejenže 
pomohly vytvořit patřičnou, takřka mystickou 
atmosféru, ale způsobily rovněž důmyslnou hru 
stínů. Nezapomenutelný vizuální vjem vyvolala 
především jakoby měsíčním světlem zalitá scé-
na a závěrečné rafinované „vodní“ efekty. 

Zemlinského kvarteto s Karlem Ko-
šárkem 

Sobotní program věnovaný v odpoledních 
hodinách dětem vyvrcholil večerním koncertem 
renomovaného smyčcového kvarteta. Zemlin-
ského kvarteto ve složení František Souček - 
první housle, Petr Střížek - druhé housle, Petr 
Holman - viola a Vladimír Fortin - violoncello 
je laureátem mnoha prestižních ocenění jak 
na domácí, tak i na zahraniční hudební scéně. 
Právě pro Holešov se jako velmi pozoruhodná 
jeví informace, že pro Český rozhlas nahrál 
soubor kompletních sedm smyčcových kvartetů 
místního rodáka F. X. Richtera. Jeden z nich 
zazněl také na koncertě pro Musicu Holešov, 
a sice Smyčcový kvartet C dur. Dalším bodem 
programu byla díla zahraničních hudebníků: 
Klavírní koncert C dur W. A. Mozarta, ve kterém 
se ke smyčcovému tělesu připojil klavírista Ka-
rel Košárek a Smyčcový kvartet f moll F. Men-

Druhý ročník festivalu Musica Holešov překonal 
veleúspěšný první ročník

delssohna-Bartholdyho. Koncert oživily i skladby 
českých autorů. Z klavírního kvintetu A. Dvořáka 
zahrála formace Furianta. Promyšleně ho zařa-
dila hned po Mozartovi končícímu v pianissimu, 
aby - jak Karel Košárek vtipně podotkl - muzikanti 
ukázali, že zvládnou i pořádné forte. Nezůstalo 
jen u Dvořáka, v přídavku kvarteto zahrálo také 
B. Smetanu a J. Suka. 

Poslednímu dni festivalu dominoval 
dopolední a večerní klavír Karla Košárka 
a Ondřej Havelka

Klavírista Karel Košárek nejprve v nedělním 
dopoledním matiné v zámecké sala terreně do-
provodil sytý baryton Romana Janála. Roman 
Janál je držitelem prestižní Ceny Thálie, kterou 
obdržel v roce 1999 za roli Polluxe v inscenaci 
Rameauvy opery Castor a Pollux v Národním 
divadle. V současnosti je sólistou opery v Pra-
ze, Brně a od Nového roku i v Ostravě. V jejich 
podání zazněly skladby našich nejznámějších 
hudebních autorů B. Smetany, A. Dvořáka,  
L. Janáčka, B. Martinů, V. Nováka a M. Schne-
idera-Trnavského. Jmenovaní skladatelé se při 
psaní inspirovali českou, moravskou a sloven-
skou lidovou písní. 

Večer pak klavírní virtuos Karel Košárek svý-
mi tóny podpořil závěrečnou hudební lahůdku: 
Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers. Karel 
Košárek totiž u piana občas vystřídal klavíristu 
souboru, p. Miroslava Lacka. Prvním vrcholem 
večerního koncertu byl Bugatistep, při kterém 
za klavírem excelovali čtyřručně oba pánové 
najednou. Jmenovaná skladba a další v po-
dobném duchu přenesly obecenstvo do 20. 
a 30. let minulého století, do éry swingu a jazzu. 
V pořadu nazvaném Rhapsodie v modrém pokoji 
samozřejmě nesměla chybět klíčová Rhapsody 
in Blue Georga Gershwina. Zazněla ve famózní 
interpretaci Karla Košárka a orchestru. Gentle-
man každým coulem a všestranný umělec Ondřej 
Havelka se během večera představil jako stylový 
zpěvák, vtipný moderátor, originální bavič a do-
konce i jako talentovaný dirigent. Kromě ame-
rických jazzových šlágrů dostaly velký prostor 
i písně našeho Jaroslava Ježka. Nedělní jazzový 
koncert se z celého festivalového programu 
vymykal svou uvolněnou atmosférou. Byl jedi-
ný, který neměl předtištěný podrobný program. 
Improvizátor a showman Ondřej Havelka se 
jeho daností nechtěl nechat nikterak svazovat. 
Pohotovost a bezprostřednost ostatně během 
představení osvědčil několikrát. Když spontánně 
reagoval na zazvonění mobilu vybídnutím diváka, 
ať si hovor klidně vyřídí a nenechá se svazo-
vat nějakými nesmyslnými zákazy. Nebo když 
s elegancí sobě vlastní vybruslil lehce i z takové 
šlamastyky, jako je výpadek textu. 

Odpoledne pro děti pobavilo všechny 
diváky bez rozdílu věku

Organizátoři festivalu stejně jako loni neza-
pomněli ani na nejmladší diváky. Sobotní odpo-
ledne pro rodiny s dětmi přineslo sérii minioper 
z pera Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dět-
ská opera Praha v režii Jiřiny Markové-Krystlí-
kové představila trochu jinak klasické pohádky 
O Budulínkovi, Červenou karkulku, O dvanácti 
měsíčkách a Šípkovou Růženku. Libreto bylo, 
jak je u pana Svěráka zvykem, mimořádně vtip-

né a líbivé. Pochvalu zaslouží i účinkující 
z Dětské opery pro velké nasazení a pozitivní 
energii, kterou přenesli jak na malé, tak na  
velké diváky. Soubor prokázal i nevšední 
profesionalitu, když  splavně překonal humor-
ný exces: pod vlkem spolknuvším babičku 
se totiž nečekaně propadla postel a zůstal 
napolo sedě a napolo leže vězet ve zborce-
ných příčkách. 

Návštěvnost se po celou dobu festi-
valu pohybovala v rekordních číslech

Všechny koncerty se těšily mimořádné-
mu zájmu návštěvníků, a to všech věkových 
kategorií. 

Poděkování si zaslouží dramaturg 
a ředitel festivalu MUSICA Holešov Karel 
Košárek, který za pomoci MKS a agentury 
C.E.M.A. připravil pro veřejnost nadmíru 
pestrou kulturní slavnost. 

Potěšila nejen vynikající dramaturgie, 
příkladná realizace, ale i novinka oproti minu-
lému ročníku v zavedení cenově výhodných 
permanentních vstupenek. Hudbymilovný 
divák tak mohl absolvovat celý maratón kon-
certů a představení za příznivou cenu. Kdo 
tak učinil, jistě dospěl k závěru, že Musica 
Holešov zůstává vysoce uměleckou záleži-
tostí sympatickou svou vstřícností ke vkusu 
a potřebám “obyčejného” kulturního obecen-
stva. Její třetí ročník můžeme proto plným 
právem očekávat opět s velkými nadějemi. 

Milovníci hudby ovšem nemusí do té 
doby zahálet. Festival pokračuje podzimní 
a napřesrok jarní koncertní řadou. V nejbližší 
době čeká posluchače 25. října představe-
ní zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů 
(vstup je ZDARMA) a 24. listopadu koncert 
Dana Bárty. 

Marie Drechslerová

Ohlédnutí za skvělým 
hudebním festivalem 

MUSICA 
HOLEŠOV 2011

Ráda bych se se čtenáři Holešovska 
podělila o krásné hudební zážitky, které při-
nesl II. ročník hudebního festivalu v Holešově 
ve dnech 22. - 25. září 2011. Stejně jako 
v minulém roce také letos nabídl festival 
svým posluchačům bohatý a pestrý program 
v rekonstruovaných prostorách holešovského 
zámku.

Mimořádnou událostí bylo slavnostní 
zahájení festivalu premiérou barokní opery 
skladatele G. F. Händela Acis a Galatea. 
Špičkové představení ve skvělém meziná-
rodním obsazení v podání The Czech Ensem-
ble Baroque Orchestra a Choir s dirigentem 
Romanem Válkem v nádherných prostorách 
slavnostního hlavního sálu zanechalo v poslu-
chačích nezapomenutelný zážitek. Celé před-
stavení doprovázely působivé světelné efekty, 
které obdiv ještě umocňovaly. Zaplněný sál 
holešovského zámku vytvořil nádhernou at-
mosféru a odměňoval účinkující spontánním 
potleskem. Ve stejném duchu proběhla i pá-
teční repríza této slavné opery. 

Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16

S velkým obdivem se setkal 
v sobotu komorní koncert, na kte-
rém se představilo Zemlinského 
kvarteto se skladbami holešovské-
ho rodáka F. X. Richtera. K sou-
boru se připojil známý klavírista, 
holešovský rodák Karel Košárek 
a společně zahráli atraktivní klavír-
ní koncert C-dur W. A. Mozarta.

Příjemným zážitkem bylo 
nedělní dopolední matiné. Sklad-
by známých českých autorů, je-
jichž inspirací jsou lidové písně, 
zazněly v podání skvělého kla-
víristy Karla Košárka a známého 
barytonisty, sólisty Národní opery 
v Praze Romana Janála. Zaplněná 
sala terrena  zámku odměňovala 
umělce dlouhým a opakovaným 
potleskem.

Vyvrcholením hudebního fes-
tivalu bylo v neděli večer hudební 
show Ondřeje Havelky a jeho Me-
lody Makers. V rámci koncertu za-
zněla i slavná Rapsodie v modrém 
pokoji ve strhující interpretaci klaví-
risty Karla Košárka a pod dirigent-

Ohlédnutí za skvělým hudebním festivalem MUSICA HOLEŠOV 2011

skou taktovkou Ondřeje Havelky. 
Do posledního místa zaplněný 
hlavní sál zámku bouřil potleskem 
a příjemně naladění posluchači 
po skončení koncertu spokojeně 
opouštěli zámecké prostory.

Po čtyři dny, kdy festival pro-
bíhal, jsme měli možnost zažít plno 
zajímavých, netradičních koncertů 
a vystoupení. Každé vystoupení 
bylo pohlazením na duši. Vyso-
ká návštěvnost koncertů, mnoho 
pozitivních a pochvalných slov 
svědčí o tom, že hudební festival 
je velkým přínosem pro kulturní 
život nejen v našem městě, ale 
také v jeho okolí. Festival přinesl 
opět skvělé hudební zážitky a stal 
se opravdovým svátkem hudby 
na barokním zámku.

Ráda bych využila této příleži-
tosti, abych v závěru mého ohléd-
nutí za festivalem vyslovila upřímné 
poděkování  jménem svým a také 
řady spokojených posluchačů 
všem těm, kteří se zasloužili o oži-
vení hudební a divadelní tradice 
rodu Rottalů pořádáním festivalu 
i dalších koncertů během roku, 

a to na špičkové úrovni s takovými 
umělci, které jsme v poslední době 
v Holešově přivítali. Velké díky patří 
vedení města Holešova v čele s pa-
nem starostou PaedDr. Zdeňkem 
Janalíkem, vstřícným pracovníkům 
MKS, členům obč. sdružení Mu-
sica Holešov v čele s předsedou 
a hlavním organizátorem festivalu 
JUDr. Zdeňkem Novákem a paní 
Bc. Janě Slovenčíkové za jejich 

obětavou pomoc a vzornou pro-
pagaci celého festivalu. Zvláštní 
poděkování si zaslouží umělecký 
dramaturg a patron celého festi-
valu, špičkový klavírista na světové 
úrovni pan Karel Košárek. Přeji 
všem organizátorům pevné zdraví, 
hodně optimismu a inspirace v dal-
ší kulturní činnosti. 

Mgr. Alena Grygerová 

Mažoretky potvrdily své kvality. Hole-
šovská děvčata úspěšně zahájila nový školní 
rok vítězstvím na nepostupové soutěžní pře-
hlídce mažoretek v Němčicích nad Hanou. 
V sobotu 17. září 2011 se zde konal již čtvrtý 
ročník tohoto mažoretkového klání. Příprav-
ka Lentilek získala 5. místo a starší Lentilky  
1. místo v kategorii děti. V juniorkách zvítězily 
holešovské Arabelky a v seniorské kategorii 
vybojovaly 3. místo Holešovské mažoretky.  
Děvčata se takto zdárně rozloučila s loňskými 
skladbami a již teď se všichni těšíme na nácvik 
nových sestav a choreografií. 

Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

Poslední zářijový týden zahájil umělecký šéf Městského divadla 
Zlín Petr Veselý zkoušky nové inscenace Brouk v hlavě, jejímž au-
torem je Georges Feydeau. Do Zlína se tato komedie plná záměn, 
omylů a nedorozumění, ale především nespoutaného humoru krále 
francouzské frašky vrací po 40 letech. V roce 1970 ji režíroval Václav 
Beránek. Premiéra nového zpracování se uskuteční v sobotu 3. pro-
since ve Velkém sále.

„Brouk v hlavě se na jevištích celého světa objevuje více než sto 
let a je jednou z nejoblíbenějších a také nejhranějších komedií světové 
dramatiky. Co všechno může způsobit zdánlivě nevinný pokus prověřit 
manželovu věrnost? Stačí uvolnit malý kamínek nedůvěry, abychom 
rozpoutali lavinu důsledků,“ přibližuje dramaturg Miroslav Ondra.

Hlavními postavami jsou dvě velmi podobné osoby Viktor Emanuel 
Champsboisy a Bouton, které jsou zde inscenačně řešeny jakožto kla-
sická divadelní dvojrole. V roce 1970 ji ve zlínském divadle hrál Zdeněk 
Hradilák, nyní se na dvojroli chystá Pavel Vacek. V obou zpracováních 
se objeví legenda zlínského divadla Stanislav Valla, kterého zlínští diváci 
mohou současně vidět i ve hře Je třeba zabít Sekala. Tenkrát ztvárnil 
postavu hosta, letos se připravuje na roli Baptistina. 

HŠ

Zlínští herci zkouší Brouka 
v hlavě od krále

francouzské frašky

Ateliér Výtvarno, který najdete naproti Základní umělecké škole 
v Holešově, má - jak jsem zjistil, otevřeno i v sobotu. V příjemném domác-
kém prostředí si můžete zakoupit nejen originální dárky, třeba malované 
hedvábí, šperky, kabelky, keramiku, obrázky, ale i další roztomilé drobnos-
ti. Paní Hana Palečková vás navíc spoustu věcí, co se výtvarničiny týče, 
naučí. Ostatně její originální šperky můžete vidět i na právě probíhající 
výstavě Letní iluze IX. ve výstavních sálech holešovského zámku.    

Text a foto Robert Rohál
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(Pokračování z minulého vydání)
Po skončení 1. světové války v roce 1918 

a vyhlášení samostatné Československé repub-
liky 28. října v témže roce, pozvolna po létech 
strádání, strachu a cenzury, oživuje společen-
ský a kulturní život ve městech a na vesnicích. 
V oblasti šíření kultury, výchovy, vzdělávání 
i zábavy se v Holešově pokračovatelem Čte-
nářského spolku stala Masarykova veřejná 
knihovna, o jejímž založení jednalo město Ho-
lešov 28. listopadu 1918, tedy ještě v době 
před vydáním zákona o veřejných knihovnách 
obecních ze dne 22. července 1919, který na-
řizoval zřídit veřejné knihovny ve všech obcích. 
Na schůzi finanční komise bylo projednáno, jak 
a jaké knihy pro knihovnu získat a byl sepsán 
knihovní řád. Členové finanční komise dospěli 
k závěru, že osloví jednotlivce, ale především 
holešovské spolky a politické strany, z nichž 
většina měla své knihovny, aby knihy darovaly 
nově zřízené veřejné knihovně: „Na základě 
usnesení zastupitelstva města Holešova zřizuje 
se obec. veřejná knihovna, jejíž nutná potřeba 
se všeobecně pociťuje. Knihovna ponese jméno 
našeho prezidenta T. G. Masaryka.“  

Na základě knižních darů, získaných pře-
devším od Čtenářského spolku, byl vytvořen zá-
klad knižního fondu Masarykovy veřejné knihov-
ny. Pro nedostatek vhodného místa byla Masa-
rykova veřejná knihovna otevřena 1. září 1920 
v prostorách reálného gymnázia a 4. ledna 1921 
byla při knihovně otevřena čítárna. Od tohoto 
data knihovna nesla název Masarykova veřejná 
knihovna a čítárna. Knihovna po svém otevření 
již nebyla odkázána na dobrovolné dary, ale 
byla zahrnuta do rozpočtu města. Na činnost 
knihovny dohlížela šestičlenná knihovní rada, 
která rozhodovala o přidělení finanční částky 
na provoz knihovny, každoročně vypracovávala 
zprávu o své činnosti pro Obecní úřad města 
Holešova a také na základě soutěže vybírala 
knihovníka nebo knihovnici. Členy knihovní 
rady se stávali vzdělaní holešovští občané, pře-
devším z řad profesorů, učitelů a obchodníků. 
První knihovní rada se sešla na ustavující schůzi 
24. února 1920. Předsedou byl zvolen hodi-
nář Bedřich Novák, pokladníkem prof. Robert 
Znojemský a jednatelem prof. Ladislav Jaroš, 
dalšími členy rady se stali prof. Hubert Paul, 
učitelka Marie Konečná a obchodník Ferdinand 
Hluštík. První knihovnicí byla jmenována Marie 
Josková, které v knihovně vypomáhal student 
Karel Otto. Počáteční příspěvek z rozpočtu 
města Holešova byl 4.200,- Kč, obec poskytla 
místnosti, zajistila topení, světlo a posluhu. 
V roce 1921 knihovna vlastnila 1 022 svazků, 
221 čtenářů si vypůjčilo celkem 5 427 kniž-
ních titulů. Čítárna byla navštěvována nejvíce 
v neděli, např. v roce 1924 ji navštívilo 10 000 
zájemců, kteří měli k dispozici 17 titulů časopisů 
a 12 novinových titulů.

Pravděpodobně od roku 1925 nesla 
knihovna název Masarykova veřejná obecní 
knihovna a čítárna. V roce 1927 se Marie Jos-
ková odstěhovala a novým knihovníkem se stal 
knihař František Dohnálek.

Počátkem třicátých let 20. století narůstal 
čtenářský zájem o knihovnu, knihovní rada se 
pravidelně scházela v čele se svým předsedou 

Před 150 lety byl založen v Holešově čtenářský spolek a před 90 lety 
Masarykova veřejná knihovna a čítárna

prof. Pavlem Kvasničkou a řešila různé pro-
blémy, především hospodářského charakteru. 
Ve Výkazu o činnosti veřejné knihovny obecní 
ke dni 31. prosince 1930 jsou uvedena nejdůle-
žitější statistická data. Knihovna v té době vlast-
nila 3 171 svazků, evidovala 420 čtenářů, kteří 
si během roku vypůjčili celkem 15 457 svazků 
za poplatek 20 ha. Knihovna byla otevřena 
třikrát týdně. Vedeny byly seznamy přírůstkové, 
místní, jmenné lístkové a příruční pro čtenáře. 
Čítárna nabízela 18 titulů časopisů a 15 novino-
vých titulů, navštívilo ji celkem 12 000 zájemců. 
Otevřena byla každý den po dobu čtyř hodin. 
Na základě zvýšeného zájmu o služby knihovny 
a čítárny ze strany obyvatel proto rada rozhodla, 
že do knihovny bude přijat pomocník. Tím se 
stal Josef Bílek. Došlo také ke zvýšení rozpočtu 
pro Masarykovu veřejnou obecní knihovnu 
a čítárnu na 10.000,- Kč. 

Na jaře roku 1931 skončil ve funkci kni-
hovníka František Dohnálek a na jeho místo 
nastoupila učitelka Marie 
Tarabová, která během 
svého krátkého působení 
sestavila seznam všech 
knih, které byly v knihovně 
evidovány a které tiskem 
ve formě brožurky vydala 
holešovská tiskárna Ba-
latka. Od 1. září 1932 byl 
knihovníkem jmenován 
bývalý učitel Rudolf Mi-
kulík z Holešova, „který 
svou práci vykonával ne-
obyčejně horlivě, důklad-
ně, svědomitě, obětavě 
a přesně jako dosud ni-
kdo jiný“. V jeho práci mu 
pomáhal stálý pomocník 
Josef Bílek.

Z důvodů zvyšování počtu 
studentů reálného gymnázia 
škola potřebovala nové třídy, 
a proto bylo nutné uvolnit míst-
nosti, ve kterých sídlila veřejná 
knihovna s čítárnou. Knihovní 
rada zaslala dne 24. června 
1935 dopis Městské radě v Ho-
lešově, v němž žádala o při-
dělení místností pro knihovnu 
v bývalém Beerově domě 
stojícím na náměstí č.p. 24, 
který holešovská obec koupila 
od továrníka Beera. Dům prošel 
přestavbou a 9. prosince 1937 
začal sloužit jako nová městská 
radnice. Kromě městských úřa-
dů zde byla umístěna po nut-
ných stavebních úpravách 
i Masarykova veřejná obecní 
knihovna, zatím bez čítárny, 
dále muzeum a jiné kulturní 
a sociální instituce. V těchto 
prostorách se knihovna stěho-
vala celkem třikrát. V roce 1938 
nastoupil do knihovny nadpo-
ručík Ladislav Konečník, který 
pomáhal při knihovnické práci 
a byl placen státem. Význam-
nou událostí se stalo znovuote-
vření čítárny 1. září 1939, taktéž 
v budově nové radnice.

Knihovna se od svého za-
ložení až do roku 1945 několikrát stěhovala, 
změnila název a potýkala se s finančními po-
tížemi, když se nedostávalo peněz především 
na nákup nových knih a periodik. I přes jisté pro-
blémy se stále zvyšoval zájem občanů o služby 
knihovny, vzrůstal počet čtenářů a výpůjček. 
Stejně se tak knihovna vyrovnala s těžkým ob-
dobím v době druhé světové války. V důsledku 
administrativních a politických změn musela 
změnit název na Městská veřejná knihovna 
v Holešově, z fondu byla vyřazena literatura 
zemí, které se postavily proti Německu, pro-
bíhaly přísné revize. Ovšem i tímto nelehkým 
obdobím prošla knihovna se ctí, o čemž svědčí 
neutuchající zájem čtenářů, ale také zpráva, že 
podle úřední klasifikace všech knihoven zaujala 
holešovská knihovna první místo mezi všemi 
knihovnami na Moravě. A nové změny čekaly 
knihovnu i v období po skončení války. 
Dokončení příště

IŽ

VÝROčÍ

MKS - Městská knihovna v Holešově si v letošním roce  
připomíná dvě významná výročí
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Druhý ročník festivalu Musica Holešov za-
hájila Händelova opera Acis a Galatea v prove-
dení Czech Ensemble Baroque Orchestra and 
Choir s dirigentem Romanem Válkem v režii 
Jany Janěkové. Raně barokní holešovský zá-
mek vytvořil pro uvedení právě této Händelovy 
pastorální opery podle jednoho z příběhů 13. 
knihy Ovidiových Metamorfóz (Proměn) spří-
zněný prostor, blízký baroknímu venkovskému 
sídlu Cannons vévody z Chandosu, kde bylo 
v létě roku 1718 toto Händelovo dílo na anglický 
text poprvé uvedeno - podle tehdejší tradice 
ovšem pravděpodobně na venkovních terasách 
s výhledem do parku. Jedním z libretistů této 
opery, označované někdy také jako serenta, 
masque nebo pastorala, je i spoluautor paro-
dické Žebrácké opery John Gay. Händel chtěl 
v Acisovi a Galatee dozajista vyhovět svému 
chlebodárci a navázal na tradici anglických 
pastorálních oper, jak byla pěstována - v opo-
zici proti importované italské opeře - právě 
v Cannons nebo v londýnském divadle Drury 
Lane mimo jiné Händelovým také německým 
kolegou Johannem Christophem Pepuschem. 

A cítíme tu zřetelnou spřízněnost s o třicet let 
starší Purcellovou Didonou a Aeneem. Ještě 
připomeňme, že umělecky mnohokrát ztvár-
něný dojemný příběh z řecké mytologie zhu-
debnil v roce 1686 jako „heroickou pastorá-
lu“ o prologu a třech dějstvích Jean-Baptise 
Lully a v roce 1708 ve formě zarzuely špa-
nělský barokní skladatel Antonio de Literes. 

Dirigenta Romana Válka a jeho soubor, 
který založil v roce 1998, sleduji už řadu let, 
zejména jejich působení v rámci Hudebního 
festivalu Znojmo, kde vystupují jako rezidenční 
orchestr. Jejich nastudování právě Acise v roce 
2005, Haydnova Světa na měsíci, Purcellovy 
semiopery Král Artuš nebo dokonce letošní 
znovuobjevení opery Montezuma Josefa Mysli-
večka je v našich podmínkách mimořádné a je-
dinečné. V kontextu těchto jejich inscenací po-
važuji holešovské znovuuvedení Acise - v dnes 
nejčastější verzi o dvou dějstvích, ve které první 
akt uzavírá radostný sbor oslavující lásku Acise 
a Galatei a druhý ve zcela odlišném výrazu 
otevírá sbor varující milence před žárlivým ob-
rem - za stylově nejčistší a nejpropracovanější 
produkci tohoto souboru. Rozlehlý slavnostní 
sál holešovského zámku s příjemným dozvu-

Acis a Galatea, genius loci holešovského zámku a osvícení radní

Mužští protagonisté opery Acis a Galatea.
Foto Robert Rohál

Představitelka Galatei - polská sopranistka 
Anna Mikolajczyk.

Skvělou práci odvedl i sbor, který současně představoval  
i stádo oveček. Foto Robert Rohál

kem pro ni vytvářel příznivý prostor i akusticky. 
Jakkoli Acis a Galatea neklade na sólisty ex-
trémní technické nároky, jak je známe z neapol-
ské opery seria (Acise a Galateu už v Händelově 
době uváděli i amatéři), interpretace této opery 
je zrádná svou průzračností. A zejména brilantní 
hobojové party, které jsou v řadě hudebních čí-
sel koncertantní, vyzněly ve vzletných a živých 
tempech excelentně. Jakýmsi „poznávacím 
znamením“ orchestru a sboru Czech Ensemble 
Baroque, který vychází ze současného trendu 
historicky poučené interpretace, je elán, nadše-
ní, esprit, na hony vzdálený nějaké suchopárné 
muzeální nudě. Z jejich inscenací jiskří energie, 
která se s neodolatelnou nakažlivostí šíří mezi 
diváky. Přenesla se i na ty holešovské, kteří 
ve zcela zaplněném sále vytvořili nádhernou 
atmosféru a odměnili účinkující spontánním 
potleskem. Zatímco ústecká radnice krátkozra-
ce škudlí na opeře několik milionů, aby desítky 
dalších vyhodila za předražené lavičky v parku, 
v Holešově mohou být hrdí na své osvícené 
vedení dvanáctitisícového městečka mezi Ha-
nou a Valašskem, kterému se podařilo nejen 
zrekonstruovat stavbu zámku, ale také oživit 
hudební a divadelní tradici rodu Rottalů pořá-
dáním festivalů i dalších koncertů během roku 
na špičkové úrovni s takovými interprety, jako 
je Magdalena Kožená, Baborák Ensemble nebo 
Collegium 1704. Zdá se, že umělecký garant 
těchto aktivit, klavírista a holešovský rodák Karel 
Košárek, vzal resuscitaci holešovského genia 
loci za správný konec. Do Holešova se také pře-
stěhovala Letní škola barokní hudby, workshop 
zaměřený na provádění vokálně-instrumentál-
ních děl především barokních, kterou pořádá 
právě Válkův Czech Ensemble Baroque o.s. 

Volba sólistů přesně odpovídala celkové-
mu pastorálnímu pojetí s jeho křehkou idylič-
ností, ale i mladistvou rozverností, škádlením 
a dychtivostí, kterou by dramatičtější pojetí, jak 
ho například uplatnil na své nahrávce Neville 
Marriner, spíše poškodilo. Německý tenorista 
Christoph Genz mohl jako Acis uplatnit své 
rozsáhlé zkušenosti s barokní hudbou, zejména 
Bachovými kantátami. A polská sopranistka 
Anna Mikolajczyk byla pěvecky i představi-
telsky něžnou nymfou se střídáním půvabné 
zamilovanosti, dovádivé radosti i lamenta nad 
ztrátou milovaného Acise, které ovšem vyús-
tí v měkkém larghettu do Acisovy proměny 
v čistou říčku. A do tohoto pojetí se strefili 
i basista Marián Krejčík jako žárlivý jednooký 
kyklop Polyfemus i tenorista Marek Olbrzy-

mek v roli Damona. Ten navíc obdařil tohoto 
Acisova zkušeného přítele jemně ironickým 
humorem, s nímž komentuje Acisovo mile-
necké vzplanutí. Ocenila jsem také střídmou 
a velmi vkusnou ornamentiku da capo árií. 

Nápad režisérky Jany Janěkové doplnit 
zpívající dvojici Acise a Galatei jejich tanečními 
dvojníky nepůsobil násilně nebo jako východis-
ko z nouze, aby se oživilo opakování v da capo 
áriích. Choreografie Hany Litterové ve skvělém 
provedení Jany Přibylové a Ondřeje Martiše 
souzněla s upřímností lásky pastýře a nymfy. 
Nápad se také zúročil v závěru, když umožnil 
scénicky ztvárnit proměnu Acise, na kterého obr 
Polyfemos vrhne balvan, v čirou říčku, symboli-
zovanou právě tanečním Acisem. A sbor coby 
naivisticky oddané stádečko oveček a beránků 
dodal inscenaci nejen vtip, ale také lahodně 
znějící souzvuk báječně sezpívaných hlasů. 
Jen těch neklidných, až pouťově působících 
světelných efektů by bývalo stačilo méně - jak-
koli úvodní spodní nasvícení mnoharamenných 
křišťálových lustrů, které vrhaly na strop hru 
odlesků a stínů, působilo efektně.

Helena Havlíková
(převzato ze serveru Opera PLUS)

RECENZE



20

hole‰ovsko 18/2011 www.holesov.cz

Jedním ze sedmi sbírkových fondů Měst-
ského muzea a galerie v Holešově je i fond 
fotografií (přesný název je podsbírka fotografie, 
filmy, videozáznamy). Tento fond shromažďuje 
především fotografickou a filmovou dokumen-
taci regionu. Fotografie dříve nebyly v muzeích 
dostatečně doceňovány. Často sloužily spíše 
k pomocné dokumentaci a byly sbírány nesys-
tematicky většinou jako vedlejší produkt kon-
krétního odborného zájmu. Od 60. let 20. století 
s profesionalizací muzejní práce se práce s nimi 
začíná zlepšovat. Aby byl dostatečně vyjádřen 
význam fotografické a filmové dokumentace 
i pro dějiny města Holešova a jeho okolí, jsou 
předměty ve sbírce MMGH řazeny do samo-
statné podsbírky a mají vlastní evidenční řadu 
začínající písmenem F.

Nejstarší fotografické snímky pocházejí 
z konce 19. a začátku 20. století. Většina z nich 
je v současnosti uložena v Městské knihovně 
v Holešově, kde se ocitly po vystěhování kultur-
ních institucí (především muzea a knihovny) ze 
zámku v roce 1995. Tehdy také došlo ke sloučení 
Městské knihovny s Muzejní a Očadlíkovou kni-
hovnou. Co se témat týká, fotografie zachycují 
poslední majitele holešovského zámku a panství 
a významné osobnosti města. Značnou část 
tvoří dokumentace architektonických proměn 
zámku, zámecké zahrady a města Holešova. 
Podstatné jsou fotografie zobrazující historické, 
společenské, kulturní a sportovní události města 
a jeho okolí od roku 1918 do současnosti. 

Holešov za dobu své moderní historie 
zažil a ještě určitě zažije mnoho významným 
návštěv, ať už politiků, umělců, sportovců, 
církevních představitelů a dalších osobnos-
tí. Snímek, který chceme podrobněji popsat, 
zachycuje jednu z nejvýznamnějších návštěv 
z řad představitelů katolické církve. Holešov 
v roce 1935 přivítal papežského legáta (vyslan-
ce tehdejšího papeže Pia XI.), francouzského 

Thesaurus Hollesoviensis aneb Vzácná církevní návštěva  
v Holešově - 3. díl

kardinála Jeana Verdiera. Dnes jenom pár 
řádek ve farní kronice, zmínka v pamětní knize 
města Holešova a žloutnoucí fotografie upomí-
nají na tuto událost.

Kardinál Verdier se při své návštěvě Čes-
koslovenska zúčastnil prvního celostátního ka-
tolického sjezdu v Praze, který proběhl ve dnech 
27. - 30. června 1935. Předsedou přípravného 
výboru sjezdu byl olomoucký arcibiskup ThDr.  
Leopold Prečan a výkonným předsedou sjezdu 
průmyslník a pražský politik lidové strany, pa-
pežský komoří Jan Jiří Rückl. Pontifikální mši, 

která byla sloužena 28. června na Václavském 
náměstí, bylo přítomno přibližně 350 tisíc lidí. 
Na závěrečné bohoslužbě na Strahovském 
stadionu pak přes 300 tisíc lidí. Při následující 
cestě napříč Československem byla kardiná-
lu Verdierovi všude prokazována velká úcta. 
Na Moravě navštívil olomouckého arcibiskupa 
Leopolda Prečana v jeho letním sídle na zámku 
v Kroměříži, ale nezapomněl ani na významná 
poutní místa jako Svatý Kopeček u Olomouce 
a Hostýn. Právě při své cestě na Hostýn se 
Jeho Excelence (dále J. E.) zastavila i krátce 
v našem městě. Podívejme se, jak se o tom 
píše v Pamětní knize obce Holešov: 

„4. července projížděl Holešovem papež-
ský legát, J. E. Jean kardinál Verdier, arcibiskup 
pařížský. Přijel o 16. hodině za zvuků hudby 
a hlaholu zvonů, stanul před čestnou tribunou 
u Kinclového a vyslechl uvítací proslovy ná-
městka starosty R. Šrámka, zástupce farního 
úřadu katechety P. Píro a žákyně reál. gym-
násia Galetové, posledních dvou francouzsky. 
Potom se vzácný host zapsal do pamětní knihy 
a poděkovav za uvítání odejel doprovázen jsa 
olomouckým arcibiskupem drem Prečanem, 
ministrem Šrámkem a papežským komořím 

drem Rückelem do Bystřice 
a na Hostýn.“

Na fotografii vidíme 
kardinála Verdiera, jak se 
zdraví s hrabětem Rudolfem 
Wrbnou. Za nimi poznáváme 
Msgr. ThDr. Jana Šrámka, 
českého kněze a politika, 
zakladatele a dlouholetého 
předsedu Československé 
strany lidové. Od června roku 
1935 byl Šrámek čerstvě jme-
novaným ministrem pro sjed-
nocení zákonů a organizaci 
správy ve třetí vládě agrární-
ho politika Jana Malypetra. 

Důvody kardinálovy 
návštěvy Československa 
a její přínos zde není možné 

podrobněji rozebírat. Stručně řečeno, z hlediska 
diplomatických vztahů mezi ČSR a papežským 
státem znamenala návštěva zejména potvrze-
ní toho, že se situace po vzájemné roztržce 
z roku 1925 definitivně uklidnila. Z pohledu 
mezinárodní politiky byla účast papežského 
legáta vykládána jako projev přízně Vatikánu 
československé zahraniční politice. Sám kardi-
nál Verdier byl velkým přítelem Československa 
a jako odpůrce nacismu, proti kterému se jasně 
a ostře vyjadřoval, stál i proti postupné likvidaci 
ČSR nacisty v letech 1938-1939.

Za Městské muzeum a galerii  
v Holešově Mgr. Ondřej Machálek

Josef Svátek se narodil 20. října 1921 
v Pardubicích. Otec Josef Svátek byl státním 
zaměstnancem v poštovnictví, matka Zdenka 
Svátková byla v domácnosti. V roce 1931 otec 
tragicky zahynul a rodina se dostala do dlou-
hodobé existenční starosti. 

Josef Svátek studoval na reálném gym-
náziu v Praze (1932-1940), poté navštěvoval 
Státní knihovnickou školu v Praze. Od konce 
roku 1941 až do konce války pracoval v knih-
kupectví a antikvariátě v Praze. V roce 1942 byl 
zatčen gestapem - působil jako spojka v jedné 
odbojové skupině. Po šesti týdnech byl pro 
nedostatek důkazů propuštěn. 

Krátce po osvobození v letech 1945-1948 
absolvoval Státní školu archívní v Praze. Sou-
běžně studoval české dějiny a pomocné vědy 
historické na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy (1945-1949). Po studiu nastoupil do nově 
vzniklého Slezského studijního ústavu v Opavě, 
kde byl v letech 1949-1951 činný jako referent 
historie a vlastivědy pro Ostravský kraj. Od roku 
1952 získal místo vedoucího Zemědělsko-les-
nického archivu v Opavě. V roce 1956 se oženil 
s Olgou Hrabcovou. 

V roce 1959 přešel do funkce vedoucího 
historicko-vlastivědného oddělení Okresního 

90. výročí narození PhDr. josefa Svátka

PhDr. Josef Svátek.

muzea v Kroměříži. Brzy poté mu bylo nabídnu-
to místo ředitele Okresního muzea v Holešově, 
které od 1. 1. 1960 přijal. Po správní reorga-
nizaci vzniklo k 1. 1. 1961 Městské muzeum 
v Holešově, jehož se stal ředitelem. V jeho čele 
stál do roku 1979, kdy nastoupil jako vedoucí 
historik v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži.

Svátkovo působení v 60. a 70. letech mi-
nulého století bylo ve městě i regionu rozsáhlé. 
Podílel se na nejrůznějších formách vlastivědné 

práce a osvětové činnosti. Dalším okruhem jeho 
činnosti bylo kronikářství a dějiny dělnického 
hnutí a boje proti fašismu. Věnoval se i minulosti 
židovské komunity v regionu, dějinám piaristic-
kého řádu. Soupis jeho samostatně vydaných 
prací a rozsáhlejších publikovaných příspěvků 
dosahuje 106. K tomu je třeba připočítat na 530 
časopiseckých a novinových článků a 20 ar-
chivních materiálů.

V pozdním životopise Josef Svátek popsal 
své životní působení takto: „Jsem svou profesí 
historik - archivář a muzejní pracovník, činný 

VZPOMÍNKA

v oboru knihkupectví, bibliografie, archivnictví 
a muzejnictví, při čemž jsem se věnoval po ce-
lou dobu své práce také vlastivědě, především 
historické vlastivědě a památkové péči.“

SERIÁL
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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 ná-
stěnkách TyMy, k vyzvednutí v kanceláři 
TyMy a na stránkách www.tymycentrum.cz

PROVOZ TyMy 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 - 
18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, 
stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 
14.00 - 18.00 

ZVEME VÁS
2. 10. JEZDECTVÍ v Pravčicích -  od 9.30
4. 10. DRAKIÁDA - sraz v 16.00 u TYMY, 
soutěž o nejdelší pobyt v oblacích, papírového 
draka s sebou, startovné: 5,-
7. 10. JABLKOBRANÍ - 15.00 - 17.00, soutěže, 
hry, ochutnávka produktů z jablek, vstupné: 
10,-, přihlášky do 6. 10.
7. 10. VEČERNÍ LEŠNÁ - odjezd v 17.30 
od TYMY - podzimní lampionová prohlídka, lam-
piony s sebou (možnost zakoupit i na místě)
8. 10. KORÁLKOVÁNÍ - od 15.00, cena: 80,- 
vč. materiálu, přihlášky do 6. 10.
10. 10. MALOVÁNÍ NA TRIČKA - od 16.00, 
cena: 40,- v ceně textilní barvy, předlohy, s se-
bou přinést tričko nebo textilii, kterou budeme 
zdobit, přihlášky do 7. 10.
11. 10. ZENOVÉ PŘÍBĚHy PŘI ŠÁLKU ČAJE, 
od 16.30, šálek čaje/5 Kč, přihlášky do 10.10.
12. 10. ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER 
15.00 - 17.00 - vstup volný
18. 10. MODELOVÁ ŽELEZNICE - 14.30-17.30 
- den otevřených dveří - ve Školní ul.
18. 10. MUZIKOTERAPIE - od 16.00, cena: 
400,-,  přihlášky do 17. 10.
20. 10. UZÁVĚRKA FOTOSOUTĚŽE „Prázdni-
nové nej“, max. 5 fotek od každého účastníka
20. 10. KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ informativ-
ní schůzka, od 16.00, přihlášky do 18. 10.
21. 10. KŘÍŽEM KRÁŽEM HOLEŠOVEM
Pro 2 - 3členné týmy, start od 15.00 do 16.00 
na IC - nám. E. Beneše, startovné: 10,-/os., 
přihlášky do 18. 10.
22. 10. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU 
od 15.00 - Ukázka točení na hrnčířském kruhu, 
vstup volný, přihlášky do 20. 10.     
22. 10. - 23. 10. ŠMOULÍ NOCLEHÁRNA 
dobrodružné přenocování v TYMY, sraz v 17.00, 
rozloučení v neděli v 9.30, cena: 50,-
23. 10. TREK SEVERSKÉ CHŮZE 
Odjezd v 9.15 z autobus. nádraží v Holešově, 
možno přistoupit v Bystřici pod Host.
Startovné: 20,-, možno zapůjčit v SVČ - TYMY, 
přihlášky do 21. 10.
23. 10. BOWLINGOVÝ TURNAJ od 11.00 
do 15.00
Dětský bowlingový turnaj, startovné: 150,-/os., 
přihlášky do 21. 9.
23. 10. ZAHÁJENÍ TANEČNÍ POLEPŠOVNy
Pro začátečníky, mírně pokročilé i velmi pokro-
čilé, cena: 1200,-/pár

26. a 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINy
V TyMy
Středa: 9.00-12.00 - muzicírování s Katkou, 
cena: 30,- 
13.00-16.00 - tančíme s Olgou, cena: 30,-
Čtvrtek: 9.00-12.00 - módní dopoledne pro 
dívky, cena: 30,- 
13.00-16.00 - výtvarné dílničky se Šárkou, 
cena: 30,-
Přihlášky do 20. 10. - při větším množství zájem-

ců - možnost zajištění stravy a pitného režimu 
v hodnotě 70,- Kč. Dále nabízíme spontánní 
aktivity: trampolína, ping-pong, stolní fotbálek, 
oáza, deskové hry

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, zá-
jemci, hlaste se v kanceláři TYMY

Od září cvičíme na jumping trampolínkách
Díky projektu se nám podařilo zakoupit do SVČ 
20 ks originál jumping trampolín. Máme v sou-
časné době dvě certifikované instruktorky. 
Podstatou jumpingu jsou jednoduché poskoky 
na speciálně vyvinuté trampolínce. Cílem to-
hoto cvičení je, aby bylo zábavné, přístupné 
pro všechny věkové kategorie, ale zároveň 
se u cvičení pořádně zapotíte. Komplexnost 
cviků zaručuje posílení celého těla a tvarování 
jednotlivých partií. Díky kombinacím rychlých 
a pomalých poskoků se silovými prvky a rych-
lých sprintů efektivně spalujete tuky. Bližší 
informace získáte na www.jumping.cz
Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie 
- pro dívky i chlapce, pro ženy i muže.
Pondělí, čtvrtek od 18.00, úterý od 15.00 - v pří-
padě zájmu budou zahájeny další skupiny

Prosba o pomoc!
Máte-li přebytky dýní, přineste je prosím 
do TYMY, budou použity k výzdobě a na Slav-
nost broučků.  Děkujeme.

PROBĚHLO
V TyMy se konal Evropský den jazyků
V rámci Evropského dne jazyků uspořádalo 
SVČ - TYMY odpoledne plné různých her, 
soutěží, kvízů a povídání. Většina těchto aktivit 
se odehrávala v anglickém jazyce. Děti se tak 
mohly naučit různé písničky, říkanky, v rámci her 
se naučily také jednoduchá slovíčka a číslovky. 
Zábavné odpoledne připravili pracovníci SVČ 
společně s ICM. Ve druhé části odpoledne přišel 
mezi děti také rodilý mluvčí Jonathan, který 
s dětmi konverzoval v jeho rodné angličtině. 
Evropský den jazyků se v TYMY vydařil. SVČ 
nabízí spoustu kroužků pro děti i dospělé - 
Anglická školička pro děti MŠ a ZŠ, Angličtina 
pro dospělé, Konverzace s rodilým mluvčím 

Jonathanem pro děti i dospělé, Němčina, Ruš-
tina a Španělština. Těšíme se na všechny malé 
i velké zájemce o cizí jazyky. Zapsat do všech 
těchto kroužků se můžete i v průběhu měsíce 
října. Bližší informace v kanceláři TYMY.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

PŘIPRAVUJEME
4. 11. Slavnost broučků - sraz v 16.30 na nám. 
E. Beneše Holešov
5. 11. O všetulskou lentilku -  soutěž ve spor-
tovních 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. Country bál - hraje kapela TEXAS, 
bohatá tombola, občerstvení
23. 11. Vánoce na Hané a Valašsku - od 8.30 
a od 10.15 pro děti MŠ a žáky ZŠ, pestrý ad-
ventní program
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu -  na za-
hradě TYMY
3. 12. Festival pódiových skladeb
3. 12. Popelka - muzikál na ledě - odjezd 
v 17.00 z Holešova
10. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. Rad-
hoštěm
13. 12. Vánoční pohlazení - vystoupení dětí 
z kroužků, vánoční nadílka pro členy kroužků
17. 12. Vánoční Vídeň -  přihlášky do 30. 11.
10. 1. 2012 Turandot - Národní divadlo Brno

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, Aalsmeer- 
burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové, 
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaan-
se Schans - skanzen, Volendam - rybářská ves-
nice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden - památník 
J. A. Komenského…

MUZIKÁLy V PRAZE
25. 2. 2012 Quasimodo - Divadlo Hybernia - 

odpolední představení - cena: 
999,-
25. 2. 2012 Osmý světadíl - 
Divadlo Kalich - největší hity 
skupiny ELÁN - cena: 1.190,- 
rezervace do 31. 12.
Nabízíme zhotovení dárkové-
ho poukazu na tato předsta-
vení - ideální vánoční dárek!

Přihláška do kroužků - v kan-
celáři TYMY nebo na strán-
kách www.tymycentrum.cz  

Platby u kroužků jsou celo-
roční!

BLIŽŠÍ INFORMACE 
V KANCELÁŘI TyMy
PO - PÁ 7.30 - 18.00 h
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Zatímco vlastníci holešovského panství 
Židy v Holešově víceméně ochraňovali a oce-
ňovali jejich význam pro rozvoj panství (sa-
mozřejmě za vysoké poplatky, které jim Židé 
museli pravidelně platit), obyvatelé Holešova 
měli k židovským sousedům svým způsobem 
ambivalentní vztah - na jednu stranu s nimi vy-
cházeli jako se sousedy, levně u nich nakupova-
li a půjčovali si peníze, na druhou stranu na ně 
(zejména cechy a v nich sdružení řemeslníci 
a obchodníci) žárlili kvůli nechtěné konkurenci, 
kterou pro ně židovští řemeslníci a obchodníci 
představovali, a současně jim nedůvěřovali pro 
jinakost jejich zjevu, oblékání, zvyků i jazyka 
a oficiální církevní a státní orgány často Židy 
pronásledovaly a odmítaly vůbec jejich exis-
tenci a nedopřávaly jim žádná práva. O tomto 
mimořádně složitém postavení židovské komu-
nity v Holešově svědčí už zmiňované nařízení 
v městském urbáři z roku 1599 „kdožkoliv ze 
sousedů aneb obyvatelů holešovských židům 
jakou příkořist zúmyslně učinil a na ně sáhl a je 
bil aneb bíti chtěl bez příčiny….“. 

Ještě výmluvnější je požadavek olomouc-
kého světícího biskupa J. J. Breunera na hole-
šovskou městskou správu, aby při generální 
vizitaci v Holešově v roce 1682 „nebyl o slav-
nostních procesích na rynku spatřen ani jeden 
žid“. Přesto se díky vzdělání, vnitro- i mezi-
státním stykům a obchodním schopnostem 
židovské komunity v Holešově prudce rozvíjelo 
jak bohatství, tak i význam a velikost jejich 
obce. A bohatá a významná obec si mohla 
dovolit ty nejvzdělanější, nejslavnější rabíny, 
mezi které na prvním místě patří v Holešově 
zemřelý Sabataj ben Meir ha Kohen zvaný 
ŠaCH, bezpochyby nejslavnější, nejvíce ceněný 
Holešovan v dějinách. Narodil se v roce 1621 
v Amstivově na Litvě, studoval v Tykocinu, 
v Krakově a v Lublinu a už jako mladík se stal 
významným židovským učencem, přísedícím 
rabínského soudu ve Vilně.

V roce 1646 vydal své stěžejní dílo Siftej 
Kohen (Rty knězovy - hebrejská zkratka názvu 
tohoto díla je ŠaCH), ve kterém vlastně kodifiko-
val náboženské předpisy a zvyky pro běžný ži-
vot východoevropských Židů (Aškenázyů). Stal 
se tak duchovním předchůdcem rozsáhlého 
hnutí východoevropských haličských, polských 

Židé v Holešově - 4. část
a ruských Židů - Chasidů, kteří dodnes hlavně 
v USA představují jednu z nejvýznamnějších 
židovských skupin (poznáme je podle huňatých 
beranic či širokých klobouků, které ortodoxní 
Chasidé  nosí i v teplém období). 

Po vypuknutí protipolského povstání Boh-
dana Chmelnického na Ukrajině i v části Litvy, 
kdy jeho kozáci drancovali Poláky ovládaná 
území a s mimořádnou ukrutností se zaměřovali 
především na nenáviděné Židy, působící často 
jako správci polských šlechticů, utíká ŠaCh 

v roce 1655 se zbytky své rodiny, částečně 
kozáky povražděné, před jistou smrtí do Prahy 
a brzo potom na bezpečnou Moravu. Zde se 
stává rabínem ve Strážnici a v roce 1658 je 
jmenován rabínem v tehdy jedné z nejvýznam-
nějších moravských židovských obcí - v Ho-
lešově. Za jeho působení zde prokazatelně 
fungovala ješiva - vysoká talmudská škola pro 
budoucí učence a rabíny a ŠaCH zde pokračo-
val ve svém plodném teoretickém talmudicko-
právním díle.  Zemřel v roce 1663 a je pochován 
v tumbě v rabínském okrsku holešovského 
židovského hřbitova a jeho náhrobek je poutním 
místem Chasidů i ostatních Židů z celého svě-
ta. Svým dílem je Sabataj ben Meir ha Kohen 
nejen nejznámějším Holešovanem, ale prav-
děpodobně i nejslavnějším Židem působícím 
a pohřbeným na území České republiky. 

Působení ŠaCHa v holešovské židovské 
obci a řady dalších významných rabínů a učen-
ců, obchodní a finanční úspěchy holešovských 
Židů přispěly k dalšímu rozvoji a rozmachu 
holešovské obce. Holešov se pomalu stával vý-
znamným židovským kulturním i ekonomickým 
centrem, směřovaly sem cesty nejen obchodní-
ků, ale i židovských učenců a studentů, zejména 
z východních oblastí - z Uher, Haliče a Polska. 
Konec 17. a skoro celé 18. století je dobou 
vrcholu Holešova jako židovského města. Za-
tímco v roce 1613 žije v Holešově 40 židovských 
rodin, v roce 1794, při prvním přesném sčítání 
lidu, je napočítáno v Holešově 1 032 židovských 

obyvatel ve 194 
rodinách. Židé 
tak během 18. 
století tvoří ne-
celou třetinu 
obyvatel měs-
ta a dokonce 
vlastní i třeti-
nu pozemků. 
Postupně s i 
zakupují domy 
i v křesťanské 
části Holešo-
va, na náměstí. 
Mimořádný roz-
mach židovské 
obce samozřej-
mě vyvolával ze 
strany někte-
rých křesťanských obyvatel  negativná reakce, 
na které zase občas reagovaly v populistickém 
duchu státní orgány. 

V letech 1727 - 1728 tak proběhla tzv. se-
parační akce - z rozhodnutí císaře Karla VI., otce 
Marie Terezie, byli Židé posláni „zpět do ghett“ 
- byly vypracovány plány měst s vyznačenými 
domy v křesťanských částech ve vlastnictví Židů 
a ti byli nuceni tyto své majetky prodat křesťanům 
a přestěhovat se do židovských  čtvrtí. V Hole-
šově bylo vypracováno takovýchto separačních 
plánů několik a majitel panství, František Antonín 
z Rottalu, byl pověřen jejich realizací. 

V Holešově se zřejmě separační akce 
úplně nepovedla - například ještě v roce 1733 
židovský majitel domu na náměstí, nyní č.p. 17 
(současná budova Městského informačního 
centra a Městské knihovny) Jacob Mainka 
z poručení pana hraběte na základě separač-
ního císařského výnosu prodává svůj dům Janu 
Tomaštíkovi (majiteli tomaštíkovského domu 
č.p. 26, nyní drogerie), ale protože Tomaštík 
Mainkův dům nijak zvlášť netouží koupit,  složitě 
se vzájemné vztahy vypořádávají přes pozem-
kové vlastnictví (zejména vinohradů!!!) a zřejmě 
Mainka v domě zůstává i nadále.

Karel Bartošek

Sabataj ben Meir 
ha Kohen zvaný Šach.

Už v roce 2008 vyšla v rámci edice Kni-
hovnička Holešovska brožura Roberta Rohála, 
která pojednává o životních peripetiích holešov-
ské hraběnky Barbory Wrbnové (1892 - 1962). 
Autor publikace, která se v těchto dnech už 
dočkala druhého dotisku, na základě svědectví 
její rodiny a dalších pamětníků převyprávěl 
příběh ženy, jejíž život nebyl vůbec jednodu-
chý. Vyprávění je navíc doplněno o vzpomínky 
pamětníků (Jiří Zapletal, ing. František Rafaja, 
Eva Miláčková, Antonín Ryška, Anděla Dohna-
lová, Dr. Lubomír Bartošek, Olga Wiedeman-
nová-Svobodová, Miroslav Neumann...), kteří 
hraběnku znali či potkali. 

Čtyřicetistránková brožura nazvaná „Vzle-
ty a pády holešovské hraběnky Barbory Wrb-
nové“, ve které nechybí spousta dobových 
fotografií, by se měla objevit jak v Městském 
informačním centru, tak v hlavní pokladně ho-
lešovského zámku.

JZ

Dotisk publikace  
o holešovské hraběnce 

HISTORICKÁ 
ZAjÍMAVOST (seriál)
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1. 10. 1861 Narozen BÉŇA, Matouš, dramatik, 
literární publicista, prozaik (+ 18. 3. 1944) - 150. 
výr. narození
2. 10. 1961 Zemřel v Holešově PROCHÁZKA, 
Ferdinand, malíř, maloval krajiny, portréty, zátiší 
(* 10. 1. 1894) - 50. výr. úmrtí
3. 10. 1901 Narozen HALAS, František, básník, 
prozaik, překladatel, redaktor, podílel se na zalo-
žení brněnského Devětsilu, psal verše pro děti, 
nakladatelský redaktor v Orbisu v Praze (+ 27. 
10. 1949) - 110. výr. narození
4. 10. 1936 Narozen CHOVANEC, Karel, malíř, 
řezbář, dřevěné reliéfy, rámy na zrcadla, figurky, 
v malířské tvorbě dominují krajiny, zátiší a por-
tréty, působí v Rožnově pod Radhoštěm - 75. 
výr. narození
5. 10. 1951 Zemřel STAVAŘ, František, folklo-
rista, redaktor, filolog, sběratel lidových pohádek 
a lidových bajek z Opavska (* 24. 7. 1889) - 60. 
výr. úmrtí
6. 10. 1981 Zemřel HORKÝ, Otakar, folklorista, 
básník, psal texty a nápěvy písní, přispíval do časo-
pisu BLOK aj. (* 21. 11. 1920) - 30. výročí úmrtí
7. 10. 1926 Narozen GREGOR, František, autor 
odborné literatury, ilustrátor, malíř, entomolog, 
autor a spoluautor řady vědeckých publikací, autor 
barevných ilustrací, Biologický ústav ČSAV Praha, 
Parazitologický ústav ČSAV Praha, studium mo-
týlů a dvoukřídlých - 85. výr. narození
8. 10. 1971 Narozen v Kroměříži PÁLKA, Petr, 
historik, zabývá se židovskou problematikou, 
pracuje v Muzeu Kroměřížska, editor sborníků 
z konferencí Židé a Morava, autor studií a článků, 
přednášková činnost - 40. výr. narození
9. 10. 1981 Zemřel KREPS, Miloš, autor odborné 
literatury, literární publicista, muzejník, přispíval 
do časopisů a sborníků články z historie železář-
ství a strojní výroby, autor monografií o starých 
moravských železárnách (* 19. 6. 1924) - 30. 
výr. úmrtí
10. 10. 1891 Narozen GAHURA, František 
Lydie, architekt, sochař, urbanista, autor radnice, 
nemocnice, památníku T. Bati a dalších objektů 
ve Zlíně a kaple v Kudlově, tvořil též sochy a por-
tréty (+ 15. 9. 1958) - 120. výr. narození
11. 10. 1876 Narozen PAVELEK, Ferdi-
nand, knihovník, kulturně-osvětový pra-
covník, redaktor, zásluhy o rozvoj školství 
ve Slezsku (+ 30. 10. 1964) - 135. výr. 
narození
12. 10. 1991 Zemřel ANTEK, Jožka, re-
staurátor, sochař, malíř, restaurování ka-
menných sochařských památek, náměty 
volné sochařské tvorby jsou akty, portréty 
a medaile (* 30. 11. 1911 v Rajnochovicích) 
- 20. výr. úmrtí
13. 10. 1956 Narozena GAVRILOVÁ-ŠIGU-
TOVÁ, Hana, malířka, ilustrátorka, grafička, 
práce  v propagaci a reklamě, tvorba užité 
grafiky - 55. výr. narození
14. 10. 2006 Zemřel JEŘÁBEK, Richard, 
bibliograf, národopisný pracovník, redaktor, 
zabýval se ikonologií, ikonografií, kompa-
ratistikou lidové výtvarné kultury, dějinami 
národopisu a jejich lexikálnímu zpracování 
(* 14. 5. 1931 v Rožnově pod Radhoštěm) 
- 5. výr. úmrtí
15. 10. 1981 Zemřel JEŘÁBEK, Čestmír, 
básník, dramatik, literární a divadelní kritik, 
prozaik (* 18. 8. 1893) - 30. výr. úmrtí
16. 10. 1811 Zemřel PRCHAL, Jan Václav, 
sochař, řezbář (* 17. 8. 1744 v Kroměříži)  
- 200. výr. úmrtí
17. 10. 1906 Narozen KREJCÁREK, Milo-
slav, učitel, antifašista, v letech 1925-1928 
působil jako učitel obecné školy v Kostelci 
u Holešova, 1938-1940 na české škole 
v Jugoslávii, od roku 1940 příslušník čes-
koslovenské vojenské jednotky na Středním 
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východě, po osvobození jako důstojník z povolání 
působil na generálním štábu v Praze, nositel 
vojenských řádů a vyznamenání, později působil 
jako učitel v Holešově, vedl divadelní a loutkářský 
odbor při osvětové besedě (+ 14. 3. 1962 v Hole-
šově) - 105. výr. narození
18. 10. 193 Narozen v Kroměříži GROLICH, 
Václav, historik, vlastivědný pracovník, autor kri-
tické edice díla Jindřicha Wankla, katalogu blanen-
ské umělecké litiny - 80. výr. narození
19. 10. 1896 Narozena v Kroměříži GLABAZ-
ŇOVÁ, Marie, básnířka, prozaička (+ 22. 6. 1980) 
- 115. výr. narození
20. 10. 1921  Narozen SVÁTEK, Josef, historik, 
archivář, působil jako archivář státního archivu 
v Opavě, v letech 1960-1975 ředitel Městského 
muzea v Holešově, historik v Muzeu Kroměřížska 
v Kroměříži, autor dvou knih, studií, článků a zpráv 
(+ 6. 1. 1997) - 90. výr. narození
21. 10. 1926 Narozen KRBÍLEK, Radoslav, 
malíř, zájem soustředěn na krajinu Přerovska 
a Holešovska - 85. výr. narození
22. 10. 1821 Narozen KAŠPAR, Rudolf, muzejní 
kustod, etnograf, geolog, ornitolog, působil v Kro-
měříži, Holešově, Olomouci (+ 29. 7. 1896) - 190. 
výr. narození
23. 10. 199 Zemřel FOLTÝN, Bedřich, kulturně-
osvětový pracovník, člen redakční rady časopisu 
Komenský, působil jako knihovník, věnoval se 
ochotnickému divadlu (* 22. 6. 1908) - 20. výr. 
úmrtí
24. 10. 1601 Zemřel BRAHE, Tycho, dánský 
astronom (* 14. 12. 1546) - 410. výr. úmrtí
25. 10. 1861 Narozen UPRKA, Joža, grafik, 
malíř, vytvářel výjevy ze života moravského a slo-
váckého venkova (+ 12. 1. 1940) - 150. výr. 
narození
26. 10. 1901 Narozen KARFÍK, Vladimír, archi-
tekt, pedagog, zasloužil se o rozvoj montovaných 
panelových konstrukcí, osobnost Valašska (+ 6. 
6. 1996) - 110. výr. narození
27. 10. 1906 Narozena OTEVŘELOVÁ, Věra, 
etnografka, působila v Rožnově pod Radhoštěm, 
osobnost Valašska (+ 25. 12. 1975) - 105. výr. 
narození

28. 10. 1926  Narozen CHVÁTAL, Stanislav, 
několik let profesor holešovského gymnázia, spo-
luautor učebnice „Čeština pro cizince: nástavbový 
kurs pro technické obory: texty a cvičení“ (+ 28. 3. 
1976) - 85. výr. narození
29. 10. 1921 Narozen KRÁTKÝ, Radovan, pro-
zaik, překladatel, dramaturg (+ 30. 4. 1973) - 90. 
výr. narození
30. 10. 2001  Zemřel SVOBODA, Jindřich, 
průmyslový výtvarník, umělecký knihař, tvorba 
uměleckých knižních vazeb, řada odborných člán-
ků a přednášek (* 29. 5. 1909) - 10. výr. úmrtí
31. 10. 1911  Narozen DVOŘÁČEK, Karel, 
etnograficko-folkloristický sběratel, hudebník, 
rozhlasový spolupracovník, prozaik, sběra-
tel ústní lidové tvořivosti z Těšínska a Lašska  
(+ 20. 8. 1945) - 100. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 10. 1896 Narozen VAIGNER, František, 
dirigent, sbormistr, skladatel, violoncellista, psal 
příležitostné skladby, zvláště pro ženské sbory, 
harmonizace písní a scénické hudby (+ 26. 5. 
1970) - 115. výr. narození
3. 10. 1946 Narozen BULIS, Jiří, hudební skla-
datel, klavírista, autor scénické hudby, složil hudbu 
k většině inscenací Arnošta Goldflama v HaDiva-
dle a Boleslava Polívky v Huse na provázku, autor 
filmové hudby, jazzových skladeb, kabaretních 
písní, napsal na 300 písní na texty světových 
i českých básníků, včetně vlastních (+ 12. 5. 
1993) - 65. výr. narození
6. 10. 1996 Zemřel PŘECECHTĚL, Zbyněk, diri-
gent, klavírista, hudební skladatel, ve skladatelské 
práci čerpal z valašské lidové písně, osobnost 
Valašska (* 3. 11. 1916) - 15. výr. úmrtí
11. 10. 1991 Zemřel STUDENKA, Josef, hu-
debník, sbormistr chrámového sboru, přispíval 
do Vlastivědných kapitol Valašskokloboucka  
(* 1. 4. 1907) - 20. výr. úmrtí
13. 10. 1961 Zemřel ČERNUŠÁK, Gracian, 
hudební historik, hudební kritik, pedagog, spo-
lupracoval na Pazdírkově hudebním slovníku 
naučném, působil v Brně, Kroměříži, Olomouci  
(* 19. 12. 1882) - 50. výr. úmrtí

15. 10. 1986  Zemřel ŠTANCL, Ladislav, 
hudební pedagog, hudební skladatel, pianis-
ta, autor scénické hudby, muzikálů (* 8. 11. 
1925) - 25. výr. úmrtí
16. 10. 1971 Zemřel BAyERLE, Pavel, 
hudební skladatel, dirigent, trumpetista, autor 
hudeb ke krátkým filmům, napsal hudební 
veselohru a muzikál, věnoval se aranžování 
skladeb (* 31. 3. 1925) - 40. výr. úmrtí
18. 10. 1891 Narozen KÁLIK, Václav, 
sbormistr, hudební skladatel, vedl zpěvác-
ké spolky na východní i jižní Moravě, autor 
orchestrálních děl, sborů a oper (+ 18. 11. 
1951) - 120. výr. narození
20. 10. 1901  Narozena v Holešově KVA-
PILOVÁ, Valérie, operní pěvkyně, zpívala 
s Českou filharmonií a s pražským Hlaholem, 
v letech 1938-1957 zpívala v opeře plzeň-
ského divadla, v letech 1940-1951 působila 
jako učitelka zpěvu a hry na klavír v Městské 
hudební škole B. Smetany v Plzni, později 
vedla pěvecké kurzy v Závodním klubu Ško-
da (+ 2. 8. 1983) - 110. výr. narození
21. 10. 1991 Zemřel BROŽ, Miroslav, 
hudební skladatel, dirigent, zakladatel a diri-
gent Tanečního orchestru Čs. rozhlasu Brno, 
autor populárních písní, scénické hudby, 
spolupráce s krátkým filmem (* 2. 6. 1922) 
- 20. výr. úmrtí
30. 10. 1971 Zemřel CHLUBNA, Osvald, 
hudební pedagog, hudební skladatel, psal 
skladby klavírní, varhanní, komorní, orches-
trální, koncerty, písně, sbory, kantáty, opery 
(* 22. 7. 1893) - 40. výr. úmrtí HK
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V posledních letech se u nás objevilo velké 
množství sportů, které můžeme vykonávat spo-
lu se svým psem. Základem všech je sportovní 
kynologie, která má dlouholetou tradici. Dalším 

důkazem tohoto tvrzení je již 33. ročník závodů 
O štít města Holešova, který se uskutečnil 
na holešovském kynologickém cvičišti v sobotu 
17. září 2011. 

Za příjemného počasí se utkalo 12 týmů 
v kategorii ZOP a ZPU. Týmy předvedly, jak 

O Štít města Holešova

Prohlídek farního kostela využili nejen turisté, ale i místní školáci

zvládají odložení, chůzi u nohy, s vodítkem i bez 
a základy poslušnosti. Ve cvičení ve skupinách 
byla k vidění chůze po nepříjemném terénu 
a přenášení psa. 

V kategorii ZPU  se k těmto základům 
přidaly ještě stopy nebo hlídání předmětu. Ho-
lešovský klub velmi úspěšně reprezentovaly 
Monika Zubíková, Alexandra Gajová, Kristýna 
Bránková a Helena Čuřillová. Za zdárný průběh 
akce je potřeba poděkovat nejen organizá-
torům, ale i hlavnímu sponzorovi - LIKÉRCE 
DRAK CHVALČOV, díky níž nikdo neodešel 
s prázdnou.

PB

SOUTěŽ

V září vyšla v nakladatelství Akcent v pořadí 
třetí kniha holešovského autora Zdeňka Hlaváče 
O srncích a myslivcích. V knize se popisuje auto-
rova cesta k myslivosti, postřehy a zážitky z pří-
rody, z prostředí Hřebečských vrchů na pomezí 
Čech a Moravy, zážitky z lovů se zbraní i beze 
zbraně. Povídání doplňují autorovy ilustrace. 

RR

Jsem opuštěná psí holčička, 
bydlím na zahrádkách na Le-
tišti už tři měsíce - a protože 
se blíží zima, hledám hodné-
ho páníčka. Bližší informace 
v redakci. 

Chcete mě?

V neděli 1. května 2011 byl zahájen třetí 
ročník projektu Otevřené brány - zpřístupnění 
významných sakrálních památek ve Zlínském 
kraji. Díky tomuto projektu bylo možné si zdarma 
prohlédnout s průvodcem 21 vybraných kostelů 
až do konce září. Jedná se o společnou aktivitu 
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého 
a některých měst a obcí v regionu.

V našem farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se prohlídky konaly už podruhé. V loňském 
roce si přišlo kostel spolu s Černou kaplí prohléd-
nout 1490 návštěvníků. Letos jsme připravili pro 
zájemce hned dvě novinky. Jednak se návštěvníci 
během prohlídky dostali i na kůr, odkud mohli 
zblízka obdivovat nádherné varhany z poloviny 
18. století, dále se jim naskytl neobvyklý pohled 
do hlavní lodi kostela a mohli taktéž shora pozo-
rovat restaurování bočního oltáře sv. Josefa.

Druhou novinkou bylo uzpůsobení průběhu 
prohlídek pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ. 
V posledních týdnech měsíce června využily této 
nabídky všechny tři základní školy v Holešově 
a Základní a mateřská škola Žeranovice. Přes 
210 školáků spolu s učiteli nebo vychovateli se 

dozvědělo zajímavosti a unikátnosti o našem kos-
tele, vyzkoušeli si svoji pozornost při zábavném 
luštění a kvízech a na závěr mohli celou nádheru 
interiéru kostela pozorovat z výšky chrámového 
kůru. Nabídky prohlídek speciálně upravených 
pro děti využilo i Středisko volného času TYMY 

Všetuly, jehož děti z příměstského tábora přišly 
na prohlídku jedno prázdninové dopoledne. Vý-
klad stejně jako všechny kvízy a hádanky byly 
uzpůsobeny věkové skupině příchozích dětí, která 
se pohybovala od 4 do 15 let.

V letošním roce si náš farní kostel za dobu 
pěti měsíců prohlédlo celkem 1536 ná-
vštěvníků všech věkových skupin, věřící 
i nevěřící, místní i turisté z různých částí 
republiky (například k nám zavítal slavný 
cestovatel Miroslav Zikmund s manžel-
kou, který napsal i několik slov do ná-
vštěvní knihy). V celkovém počtu návštěv-
níků je zahrnuto také 81 cizinců (nejvíce 
z Polska a Slovenska, dále z Německa, 
Itálie, Velké Británie nebo USA), kteří 
přijeli obdivovat naši dominantu města. 

Historii a podrobný popis interiérů 
obou holešovských kostelů a další aktu-
ální informace o dění ve farnosti je možné 
se dočíst na internetových stránkách 
Římskokatolické farnosti Holešov - www.
farnost.biz. 

Radka Pilařová, Leona Čapková

Dominantou nejen náměstí Dr. E. Beneše, 
ale vůbec celého Holešova je právě kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. Foto Robert Rohál

Upeču domácí 
cukroví, dorty, 
trubičky, rolády 
a jiné zákusky. 

I vánoční cukroví. 
Tel.: 606 788 912.
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DFK doma remizoval a v Březůvkách prohrál o čtyři branky

Házenkáři vstoupili v Trnávce úspěšně do nové sezóny

Holešov porazil v českém poháru Bystřici pod Hostýnem

 FC Březůvky - DFK Holešov  4:0 (2:0)
Další utkání sehrál DFK Holešov bez opor 

Vybíralové a Dobroslávkové a na celkovém vý-
konu se tato skutečnost rovněž podepsala; zby-
tečnou porážku však zapříčinil především špatný 
výkon a nekolektivní hra většiny týmu. Za krás-
ného slunečného počasí začal Holešov zápas 
s novou středovou dvojicí Kamila Dětská - Denisa 
Baranová. Krajní hráčky záložní řady Šefránková 
a Zichalová se od začátku nedokázaly dostat 
do tempa hry, jejich postavení bylo chaotické 
a zde začal první holešovský kiks: neobsaze-
ná hráčka Jaroslavy Šefránkové rozehrála míč 
do šestnáctky, kterou nepochopitelně opustila 
stoperská dvojice a domácí pohodlně skórovali 
na 1:0. Odpovědí byly dvě krásné šance DFK, 
které lajdácky zahodila nekoncentrovaná Kuče-
rová. Nedáš - dostaneš se potvrdilo v 15. minutě, 
kdy se v šestnáctce hostí po neodmávaném autu 
ocitla přihrávka domácích a po kiksu Kuchařo-
vé prohrával Holešov o dvě branky. Ani druhá 
půle nezměnila obrázek hry, domácí opět udeřili 
v první desetiminutovce - nejdříve pohodlně skó-
rovali po chybě Zichalové a stoperky Pospíšilové 
a naposledy v 54. minutě po totálním chaosu 
celé obrany Holešova. Tempo zápasu poněkud 

opadlo, hosté se několikrát pokusili o změnu 
skóre, ale útočné snahy podporovala pouze 
dvojice středopolařek, Adéle Motalové postupně 
docházely síly a ostatní děvčata zápas dohrávala 
bez zájmu. Výsledek je úspěchem domácích 
a zbytečnou ztrátou bodů pro Holešov, ale spra-
vedlivě vyjádřil rozpoložení obou družstev.

Sestava: Kasalová, Motalová, Pospí-
šilová, Kuchařová, Kozlanská, Šefránková, 
Dětská, Baranová, Zichalová, Kučerová, Ry-
benská. Střídaly: Batoušková, Procházková. 
Nejlepší hráčka: opět jasně Kamila Dětská.

DFK Holešov - FK Mutěnice  3:3 (0:3)
Druhý domácí zápas začal Holešov zra-

něním středopolařky Denisy Baranové, kterou 
soupeřka trefila míčem do nosu a tato hráčka 
byla řadu minut mimo hru. Tato událost výrazně 
ovlivnila úvod, kdy DFK hrál velmi neuspořádaně, 
absence vysokoškolačky Terezy Vybíralové byla 
velmi citelná, navíc se nedařilo tradičním oporám 
a výsledkem byly chyby, po kterých následoval 
trest: ve 12. minutě vyrobila hrubku domácí před-
stoperka, která neuhlídala svou soupeřku - 0:1, 
ve 20. minutě po závaru v šestnáctce DFK nedo-
kázala děvčata odkopnout míč mimo toto území, 

následovala pouze hlavička krajní obránkyně pří-
mo na kopačky mutěnické hráčky - 0:2; a nezdar 
korunoval faul holešovské stoperky na zkušenou 
soupeřku, po kterém z penalty zvýšily Mutěnice 
na 0:3. Domácím děvčatům se nedařilo téměř 
nic, přetížená obrana vyráběla chybu za chybou. 
Po důrazné domluvě nastoupila do další půle dvě 
zcela rozdílná družstva: soupeřky přestaly hrát 
svou hru, byly zjevně uspokojené s výsledkem 
a neprobudilo je ani snížení na 1:3 ve 46. minutě. 
Míša Dobroslávková sice ztrácela netradičně 
mnoho míčů, ale starala se o střelbu a skóre: 
v 77. minutě Dobroslávková propálila vše, co jí 
stálo v cestě - 2:3. Soupeř reagoval několikerým 
střídáním, ale tempo domácí hry se mu nepoda-
řilo změnit a zvýšený tlak se Holešovu vyplatil: 
po faulu před šestnáctkou se k trestnému kopu 
opět postavila Míša Dobroslávková a korunovala 
úsilí domácích srovnáním skóre na 3:3. 

Sestava: Kasalová, Motalová, Pospí-
šilová, Kuchařová, Kozlanská, Zichalová, 
Dobroslávková, Baranová, Dětská, Kučerová, 
Rybenská. Střídala: Šefránková. Branky: 
2 Dobroslávková, vlastní, nejlepší hráčka: 
jednoznačně Kamila Dětská.

Mgr. Svatava Ságnerová

Sokol Trnávka - TJ Holešov 
24:25 (14:16)

Před středečním vítězstvím 
v Českém poháru (viz níže) vy-
hráli házenkáři Holešova i první 
mistrovské utkání nové sezóny. 
Na palubovce Trnávky hosté 

z Holešova nastoupili téměř kom-
pletní a bojovné utkání dovedli 
do vítězného konce. 

Ve druhém poločase odsko-
čili na čtyři branky, ale domácí 
v průběhu hry srovnali. Pět minut 
před koncem hráli dokonce pře-

silovku o dva hráče, ale Holešov 
vyrovnaný stav udržel a Michal 
Kasaj vteřinu před koncem vstřelil 
vítězný gól. „Myslím si, že jsme byli 
po celý zápas lepší. Svou bojov-
ností jsme získali všechny body,“ 
dodal Pavlas.

Holešov: Luňák, Rypka - Plšek 
9, Zetík 7, Novák 4, Kasaj 3, 
Růžička 2, Bábek, Uruba, Usto-
hal, Titkov, Čepica. Trenér: R. 
Pavlas. 
Další zápas: TJ Holešov - Ha-
vířiv 38:25. 

Holešov (sov) - V dalším kole Českého poháru házené porazili házenkáři Holešova na domácí palubovce Bystřici pod Hostýnem 29:25 
po poločase 15 : 13. Vítězné utkání v tělocvičně 1. Základní školy sledovalo v době státního svátku 28. září dopoledne 73 diváků. 

Na domácí palubovce porazili v okresním derby házenkáři Holešova Bystřici pod Hostýnem. Foto Jiří Čepica



26

hole‰ovsko 18/2011 www.holesov.cz

V úterý 21. září 2011 se v Kroměříži usku-
tečnilo tradiční atletické klání Sedláčkův me-
moriál, které pořádá kroměřížské gymnázium 
ve spolupráci s atletickým oddílem již přes třicet 
let. Závod je současně i postupovou atletickou 
soutěží Corny - středoškolský atletický pohár. 
Soutěže, určené pro studenty středních škol 
celého našeho okresu, se v kategorii chlapců 
i dívek zúčastnilo 10 týmů.

Naši studenti nám svými výkony udělali 
velkou radost. V kategorii dívek obsadila naše 
děvčata po vyrovnaných výkonech celkově  
2. místo v Corny poháru a 3. místo v Sed-
láčkově memoriálu. Chlapci byli rovněž druzí 
v Corny poháru a v Sedláčkově memoriálu 
skončili čtvrtí. Tímto historickým úspěchem si 
obě družstva vybojovala postup do krajského 
finále v Uherském Hradišti. V jednotlivcích nej-
lepšího umístění dosáhli David Petrovčín, který 
vyhrál skvělým výkonem 602 cm skok daleký. 
Třetí místa pak vybojovali Karlík Pavel (3. B) 
v běhu na 400 m výkonem 57,1 s, Němec Filip 
(4. A) na 1500 m v čase 4:41,0 min., Možíšová 
Markéta (kv) v běhu na 200m v čase 29,4 s, 

Skvělé výsledky holešovských gymnazistů na Sedláčkově memoriálu

Florbalisté zahájili v Otrokovicích úspěšně novou sezónu

Úspěšné sprinterky z holešovského gymnázia 
a David Petrovčín, vítěz ve skoku dalekém.

Hermanová Lenka (2. B) ve skoku vysokém 
výkonem 136 cm a Tomečková Aneta (4. A) 
ve vrhu koulí výkonem 8,94 m. Děkujeme všem 
našim studentům za skvělou reprezentaci školy 
a přejeme jim další sportovní úspěchy.

PaedDr. Miloslav Růžička
zástupce ředitele, 

Gymnázia L. Jaroše Holešov  

Muži A
Ve sportovní hale Štěrkoviště v Otrokovicích odstartovala prvním turnajem 
3. liga florbalistů. Ambiciózní celek Holešova poměřil na úvod sezóny síly 
s B týmem Otrokovic a brněnskými Skurut Hai.
FbC Slow Shoes Holešov - Panthers Otrokovice „B“ 
6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Utkání začalo v ďábelském tempu. Obě družstva hýřila pohybem a pokoušela 
se vnutit soupeři svůj styl hry. To se postupem času podařilo Holešovu, který 
od druhé třetiny pevně třímal otěže zápasu ve svým rukou a Otrokovicím 
prakticky nic nedovolil. Zajímavostí je podíl holešovského Václava Nuhlíčka 
na všech brankách a hattrick nestárnoucího matadora Martina Svozila.
Branky: 3. Nuhlíček (Vyvlečka), 8. Vyvlečka (Nuhlíček), 19. Mrnuštík 
(Nuhlíček), 31., 32., 40. Svozil (3x Nuhlíček). 
VSK VUT Skurut Hai Brno - FbC Slow Shoes Holešov 
1:9 (1:4, 0:2, 0:3)
Jak konečné skóre napovídá, zápas byl vcelku jednostrannou záležitostí. 
Skuruti se sice na začátku ujali vedení, poté se však již naplno projevila 
fyzická i herní převaha Holešova a jen díky jeho střelecké impotenci neskon-
čilo utkání výraznějším rozdílem. Úvodní zápasy sezóny prokázaly, že letní 
příprava Holešova přináší své ovoce. Své soupeře Holešov přehrál zejména 
fyzicky a naznačil, že se s ním v letošní sezóně opět bude muset počítat 
v boji o čelní místa tabulky. Zdali bude pokračovat ve vítězném duchu, se 
můžete přesvědčit na vlastní oči 8. října, kdy ve sportovní hale 1. ZŠ přivítá 
vsetínskou Pohodu a Aligators Klobouky u Brna.
Branky: 8. Lánský (Tkadlčík), 10., 25., 43. Vyvlečka (Nuhlíček, Sovadina 
P., -), 11. Tkadlčík (Mikšík), 12. Mikšík (Nuhlíček), 27. Fridrich (Vyvlečka), 
32. Svozil (Mikšík), 44. Trčka (Mikšík).

Dorost
Panthers Otrokovice - FbC Holešov 
7:7 (0:1, 1:5, 6:1)
V prvním zápase jsme hráli výborně dvě třetiny. Nenechali jsme soupeře 
hrát a dokázali jsme se prosadit. Ve třetí třetině bylo vidět, že docházejí síly. 
Byli jsme pozdě u hráčů a nevyhrávali souboje. Po obdržených brankách 
jsme zbytečně ztratili hlavu a začali se honit za míčkem, místo abychom si 
hlídali hráče a svoje pozice. Kvalitní soupeř toho využil a jen díky velkému 
náskoku jsme z utkání vytěžili alespoň bod.
Branky(A): 3. Tkadlec (-), 13. Grygera (Zámečník), 15. Grygera (Nedbal), 
17. Grygera (), 22. Hrkota (Grygera), 23. Nedbal (Ponížil), 31. Nedbal (-). 
Vyloučení: Pělucha (2).
FbC Holešov - FBC Orel Kelč 
5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Naštěstí jsme se z prvního zápasu poučili a ve druhém zápase dotáhli 
slibně rozehrané utkání do vítězného konce. Soupeř byl nováčkem v této 
soutěži a bylo to na jeho hře znát. Většinu zápasu jsme na hřišti dominovali 
a postupně si tvořili brankový náskok. Ke konci zápasu už docházely síly, 
ale tentokrát jsme závěr zvládli lépe takticky a zvítězili.
Branky (A): 4. Pělucha (-), 7. Tkadlec (Nedbal), 21. Tkadlec (Nedbal), 23. Ne-
dbal (Pělucha), 36. Karas (Pělucha). Vyloučení: Tkadlec (2), Pělucha (2).
Sestava: Příleská - Tkadlec, Nedbal (C), Pělucha J., Zámečník, Grygera 
(1. zápas), Karas, Ponížil, Trhlík, Hrkota.
Vyzdvihl bych výkony Nikoly Příleské, která opět předváděla skvělé zákro-
ky, a Štěpána Zámečníka, který na svém prvním turnaji ukázal, že bude 
velkým přínosem pro náš tým. 

(fuk, rich)

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.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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SFK ELKO Holešov - SK Boršice 3  1 : 0  0  
(aktuálně 8. místo v tabulce)

Porážku ze středečního utkání chtěli hráči 
Holešova co nejrychleji vymazat a tak se také 
pustili do utkání. Mužstvu stále přibývají chybějící 
hráči, a tak nastoupili již bez Belzy, Hasaly, Ohlí-
dala, Bartáka a Bačíka. Již ve třetí minutě šla první 
střela na hostující bránu. Ve 22. minutě střelu 
do šibenice od Hausknechta vytáhl brankář Re-
meš. Ve 36. minutě obstřelil brankáře hostí Olša, 
ale jeho střela mířila nad. Přišla ale 45. minuta 
a po cestování míče mezi třemi hráči Olša zamířil 
dobře a vedoucí branka byla na světě - 1:0. V prv-
ním poločase obdržel žlutou kartu hostující Vlček. 
Stejný hráč dostal druhou žlutou ve 39. minutě, 
a následovala tedy červená karta. Do druhé půle 
vletěli na oslabeného soupeře domácí jako vichři-
ce. Ve 46. minutě se probil obranou Hausknecht 
a zvýšil na 2:0. Ve 48. minutě těžil z nezištné při-
hrávky Sumec a stav se opět změnil na 3:0. To už 
hráči domácích ovládali hřiště, a tak zaslouženě 
porazili mužstvo z horní části tabulky krajského 
přeboru. Utkání řídil rozhodčí Poláček, asistenti 
Mejzlík a Stěpánek před 150 diváky.                                                                                                          

Sestava: Krejčí, Munster, Roubalík, Cha-
ruza, Kostov - Marek, Sedlařík, Olša, Sumec - 
Hausknecht, Uruba. Střídání -73. min. Machálek 
za Urubu, 78. min. Oral za Kostova.

SFK Elko Holešov - Sokol Kateřinice
1   1 : 1   2

Po vítězném utkání na hřišti soupeře čekalo 
150 diváků na jasné vítězství a postup v tabulce. 

Fotbalisté dvakrát vyhráli, prohráli na domácím hřišti

Nikdo nečekal, že se domácí trefí jen jednou 
do soupeřovy brány. První velkou šanci měli 
po zmatku domácí obrany hosté ve 13. minutě, 
kdy od pohromy zachránil Holešov Krejčí. V 19. 
minutě střelu Hausknechta k tyči brankář kryl. 
Ve 20. minutě Olša minul těsně branku hostí. 
Ve 27. minutě se otevřela domácí obrana a ze 
šestnáctky dal první branku Konvičný. Ve 34. 
minutě po perfektně zahrané akci Barták hla-
vou k tyči vyrovnal na 1:1. Ve druhém poločase 
se hra od 46. do 53. minuty odehrávala mezi 
šestnáctkami. 

Pohroma přišla v 78. minutě, kdy Bačík 
zbytečně fauloval a trestný kop ze třiceti metrů 
si srazil Krejčí pod břevno - 1:2. Zbývající minuty 
byly ve znamení snahy domácích alespoň o zko-
rigování výsledku, to se však nepodařilo.              

Sestava: Krejčí - Kostov, Bačík, Charu-
za, Barták - Sumec, Marek, Sedlařík, Munster- 
Hausknecht, Olša. Střídání - 63. min. Roubalík 
za Sedlaříka.

FC Velké Karlovice - SFK Elko Holešov
1    0 : 2   2

Ze hřiště ve Velkých Karlovicích se body jen 
tak nevozí. Holešov to dokázal. Domácí začali 
tlačit již od prvních minut a vytvořili si několik 
dobrých šancí. Byli to ale paradoxně hosté, kteří 
z rychlého brejku otevřeli Hausknechtem skóre 
-  0:1. Domácí byli notně zaskočeni. A to přišla 
43. minuta, Olša napálil do tyče a odražený 
míč poslal opět do sítě domácí brány - 0:2.  

V 62. minutě měli domácí blízko brance, ale Krej-
čí předvedl velmi dobrý zákrok. Tlak domácích 
však narůstal a dokonce domácí Orság trefil 
břevno. Karlovicím se podařilo snížit až v 90. 
minutě Stulerem, ale na zvrácení výsledku již 
nezbyl čas. Rozhodčí Prokop řídil utkání před 
100 diváky.

Sestava. Krejčí - Kostov, Bačík, Charu-
za, Barták - Sumec, Marek, Sedlařík, Munster, 
Hausknecht, Olša. Střídání - 66. min. Očadlík 
za Kostova, 77. min. Uruba za Hausknechta, 
85. min. Machálek za Sedlaříka.

Holešov B (aktuálně 10. místo)
SFK Holešov B - Skaštice  0:1 (0:1) 
Mrlínek - SFK Holešov B 2:2 

  (hr, sov) 

HOKEJOVÁ LIGA. Místní derby 3. kola Kroměřížské hokejové ligy (KHL) mezi nováčkem 
soutěže Gators Holešov a týmem HC Žopy byl hodně vyrovnaný. Hráči Žop však zúročili větší 
zkušenost a porazili Holešov 7:5.

(web)

Olomouc (red) - V neděli 18. 9. 2011 se 
v Olomouci uskutečnil celostátní turnaj jednot-
livců v minigolfu a první kolo extraligy družstev. 
Holešovské družstvo juniorů nastoupilo v se-
stavě Tomáš Klimek, Jan Juroszek a Radek 
Doležel ml. Od začátku turnaje se hráčům 
příliš nedařilo a výkonem 342 úderů obsadilo 
družstvo 4. místo a v celkovém pořadí extraligy 
patří družstvu také 4. místo.

V jednotlivcích se nejvíce dařilo Radku 
Doleželovi st., který výkonem 91 úderů obsadil 
v kategorii mužů 14. místo. V juniorech obsadil 
Radek Doležel ml. (110) 7. místo a Tomáš 
Klimek (116) 8. místo. V žácích obsadil Jan 
Juroszek (116) 3. místo.

Minigolfisté skončili 
na turnaji čtvrtí

V říjnu se rozběhne krajská volejbalová 
soutěž. Mezi osmi účastníky je i celek muži SKP 
Holešov A. Volejbalisté začínají v neděli 16. 
října. Na domácí palubovce přivítají v rámci 1. 
a 2. kola družstvo TJ Valašské Meziříčí A od 10 
a následně od 13 hodin. 

(red) 

Volejbalisté zahájí 
krajskou soutěž

Hledáme pracovníka
na CNC profilovou 

brusku.
Znalost samostatného 

programování
na PC-Autocad.

Kontakt: 573 301 360
info@vydona.cz

Pošlete tuky k ledu
KRyOLIPOLyZA

- zmrazování tukových buněk 
Od 17. 10. do 22. 10. 2011 je možné ošet-

ření absolvovat v salonu KAROLÍNA.
Vice informací na www. masaze-holesov.

wbs.cz. Salon Karolína Marija Ševčiková, 
Tovární 923, Holešov - Tel.: 737 556 950.
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SOUTěŽ SPONZORUjE 
RESTAURACE KANADA

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 16/2011, přičemž všichni poznali, že jde o nestárnoucí 
šansonově laděnou písničku „Jednoho dne se vrátíš“ (hudba Ennio 
Morricone - z filmu Tenkrát na Západě, text Zbyšek Malý), kterou 
zpívá Věra Špinarová. Prvním vylosovaným výhercem je Miloslav 
Macůrek z Holešova, druhým 
vylosovaným je Tomáš Dytrych 
z Bystřice pod Hostýnem - oba 
si pochutnají v restauraci Kana-
da v Holešově.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupen-
ky do kina Svět Jitce Soukupové 
z Holešova a Miroslavu Kovářo-
vi z Holešova. Všem šťastným 
výhercům redakce srdečně 
gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička  
jmenuje a kdo z našich interpretů ji zpívá...?

„A tak se táhnem za štěstím jak tichou nocí za světýlkem, 
někdo sám tmou proráží, jiný zůstal raději snílkem...“

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. 

RR 

PLyŠÁK PRO RADOST. SVČ Tymy 
a Parlament dětí a mládeže vyhlašují cha-
ritativní sbírku Plyšák pro radost. Vyprané 
a vyčištěné plyšové hračky a miláčky do-
neste do 20. 11. do SVČ Tymy. Děkujeme. 

• Středa 7. 9. - srpen 2012 - Sigmund Freud 
a Franz Kafka očima 100 českých a sloven-
ských výtvarníků - výstava v holešovském 
zámku

• Úterý 27. 9. - neděle 28. 10. Letní iluze IX 
- sály v prvním patře holešovského zámku. 
Velká souhrnná výstava holešovských výtvar-
níků, pořádá město a MKS Holešov, www.
holesov.cz. 

• Sobota 1. 10. - pondělí 31. 10. Život v bar-
vách duhy - výstava fotografií Marka Pumprly, 
kavárna Cinema

• Sobota a neděle 8. a 9. 10. Výstava domá-
cího zvířectva - chovatelský areál Plačkov 

Akce na nejbližších 14 dnů
Holešov (So 12 - 18 hod.; Ne 8 - 15 hod.). 
Děti vstup zdarma.

• Sobota 8. 10. Komedie Šéfové na zabití - 
kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.

• Pátek 14. 10. Akční sci-fi Captain America: 
První Avenger - kino Svět od 17.00 a 19.30 hod.

• Neděle 16. 10. Námořnická pohádka v kině 
Svět - kinoklub kina Svět od 15 hod.

• Neděle 16. 10. Akční krimi thriler Mechanik 
zabiják - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.

• Úterý 18. 10. Thriller Viditelný svět - kino Svět 
od 17.00 a 19.30 hod.

• Středa 19. 10. Animovaná komedie Auta 2  
- kino Svět od 17.00 a 19.30 hod.

Desítky obrazů, kreseb a fotografií, ale 
také dřevořezeb a dalších uměleckých artefak-
tů na vás čeká v sálech holešovského zámku, 
kde v těchto dnech probíhá tradiční výstava 
holešovských kumštýřů. 

Výstava Letní iluze IX, kterou pořádají 
holešovští výtvarníci za účasti města Holešov 
a Městského kulturního střediska, je doslo-
va impozantní. Překvapí už jenom tím, kolik 
Holešovanů se věnuje kumštu a kolik děl má 

nezpochybnitelnou 
profesionální úroveň. 
A protože dny pádí, ne-
zapomeňte a zajděte 
do zámku. 

Výstava, která 
je umístěna ve třech 
sálech a trvá do 28. 
října, skutečně stojí 
za vidění.

RR  

Zajděte na výstavu 
Letní iluze IX

Ve čtvrtek 24. listopadu vystoupí v Holešově 
zpěvák Dan Bárta, doprovodí jej Robert 

Balzar Trio. Koncert se uskuteční v rámci 
festivalu Musica Holešov. 

Zpěvačka Věra Špinarová.


