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Nejlepší jídlo
se vaří 

v Holešově.
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Žádné byty pro nepřizpůsobivé se v Holešově nechystají
V Bořenovské ulici v Holešově nevznikne 

žádné ghetto pro sociálně nepřizpůsobivé ob-
čany. Na  společné  schůzi  se  starostou města 
Zdeňkem Janalíkem to jasně deklarovali předsta-
vitelé chropyňské společnosti Developer Group 
Roman Solař  a Miroslav Crhák.  Jednoznačně 
a  kategoricky  tak  oba  pánové  popřeli  ničím 

Zástupci firmy kategoricky popřeli běžící fámy:

neopodstatněné fámy, podle nichž by se měla 
v Bořenovské  ulici  stavět  ubytovnu,  do  které 
by se podle těchto fám měly nastěhovat stovky 
nepřizpůsobivých občanů  z  jiných měst. Spo-
lečnost Developer Group hodlá  v  areálu  části 
bývalé drůbežárny postavit desítky nových bytů 
rezidenčního  typu,  včetně nebytových prostor 

a občanské vybavenosti. „Volala mi spousta lidí 
a ptali se mě, jestli jsou tyto fámy pravdivé. Ani 
nevím, kde na mě vzali telefon, a vůbec netuším, 
kde a proč tyto ničím neopodstatněné lži vznikly,“ 
uvedl Roman Solař.

Pokračování na str. 3

Holešov (kb) - Náčelník Měst-
ské policie Považské Bystrice  Jo-
zef  Vaneček, jeho zástupce Dušan  
Filip a náčelník považskobystrického 
sboru dobrovolných hasičů Vladimír 
Biely navštívili ve čtvrtek 6. října Ho-
lešov. Tato návštěva byla součástí 
přípravy společného projektu v rám-
ci evropského operačního programu 

Spolupráce se prohlubuje
Přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika. Pokud 
bude  společný  projekt  Považské 
Bystrice a Holešova vybrán, po  tři 
roky budou naše města čerpat vý-
znamný objem dotací  na  financo-
vání společných a recipročních akcí 
v oblastech kultury, školství, veřej-
ného pořádku a dalších aktivit. 

Co vy na to, pane 
starosto?

V Kurovicích mají
nový vodovod

Připravuje se rozpočet?

Blíží se závěr roku a s ním 
i nutnost schválit rozpočet 
města  na  rok  2012.  V  ja-
kém stadiu je v současné 
době příprava tohoto nej-
důležitějšího  dokumentu 
města? Co vy na to, pane 
starosto?  

„V minulých dnech jsme 
začali shromažďovat podkla-
dy pro tvorbu rozpočtu od odborů městského úřa-
du a všech organizací města, které pod rozpočet 
spadají.  Každý  tento  subjekt  navrhuje  základní 
podněty z hlediska vlastních potřeb. Všechna tato 
čísla zapracujeme do jednoho materiálu a následně 
začnou dohodovací  jednání, kdy se budeme snažit 
sjednotit  jednotlivé návrhy  z hlediska  celkového 
zájmu města. Tato etapa by měla být dokončena 
do 25. listopadu. Následně tento ucelený materiál 
ve  formě návrhu  rozpočtu projedná  rada města 
a finanční výbor. Rozpočet města na rok 2012 bude 
předložen zastupitelům ke schválení na prosinco-
vém zasedání. V první polovině listopadu se usku-
teční setkání s občany a jedním z bodů programu 
bude seznámení přítomných s hospodařením měs-
ta. Zároveň občany seznámím podrobně s aktuální 
dluhovou službou města. Znovu v této souvislost 
opakuji, že zadlužení města je nízké.“        (sov)

Kurovice (frs) - V Kurovicích slavnostně 
otevřeli  nový vodovod. V okolí  je  sice hodně 
podzemní vody, ale tato díky intenzivní země-
dělské  výrobě  nevyhovuje  hygienickým nor-
mám.  Místní občany i přespolní hosty přivítala 
na malé slavnosti starostka obce Lenka Koutná. 
Na  investici  ve výši  téměř sedmnácti milionů 
korun  se  z  velké  části  podílelo Ministerstvo 
zemědělství ČR. 

 Více na str. 10
Foto František Sovadina 

MAŽORETKY  USPĚLY.  Historický  úspěch 
zaznamenaly mažoretky  z Holešova na mis-
trovství Evropy v Anglii. 

Podrobnosti na str. 24 

Kladení věnců u příležitosti 
státního svátku se uskuteční 
v úterý 25. října v 17 hodin

 u pomníku T. G. Masaryka před 
holešovským gymnáziem.
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Město Holešov  v  souladu 
s  ustanovením hlavy  III.  dílu  2 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví,  v platném 
znění, zajistí prostřednictvím spe-
ciální firmy s odbornou způsobi-
lostí MVDr. Radovana Šindeláře, 
SERVIS 3xD, Olomouc v období 
od 17. října 2011 do 18. listopadu 
2011 speciální ochrannou dera-
tizaci  na  veřejném prostranství 
města Holešova.

Boj  proti  přenašečům  infekčních  one-
mocnění škodlivými hlodavci může být účinný,  
jen  pokud  je  deratizační  opatření  prováděno 
pravidelně a důsledně. Z tohoto důvodu žádá-
me všechny občany, organizace a podnikate-

Začala další etapa boje proti hlodavcům
le  na  území města Holešova 
o maximální spolupráci a pro-
vedení deratizace ve stejném 
termínu.

 Kromě  vlastního  derati-
začního  zásahu  je  nezbytné 
provést  na  svých  nemovitos-
tech účinná opatření proti vnik-
nutí škodlivých hlodavců a vy-
čistit objekty od nepotřebných 
předmětů a zbytků rostlinného 
a  živočišného  původu,  aby 

neskýtaly pro hlodavce úkryt a zdroj potravy. 
Nezapomeňte ani na neobydlené nebo trvale 
neužívané objekty.

Ing. Markéta Šubová
vedoucí odboru životního prostředí

Město Holešov v souladu s ustanovením 
§ 39 odst.  1  zák.  č.  128/2000 Sb.,  o obcích, 
v platném znění  zveřejňuje záměr  pronájmu 
nebytových prostor o výměře 19,80 m2  (kan-
celář  16,80 m2,  ostatní  prostory  3,00 m2)  
v I. poschodí objektu č.p. 1400 na ul. Palac-
kého v Holešově.

Předpokládaná výše nájemného 15 480 
Kč/rok, předpokládaná výše zálohy na plně-
ní spojená s užíváním nebytových prostor 
(vodné, stočné, srážková voda, teplo, kontejner, 
el. energie a ostatní služby) 14 000 Kč/rok.

Zájemce o pronájem výše uvedených ne-
bytových prostor musí podat písemnou žádost 
nejpozději do 25. 10. 2011 na adresu Tepelné 
hospodářství Holešov,  spol.  s  r.o.,  nám. Sv. 
Anny 1275, k rukám Ing. Jitky Riemerové.

Žádost musí obsahovat: označení zá-
jemce (fyzická osoba -  jméno a příjmení, da-
tum narození,  IČ, místo  podnikání,  bankovní 
spojení, tel. kontakt; právnická osoba - název 
obchodní firmy, IČ, sídlo, bankovní spojení, tel. 
kontakt), předpokládaný způsob využití neby-
tového prostoru, výši nájemného v Kč/rok, výši 
zálohy v Kč/rok.

Žádost musí být podána v zalepené obálce 
označené  „Nebytové prostory Palackého 
1400“.

Bližší informace o nebytovém prosto-
ru  poskytne  Tepelné  hospodářství  Hole-
šov, spol. s r.o., Ing. Jitka Riemerová, tel. 
573 506 240.

PaedDr. Zdeněk Janalík
       starosta města

Záměr pronájmu  
nebytových prostor

Dokončení ze str. 1
Spolupráce  městských 

policií a hasičů obou měst  je 
významnou  součástí  tohoto 
projektu.  Hosty  z  Považské 
Bystrice  přijali místostarosto-
vé města Rudolf Seifert a Ja-
roslav Chmelař. Společně se 
slovenskými kolegy vytipovali 
okruhy  možné  spolupráce 
a  společně  potom  navštívili 
služebnu  městské  policie 
na  zámku  v Holešově  a  ha-
sičskou zbrojnici. 

Více fotografií 
na www.holesov.cz

Mezinárodní spolupráce Holešova se prohlubuje

Slovenští hosté navštívili v doprovodu místostarostů Holešova 
i sídlo městské policie v přízemí zámku. Foto Karel Bartošek

Holešov (frs) - V neděli 16. října v brzkých 
ranních hodinách se neznámý pachatel vloupal 
do prodejny benzínové čerpací  stanice  v Ho-
lešově. Rozbil  celoprosklené dveře  i  s  rámem 
a vzniklým otvorem vlezl dovnitř. Za pokladnou 
poté úmyslně poškodil regály, ze kterých ukradl 
cigarety různých značek a ze stojanu uprostřed 
místnosti odcizil erotické časopisy. Nakonec se 
mu hodilo i několik plyšových hraček. Odcizením 
zboží  způsobil předběžnou škodu za více než 
třicet tisíc korun. Navíc způsobil také škodu na za-
řízení prodejny, a to ve výši padesát tisíc korun.

Případem se nyní intenzivně zabývají ho-
lešovští policisté. Po pachateli  trestných činů 
krádež a poškození cizí věci usilovně pátrají. 
V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí 
až dva roky vězení.

Vyloupil benzinku

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Holešov“
Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Holešov“ 

financovaný s využitím prostředků Evropského so-
ciálního fondu, který v rámci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost městskému úřadu 
přidělilo Ministerstvo vnitra ČR, na MěÚ v Holešově 
v rámci zřízeného eGON Centra vzdělávání pracov-
níků městských a obecních úřadů správního obvodu 
ORP Holešov vstupuje do poslední třetiny. Už jen 
rok zbývá, aby všichni zájemci z  řad pracovníků 
městského a obecních úřadů ORP, zaměstnanci 
zřizovaných a zakládaných organizací a zastupitelé, 
pro které je školení určeno, využili ojedinělé příle-
žitosti a v rámci jednotlivých kurzů získali praktické 
dovednosti pro práci s jednotlivými aplikacemi. 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a městského rozpočtu

Probírá se mj. práce s portálem veřejné sprá-
vy Czech POINT, práce s informačním systémem 
datových schránek, používání zaručeného elek-
tronického podpisu, práce se základními registry, 
datovými úložišti, otázky informační gramotnosti, 
základních  registrů  (RÚIAN)  a  s  elektronickou 
spisovou službou. Mimo to budou účastníci ško-
lení  také  seznámeni  se  základy elektronického 
vzdělávání  (eLearning)  a  s  prací  s  jednotlivými 
aplikacemi MS Office. Kurzy tak vhodně doplňují 
získání praktických zkušeností tematiky probírané 
v eLearningové formě vzdělávání. Toto školení by 
mělo absolvovat více než 160 osob.

(is)

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjek-
tům povinnost hlásit informace o vlivu jejich činnosti na životní prostředí. 
K ohlašování informací slouží „Integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP)“, přes který bude v roce 2012 nutné hlásit většinu 
informací z evidence z oblasti životního prostředí.

Přístup do ISPOP získá ohlašovatel po registraci na webových strán-
kách www.ispop.cz (záložka Chci podat hlášení, odkaz Registrace nového 
uživatele). Na těchto stránkách najdete mimo jiné také seznam ohlašovacích 
povinností, odpovědi na často kladené otázky a formulář pro písemné dotazy. 
Své dotazy můžete podávat i telefonicky na pracovníky agentury CENIA, 
telefonní číslo 267 225 267 (v pracovních dnech od 9 do 12 hodin). 

Z hlediska vody.  Jedná se zejména o Poplatkové hlášení a přiznání 
za odběr podzemní vody a Poplatkové hlášení a přiznání za zdroj znečišťování 
povrchových vod (údaje dříve hlášené České inspekci životního prostředí).

Z hlediska ovzduší.  V roce 2011 podávali provozovatelé středních 
zdrojů znečišťování ovzduší do 31. března oznámení o poplatku a sou-

Ekologie - změna ve způsobu ohlašování ekonomických subjektů
hrnnou provozní evidenci prostřednictvím Integrovaného systému plnění 
oznamovacích povinností. Stejným způsobem provedou ohlášení i v roce 
2012. Připomínáme, že podle novely zákona č.86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, jsou zemědělské provozovny zproštěny povin-
nosti ohlašovat chovy zvířat.

Z hlediska  odpadů. Původci odpadů zasílali  v  roce 2011 hlášení 
o produkci a nakládání s odpady v listinné podobě nebo elektronicky v pře-
nosovém standardu dat o odpadech v případě,  že produkovali  více než  
100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100  t ostatních 
odpadů za kalendářní rok. Oprávněné osoby, včetně těch, které plnily ohla-
šovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílaly v roce 2011 hlášení 
elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech bez ohledu na množství 
odpadu. Výše uvedené subjekty budou do 15. února 2012 zasílat hlášení 
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Mgr. Júlia Mudruňková, Ing. Lenka Brezanská
Odbor životního prostředí, MěÚ Holešov
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pokračování ze str. 1
Pánové  z Developer Group 

na setkání u starosty města před-
stavili  projekt  výstavby  obytných 
domů  v  Bořenovské  ulici.  V  1. 
etapě by  tady mělo vzniknout 66 
nových bytů a dva nebytové pro-
story. Ve druhé části výstavby by 
mělo být postaveno dalších zhru-
ba  70  bytů.  Součástí  areálu má 
být dětské hřiště, parkovací stání, 
nebytové prostory a další prvky ob-
čanské vybavenosti. Projekt počítá 
s  oplocením  celého  areálu. Byty 
od velikosti 1+kk po 3+kk již v sou-
časné době nabízí realitní kancelář 
Domino  na  svých  internetových 
stránkách http://www.rkdomino.cz. 
Cena  nabízených  bytů  se  podle 
investorů pohybuje od 990 000 do  
1  700  000  korun.  „S  nájemníky 
sousedních městských sociálních 
bytů nemáme žádný problém. To 
nám  ostatně  potvrdili  i  občané, 
kteří bydlí v samotném sousedství 
těchto bytů,“ uvedl Roman Solař. 

Skutečnost,  že  v  Bořenov-
ské ulici  nejsou  žádné problémy 
v soužití místních občanů, potvrdil 
i starosta města. „Nepravdivý ob-
raz ghetta budovaného za městem 
pro  sociálně  nepřizpůsobivé  ob-
čany  vytvořila  v minulosti  pouze 
některá média pod vlivem zástup-
ců  určitých  neziskových  organi-

Vizualizace budoucích obytných domů v ulici Bořenovská. 

Zástupci firmy kategoricky popřeli běžící fámy:
Žádné byty pro nepřizpůsobivé se v Holešově nechystají

zací,“  uvedl  starosta města.  Jak 
dodal, město dbá důsledně na to, 
aby  zdejší  nájemníci  dodržovali 
všechny své povinnosti. „Sociální 
byty v Bořenovské ulici nejsou pro 
nepřizpůsobivé občany, ale pro ty 
spoluobčany, kteří se momentálně 
dostali do sociální či finanční tísně 
často ne vlastní vinou a potřebují 
od města podat pomocnou  ruku. 
V  poslední  době  jsme  například 
pronajali tři byty v Bořenovské ulici 
matkám samoživitelkám, které se 
dostaly  do  tíživé  situace. Stejně 
tak mohou  tyto  byty  sloužit  jako 
startovací pro mladé rodiny,“ dodal 
starosta Zdeněk Janalík.          

by  se  jim  nedařilo  byty  obsadit. 
„V případě menšího zájmu o pro-
dej  bychom mohli  byty  nabízet 
k pronájmu,“  uvedl Roman Solař 
a dodal, že firma nemusí za kaž-
dou  cenu  s  výstavbou pospíchat 
vzhledem  k  finančnímu  zázemí 
mateřské  společnosti,  kterou  je 
obchodně zdatná společnost Vel-
kosklad s plasty Záříčí - http://www.
velkoskladsplasty.cz.

Zástupci  Developer  Group 
také poukázali  na  další  své  pro-
jekty. V minulosti například postavili 
bytový dům v kroměřížské Purky-
ňově ulici, kde si byty koupili pře-
devším lékaři z blízké nemocnice. 
Společnost  kromě  jiného  rovněž 
postavila a provozuje nepřehlédnu-
telný penzion U Kryštofa v Záříčí. 

František Sovadina 

•  Hledám  programátora  (html, 
php,  mysql)  na  pravidelnou 
výpomoc  s menšími  projekty 
(práce na 5-10 h týdně). Vhod-
né  i  pro  studenty.  Informace 
na marketingluxor@gmail.com. 
Mobil: 773 114 400.
• Prodám stavební pozemek v obci 
Míškovice,  rozloha 898 m2,  inže-
nýrské  sítě  na  hranici  pozemku. 

Obec má dobrou  občanskou  vy-
bavenost  i  dopravní  dostupnost 
(Otrokovice, Zlín, Holešov). Cena: 
450 000 Kč. Tel: 608 040 961.
• Pronajmu novou garáž s elektr. 
zabezpečením v blízkosti Třeš-
ňových sadů. Tel. 774 040 059.
• Pronajmu 1+1 po celkové rekon-
strukci v Holešově. Tel. 775 053 166. 
Po 17. hodině. 

Zástupci investora rovněž od-
mítli, že by mohli k projektu levné 
ubytovny přistoupit  v případě,  že 
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Region (frs) - Mezi nejlepšími 
potravinářskými výrobky Zlínského 
kraje  jsou  i  produkty  podnikatelů 
z Holešova a okolí. Nejlepší potra-
vinářské  výrobky Zlínského  kraje 
byly zveřejněny 1. října v rámci dvou 
podobně zaměřených soutěží - Per-
la Zlínska a Regionální  potraviny. 
V  kategorii  Cena  hejtmana  Zlín-
ského  kraje  uspěla  kolekce  jídel 
firmy  Jospo  s.r.o. Holešov,  stejná 
holešovská firma byla vyhodnocena 
jako  nejlepší  i  v  kategorii  ostatní 

Holešovské šišky s uzeným a zelím jsou nejlepší v kraji

Na konci minulého roku otevřela společnost JOSPO Josefa Pospíšila 
novou velkokapacitní kuchyni v Tovární ulici, kde kromě jiného vaří 

oceněné šišky s uzeným a zelím. Foto archiv  

s vítězným výrobkem - bramborové 
šišky  plněné  uzeným masem  se 
zelím. V kategorii pekařské výrobky 
byly mezi nejlepšími slunečnicový 
chléb  z  pekárny  Františka  Králí-
ka  v  Třeběticích  a  pikantní  rohlík 
z Agrodružstva Roštění. Třebětický 
chléb dostal  také Cenu hejtmana. 
Jak do Perly Zlínska, tak do Regi-
onální potraviny Zlínského kraje se 
přihlásilo kolem čtyřiceti výrobců. 

„Perlu Zlínska organizuje již šest 
let Agrární komora Zlín za podpory 

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas - 
Selská paštika - Řeznictví U Kusáků s.r.o. Masné výrobky trvanlivé 
- Pašerácká klobása - Carnex spol. s.r.o. Sýry  (včetně  tvarohu)  - 
Pletenec kořeněný - pařený sýr - Farma ZPZ s.r.o. Mléčné výrobky 
ostatní - Jogurt bílý - Mlékárna Valašské Meziříčí, spol s.r.o. Pekařské 
výrobky včetně těstovin - Špaldový řez, náplň borůvka+tvaroh - Ja-
vorník-CZ s.r.o. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek - Staročeský 
medovník  - Medoks,  s.r.o. Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(s  výjimkou  vína)  - Vizovická slivovice 2008  - Rudolf  Jelínek a.s. 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě - Švestková 
povidla  -  Jiří Netopil. Ostatní  -  Bramborové  šišky  plněné uzeným 
masem a zelím - Jospo a.s.

Vítězné výrobky - Regionální potravina 
Zlínského kraje

Zlínského  kraje,  soutěž Regionál-
ní  potravina  byla  letos  vyhlášena 
druhým  rokem Ministerstvem  ze-
mědělství ČR. Nad oběma příbuz-
nými  akcemi  převzali  záštitu  jak 
ministr zemědělství Ivan Fuksa, tak 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák.  Soutěže  sledují  stejný  cíl 

-  podpořit malé a  střední  výrobce 
přímo  z  regionu,  kteří mají mnoh-
dy  problém  proniknout  se  svými 
produkty do obchodních  řetězců  - 
nezávisle na vysoké kvalitě nabíze-
ného zboží,“ uvedla tisková mluvčí 
Zlínského kraje Gabriela Sýkorová 
Dvorníková.

Učitelé  z  holešovského  gymnázia  se  v  rámci  projektu  „Realizace 
environmentálních  aktivit  v  krajinných  typech  zlínského  regionu“  učili 
pracovat  s  přístrojem Xplorer GLX Pasco.  Školení  proběhlo  ve  dnech  
30. 9. - 1. 10. 2011 na SOŠ a gymnáziu Staré Město. Získané znalosti pře-
dají svým studentům již v dubnu 2012, kdy budou realizovány výzkumné 
práce v terénu Holešovska a také v okolí partnerského gymnázia ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště. Obě oblasti nabízejí mnoho podnětů z historie. 
Rozdílné krajinné typy rovněž poskytují bohatý prostor pro praktické využití 
znalostí z hodin chemie, zeměpisu, biologie a fyziky. 

Přístroj Xplorer GLX Pasco poslouží studentům především v terénu. Roz-
ličné senzory umožní měřit biologické, chemické a fyzikální parametry v půdě, 
radiaci, hladinu hluku, rosný bod, koncentraci chemických prvků v ovzduší, 
teplotu, rychlost větru a mnoho dalšího. Studenti pak mohou získaná data ihned 
ukládat, zapisovat do interních tabulek, vytvářet protokoly a ověřovat získané 
poznatky.  Pomocí softwarového programu Sparkvue se dají získaná data ex-
portovat do počítače a dále s naměřenými hodnotami pracovat v jednotlivých 
hodinách. Studenti díky tomuto přístroji prakticky zhmotní to, co se dozvídají 
„v lavicích“, a „ochutnají“ něco z pravé vědecké práce. 

Projekt  je  spolufinancován Evropským sociálním  fondem a  státním 
rozpočtem České republiky.

Mgr. Andrea Sousedíková, Mgr.Tomáš Kačor

Gymnázium nabídne studentům „ochutnávku“ z vědecké práce

Region (frs) - Hned několik krádeží automo-
bilů  se podařilo  v minulých dnech objasnit  kro-
měřížským policistům. Mezi nimi vyřešili i případ 
krádeže auta, které zmizelo  letos v  létě od ho-
lešovského  koupaliště.  Kroměřížští  kriminalisté 
zadrželi v této souvislosti v Ivanovicích na Hané 
osmatřicetiletého místního muže a  vyšetřovatel 
proti němu zahájil trestní stíhání pro trestné činy 
krádež,  neoprávněné  opatření,  padělání  a  po-
změnění  platebního prostředku, maření  výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí 
až osm let vězení. „Obviněný odcizil od roku 2009 
do  letošního srpna celkem devět osobních aut, 
ve  všech případech  šlo  o  vozy Škoda Octavia 
Combi. Počínal  si  vždy  stejně. Nejprve  odcizil 
z volně odložených věcí na koupalištích v Chropy-
ni, Kroměříži, Hulíně, Holešově a dále ve čtyřech 
případech mimo  okres Kroměříž,  ve Slavkově 
u Brna  a Otrokovicích  klíče  a  následně  odcizil 
poblíž zaparkovaná vozidla,“ uvedla Barbora Balá-
šová ze zlínského krajského policejního ředitelství.  
Ukradená auta pak pachatel převážel do Ivanovic 
na Hané, kde je v jedné garáži rozebral. 

Barbora Balášová

Policisté objasnili  
krádež od koupaliště
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Přijaté usnesení č. 347/2011 - N 2288 
Rada města Holešova  I  rozhodla 
na základě doporučení hodnoticí ko-
mise o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Holešov - Re-
konstrukce  školního  hřiště  3.  ZŠ“, 
zadat  veřejnou  zakázku  uchazeči 
EKKL,  a.s.,  Kroměříž,  Altýře  582, 
IČ  27752771.    II  pověřila  starostu 
města PaedDr. Zdeňka Janalíka: 1. 
podpisem smlouvy  o  dílo  s  vybra-
ným uchazečem EKKL a.s., Kroměříž 
v souladu s nabídkou uchazeče a 2. 
jednáním s uchazečem ve věci úpra-
vy rozsahu díla v souvislosti s finan-
cováním.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté  usnesení  č.  348/2011  - 
N  2260  Rada  města  Holešova 
schválila zřízení věcného břeme-
ne na částech pozemků p.č. 935/1, 
934, 371/1, 10/3, 7, vše k.ú. Vše-
tuly, pro společnost E.ON Distri-
buce, a.s., České Budějovice, F.A. 
Gerstnera  2151/6,  IČ  28085400, 
zastoupená  společností  E.ON 
Česká republika, s.r.o., České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ  25733591,  v  souvislosti  se 
stavbou „Holešov, Hanácká - ka-
bel NN, Tkadlčík“, za cenu ve výši 
100 Kč/bm + DPH v zákonné výši.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  349/2011  -  N 
2271 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Holešov a Farmou Holešov, 
s.r.o., Holešov, Bořenovská 1356/1, 
IČ 46993851, v souvislosti se stav-
bou „Silnice II/490: Holešov - jihový-
chodní obchvat“, v rozsahu objektu 
SO 203, pozemky p.č. 358/8 a p.č. 
358/9, vše k.ú. Žopy, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 350/2011  - N 
2269 Rada města Holešova schvá-
lila zveřejnění záměru pronájmu 
majetku města dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá:  Ing.  Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  351/2011  -  N 
2289 Rada města Holešova schvá-
lila rozpočtové opatření Rady města 
Holešova č. 9/2011 dle předložené-
ho návrhu.  Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 352/2011  - N 
2270 Rada města Holešova udělila 
souhlas pro přijetí věcných darů 
v  celkové  hodnotě  20.217,33 Kč 
od  společnosti MARTEK MEDI-
CAL,  a.s.,  Třinec,  Konská  198, 
příspěvkové organizaci Centrum 
pro seniory, p.o., Holešov.  Zod-
povídá: Mgr.  Ivana Bozděchová, 
řed. PO. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  353/2011  -  N 
2265 Rada města Holešova schvá-
lila zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor v přízemí domu čp. 
1400 na ul. Palackého v Holešově 
dle  předloženého  návrhu.  Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté  usnesení  č.  354/2011  - 
N  2272  Rada  města  Holešova 
schválila uzavření nájemní smlou-

Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 26. září 2011   

vy  s  Tomášem  Kremelem,  IČ 
67530184, na užívání městských 
nebytových  prostor  o  výměře 
70,60 m2 v 1. poschodí objektu čp. 
1400 na ul. Palackého v Holešově 
za nájemné včetně záloh na služ-
by 50.800 Kč/rok, a to na dobu ne-
určitou s účinností od 01.10.2011.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 355/2011 - N 2273 
Rada města Holešova schválila uza-
vření  nájemní  smlouvy  se  společ-
ností  Nemovitost  servis,  s.r.o.,  IČ 
25304682,  na  užívání  městských 
nebytových prostor o výměře 47,40 
m2 v přízemí objektu čp. 1400 na ul. 
Palackého v Holešově za nájemné 
včetně záloh na služby 66.000 Kč/
rok, a to na dobu neurčitou s účinností 
od 01.10.2011.  Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 356/2011  - N 
2274 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy se 
společností  REHABILITACE KI-
NESIS, s.r.o., IČ 29287201, na pro-
nájem  městských  nebytových 
prostor o výměře 28,24 m2 ve III. 
poschodí objektu čp. 478 na ul. 
Sušilova v Holešově za nájemné 
včetně  záloh  na  služby  60.080 
Kč/rok,  a  to  na  dobu  neurčitou 
s účinností od 01.10.2011.  Zod-
povídá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté  usnesení  č.  357/2011  -  N 
2275 Rada města Holešova přeru-
šila  projednávání zprávy týkající se 
uzavření nájemní smlouvy na užívání 
městských nebytových prostor o vý-
měře 131,60 m2 v přízemí objektu čp. 
531 na ul. Palackého  v Holešově. 
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: RM 10. 10. 2011.  
Přijaté  usnesení  č.  358/2011  - 
N  2276  Rada  města  Holešova 
schválila  1.  uzavření  dohody 
o uznání dluhu a plnění závazků 
ve  splátkách  s  Pavlem Biharim 
(za Annu Bihariovou), bytem Ho-
lešov,  dle  předloženého  návrhu 
a  2.  uzavření  nájemní  smlouvy 
s Robertem Biharim, bytem Ho-
lešov,  na užívání  bytu  č.  7,  vel. 
2+kk, o výměře 32 m2 v městském 
domě čp. 1672 na ul. Bořenovská 
v Holešově, a to na dobu určitou 
od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  359/2011  -  N 
2277 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní  smlouvy s Ví-
tem Solařem, bytem Přílepy, na uží-
vání  bytu  č.  5,  vel.  3+1,  o  výměře 
70,60 m2 v městském domě čp. 985 
na nám. F. X. Richtera v Holešově, 
a to na dobu určitou od 01. 10. 2011 
do 30.06.2012.  Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 360/2011  - N 
2278 Rada města Holešova schvá-
lila 1. uzavření nájemní smlouvy 
s  Dagmar  Machovskou,  bytem 
Rymice, na užívání bytu č. 15, vel. 
2+kk, o výměře 32 m2 v městském 
domě čp. 1674 na ul. Bořenovská 
v Holešově, a to na dobu určitou 

od 01. 10. 2011 do 30. 06. 2012. 
2. uzavření nájemní smlouvy s Ja-
nou Martinezovou,  bytem Hole-
šov, na užívání bytu č. 8, vel. 2+1, 
o výměře 73,71 m2 v městském 
domě  čp.  183  na  ul.  Palackého 
v Holešově, a to na dobu určitou 
od 01. 10. 2011 do 30. 06. 2012.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  361/2011  -  N 
2279 Rada města Holešova I  vzala  
na vědomí úhradu dlužného nájem-
ného manželů  Zdeňka  a Marcely 
Masných,  nájemců bytu  č.  5,  veli-
kost 2+1, o výměře 81,30 m2 v měst-
ském domě čp. 64 na ul. Masaryko-
va v Holešově. II zrušila  usnesení 
RM/288/2011  o  ukončení  nájemní 
smlouvy na užívání bytu manželům 
Zdeňkovi a Marcele Masným, bytem 
Holešov, nájemcům bytu č. 5, veli-
kost 2+1, v městském domě čp. 64 
na ul. Masarykova v Holešově z dů-
vodu úhrady dlužného nájemného.  
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  362/2011  - 
N  2280  Rada  města  Holešova 
schválila uzavření nájemní smlou-
vy s Vlastou Očadlíkovou, bytem 
Holešov,  na  užívání  bytu  č.  29, 
velikost 1+kk, o výměře 36,70 m2 
v  domě  s  pečovatelskou  služ-
bou  čp.  1597  na  ul.  Novosady 
v Holešově, a to na dobu určitou 
od 01. 10. 2011 do 30. 06. 2012. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 363/2011 - N 2282 
Rada města Holešova  I  neudělila 
souhlas výpujčiteli Ladislavu Andrý-
skovi s provedením oprav na budově 
čp. 527 na pozemku p.č. 1353 a bu-
dově bez čp. na pozemku p.č. 1354 
na ul. Grohova v Holešově dle před-
loženého návrhu a na vlastní nákla-
dy. II rozhodla o vrácení budovy čp. 
527 na pozemku p.č. 1353 a budovy 
bez čp. na pozemku p.č. 1354, vše 
k.ú. Holešov, městu Holešov,  které 
podle  smlouvy  o  výpůjčce  ze  dne 
01. 06. 1999 užívá Ladislav Andrý-
sek, z důvodu nedodržení smluvních 
podmínek. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 364/2011  - N 
2283 Rada města Holešova I ne-
udělila  souhlas  Ludmile  Zaple-
talové  s  podnájmem  pronajaté-
ho bytu č. 3, vel. 1+1, o výměře 
45,30 m2 v městském domě čp. 
507 na ul. Palackého v Holešově 
Zdeňku Dvořákovi, a to na dobu 
určitou od 01.10.2011 do 31. 08. 
2012.  II  schválila  ukončení  ná-
jemní smlouvy Ludmile Zapleta-
lové  na  užívání  bytu  bytu  č.  3, 
velikost 1+1, o výměře 45,30 m2 
v městském domě čp. 507 na ul. 
Palackého v Holešově z důvodu 
porušení  smluvních  podmínek.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  365/2011  -  N 
2290 Rada města Holešova schvá-
lila výpůjčku garáže o velikosti 19,60 
m2 za domem čp. 15 na nám. Dr. E. 
Beneše v Holešově Zdence Daňko-

vé k uskladnění nábytku z bytu č. 11 
v domě čp. 1672, na ul. Bořenovská 
v Holešově,  a  to  do 31.  10.  2011.   
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení  č.  366/2011  - N 
2285 Rada města Holešova schvá-
lila udělení „Pamětního listu v des-
kách“ Dušanu Lochmanovi, bytem 
Holešov, a Františku Icelovi, by-
tem Holešov, u příležitosti  jejich 
padesátého  bezpříspěvkového 
daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  367/2011  -  N 
2286 Rada města Holešova schvá-
lila  bezplatné užití  sala  terreny,  je-
jího  předsálí  a  šaten pro účinkující 
v  holešovském zámku 3.  Základní 
škole Holešov na realizaci slavnost-
ního koncertu k 10. výročí Dětského 
pěveckého sboru Plamínek v době 
od 12.00 do 19.00 hod. dne  26. 11. 
2011. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.    
Přijaté  usnesení  č.  368/2011  - 
N  2287  Rada  města  Holešova 
I  schválila  poskytnutí mimořád-
né  finanční  dotace  ve  výši:  - 
2.000 Kč: Holešovským trubačům 
o. s., nám. Svobody 104, 769 01 
Holešov,  IČ  22731342,  na  jejich 
činnost, - 3.000 Kč: Vyšší policejní 
škole a Střední policejní škole MV 
v Holešově, Zlínská 991, 769 01 
Holešov,  IČ  64422402,  na  pre-
ventivní aktivity v oblasti rizi-
kového chování - peer program, 
- 10.000 Kč: Mažoretkám Holešov, 
o.s.,  Osvobození  1659,  769  01 
Holešov,  IČ  22839089,  na  účast 
na mistrovství Evropy 2011, které 
se  koná  ve  dnech  28.  09.  2011 
až 02. 10. 2011 v Anglii v Bathu. 
Finanční  částky  budou  čerpá-
ny  z  kapitoly  51  -  Rada města. 
II  neschválila  poskytnutí mimo-
řádné finanční dotace Tělocvičné 
jednotě  Sokol  Holešov,  Plačkov 
547, 769 01 Holešov, IČ 00532835, 
na nutné opravy komínů. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 369/2011 - N 2281 
Rada města Holešova stanovila v sou-
ladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, počet zaměstnanců 
města  v organizační  složce Mateř-
ské centrum Srdíčko s účinností od  
01. 10. 2011, a to na 1 zaměstnance. 
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 370/2011  - N 
2284 Rada města Holešova schvá-
lila 1. pronájem nebytových pro-
stor v objektu čp. 1407 o výměře 
22,37 m2 na ul. Tovární v Holešově 
Úřadu práce ČR, krajská pobočka 
ve Zlíně, kontaktní pracoviště Ho-
lešov, za nájemné 700 Kč/m2/rok a  
2. uzavření dodatku ke smlouvám 
o  nájmu  nebytových  prostor  ze 
dne  31.  03.  2004  a  11.  11.  2010 
s  účinností  od  01.  10.  2011  dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: 
bezodkladně.  

Pokračování na str. 5
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Přijaté usnesení č. 371/2011 - N 2235 
Rada města Holešova vzala na vě-
domí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 12. září 2011.  
Přijaté  usnesení  č.  372/2011  - 
N  2291  Rada města  Holešova 
I schválila dodatek č. 2 k rámco-
vé smlouvě č. 37974121 se spo-
lečností T-Mobile Czech Repub-
lic,  a.s.,  na  poskytování  služeb 
elektronických  komunikací  dle 
předloženého návrhu. II pověřila  

starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka  podpisem  tohoto  do-
datku. Zodpovídá. Ing. František 
Fuit, tajemník úřadu. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  373/2011  -  N 
2292  Rada  města  Holešova  I  
schválila  účast  města  Holešova 
jako  partnera  Považské  Bystrice 
při žádosti o příspěvek v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spo-
lupráce SR - ČR 2007 - 2013, oblast 
podpory „Spolupráce a síťování“. II 
pověřila  starostu města  PaedDr. 

Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy 
o  spolupráci  s městem Považská 
Bystrica. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 374/2011 - N 
2293 Rada města Holešova   vza-
la na vědomí nabídku společnosti 
BULANA, spol. s r.o., Nový Jičín, 
K  Nemocnici  9,  na  odkoupení 
pohledávek města Holešova, ze-
jména  za  dlužníky  nájemného 
za užívání městských bytů, a tuto 
nabídku neakceptovala.  
Přijaté  usnesení  č.  375/2011  -  N 
2294 Rada města Holešova rozhod-

la o ukončení smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor na provozování 
veřejných WC se společností Tech-
nické služby Holešov, s.r.o., ze dne 
28. 04. 2000 z důvodu prodeje měst-
ského  objektu  čp.  1030  na  nám. 
Sv. Anny v Holešově, a to k 30. 09. 
2011. Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.         

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Renata Lochmanová
       ověřovatelka zápisu        

Oznámení o projednávání ná-
vrhu zadání změny č. 5 územního 
plánu obce Míškovice. 

Odbor  územního  plánování 
a stavebního řádu Městského úřa-
du Holešov - obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností  jako poři-
zovatel změny č. 5 územního plánu 
obce Míškovice dle § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním  plánování  a  stavebním  řádu 
(stavební  zákon)  v  platném  znění 
(dále jen stavební zákon) oznamuje 
projednávání návrhu zadání Změny 
č. 5 územního plánu obce Míškovice 
v souladu s § 20 odst. 2 stavebního 
zákona a v souladu s § 47 odst. 2) 
stavebního zákona. 

Návrh zadání změny č. 5 je 
vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení 
tohoto oznámení, tj. od  17. 10. 
2011 do 17. 11. 2011.

Změna územního plánu v obci Míškovice

Občané z Holešova navštívili Poslaneckou sněmovnu i Senát

Návrh zadání změny územního 
plánu obce Míškovice  je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí na Odboru 
územního  plánování  a  stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov, pra-
coviště Tovární 1407, dveře č. 309. 
Návštěvu lze uskutečnit 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. anebo v Pá 7.30 - 11.00, 
12.00  - 13.30 hod. a na Obecním 
úřadě Míškovice v úřední dny Po, 
St  7.30  -  12.30,  16.00  -  18.00 
hod. nebo po předchozí  telefonic-
ké  dohodě mimo  úřední  dny  (tel. 
573 387 037). Do návrhu zadání lze 
rovněž nahlédnout na internetových 
stránkách města Holešova  (www.
holesov.cz   v sekci Městský úřad, 
Odbor  územního plánování  a  sta-
vebního  řádu, Územně  plánovací 
dokumentace).

Předmětem  návrhu  zadání 
změny jsou v lokalitě A1 - změna 
části  plochy  občanského  vyba-
vení na plochu výroby, v lokalitě 
A2  -  změna plochy  izolační  ze-
leně na plochu smíšené výroby 
a změna ZPF na plochu izolační 
zeleně a plochu smíšené výroby 
a  v  lokalitě A3  -  změna plochy 
občanského vybavení na plochu 
hromadného bydlení.

Návrh  zadání  včetně  tohoto 
oznámení obdrží jednotlivě dotčené 
orgány státní správy, sousední obce, 
krajský úřad a obec Míškovice, pro 
niž  je  změna územního plánu po-
řizována. 

V uvedené  lhůtě může každý 
uplatnit  své  připomínky. Do  třiceti 
dnů od obdržení návrhu zadání mo-
hou dotčené orgány a krajský úřad 
uplatnit u pořizovatele své požadav-
ky na obsah změny územního plánu 

vyplývající  ze  zvláštních  právních 
předpisů  a  požadavek  na  vyhod-
nocení  vlivů  změny územního plá-
nu na životní prostředí včetně jeho 
obsahu a rozsahu podle zvláštního 
právního předpisu. Ve stejné  lhůtě 
mohou uplatnit  u  pořizovatele  své 
podněty i sousední obce.  K poža-
davkům dotčených orgánů, krajské-
ho úřadu a k podnětům sousedních 
obcí nebo připomínkám uplatněným 
po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Své požadavky, připomínky 
a podněty zasílejte písemnou for-
mou na adresu Městský úřad Ho-
lešov, Odbor územního plánování 
a  stavebního  řádu, Masarykova 
628, pracoviště Tovární 1407,769 
17 Holešov.

Ing. Petr Klenner
referent odboru územního 

plánování
a stavebního řádu

V úterý 4.  října 2011 se na pozvání hole-
šovského poslance Parlamentu ČR Josefa Smý-
kala a kroměřížského senátora Miloše Malého 
uskutečnila  návštěva Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR v Pra-
ze.  Skupina  občanů  z  Holešova,  Kroměříže 
a okolí se vydala v časných  ranních hodinách 
autobusem vstříc poznání, jak fungují tyto orgány 
v praxi. Prohlídka za účasti poslance PSP ČR 
Josefa Smýkala začala nejdříve v horní komoře 
Parlamentu České republiky v Senátu, kde pří-
tomné přivítal senátor Miloš Malý.

V jednom z největších stavebních klenotů 
české historie si prohlédli návštěvníci Hlavní sál, 
který je nejdůležitějším jednacím místem Senátu 
a stejně jako další vnitřní prostory je vyzdoben 
nástěnnými malbami s podobiznami Albrechta 
Václava Eusebia z Valdštejna, který byl ve své 
době jedním z nejmocnějších a nejbohatších čes-
kých šlechticů. Dále lze spatřit jeho podobizny 
v Rytířské síni či v kapli, nádhernou výzdobu je 
možno obdivovat  rovněž v dalších Valdštejno-
vých reprezentačních místnostech.

Další část prohlídky tvořila návštěva Posla-
necké sněmovny, která sídlí ve Sněmovní ulici 
na Malé Straně v Thunovském, dále v Auersper-
ském a Šterberském paláci a v paláci Smiřických. 
Historie jedné z nejstarších parlamentních budov 
v Evropě  se  začala  psát  koncem 17.  století, 
kdy  v Praze  vyrostl  hraběcí  palác  významné-
ho  šlechtického  rodu Thunů a  stal  se  později 

sídlem sněmu českých 
stavů a dalších zákono-
dárných  institucí. Dolní 
komora  Parlamentu 
ČR  je  zákonodárným 
orgánem,  dále  vyslo-
vuje důvěru či nedůvě-
ru vládě ČR, vyhlašuje 
volby do zastupitelstev 
obcí apod. Po zhlédnutí 
krátkého  filmu o histo-
rii  československého 
parlamentarismu hosté 
vstoupili  do Sněmovní 
síně,  která  je  zřejmě 
nejznámější  místností 
Poslanecké  sněmov-
ny; zde probíhají hlavní 
jednání poslanců, která 
mohou sledovat občané 
ve sdělovacích prostřed-
cích.  Dále  si  přítomní 
prohlédli zasedací síň, kuloáry, kde se pohybují 
novináři, a měli možnost nahlédnout i do prostor, 
které jsou vyhrazeny jednotlivým poslaneckým 
klubům.  Lahůdkou pro milovníky  historie  bylo 
zhlédnutí kopií faksimile historických dokumentů 
o vzniku české státnosti - viděli jsme např. Zlatou 
bulu sicilskou z r. 1212, Ústavu českého státu 
z r. 1619, zakládající listinu Karlovy univerzity či 
Desky zemské Království českého.

Občané Holešova v Parlamentu České republiky.  

Každý,  kdo  chce  vidět  zblízka  chod par-
lamentních  institucí, má  tuto možnost  v  době 
mimo zasedání Senátu a Poslanecké sněmovny 
a  v  dnešní  době  to  doporučuji  všem  kritikům 
i zájemcům o politiku zároveň.

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně školské a protidrogové 

komise v Holešově



7

hole‰ovsko 19/2011www.holesov.cz

Restaurování bočních oltářů v kostele pokračuje

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

Restaurování  bočních oltářů 
v našem  farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie možná někomu 
připadá zdlouhavé, ale již na konci 
října bude ukončena práce na oltá-
řích v pravé boční lodi. Do příštích 
let nám zbývá zrestaurovat boční 
oltář Zvěstování Panny Marie, sv. 
Jana Sarkandera a oltář sv. Anny 
v levé boční lodi. Postupně plánu-
jeme opravit  také křtitelnici a ka-
zatelnu. Nejvíce práce a také nej-
větší proměna kostela nás čekají  
při restaurování hlavního oltáře.

V  letošním  roce  za  přispě-
ní  Zlínského  kraje  dokončujeme 
restaurování  bočního  oltáře  sv. 
Floriána, ke kterému patří pro nás 
Holešovany významný obraz s vy-
obrazením holešovského náměstí. 
Veškeré náklady na opravu budou 
hrazeny z dotace Zlínského kraje 

z  Programu  regenerace  měst-
ských  památkových  rezervací 
a městských  památkových  zón 
v roce 2011 ve výši 495 620,- Kč. 
Sochařské práce na  tomto oltáři 
provádí MgA.  Veronika Medko-
vá  z  Napajedel.  MgA.  Ludmila 
Zálešáková z Bánova restauruje 
obraz sv. Floriána a provádí zla-
cení dřevořezeb. Umělé mramory 
opravuje MgA. Jan Zbořil z Morav-
ských Prus.

Posledním oltářem, který zbý-
vá  opravit  v  pravé  boční  lodi,  je 
oltář sv. Josefa. Také ten bude v le-
tošním  roce  zrestaurován nákla-
dem 644 380,- Kč opět díky dotaci 
Zlínského kraje z výše uvedeného 
programu. Oltář sv. Josefa restau-
ruje  opět  paní  Zálešáková,  pan 
Zbořil a štukovou výzdobu opravu-
je Mgr. Filip Novotný z Prahy.

Děkujeme  Zlínskému  kraji 
za spolupráci, neboť díky jeho při-
spění jsme schopni vrátit této vzác-
né  kulturní  památce  její  původní 

Restaurování bočních oltářů v kostele je v plném proudu. Foto archiv

krásu. Naše poděkování také patří 
vedení města Holešova za velkou 
podporu při  restaurování  a  opra-
vách.  Věra Škrabalová
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Má smysl, aby mladý člověk věnoval svůj 
volný čas starým lidem? Tuto otázku si zřejmě 
nekladou  dnešní  -náctiletí  často,  ale  existuje 
jednoznačná odpověď - tato činnost zcela jistě 
smysl  a  význam má. V  letošním  roce  začala 
spolupráce žákyň Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov  a  holešovského  centra  pro  seniory. 
Pětice děvčat z oktávy absolvovala pod vedením 
zástupkyně ředitelky pro sociální oblast Mgr. Pe-
try Miklíkové několik školení a teoretických před-
nášek na téma senioři a jejich svět, dále se se-
známila s chodem CpS Holešov a začátkem léta 
začaly pravidelné návštěvy děvčat u jednotlivých 
klientů. Dívky se klientům věnují ve svém volném 
čase, snaží se o navázání aktivní komunikace 
a  vyplnění  části  volného  času  těchto  seniorů. 
V letošním školním roce budou vyškoleny nové 
zájemkyně  z  gymnázia  o  tuto  činnost  a  poté 

Holešovské gymnazistky spolupracují s centrem pro seniory

Studentky gymnázia spolupracují 
s centrem pro seniory. 

se  přidají  ke  svým starším  spolužačkám,  aby 
jim v  této nelehké, ale  velmi  záslužné aktivitě 
pomáhaly. Kromě cenných zkušeností z komuni-
kace se seniory a získávání budoucích možných 
profesních znalostí poznávají tato děvčata svět 
různých  lidských příběhů,  získávají  zkušenosti 
a bohatá životní moudra. Každého člověka čeká 
životní etapa stáří, každý z nás se na ni může 
aktivně připravovat,  ale nikdo z nás neví,  zda 
v tomto úseku života nebude potřebovat pomoc, 
porozumění či jen pouhý kontakt s lidmi. Velmi 
si cením záslužné práce Kláry Pospíšilíkové, 
Lenky  Salvetové,  Heleny Hanákové,  Kláry 
Křížkové  a  Evy  Zapletalové,  které  se  jako 
první z holešovského gymnázia o poznání 
světa seniorů pokoušejí.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Dne 27. 9. 2011 se naše škola SOŠ Hole-
šov v Pivovarské ulici zúčastnila akce s názvem 
„Den jazyků“ ve Zlíně. Tato akce byla uspořá-
dána na Gymnáziu a Jazykové škole s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín. Naši studenti zde 
mohli využít svůj čas k návštěvě stánků a uče-
ben s různým programem.

Studenti z Pivovarské se zúčastnili  
Dne jazyků ve Zlíně

Každý z nás si zde mohl vybrat jazyk, který 
se učí nebo o který má zájem. Na výběr bylo 
z anglického, německého, ruského, španělské-

ho, francouzského a maďarského jazyka. Někte-
ré učebny nabízely otestování svých jazykových 
znalostí, jiné zdokonalení v poslechu. Program 
byl obohacen o rodilé mluvčí a divadelní před-
stavení v anglickém jazyce. 

Během dopoledne  jsme měli  také možnost 
přednášky od  jazykové agentury  „Alfa-agency“,  

která se zabývá studiem a pobytem v zahraničí. Pro 
některé z nás to byla zajímavá zkušenost a mož-
nost, jak se s tématem studia v zahraničí seznámit.  

Za dobré zkušenosti a krásně strávené do-
poledne tímto děkujeme učitelům cizích jazyků, 
tedy paní učitelce Mgr. N. Jaroščákové, Mgr. R. 
Juráňové a Mgr. D. Dvořákové. 

Ivana Čubová, studentka 4. B
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Prvního  říjnového  dne  toho-
to  roku  se  po  dlouhých  padesáti 
letech  od maturity  sešli  studenti 
bývalé  11. C  holešovského  gym-
názia. Tato vzácná chvíle se samo-
zřejmě  neobešla  bez  přítomnosti 
stále svěžího pana třídního učitele 
Lubomíra  Janiše. Bývalí  žáci  na-
vštívili nejprve „svou třídu“ a pak si 
za doprovodu vlídné paní ředitelky 
Mgr. Blaženy Kubíčkové prohlédli 
gymnázium, a to doslova od půdy 
po tělocvičnu. Všichni jsme svorně 
ocenili moderní a příjemné zázemí 
studentů  a  učitelů  a  zalitovali,  že 
nám to dopřáno nebylo. Přesto však 
vzpomínky na gymnaziální léta ne-
ztrácejí na radosti a veselí.

V příjemném prostředí restau-
race V podzámčí  nás  pak  uvítala 
zpěvem a tanečky skupina dětí ze 
souboru Zrníčko,  který  vede  paní 
Milada  Květáková.  Při  opravdu 
dobrém obědě a kávě s domácími 
buchtami  se povídání  protáhlo  až 
do pozdních večerních hodin.

Dobrá věc se podařila … příští 
setkání  si  třída  slibuje  za  tři  roky, 
ze spolužáků budou totiž už sedm-
desátníci!
 Za 11. C Jar. Petříková-Gogelová

Absolventi gymnázia se potkali po padesáti letech

Účastníci setkání po padesáti 
letech před zámkem.

Na konci měsíce září školní družina 1. ZŠ navštívila podzimní výstavu 
v zahradnictví Stela pod názvem „KOUZELNÉ DÝNĚ“. A opravdu tomu 
tak bylo. Kdo  tu nebyl, neuvěří. Vlezli  jsme například do dýně a  tam 
sledovali  promítanou pohádku. Pracovníci  zahradnictví  dále  připravili 
krásné podzimní aranžmá a pro děti výtvarné dílničky - větrníky, lucerničky 
a strašáci z dýní. Moc děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Dagmar Imramovská 

Poděkování pracovníkům  
zahradnictví STELA

Rymice (red) - Ve dnech 15. 9. až 15. 11. 2011 pro-
bíhá na budově obecního úřadu v Rymicích rekonstrukce 
střechy  holešovskou  firmou Rapos.  Provoz  obecního 
úřadu však tímto není nijak omezen. Provoz bistra je tak-
též zajištěn vstupem přes velkou bránu v otevírací době 
od 16.00 do 22.00 hod.

Opravují střechu

Nabízíme ke koupi  RD v Holešově - Dobroticích s ga-
ráží a průjezdem do dvora. Dům je po částečné rekon-

strukci  s  nutností 
jejího  dokončení, 
případně možným 
rozšířením  sou-
časné  dispozice 
2+1. U domu slun-
ná  zahrada o  vý-
měře cca 200 m2. 
Cena: 1.090.000,- 
Kč,  info  na  tel: 
736 678 731.

Poznámka redakce: Měli jste také 
sraz po x letech od ukončení zá-
kladní školy či maturity? Pošlete 
do redakce Holešovska pár řádků 
a fotografii účastníků. Určitě váš 
příspěvek zveřejníme.  

DRAKIÁDA. Celodružinová drakiáda na 1. ZŠ  proběhla opravdu dle 
plánu jako z obrázků Josefa Lady. Sluníčko hřálo, vítr foukal a na modrém 
nebi nad Holešovem pod Želkovem se prohánělo několik desítek draků, ať už 
těch klasických z latěk a papíru, nebo jejich modernějších verzí z igelitu. Ne-
chyběli draci usměvaví, barevní, strakatí, draci různých tvarů a velikostí.

Dagmar Imramovská 
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FOUKANÁ IZOLACE
„NEVYPOUŠTĚJTE 

SVÉ PENÍZE DO OVZDUŠÍ..!!!“
Foukaná tepelná izolace je bezodpadové zateplování stávají-
cích i nových objektů. Pomocí aplikačního stroje, který zůstává 
po celou dobu v dodávkovém automobilu, je hadicemi za pomo-
cí vzduchu do izolovaného prostoru vháněn izolační materiál. 
Materiál přilne těsně ke stavební konstrukci a tím se zabrání 
mezerám a vzniku tepelných mostů. Je potřebné se pouze 

připojit do elektřiny Vaší nemovitosti a zateplování může začít…

FOUKANÉ TEPELNÉ IZOLACE - 
správná volba k zateplení Vašeho 

domu či chaty!!!

VÝHODY TÉTO TECHNOLOGIE
- kompletní izolování bez tepelných mostů
- aplikace bez vyklízení půd a jiných prostor
- izolování i velmi těžce přístupných míst

- Váš dům o standardní velikosti zateplíme za 3 - 5 hodin
- bezodpadová technologie

- příznivá cena
- doprava a aplikace v ceně

- od listopadu 2011 nově i na Holešovsku a okolí

KONTAKT: www.zenta.cz, e-mail: zenta.sro@seznam.cz

TELEFON: 606 829 900, 605 247 035
Jsme zařazeni do projektu „Zelená úsporám“

!!!!ÚSPORA AŽ 30 % nákladů za teplo!!!!

Region (red) - Slavnostní ote-
vření nových tras pro výlety na ko-
ních střední Moravou se koná ve čty-
řech jezdeckých stájích v regionu při 
příležitosti ukončení jezdecké sezó-
ny 2011 v podobě tradiční Hubertovy 
jízdy. Ty se jedou po části nově vy-
značených hipostezek, které vedou 
v několika okruzích územím 46 obcí 
regionů MAS - Partnerství Moštěnka 
a MAS Hříběcí hory. S celkovou dél-
kou 230 kilometrů je tato hipotrasa 
nejdelší na Moravě.

Na Přerovsku a Holešovsku se 
při příležitosti otevření  jezdeckých 
stezek  konalo  několik  akcí  spoje-

Hubertovy jízdy otevírají
nové hipostezky v regionu

ných s putováním po těchto trasách. 
Největší  akce  se  při  této  příleži-
tosti  koná poslední  víkend  v  říjnu 
na Kroměřížsku v Těšánkách. Ote-
vírané hipostezky vedou převážně 
po polních a lesních cestách. Jsou 
vyznačeny téměř 400 směrovkami 
a  vzniklo  na  nich  45 malých  a  3 
větší odpočívadla, 2 krytá a 42 ne-
krytých úvazišť, u Těšánek replika 
vodního mlýna  a  patnáctimetrová 
rozhledna a jsou zde umístěny infor-
mační mapy a tabule. Již existující 
hipostezky  na  Vyškovsku  se  tak 
rozšíří o oblast Chřibů, Buchlovska 
a jižní Hané.

Kurovice (frs) - Nový vodovod 
zprovoznili po necelém roce výstavby 
začátkem  října v Kurovicích. Na  in-
vestici ve výši  téměř sedmnácti mi-
lionů korun se z velké části podílelo 
Ministerstvo zemědělství ČR. „Peníze 
do Kurovic šly z programu minister-
stva Výstavba a obnova infrastruktury 
vodovodů  a  kanalizací  II.  Celkem 
jsme se podíleli  téměř dvanácti mi-
liony.  Jsem  rád,  že  jsme  pomohli 
vyřešit vesnici  letitý problém s kva-
litní  pitnou vodou,“ uvedl náměstek 
ministra zemědělství Tomáš Šimčík.

V Kurovicích,  blízkých Chráš-
ťanech a Záhlinicích je spodní vody 

V Kurovicích otevřeli nový vodovod - měří přes čtyři kilometry
dost a nachází se jen několik metrů 
hluboko.  Půda v okolí je však dlouhé 
roky  intenzivně využívána k země-
dělské  výrobě  a  v  důsledku  toho 
je  podzemní  voda  kontaminovaná. 
„Každý dům ve vsi má svou studnu, 
ale voda v nich přestala vyhovovat 
hygienickým normám,“  uvedla  sta-
rostka vesnice Lenka Koutná.

Celková délka vodovodu v Ku-
rovicích  je  4183 metrů  a  na  jeho 
financování se podílelo Ministerstvo 
zemědělství ČR 11 772 000 koruna-
mi, Zlínský kraj dal 1 682 000 korun 
a  sama  vesnice  doplnila  ze  svých 
prostředků 3 364 000 korun.

Slavnostního otevření vodovodu v Kurovicích se zúčastnila řada hostů, 
mezi nimi i poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. 
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Nádvoří  Vyšší  a  Střední  policejní  školy 
v Holešově již zase žije začátkem nového škol-
ního roku. Ostřílení mazáci i noví adepti zvědavě 
okukující nové prostředí. Tak jako kdysi - před 
padesáti lety - nováčci vojenského útvaru přikry-
tého číslem 7374. Silný vítr odvál vůni klubových 
zástav, osušil slzu dojetí. Zamával všem plochou 
repliky zástavy. Nastávají dny řadící se do tvaru 
všedního života. Nastal čas nahlédnout do oné 
kuchyně, kde se rodil okamžik... den za dnem, 
od myšlenky  nastoupit  naposledy  na  našem 
nádvoří.

Třeba říci, že nebýt ředitele policejní ško-
ly  Jana Dvořáka,  zůstala  by myšlenka utopií. 
Nebýt    současného výboru Klubu vojenských 
výsadkových veteránů Holešov, nebylo by nic… 
Na oné členské schůzi všichni nadšeně tleskali. 
Výbor ve složení Hric, Chmelík, Hrubý, Stoklá-
sek, Matula, Maňák a další dal hlavu do dlaní. 
Kde  jsou  všichni  příslušníci  7.  výsadkového 
pluku  zvláštního  určení  a  kde  jsou příslušníci 
rot  hloubkového průzkumu? Kde  je  najdeme 
po padesáti letech? Jak je svoláme? Kde na to 
vezmeme peníze?

Jenže  výsadkáři  vítězí  vůlí  a  průzkumák 
se  navíc musí  spoléhat  jen  na  sebe.    Takže 
organizační tým vytvořil námět a kostru, nadchl 
město Holešov a sehnal peníze. Karel Maňák 
přišel s nápadem povolat všechny povolávacím  
rozkazem… skvělé, Karle, tak ty lidi po republice 
sežeň. Moc  nám pomohli  hejtman Zlínského 
kraje  a  Zlínský  kraj,  vedení města Holešova 
se  starostou  Zdeňkem  Janalíkem, Městské 
kulturní  středisko Holešov  a  zámek Holešov. 
Korunku ke korunce sháněl neúnavný Václav 
Ryšavý, jeho stánek a trička. Další etapou byl 
náš náčelník štábu Jiří Dufek a jeho publikace, 
v  níž  hledal  seriózní  pravdu  o  holešovském 
zpravodajském pluku…

Ohlédnutí za dnem D výsadkového pluku zvláštního určení

Den D se přiblížil. Nikdo se  již nikdy ne-
doví, jak vteřinu po vteřině přibýval do scénáře 
Pavla Chmelíka reálný obrys téměř sedmi set 
veteránů, zástav, hudby, kolikrát se sešel výbor 
holešovských výsadkových veteránů, jaký kus 
organizační práce odvedli příslušníci Krajského 
vojenského velitelství ve Zlíně Radek Henner, 
Martin Hejsek, příslušníci Vyšší a  Střední poli-
cejní školy v Holešově Andrej Rohál, paní Vich-
lendová, manželky našich kolegů paní Zdeňka 
Hricová a Anička  Maňáková.

A den D začal. Ne bez drobných zádrhelů, 
ale  začal.  Pochválit  je  nutné  vojenskou  hud-
bu z Olomouce i VUS Ondráš, který vystoupil 
na zámku. Obětavé velitele ze 102. pzp a 601.
sk. speciálních sil. Díky i bezejmenným přísluš-
níkům  policejní  školy,  zvukařům,  pořádkové 

jednotce a potom praporečníkovi Janu Srnovi 
za skvělý pochod a úctu k zástavě a konečně 
také doktoru Bednářovi, který držel službu.

Možná jsme na někoho zapomněli. Určitě 
však ne na sponzory. Bez nich by se tato akce 
uspořádat nemohla. Tak vám všem, jmenova-
ným i všem ostatním - vřelé díky. 

Holešovští veteráni

Srpnový nástup bývalých příslušníků 7. výsadkového pluku zvláštního určení na nádvoří  
holešovské policejní školy.  
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AKCE ZA HUMNY
WESTERNOVÉ MĚSTEČKO FRYŠTÁK…?
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám připomenout konání dalšího farmářského trhu 
ve Fryštáku, který se uskuteční již tuto sobotu 22. října.    

Jak je patrné z našeho plakátu (viz. Příloha), tentokrát jsme 
akci pojali westernově. Pokud přijdete v kovbojském přestrojení, 
přispějete k atmosféře Divokého západu…  
HOVĚZÍ vs. DÝŇOVÉ

Trh bude zaměřen zejména na produkty z regionálního chovu 
skotu a zpracování hovězího masa a kravského mléka. Nebudou 
však chybět ani jehněčí speciality, které Vám osobně a s úsměvem 
ugriluje známý šéfkuchař Honza Pokorný. Rozšířili jsme sortiment 
o vegetariánskou kuchyni, kterou přímo na místě připraví odbornice 
na bezmasé pokrmy se zkušenostmi ze zahraničí.  
S DĚTMI DO KOUTKU

Kromě tržiště zaplní část fryštáckého náměstí také prostor pro 
děti. Budou se moci svézt na poníkovi nebo v bryčce, vyzkoušet si 
lukostřelbu či prohlédnout vystavenou zemědělskou techniku. Zatím-
co se děti zabaví, maminky se mohou věnovat nakupování a tatínci 
koštovat domácí medovinu, svařené víno či jiné pochutiny. 

Těšit se můžete dále na kožedělné a kovářské řemeslné dílny, 
včetně ukázky skutečného kutí koní. 

ČERSTVĚ A ZDRAVĚ
Nabídneme Vám kompletní výběr sezónního zboží, z něhož spousta 
potravin je v kvalitě bio (např. včelí a ovocnářské produkty). Nebu-
de zde chybět ani tradiční šlapání zelí a stánek pekařů z Vizovic, 
kteří své produkty distribuují do sítě prodejen zdravé výživy. Stejně 
jako minule  i  tentokrát  přijedou bylinkáři  a  kořenáři  (se  zbožím 
bez glutamátu a soli)  a uzenáři  se zvěřinovými a  zabijačkovými 
specialitami. 

Akce se koná za každého počasí. Parkování organizovaně 
zajištěno v postranních ulicích centra Fryštáku.

Festival STETSON AND BOURBON slaví letos 5. výročí!
V sobotu 22.  října bude sucho 

a horko. Ptáte se proč? V tomto ter-
mínu  se  v  prostorách Otrokovické 
Besedy  koná  již  pátý  ročník mezi-
národního  festivalu  jižanské  hudby 
STETSON AND BOURBON.  Jako 
jeden z mála je tento festival popáté 
zasvěcen pohodovému americkému 
rocku  jižanského  střihu.  Říjnovou 
mlhu rozrazí paprsky poledního slun-
ce, které sálají z každého tónu. Místo 
studeného deště se následně spustí 
osvěžující bourbonová sprška…

Jižanský  rock  nebo  také  sou-
thern rock je fascinující hudební směr 
spojující  tvrdost  rocku, zádumčivost 
blues  i  tanečnost  country. Hudební 
směr  přístupný  každému  s  otevře-
ným  posluchačským  srdcem.  Kdo 
naslouchá „jižanské muzice“, uslyší každý ze 
zmiňovaných žánrů.

Páté narozeniny festivalu ozdobí řada no-
vinek. Patří mezi ně např. dětská část festivalu 
„Klobouček a kofolka“, která začíná již v 15.00. 
Tuto  startovní  část  programu  jsme  připravi-
li  ve  spolupráci  s MC Klobouček Otrokovice 
a dětským souborem country tanců Hopsálek 
z Napajedel. Děti si zatancují, mohou se nau-
čit pravé country tance a zahrát si hry o ceny 
v hodinovém moderovaném programu. VSTUP 
DĚTÍ JE ZDARMA.

Vlastní  hudební  produkci  zahájí  v  18:00 
legendární soubor STETSON z Rožnova pod 
Radhoštěm.  „První  valašští  jižani“  se  letos 
po pětileté přestávce vrací na scénu s novou 
porcí osobitých songů, které hýří nezaměnitel-
ným humorem této bandy.

Od 19.00 představí mladoboleslavští FULL-
HOUSE southern rock v jeho typicky melodické 
poloze. Tento sextet má jižanský feeling v krvi 
i ve strunách.

Od 20.00 ovládnou scénu výborní  polští 
bluesrockeři AROUND THE BLUES. Zpěvač-
ka  této  kapely  byla  v  anketě magazínu Twój 
Blues  vyhlášena nejlepší  polskou bluesovou 
vokalistkou roku 2010. Svůj repertoár přijedou 
představit  také SWEET PAIN  z Prahy,  kteří 
vás do hutných bluesových nálad ponoří ještě 
hlouběji. Jejich set začíná ve 21:00.

V závěru festivalu Vás okouzlí jedna z nej-
úspěšnějších part, kterou jste si oblíbili během 
předchozích  ročníků  -  polští  HIGHWAY.  Tito 
zkušení  veteráni  na  letošním  „STETSONU“ 
oslaví desetiletí své existence. Důvodů k oslavě 
tedy letos bude mnoho.

Otěže afterparty jízdy budou pevně v rukou 
brněnských hard countryových talentů NEŠVIL-
SKÝ KRÚŽEK, kteří se proslavili stoprocentním 
nasazením na pódiu a skladbami řízlými trefně 
břitkou nadsázkou.

Prvek jižanského humoru patří mezi další 
z novinek letošního „STETSONU“. V přestáv-
kách mezi jednotlivými hudebními sety můžete 

zhlédnout  např.  scénky  ze  známé 
westernové  komedie  „Limonádo-
vý Joe“ a  taneční vystoupení. Tuto 
programovou část připravilo divadlo 
TYJÁTR  a  taneční  skupina Anifé. 
Těšit  se můžete  také  na  jižanské 
hry o stylové ceny (šanci vyhrát má 
každý s platnou vstupenkou). 

Klasické občerstvení bude opě-
tovně doplněno ochutnávkou prvot-
řídních bourbonů z nabídky Whisky 
Clubu. Jako vždy si můžete zakoupit 
některý z bohaté nabídky stetsonů, 
replik  westernových  zbraní  či  CD 
nahrávek.

Najdete nás na nových oficiál-
ních  stránkách  festu www.stetson-
bourbon.cz a facebooku. Vstupenky 
v  ceně  120 Kč  si můžete  zakoupit 

na pokladně Otrokovické BESEDY nebo v sí-
tích  TICKETPORTAL  www.ticketportal.cz. 
a  TICKETSTREAM www.web.ticketstream.
cz.  Ve  Zlíně  také  v  předprodeji    ve Velkém 
kině a Infoservisu. Rezervovat můžete na tel. 
571 118 103 či na mailu predprodej@beseda.
otrokovice.cz. Skupinám šesti a více návštěvní-
kům poskytujeme individuální slevy a přespol-
ním pomůžeme s ubytováním. Cena vstupenky 
na místě 150 Kč. Na již pátý ro(c)k ochutnávky 
té nejvytříbenější jižanské muziky zve také náš 
nový plakát.

Festival  STETSON  AND  BOURBON 
slaví 5. narozeniny! Přijďte připít i Vy!

www.stetson-bourbon.cz

Festival se uskuteční pod záštitou ge-
nerální konzulky Polské republiky v Ostravě 
p. Anny Olszewszke, starosty města Otro-
kovice Mgr. Jaroslava Budka a za podpory 
Fondu kultury Zlínského kraje a Hudební 
nadace OSA.
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Modní přehlídka butiku K Fashion, která proběhla v pátek 14. října 
v kavárně Cinema v Holešově, měla mimořádný úspěch. Kavárna pras-
kala ve švech a program, který uvedl na samém začátku Karel Bartošek, 
se přítomným návštěvnicím líbil. Kromě elegantních módních kreací, které 
předváděly vytipované místní manekýny, došlo i na kosmetické i kadeř-
nické poradenství. Tuto část pátečního programu obstaraly vizážistky 
a kadeřnice zúčastněných firem Mary Kay a Kadeřnické studio M. 

Zpestřením Podzimní módní party pro ženy bylo taneční vystoupení 
tanečního  souboru Základní  umělecké  školy F. X. Richtera Holešov. 
Taneční čísla, která se jmenovala Modelky trochu jinak a Avatar a která 
byla předvedena v přilehlém foyeru kina Svět, choreograficky připravila 
Jana Lochmanová. 

Text a foto Robert Rohál

Podzimní módní party pro ženy měla úspěch



14

hole‰ovsko 19/2011 www.holesov.cz

Velice dobře si pamatuji na to, když Čes-
koslovenská televize uvedla v roce 1969 (kdy 
mi  bylo  deset  let),  seriál  Záhada hlavolamu. 
Bylo to zrovna v době, kdy byl Jaroslav Foglar 
opět na chvíli povolen, čehož velice hbitě využil 
i  šikovný  režisér Hynek Bočan  -  aby  natočil 
o legendární chlapecké partě Rychlé šípy de-
vítidílný seriál. 

Seriál se možná nedočkal ani další televiz-
ní reprízy, protože zanedlouho poté byl Foglar 
opět  v  nemilosti.  Přišla  normalizace  a  točily 
se úplně  jiné  seriály. Snad právě proto  jsem 
si Záhadu hlavolamu - coby fanda foglarovek 
i kreslených příběhů Rychlých šípů - tolik zafi-
xoval, a proto mne nemohlo nechat chladným 
nedávné vydání tohoto seriálu na DVD…

Autorem scénáře televizního přepisu Fo-
glarových knížek Záhada hlavolamu a Stínadla 
se bouří jsou vedle režiséra Hynka Bočana také 
sám  velký  autor  předlohy  -  Jaroslav  Foglar 
a Václav Šašek,  a myslím,  že  i  po  těch  více 
než  čtyřiceti  letech  seriál  obstojí.  Těžko  říct, 
co  řekne  dnešním  klukům,  ale  pamětníci  si 
dost možná pošmáknou. Jednak jde o kvalitní 
předlohu, jednak je zfilmována přesně v inten-
cích žánru. Je tu i několik akčních, napínavých 
až hororových scén, při nichž mi tehdy běhal 
mráz po zádech.   

Pamatuji  se,  že  v  době uvedení  seriálu 
na obrazovkách vyšla i publikace, která před-
stavila  -  vedle  všech herců  -  všechny  tvůrce 
seriálu a přinesla leccos zajímavého z natáčení. 
A  tak vím, že se seriál  točil nejen v  těch po-
šmournějších uličkách staré Prahy, ale hlavně 
v hostivařských ateliérech. A dodnes si  třeba 
broukám ústřední melodii  seriálu,  jejímž  au-
torem je hudební skladatel Jiří Šust - tak moc 
mne seriál zasáhl.

Zatímco v době premiéry seriálu v televizi 
jsem srovnával herce s těmi kreslenými od Jana 
Fischera (a později Marka Čermáka), během 
dnešního sledování televizního díla mě to ani 
nenapadne. Roman Skamene  (Červenáček), 
Martin Kapoun (Rychlonožka), Zdeněk Jánský 
(Jindra Hojer),  Tomáš Hádl  (Jarka Metelka) 

Seriálová Záhada hlavolamu se vrací

Hrdinové televizního seriálu  
Záhada hlavolamu.

a Jiří Lukeš  (Mirek Dušín)  tak  trochu překryli 
„moje“ někdejší kreslené hrdiny v životné posta-
vičky, které tak urputně zkoumají onu „záhadu 
hlavolamu“,  přičemž  je možno  vyzdvihnout 
i  další  silné  herecké obsazení,  což dokládají 
kreace Ivana Vyskočila (Losna), Václava Slou-
pa (Mažňák), Jaroslava Moučky (starý Mažňák) 
Jaromíra Hanzlíka  (Jan Tleskač)  nebo  Jana 
Třísky (Široko).

A tak chcete-li se potěšit s tou zajímavější 
částí produkce někdejší Československé tele-
vize, s koupí Záhady hlavolamu na DVD příliš 
neotálejte.  I když  je v černobílé verzi, možná 
tato dnes už legendární záležitost zaujme i vaše 
ratolesti…

Robert Rohál 

Ohromující,  tak  právě  takové  je  vědění, 
že kolem mě, ve městě Holešově, je spousta 
umělců, kteří na výstavě „Letní iluze“ v zámku 
ukázali,  co  všechno  v  nich  je.  Jedná  se  již 
o devátý ročník, ve kterém vystavují místní ma-
líři, řezbáři, fotografové a zruční tvůrci užitého 
umění.  Úžasný  pocit mě  provázel  po  celou 
dobu návštěvy. K obdivování  je  zde nejeden 
nádherný obraz od malířů Milana Režňáka, On-
dřeje Trusky, Jakuba 
Leška, Vladimíry Dvo-
řákové, Miloše Styka 
a  spousty  dalších. 
K vidění je i hromada 
„ukradených  duší“, 
jak  jim  říkají  indiáni, 
od  fotografů Rober-
ta Rohála, Vladimíra 
Dočekala nebo třeba 
Marie Gallové. Mezi 
užitým  uměním  byly 
například šperky Hany 
Palečkové nebo šátky 
od Barbory Winklero-
vé,  jimiž  by  se  ráda 
pyšnila nejedna žena.  
Zahanbit se nenechali 
ani řezbáři. K exponá-
tům patřil i „Pohádko-

„Letní iluze“ zahřeje v podzimních dnech
vý drak“, vyřezaný  rukou Marcela Halcina, či 
díla Jaroslava Stokláska nebo Josefa Šuláka. 
Nejenom že  všichni  vystavující  kumštýři  jsou 
výjimeční, ale také si zaslouží, aby na ně byl 
každý holešovský občan hrdý. Dveře galerie 
jsou všem návštěvníkům otevřeny až do konce 
měsíce října. Přijďte poznat i jinou tvář našeho 
města!

Text a foto Jiří Čepica

DVD TIP

KNIŽNÍ TIP

HANA HEGEROVÁ:  PASIÁNS  -  PÍSNĚ 
A DOKUMENTY 1962 - 1994

První supraphonské DVD s převážně 
televizními záznamy slavných písniček Hany 
Hegerové, ale také s recitálem a dokumenty 
zachycujícími  její  tvorbu  od  počátku  še-
desátých  let. Skvělé černobílé klipy pánů 
režisérů Roháče, 
Svitáčka a dalších 
jsou doplněny ob-
razovými a zvuko-
vými  vzpomínka-
mi na  zpěvaččinu 
milovanou  Paříž 
a  půlhodinovým 
zpíváním  a  vy-
právěním  z  doby 
těsně  po  okupaci 
Československa 
v roce 1968. 

Barevná  sada  záznamů představuje 
Hegerovou  sedmdesátých  a  osmdesá-
tých let, s množstvím zásadních písniček, 
především s  texty Pavla Kopty a Michala 
Horáčka.  Třicítku  písniček  doplňuje  čtvrt-
hodinový dokumentární pohled Fera Feniče 
na zpěvačku s darem pečlivě dokonalého 
výběru hudby a textů i jejich provedení se 
zkušeností herečky. 

Obrazovým  i  zvukovým  záznamům 
z archivu se ve studiu ADK-Prague dosta-
lo maximální  péče. Booklet  je  definován 
fotografiemi a profilem z autorského pera 
Jiřího Černého,  se  zkušeností  publicisty 
a  přátelským  obdivem  sumarizujícím  ži-
votní  i  umělecké  osudy Hany Hegerové, 
jedinečné zpěvačky a charismatické dámy, 
z jejího srpnového rozhodnutí v budoucnu 
již k nevidění na koncertních pódiích.

(su)

ROBERT ROHÁL:  FILMY A  HLÁŠKY 
JIŘÍHO SOVÁKA

Připomenutí nejlepších komedií, tele-
vizních seriálů a mnohých dnes už zlidově-
lých hlášek, které v nich zaznívají v neodo-
latelném podání  herce  Jiřího Sováka  -  to 

vše  přináší  kniha 
Roberta  Rohála 
s  názvem  Filmy 
a hlášky Jiřího So-
váka. Tato knížka, 
kterou  začátkem 
listopadu  vydává 
pražské  naklada-
telství  Petrklíč,  si 
všímá  výhradně 
hercovy  tvorby, 
rozhodně  nejde 
o memoáry. Pub-

likace si bere na mušku - a to pěkně chrono-
logicky - všechny Sovákovy zásadní filmové 
komedie  a  seriály  (a  že  jich  byla  pěkná 
řada!), přičemž tu a tam připomene i Sová-
kovy komediální výkony či další tvůrce, kteří 
s ním na tom či onom filmu spolupracovali 
jako  kolegové  „na  place“,  vesměs  skvělí 
a renomovaní režiséři či scenáristé. 

Nedílnou  součástí  této  „poučně-zá-
bavné“ knihy je nejen slušná řada fotografií 
z řady komedií, ale i přepsané filmové hláš-
ky, které v těchto dílech zazněly z hercových 
úst.  Některé  jsou  ty  slavné,  legendární, 
jinými  si  osvěžíte  paměť. Tak  jako  tak  by 
vám měly vykouzlit na tváři úsměv...

JZ
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Slovem a obrazem provázejí

JUDr. Lubomír Bartošek  
a Ing. Karel Bartošek

Čtvrtek  20. 10. 2011 v 17.00 hod.
Studovna Městské knihovny Holešov

nám. Dr. E. Beneše 17

vstupné 25,- Kč

Městská knihovna Holešov
Vás zve na přednášku

 Architekt Dušan Jurkovič  
a Holešovsko
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ROZHOVOR

Naposledy jsem si se členy kapely Meryland 
povídal někdy před rokem. Už tehdy s ní zpívala 
Gabriela Gunčíková, která se posléze proslavila 
díky televizní pěvecké soutěži Česko Slovenská 
SuperStar. Co se od té doby změnilo? Kromě 
toho, že má kapela mírně přestavěnou sestavu, 
je  toho poměrně hodně. Řada  realizovaných 
i  nasmlouvaných  koncertů po  celé  republice, 
natáčení alba, televize, množství nabídek a velké 
plány, které by ráda realizovala… Jak přiznává 
v následujícím rozhovoru kapelník Miroslav „Me-
ryl“ Sova, je Meryland maximálně vytížený, což 
je dáno popularitou mladé zpěvačky.  

Co  všechno  se  změnilo  od  té  doby, 
co  se  stala  z Gabriely Gunčíkové  známá 
zpěvačka?

Tak nezměnilo se to, že spolu stále spolu-
pracujeme. Ale jinak se změnilo úplně všechno! 
Ať jsme kdekoliv v Česku, na Moravě, ve Slez-
sku nebo na Slovensku, všude Gabču lidé znají 
a žádají autogram nebo se s ní chtějí vyfotit, 
pozdravit. Ta její popularita je opravdu velká - se 
všemi klady i zápory… Což se dalo očekávat, 
protože televize má velkou moc a spousta lidí 
jí v SuperStar fandila a hodně jí říká, že je pro 
ně vítěz soutěže… Prostě se z ní stala známá 
celebrita  díky  svým  výkonům na  obrazovce, 
článkům  v  tisku…  Je  na  titulních  stránkách 
nejrůznějších  časopisů  i  toho  bulváru… Sa-
mozřejmě daní za to je úplná ztráta soukromí 
a  hlavně  totální  vytíženost,  nedostatek  času 
a spánku. Jméno Gabriela Gunčíková teď zná 
opravdu hodně lidí.

Pokud se týče mé maličkosti, tak taky uby-
lo volného času (co to je?) a přibylo cestování, 
koncertování, telefonování, zařizování a všeho, 
co s tím souvisí… I když na to všechno, včetně 
bookingu, máme samozřejmě pražskou agen-
turu MPP, přesto práce okolo koncertní agendy 
a promotion  je i tak pro mne pořád hodně. 

Prý je na spadnutí album, které Gábina 
točí s kapelou Meryland. Je to pravda?

V současné době je natáčení alba v plném 
proudu. Natáčení  je  časově  hodně náročné, 
není  totiž  lehké  skloubit Gábinino pravidelné 
páteční účinkování v TV Markíza v Let´s Dance, 
nahrávání nejrůznějších medailonků a šotů a re-
klam do televizí, focení do módních časopisů, 
poskytování rozhovorů, účinkování v pořadech 
TV Nova a TV Barrandov…  V poslední době to 
byly pořady Modré z neba, Česká hvězda, kde 
získala titul objev roku, nebo Český hit. Vydání 
alba se připravuje na vánoční trh 2011. CD bude 
obsahovat deset až dvanáct skladeb a myslím, 
že v něm Gábina ukáže jak sílu a charisma své-
ho hlasu, tak repertoárovou rozmanitost.

Jaké písně album nabídne? Bude tam 
i původní repertoár?

Album bude obsahovat cover verze zná-
mých rockových hitů, ale  i skladby nové, pů-
vodní stejně jako písničky, které jsou vytvoře-
ny speciálně pro  rádia a hudební TV kanály. 
K úvodnímu singlu, který by měl vyjít v nejbližší 
době, připravuje společnost Media Pro Pictures 
videoklip. Ten bude vysílán na MTV a Óčku. 
Natáčení CD probíhá  v Bratislavě  v  jednom 
z nejlepších studií na Slovensku (studio CMH) 
- a bude vydáno mezinárodní společností Uni-
versal Music.   

Kolik koncertů děláte do měsíce a kde 
všude jste v poslední době koncertovali? 

Naše koncertní činnost je v současné době 
limitována účinkováním Gabriely v TV Markí-

Koncertujeme od Košic po Karlovy Vary, říká Mirek „Meryl“ Sova

Zpěvačka Gabriela Gunčíková se členy „své“ kapely Meryland.

za - každý pátek tančí v pořadu Let´s Dance, 
k  čemuž patří  náročná příprava a  cestování. 
Ale  i  tak  jsme  schopni  poměrně  často  hrát, 
například tento měsíc je to dvanáct živých vy-
stoupení, někdy děláme i dva koncerty za den… 
Přitom koncertujeme od Košic po Karlovy Vary, 
prakticky po celém Česko - Slovensku. Hodně 
vystoupení je v Praze a Bratislavě, ale i třeba 
na jihu a severu Moravy. A určitě - a na to se 
opravdu moc těšíme - uděláme koncert v Ho-
lešově. Doufáme,  že  to  bude  na  jaře  2012. 
Již  nyní  se  domlouvají  termíny  na  příští  rok 
na nejrůznější festivaly, kluby, hostování s vel-
mi známými  kapelami, nahrávání  zajímavých 
a nečekaných duetů atd.  

Tady bych chtěl upozornit naše čtenáře - 
sledujte naše  stránky www.meryland.blog.cz, 
kde najdete nejaktuálnější  info o koncertech, 
fotky,  videa  včetně  odkazů  na  další  stránky 
Gabriely, na facebook. I tam najdete informace, 
jak můžete Gabrielu Gunčíkovou a skupinu Me-
ryland podpořit v anketě Český slavík 2011.

Je pravda, že kromě toho, že Gabriela 
soutěží  ve  Let´s  Dance,  bude  účinkovat 
i v muzikálu Kleopatra?

Ano, v listopadu bude v Divadle Broadway 
v Praze k obnovené premiéře tohoto muzikálu 
tisková  konference. Gábině  byla  nabídnuta 
hlavní role Kleopatry. Jedná se o 16 představení 
v lednu a únoru 2012, měla by je dělat včetně 
premiéry a derniéry. Gabriela není velkým pří-
znivcem muzikálů, ale právě ústřední melodie 
z muzikálu Kleopatra byla první, s níž vystou-
pila na veřejnosti a vyhrála regionální soutěž 
SuperStar,  a  to  již  ve  svých  třinácti  letech. 
Řekl bych, že je pro ni tento muzikál tak trochu 
srdeční záležitostí...

Kdo  všechno  tvoří  kapelu Meryland 
a  co  všechno máte  v  plánu  na  nejbližší 
období?

V kapele Meryland došlo od našeho minu-
lého rozhovoru v Holešovsku v souvislosti se 
zvýšenou  koncertní  činností  k  několika  změ-
nám. Nyní  vystupujeme  v  sestavě: Gabriela 
Gunčíková - zpěv, Mirek Meryl Sova - kytara, 

Pavel Březina  -  klávesy,  Ladislav Hudeček  - 
basa, Luděk Struhař - bicí.

V  současné době  koncertujeme,  nahrá-
váme,  dále  probíhá agenturou MPP booking 
koncertů  na  rok  2012. V  průběhu  jara  2012 
bychom chtěli naplánovat klub tour po klubech 
v České a Slovenské republice a zároveň jed-
náme  o  naší  účasti  na  významných  letních 
festivalech konaných v obou republikách. Navíc 
máme velmi kladné ohlasy na naše videoklipy 
Barracuda a Love Hurts na Youtube, přicházejí 
nám z nahrávacích studií ze zámoří, což nás 
samozřejmě těší. Takže uvidíme, co se podaří 
realizovat třeba i v  zahraničí…

A  taky  budeme muset  více  organizovat 
čas, aby Gábina měla možnost úspěšně do-
končit gymnázium. I tak bychom však chtěli co 
nejvíce koncertovat, točit videoklipy a na pod-
zim 2012 připravovat novou, další desku, která 
by měla být vydána na jaře roku 2013.

Připravil Robert Rohál

GG v soutěži 
Let’s Dance.
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Poprvé  jsem se o  této partičce místních 
muzikantů  dozvěděla  od manželky  jednoho 
z nich, která mne před téměř dvěma lety po-
zvala na křest  jejich prvního CD. Od  té doby 
urazili pořádný kus cesty. Miss God si za pět 
let  vytvořili  styl melodické  kytarové muziky 
na pomezí rocku a metalu, která táhne. 

Složení kapely je následující: Robert De-
neš  -  bicí, Kuba Olšák  -  basová kytara, Petr 
Štěpán - rytmická kytara, Michal Janda - sólová 
kytara, Kateřina Charvátová - zpěv.

Letos je tomu pět let, co spolu hrajete. 
Na čí popud kapela vznikla? 
Katka: Začalo to tím, že náš kytarista byl hrozně 
líný a aby měl nějakou výmluvu, proč nechodit 
na vysokou školu, začal hrát na kytaru. Takže 
kapela vlastně vznikla na popud Štěpiho.

Co znamená název MISS GOD? Mám 
to chápat jako anglický překlad? A jak jste 
na tento název přišli? 
Michal: Missis God je název písničky od meta-
lové kapely Helloween, která se líbila našemu 
bývalému bubeníkovi, který název kapely navr-
hl. Trošku jsme název upravili - z Missis se stala 
Miss - a originální název byl na světě.

Hráli jste již dříve v nějakých regionál-
ních skupinách?
Katka: Bubeník Robert hrál se zábavovou ka-
pelou Sára, basák začínal s klukama z Crash 
rocku. My ostatní jsme hráli spíše v „pokusech“ 
o regionální skupinu.

Kolik CD jste vydali a jak se jim daří?
Michal: První bylo demo Balerína a minulý rok 
jsme křtili CD Svítání. Mezi našimi fanoušky je 
hodně oblíbené, čemuž jsme velmi rádi.

Jak byste nalákali posluchače ke koupi 
vašeho CD? Co tam najdou? 
Štěpi: Je zajímavé už jenom v tom, že k naše-
mu stylu hry, který bychom označili jako takový 
heavy/metal,  zpívá  ženská. Navíc  texty  jsou 
blízké lidem a každý si v nich něco najde. Na CD 
najdete písničky, které vznikly za dobu asi tří let, 
takže jsou různorodé. Není to CD v jednom stylu, 
písničky se od sebe podstatně liší.

Kde berete  inspirace k textům? V ja-
kých situacích je obvykle píšete? A vlastně 
kdo píše texty a kdo skládá hudbu?
Katka: Texty jsou ze života. Je to o situacích, 
které potkávají nás všechny, ať už jsou dobré, 
nebo špatné. Našimi písničkami „bojujeme“ se 
zlem ve světě, nebo naopak  „oslavujeme“  to 
dobré. Texty píšu většinou já nebo Míšan.

Kapela Miss God oslaví koncem října malé výročí
Kolik vystoupení 

máte na „svém triku“?
Štěpi:  Hrajeme  5  let, 
za tu dobu toho bylo do-
cela hodně, ani přesně 
nevím kolik,  nepočítám 
to.
Michal:   Odhadoval 
bych tak kolem stovky.

Jakého  vašeho 
hudebního vystoupení 
si nejvíc vážíte? 
Štěpi:  Když  jsme hráli 
na Rocku pod Hostýnem 
před Alešem Brichtou.
Katka: Já si nejvíc vá-
žím koncertů na Rusa-
vě. Vždycky  přijdou  lidé,  kteří  nás mají  rádi, 
a to je pak o něčem úplně jiném než koncerty 
pro „normální konzumenty“.

Otázka  na  zpěvačku:  Jak  se  staráš 
o svůj hlas?
Katka: Je to běh na dlouhou trať. Rozezpívávat 
se nejen před koncerty, ale trénovat hlas i každý 
den. A  občas  si  dopomoct  třeba  vincentkou 
nebo pantenolem na hlasivky.

Kdybyste  si  mohli  vybrat  jakoukoli 
zahraniční kapelu, které byste mohli před-
skakovat, jaká by to byla?

Robert: Queen a Michael Jackson.
Michal: Guns´n ´Roses.
Štěpi: Edguy nebo Pretty maids.
Kuba: Avanged sevenfold.
Katka: Slash.

Vidím, že máte každý rád trochu něco 
jiného. Jaká byla vlastně vaše první deska, 
o které by se dalo říct, že jste se do ní „za-
milovali“? Taková první hudební láska. 
Michal: Pro mě neexistuje žádná jediná deska, 
o které bych si řekl „to je nejlepší věc na světě“. 
Líbí se mi Arakaini a vždycky si je rád poslech-
nu.  Ale  nebráním  se  ničemu  novému  nebo 
jinému. Právě naopak.
Katka:  Já  jsem  začala  hudbu  jako  takovou 
vnímat  až  při  poslechu  desek Gamma Ray 
a Helloween,  to  je nějakých 6  let zpátky. Ale 
jedna z mých nejoblíbenějších věcí je poslední 
projekt od Slashe - CD Slash. Ale  taky  třeba 
miluju Janis Joplin.

Míváte trému, když jdete na pódium?
Kuba: Já ne, baví mě to a užívám si to.
Robert: Jo.
Katka: Já si myslím, že když to člověk bere tro-
chu zodpovědně a záleží mu na tom, aby udělal 
dobrý koncert, musí být zákonitě nervózní. Ale 
ze mě osobně to padá při první písničce.

Co byl nejsvětlejší a nejtemnější bod 
v historii kapely?
Michal: Neřekl bych, že by byl přímo nějaký „tem-
ný bod“ v historii Miss God. Problémy jsou vždyc-
ky, ale vždycky je vyřešíme a jedeme dál.
Kuba:  Za  světlé  body  považuju  třeba  výhry 
v soutěžích. Například teď v listopadu pojedeme 
natáčet klubový pořad do Ostravy  jako výhru 
v  rádiu.  Nebo  když  jsme  vyhráli  semifinále 
v Rockaréně. A  třeba  taky  to,  když  odehra-
jeme dobrý koncert a pak za námi chodí  lidé 
a pochvalují si to.

Čím byste povzbudili mladé kluky, a sa-
mozřejmě také dívky, kteří si chtějí založit 
kapelu?
Štěpi: No, na rovinu - pokud to chcete někam 
dotáhnout, je to dřina. Ale hlavně vás to musí 
bavit.  Takže  když  vás  to  baví,  dejte  do  toho 
všechno a ono to půjde. Potlesk po koncertě 
vám bude odměnou.

Šli byste v rámci zviditelnění do nějaké 
komerční soutěže? Jak se díváte na komer-
ci? Co česká scéna?
Michal:  Celá  hudební  scéna  je  komerce, 
ale bez té to přece nejde! Už  jenom to slovo 
„showbyznys“... je to prostě jeden velký byznys 
a buďto máš známosti, nebo prachy, nebo si 
to vydřeš. My jsme se rozhodli pro tu poslední 
volbu. A měnit to zatím nehodláme.

Na co se můžou vaši  fanoušci  těšit? 
Kdy přijde další album?
Michal: Pracujeme opravdu pilně na nových 
písničkách. Teď jich máme asi šest, ale nehra-
jeme na kvantitu. Děláme to pocitově. Písničky 
máme ale taky hodně propracované. Ne složité, 
ale hudebně zajímavé.
Katka:  Taky  budeme  na  konci  října  slavit 
pětileté  výročí,  kde  se  fanoušci můžou  těšit 
na takový průřez historií Miss God, zahrajeme 
písničky,  které  už  nehrajeme,  pozvali  jsme 
k hostování i našeho bývalého bubeníka, který 
s  námi  skládal  staré  dobré  písničky.  Budou 
tam  zajímaví  hosté,  fotoprojekce  a  bude  to 
pořádná pařba.
Kuba: A  taky chystáme v blízké budoucnosti 
natočení klipu.

Co  byste  vzkázali  svým  poslucha-
čům?
Štěpi: Aby určitě přišli na naši oslavu výročí, 
o které dáme určitě ještě hodně vědět. Slibuje-
me, že to bude hodně zajímavé a určitě se tam 
všichni pobaví.

A ošemetná neoblíbená otázka na úpl-
ný závěr - co byste vzkázali našim čtená-
řům?
Katka: Ať poslouchají dobrou muziku, která je 
naplňuje a dělá jim ze života život lepší a vůbec, 
aby si dělali i ty nejmenší radosti každý den. Dě-
kujeme za rozhovor a přejeme hodně čtenářů.

Ptala se Barbora Winklerová

ROZHOVOR



19

hole‰ovsko 19/2011www.holesov.cz

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

Bouřlivý rozvoj holešovské židovské obce 
narušily  války  o  dědictví  rakouské  (1740  - 
1748),  které  vedla  císařovna Marie  Terezie 
s  koalicí  evropských  států  v  čele  s  pruským 
králem Bedřichem  II.  Velikým. V  roce  1741 
Prusové  několikrát  obsadili Holešov  a  nejen 
že jeho obyvatele včetně Židů zatížili náklady 
na své ubytování, stravování a výživu koní, ale 
požadovali po obou obcích v Holešově - křes-
ťanské i židovské - vysoké výpalné. Židovská 
obec měla zaplatit 2 301 zlatých válečné daně 
a  5  000  zlatých  kontribuce.  To  byly  obrov-
ské  sumy,  které  ochudily  holešovské  Židy 
na dlouhou dobu. Zatímco křesťanská obec se 
po odchodu Prusů z Holešova vzpamatovávala 
a začala znovu rozvíjet, holešovští Židé dostali 
další  ránu. Marie  Terezie  byla  snad  jediná 
z habsburských panovníků, která měla antise-
mitské  sklony. Navíc potřebovala najít  viníka 
snadných Bedřichových vítězství  v první  fázi 
války stejně jako faktu, že čeští stavové ochot-
ně  přijali  bavorského  krále  Karla  Albrechta 
českým králem a římským císařem. Židé se stali 
obětním beránkem, byli obviněni z napomáhání 
při pruských vpádech  a roku 1745, po vytla-
čení Prusů z Čech a Moravy, vydala císařovna 
dekret, kterým se všichni Židé, včetně holešov-
ských, vypovídali z území rakouské monarchie.  
Holešovským  (stejně  jako  i  ostatním Židům) 
bylo při této příležitosti zabaveno obecní jmě-
ní,  bohoslužebné  předměty  z  drahých  kovů 
a  nejvyšší  představitelé  židovské  obce  byli 
uvězněni.  Sankce  byly  nakonec  (s  výjimkou 
propadnutí  části majetku) odvolány  - a co  je 
zajímavé, mimo jiné i díky dobrozdání vedení 
holešovské křesťanské obce, jejíž představitelé 
odpřisáhli,  že  holešovští  Židé  byli  císařovně 
vždy  věrni  a  že  naopak  za  pruské  okupace 
města trpěli stejně jako křesťané.

Přes  tato  příkoří  a  utrpení  se  i  židovská 
obec po pruské válce začala dále rozvíjet. A to 
dokonce na  rozdíl  od  obce  křesťanské  -  za-
tímco v roce 1674 bylo v Holešově 329 domů 
křesťanských  a  48  židovských,  v  roce  1754 
to bylo jen 319 domů křesťanských, ale už 50 
domů židovských a v roce 1770 jen 249 domů 
křesťanských a 52 židovských.

Úspěchy holešovských Židů samozřejmě 
vyvolávaly nevůli některých křesťanů a spolu 
s  dalšími  příčinami  vyvolávaly  určité  napětí. 
To   nakonec vedlo k  vypuknutí  prvního hole-
šovského pogromu,  o  kterém  jsme  v  našem 

Židé v Holešově - 5. část
seriálu  již  psali.  Takže  jen  stručně  -  Josefa 
Trnečková,  dívka nechvalné pověsti,  „známá 
cizoložnice a matka nemanželských dětí“ (jak 
se  uvádělo  ve  vyšetřovacím  spisu)    vydírala 
židovského obchodníka Abrahama Arona, aby jí 
dal na nadcházející Velikonoce peníze, jinak že 
se dá „od jednoho vojáka tělesně zneužít a čin 
tento chce na něj Žida svést“. Ten ji 30. března 
1774 pozval k sobě, aby ji ztloukl a pak řekl jejím 
rodičům, co jejich dcera vyvádí, ona ale vzala 
nůž ležící na stole a pobodala ho. Aron nato vzal 
sekeru a několika ranami ji zabil. Po incidentu 
utekl a židovskými rychtáři přivolaní křesťanští 
kolegové pro jistotu zatkli pět přítomných osob 
(dva muže a  tři  ženy),  které nechali  dopravit 
do vězení k brněnskému soudu. Mezi rozjitře-
nými holešovskými křesťany se brzo rozkřiklo, 

že Židé zabili Trnečkovou z rituálních důvodů 
(na základě nesmyslné a hloupé pomluvy, že při 
pečení macesů na svátek pessach (odpovídající 
našim Velikonocům)    používají  do  těsta  krev 
křesťanských panen - to bylo až tragikomické 
při známé pověsti Trnečkové, která jistě panna 
nebyla) a přes zjevnou nesmyslnost těchto tvr-
zení vypukl 5. dubna 1774 v Holešově pogrom, 
při kterém byla vyrabována ŠaCHova synagoga 
a řada židovských domů. Ale úřady zareagovaly 
efektivně a spravedlivě - devět původců rabová-
ní (většinou mladí muži z okolních vesnic) bylo 
zatčeno a odsouzeno k pěti ranám karabáčem 
a k půlroční nucené práci v železech. 5 května 
byli propuštěni všichni zatčení Židé, u kterých 
soud nejen že konstatoval jejich nevinu a ocenil 
jejich  svědectví  ve  věci  vraždy,  ale  dokonce 
přikázal, aby místní úřady všem poskytly nutnou 
ochranu. A uprchlý Abraham Aron byl  zane-
dlouho chycen portáši v Boršicích, odsouzen 
za  prostou  vraždu  ke  stětí mečem,  což  bylo  
4. června 1774 vykonáno. 

Ani  tato  bouře  nezanechala  na  rozvoji 
holešovské  židovské  obce  negativní  násled-
ky. Holešovští  Židé  dál  bohatli  a  jejich  obec 
se stala magnetem pro pronásledované Židy 
z východních a severních oblastí Evropy, zejmé-
na Haliče. Kvetla holešovská židovská škola, 
zde působící rabíni patřili ke světové židovské 

elitě. Holešovští  Židé  se  zakupovali  v  křes-
ťanské  části Holešova. Když  Josef  II.  svými 
osvícenými  zásahy  zrušil  státní  náboženský 
dirigismus a právně uznal židovské náboženství 
jako rovnoprávné a tím vlastně ze Židů vytvořil 
rovnoprávné občany, opět to pomohlo k rozvoji 
židovské obce. Josefinské reformy Židům velmi 
pomohly. Od té doby byli vděční habsbursko-
-lotrinské  dynastii  (jejich  postavení  na  rozdíl 
od většiny okolních států bylo  relativně velmi 
dobré) a ochotně zaplatili cenu, kterou po nich 
Josef  II.  požadoval  -  převzali  německý  jazyk 
a německá jména v rámci josefinského poněm-
čování  (které  nemělo  nacionální  podtext,  ale 
vyplývalo z centralizačních snah císaře - snažil 
se tak zefektivnit těžkopádný chod mnohoná-
rodnostní monarchie). To se ukázalo sice pro 
Židy výhodné, ale jen za podmínky zachování 
rakouské monarchie.

Karel Bartošek 

Holešovský dětský sbor Moravské děti se 
svou  dirigentkou  Lenkou Poláškovou  zahájil 
nový školní rok tím, že v pondělí  3. října vystou-
pil ve Sněmovním sále v Kroměříži. 

Program, který sbor nastudoval  ke Svě-
tovému dni seniorů, byl sestaven převážně ze 
skladeb českých autorů a byl určen především 
zúčastněným seniorům. Holešovský pěvecký 
sbor Moravské děti se představil kroměřížské-
mu publiku ve dvou blocích, mezi nimiž zaznělo 
krátké  vystoupení  žesťového  kvintetu  z  kro-
měřížské konzervatoře. O novinkách a dalších 
plánech Moravských dětí si přečtěte v příštím 
vydání Holešovska.

(red)

Moravské děti  
vystoupily ve  

Sněmovním sále 
zámku Kroměříž

Císař Josef II.
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SERIÁL

Po minulé odbočce do poměrně mladého 
fondu  fotografií  se  vrátíme  k  tomu,  co  kdysi 
tvořilo základ rodícího se muzea. Největší část 
z  prvních  sbírkových předmětů bychom zařa-
dili  nejspíše do  etnografické podsbírky. Kroje 
a krojové součásti jsou ve sbírkách zastoupeny 
v počtu více než 175 jednotek z celkového po-
čtu 1 179 položek označených jako etnografie 
(z nichž ovšem část patří svou povahou spíše 
do samostatné historické nebo uměleckohisto-
rické podsbírky). Poloha našeho města a okolí 
na  přesné  etnografické  hranici  dvou  regionů 
jasně  napovídá,  že  se  většinou  bude  jednat 
o součásti  krojů hanáckých nebo valašských. 
Pokud  dochované  předměty  navíc  odkazují 
na  nějakou mimořádnou osobnost  veřejného 
života,  stávají  se  o  to  cennějšími.  Na  jednu 
takovou osobnost a  její vřelý vztah ke svému 
kroji chceme poukázat tentokrát.

Když  národopisný  odbor  začínal  v  roce 
1912 připravovat Krajinskou hanácko-valašskou 
výstavu, bylo jeho základní starostí shromáždit 
dostatečné množství předmětů, které by nejlépe 
vyjádřily myšlenku  konání  výstavy.  Správce 
spořitelny Rudolf Janovský již tehdy myslel dále 
a přípravu na výstavu využil i pro sběr sbírko-
vých předmětů budoucího muzea. Díky výstavě 
byli také osloveni příbuzní Františka Skopalíka 
s  prosbou,  aby  na  výstavu  zapůjčili  několik 
památek  na  svého  slavného  předka.  Jejich 
zápůjčka byla více než štědrá. Seznam před-
mětů, které na výstavu dodal Antonín Skopalík 
(nejmladší bratr F. Skopalíka), zabral 53 řádků. 
Navrácení se uskutečnilo až po první světové 
válce,  první  část  památek odešla  z Holešova 
asi v roce 1920. Posledním dokladem o těchto 
předmětech  z  výstavy  je  dopis  záhlinického 
obecního úřadu Městskému úřadu v Holešově 
z května 1936, ve kterém úřad požaduje naplně-
ní poslední vůle F. Skopalíka a odevzdání i zbylé 
části exponátů, které byly pořád ještě uzamčeny 
ve vitrínách holešovského muzea. Jelikož klíče 
od nich měl  pouze,  tehdy  již  zemřelý, Rudolf 
Janovský, poradil městský úřad Záhlinickým ob-
rátit se v této věci na jeho potomky. Z oficiálních 
dokumentů nelze zjistit, jak byl problém vyřešen 
(SOkA Kroměříž, Archiv města Holešova,  i. č. 
745 Hanácko-valašské krajinské muzeum 1907-

Thesaurus Hollesoviensis a František Skopalík  
- vzorný hospodář svého kraje - 4. díl

1945, fol. 1-37 Muzejní a archivální záležitosti 
obecní, ročník 1935-1936).

Není od věci na  tomto místě  ještě zmínit 
několik  základních  faktů  ze  života  Františka 
Skopalíka. Tento národohospodář a politik  se 
narodil 18. června 1822 v Záhlinicích na pod-
sedku č. 26. Byl ve své době nejvýznamnějším 
propagátorem moderního polního hospodaření. 
Už  v  roce 1857,  poprvé  v  celém Rakousku  - 
Uhersku, prosadil scelení pozemků. Propagoval 
pěstování cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště 
sladovnického  ječmene. Doporučoval  hnojení 
polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a za-
čal pěstovat  vojtěšku a  jetelinu. V Záhlinicích 
se díky němu objevilo první ruchadlo bratranců 
Veverkových. V roce 1874 zakoupil parní mlá-
tičku a  žací  stroj.  Jako  starosta  obce působil 
dlouhých 30 let. Díky všeobecné důvěře, které 
se těšil, snadno uskutečňoval novoty jinde těžko 
prosaditelné - dlážděné chodníky podél domů, 
sázení ovocných stromů na návsi, podél cest 
a potoků, vyštěrkování cesty a odvod dešťové 
vody. Významná byla i jeho podpora kulturních 
institucí,  zvláště  knihoven. František Skopalík 
byl třicet let poslancem v Moravském zemském 
sněmu a od roku 1879 až do své smrti poslan-
cem říšského parlamentu. V roce 1859 dostal 

Stříbrnou  společenskou medaili  za  působení 
při polním hospodářství a za scelování pozem-
ků. Císař  František  Josef  I. mu  v  roce  1866 
udělil Zlatý záslužný kříž s korunou. A v  roce 
1870 byl papežem Piem IX. jmenován rytířem 
řádu sv. Silvestra za zásluhy o stavbu kostela, 
hřbitova a zřízení samostatné duchovní správy. 
Smrt  jej  zastihla  2.  března  1891  při  volbách 
v Holešově. 

V Městském muzeu a galerii v Holešově 
bychom dnes nalezli olejem namalovaný portrét 
Františka Skopalíka (viz. foto) od Josefa Zele-
ného (1824 – 1886). Dále je ve fondech obraz 
jeho busty a  tablo  tří  fotografií, na nichž  je F. 
Skopalík, jeho rodný dům a pomník na hřbitově 
v Záhlinicích. Zbývající čtyři předměty jsou prvky 
krojů. Mužská frydka (vesta) s červenou výšiv-
kou,  hanácký  tmavomodrý  špenzl  (kabátek), 
červenice – hanácké vyšívané kalhoty a nako-
nec Skopalíkova bílá halena se zelenými zoub-
kovitě  vykrojenými manžetami.  Jako  „haleny“ 
se označovaly dlouhé kabáty se šosy, podobné 
chodským šerkám. Jak je vidět na zveřejněné 
fotografii,  právě  v  takové  haleně  se  nechal 
portrétovat na našem obraze.

Ať už některé z výše popsaných krojových 
součástí František Skopalík osobně nosil nebo 
pouze vlastnil, jsou památkou nejen na něj, ale 
i na jeho upřímný a pevný vztah k hanáckému 
kroji jako jednomu ze symbolů lásky k národu. 
Když v roce 1861 uveřejnil v Českém lidu úva-
hu na obranu hanáckého kroje, píše jenom to, 
co dokazoval v celém svém životě, když  jako 
osobnost veřejného života chodil v hanáckém 
kroji  i  na  dvorní  plesy,  na  audience  a  všude 
se rád chlubil svým původem, který označoval 
jeho kroj.  „Jaký kroj,  tak se stroj čili Kdo sám 
sebe nectí, není cti hoden. Každý národ, dokud 
sobě vážil svých vlastních národních pokladů, 
dotud stál na vrcholu slávy; začal-li však opo-
vrhovati  těmito  od  otců  zděděnými  poklady 
a bažiti po cizotě, klesala i sláva jeho vždy hloub 
a hloub, až konečně přestal býti národem.“ … 
„A tedy, milí Hanáci! Buďmež hrdí na náš kroj, 
hrdí  a  neopovrhujme  jím,  tak  jen  získáme  si 
vážnost a úctu u všech moudřejších lidí…“, píše 
v úvaze (František Skopalík, Na ochranu kroje 
hanáckého, Český lid, ročník XXII., r. 1861, str. 
143 a 147). 

Za Městské muzeum a galerii  
v Holešově Mgr. Ondřej Machálek

Mimořádně zajímavou výstavu si můžete ještě do konce října pro-
hlédnout v komnatách prvního patra holešovského zámku. Téma i název 
výstavy jsou všeříkající. „Sigmund Freud a Franz Kafka - očima sta 
českých a slovenských výtvarníků“. Expozice je otevřená denně kromě 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Text a foto Robert Rohál

Výtěžek z koncertu bude použit ve prospěch 
Domova se zdravotním postižením  

„Javorník“ Chvalčov.

BIG BAND Josefa Hájka se sólisty  
Petrou Kuciánovou, Ivankou Svobodovou  

a Josefem Vaverkou
a ve spolupráci s DZP „Javorník“ Chvalčov

pořádají

BENEFIČNÍ KONCERT

Pátek 21. 10. 2011 v 19.30 hodin 
- sál Kulturního domu  

ve Chvalčově
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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
20.  10.  Uzávěrka  fotosoutěže  „Prázdninové 
nej“, max. 5 fotek od každého účastníka
20.  10.  Kurz  zdravého  vaření  -  informativní 
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. Beneše, startovné: 10,-/os., při-
hlášky 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 AN v Holešově, možno přistou-
pit v Bystřici pod Host.
Startovné: 20,-, trekkingové hole možno zapůj-
čit 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
NOVINKA!
30.  10. Ukázka bojového umění  - KENDO  - 
od 15.00 v  tělocvičně, vstup volný, náborová 
akce

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 24. 10. - při větším množství zá-
jemců možnost zajištění stravy a pitného režimu 
v  hodnotě  70,- Kč. Dále  nabízíme  spontánní 
aktivity: trampolína, ping-pong, stolní fotbálek, 
oáza, deskové hry

NOVINKA!
BREAKDANCE  -  pro  začátečníky  a mírně 
pokročilé  ve  věku  od  9  let  -  každou  středu 
od 17.00
VOLEJBAL  -  zveme  všechny  kluky  i  holky 
od 10 do 13  let, 1x týdně v tělocvičně, cena: 
800,-/rok
CVIČENÍ  PRO  ŽABKY  -  cvičení  na  nářadí 
v tělocvičně pro rodiče s dětmi od 2 do 8 let, 
cena: 800,-
Každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 - zájemci, 
hlaste se v kanceláři!!!
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
BASKETBAL  -  pro  kluky  i  holky  9  -  12  let, 
každé  pondělí  od  14.45  do  15.45,  celoroční 
školné:  800,-

Dále probíhá nábor do kroužku FLOORBAL - 
pro chlapce ZŠ -  každou středu od 16.00

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

PŘIPRAVUJEME
2. 11. Slavnost dýní - od 16.00 
2. 11. Vrávorové závody - od 17.30
3. 11. Beseda o zdravém vaření - od 16.00
4. 11. Slavnost broučků - sraz v 16.30 na nám. 
E. Beneše Holešov, odměna za kostým nebo 
vlastnoručně vyrobený lampion
5. 11. O všetulskou lentilku -  soutěž ve spor-
tovních tancích, pro veřejnost
6. 11. Dámská  jízda -   od 15.00 v  tělocvičně 
TYMY,  pestrý  program  -  vstupenky  v  před-
prodeji
7. 11. Ubrouskování na květináče - od 16.00, 
cena: 50,-
8.  11.  Šmoulování  v  kuchyňce  -  od  16.00 
do 18.00, cena: 30,-
11. 11. Country bál - hraje kapela TEXAS, bo-
hatá tombola, občerstvení ( Pozor - v minulém 
čísle jsme uvedli špatný termín 12.11.)
12.  11.  „Všetulské dostavník“  -  oblastní  kolo 
dětské porty, pěvecká postupová soutěž coun-
try,  folku,  rocku  a  dalších  příbuzných  žánrů, 
prezentace od 8.30, účastnický poplatek: 30,-/
os., soutěžit se bude v několika kategoriích, při-
hlášky a propozice v kanceláři TYMY, přihlášky 
do 4.11., vstupné dobrovolné

12. 11. a 13. 11. Výroba dárkových tašek z ruč-
ního papíru - od 15.00 so 17.00, cena: 10,-
14. 11. Aktivity v TYMY - stolní hry - od 17.00
15.  11. Muzikoterapie  -  3hodinový  seminář, 
cena: 400,-
22. 11. a 23. 11. Vánoce na Hané a Valašsku 
- od 8.30 a od 10.15  pro děti MŠ a žáky ZŠ, 
pestrý adventní program
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu -  na za-
hradě TYMY, pestrý kulturní program v tělocvič-
ně  -  vystoupení dětských  folklorních souborů 
z Hané a Valašska
25. 11. - 27. 11. Světlem srdce - víkend s muzi-
koterapií, cena 1890,-, přihlášky do 10. 11.
26.  11.  Korálkování  +  točení  na  hrnčířském 
kruhu - od 14.00 do 18.00, cena: korálkování: 
150,-, točení na hrnčířském kruhu:  50,-
29. 11. Předvánoční výtvarná dílna - od 16.00
3.  12.  Popelka  - muzikál  na  ledě  -  odjezd 
v 17.00 z Holešova
4. 12. Festival pódiových skladeb - v tělocvičně 
TYMY, soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, 
hip-hopu, tanečních formacích i scénickém tanci 

10. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. Radhoš-
těm, odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 150,-/
os.(zájemci,  přihlaste  se  v  kanceláři  TYMY 
do 3.12.)
13.  12.  Vánoční  pohlazení  -  vystoupení  dětí 
z kroužků, vánoční nadílka pro členy kroužků
17. 12. Vánoční Vídeň -   odjezd v 9.00 z AN 
Holešov, zájezd do předvánoční Vídně, vánoční 
trhy u radnice, volný program, cena 530,-/os., 
přihlášky do 30.11.
10. 1. Turandot - opera - Národní divadlo Brno 
- odjezd v 17.00 z AN Holešov

DO ZAHRANIČÍ  S TYMY
Vánoční Vídeň - 17. 12., přihlášky do 8. 12.

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 dárkového poukazu na tato 
představení - ideální vánoční dárek!

ZOO Lešná ve světlech lampionů 
V pátek 7. 10. SVČ- TYMY uspořádalo již tradič-
ní výlet na večerní prohlídku do zoo Lešná. Pod-
zimní večerní procházka s lampiony za zvířátky 
vykouzlila  nejen  na  dětských  tvářích  úsměv, 
ale jejich smích a radost se nesly celou zahra-
dou. Prošli jsme si nádherný tropický pavilon, 
podívali se, jak žijí sloni, opice i žirafy a zebry. 
Hodně zájmu vzbudili tučňáci i lachtani, kde nás 

ošetřovatel seznámil s denním režimem 
a  jídelníčkem  zvířat.  Celou  procházku 
po zoo jsme absolvovali s ošetřovatelem, 
který nám po cestě povídal spoustu zají-
mavostí ze života zvířat. Někteří z nás se 
zúčastnili večerní prohlídky zámku, která 
byla uzpůsobena dětským návštěvníkům. 
zoo  byla  nádherně  osvětlena  loučemi 
a atmosféra po celou dobu byla příjemná. 
Všude svítila spousta lampiček, světýlek 
a  lampionů. Mírně  unaveni,  ale  přesto 
nadšeni  jsme  se  plni  krásných  zážitků 
vraceli do Holešova a těšíme se na jarní 
prohlídky zoo.

ŠMOULOMÁNIE v TYMY
V pondělí 10. 10. 2011 byla v SVČ TYMY 

odstartována Velká šmoulí akce. Hlavním cílem 
dětí je získat sadu tří placek s obrázky Šmoulů. 
Během celého měsíce října  tak mohou sbírat 
body pomocí  různých, předem daných aktivit 
a za prvních 15 dostanou první placku. V těchto 
dnech už probíhá odpolední setkávání ve šmou-
lí herně, a to každý pracovní den od 15 do17 
hodin,  kde  si  děti mění  šmoulí  kartičky,  hrají 
s nimi hry a plní různé šmoulí úkoly. Za účast 
získávají určitý počet bodů. Další body pak do-
stanou, když navštíví další akce Tymy, za šmoulí 
noclehárnu, za přihlášku do zájmového kroužku 
nebo když do kroužku dovedou dalšího kama-
ráda. Takže milé děti, placky se šmoulíky jsou 
pro Vás připraveny, stačí přijít. Těší se na Vás 
pracovníci TYMY.

Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo 
na stránkách www.tymycentrum.cz  
Platby u kroužků jsou celoroční!

BLIŽŠÍ  INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY  
- PO - PÁ 7.30 - 18.00 hodin.

Snímek z Velké šmoulí akce.
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Před 150 lety byl založen v Holešově Čtenářský spolek a před 90 lety 
Masarykova veřejná knihovna a čítárna

MKS - Městská knihovna v Holešově si v letošním roce  
připomíná dvě významná výročí

(Pokračování z minulého vydání)
První poválečná léta se i přes značné po-

litické  i  hospodářské problémy stala obdobím 
rozvoje v oblasti kultury. Čtenáři se mohli v ma-
sovém měřítku  seznámit  s  kvalitní  světovou 
literaturou,  zájem  ze  strany  čtenářů  o  četbu 
neustále narůstal. Toto období přineslo i změny 
v řízení a organizování knihovnické práce. Pro 
knihovnu byl vymezen speciální mzdový fond. 
Původní holešovští  knihovníci  již ve své práci 
nepokračovali.  Knihovníkem  se  stal  v  těchto 
nových  podmínkách  Jindřich Manďák,  který 
ovšem  již 1.  listopadu 1945 z knihovny z dů-
vodu nové pracovní  nabídky odešel. Po  jeho 
odchodu byla knihovnicí jmenována holešovská 
učitelka Eva Zhýbalová. V  této  době dochází 
v důsledku společenských změn, nastolených 
v poválečném období v naší zemi, i ke změně 

názvu  knihovny  a místo Masarykova  veřej-
ná  knihovna  a  čítárna  se  změnil  na  Lidovou 
knihovnu v Holešově. Od roku 1945 holešovská 
veřejná knihovna zastávala funkci okresní lidové 
knihovny, což znamenalo,  že metodicky  řídila 
všechny knihovny spadající do jednotné 
sítě v holešovském okrese. Tedy nejen 
místní lidové knihovny na venkově, ale 
i školní knihovny a knihovny ROH. 

Únorový převrat v roce 1948 udělal 
na dlouhé období  tečku  za nadějným 
vývojem,  a  to  nejen  v  oblasti  kultury. 
Ve velké míře byla ovlivňována skladba 
knižního fondu. Nakupovala se přede-
vším marxistická  literatura,  politická 
literatura a knihy autorů socialistických 
zemí.  I přesto knihovna nestagnovala 
a rozšiřovala své služby. V roce 1948 
měla  knihovna  ve  svém  fondu 8  712 
svazků, registrováno bylo 650 čtenářů 
a zaznamenáno celkem 20 000 výpůj-
ček. V následujícím roce počet výpůj-
ček vzrostl již na 34 730 svazků, počet 
čtenářů na 700 a knižní fond na 9 380 
svazků. Knihovna  se  v  tomto  období 
potýkala  s  nedostatkem  prostor,  a  proto  se 
hledaly nové pro její umístění. 

Dne  1.  září  odešla  knihovnice Eva Zhý-
balová a na její místo byla jmenována Božena 
Vosyková. Knihovní radu, která byla zřízena při 
lidové knihovně,  tvořili členové z  řad čtenářů. 
Patřili mezi ně učitelky M. Mazánková, Zd. Vítko-
vá, E. Zápařková, profesoři Andrlík a Kolář, Rud. 
Jadrníček a dlouholetá pomocnice v knihovně 
Anna Bulová. Nastolené politické změny ovliv-
nily  nejen  skladbu  knižního  fondu,  ale  došlo 
i ke změnám v řízení knihovnické práce, hledaly 
se nové formy práce se čtenářem, rozšířily se 
čtenářské besedy zaměřené na masově politic-
kou práci s knihou. 

Na počátku  roku 1952 došlo v Holešově 
k  vybudování Okresní  lidové  knihovny a opět 
se řešila otázka nových místností pro stále se 
rozšiřující  knihovnu.  Její  dosavadní  umístění 
v budově bývalé radnice bylo již nevyhovující. 
Požadavku  bylo  nakonec  vyhověno  a  proza-
tímně byla OLK přestěhována do dočasně uza-
vřeného  hotelu  „Sokolský  dům“  v Palackého 
ulici. Po necelém  roce  čekalo  knihovnu další 
stěhování do prostor holešovského zámku, kde 
byla až do roku 1995. 

Knihovna  v  50.  letech neměnila  jen pro-
story, ale docházelo i ke změnám pracovníků. 
V prosinci roku 1956 se s knihovnou rozloučila 
ředitelka Božena Vosyková-Janíčková a funkce 
ředitele se ujal Josef Gazdík. Zdravotní důvody 
a také problémy s dojížděním ukončily jeho práci 
v knihovně již v roce 1958 a novou ředitelkou se 
v lednu roku 1959 stala Libuše Majetičová.

Činnost knihovny se až do roku 1989 ode-
hrávala v rámci socialistické výchovy. Neustále 
se hledaly nové formy práce se čtenáři, knihov-
níci zaměřili svou pozornost na pořádání besed 
a přednášek, bylo to období závazků a pláno-
vání. V roce 1959 vyšel zákon o jednotné sou-
stavě knihoven (knihovnický zákon) č. 53/1959 
Sb., který spojil knihovny do jednotné soustavy 
v rámci společenských, kulturních a politických 
cílů (centralizace knihovnictví). Po zrušení ho-
lešovského  okresu  a  zřízení  kroměřížského 
okresu v roce 1960 zůstala knihovna pouze kni-
hovnou městskou, ale nadále vykonávali okresní 
metodickou funkci. Nový název knihovny zněl  
Městská lidová knihovna, a jelikož v roce 1959 
obdržela od ministerstva školství a kultury titul 
„vzorná“, svůj název později změnila na Vzorná 
městská lidová knihovna. V roce 1967 se knihov-
na zapojila do střediskového systému, a tak se 

stala metodickým a  konzultačním střediskem 
pro 21 knihoven v okolních obcích.

Po uvolněných šedesátých létech následo-
vala léta sedmdesátá, která byla charakterizová-
na jako období tzv. normalizace. Začátkem se-
dmdesátých let byla z knihovny stažena díla těch 
autorů,  kteří  politicky  neprošli  při  prověrkách 
v roce 1970. Knihy těchto autorů byly označeny 
písmenem „Z“, byly vypracovány seznamy, knihy 
byly zabaleny, zapečetěny a uloženy ve škole 
v Dobroticích.

V  osmdesátých  letech  vznikl  opět  tlak 
na  centralizaci  knihoven,  k  1.1.1989  se  sta-
la Okresní knihovna v Kroměříži  zřizovatelem 
všech  knihoven  v  okrese.  Do  té  doby  byly 
zřizovateli  příslušné národní  výbory. V  letech 
1977-1986 byla ředitelkou knihovny Jiřina Šaš-
ková, v letech 1986-1992 vedla knihovnu Eva 
Pešková. 

Listopad 1989 a tím i nově vzniklá celospo-
lečenská situace přinesly s sebou mnoho změn, 
které se samozřejmě odrazily  i v knihovnách. 
Do holešovské knihovny se v roce 1990 vrátily 
všechny knihy vyřazené v období normalizace, 
fond knihovny se postupně doplňoval o knihy 
těch autorů, o které byl mezi čtenáři velký zájem 

a které byly dříve nedostupné. V závěru  roku 
1991 se rozhodnutím města Holešova knihovna 
vyčlenila z Okresní knihovny v Kroměříži a byla 
převedena  do majetku města.  Zároveň  byly 
předány  do majetku  obcí  knihovny  střediska 
Holešovska. Od  roku  1992    se  tak  knihovna 
stala  součástí  nově  vytvořeného Městského 
kulturního střediska Holešov, vedoucí knihovny 
byla jmenována Irena Železná.

Restituce  zámku  po  roce  1989  přinesla 
knihovně  v  roce  1995  stěhování,  a  to  přímo 
do centra města Holešova, na nám. Dr. E. Be-
neše  17,  do  bývalého Kneislova  domu,  kde 
je  knihovna  umístěna  doposud. Do Městské 
knihovny  byly  přemístěny  i muzejní  knihovna 
a knihovna Dr. Mirko Očadlíka. 

V současnosti je knihovna členěna na ně-
kolik oddělení. V prvním patře je oddělení pro 
dospělé  čtenáře,  regionální  a  bibliograficko-
informační  oddělení,  fond muzejní  knihovny, 
studovna,  která  slouží  zároveň  pro  besedy, 
přednášky a výstavy. Ve druhém patře je oddě-
lení pro dětské čtenáře, akvizice s katalogizací 
a  knihovna,  kterou městu  daroval Dr. Mirko 
Očadlík. Knihovna  vlastní  také další  speciální 
fondy, a to hudebniny pěveckého spolku Podho-
ran, staré tisky, vzácné tisky z pozůstalosti ho-

lešovského děkana P. Františka Alexe. 
V přízemí budovy, v prostorách, kde sídlí 
Městské  informační  centrum Holešov, 
slouží široké veřejnosti čítárna. Kromě 
činnosti  půjčovní  a  informační  pořádá 
knihovna řadu kulturních akcí a besed 
pro děti i dospělé, pro všechny typy škol 
i pro jiné organizace ve městě a v jeho 
okolí. Knihovna se věnuje  i  publikační 
činnosti, vydala několik sborníků s regi-
onální tematikou.

Odborná činnost knihovny je plně 
automatizována, je používán automati-
zovaný knihovní systém Clavius. Míst-
ním i vzdáleným uživatelům je prostřed-
nictvím on-line katalogu zpřístupněn 24 
hodin denně fond knihovny, prostřednic-
tvím internetu si mohou čtenáři zřídit tzv.
uživatelské konto.

Knihovna má jednu městskou po-
bočku  - Novosady a čtyři  pobočky v místních 
částech  - Dobrotice, Količín,  Tučapy  a Žopy. 
Na všech pobočkách mají návštěvníci možnost 
bezplatného přístupu na  internet. V  rámci  re-
gionálních  služeb  zajišťuje Městská  knihovna 
Holešov  odborné  knihovnické  práce  pro  17 
obecních knihoven regionu.

Závěrem ještě několik statistických údajů: 
k 31. 12. 2010 činil stav knihovního fondu celkem 
115 812 svazků, počet registrovaných uživatelů 
byl 1 883, knihovnu navštívilo celkem 51 879 
návštěvníků, kteří  si  celkem vypůjčili 148 053 
knih,  periodik  a  jiných  dokumentů. Knihovna 
uspořádala celkem 139 kulturních akcí a besed 
pro veřejnost.

Městská knihovna v Holešově má za sebou 
dlouhou  historii.  Pracovala  v  různých  spole-
čenských podmínkách,  ale  v  každém období 
své  činnosti měli  knihovníci  vždy  na  prvním 
místě čtenáře. Vážíme si každého návštěvníka 
knihovny,  snažíme  se,  aby  od  nás  odcházeli 
spokojeni a všichni se k nám do knihovny rádi 
vraceli. A také rádi uvítáme v knihovně ty, kteří 
doposud do knihovny ještě cestu nenašli,  jste 
zváni a těšíme se na vás.

IŽ

VÝROČÍ
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BELETRIE
BOUDNÍK, Jiří - Věže. Příběh 11. září: Příběh 
Čecha, který byl 11. září při tom, když se zří-
tily věže Světového obchodního centra v New 
Yorku.
EŠNER, Miloš - Útěk z Malé pevnosti Tere-
zín: Autobiografické vzpomínky Miloše Ešnera 
z  Jarohněvic,  které  jeho  syn Antonín Ešner 
doplnil poznámkami, upravil a zpřístupnil čte-
nářům.
FOUSEK,  Josef  -  Deník  starého  muže: 
Nová knížka oblíbeného autora, ve které opět 
předkládá široké obci  svých věrných čtenářů 
osobní vzpomínky a úvahy v podobě laskavých 
fejetonů.
FRANCIS, Dick; FRANCIS, Felix - Křížová 
palba: Poslední kniha krále detektivek z dosti-
hového prostředí.
GREENHALGH, Chris - Coco Chanel & Igor 
Stravinskij: Životopisný román o ikoně módní-
ho světa a slavném hudebním skladateli.
KEPLER, Lars  - Smlouva Paganini:  Inteli-
gentně napsaný  thriller, v němž autor odvedl 
skvělou práci a kriminální komisař Joon Linna 
je stále záhadnější.
KOHOUT, Pavel - Můj život s Hitlerem, Sta-
linem a Havlem. Svazek  I.,  II: Soubor próz 
dramatika,  scenáristy,  romanopisce  a  fejeto-
nisty Pavla Kohouta.
OKPARA, Tina - Cena mého života: Autobi-
ografický příběh,  ve  kterém autorka popisuje 
svůj  neradostný  osud,  kdy  si  ji  ve  dvanácti 
letech  adoptovala  rodina  slavného  fotbalisty 
jako domácí otrokyni.
PANCOL, Katherine - Žluté oči krokodýlů: 
Román, který se stal evropským bestselerem, 
vyprávění o mužích a ženách  jedné pařížské 
rodiny.
ŠULC, Jiří - Operace Stonewall: Román přes-
ně rekonstruuje události, ke kterým došlo bě-
hem druhé světové války ve vlnách Atlantiku.
TSUTSUI,  Yasutaka  -  Konec  stříbrného 
věku:  Sžíravá  satira  plná  černého  humoru, 
reagující na problém stárnoucí populace.
ÚLEHLA, Lubomír - Válečné roky: Upřímně 
a bez příkras zachycený válečný život Lubomíra 
Úlehly z Bystřice pod Hostýnem, jednoho z těch 
statečných, kteří bojovali v RAF.
URBAN,  Miloš  -  Boletus  arcanus:  Nový 
román Miloše Urbana  si  pohrává  s  českou 
vášní  -  houbařením. Vypráví  příběh mladého 
nakladatelského  redaktora Gregora Martyho, 
který bojoval s podivuhodnou drogou a málem 
nad ní zvítězil.
VAŇKOVÁ, Ludmila - Dítě z Apulie: Historický 
román o Fridrichu  II.,  římském císaři,  žijícím 
v letech 1194-1250.
ZIEDAN, Youssef - Azazel: Historický román, 
který  získal Mezinárodní  cenu  za  arabskou 
literaturu.

NAUČNÁ LITERATURA
CICVÁREK, Ivo; WOLÁK, Radim - Za školu: 
Unikátní sbírka stovky nejlepších her a úkolů, 
kniha obsahuje  i DVD s  výběrem 22 nejzají-
mavějších her.
DESENSKÝ, Rudolf  -  Pes,  přítel  člověka: 
Kniha věnovaná výběru správného psího kama-
ráda, jeho výchově a praktickým záležitostem.
EGGHARDT, Hanne - Vyděděnci Habsburků: 
Portréty šesti členů rodiny císaře Františka Jo-
sefa, kteří žili jako outsideři, protože se odmítli 
podřídit vůli tvrdohlavého monarchy.
JANUROVÁ, Eva - Matematika pro každého 
aneb  Rychlokurz matematiky:  Kniha  pro 

studenty středních škol a pro všechny zájemce, 
kteří  chtějí  rychle  získat  základní  informace 
o vybraných matematických definicích, pojmech 
a vzorcích.
LIŠKA, Vladimír - Tajemství Ježíše z Nazare-
tu: Záhady a otazníky ze života Mesiáše.
MAZAL, Tomáš - Cesty s Bohumilem Hraba-
lem: V literárním průvodci zavádí autor čtenáře 
této  knihy  na  rozličná místa Čech  a Moravy 
spjatá s životem a dílem světově uznávaného 
českého spisovatele.
PACNER,  Karel  -  Osudové  okamžiky  XX. 
století: Kniha popisuje důležité světové udá-
losti, které se odehrály ve 20. století.
PERSPEKTIVY globalizace: Kolektiv autorů 
se na relativně malém prostoru snaží zmapovat 
situaci světa po ekonomické krizi a odhadnout 
perspektivy dalšího vývoje.
POSPÍŠIL, Jaroslav - Světla a stíny v živo-
tě  Baťova  ředitele  Ing.  Františka Maloty: 
Životní  osudy  jednoho  z  ředitelů  firmy Baťa, 
jejichž autorem  je  regionální  autor  zabývající 
se literaturou faktu.
REDL, Vlasta - My tři a já: Kniha moravského 
písničkáře, která nepatří mezi běžné muzikant-
ské memoáry.
URBÁNKOVÁ,  Naďa;  SPÁČIL,  Dušan  - 
A  příště  lépe: Memoáry,  ve  kterých  známá 
zpěvačka  provází  čtenáře  svým uměleckým 
i soukromým životem.
VONDRUŠKA, Vlastimil - Život ve staletích. 
14. století: Bohatě ilustrovaný lexikon historie, 
který představuje život v českých zemích v ob-
dobí 14. století, v období středověku.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BAŇKOVÁ, Markéta 
- Straka v říši entro-
pie: Fyzikální bajky ze 
života,  určené malým 
i velkým čtenářům.
BREZINA, Thomas  - 
Brána času. Magický 
kámen Vikingů: Klub 
záhad  je  zpátky!  Za-
žij  s  Jupiterem, Vicky 
a Nickem nová dobro-
družství!
ČTVRTEK,  Václav  - 
O Kačence a tlustém 
dědečkovi:  Kačenka 
bydlí  s  tlustým dědeč-
kem v hezkém domku 
se zahrádkou. Dědeček 
rád sedává v houpací 
židli a čeká na Kačen-
ku, až se vrátí ze školy. 
A co se jim během roku 
přihodilo? To vám pro-
zradí tato knížka.
GÁL, Jaromír - Žíža-
láci: Komiksová knížka 
pro  nejmenší  čtenáře 
napsaná podle oblíbe-
ného večerníčku.
GRAY, Claudia - Aka-
demie  Evernight. 
Na  druhé  straně: 
Ve  čtvrté  části  ságy 
Evernight  se  schyluje 
k  bitvě mezi  přízraky 
a upíry a Bianca s Lu-
casem  čelí  strašlivé 
nové realitě...
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HORNA, Pavel  - Middlestone.  II: Druhý díl 
fantasy  příběhů,  napsaných  pravděpodobně 
podle skutečných historických událostí.
JEŽKOVÁ, Alena - Baba Jaga, kostlivá noha: 
Čtěte  nebo  poslouchejte,  prohlížejte  si milé 
i strašidelné obrázky a seznamte se s postava-
mi, které vaši prarodiče i rodiče dávno znají... 
KRATOCHVÍL, Miloš  -  Pachatelé  dobrých 
skutků.  4.  Bouráci: Michal  Souček  a  Filip 
Fialka už zase něco vymýšlejí. Čeká je dobro-
družství v nočním lese... 
KREJČÍ, Vladimíra: Odporné dětství a pří-
šerní  rodiče: Štve  vás  vaše otravné dětství 
a vaši nudní rodiče? Myslíte si, že horší už to 
být nemůže? Přečtěte si, jaké dětství prožily děti 
v pravěku, ve středověku nebo v 19. století.
PĚKNĚ prosím. Jak se chovat hezky!: V této 
knížce najdete krátké příběhy pro malé princez-
ny, které pobaví a zároveň poradí, jak se chovat 
v různých situacích.
SVĚRÁK, Zdeněk; UHLÍŘ, Jaroslav - Když je 
pěkné počasí: Knížka obsahuje kromě malých 
oper i deset písniček pro děti.
THOMAS, Valerie - Čarodějka Winnie: Příbě-
hy malé čarodějky Winnie, která žije v černém 
domě společně s černým kocourem.
WEBB, Holly - Co bude s Modruškou?: Další 
knížka ze série příběhů o malých zvířecích ka-
marádech. Tentokrát o koťátku Modrušce.
ZÁVADOVÁ, Kateřina - Pohádky o písmen-
kách:  Veselé  pohádky  pro  ty,  kteří  objevují 
písmenka a chtějí umět pěkně číst.

Další knižní novinky a fond knihovny na adrese 
www.mks.holesov.cz  nebo  www.knihy.mks.
holesov.cz.

IŽ
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Do konce října vystavuje své snímky v Ná-
rodním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci 
Robert Rohál. Vedle volné tvorby tam předsta-
vuje dvě kolekce - Andělé kolem nás a Marlene. 
Zatímco  první  kolekce  je  hodně  stylizovaná, 
ke druhé ho  inspirovaly  staré  fotky německé 
divy Marlene Dietrich.

Novinář a  fotograf,  který  žije  v Holešově 
na Zlínsku, měl letos vůbec úspěšný rok - kromě 
výstavy v Jindřichově Hradci představil své sním-
ky nejen v rodném Holešově, ale také v Praze, 
na hradě Křivoklát nebo v zámku v Lomnici nad 
Popelkou, přičemž na jedné výstavě se prezen-
toval společně s Evou Pilarovou. 

Napsali jinde

Novinky připomněly kouzlo černobílé fotografie
V těchto dnech až do konce října vystavuje 

v Brně, zatímco ke konci letošního roku budou 
jeho fotografie k vidění v Dobrušce.

„Díky tomu, že jsem měl na začátku roku vel-
kou retrospektivní výstavu, teď mohu klidně dělat 
i dvě výstavy na dvou místech. A protože nabídky 

byly,  tak  jsem  toho využil,“  říká Robert Rohál, 
který je rovněž autorem celé řady knížek. 

Právě  v  současné době dopisuje  knihu, 
která by měla ukázat nejen  radosti, ale  i od-

vrácenou  tvář  práce  kastelánů,  správců  či 
potomků šlechtických rodů žijících na hradech 
a zámcích.   

„Inspiroval mě k tomu životní příběh Petra 
Dujky, který je synem paní hraběnky v zámku 
Doudleby nad Orlicí. Když jsem tam totiž v létě 
fotil  novou  fotografickou  kolekci  s modelkou 
v renesančním kostýmu, měl jsem to štěstí, že 
jsem zámeckého pana správce poznal osobně. 
Tím to celé začalo,“ říká Robert Rohál.

Více  informací  o  tvorbě Roberta Rohála 
najdete na www.artrohal.cz

Blanka Kovandová - www.novinky.cz

Děvčatům z Holešova se v letošním roce 
opravdu daří,  potvrdilo  se  to  i  na Mistrovství 
Evropy mažoretek, které se konalo 1. - 2. října 
2011 v Anglii ve městě Bath. Na toto evropské 
klání se díky úspěchům na mistrovství ČR no-
minovaly dvě naše sólistky - Lenka Smýkalová 
(vicemistr ČR - děti) a Nikola Zlámalová (mistr 
ČR - junior mladší). 

Obě naše reprezentantky předvedly kva-
litní výkony, které zabodovaly nejen u diváků, 
ale především u poroty. V  konkurenci  s děv-
čaty  i  chlapci  z  deseti  zemí  Evropy  získala 
v konečném hodnocení v dětské kategorii sólo 
s rekvizitou Lenka Smýkalová 3. místo a může 
se  pochlubit  titulem  II.  vicemistryně Evropy. 

Historický úspěch mažoretek z Holešova

Ve starší kategorii, junior mladší, si odvezla 5. 
místo sólistka Nikola Zlámalová. Bylo to poprvé 
v historii, kdy se podařilo mažoretkám z Holešo-

va dosáhnout předního umístění i na evropském 
šampionátu.

Velkou  radost udělaly holky nejen sobě, 
svým rodičům, českým fanouškům, ale hlavně 
trenérce  Lence Doleželové. Potvrdilo  se,  že 
pečlivá a kvalitní příprava přináší své ovoce. 

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří 
nemalými částkami přispěli na tuto akci -  městu 
Holešov,  občanskému sdružení Olympia pod 
záštitou pana poslance Josefa Smýkala, firmě 
Rapos z Holešova, panu poslanci Pavlu Svo-
bodovi. Velmi si vážíme vaší podpory.

Fotografie  a  video  ze  soutěže  najdete 
na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz.

Mažoretky Holešov

•  v sobotu 5. listopadu od 19 hodin 
do Studia Z na hru v režii Anny Pe-
trželkové BLANCHE A MARIE

•  v sobotu 19. listopadu od 19 ho-
din do Velkého sálu na hru v re-
žii Janky Ryšánek Schmiedtové 
ČERNÁ KOMEDIE

•  v sobotu 3. prosince od 19 hodin 
do Velkého sálu na hru v režii Pe-
tra Veselého BROUK V HLAVĚ

Ztratil se nám černo-bílý ko-
courek s růžovým čumáčkem. 

Kotěti je tak půl roku.  
Má všechny čtyři bílé tlapky. 
Pokud ho najdete nebo jste 
ho někde viděli, volejte, pro-
sím, na mobil 604 407 326.

Odměna 500 Kč.

Našli jste ho?

Městské divadlo 
Zlín zve  

na tři premiéry
SVČ Tymy a Parlament  dětí 
a mládeže  vyhlašují  charita-
tivní sbírku Plyšák pro radost. 
Vyprané a vyčištěné plyšové 
hračky  a  miláčky  noste  do  
20. 11.  2011 v SVČ Tymy. 

Děkujeme. 

PLYŠÁK  
PRO RADOST

Říkáš: Miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. 
Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. 

(John Lennon)

Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské práce 
v Holešově a okolí
Tel. 573 395 705

Mobil 736 731 776

Jsem opuštěná psí holčička, byd-
lím na zahrádkách na Letišti už tři 
měsíce  - a protože se blíží zima, 
hledám hodného  páníčka.  Bližší 
informace v redakci. 

Chcete mě?
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1. FK Olomouc : FK Holešovské holky 0 : 3 (0:2) 
Úvod střetnutí potvrdil, že domácí budou spoléhat zejména na kva-

litu ve středu hřiště a rychlost na hrotu. Obranná činnost hostí se však 
s oběma zbraněmi velmi dobře vypořádávala, a tak se do šancí dostával 
především Holešov. První obrovskou příležitost nevyužila Kocurková, 
která individuálně prošla až na malé vápno, kde jí však při střele míč 
nešťastně odskočil. Hosté šli přesto do vedení zásluhou Šebestové, která 
obstřelem vyběhnuvší brankařky využila krásný pas Šilhárové. Druhou 
branku mohla přidat střídající Kovaříková, jejíž souboj s brankařkou po sa-
mostatném úniku skončil dlouhou kličkou, která hostující hráčku vyhnala 
ze střeleckého úhlu. Dohrání celé akce však vyústilo ve standardní situaci 
na pravé straně hřiště, ze které Kovaříková nacentrovala míč do šest-
náctky, kde zakončila dobíhající Dvorníková hlavou do odkryté branky. 
Domácí si do poločasu vytvořili jednu vyloženou šanci. Skákavou střelu 
ze střední vzdálenosti Gulánová vyrazila před sebe, osamocená útočnice 
domácích však míč ze 13 metrů ukvapeně napálila mimo tyče Holešova. 
První poločas byl ukončen po nešťastné srážce dvou domácích hráček, 
které však po poločasovém ošetření mohly pokračovat v utkání.

Do druhé půle vstoupila Olomouc velmi aktivně, čemuž napomohl 
menší důraz hostí především ve středu zálohy. Po deseti minutách se 
obraz hry opět srovnal, čehož hosté brzy využili k navýšení skóre. Kovaří-
ková vhodila aut na nohu Šebestové, která s míčem prošla do šestnáctky 
hostí a nádhernou ranou trefila horní roh olomoucké branky. V nepříliš 
pohledném zbytku utkání si Olomouc vytvořila  ještě  jednu vyloženou 
šanci, neatakovaná hráčka domácích však míč z hranice vápna napá-
lila mimo branku. Když se neujal ani přímý volný kop Šilhárové, utkání 
skončilo zaslouženou výhrou hostí 0:3. Za získané tři body a vynikající 
první poločas zaslouží vyzdvihnout celé družstvo, které opět nastoupilo 
v pozměněné sestavě.

Sestava: Gulánová - Houdková, Voždová, Dvorníková (Pavlíkov-
ská), Hošková - Petříková (Kovaříková, Mrázková), Holcová, Šilhárová, 
Vlčková - Kocurková (Heglasová), Šebestová. 

Elseremo Brumov : FK Holešovské holky 1 : 1 (1:1)
Nejvýznamnější okamžiky střetnutí se udály v prvním poločase, který 

zahájila lépe hostující děvčata. Brzy po úvodním hvizdu spálila obrov-
skou šanci Dvorníková, která po rohovém kopu namířila svou hlavičku 
z vyložené pozice nad branku. Ostatně většina šancí na obou stranách 
byla  spojena  se  standardními  situacemi. Domácí  šli  po  jedné  z  nich 
do  vedení,  když  dalekonosná  rána Sochorové propadla Pavlíkovské 
do horního rohu branky. Na druhé straně Kovaříková pálila z trestného 
kopu jen do tyče. Do poločasu se však hostům podařilo vyrovnat díky 
důrazu Holcové, která se prosadila po rohovém kopu. Ve druhé půli se 
hra na malém hřišti s umělým povrchem změnila v boj, který však ani 
jeden z týmů nedovedl k vítěznému konci. K tomu měli nakonec blíže 
hosté, když Mrázková v samotném závěru pálila těsně mimo tyče.

 Děvčata zaslouží pochvalu a uznání za bojovnost a nasazení, se 
kterými se dokázala vypořádat s přinejmenším tvrdou hrou Brumova, 
výtku lze opětovně směřovat ke koncovce, která hosty stála dva body.

K dalšímu utkání MSLŽ nastoupila holešovská děvčata na umělém 
trávníku Brumova v sestavě: Pavlíkovská - Holcová, Voždová, Dvorní-
ková, Hošková - Mrázková, Kovaříková, Šilhárová (Heglasová), Vlčková 
- Šebestová (Houdková), Kocurková.

FK Holešovské holky : Nesyt Hodonín 1 : 1 (1:1)
Úvod střetnutí se nesl ve znamení ofenzivního fotbalu s několika 

šancemi na obou stranách. Domácí nejprve zahrozili hlavičkou Holcové, 
která z dobré pozice mířila mimo branku. Roh Šilhárové pak vyrazila 

Holešovské holky: dvě remízy a vítězství v Olomouci

připravená brankařka. Hosté následně využili přesilovku při ošetřování 
zraněné Mrázkové. Nejprve Gulánová vyrazila přízemní  střelu  z  levé 
strany, později však Fricová bez potíží prošla středem hřiště a vybíhající 
brankařku prostřelila. V další velmi podobné šanci Gulánová Holešov 
zachránila, když po včasném vyběhnutí dokázala míč vyrazit. Hodonín 
potvrzoval, že patří k družstvům s nejlepší ofenzivou v soutěži, kombinaci 
po zemi dokázal vhodně střídat s dlouhými nákopy, při kterých využíval 
skvělou fyzickou vybavenost svých hráček. Domácí však utkání nevzdali, 
hru dokázali časem vyrovnat a následně přišly i šance. Nejprve se dobře 
uvolnila Kocurková, která ještě přihrávala lépe postavené Petříkové, ta 
však míč dostala na paty a nemohla zakončit do odkryté branky. Bran-
kou neskončila ani šance Šebestové, která tvrdou střelu z pravé strany 
namířila nad branku hostí. Domácí tak vyrovnali až po standardní situaci 
Kovaříkové, která ze střední vzdálenosti zatočila míč do horního rohu 
branky, kam již brankařka nedosáhla.

Druhá polovina se nesla v paradoxním duchu hodonínské převahy 
a šancí Holešova. Hodonínské hráčky se i ve druhé půli pokoušely o ofen-
zivní kopanou, ale většina jejich akcí končila před šestnáctkou Holešova, 
přičemž pokusy ze střední vzdálenosti postrádaly buďto přesnost, nebo 
razanci. Extrémně hořkou příchuť měl pak pro domácí závěr utkání, kdy 
byla z bezprostřední blízkosti nastřelena míčem Kovaříková, která odjela 
do nemocnice s vážným poraněním oka.

Děvčata tradičně zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost, díky 
nimž po  dlouhé době  s Hodonínem bodovala. Vyzdvihnout  zaslouží 
kompaktnost  celého družstva,  které  se dokázalo  vyrovnat  s  absencí 
klíčových hráček, na což si bohužel bude asi muset zvykat.

K  utkání  proti  tradičnímu  rivalovi  z  Hodonína  nastoupila 
holešovská  děvčata  v  sestavě: Gulánová  - Holcová, Houdková, 
Dvorníková, Hošková  - Mrázková  (Petříková), Kovaříková, Šilhárová, 
Vlčková - Kocurková, Šebestová.

(bed)

 1.  Hol. holky  7  4  3  0  16:3  15

  2.  Jihlava  7  4  1  2  18:10  13

  3.  Hodonín  7  4  1  2  15:7  13

  4.  Sl. Ostrava  7  4  0  3  15:15  12

  5.  Bruntál  7  2  2  2     9:9    8

  6.  Hor. Heršpice  7  3  1  3  24:17  10

  7.  Brumov  7  3  1  3    9:11  10

  8.  FC Brno  7  2  2  3  10:12    8

  9.  Olomouc  7  1  1  5    6:15    4

  10.  Val. Meziříčí  7  1  0  6    2:24    3

Moravskoslezská liga žen  
- sezona 2011/2012 (po 7. kole)  

Podzimní vítězná série osmi utkání holešovských házenkářů po-
kračuje. Zatím se podařilo Holešovu zvítězit ve třech utkáních Českého 
poháru, ve 4. kole doma hostili 19. října 2011 extraligový celek TJ Ce-
mentárny Hranice (zápas skončil po uzávěrce Holešovska).

V podzimní mistrovské části sezóny 2011-2012 - II. liga Morava - 
sever zvítězili holešovští házenkáři rovněž ve všech utkáních. Ve 3. kole 
vyhráli opět venku v Rožnově pod Radhoštěm vysoko 36:25 a ve 4. kole 
na domácí půdě 16. října 2011 zdolali jasně celek  KH Zbrojovka Vsetín 
výsledkem 33:20 po poločase 13:9.

Mužstvo hraje v sestavě: brankáři Zdeněk Luňák a Dušan Rypka, 
v poli pak Robert Plšek, Petr Zetík, Tomáš Balůsek, Michal Kasaj, Petr 
Konůpka, Alexandr Titkov, Tomáš Růžička, Pavel, Bábek, Tomáš Uru-
ba, Lukáš Ustohal, Rudolf Rys, Jiří Čepica, Tomáš Procházka a David 
Novák, pod vedením dvojice trenérů Romana Pavlase a Josefa Votavy. 
Na vstřelených brankách se podíleli: Robert Plšek, nejlepší střelec II. 
ligy dal 80 branek + na hostování v extraligovém S. Přerov dalších 28, 
dále Zetík 46,  Balůsek 38, Kasaj a Konůpka po 11, Novák, 17, Růžička 
7, Bábek 5, Uruba a Ustohal po 4, Titkov 1 a  také brankáři Luňák 3 
a Rypka 1 branku.

V současné době  je Holešov na 1. místě  II.  ligy se ziskem  
8 bodů. K dalšímu mistrovskému utkání zajíždí Holešov v sobotu 
22. 10. 2011 na hřiště Sokola Přerov a na domácím hřišti bude hostit 
v neděli 30. 10. 2011, v 10.30 hodin družstvo TJ Zubří - junior.

 (rj)

Vítězná série házenkářů pokračuje
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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

DFK Holešov - ZEMAS Hovorany: 8:2 (5:0)
Vysoké vítězství domácích v utkání s favoritem 

soutěže bylo pro mnohé překvapením a průběh 
utkání  takovému skóre nenasvědčoval, ale výhra 
domácích je zasloužená. Po úvodním tlaku a šan-
cích faulovala obrana Hovoran útočící Zichalovou 
a Míša Dobroslávková se v 7. minutě neomylně 
trefila  z  téměř  25 metrů  -  1:0. DFK pokračoval 
v přímočaré hře a v 11. minutě po kombinaci osy 
Motalová-Zichalová-Vybíralová poprvé skórovala 
v útoku debutující Denisa Baranová na 2:0; ve 22. 
minutě pak všechny překvapila po rychle rozehra-
ném trestném kopu Míša Dobroslávková a zvýšila 
na 3:0. Hosté nedokázali na  trvalý  tlak Holešova 
účinně reagovat, navíc se konečně dařilo útočnicím. 
Výsledkem byly  další  branky:  ve  30. minutě  se 
po rozehrávce Kuchařové přes Terezu Vybíralovou 
dostal míč k rozběhnuté Kamile Dětské a ta obešla 
několik protihráček a přesně zakončila; v 35. mi-
nutě vyslaly záložnice Dobroslávková a Vybíralová 
přesným pasem do šance Denisu Baranovou a ta 
podruhé skórovala na 5:0. Pak se přece jen dostaly 
Hovorany do několika šancí, ale Kasalová dokázala 
vše  vychytat. Po poločasu  se obraz hry  změnil. 
Od první minuty hosté zvýšili  tlak v záložní  řadě, 
využívali skvělých individuálních schopností svých 
útočnic a v 51. a 56. minutě lehce snížili za pasiv-

Vysoké vítězství DFK bylo pro mnohé překvapením

SKP Falkoni Holešov obsadili na turnaji 4. místo 

ního přihlížení holešovských děvčat. 
Naštěstí  domácí  opět  zvedli  hlavu 
a dokázali  odpovědět  v 60. minutě, 
kdy po krásné kolmici Míši Dobrosláv-
kové zakončila přesně své sólo Adéla 
Motalová. Hosté měli  ještě  několik 
velkých šancí, ale v brance stála ne-
omylná Kasalová, i když se na konci 
zápasu snesl na hřiště hustý déšť a te-
rén byl pro gólmanku velmi obtížný. 
Domácí děvčata opět začala přesně 
kombinovat  a  výsledkem byly  další 
branky: v 83. minutě se přesně ranou 
k tyči trefila potřetí Dobroslávková a  
po dvou minutách skórovala po sólu 

střídající  Veronika Kučerová,  která 
uzavřela účet utkání na 8:2. Soupeř si 
s oslabeným kádrem odvezl vysokou 
porážku,  která byla  sice nečekaná, 
ale proti dobré hře Holešova neměly 
Hovorany šanci na lepší výsledek.

Sestava: Kasalová, Motalová, 
Kuchařová, Pospíšilová, Kozlanská, 
Šefránková, Dobroslávková, Dět-
ská, Vybíralová, Baranová, Zicha-
lová. Střídala: Kučerová. Branky:  
3 Dobroslávková, 2 Baranová, Dět-
ská, Motalová a Kučerová po 1. Nej-
lepší hráčka: Míša Dobroslávková. 

Mgr. Svatava Ságnerová

Do poločasu vedly fotbalistky DFK Holešov na domácím hřišti nad celkem ZEMAS Hovorany 5 : 0. 

V sobotu 8. října 2011 se náš tým SKP Fal-
koni Holešov zúčastnil VI. ročníku florbalového 
turnaje SKP v Šanově u Hrušovan nad Jevi-
šovkou. První zápas  jsme odehráli proti  týmu 
Hranic. Začali jsme opatrnou hrou, která nesla 
své ovoce a přinesla branky v soupeřově síti. 
Konec zápasu jsme ale neodehráli příliš takticky 
a soupeř snížil na rozdíl  jediné branky, jelikož 
mu už ale nezbýval čas, vyrovnání se nakonec 
nedočkal. Zápas skončil výhrou 3:2.

Druhý zápas už byl herně lepší a dostavil 
se  i očekávaný výsledek. Soupeřem nám byl 
domácí  tým Hrušovan,  který  nekladl  vůbec 
žádný odpor. Zápas skončil výhrou 4:1.

Třetí zápas nás čekal s týmem ze Slavonic, 
který bohužel neměl zájem hrát florbal, ale spíš 
osekávanou. Nám  tato  hra  vůbec  neseděla, 
a tudíž jsme se proti soupeři nemohli prosadit. 
Poslední šanci alespoň vyrovnat jsme zahodili 
při slibně rozehrané standardní situaci. Zápas 
skončil prohrou 1:2.

Čtvrtý zápas proti obhájci prvenství z minu-
lého ročníku, týmu Znojma, byl výbornou rekla-
mou florbalu. Jelikož jsme ale opět neproměnili 
spoustu tutových šancí a dostali jednu spornou 
a jednu smolnou branku, museli jsme skousnout 
i  tuto porážku. Zápas  skončil  prohrou  1:2.

Pátý a zároveň poslední zápas, který už 
rozhodoval o umístění,  jsme naprosto ovládli 
a vyhráli vysokým rozdílem nad týmem Přerova. 
Zápas skončil výhrou 5:1.

O konečném umístění rozhodovala mini 
tabulka, a jelikož jsme ve vzájemných zápa-
sech  vstřelili  nejméně branek,  obsadili  jsme  
4. místo. Herně jsme předvedli výborný výkon, 
který  byl  korunován  početnou  produktivitou 
a hlavně skvělým výkonem brankáře. Dalším 
turnajem SKP bude Mistrovství UNITOP ČR 

ve  florbalu,  které  se  uskuteční  5.  listopadu 
2011 v Praze.

Sestava: Hradil - Kosek, Trhlík, Fridrich 
ml., Havelka st. - Fridrich st., Kubíček, Ha-
velka ml., Pikner, Provazník, Benešovský.

Stanislav Kosek
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SFK ELKO Holešov -  Spartak Hluk
4   0 : 0   0

První poločas se odehrával v poklidu a obě 
mužstva mohla myslet na bod. Možnost vsítit 
branku měl již v 6. minutě Kostov. Do deváté 
minuty kopali domácí 5 rohových kopů. Ve 33. 
minutě z hezké akce Sumec střílel jen do bran-
káře. O dvě minuty později měl dobrou šanci 
Olša, ale trefil jen boční sítě. Ve 45. minutě byl 
vážně zraněn Barták s prokopnutou žílou.

Do druhého poločasu nastoupili  domácí 
s velkou snahou obrátit stav utkání. V 51. minutě 
zahrával rohový kop Sedlařík a Olša dal perfektně 
hlavou první branku utkání - 1:0. Vzápětí přišla 
další kanonáda Holešova. Nejprve střílel Očadlík, 

Fotbalisté vyhráli na domácím hřišti, venku prohráli
po něm Sedlařík, Marek a pak do protipohybu 
brankáře Olša zvýšil na 2:0. V 59. minutě obešel 
Sumec tři hráče, ale střela mířila do rohu. V 63. 
minutě se prosadil agilní Uruba a stav byl 3:0. 
Hosté po této brance odpadali a  jen se bránili. 
V 77. minutě střelu Munstera ze 30 metrů do šibe-
nice bravurně vytáhl brankář Motyčka na roh. Ten 
zahrával Marek a Bačík se hlavou nemýlil. Završil 
tak výsledek utkání na konečných 4:0. Utkání 
s  jednou žlutou pro hosty řídil před 120 diváky 
rozhodčí Konečný, na čarách Kadlec a Kozubík.                                             
Sestava - Krejčí  - Kostov, Bačík, Charuza, Bar-
ták - Sumec, Sedlařík, Marek, Munster, Uruba. 
Střídání:  45. Očadlík  za Bartáka,  59. Hausk-
necht za Olšu, 81. Machálek za Sedlaříka.

FC RAK Provodov - SFK ELKO Holešov
3   (2:0)   1

    Tak  jako  všechna utkání  v Provodově  
bylo stejné i toto. Než se holešovští hráči roz-
hlédli, dostali branku. Již ve 12. minutě potrestal 
nedůraznou obranu Slončík - 1:0. Tento hráč byl 
i autorem druhé branky. Třetí branku domácích 
přidal Beno  -  3:0. Holešov  snížil  těsně  před 
koncem Markem z pokutového kopu - 3:1.
Sestava: Krejčí - Munster, Bačík, Charuza, Kos-
tov, Barták, Sedlařík, Marek, Olša, Uruba, Hausk-
necht. Střídali  - Machálek, Oral a Pospíšil.

SFK ELKO Holešov B - Rusava 0:2 (0:1), Ky-
selovice - SFK ELKO Holešov B 1:2 (1:1)

Holešov (red) - Klub českých turistů Ho-
lešov v Holešově a MKS Holešov pořádají klu-
bový večer s cestovatelem Martinem Mykiskou 
s názvem Zimním Norskem za polární září. Ces-
tovatelský podvečer se bude konat ve středu 
26. října od 17 hodin v Kino Clubu v Holešově 
(dříve Drive Club). Martin Mykiska  je  známý 
cestovatel,  spisovatel,  pravidelný  dopisova-
tel Geographic Magazine-Kokteil    a  je  dobře 
známý z úspěšných besed. Vstupné na akci je 
dobrovolné a chápáno jako drobný příspěvek 
na další cesty našeho cestovatele.     

Beseda  
s cestovatelem

Holešov (frs) - Kroměřížská hokejová liga 
pokračovala dalším kolem. Tým Gators Holešov 
si připsal první body za remízu 7:7 s Buldoky. 
Vedení v zápase měla na své straně střídavě 
jedna i druhá strana. Holešov srovnal půl minuty 
před koncem.  HC Žopy prohrál s Reds 14:1. 
Od  vysoké  prohry  týmu Žop  nepomohla  ani 
vedoucí branka, kterou otevřel skóre zápasu.  

Po  pátém  kole  patří  týmu Žop  8. místo 
a Holešovu 9. místo v tabulce. V soutěži hraje 
deset týmů.   

Holešov remizoval, 
Žopy vysoko prohrály

Ve středu 5. října se v biatlonovém 
areálu  Bedlina  v  Bystřici  pod Hostý-
nem uskutečnilo okresní kolo základních 
a středních škol kroměřížského okresu 
v  přespolním  běhu.  Počasí  tentokrát 
výrazně celé akci přálo a k vidění byly 
velmi pěkné výkony. Přespolní běh patří 
mezi disciplíny s dlouhou tradicí, a byť 
samotný závod klade na účastníky vy-
soké fyzické i morální nároky, i tentokrát 
se představilo více než 230 žáků z 15 
škol celého okresu, což je na tuto soutěž 
úctyhodný počet. Velmi dobrých výsled-
ků dosáhli zástupci Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov, kteří se v celkovém i in-
dividuálním pořadí opět posunuli vpřed. 
Jen pomyslný krůček chyběl chlapcům 
k  postupu  do  krajského  kola,  když 
v celkovém pořadí obsadil Filip Němec 
skvělé druhé a Tomáš Trčka třetí mís-

Gymnazisté uspěli v přespolním běhu

to;  děvčata  získala  bronzové medaile 
v soutěži týmů a skvěle se prezentovala 
žákyně  1.  ročníku Denisa Baranová,  
která  obsadila  1. místo  v  absolutním 
pořadí. Děkuji  všem závodníkům naší 
školy za skvělou reprezentaci!
Družstvo  dívek: Denisa  Baranová, 
Lenka Hermanová, Radka Zicháčková, 
Kristýna Kolaříková, Veronika Bakalíko-
vá, Marta Svačinová.
Družstvo hochů: Filip Němec, Tomáš 
Trčka, Pavel Karlík, Petr Veselský, Lu-
káš Krejčí, Filip Němec.
Výsledky:  Dívky:  1. VPŠ a SPŠ MV 
Holešov, 2. AG Kroměříž 3. Gymnázi-
um Ladislava  Jaroše Holešov. Hoši:  
1. OA Kroměříž 2. Gymnázium Ladisla-
va Jaroše Holešov 3. AG Kroměříž.

Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěšní reprezentanti holešovského gymnázia v přespolním běhu. 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne  
26. října od 7.30 do 15 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ulici Palac-
kého. Nákres vypnuté oblasti je na úřední desce Městského úřadu Holešov. 

E.ON Česká republika

Vypnutí elektřiny
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko  -  Regionální  zpravodajský  čtrnáctideník.  Vydá-
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail:  frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

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

•  Úterý 27. 9. - neděle 28. 10. Letní iluze IX - sály zámku Holešov Velká 
souhrnná výstava holešovských výtvarníků

•  Pondělí 1. 10. - pondělí 31. 10. Život v barvách duhy - výstava foto-
grafií Marka Pumprly - kavárna Cinema

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

•  Čtvrtek 20. 10. Architekt Dušan Jurkovič a Holešovsko - přednáška 
- knihovna od 17.00 hod.

•  Pátek 21. 10. drama Alois Nebel - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod
•  Pátek  21.  10.  Diskotéka DJ Steve  -  zámek, New Drive Club  od  
22.00 hod.

•  Sobota 22. 10. Medový den v Holešově - tradiční Medový den v přízemí 
kina Svět od 8 do 16 hod.

•  Neděle 23. 10. Den díkůvzdání  - holešovské hody  - výročí kostela 
Nanebevzetí P. Marie

•  Úterý  25.  10. Vzpomínková akce  k  výročí  vzniku Československa 
u pomníku TGM před gymnáziem od 17 hod.

•  Úterý  25.  10.  -  středa 26.  10.  komedie Muži v naději  -  kino Svět 
od 17.00 a 19.30 hod.

•  Úterý 25. 10. Filharmonie Bohuslava Martinů - tradiční koncert k výročí 
vzniku Československa - velký sál zámku se začátkem v 19.30 hod., 
plakát

•  Sobota 29. 10. romantická komedie Bláznivá, ztracená láska - kino 
Svět od 17.00 a 19.30 hod.

•  Neděle 30. 10. Noční prohlídky zámku - v 17.00, 19.00 a 21.00 hod. - 
provedou vás zámečtí pánové v dobových kostýmech (Jan z Rottalu, 
František Antonín z Rottalu...)

Akce na nejbližších 14 dnů

Za rockem do Otrokovic
TIP PRO VÁS

Dvaatřicet čtenářů  reagovalo na hádanku, kterou  jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 167/2011, přičemž všichni poznali, že jde o nestárnoucí 
šansonově laděnou písničku „Málokdo ví“ (hudba Enrico Riccardi, 
text Hana Zagorová), kterou 
zpívá  Hana  Zagorová.  Prv-
ním  vylosovaným  výhercem 
je Vladislav Zbíral  z Dobrotic, 
druhou  vylosovanou  je  Iveta 
Chyťová z Roštění  - oba si po-
chutnají  v  restauraci  Kanada 
v Holešově.

Za  správně  vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné vstu-
penky  do  kina  Svět  -  Martě 
Duchyňové z Holešova a  další 
Holešovance - Magdě Kabelá-
čové. 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...?

„Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, sladkou sůl, smutný 
ráj, suchý déšť...“

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 

Zpěvačka Hana Zagorová.


