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Co vy na to, pane starosto?

Bude nové hřiště?

U 3. Základní školy probíhá v těchto dnech čilý 
pracovní ruch. Co vy na to, pane starosto? 

V tuto chvíli probíhá v areálu 3. Základní školy 
kompletní rekonstrukce hřiště. Podařilo se nám k to-
muto  účelu  získat  naprosto mimořádnou dotaci  ze 
státního  rozpočtu  ve  výši  17,5 milionu  korun. Tato 
dotace je přísně účelově vázána právě na toto hřiště. 
V dnešní složité době se může někomu zdát, že exis-
tuje spousta jiných možností, jak by se daly tyto peníze 
využít. Kdybychom se však rozhodli, že hřiště u školy 

neopravíme, tyto peníze bychom vůbec nedostali. Hřiště u 3. Základní školy 
bude víceúčelové a mělo by sloužit v dopoledních hodinách pro potřeby 
výuky a odpoledne pro širokou veřejnost a sportovní kluby. Podmínkou 
dotace je, že stavba bude hotová nejpozději do konce letošního roku.  

Foto na str. 3

Starosta Holešova předává pohár nejlepším sportovcům z 1. Základní 
školy. Více na str. 25 a www.holesov.cz. Foto František Sovadina

UKONČENÍ SEZÓNY NA ZÁMKU. Noční show v prostorách zámku ukončila v neděli 30. října letošní 
zámeckou sezónu. Více na str. 8 a na www.holesov.cz. Foto František Sovadina

Město Holešov  pořádá  v  so-
botu 5. listopadu 2011 sběr odpadu  
ze zahrádek. Technické služby Hole-
šov, s.r.o. provedou sběr biologicky 
rozložitelného odpadu ze zahrádek 
podle harmonogramu, který najdete 
na str. 2.

Beseda s občany
Beseda starosty   města s ob-

čany se uskuteční ve středu 23. lis-
topadu od 17 hodin v přízemí kina 
Svět.  Hlavními  tématy  k  diskuzi 
budou hospodaření města, důležité 
investiční akce příštího období a další 
náměty, které vzejdou z řad občanů.

 (sov)

E.ON vyzývá 
vlastníky pozemků.

Více na str. 3

Sběr odpadu

Dozvíte se v příštím Holešovsku
Po patnácti letech byla otevřena krypta pod Černou kaplí. 

Jaká skrývá tajemství?
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Z důvodu plánovaných prací 
na  zařízení  distribuční  soustavy 
bude přerušena dodávka elektrické 
energie dne 10. listopadu od 7.30 
do  15.30  v  ulicích Komenského 
a U Kasáren. 

Přerušení dodávky proudu

Informace z oblasti odpadového 
hospodářství v Holešově

Město Holešov pořádá sběr 
odpadu ze zahrádek

Ve stejných ulicích bude pře-
rušena dodávka  proudu dne  16. 
listopadu od 7.30 do 15.30. Přesný 
nákres vypnuté oblasti je k dispozi-
ci na úřední desce města.  

(eon)

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová zve občany
na seminář

„Nekalé obchodní praktiky 
(nejen) vůči seniorům“
Seminář se uskuteční v pátek 

18. listopadu 2011
v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov

Účelem semináře je poskytnout seniorům praktické informace 
o nekalých obchodních praktikách obchodníků, 

které jsou zaměřeny na tuto rizikovou skupinu obyvatel.
Lektor: vrchní rada České obchodní inspekce 

Zdeněk Krul

Program semináře: 9:00 - 9:30 Prezence
9:30 - 9:40 Úvodní slovo 9:40 - 10:30 Vysvětlení a vymezení 
nekalých obchodních praktik v legislativě včetně praktických 

příkladů 10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení 
10:45 - 11:30 Možnosti obrany proti používání nekalých 

obchodních praktik, včetně upozornění na rizika jednotlivých 
postupů 11:30 - 12:00 Diskuze

Účast: zdarma (hrazeno z prostředků EU)
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti: 

e-mail: asistent@sehnalova.cz
telefon: 571 117 757, 607 843 080. 

Elektronickou přihláškou naleznete na: www.sehnalova.cz.

Město  Holešov  pořádá  5. 
listopadu 2011  (sobota)  sběr  od-
padu ze zahrádek. Technické služ-
by Holešov,  s.r.o.  provedou  sběr 
biologicky  rozložitelného odpadu 
ze zahrádek dle následujícího har-
monogramu:

8.00  -  8.30  hod.  Količín  - 
před  osadním  výborem  a  síd-
liště U Letiště (u garáží u domu 
č.p. 1216)

8.40 - 9.00 hod. Za Cukrova-
rem  (u  topolů  na  travnaté  ploše) 
a ul. Malá (na travnaté ploše)

9.10 - 9.30 hod. ul. Ovocná 
(za  hřištěm)  a  nám.  Svobody 
(naproti domu č.p.176)

9.35 - 9.55 hod. ul. Sokolská 
(u  bývalé mateřské  školky)  a  ul. 
Grohova (naproti domu č.p.1230)

10.00  -  10.20  hod.  ul.  Du-
kelská  (u mostu)  a    ul.  Plač-
kov  (u  křižovatky  ul.  Plačkov 
a Očadlíkova)

10.25 - 10.45 hod. ul. Družby 
(u  křižovatky  ul. Družby  a Kráči-
ny)  a  ul.Tyršova  (tzv.  Dudkova 
zahrada)

10.50 - 11.10 hod. ul. Hav-
líčkova (u křižovatky ul. Havlíč-
kova  a  Bartošova)  a  ul.  Luhy 
(odstavná plocha u trati)

11.15 - 11.35 hod. ul. Školní 
(naproti domu č.p. 450) a ul.Osvo-
bození (u Wastexu, spol. s r.o.)

11.40 - 12.00 hod. Novosa-
dy (před domem č.p. 857) a ul. 

TříDěNí
Třídíme nejen pet láhve, ale veškeré 
obalové  plasty. Do  žlutých  kontej-
nerů  lze odkládat nejen sešlápnuté 
pet láhve, ale i další plastové obaly 
jako jsou kelímky od jogurtů, plastové 
tašky, obaly od pracích a čisticích pří-
pravků, balicí fólie apod., do kontej-

Zlínská  (parkoviště u policejní 
školy, za stánkem s novinami)

12.05 - 12.25 hod. Holajka   
12.10 - 12.30 hod. 

Žopy - na návsi vedle autobu-
sové čekárny

12.30 - 12.50 hod. ul. Nábřeží 
(vedle domu č.p. 788) 

Pohled do prostoru sběrného dvoru v areálu 
Technických služeb Holešov.

so 7.00 - 12.00 hod. Ve sběrném dvo-
ře mohou občané města Holešova 
a místních částí po předložení občan-
ského průkazu odevzdat: 
- nebezpečné složky komunálního od-
padu (obaly od barev a jiných chemiká-
lií, oleje, akumulátory apod.) zdarma
- použité elektrozařízení podléhající 
zpětnému odběru (lednice, televizory, 
zářivky apod.) zdarma
- biologicky rozložitelný odpad (větve, 
tráva, listí) do 50 kg zdarma
- stavební suť do 100 kg zdarma
- objemný odpad do 100 kg zdarma 
(za některý druh odpadu dle platného 
ceníku)
- pneumatiky 100 kč/ks
Tyto  služby  jsou  poskytovány  také 
pro podnikatelské subjekty za úplatu 
dle  platného  ceníku. Dále  lze  ode-
vzdávat papír, železo je vykupováno 
za aktuální ceny.
Pro uložení odpadu je povolen vjezd 
osobních aut nebo dodávek s celko-
vou hmotností do 2,5 tuny.  Zaháje-
ním provozu sběrného dvora v areálu 
technických služeb byl zrušen provoz 
sběrného dvora v ulici Tučapská.
Podrobněji  jsou  druhy  přijímaných 
odpadů, podmínky přijetí a ceník uve-
deny na www.tsholesov.cz. Případné 
dotazy: tel. 573 396 722, ts_holesov@
seznam.cz. Informujte se u svých pro-
dejců o možnosti  zpětného odběru 
těchto odpadů: motorové a převodové 
oleje, elektrické akumulátory, galva-
nické články a baterie, pneumatiky.
Děkujeme občanům,  kteří  nezaklá-
dají černé skládky a odpad ukládají 
na určená místa.      Město Holešov

12.40 - 13.00 hod. Dobrotice 
- Malá Stránka

13.00 - 13.20 hod. Tučapy - 
za mateřskou školou

Upozorňujeme,  že  ve  sbíra-
ném odpadu  nesmí  být  kamení. 
Jiný odpad nebude svážen. Obča-
né jej mohou odevzdat ve sběrném 
dvoře v Květné ulici.

nerů nepatří obaly se zbytky potravin 
a obaly od nebezpečných látek. 
SBěrNý DVůr
Obchodní společnost Technické služ-
by Holešov, s.r.o. provozuje od 1. 3. 
2011 sběrný dvůr v ulici Květná 1555. 
Příjezd do  sběrného dvora  je  z uli-
ce Tovární. Provozní  doba: po 7.00 
- 10.30 hod. 11.00 - 14.00 hod., út - pá 
7.00  - 10.30 hod.11.00 - 18.00 hod.,  
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E.ON Česká republika upozor-
ňuje vlastníky či uživatele pozemků 
na nutnost zabezpečení ořezů a pří-
padně odstranění dřevin ohrožují-
cích bezpečný a spolehlivý provoz 
zařízení distribuční soustavy. 

„Pokud  vlastníci  či  uživatelé 
pozemků neodstraní nebo nepro-
vedou  ořez  dřevin,  zaměstnanci 
E.ON Česká republika nebo spo-
lečností pověření zhotovitelé vstou-
pí následně na dotčené pozemky 
a  provedou  nezbytné  zásahy 
do dřevin na náklady E.ON,“ stojí 
v  prohlášení  energetické  společ-

E.ON upozorňuje na ořez větví, 
které zasahují do vedení

nosti E.ON Česká republika, které 
obdržela redakce Holešovska.  

Podle  zákona  č.  458/2000 
má provozovatel  distribuční  sou-
stavy  právo  vstupovat  a  vjíždět 
na  cizí  nemovitosti  v  souvislosti 
se zřizováním a provozováním za-
řízení distribuční soustavy a dále 
odstraňovat  a  ořezávat  stromoví 
a jiné porosty ohrožující bezpečné 
a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční  soustavy  v  případech, 
kdy tak po předchozím upozornění 
neučinil sám vlastník či uživatel. 

(sov)  
Práce na novém hřišti za 3. Základní školou jsou v plném proudu. 
Hotovo má být nejpozději do konce roku. Foto František Sovadina

Dušičková atmosféra na holešovském hřbitově. 

V letošním roce opět působila 
v Holešově školská a protidrogová 
komise, která je poradním orgánem 
města Holešov pro školskou proble-
matiku. Komise se zabývá činností 
jednotlivých mateřských a základ-
ních  škol,  podporuje  spolupráci 
školských  zařízení,  škol  a  všech 
subjektů  navzájem,  aktualizuje 
školní a mimoškolní akce v našem 
městě, koordinuje  prevenci riziko-
vých jevů u dětí a mládeže apod. V roce 2011 mezi stěžejní témata práce 
komise patřily např. jednotný koncept tvorby zápisů do kroniky Holešova, 
organizace Dne učitelů, webové stránky jednotlivých škol apod.

Novým námětem se v tomto roce stala i protidrogová problematika, 
a proto byli na jednání postupně přizváni zástupci Městské policie Holešov 
a Obvodního oddělení Policie ČR Holešov, kteří se členy komise spolu-
pracují. V současné době dokončuje tento poradní orgán města Holešov 
návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na  veřejných prostranstvích  v Holešově;  tento návrh  reaguje na  výskyt 
rizikových  jevů   v některých částech města,  jako  jsou Smetanovy sady, 
okolí dětských hřišť a sportovišť a další místa Holešova.

Mgr. Svatava Ságnerová, předsedkyně komise školské 
a protidrogové problematiky, Holešov

Školská a protidrogová komise  
v Holešově v roce 2011

Položením kytic a věnců k po-
mníku T. G. Masaryka si občané, 
představitelé města a zástupci poli-
tických a společenských organizací 
připomněli  v  úterý  25.  října  v  17 
hodin 93. výročí založení Českoslo-
venska. Během pietního aktu, který 

U pomníku T. G. Masaryka 
se konal pietní akt

moderoval Petr Chvátal a na kterém 
zahrála i dechová hudba Žopanka, 
vystoupil se slavnostním projevem 
starosta Zdeněk Janalík.

(rr)
Foto Robert Rohál 

Více fotografií  na www.holesov.cz 

Projev přednesl starosta Holešova  
Zdeněk Janalík. 

Pietního aktu se zúčastnili představitelé města Holešova  
a dalších složek občanských organizací. 

Holešov (frs) - V souvislosti 
s prodejem bývalého sídla Tepel-
ného hospodářství na náměstí Sv. 
Anny ukončily provoz rovněž veřej-
né záchodky, které byly umístěny 
v tomto objektu. „V současné době 

Veřejné WC z centra nezmizelo
může veřejnost využívat záchody 
v Městském  informačním  centru 
a v době konání velkých kulturních 
akcí také v provozní budově zámku 
a v přízemí zámku, “ uvedl starosta 
Holešova Zdeněk Janalík.        

Nabízíme prodej velmi prostorného kompletně zrekonstruovaného 
bytu. Byt se nachází ve 2. NP revitalizovaného zděného domu v části 
Všetuly. Vytápění a ohřev TUV vlastním plyn. kotlem, nová plast. 
okna, 2 balkony. Možnost zakoupení garáže přímo v domě!

tel.: 774 715 790

Byt 3+kk (90 m2) Holešov
cena: 1 890 000 Kč
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Včelaři opět uspořádali v kině Svět Medový den

Holešov  (frs)  - Další  ročník  prezentace 
práce včelařů z Holešovska pod názvem Me-
dový den se konal v sobotu 22. října v přízemí 
kina Svět. Návštěvníci této akce už si zvykli, že 
zde mohou zakoupit nejen med samotný, ale 
i  například  výbornou medovinu,  propolisové 
masti  či medové  perníčky.  Pro  návštěvníky 

Hemžení tisíce včel v proskleném úlu zaujalo 
především nejmenší.

a zejména pro děti byla jistě zajímavá podíva-
ná na prosklený  včelí  úl,  v  němž se hemžilo 
tisíce včel.

Medový den pořádá Základní organizace 
Českého svazu včelařů (ČSV) Holešov, která 
v Holešově  a  okolních  obcích  sdružuje  140 
členů a  bezmála  1  500  včelstev. Předsedou 

organizace  je Antonín Brázdil.  „Cílem organi-
zace  je sdružovat zájemce o  tento zajímavý, 
ale náročný koníček a vytvářet podmínky pro 
všestranný rozvoj včelařství. Organizace kaž-
doročně uskutečňuje mnoho zajímavých před-
nášek či zájezdy k chovatelům a na včelařská 
pracoviště,“ uvedl předseda Brázdil. 

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 98,41 m2 (pro-
vozní prostory 93,60 m2,  ostatní prostory 
4,81 m²) v přízemí objektu č.p. 1400 na ul. 
Palackého v Holešově.

Předpokládaná  výše nájemného 59.312 
Kč/rok, předpokládaná výše zálohy na plnění 
spojená s užíváním nebytových prostor (vodné, 
stočné, srážková voda, teplo, kontejner, el. ener-
gie a úklid společných prostor) 70.000 Kč/rok.

Zájemce o pronájem výše uvedených ne-
bytových prostor musí podat písemnou žádost 
nejpozději do 10. 11. 2011 na adresu Tepelné 
hospodářství Holešov,  spol.  s  r.o.,  nám. Sv. 
Anny 1275, k rukám Ing. Jitky Riemerové.

Pronájem nebytových prostor
Žádost musí obsahovat: označení zájemce 

(fyzická osoba -  jméno a příjmení, datum na-
rození, IČ, místo  podnikání, bankovní spojení, 
tel. kontakt; právnická osoba -  název obchodní 
firmy, IČ, sídlo, bankovní spojení, tel. kontakt), 
předpokládaný způsob využití nebytového pro-
storu,  výši  nájemného  v Kč/rok,  výši  zálohy 
v Kč/rok.

Žádost musí být podána v zalepené obál-
ce  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
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Třetí největší firma ve Zlínském 
kraji, otrokovický výrobce pneuma-
tik Mitas, chystá stěhování. Součas-
ný areál opustí do konce roku 2013, 
ale vedení firmy nyní ujistilo stovky 
zaměstnanců, že nový výrobní kom-
plex vznikne opět v Otrokovicích. 

Zhruba 560 zaměstnanců otro-
kovické  továrny prožívalo poslední 
měsíce tak trochu v nejistotě. Nebáli 
se propouštění, protože výrobci pne-
umatik na velké stroje se ekonomicky 
daří. Ve hře ale bylo stěhování kom-
plexu do průmyslové zóny v Holešo-
vě, což by pro stovky lidí z Otrokovic 
znamenalo každodenní dojíždění.

Mitas nyní sídlí v prostorách pro-
najatých od Barumu Continental, je-
hož byl dříve součástí. Současný are-
ál ale opustí do konce roku 2013.

„Máme  170  kolegů  přímo 
z Otrokovic nebo nejbližšího okolí. 
Chceme v Otrokovicích zůstat a za-
chovat pracovní místa,“ potvrdil nyní 
Josef Křemeček, výrobní ředitel zá-
vodů na Zlínsku a místopředseda 
představenstva společnosti.

Stěhování  Mitasu,  který 
na Zlínsku zaměstnává přes 1 500 
lidí a je třetí největší firmou v kraji, 
budí oprávněnou pozornost.

Mitas do Holešova nepůjde, zůstane v Otrokovicích
Pokud vše půjde podle plánu 

a Mitas  získá  všechna  potřebná 
povolení,  stavět  by mohl  v  areálu 
firmy Toma už za několik měsíců. 
„Věřím, že začátkem příštího roku 

budeme naši budoucnost znát. Pře-
stěhovaní bychom chtěli být do kon-
ce roku 2013,“ řekl pro MF DNES 
Křemeček.

To, aby Mitas zůstal v Otroko-
vicích,  podporuje  i  vedení města. 
„Bylo to pro nás jedno z nejtěžších 
rozhodnutí  v  poslední  době.  Ale 
chceme  zachovat  pracovní místa 

pro naše obyvatele,“ vysvětlil  sta-
rosta Jaroslav Budek.

O stěhování  se  navíc  zajímá 
také  občanské  sdružení  Za  lepší 

životní prostředí Otrokovic, kterému 
jde hlavně o to, aby přesun výroby 
negativně neovlivnil životní prostře-
dí okolních domů a rekreační části 
Štěrkoviště.

„Naše  výroba  splňuje  přísné 
české a evropské normy. Hodláme 
vybavit nový výrobní závod v Otro-
kovicích  nejnovějšími  dostupnými 
technologiemi,“ ujistil Křemeček.

Důsledné  dodržování  všech 
norem  bude  vyžadovat  i  město. 
„S Mitasem jednáme o tom, aby hlu-
kové nebo pachové zatížení okolní 
zástavby bylo co nejmenší. Totéž se 
týká dopravy,“ podotkl Budek.

Vypadá  to,  že  nový  výrobní 
komplex v areálu Toma, což je jed-
na z možných variant, kde by Mitas 
mohl stavět, by dopravě v Otroko-
vicích ulehčil. Teď do něj musí Mi-
tas pneumatiky z výroby převážet, 
protože tam má sklady.

A co bude v budovách areá-
lu Barum Continental, až  je Mitas 
opustí? „Nějaké řešení už se rýsuje, 
ale  považuji  za  hodně předčasné 
jej teď prozrazovat,“ prohlásil Libor 
Láznička, šéf Barumu Continental.

Převzato z regionální přílohy 
MF DNES

Odpůrci Mitasu - zdá se - dosáhli svého. Výrobce pneumatik zůstává 
v Otrokovicích. V průmyslové zóně zatím dokončuje stavbu své továrny 

společnost Pokart, která se zabývá především výrobou kartonových obalů.  

Tož tak
…ekologický strašák řady holešovských občanů - výrobce pneumatik 
Mitas - zůstává v Otrokovicích. Spokojené je vedení společnosti, neboť 
konečně ví, kde bude mít napříště střechu nad hlavou. Oddechla si 
většina zaměstnanců společnosti, protože nebudou muset dojíždět 
do Holešova. Rádi jsou nejspíše i na otrokovické radnici, protože jsou 
si dobře vědomi zachování množství pracovních míst, kterých bude 
nejspíše v blízké budoucnosti čím dál tím méně. A spokojeni jsou 
nakonec i ekologicky zaměření občané Holešova, kterým se podařilo 
spolurozhodnout o tom, že tahle „neekologická pracovní místa“ v Ho-
lešově nevzniknou. Není nad to, když jsou všichni spokojeni… 

František Sovadina  

region (red) - Technologické 
inovační  centrum s.r.o.  ve  spolu-
práci se Zlínským krajem vyhlašuje 
již pátý ročník studentské soutěže 
O  nejlepší  podnikatelský  záměr. 
Odborně-kreativní  soutěž  určená 
pro  studenty  středních,  vyšších 
odborných a vysokých škol ve Zlín-
ském  kraji  podněcuje  studenty 
k  vytvoření  vlastního originálního 

Hledá se nejlepší  
podnikatelský záměr

podnikatelského záměru. Podnika-
telský záměr může být zpracován 
na libovolné téma a z jakéhokoliv 
oboru,  dokonce mohou  studenti 
v  soutěži  zúročit  i  svůj  již  reali-
zovaný projekt, pokud doba  jeho 
realizace není delší než 1 rok před 
vyhlášením letošního ročníku sou-
těže. Více informací na www.ticzlin.
cz/soutez.

Holešov  (red)  -  Technologic-
ký park Progress,  který  je  součástí 
holešovské  průmyslové  zóny,  byl 
představen inovačně zaměřeným fir-
mám na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně. V rámci konference 
k  mezinárodnímu  projektu,  jehož 
důležitým partnerem je Plastikářský 
klastr,  byly  prezentovány možnosti 
pro  umístění  investic  v  prostorách 
technologického  parku.  Ten  bude 
stavebně dokončen ještě v letošním 
roce.  „Plastikářský  klastr  sdružuje 
firmy  převážně  ze Zlínského  kraje, 
celkem zaměstnávají asi 4 000 pra-
covníků a tržby se blíží hranici osmi 
miliard  korun.  Jsme  proto  rádi,  že 

Technologický park na veletrhu
jsme mohli na konferenci podrobně 
zástupce  klastru  seznámit  s mož-
nostmi  investování  v  holešovském 
technologickém parku,“ uvedl Jakub 
Černoch  ze  společnosti  Industry 
Servis ZK, která má přípravu parku 
i celé zóny na starosti. Stavba tech-
nologického  parku  ve  Strategické 
průmyslové  zóně  Holešov  začala 
letos v únoru. Na projekt v celkové 
hodnotě přibližně 150 milionů korun 
se podařilo získat dotaci ve výši 112,5 
milionu. Technologický park nabídne 
vhodné podmínky pro inovativní firmy 
s výzkumným a vývojovým potenciá-
lem. Součástí parku jsou také prosto-
ry pro začínající podnikatele.

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x90_CB.indd   1 15.2.2011   15:18:43
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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

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

Přijaté usnesení č. 376/2011 - N 2295 
Rada města Holešova schválila zřízení 
věcného břemene na částech pozem-
ků  p.č.  1923/3,  1926/1,  1950/8,  vše 
k.ú.  Holešov,  pro  společnost  E.ON 
Distribuce,  a.s.,  České  Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6,  IČ 28085400, 
zastoupená  společností E.ON Česká 
republika,  s.r.o.,  České Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6,  IČ 25733591, 
v souvislosti se stavbou „SB-4510-072, 
Holešov,  příp. NN,  Půček“,  za  cenu 
ve výši 200 Kč/bm + DPH v zákonné 
výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 377/2011 - N 2296 
rada města Holešova schválila zří-
zení věcného břemene na částech 
pozemků p.č. 362/1, 723/1, 750/84, 
758/2,  980/1,  1019,  vše  k.ú.  Vše-
tuly,  pro  společnost  E.ON  Distri-
buce, a.s., České Budějovice, F.A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-

Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 10. října 2011
stoupená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
v souvislosti se stavbou „SB-2509-
072,  Holešov-Všetuly,  Za  Vodou, 
kab. NN“, za cenu ve výši 100 Kč/
bm + DPH v zákonné výši. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 378/2011 - N 2297 
Rada města Holešova schválila       zří-
zení věcného břemene na částech po-
zemků p.č. 1943/1, 1943/15, 1943/16, 
1946/132, 1946/133, 3506/1, 3506/3, 
vše k.ú. Holešov, pro společnost E.ON 
Distribuce,  a.s.,  České  Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6,  IČ 28085400, 
zastoupená  společností E.ON Česká 
republika,  s.r.o.,  České Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6,  IČ 25733591, 
v souvislosti se stavbou „Holešov, Sa-
dová  -  přel.  VN  -  Zapletal“,  za  cenu 
ve výši 200 Kč/bm + DPH v zákonné 

výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 379/2011 - N 2301 
rada města Holešova schválila uza-
vření dodatku č. 3 ke smlouvě o vý-
půjčce  se  společností  Technické 
služby Holešov, s.r.o., IČ 25583140, 
na provozování  veřejných WC dle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 380/2011 - N 2302 
Rada města Holešova  schválila  uza-
vření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se  společností  EKKL  a.s.,  Kroměříž, 
Altýře 582, IČ 27752771, na investiční 
akci „Holešov - Rekonstrukce školního 
hřiště 3. ZŠ“ dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 381/2011 - N 2299 
rada města Holešova  schválila  1. 
ukončení nájemní smlouvy s Naděž-

dou Tomšů, IČ 66928052, na užívání 
městských nebytových prostor v ob-
jektu čp. 1400 na ul. Palackého v Ho-
lešově dohodou ke dni 31. 10. 2011, 
2. zveřejnění záměru pronájmu těchto 
nebytových prostor dle předložené-
ho  návrhu.  Zodpovídá:  Ing.  Stani-
slav  Julíček.  Termín:  bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 382/2011 - N 2236 
Rada města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešo-
va ze dne 26. září 2011.  
Přijaté usnesení č. 383/2011 - N 2323 
rada města  Holešova  doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova  trvat 
na dodržování stanovených podmí-
nek prodeje pozemků v ul. Školní. 
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: ZM 21. 11. 2011.        

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

 Ing. Ludvík Urban, ověřovatel zápisu                                                                           
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Holešov  (sov)  -  Tradiční 
výstava  okrasných  holubů,  králí-
ků,  drůbeže a exotů uspořádaná 
tentokrát  u příležitosti  107.  výročí 
založení  chovatelské  organizace 
v Holešově  se  konala  o  víkendu 
8. a 9. října v chovatelském areálu 
na Plačkově. Organizátoři  umístili 
do výstavních prostor 180 králíků, 
174 okrasných a užitkových holubů, 
ve 30 voliérách pak bylo na 120 kusů 
velké a okrasné drůbeže. „Jednot-

Na chovatelské výstavě byly stovky zvířat
livé kusy hodnotili delegovaní po-
suzovatelé a určili u králíků čtrnáct 
čestných  cen,  u  holubů osmnáct 
a u drůbeže dvanáct. Počasí nám 
sice moc nepřálo, ale přesto jsme 
s  akcí  spokojeni. Podle  návštěv-
nosti bylo vidět, že se spoluobčané 
našich výstav rádi účastní, “ uvedl 
dlouholetý předseda holešovských 
chovatelů Dušan Labuda.   

Výbor holešovské organizace 
Českého svazu chovatelů děkuje 

všem zúčastněným  i  organizáto-
rům za účast. „ Poděkovat bychom 
chtěli  veterinárnímu  lékaři  panu 
Miklíkovi, který měl výstavu na sta-
rost  po  veterinární  stránce.  Dě-
kujeme  rovněž  všem sponzorům 
za dary do tomboly. Zejména pak 
děkujeme Městskému úřadu Ho-
lešov za podporu, bez níž bychom 
nebyli schopni  tak náročnou akci 
uspořádat,“ dodal předseda

Dušan Labuda 

Základní organizace Českého 
svazu chovatelů byla založena již 
v roce 1904. Stalo se tak v hospo-
dě Nový svět. Hlavním zakladate-
lem byl ředitel Hospodářské školy 
Adolf Koplas. Prvním předsedou 
se  stal  pan  Zaoral,  následovali 
pánové Koplas,  Lendl  a  Krajča. 
Od roku 1976 vede spolek Dušan 
Labuda. Pod vedením současné-
ho  předsedy  chovatelé  postavili 

Spolek chovatelů vznikl v roce 1904

Chovatelský areál na Plačkově před rekonstrukcí a v současné době. 

< Rekordmanem mezi předsedy holešovských spolků je bezesporu předseda místní organizace Českého 
svazu chovatelů Dušan Labuda. V čele této organizace stojí od roku 1976, tedy celých 35 let.  

na uklizených pozemcích  po  bý-
valém Dřevopodniku výstavní halu 
o rozměrech 6x50 metrů a hospo-
dářskou  budovu.  Členové  spol-
ku  zde  odpracovali  při  odklízení 
starých budov v roce 1984 devět 
tisíc bezplatných hodin a další čtyři 
tisíce při budování nového areálu. 
„Naše  řádně  zkolaudované  bu-
dovy  stojí  dodnes na pozemcích 
státu. Pozemky jsme měli obdržet 

po  vyklizení  zdemolovaných  ob-
jektů bývalého Dřevopodniku, ale 
dodnes se tak nestalo. Vše  jsme 
dělali v dobré víře ve spravedlnost 
českého  státu. Po  revoluci  jsme 
čekali, že se další křivdy nebudou 
dít.  Ale i to je daň za demokracii,“ 
uvedl předseda holešovských cho-
vatelů Dušan Labuda.   

(sov)   

Letos v lednu jsem popisoval 
pozorování kačera kachničky karolín-
ské (Aix sponsa), který se pohyboval 
s hejnem „našich“ kachen divokých 
(Anas  platyrhynchos)  v Holešově 
na nezamrzlé  říčce Rusavě. Ten-
to  severoamerický  druh  sice  díky 
člověku  „zdomácněl“  na britských 
ostrovech a v Nizozemsku, v našich 
podmínkách se však jednalo patrně 

(Ne)dobrovolný celibát kačera kachničky karolínské

Uprchlík ze zajetí na hladině Rusavy. (vlevo dole)

o uprchlíka ze zajetí, protože kach-
nička karolínská spolu s východoasij-
skou kachničkou mandarinskou jsou 
hojně chovány jako okrasní ptáci. Tito 
uprchlíci,  bez přirozených návyků, 
většinou končí jako oběti predátorů. 
K mému velkému překvapení  jsem 
se s karolínským „uprchlíkem“ setkal 
letos v říjnu. Opět se pohybuje s hej-
nem kachen divokých mezi  říčkou 

Rusavou a vodní plochou v zahradě 
holešovského  zámku. Ostražitostí 
se vyrovná svým domácím kolegům 
a díky své velikosti  si  nenechá ze 
stran stále se hašteřících kolegů nic 
líbit. Vzhledem k  tomu,  že kachny 
divoké a kachničky karolínské  jsou 

příslušníky dvou odlišných zoologic-
kých rodů, vzájemné křížení těchto 
druhů není možné. Exotický uprchlík 
tak prožívá více či méně dobrovolný 
celibát. Život na svobodě je patrně 
lákavější…

Zdeněk Hlaváč

Nabízíme ke koupi  RD v Ho-
lešově-Dobroticích s garáží a prů-
jezdem do dvora. Dům je po čás-
tečné rekonstrukci s nutností jejího 
dokončení, případně možným roz-
šířením současné dispozice 2+1. 
U domu slunná zahrada o výměře 
cca 200 m2. Cena: 1.090.000,- Kč, 
info na tel: 736 678 731.

Prodej domu v Dobroticích



8

hole‰ovsko 20/2011 www.holesov.cz

Pro Michalku Macurovou sbíral vršky celý kraj

Noční show na holešovském zámku - ukončení sezóny 

Vrškomanie - projekt, do kte-
rého se minulý školní rok zapojily 
desítky  organizací  a  tisíce  jed-
notlivců  -  ukázala,  že  lidem  ani 
v dnešní uspěchané době nejsou 
osudy  druhých  lhostejné.  Vždyť 
přece  stačilo  tak málo  -  nevyha-
zovat  vršky od PET  lahví, mléka 
a  džusů  do  odpadkových  košů 
či  připravených  kontejnerů  před 
domy, ale  schovávat  je a donést 
na oficiální sběrná místa či přímo 
poslat manželům Macurovým.

„Vše  začalo  tím,  že  jsme 
obeslali školy v Holešově a zřídili 
pro  tuto příležitost na  facebooku 
stránku. Nechali  jsme natisknout 
letáčky a ty rozdali známým. Kaž-
dý ten letáček někam odnesl a pak 

už si lidé sami psali o informace. 
Nakonec sbíralo přes 100 institucí 
- školy, školky, domovy důchodců, 
firmy, městské úřady, volnočasová 
zařízení, knihovny a samozřejmě 
nepočítaně jedinců a domácností,“ 
zavzpomínala Martina Macurová 
na  to,  jak  před  více  než  rokem 
celá  akce  začala.  Aby  všechno 
organizačně zvládli, domlouvali se 
pouze tam, odkud byli dobrovolníci 
ochotni dovézt vršky k nim domů, 
nebo  tam,  kde měli  cestu  jejich 
známí  nebo  oni  sami.  Takto mi-
nimalizovali  náklady  na  dopravu 
a  hlavně  šetřili  drahocenný  čas. 
Toho  u Macurů  není  nazbyt. Mi-
chalka vyžaduje čtyřiadvacetihodi-
novou péči a svou porci pozornosti 

si zaslouží i Viktorka - jejich mladší 
dcerka. 

Na začátku byl dobrý nápad 
a  na  konci  skvělý  pocit  z  dobře 
odvedené práce. A  vlastně  ještě 
něco  navíc. Motomed  i  doplatek 
za  kočárek,  kvůli  kterým  vlastně 
celá vrškomanie vypukla, se mladé 
rodině podařilo ufinancovat z pe-
něžní sbírky. Výtěžek z celoročního 
sbírání vršků také můžou Macurovi 
využít na další potřebné věci. Kou-
pí  čističku  vduchu,  která Mišulce 
velmi pomůže, a dopřejí  jí  lázně. 
„Oslovená firma Ropo Recycling, 
která byla ochotna naše vršky vy-
koupit,  nakonec zvýšila  cenu vý-
kupu z 2,50 Kč za kilo na 5,80 Kč, 
protože  se  podařilo  naplnit  celý 

kamion, což bylo nějakých 80 me-
trů krychlových a 13,6 tuny,“ noto-
vali si manželé Macurovi. Finanční 
výtěžek z téměř roční sběrné akce 
činil úžasných 77.488 Kč! 

„Na  závěr  bych  chtěl  podě-
kovat panu Němcovi. Ten vlastní 
autodopravu  a  přepravu  vršků 
k výkupu zařídil na své náklady,“ 
dodal Michal Macura.

Sběr vršků - neboli vrškoma-
nie  - byl natolik dobrý nápad, že 
stejnou  sběrnou  akci  právě  nyní 
organizují  ve Zlíně manželé Krá-
čalíkovi  pro  svou  těžce handica-
povanou dcerušku Anetku. Takže 
kdo  chce  pomáhat  i  nadále, má 
možnost. 

Barbora Winklerová

Michalka Macurová v novém kočáře.

Nasbírané vršky naložené na kamioně.   

Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz



9

hole‰ovsko 20/2011www.holesov.cz

Setkání s důchodci, která se 
pravidelně  konají  ve  všech hole-
šovských osadách  koncem  roku, 
pro  letošek začalo v Dobroticích.  
Milé  setkání  pro  své  starší  spo-
luobčany připravili  členové osad-

Letošní setkávání se seniory zahájili v Dobroticích

ního výboru v pátek 21.  října od-
poledne. Do čela nového výboru 
byla  nedávno  zvolena Naděžda 
Hlobilová. V úvodu kulturní akce, 
které se zúčastnili  také místosta-
rostové Holešova Rudolf  Seifert 

a  Jaroslav Chmelař, moderátor 
podvečera  přítomným představil 
všechny  členy  osadního  výboru. 
Poté vystoupily se svým kulturním 
programem děti z místní mateřské 
školy.  V průběhu následující volné 

zábavy  ještě  předvedl  seniorům 
své umění kouzelník.  

Text a foto František Sovadina

Více fotografií na www.holesov.cz

Ve  dnech  10.  -  13.  října 
2011 pořádala Charita Holešov 
ve spolupráci s Diakonií Brou-
mov humanitární sbírku šatstva. 
Sbírka se konala v prostorách 
budovy kina Svět v Holešově. 
Občané přinášeli  velké množ-
ství nejrůznějšího oblečení, boty, 

hračky, kabelky, látky a jiné a počet nasbíraných 
věcí opět předčil naše očekávání. Kamion, který 
byl určen na odvoz krabic a pytlů s nasbíranými 
věcmi, byl zcela zaplněn. Celkové množství totiž 
činilo 689 banánových a jiných krabic a přes 
120 velkých igelitových pytlů.

Dárci  také přispívali  finančně na úhradu 
nákladů  spojených  s  dopravou  nasbíraných 
věcí do Broumova. Jménem Charity Holešov 
bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 

Výsledek sbírky šatstva předčil očekávání
způsobem přispěli při podzimní sbírce šatstva. 
Poděkování  též patří našim ochotným dobro-
volnicím, konkrétně paní L. Kadlíkové, paní M. 
Gajové a paní E. Matyášové, které přinesené 
věci třídily a skládaly do krabic a pytlů.

Velký  dík  patří městu  Holešov,  které 
za  symbolickou  cenu 1 Kč zapůjčilo  prostory 
kina Svět  pro  účely  shromažďování  šatstva, 
panu K. Zákostelskému, paní J. Slovenčí-
kové a panu r. Seifertovi, kteří měli nemalý 
podíl při zajištění hladkého průběhu sbírky. Po-
děkování též patří panu O. Grossovi, který pro 
nakládku nasbíraného šatstva uvolnil z veřejně 
prospěšných prací své zaměstnance.

A na  závěr  informace pro  občany:  další 
sbírka  šatstva  se  uskuteční  na  jaře  příštího 
roku.

Gabriela Botosová, Dis., Charita Holešov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční  soustavy  bude  dne  14.  listopadu 
od  7.30  do  15.30  hodin  přerušena  dodávka 
elektrické energie v Rymicích. Vypnutá oblast 
celé Rymice a trafostanice Rymice ZD.

 E.ON Česká republika   

Vypnutí elektřiny
Výstava fotografií u příležitosti 50. výročí 
od založení 1. jezdeckého klubu v Prav-
čicích se koná v v místním pohostinství 
vždy od 17 do 20 hodin, a to do až neděle 
6. listopadu. 

Výstava v Pravčicích

INzERUjTE 
V HOLEŠOVSKU
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Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21. 9. 
2011 bylo schváleno sloučení Střední odborné školy v Holešově se Střední 
školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem od 1. 1. 2012. 
Do konce června 2012 bude výuka realizována ve stávající budově školy, 
tj. v Pivovarské 1419 v Holešově. Od 1. 9. 2012 bude výuka probíhat 
v  Bystřici  pod Hostýnem,  přičemž  bude  zachován  tentýž  školní 
vzdělávací program - Ekonomika a podnikání, a do Bystřice přejdou 
jak žáci, tak i učitelé. 

SOŠ Holešov se zapojuje do mnoha ekonomických soutěží a meziná-
rodních projektů - Comenius, Leonardo da Vinci. Ve školním roce 2010- 2011 
byla škola vyhodnocena jako nejlepší za podporu podnikatelského myšlení 
žáků, kteří poslali největší počet podnikatelských záměrů, a v soutěži Busi-
ness - Point. Významné úspěchy dosáhli žáci i v okresním kole SOČ.

Těšíme se na další žáky. Veřejnost má možnost blíže naši školu 
poznat osobně ve dnech otevřených dveří v termínech 2. - 3. 12. 
2011 a 27. - 28. 1. 2012 ještě v Pivovarské 1419.

Mgr. Renata Juráňová 
SOŠ Holešov

SOŠ Holešov se stěhuje 
z Holešova do Bystřice

Hand in hand for better future, to je název 
evropského  projektu Youth  in Action  (Mládež 
v akci) podporovaného Evropskou komisí, který 
proběhl v týdnu od 9. do 15. září 2011 ve Lvově 
na Ukrajině. Já jsem se tohoto projektu zúčast-
nila  spolu  s  Lukášem Krunčíkem  z Náchoda 
na pozvání Ukrajinky Varvary Nikuliny, která tento 
projekt napsala a která působila u nás v SVČ 
Tymy jako dobrovolnice. 

Celkem nás tu bylo 19 účastníků z 9 zemí 
(Arménie, Ázerbájdžán, Česká  republika, Es-
tonsko, Gruzie, Německo, Maďarsko, Rusko 
a Ukrajina).  Hlavním  tématem  projektu  byly 
etnické menšiny. Od tohoto tématu se odvíjely 
všechny diskuse a také aktivity. Sdíleli jsme spolu 
své zkušenosti a předávali si nové poznatky. Pro-
střednictvím pedagogických her jsme se museli 
vcítit do různých sociálních rolí a poté vyjádřit své 
pocity. Jedna z her byla např. získat co nejvíce 

zástupce Tymy byl v ukrajinském Lvově
víz  do  zemí,  jako  je Rusko,  Írán  či Somálsko 
v určitém časovém úseku a zjistili jsme, že to není 
ani ve hře tak jednoduché. Kromě velmi zajímavé 
náplně - besed, workshopů, aktivit -  jsme měli 
možnost poznat také pamětihodnosti a některé 
památky Lvova. 

Projekt se konal v krásném hotelu Sviato-
slav, kde jsme využili i návštěvy římské a ruské 
sauny a bazénu. 

Projekt  byl  pro  nás  všechny další  velkou 
zkušeností, dozvěděli jsme se zase něco nového 
a dostali nový pohled na země, o nichž mají lidé 
různé předsudky. Během pěti  dnů  jsme navá-
zali  dobrá přátelství a především kontakty pro 
budoucí projekty. Chtěla bych doporučit mladým 
lidem, aby se účastnili podobných projektů, které 
organizuje např. mladá agentura Mládež v akci, 
je to nezapomenutelná zkušenost.

Pavla Dvorníková, dobrovolnice SVČ Tymy

V letošním školním roce byly na 3. Základní 
škole v Holešově vytvořeny tři úplně nové 6. třídy 
-  6. A pod vedením paní učitelky Nedbalové, 6. B 
s paní učitelkou Kapavíkovou a 6. C s paní učitel-
kou Vičarovou. Do těchto tříd přišli žáci z našich 
bývalých 5. tříd, ale také spousta žáků nových, 
kteří  tady  žádné  kamarády  neměli.  A  protože 
všichni chceme, aby se děti lépe poznaly a aby 
vznikly co nejlepší třídní kolektivy, zúčastnily se 
všechny tři třídy v září a v říjnu tzv. Projektů 24. 

Jednalo se o akci, jejímž cílem bylo lepší po-
znání a stmelení třídního kolektivu. Během 24 hodin 
ve škole čekal  žáky program plný skupinových, 
zábavných, sportovních i psychologicky zaměře-
ných aktivit. Jejich cílem bylo nenásilnou formou 
přimět žáky spolupracovat, naslouchat jeden dru-
hému,  naučit  se  spolu  vycházet  a  zabavit  se.

Postupně se každá třída sešla vždy v pátek 
ráno ve škole a všechny děti společně se svou 
paní učitelkou třídní strávily celý dlouhý den plný 
zábavy a legrace při plnění nejrůznějších úkolů. 
Večer je čekala velká zkouška odvahy,  protože 
potmě musel  každý  z  nich  absolvovat  cestu 
tmavými školními chodbami osvícenými jen ně-
kolika malými svíčkami při stezce odvahy a v tom 
nejvzdálenějším koutě školy potvrdit svou účast 
podpisem. A společná noc v tělocvičně byla pak 
neobvyklým zakončením celého dne.

Projekt  prověřil  jejich odvahu,  sílu,  kama-
rádské vztahy a v sobotu všichni odcházeli domů 
s  jistotou,  že  v  kolektivu  je  síla  a  že  společně 
zvládnou všechno mnohem lépe.

Za celou organizaci  všech  tří  projektů 
patří velké poděkování dvěma paním učitel-
kám - Mgr. Tereze Zalabákové a Mgr. Pavlíně 
Kapavíkové, které s velkou ochotou akce pro 
děti připravily.

Mgr. Hana Vičarová

Na 3. základní škole žáci společně trávili 24 hodin

Žáci 6. C ze 3. Základní školy Holešov. 
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Část nedělního provozu hole-
šovského bowlingu byla věnována 
šestikolovému turnaji pro 16 dětí.  
Jednotlivá  kola byla herně uzpů-
sobena  různému  věku  a  výkon-
nosti hráčů tak, aby si zahráli  i  ti 
nejmenší.  Z  důvodu onemocnění 
některých  přihlášených  nakonec 
startovalo 11 borců - 6 chlapců a 5 
slečen. Odehrát  celý  tříhodinový 
turnaj při malém počtu (2-3) hráčů 
na dráze by dalo zabrat i mnohým 
ostříleným a fyzicky zdatným hrá-
čům, ale na dětech nebyla únava 

Bowlingový turnaj dětí Šmoulí noclehárna TYMY

vůbec vidět a dokonce si při sčítání 
výsledků střihly  i kolo navíc. A to 
měli  někteří  za  sebou  náročnou 
šmoulí noclehárnu. Během turnaje 
padl  i  rekord  herny.  Tato  dětská 
klání se na bowlingu stala již tradicí 
a hráčů stále přibývá. Jen v pravi-
delné činnosti jich při SVČ TYMY 
trénuje 22 pod vedením pana Petra 
Roubalíka - současného provozo-
vatele bowlingu. Všichni malí hráči 
tady mají dveře otevřené.

Martina TYMY

Účastníci dětského turnaje v bowlingu před drahami v holešovském 
bowling centru.

Rovná padesátka malých dětí od 5 let si v sobotu 22. října sbalila 
svůj batůžek, spacáček, šmoulí album, oblíbeného plyšáka a vydala se 
do střediska TYMY na dobrodružné přenocování. Akce byla součástí 
právě probíhající Šmoulománie v TYMY. Za asistence deseti šmoulích 
dospěláků v kostýmech děti prožily momenty z nejrůznějších oblastí 
volnočasových aktivit. Zabrousily do akčních her, zpívaly a bubnovaly 
šmoulosongy, šmoulily výtvarku, hádaly hádanky, poslouchaly šmoulí 
poučné příběhy nebo skákaly na jumping trampolínách. Po společné 
večeři plnily oddílové úkoly a čekalo je překvapení taťky Šmouly pod 
kouzelným stromem. Samotné nocování bylo pro některé malošky úplně 
poprvé bez rodičů nebo jiných příbuzných, ale všichni to zvládli bezvad-
ně. Ráno je Šmoulinka Olinka probudila skvělou rozcvičkou a po lžičce 
medu a vydatné snídani se začalo balit. I během takto krátké doby si děti 
stihly připravit překvapení pro rodiče. V krátkém vystoupení Šmoulové 
vyšmoulili šmoulí píseň, olympiádu, taneček i vlastní skladbu.  Nikomu 
z dětí se domů moc nechtělo a všichni jsme si slíbili, že podobnou akci 
brzy zopakujeme.

Martina TYMY
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Pěvecký sbor Banana Vox bavil děti v Kroměříži

„Malí zpěváčci“ z dětského pěveckého sboru Banana Vox při 1. ZŠ 
Holešov pobavili děti z Kroměříže. Dne 24. října se vydali za hranice 
města, aby stejně jako baví děti z holešovských mateřských a základních 
škol,  zpříjemnili  dopoledne  i mladým Kroměřížanům a  reprezentovali 
Holešov dalšími vystoupeními.

Banana Vox si tentokrát připravil nový program s názvem „Za pís-
ničkou do pohádky“. Celé vystoupení bylo rozděleno na tři části. V první 
části se děti společně vydaly na cestu za pokladem kolem světa, kdy 
po  dlouhé  ces- tě  za  hledáním 
našly  to  nej- vzácnější  - svůj 
domov. Ve dru- hé  části  si malí 
zpěváčci s pub- likem  zazpívali 
nejznámější pís- ničky z pohádek 
a  vše  oboha- tili  o  zajímavé 
soutěže. Třetí částí programu byla dětem přiblížena muzikálová tvorba 
v podobě hudební pohádky „Červená karkulka“. Dramatizací této pohádky 
bylo malým divákům předvedeno, jakým způsobem se dá skloubit zpěv, 
tanec a divadelní ztvárnění textu. Závěr vystoupení patřil tanci. Podle slov 
sbormistryně Mgr. Moniky Vyhlídalové  „Tanec  je přirozeným pohybem 
člověka“, a proto se děti z publika staly součástí  tohoto programu, aby 

ÚSPĚCH 
zA HUMNY

jednoduchými tanečními kroky doprovodily, v současné době tolik populární 
písně, „šmoulí hity“.

„Vystoupení bylo velmi zdařilé. Jsem velmi ráda, že děti v Kromě-
říži reagovaly spontánně, tleskaly a zpívaly si s námi! Na účinkujících 
z Banana Vox bylo vidět, jak si plnými doušky užívají skvělou atmosféru 
sálu plného dětí. Dle ohlasu dětí i učitelů se do Kroměříže budeme zcela 
jistě rádi vracet,“ říká Mgr. Monika Vyhlídalová.

„Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto programu 
podíleli,“ dodává Mgr. M. Vyhlídalová.

P. B.

POzVÁNKA
Připravované akce pěveckého sboru Banana Vox v letošním roce - in-
formace a kontakt: www.bananavox.cz:
8.  11.  Chvalčov  (vystoupení  pro  handicapované  děti  z  vesničky 
S.O.S.)
27. 11. Holešov - nám. Ed. Beneše Holešov (rozsvěcování vánočního 
stromu)
13. 12. Holešov - kino Svět (Vánoční koncert pro veřejnost)

SVČ Tymy a Parlament dětí a mládeže vy-
hlašují charitativní sbírku Plyšák pro radost. 
Vyprané a vyčištěné plyšové hračky a mi-
láčky noste do 20. 11.  2011 do SVČ Tymy. 

Děkujeme. 

PLYŠÁK PRO RADOST

PřEDNÁŠKA

UTAjOVANÉ
SKUTEČNOSTI

Ve kterých aspektech
se zmýlil Darwin

aneb
Proč držet neudržitelnou 

hypotézu?

Přednášející: Pavel Kábrt

Kdy: 28. 11. 2011 v 17 hodin
Kde:  Drive Club kina Svět

Pořadatel: KC Holešov, 
MKS Holešov

Vstupné dobrovolné

Od  jara  letošního  roku  se  naše SVČ  - 
TYMY zapojilo do projektu Všechny barvy duhy, 
který nám nabídlo občanské sdružení SEDU-
KON. V  rámci  tohoto projektu se uskutečnilo 
několik besed se zaměřením na multikulturu, 
proběhly také hry v rámci letního tábora a dal-
ší  akcí  v  rámci  tohoto  projektu  byl  čtyřdenní 
pobyt pro pracovníky SVČ, který se uskutečnil 
ve dnech 13. - 16. 10. na Trojáku.

Jednalo se o outdoorový pobyt zaměřený 
na multikulturní výchovu, prevenci šikany a inte-
graci dětí z odlišného sociokulturního prostředí 
a  nácvik  her.  Během  celého  prodlouženého 

Outdoorový víkend pracovníků TYMY
se vydařil

víkendu jsme měli možnost vyslechnout několik 
velmi kvalitních přednášek odborníků z oblasti 
sociální, pedagogiky i psychologie. Všichni lek-
toři byli velmi fundovaní a skuteční odborníci. 

Přestože nám počasí nepřálo, uskutečnilo 
se několik her také venku. Hry byly zaměřené 
na  spolupráci  v  kolektivu,  vzájemné sebepo-
znání a komunikaci. Tento pobyt byl pro nás 
všechny velkým přínosem, jak pro naši praxi, 
tak i pro každého z nás osobně. Chtěli bychom 
poděkovat Evě Krejčí i ostatním ze Sedukonu 
za možnost být zapojeni do tohoto projektu. 

Jarmila Vaclachová
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Na koncertě, který proběhl v úterý 25. října 
(se začátkem v 19.30 hodin) ve velkém sále 
holešovského zámku - jak v rámci druhého roč-
níku festivalu Musica Holešov, tak při příležitosti 
slavnostního připomenutí státního svátku Dne 
vzniku samostatného československého státu - 
zahrála Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 

Slavnostní  večer  uvedl  starosta Zdeněk 
Janalík, pak následoval projev ředitele festivalu 

Koncert zlínských filharmoniků zaplnil velký sál zámku

Karla Košárka. Ten seznámil přítomné publikum 
s repertoárem a účinkujícími. Na jeviště uvedl 
japonského  dirigenta,  jehož  jméno  zní  Koji 
Kawamoto,  a  sólistku  na  klarinet  -  Ludmilu 
Peterkovou.

Zatímco Koji  Kawamoto,  který  je mimo-
chodem  ročník  1972,  je  jedním  z  nejslibněj-
ších  současných  japonských  dirigentů  a má 
za sebou spolupráci s vynikajícími tělesy z ce-

lého  světa,  Ludmila 
Peterková  patří  be-
zesporu  k  současné 
špičce.  I  přes  své 
mládí je laureátkou 
mnoha  prestižních 
festivalů a přehlídek. 
S  velkým úspěchem 
koncertovala  napří-
klad v Japonsku nebo 
Kanadě.

Ve dvouhodi-
novém  programu 
zazněla hudební  díla 
W. A. Mozarta, I. Stra-
vinského a O. Kukala, 
přičemž není pochyb, 
že  právě  zámecké 
prostředí  jejich  vy-
znění ještě umocnilo.  
Více fotografií najdete 
na www.holesov.cz

Text a foto  
Robert Rohál Před koncertem si mohli návštěvníci zakoupit hudební nosiče.

Ani tentokrát nechyběly u vchodu do sálu 
půvabné hostesky.

V první řadě nemohli chybět představitelé našeho města. Dirigent Koji Kawamoto měl u holešovského publika úspěch.

Sál byl nabitý a v publiku bylo vidět hodně mladých lidí. Ludmila Peterková byla velkou hvězdou tohoto koncertu.
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KINORECENzE

I když,  jak  je zřejmé  již z rožšířeného ti-
tulku,  snímek  rozhodně není  dokonalý  a má 
několik vad na kráse, přesto se řadí k nejvý-
znamnějším  počinům  české  kinematografie 
a  náleží mu  obdiv  za  několik  nezpochybni-
telných  výsad. Tou největší  je  jeho prvenství 
v  českém  filmu  za  způsob  výroby. Černobílý 
animovaný Alois Nebel vznikal velmi složitou 
metodou rotoskopie, což znamená, že film se 
dodatečně překresloval na základě reálně před-
točeného materiálu s živými herci. Jistě právě 
s přihlédnutím k jeho řemeslnému mistrovství 
byl  poctěn možností  odbýt  si  svou  světovou 
premiéru na  jednom z nejprestižnějších  festi-

valů, a  to v Benátkách. Zde byl uveden sice 
mimo soutěž, ale zato v oficiální sekci Fuori, 
a tato skutečnost mu otevřela dveře do celého 
světa. Na  světových  trzích  ho bude distribu-
ovat  renomovaná  německá  společnost  The 
Match Factory,  která mezinárodnímu publiku 
prodala mimo  jiné  i  slavný Valčík  s Bašírem.  
Alois Nebel  režiséra  Tomáše  Luňáka  vznikl 
podle kultovního komiksu spisovatele Jaro-
slava Rudiše a výtvarníka Jaromíra Švejdíka, 
známého pod pseudonymem Jaromír 99. Jejich 
literární  dílo,  započaté  v  roce  2003,  získalo 
nakonec pod vlivem až nečekaně obrovského 
ohlasu další  následovníky a nakonec  vznikla 
regulérní  trilogie. Po 1.  díle Bílý  potok  přišlo 
Hlavní nádraží a Zlaté Hory. Režisér filmu se 
díky unikátní technice rotoskopie samozřejmě 
snažil co nejvíce výtvarně přiblížit komiksové 
předloze. Jak sám uvedl, jeho vzorem pro vizu-
ální vyznění bylo slavné Sin City - město hříchu. 
Dá se říct, že zde jeho záměr vyšel na jednič-
ku. Zvláště pohledy na horskou přírodu a  její 
živly  vládnou  velmi  podmanivou atmosférou. 
Bohužel za obrazově vyšperkovanými a k do-
konalosti vycizelovanými záběry poněkud po-
kulhává příběh, ačkoliv se autoři poctivě snažili 
kreslený originál rozšířit, ucelit a obohatit o ně-
kolik nových dějových linek. Přímočarý komiks 
však zkomplikovali až na úkor srozumitelnosti.  
Děj se odehrává ve dvou časových rovinách.  
V  první  je  divák  svědkem  života  výpravčího 
Aloise Nebela na opuštěném nádraží Bílý potok 

Alois Nebel - když forma tak trochu vítězí 
nad obsahem

v Jeseníkách v  roce 1989. Postupně se  jeho 
poklidná  existence  začne měnit  pod  vlivem 
vzpomínek na dobu poválečného odsunu Něm-
ců z pohraničí, což plní druhou časovou rovinu 
snímku,  z  roku  1945.  Psychickou  křehkost 
uzavřeného  výpravčího  se  totiž  snaží  využít 
šmelinář Wachek, který se touží dostat na jeho 
místo. Podivína Nebela tak čeká pobyt na psy-
chiatrii a po jeho propuštění život ztroskotance 
na hlavním nádraží v Praze. Po setkání s vlídnou 
toaletářkou Květou se však zdá, že i neúspěšný 
outsider může mít právo na štěstí... Paralelně 
s  dějovými  peripetiemi Nebela  se odvíjí  také 
příběh dalšího člověka z okraje společnosti  - 
Němého, který v roce 1989 přichází z Polska 
do Čech  pomstít minulost.  Také  jeho  osud 
fatálně poznamenal muž se jménem Wachek.  
Jako  předobraz  svým animovaným  černobí-
lým postavám posloužili  ti  nejlepší  čeští  her-
ci.  V  roli  podivínského  výpravčího  exceluje 
Miroslav Krobot,  jehož  výrazové  prostředky 

Jedna z dramatických scén filmu.

na plátně mírně přehodnotily a hlavně rozšířily 
hrdinovu  charakteristiku.  Z  jednorozměrné-
ho  vypravěče  se  stal  zamlklý, melancholic-
ký,  uzavřený,  ale  emocionálně  bohatý muž 
s  rozporuplnou minulostí.  Němého mstitele 
představuje zkušený Karel Roden. Jejich pro-
tivník, bezskrupulózní podrazák a kšeftař Wa-
chek, získal ostře řezané rysy Aloise Švehlíka.  
Film  je  i  přes  uvedené  výhrady  pozoruhod-
ným uměleckým dílem,  které  rozhodně  stojí 
za vidění.

Marie Drechslerová

Držitel mnoha cen a uznání zpěvák Dan 
Bárta  (9x ho  titulem zpěvák  roku dekorovala 
Akademie populární  hudby,  12x  zvítězil  coby 
zpěvák  roku  v  anketě  Žebřík  -  Report Mu-
sic Awards) by měl zazpívat v rámci festivalu 
Musica Holešov. Na  samostatném koncertě, 
který proběhne 24.  listopadu ve velkém sále 
holešovského zámku, by ho mělo doprovodit 
Robert Balzar  trio,  což  je  seskupení,  s  nímž 
v poslední době často vystupuje. Vedlle Roberta 
Balzara  (konstrabas)  ho  tvoří  ještě Stanislav 
Mácha (piano) a Jiří Slavíček (bicí).

Fenomenální  zpěvák,  kterého  známe 
i  z  řad  populární  funky  skupiny  J.  A. R.,  si 
v minulých týdnech či měsících zazpíval  také 
s Darou Rolins,  Lenkou Dusilovou nebo Ri-
chardem Müllerem - a pokaždé prý šlo o mi-
mořádný hudební zážitek. V Holešově by měl 
Dan Bárta představit skladby z aktuálního alba 
Theyories. 

Robert Rohál   

Dan Bárta zazpívá v Holešově

CD HITY
FELIX SLOVÁČEK: SALTO SOLO

Výborná  příležitost  pro  obdivovatele 
saxofonisty  a  klarinetisty Felixe Slováčka 
a jeho orchestru -  jak ostatně dokládá hu-
dební nabídka tohoto supraphonského alba! 

V  karlínském  rozhlasovém  Studiu 
A vzniklo album instrumentálních verzí do-
mácích a zahraničních skladeb s puncem 
kvalitní líbivosti, které Slováčkův band na-
hrál v aranžích a pod taktovkou Vladimíra 
Popelky.  Z  českého  repertoáru  je  tu  za-
stoupen  dvakrát  Karel  Svoboda  (Cirkus 
Humberto a Tři oříšky pro Popelku), Spoutej 
mě Bohuslava Ondráčka  a  federální  vý-
půjčkou je Rážův Osmý svetadiel. Ze světa 
na Slováčkovo album dorazila  témata  fil-
mová (Tajuplný ostrov, Doktor Živago nebo 
From Russia With Love), ale také ukázky 
z repertoáru skvělých zpěváků typu Eltona 
Johna  (Sacrifice)  nebo  Lionela Richieho 
(Still, Truly). Ozdobou jsou italské lidové či 
z oper zlidovělé motivy, i bez zpívání hodné 
označení belcanto.

TONYA GrAVES: I´M THE ONLY ME
V Praze žijící Američanka Tonya Gra-

ves, která se do širšího povědomí zapsala 
především  jako  zpěvačka  kapel Monkey 
Business a Liquid Harmony, konečně vy-
dává své debutové sólové album.

To  je  zcela  příznačně  pojmenované 
I´m The Only Me (Jsem jaká jsem) a před-
staví Tonyu v poloze, jež je jejímu hudební-
mu srdci více než blízká. Přestože je často 
spojována s jazzovými projekty, toto album 
jazzové není: I´m The Only Me přináší zají-
mavý mix různých stylů a hudebních vlivů. 
Producent alba, kytarista Support Lesbiens 
Hynek Toman, hovoří o tom, že každá píseň 
je solitérem, který obstojí jak samostatně, 
tak vcelku.  Jednou Tonya zabrousí do vod 
elegantního popu, jindy k pocitově blízkému 
soulu, ale nechybí ani rockové nálady.  

Album obsahuje celkem 11 písní a bo-
nus  v  podobě  tanečního  remixu Chrise 
Sadlera. Všechny novinky vznikly v autor-
ském tandemu Tonya Graves, texty a Hynek 
Toman hudba, s výjimkou cover verze hitu 
Justina Timberlaka Cry Me A River. Vydání 
předznamenal singl  39 Reasons, doprová-
zený videoklipem.  

JOSEF LAUFEr: MArATON 1969 - 2008
Po pořádném ohlasu předchozí Lau-

ferovy supraphonské kompilace je tu 2CD 
verze! Zpěvák propátral archivy nahrávek 
za více než čtyřicet let úspěšné kariéry, aby 
ty vybrané rozdělil na Dávno a Ne tak dáv-
no. První CD startuje v roce 1967 (Maria), 
aby posluchače doprovodilo do poloviny de-
vadesátých let pomocí proslulých písniček 
typu Kam zmizel tvůj dětský úsměv, Tango 
pro  starou  lady,   Ghetto, Vejdi, Sbohem, 
lásko, já jedu dál nebo Důvěrně známý.

Druhé CD se  zčásti  vrací  do mimo-
řádně  úspěšného  Lauferova  klasického 
repertoáru  (La Bamba, Blue Moon  nebo 
Detroit City), ale nabízí také nahrávky vlast-
ně zcela současné. Zpěvák si může dovolit 
mix  od  refrénového  popu  přes  rokenrol 
až po moderní country, aniž by se stylově 
ztratil.  Jako  jeden  z mála  interpretů  jeho 
generace si dovede leccos (zejména tex-
tově) napsat sám, mezi jeho „dodavatele“ 
hudebních  nápadů patří  skladatelé Karel 
Štolba, Petr ORM, Tomáš Kympl, Bohuslav 
Myslík, Jiří Jelínek nebo Jan Václavík.

RR
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Již dvě setkání milovníků regi-
onální historie a vlastivědy proběh-
la v Městské knihovně v Holešově. 
Během nich se podařilo načrtnout 
obrysy nového fungování kroužku 
a zvolit si do řídicího výboru před-
stavitele, kteří  jej budou navenek 
reprezentovat a organizovat  jeho 
aktivity  po  celý  následující  rok. 
Předsedou Vlastivědného kroužku 
byl zvolen Mgr. Ondřej Machálek 
a místopředsedkyní Bc. Irena Že-
lezná. Do pětičlenného řídicího vý-
boru zasedl Miroslav Olšina, Jiřina 
Šašková, Eva Pešková,  Ing.  Jan 
Dúbravčík a Mgr. Jan Machala.

Současný Vlastivědný  krou-
žek  se  hrdě  hlásí  a  navazuje 
na činnost Vlastivědného kroužku, 
který  vznikl  již  v  roce  1959  jako 
volné  sdružení  osob  zajímajících 
se o regionální vlastivědu - historii, 
kulturu a umění  regionu, přírodo-
pis,  národopis Holešova  a  jeho 
okolí. Bylo jeho velkou předností, 
že  už  od  počátku  sdružoval  vý-
znamné  vlastivědné  pracovníky 
a nadšence - mezi čelné představi-
tele patřili např. B. Struhala, J. Šrá-

Odrazy na vodní hladině zámeckého parku. Foto Robert Rohál

Vlastivědný kroužek v Holešově prožívá své znovuzrození
ček, Z. Stojan, F. Alex, J. Gogela 
st., J. Svátek, J. Peška, F. Košina, 
L.  Bartošek,  L.  Plecháčová-Mu-
calíková.

Vlastivědný  kroužek  po  ce-
lou  dobu  své  činnosti  organizo-
val  prostřednictvím  svých  členů 
přednášky na vlastivědná témata, 
kterými  se  jeho  členové  aktivně 
zabývali. Někteří z nich se podíleli 
i na vydávání odborných publikací 
o Holešově a okolí. Pořádali rovněž 
terénní exkurze po holešovských 
i okolních pamětihodnostech (sta-
vebních, technických i přírodních). 
Znovuobnovenému kroužku se už 
v září tohoto roku podařilo uskuteč-
nit  jednu z  takových výprav, a  to 
na Čerňavu v Hostýnských vrších, 
kde nám byl skvělým průvodcem 
terénní archeolog pan Dalibor Kol-
binger. 

Již delší dobu byla mnohými 
pociťována absence aktivit  Vlas-
tivědného  kroužku  a  jeho  útlum. 
Proto  doufáme,  že  znovuobno-
vený  Vlastivědný  kroužek  bude 
katalyzátorem dění v této oblasti, 
že  bude  kromě  výše  zmíněného 

propagovat i ty autory a jejich prá-
ce, které si to svou odbornou kva-
litou zaslouží, a bude podněcovat 
a probouzet zájem veřejnosti o své 
okolí,  o  regionální  historii  a  pří-
rodu.  V  neposlední  řadě  chyběl 
Vlastivědný  kroužek  i  jako místo 
k  výměně  zkušeností,  k  diskuzi 
a kritice, ale hlavně jako příležitost 

k setkávání lidí podobných zájmů - 
lidí podobné krevní skupiny.

Kdo by se chtěl podílet na prá-
ci Vlastivědného kroužku, může se 
obrátit na některý z uvedených kon-
taktů:  ondrej.machalek@seznam.
cz nebo zelezna@mks.holesov.cz.

Výbor Vlastivědného 
kroužku v Holešově

Architekt Dušan Jurkovič a Holešovsko. S významným předsta-
vitelem secesní architektury a členem slavné slovenské rodiny Jurkovičů 
se měla možnost seznámit holešovská veřejnost na zajímavé přednášce 
JUDr. Lubomíra a  Ing. Karla Bartoškových. Zcela zaplněná studovna 
holešovské Městské knihovny byla ve čtvrtek 20. října důkazem značné 

Holešovský sbor Moravské děti chystá několik novinek.  V prosinci 
má soubor v plánu nejen několik vánočních koncertů ve Zlíně a Hole-
šově, ale natáčí i nové CD. Začátkem roku 2012 by měly Moravské děti 
účinkovat ve Zlíně v koncertním provedení s baletní studií Louskáček.

Jana Slovenčíková

Provedu 
drobné 

stavební 
a obkladačské 

práce 

v Holešově 
a okolí

Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776

•  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

Městské divadlo 
Zlín zve  

na tři premiéry

obliby umělce, který se svými projekty (Luhačovice, Pustevny, hostýnská 
křížová  cesta  aj.)  nesmazatelně  zapsal  do architektonického  koloritu 
našeho  regionu a  jehož nezaměnitelný  rukopis  obdivují  turisté  nejen 
u nás, ale i za jeho hranicemi.                     

MK Holešov                                                                    
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V letošním roce uplyne 170 let od uspořádání prvního parforsního honu 
na Pardubicku. Zakladatelem tamních parforsních honů byl kníže František 
Liechtenstein, první dovozce anglických honebních koní a psů a výborný 
jezdec. Z jeho podnětu byla založena Pardubická honební společnost, která 
každý rok pořádala na podzim nejen parforsní hony, ale i první závody přes 
překážky o ceny. O prvním honu z r. 1841 se zachovala zpráva v německy 
psané Pamětní knize Pardubického komorního panství:

„Z přátelské náklonnosti k Jeho Jasnosti knížeti Františku z Liechten-
steina, c. k. plukovníku 9. rakouského pluku husarů cara Mikuláše, shro-
máždily se v Pardubicích nejvýznamnější osobnosti rakouského císařství 
a také i z ciziny, aby se zúčastnily v měsících říjnu, listopadu a prosinci 1841 
parforsních honů, ušlechtilého jezdeckého umění a různých gymnastických 
cvičení. Zdejší krajina je pro tento podnik obzvláště vhodná, pořádání honů 
město velice oživí a do oběhu přinese nemalé sumy peněz…

Následuje výčet jmen např. majitelů psů pro honbu na jelena, majitelé 
psů pro hony na zajíce (harrieři), důstojníci od Handegg-kyrysníků č. 8, cizí 
hosté a především hosté a účastníci honů.Není jistě bez zajímavosti (pro 
Holešov), že mezi posledně  jmenovanými figurují  jména hrabě Rudolf 
Wrbna, vrchní štolba, hrabě Dominik Wrbna, hejtman, hrabě Eugen 
Wrbna, poručík. V řadách důstojníků 9. husarského pluku pak figuruje 
jméno rytmistr hrabě Wrbna…

Také byly uspořádány tři steeple chasse (závody s překážkami), kde 
první cenu získal rytmistr von Ritter…

Převzato z publikace Pardubické parforsní hony (2003)
Zdeněk Hlaváč

Hraběcí rodina Wrbnových u holešovského zámku.
Foto archiv

Před 170 lety se na Pardubicku konal první parforsní hon

LIDÉ, KNIHY, KNIHOVNY 
aneb Literárně-hudební podvečer v holešovské knihovně

„Knihami jsme spojeni s duchy všech ná-
rodů a dob. V dobře vybrané knihovně jsme 
jako ve věčnosti…“ 

Tento krásný citát T. G. Masaryka zahájil 
společenské setkání všech příznivců holešov-
ské knihovny, kteří se zúčastnili slavnostní ver-

Životní i pracovní peripetie kastelánů, správců 
či potomků šlechty, kteří působí na hradech a zám-
cích, zachytí připravovaná kniha Roberta Rohála. 
Kniha, jejíž pracovní název je „Život na šlechtických 
sídlech“, by měla vyjít na jaře příštího roku a bude 
obsahovat více než sto fotografií. 

V publikaci, která se dotkne historických objek-
tů, jako jsou Křivoklát, Doudleby nad Orlicí, Slatiňa-
ny, Krásný Dvůr, Náměšť nad Oslavou, Vranov nad 
Dyjí, Sychrov a Stránov  nebo Český Šternberk, ne-
bude chybět ani holešovský zámek. A protože tento 
objekt nemá kastelána v tom pravém slova smyslu, 
dočkají se čtenáři vyprávění novodobého „zámecké-
ho pána“ - ředitele MKS Pavla Chmelíka.  

JZ  

Život na zámku

nisáže a přišli si poslechnout literárně-hudební 
pásmo, kterým knihovna v letošním roce oslavi-
la dvojí významné výročí své bohaté historie. 

V  poutavém přednesu  účinkujících  bylo 
vzpomenuto 150. výročí založení Čtenářského 
spolku  v Holešově  (jako  prvního  na Moravě 
po vydání Říjnového dekretu v r. 1860) a 90. 
výročí  vzniku Masarykovy  veřejné  knihovny 
a čítárny. 

Vývoj a prospěšná činnost knihovny jsou 
až do současnosti zachyceny na bohaté foto-
dokumentaci,  doplněné  o  archivní materiály 
z kroměřížského archivu. A jak zmínila v zaha-
jovacím projevu vedoucí holešovské knihovny 
paní  Irena  Železná,  svému  poslání  - mít  co 
nejspokojenější  čtenáře  -  se  knihovna  nikdy 
nezpronevěřila a její prioritou zůstanou spoko-
jení čtenáři i nadále. 

Proto na závěr  ještě  jeden citát od J. L. 
Borgese:  „Ráj  jsem  si  vždycky  představoval 
jako knihovnu, nikdy jako zahradu...“

PS: Srdečné pozvání k prohlídce výstavy 
platí pro všechny zájemce do konce prosince. 

 
Městská knihovna Holešov
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První polovina 19. století znamenala bez-
pochyby  vrchol  holešovské  židovské  obce. 
Relativní  emancipace Židů  díky  josefinským 
reformám,  jejich  účinná  ochrana  ze  strany 
státní moci  (která  od  éry  Josefa  II.  hleděla 
na Židy spíš jako na německy hovořící obyva-
telstvo, které  je na Slovany obývaných úze-
mích  státotvorným,  spolehlivým elementem) 
a jejich ekonomické úspěchy znamenaly trvalý, 
úspěšný  rozvoj.  Zatímco  v  roce  1794  žilo 
v Holešově 2 973 křesťanů a 1 032 Židů, v roce 
1830 stoupl počet Židů na 1 316 osob a v roce 
1848, kdy bylo v Holešově Židů nejvíc, to bylo 
1 694 osob, což představovalo 32 % veškerého 
obyvatelstva města. 

Revoluční a reformní rok 1848 přinesl plné 
zrovnoprávnění židovského obyvatelstva v rám-
ci  rakouské monarchie,  po  pádu posledních 
feudálních prvků ve správě státu a zavedení ob-
čanské společnosti nebránilo Židům nic v dosa-
hování vzdělání, jakýchkoliv úřadů, šlechtických 
titulů, v libovolném stěhování. To samozřejmě 
moravské  židovské  komunitě  přineslo  další 
rozvoj, ovšem přece jen malý Holešov nestačil 
ambicím mnoha vzdělaných a obchodně úspěš-
ných Židů, které začínají přitahovat přece  jen 
nesrovnatelně větší možnosti velkých měst. 

Od roku 1848 proto nastává trvalý a cel-
kem prudký odliv Židů z Holešova do velkých 
měst (Brno, Olomouc, Ostrava, Vídeň) i do za-
hraničí (USA). A tak v roce 1869 je v Holešově 
již  jen 951 židovských obyvatel, v roce 1890 
pouze 784 osob a v roce 1900 celkem 695 Židů 
(z toho cca 2/3 žijí v samostatném židovském 
městě a zbytek v křesťanském Holešově. Ještě 
v roce 1850 dochází ke „kraválu“, který občas 
bývá nepřesně označován jako pogrom - hole-
šovští obyvatelé demonstrovali před nově za-
koupeným domem židovské rodiny Fischerovy 
na náměstí na protest proti realitní rozpínavosti 
židovských investorů, okresní hejtmanství ale 
ihned povolalo  proti  demonstrantům  četníky 
a policisty, kteří je vyzvali k rozchodu - a de-
monstranti se celkem klidně rozešli. 

Na delší dobu to byla poslední nevůle mezi 
křesťanským a židovským obyvatelstvem - odliv 
Židů z Holešova ve druhé polovině 19. století 
byl  současně  provázen  bouřlivým  rozvojem 
českého obyvatelstva, které se rovněž eman-
cipovalo a postupně získávalo jasnou převahu 
v křesťanské obci. 

Správní změny po roce 1850 navíc vytvo-
řily z původního židovského ghetta samospráv-

nou politickou obec s vlastní radnicí (současné 
nám. Svobody č.p. 122 - „Květákovo“), staros-
tou,  zastupitelstvem,  rabinátem,  německou 
školou  (současné  nám.  Svobody  č.p.  123) 
i obecní policií. Holešov tak byl rozdělen vlastně 
na dvě města, na sobě zcela nezávislá (protože 
je už nespojovala ani dřívější vrchnost). A za-
tímco  ve  vlastním  („křesťanském“) Holešově 
postupně zcela převážil český živel (a to včet-
ně obsazení radnice), v židovském Holešově 
tvořili  významnou  většinu  německy  hovořící 
Židé (i když asi třetina obyvatelstva byla česká 
a křesťanská), kteří samozřejmě ovládali svou 
radnici. A přes odliv  židovských obyvatel  se 
jejich  obec  celkem  zdárně  vyvíjela  -  v  roce 
1893 nechala  radnice  židovského Holešova 

dokonce postavit honosnou novou synagogu 
v maursko-románském slohu (na místě dnešní 
smuteční  vrby  na  náměstí  Svobody)  s  rabi-
nátem a  zimní modlitebnou  (dnešní  budova 
Charity na nám. Svobody č.p. 97). 

Tento stav byl celkem rovnovážný a vlast-
ně udržoval relativně dobré vztahy mezi obě-
ma obcemi (městy) a jejich obyvateli. Přitom 
ekonomiku celého Holešova prakticky ovládali 
Židé - kromě hraběcího wrbnovského pivovaru 
a německé, ale křesťanské továrny na cukro-
vinky Emilie Kneislové ve Všetulích  působila 
v Holešově židovská továrna na výrobu zejm. 
pracovních šatů „Vdova Beer a synové“ (nyněj-
ší nám. Dr. E. Beneše č.p. 24 - bývalá „nová“ 
radnice),  továrna  na  umělá  hnojiva  Lazara 
Graetzera  na Novosadech,  velká  židovská 
továrna  na  nábytek  bratří  Kohnů  („Kohnov-
ka“)  a  židovské  palírny A. Graetzera,  bratří 
Deutschů  a A. Redlicha  a  koželužna  bratří 
Zwillingerů. 

Podobné české podniky v té době v Ho-
lešově vůbec nebyly, veškeré české podnikání 
mělo rukodělný,  řemeslnický charakter. V ži-
dovských  rukou bylo  dále  prakticky  veškeré 
speditérství, výroba pleteného zboží a necelá 
polovina  hostinců. Samozřejmě  tato  ekono-
mická nerovnováha mezi hlavními skupinami 
holešovských obyvatel vytvářela určité napětí, 
to se však zatím neprojevovalo. A to až do doby 
první vlny nacionální česko-německé nenávisti, 

která vzplála na českém území na konci 19. 
století. 

Na faktický rozvoj českého živlu v našich 
zemích navazovaly stále větší a častější národ-
nostní, kulturní, jazykové a politické požadavky 
české  reprezentace.  V  roce  1897  na  tento 
český  tlak  reagovala  tehdejší  vláda hraběte 
Badeniho  jazykovými nařízeními, která v na-
šich  zemích přinesla  zrovnoprávnění  češtiny 
s němčinou - každé podání mělo být vyřizováno 
v jazyce, ve kterém bylo předloženo, měli se 
tedy všichni úředníci v Čechách a na Moravě 
naučit česky. Tento (relativně malý) ústupek ale 
vyvolal obrovské protesty, ba bouře německy 
mluvícího  obyvatelstva  a  jeho  reprezentace, 
které v tom spatřovalo ohrožení svého výsad-
ního postavení. Došlo k národnostním střetům 
a bouřím.  

Ve  stejném  roce Badeniho  vláda padla 
a  nastoupila  vláda ministerského  předsedy 
Gautsche,  která Badeniho  nařízení  omezila 
- nebyla už požadovaná dvojjazyčnost úřed-
nictva, ale mělo se úřadovat jazykem, kterým 
v  daném okrese mluvilo  převažující  obyva-
telstvo (dle posledního sčítání lidu). Ale i tato 
opatření vyvolala velkou nevůli českých a mo-
ravských Němců  -  po dalších národnostních 
bouřích  padl  i  Gautsch  a  nově  jmenovaná 
vláda hraběte Clary  - Aldringena na podzim 
1899  zrušila  všechny  předcházející  nařízení 
a  znovuzavedla  výsadní  postavení  němčiny. 
To přímo rozzuřilo Čechy, kteří v té době získali 
značné sebevědomí - patřila jim většina radnic 
(mimo pohraniční území), řada poslaneckých 
mandátů i v říšském sněmu, byli stále úspěš-
nější v hospodářské oblasti a po dva roky už žili 
v prostředí určité jazykové rovnoprávnosti. 

Pro české obyvatele a představitele Hole-
šova byli zástupci německého živlu místní Židé. 
Na  druhou  stranu  státní moc,  zastupovaná 
u nás okresním hejtmanstvím, viděla v Židech 
na  rozdíl  od Čechů  spolehlivé  a  spokojené 
občany, které by měla podporovat. Tato situ-
ace hrozila  výbuchem,  který  na  sebe nedal 
dlouho čekat.

Karel Bartošek

Kazimír Felix Badeni.

I když vyšel nedávno druhý dotisk publika-
ce „Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory 
Wrbnové“, chystá autor úspěšné publikace po-
kračování. Brožura by měla ale vyjít až na jaře 
příštího roku. 

„To, že se budu muset pokračování o osu-
dech této neobyčejné ženy věnovat, jsem věděl, 
jen co publikace vyšla. Co mě k tomu vedlo? 
Především další a další informace a svědectví 
pamětníků, které jsem získal, když už byla první 
brožura v tiskárně a měla vyjít. Myslím, že by 
byla škoda toho nevyužít,“ říká Robert Rohál. 

Připravovaná brožura, která by měla při-
nést další dosud nezveřejněné informace o po-
slední holešovské hraběnce,  by měla opět vyjít 
v edici Knihovnička Holešovska.

JZ

Chystá se pokračování 
o hraběnce 

Barboře Wrbnové

HISTORICKÁ  
zAjÍMAVOST (seriál)

Židé v Holešově - 6. část
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SERIÁL

Archeologické nálezy tvoří podstatnou část 
sbírkového fondu Městského muzea a galerie 
v Holešově, a proto je v tomto seriálu, který si 
klade  za  cíl  představit  čtenářům Holešovska 
ty  nejzajímavější  a  nejhodnotnější  sbírkové 
předměty, nesmíme opomíjet. Na cestě po mi-
nulosti se dnes zastavíme v raném novověku 
u jednoho ze dvou kamenných náhrobků, které 
připomínají majitele holešovského panství v 16. 
století. To po předchozím období stabilní držby 
Šternberků velmi rychle měnilo majitele. Z ru-
kou Šternberků přešlo do držení Smila a později 
jeho bratra Tasa z Lomnice, po kterém jej získal 
Jan Krušina z Lichtenburka. To ovšem nebyl 
konec majetkových transakcí. Posledními pány, 
kteří koupili holešovské léno od vdovy po Janu 
Krušinovi Lidmily z Miličína, byli Žerotínové. 

Historie nám klade stále nové a nové otáz-
ky, čím hlouběji se do ní noříme. To je i případ 
našich  dnešních  památek,  kterými  jsou  ná-
hrobky Jana Krušiny z Lichtenburka (č. 8555) 
a Markéty z Ludanic (č. 8554). Oba jsou velmi 
zajímavé. Byly vykopány v základech Riemrova 
domu. První 2. května 1931 a druhý o čtyři dny 
později 6. května 1931. V holešovském domě 
na náměstí Dr. E. Beneše čp. 51 se ocitly nej-
pravděpodobněji po barokizaci farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie  ve druhé polovině 
17. století, při níž bylo zničeno více náhrobků. 
Pavel Kvasnička cituje polského kronikáře Bar-
toloměje Paprockého z Hlohol, který ve svém 
Zrcadle markrabství moravského přímo jmenuje 
jedenáct příslušníků zde pochované šlechty. 

Snad nám laskavý čtenář odpustí, že se 
budeme  věnovat  výhradně  náhrobku  Jana 
Krušiny z Lichtenburka a prozatím opomene-
me druhý z dochovaných (ale stejně cenných) 
náhrobků, a to Markéty z Ludanic (druhé ženy 
Jana mladšího  ze  Šternberka  a matky  Jin-
dřicha  ze Šternberka).  Je  to  nejen proto,  že 
jsme o  Janu Krušinovi  nashromáždili  nejvíce 
informací, ale i proto, že klademe-li v jeho pří-
padu postupně  všechny dostupné  informace 
do  vzájemného  poměru,  vzbuzují  otazníky, 
o které se s vámi chceme podělit. 

Jan  Krušina  z  Lichtenburka  se  v  pra-
menech poprvé objevuje 24. září 1577, když 
byl přijat svou manželkou Lidmilou z Miličína 
za spoluvlastníka poloviny vsi Sukolomi u Mo-
ravského Šternberka.  Právě  díky  své  ženě 

Thesaurus Hollesoviensis a První a poslední holešovský  
Lichtenburk - 5. díl

dosáhl rychle velkého majetkového a společen-
ského vzestupu, protože asi roku 1579 (vklad 
vlastnického  práva  do  pozemkové  knihy  byl 
však proveden až  v  roce 1581)  koupil  spolu 
s manželkou od Tase z Lomnice holešovské 
panství  s veškerým příslušenstvím. Již v září 
1579 se listem z Holešova ohlašuje olomoucké 
městské  radě  jako majitel  zdejšího  panství. 
Jednalo  se  o  velmi  slušný  a  výnosný maje-
tek  a  prostředky na  jeho  koupi,  které  nebyly 
nikterak malé,  poskytla  Krušinovi manželka 

Lidmila z Miličína, která byla zámožnou vdovou. 
Jejím prvním manželem byl Jan Stolbaský z Do-
loplaz, příslušník starobylého a rozvětveného 
rytířského rodu, jenž ji závětí z ledna 1569 učinil 
dědičkou všeho svého statku. 

Jan Krušina si pohodlí nového zámeckého 
objektu v Holešově neužíval dlouho. Paproc-
ký  se  tady odvolává na nápis  na náhrobním 
kameni - „kámen v Holešově nad jeho kostmi 
položený,  připomíná“  v  holešovském  farním 
kostele P. Marie, kde byl pak pohřben, „v ten 
pátek po svatém Štastném umřel jest urozený 
pán pan Jan Krušina z Lichtemburgka léta Páně 
1589“.  Tento  kronikář  byl  jeho  současníkem 
a podle zápisu měl náhrobek spatřit na vlastní 
oči, proto skoro celá literatura bez pochyb při-
jala rok 1589. A tady začíná zmíněný otazník. 
Historik Jan Urban, autor knihy Lichtenburkové - 
Vzestupy a pády jednoho panského rodu, který 
se nejšířeji věnuje postavě tohoto šlechtice, si 
klade otázku, kam holešovského zámeckého 
pána  v  lichtenburském  rodokmenu  zařadit. 
Nepochybuje o tom, že se jednalo o nejmlad-
šího  syna Bernarda Krušiny  z  Lichtenburka 
(na Trutnově a Kunětické Hoře) a pomocí pí-
semných  pramenů  zdůvodňuje  nesprávnost 
Janova data úmrtí v roce 1589, a to následujícím 
způsobem. 

Vdova a dědička holešovského panství Lid-
mila z Miličína toto panství zápisem vloženým 
do desek zemských 6. ledna 1589 již s ozna-
čením vdovského stavu prodala za 36 000 zl. 
v tolarech a groších Karlu staršímu ze Žerotína. 
A právě tato majetková transakce má napovídat, 
že Paprockého  datum Krušinova  úmrtí  není 

v pořádku. Prodej se totiž uskutečnil dříve, než 
její choť údajně zemřel. I některé další zprávy 
hovoří  o  Lidmile  jakožto  vdově  již  několik  let 
před rokem 1589. Z těchto všech indicií autor 
odvozuje, že Jan Krušina neskonal v roce 1589, 
ale již před únorem 1584. Na dalších řádcích 
knihy se ale také plně odhaluje fakt, že autor 
existenci náhrobků v Městském muzeu a galerii 
v Holešově nevzal vážněji v úvahu. Píše totiž: 
„do moderní doby přežily pouze dva (kameny), 
navíc neoznačené, a tudíž neidentifikovatelné“. 
Dále rozvíjí teorii, na kterou jej, jak se zmiňuje 
v poznámkách knihy, přivedl historik prof. Jo-
sef Petráň, o tom, že se Bartoloměj Paprocký 
z Hlohol mohl  při  čtení  úmrtního  data  zmýlit 
a rok 1589 (MDLXXXIX) snadno zaměnit za rok 
1584 (MDLXXXIV). Z přiložené fotografie na-
šeho náhrobku je patrné, že letopočet na Kru-
šinově náhrobku není psán číslicemi římskými, 
ale arabskými a navíc  je originál velmi blízký 
Paprockého podání. Nápis na kameni byl sice 
dodatečně zvýrazněn černou barvou, ale i bez 
toho zde zcela jasně čteme:
LETHA * PANIE * 1589 * TEN * PATEK * PO
SWATEM * SSTIASTNEM * W HODINU * 14 *
UMREEL GEST * VROZENY * PAN * PAN * 
IAN * KRVSS
INA  * Z LICHTVMBURGKA  * A NA  * HOLE-
SOWIE * GE
HOŽ TO * DUSSI * PAN * BVOH * MILOSTIW 
* BYTIRACZ

Datum zde uvedené  tedy  spíše ukazuje 
na 20. leden 1589 než z pouhých písemných 
pramenů odvozený 17. leden 1584. Domnívá-
me se, že  je nutné přijmout vážněji existenci 
originálního náhrobku, který se nám díky šťast-
né náhodě zachoval. Jednoznačný závěr nyní 
ještě nemůžeme vyslovit, věc si žádá hlubšího 
zkoumání a zdůvodnění. Poprvé se ale na na-
šem putování  po  fondech Městského muzea 
a galerie v Holešově setkáváme s předmětem 
tak významným, že jeho existence a vypovídací 
schopnosti po náležité historické kritice mění či 
alespoň vyrovnávají poměr sil na vahách jedné 
historické teze. I taková může být moc muzej-
ních  sbírkových předmětů,  pokud  jim umíme 
a chceme správně naslouchat.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem za projevy soustrasti 
a květinové dary, kterými se rozloučili 
na poslední cestě s naší milovanou 
manželkou a maminkou

Marií Zemčíkovou.

Manžel František  
a dcery Helena, 

Marie a Eva
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Nabídka kroužků na školní  rok 2011/2012 
pro  děti, mládež  i  dospělé  je  k  dispozici 
na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kan-
celáři TYMY a na stránkách www.tymycen-
trum.cz.

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

ZVEME VÁS
1.  11.  -  7.  11.  TýDEN DOBrOVOLNíKů  - 
od 15.00 do 17.00, aktivity v TYMY - deskové 
hry, taneční podložky atd.
2.  11.  VrÁVOrOVÉ  ZÁVODY  -  od  15.00 
do 16.00, pro 4členná družstva, pouze za příz-
nivého počasí - zahrada TYMY, startovné: 20,-/
tým, přihlášky do 1.11.
3.  11.  BESEDA  O  ZDrAVÉM  VAřENí 
-  od  16.00,  přednáší:  Ing. Olga Graclíková, 
vstupné: 50,-
přihlášky do 30.10.
4. 11. SLAVNOST BrOUČKů - od 16.30, sraz 
na nám. E. Beneše, odměna za kostým nebo 
vlastnoručně  vyrobený  lampion,  lampionový 
průvod končí ve Všetulích u TYMY
5. 11. O VŠETULSKOU LENTILKU od 9.00, 
soutěž ve standardních a  latinskoamerických 
tancích, vstupné: 90,-
6. 11. DÁMSKÁ JíZDA - odpoledne pro ženy 
- od 15.00, malá módní přehlídka - ateliér GEM 
Fryšták, Zumba, Břišní  tance,  Jumping  tram-
polínky,  vstupné:  50,-/v  předprodeji,  70,-/na 
místě
7. 11. UBrOUSKOVÁNí NA KVěTINÁČE - pro 
děti i dospělé, od 16.00, cena: 50,-, přihlášky 
do 4.11.
8.  11.  ŠMOULOVÁNí  V KUCHYŇCE  -  pro 
děti  -  od  16.00,  přijďte  si    ukuchtit  šmoulí 
mufiny  do  naší  šmoulí  kuchyňky,  cena:  30,-, 
přihlášky do 4. 11.
11. 11. COUNTrY BÁL - od 19.30 - pro do-
spělé, hraje kapela TEXAS, bohatá  tombola, 
občerstvení, program
12. 11. „VŠETULSKÉ DOSTAVNíK“ od 8.30 - 
pro děti a mládež do 26 let, oblastní kolo dětské 
porty, pěvecká postupová soutěž country, folku, 
rocku  a  dalších  žánrů,  poplatek:30,-/osobu, 
přihlášky do 4.11., vstupné dobrovolné 
12. 11. a 13.11. VýrOBA DÁrKOVýCH TA-
ŠEK Z rUČNíHO PAPírU, od 15.00 do 17.00, 
cena: 10,-, přihlášky do 10. 10.
14. 11. AKTIVITY V TYMY - od 17.00 - pro děti, 
stolní hry, vstup volný, přihlášky do 13. 11.
15.  11.  MUZIKOTErAPIE  -  pro  dospělé  - 
od 16.00 do 19.00, 3hodinový seminář, cena: 
400,-, přihlášky do 13. 11.
15. 11. KONFErENCE - DEN DOBrOVOLNí-
KA -  v TYMY, 9.00-13.00 - pro střední školy
19. 11. KUrZ COUNTrY TANCů - pro děti 
i dospělé - 15.00-18.00
Výuku  povedou  tanečníci  skupiny KENTUC-
KY  z Nivnice,  cena:  150,-/osobu,  přihlášky 
do 16.11.  
19. 11. MISTrOVSTVí Čr VE VZPírÁNí ML. 
ŽÁKů  - od 9.00 - KD Kurovice
22. 11.a 23.11. VÁNOCE NA HANÉ A VALAŠ-
SKU -  od 8.30 a 10.15 pro děti MŠ a žáky ZŠ, 
pestrý adventní program
25.  11.  rOZSVíCENí  VÁNOČNíHO STrO-
MU - od 16.00 na zahradě TYMY, v tělocvičně 

vystoupení dětských folklorních souborů - pro 
veřejnost
25. 11. - 27. 11. SVěTLEM SrDCE - pro do-
spělé, víkend s muzikoterapií, zahájení v pátek 
v 18.00, ukončení v neděli ve 13.00, lektorka: 
Jitka Králíková,  přihlášky  do  21.  11.  -  počet 
míst omezen
26. 11. KOrÁLKOVÁNí - od 14.00 do 18.00 - 
pro děti i dospělé, zhotovení šperků technikou 
háčkování, cena za materiál: 150,-, přihlášky 
do 24.11.
26. 11. TOČENí NA HrNČířSKÉM KrUHU - 
od 14.00 do 18.00, cena: 50,-, přihlášky do 24. 
11. - pro děti i dospělé
29. 11. PřEDVÁNOČNí DÁrKOVÁ DíLNA - 
od 16.00, pro děti i dospělé, cena: 50 - výroba 
vánočních  dárků  pomocí  výtvarných  technik, 
přihlášky do 25.11.

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

PřIPrAVUJEME
3. 12. Festival pódiových skladeb - soutěž 
neprofesionálních  týmů v aerobiku, hip-hopu, 
tanečních formacích i scénickém tanci
3.  12.  Popelka  - muzikál  na  ledě  -  odjezd 
v 17.00 z Holešova
9. 12. Vypouštění balónků Ježíškovi - odpo-
ledne na nám. E. Beneše
10. 12. Vánoční jarmark v rožnově p. rad-
hoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 

150,-/osobu,  dítě  do  3  let  na  klíně  zdarma, 
přihlášky do 5.12.
13. 12. Vánoční pohlazení - od 16.00 - vy-
stoupení  dětí  z  kroužků,  vánoční  nadílka pro 
členy kroužků
17. 12. Vánoční Vídeň - odjezd v 9.00 z AN 
Holešov, přihlášky do 8. 12., cena: 530,-/os.
20. 2. - 24. 2. Jarní pobyt na horách - pro 
lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku - infor-
mace v kanceláři.

KULTUrA V BrNě A V PrAZE
27. 12. Mary Poppins - Městské divadlo Brno 
- cena: 830,-/dospělí, 540,-/děti, studenti, dů-
chodci. Odjezd v 15.00 z AN Holešov, rezervace 
do 15. 11.
10. 1. Turandot - Národní divadlo Brno - odjezd 
v 17.00 z AN Holešov
Cena: dospělí: 650,- nebo 580,-, děti, studenti: 
450,- nebo 410,-, důchodci: 530,-nebo 490,-
25. 2. 2012 Quasimodo  - Divadlo Hybernia 
- Praha - odpolední představení - cena: 999,-
25. 2. 2012 Osmý světadíl  - Divadlo Kalich 
- Praha  - největší hity  skupiny ELÁN  -  cena: 
1.190,- rezervace 
Do  31.12.  nabízíme  zhotovení  dárkového 
poukazu na  tato představení  -  ideální vá-
noční dárek!

Šmoulomanie  pokračuje  -  během měsíce 
listopadu můžete získat body za účast na akcích 
TYMY a tím získat sadu šmouloplacek.
Sbírka - Plyšák pro radost - do 20. 11. mů-
žete nosit do TYMY plyšové hračky - oprané 
a vyčištěné, které udělají radost dalším dětem 
- charitativní sbírka
Pozor! od 21. 11. do 5. 12.  - Pošta Ježíškovi 
- denně od 15.00 do 17.00 hodin
Chceš, aby ti Ježíšek poslal dopis, přijď k nám, 
my  ti  s  tím poradíme a  pomůžeme. Domů  ti 
přijde dopis od Ježíška.
Ve spolupráci s ČČK bylo zahájeno vaničko-
vání - pro děti od 6 týdnů do 1 roku - informace 
a přihlášky na tel. 777 627 440.
Spontánní aktivity 
Pondělí - pátek od 15:00 do 18.00 hodin
-  trampolína,  stolní  fotbálek,  kulečník,  ping-
pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka
 ( můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928, 
mob: 734 358 563 )

NABíDKA
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na ro-
dinné oslavy, schůze apod.
- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka: 
60,-/hod.

Navštivte  naši  čajovnu  -  příjemné  posezení, 
bohatá nabídka čajů, kávy, cukrovinek (i bezlep-
kových). Srdečně zveme malé i velké!
     
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.

11. 11. COUNTRY BÁL - od 19.30 hodin
Hraje kapela TEXAS

bohatá tombola, občerstvení

Koncem prosince chystá Středisko volného 
času zájezd do Brna na světoznámý muzikál 

Mary Poppins. 
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Podzimní poezie holešovských zákoutí

Byly to oba víkendové dny - 22. a 23. října - 
kdy jsem vyrazil do terénu a zkoušel v Holešově 
něco nafotit. Přiznám se, že v posledních letech 
fotím přece jenom raději lidi, které rád stylizuji, 
což  s  ulicemi mého milovaného města  dost 
dobře  nejde. Obvykle mi  vadí  různé  vývěsní 
štíty, plejáda reklamních tabulí či spousta aut, 
s čímž nelze nic dělat. 

Přesto  se mi  v  sobotu 22.  října po  ránu 
na  náměstí Dr.  E. Beneše  docela  zadařilo  - 
aut i lidí moc nebylo, zato nebe bylo temnější 
a  „výtvarně“  zajímavější  -  nemusí  přece  být 
pořád  zalité  sluncem. Když  jsem pak  vyrazil 
do zámeckého parku, bylo už nebe poněkud 
jiné, nicméně i tam jsem něco nafotil - a nyní 
předkládám. 

Zámecký park je totiž moje oblíbená zóna 
(kdysi jsem tam randíval, pak jsem tam odvozil 
obě své děti v kočárku, ale celý život se tam 
prakticky kochám) stejně jako místo, kde jsem 
trávil  dětství  -  ulice Nábřeží,  pod níž  protéká 
říčka Rusava. Právě  tam  -  na březích Rusa-
vy  -  jsem prožil  svá dětská  léta,  tam  jsme si 
hráli na indiány i na krvavého dědka, tam jsem 
pod  „starým mostem“ okusil  první  cigaretu… 
Proto se tam tak rád vracívám. I tentokrát jsem 
sešel po schodech až k jezu - a začal hledat 
správný úhel pohledu a poetiku… 

Text a foto Robert Rohál     
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1.  11.  1836 Zemřel  KUČA,  Augustin,  bás-
ník, autor epických, většinou humorných básní, 
inspirovaných  folklorní  tvorbou  (*14.  9.  1763 
v Kroměříži) - 175. výr. úmrtí
2.  11.  1866 Narozen OBrÁTIL,  Karel  Jaro-
slav,  bibliofil,  redaktor,  vydavatel,  vydával  vý-
bory z prací našich i světových autorů, sběratel 
starých  českých  knih,  grafiky,  kreseb,  exlibris, 
působil i v Bystřici pod Hostýnem (*5. 4. 1945)  
- 145. výr. narození
3. 11. 1921 Narozen MErENDA,  Jaroslav, 
básník, publikoval v regionálním tisku, osobnost 
Valašska - 90. výr. narození
4. 11. 1986 Zemřel VOŽENíLEK, Jiří, architekt, 
ředitel  Stavoprojektu  Praha,  hlavní  architekt 
města Prahy, profesor urbanismu na Stavební fa-
kultě ČVUT, ve Zlíně projektoval tovární budovy, 
územní plán Zlín - Malenovice - Otrokovice a Ko-
lektivní dům, po r. 1945 vedl návrhové oddělení 
závodů Baťa n.p., založil skupinu pro regulační 
plán města  a Sbor  pro  výstavbu města Zlína  
(*14. 8. 1909 v Holešově)  - 25. výr. úmrtí
5. 11. 1881 Narozen KrÁLíK, Klement, publi-
cista, překladatel, zásluhy o založení lidové školy 
a Studentského domova v Olomouci,  přispíval 
do periodik Proudy, Pozor, Hlídka, Lidové noviny, 
Stráž Moravy aj. (*20. 11. 1954) - 130. výr. nar.
6. 11. 1921 Narozen v Kroměříži HOLUB, Dra-
hoslav, filmový režisér, dokumentarista, natočil 
přes 200 filmů, působení v Krátkém filmu Praha, 
působil ve Zlíně (*27. 09. 2006)  - 90. výr. narození 
7. 11. 1896 Zemřel GÁBA, František, steno-
graf, učitel těsnopisu (* 20. 12. 1829 v Míškovi-
cích) - 115. výr. úmrtí
8.  11.  1951  Zemřela DUBrOVSKÁ,  Tereza, 
básnířka,  klavíristka,  překladatelka,  zakládala 
veřejné knihovny na Těšínsku, překládala z jiho-
slovanských jazyků (*13. 2. 1878) - 60. výr. úmrtí
9. 11. 1976 Zemřel SVěrÁK, František, filolog, 
bohemista,  dialektolog,  výzkum nářečí  bosko-
vického, karlovického, brněnského, břeclavské-
ho,  působil  v  redakčních  radách  filologických  
časopisů  a  v  pravopisné  komisi  Ústavu  pro 
jazyk český ČSAV (*8. 2. 1906)  - 35. výr. úmrtí 
10.  11.  1946  Narozen  POKLUDA,  Zdeněk, 
archivář, publicista, zabývá se dějinami Zlínska 
a  historií moravské  šlechty,  publikuje  v  regio-
nálním a odborném tisku, působí ve Zlíně  - 65. 
výr. narození
11. 11. 1956 Zemřel v Kroměříži PLUMLOV-
SKý, Václav Svoboda, básník, prozaik (*18. 7. 
1872) - 55. výr. úmrtí
12. 11. 1966 Zemřel BA-
BULA, Vladimír, ilustrátor, 
redaktor, spisovatel, redak-
tor časopisu Mladý technik, 
Věda a  technika mládeži, 
psal  vědecko-populární 
knihy,  publikoval  v  časo-
pisech, díla z oblasti sci-fi 
(*24.  7.  1919)    -  45.  výr. 
úmrtí
13.  11.  1891  Zemřel 
STALMACH,  Pavel,  re-
daktor,  kulturně-osvětový 
pracovník,  sběratel  lido-
vých  písní  (*13.  8.  1824) 
- 120. výr. úmrtí
14.  11.  1901  Narozen 
BOUDA, Cyril, malíř, gra-
fik, ilustrátor, těžištěm tvor-
by byla volná grafika a ilu-
strace,  tvořil  též  vitráže, 
tapiserie, knižní vazby, ex 
libris, známky, spolupráce 
s kresleným filmem (*29. 8. 
1984) - 110. výr. narození

VÝROČÍ - LISTOPAD 2011

15.  11.  1871  Narozen  TUČEK,  Jan,  tiskař 
v Holešově, jeho tiskárna vyráběla knihy, učeb-
nice,  plakáty,  telefonní  seznamy  (*3.  4.  1946 
v Holešově) - 140. výr. narození
16. 11. 1726 Zemřel HOSTINSKý, Jiří Stani-
slav, básník, působil jako misionář mezi mexic-
kými indiány, osobnost Valašska (*17. 3. 1654)  
- 285. výr. úmrtí
17. 11. 1956 Narozen v Přílepích KAMZíK, Du-
šan, keramik, galerista, hudebník, výtvarník v re-
klamě,  zabýval se užitou keramikou (*4. 9. 2011)  
18.  11.  1941 Narozen SEVErIN,  Jiří,  kultur-
ně-osvětový pracovník,  vlastivědný pracovník, 
zaměřuje se na národopis Valašska, Slovácka 
a Horňácka, organizuje besedy u cimbálu, působí 
na Zlínsku  - 60. výr. narození
19. 11. 1951 Zemřel ČECH, František, režisér, 
loutkoherec,  vydavatel,  dramatik,  organizátor  
loutkářství,  publicista,  redaktor,  redigoval  lout-
kářské knižnice Kašpárkova knihovnička, Malý 
loutkář, Naše  hry,  v Olomouci  založil  loutko-
vé divadlo Kašpárkova  říše,  psal  o  loutkářství 
do odborných časopisů  i  denního  tisku  (*8. 5. 
1898) - 60. výr. úmrtí
20. 11. 1921 Zemřel POKOrNý, Vilibald, malíř, 
ilustrátor, osobnost Valašska (*30. 6. 1859) - 90. 
výr. úmrtí
21.  11.  1861  Narozen  GArTNEr,  Jakob, 
architekt, působil  v Holešově, navrhl množství 
obytných i veřejných staveb na Moravě s v Ra-
kousku (Vídeň), pro Židovskou obec navrhoval 
honosné synagogy v maursko-orientálním stylu, 
v Olomouci projektoval první část Ústavu hraběte 
Pötingea a stavbu synagogy s islámskými prvky 
(*15. 4. 1921) - 150. výr. narození
22. 11. 1966 Zemřel BArUCH, Jožka, grafik, 
ilustrátor, kreslíř, malíř, autor dřevorytů, užitkové 
grafiky (*28. 7. 1894) - 45. výr. úmrtí
23. 11. 1891 Narozena MELNIKOVÁ-PAPOUŠ-
KOVÁ, Naděžda, folkloristka, historička umění,  
literární  publicistka,  překladatelka,  redaktorka 
výtvarného oddělení nakladatelství Melantrich, 
ředitelka Ústavu  pro  lidovou  kulturu  v  Praze   
(*10. 7. 1978) - 120. výr. narození
24.  11.  1931 Narozen BAřINKA, Miloš,  ar-
chitekt, zaměření na  reklamu a vydavatelskou 
činnost, osobnost Valašska - 80. výr. narození
25. 11. 1966  Zemřela DUBŇANSKÁ, Bohu-
mila, básnířka, dramatička, prozaička, autorka 
črt i románů ze Slovácka, psala pro děti prózy, 
dramata i verše (*15. 6. 1883) - 45. výr. úmrtí
26. 11. 1991 Zemřel MACHÁLEK, Karel, malíř, 

grafik, zabýval se užitou grafikou, působil ve Zlí-
ně (*22. 1. 1939) - 20. výr. úmrtí
27. 11. 1951 Zemřel KLIMEŠ, Josef, vlastivěd-
ný pracovník,  sběratel  lidových písní,  sběratel 
lidových pohádek a pověstí, psal vlastivědné pří-
ručky o Zábřežsku, vlastivědnými články přispíval 
do časopisů a sborníků Moravský sever, Pozor, 
Vlastivědný sborník střední a severní  Moravy aj. 
(*15. 3. 1868) - 60. výr. úmrtí
28. 11. 1896 Narozen HYKEL, Cyril, hudebník, 
folklorista, muzejní a vlastivědný pracovník, se-
bral lidové pohádky a pověsti ze Štramberska, 
zapisoval písně a tance, publikoval v časopisech 
Kravařsko, Radostná země, Vlastivědný přehled 
Novojicka aj. (*19. 3. 1976) - 115. výr. narození
29.  11.  1896 Narozena  rAFAJOVÁ, Marie 
Karla,  básnířka,  překladatelka,  novinářka,  au-
torka dětské literatury, osobnost Valašska (*13. 
7. 1978)  - 115. výr. narození
30. 11. 1911 Narozen v rajnochovicích AN-
TEK, Jožka, restaurátor, sochař, malíř, restau-
rování   kamenných sochařských památek, ná-
měty volné sochařské tvorby jsou akty, portréty 
a medaile (*12. 10. 1991) - 100. výr. narození 

HUDEBNí VýrOČí
1. 11. 1921 Narozen TAUSINGEr, Jan, dirigent, 
sbormistr opery, sběratel lidových písní, hudební 
skladatel, sbíral písně Beskyd a Lašska, ústřední 
hudební dramaturg Čs. rozhlasu Praha, ředitel 
konzervatoře Praha,  sbormistr  opery Ústí  nad 
Labem (*29. 7. 1980) - 90. výr. narození
3. 11. 1916 Narozen PřECECHTěL, Zbyněk, 
dirigent,  klavírista,  hudební  skladatel,  ve  skla-
datelské  práci  čerpal  z  valašské  lidové  písně  
(*6. 10. 1996) - 95. výr. narození
8. 11. 1876 Narozen v Kroměříži LUKÁŠ, Ota-
kar, hudební skladatel, varhaník, autor chrámových 
skladeb (*7. 7. 1951 v Kroměříži) - 135. výr. nar.
12. 11. 2006 Zemřel ČUBA, Bedřich, zpěvák, 
skladatel, textař, baskytarista, hráč na klávesové 
nástroje,  skládal, nahrával a zpíval  lidové pís-
ně, dechovku, swing, taneční hudbu, serenády 
i  operetní melodie,  autor  hudby  k  pohádkám 
na  kazetách a CD,  osobnost Valašska  (*2.  8. 
1941) - 5. výr. úmrtí
18. 11. 1951 Zemřel KÁLIK, Václav, sbormistr, 
hudební skladatel, vedl zpěvácké spolky na vý-
chodní  i  jižní Moravě, autor orchestrálních děl, 
sborů a oper (*18. 10. 1891) - 60. výr. úmrtí
21. 11. 1921  Zemřel VíCHA, Leopold, hudeb-
ník, sběratel lašských lidových písní, vlastivědný 

pracovník  (*11.  11.  1846) 
- 90. výr. úmrtí
25. 11. 1956 Zemřel KUBí-
ČEK, Leopold  Josef, hu-
dební pedagog,  sbormistr, 
napsal v Braillově písmu Na-
uku o hudbě v otázkách a od-
povědích, Písmo slepců pro 
nevidomé, Slepci a hudba  
(*13.  10.  1876)  -  55.  výr. 
úmrtí
28.  11.  1911 Narozena 
BOKESOVÁ-HANÁKO-
VÁ,  Zdenka,  hudební  kri-
tik  a  teoretik,  redaktorka  
Hudebních rozhledů, pub-
likovala hudebně vědecké 
studie i knižní práce (*28. 3. 
1962) - 100. výr. narození
30. 11. 1891 Zemřel CHME-
LíČEK, Jan, hudební skla-
datel, autor písní a četných 
chrámových skladeb (*11. 8. 
1825) - 120. výr. úmrtí

H.K.
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Vlaďka Dvořáková spolu s Jiřím Kuhlem 
se představili malým divákům po dlouhé době 
v  bývalém holešovském Drive Clubu.  Jejich 
Námořnická  pohádka přilákala  do  komorních 
prostor  současného Kinoklubu  na  osmdesát 
návštěvníků. Tak jak je dobrým zvykem Divadla 

Námořnická pohádka se líbila
Hvizd, představení bylo i tentokrát postaveno 
na živé komunikaci s dětmi. 

„Záměrně jsme si vybrali prostory Kinoklu-
bu, abychom byli co nejblíž dětem. Ve velkém 
sále by se kouzlo vystoupení vytratilo,“ upřes-
nila Dvořáková.

Činoherně-loutkové představení o dětské 
fantazii se zúčastněným očividně líbilo, protože 
nadšeně  reagovali  na  každý  podnět,  tleskali 
a pobrukovali si s vystupujícími jejich písničky.

Text a foto Barbora Winklerová

Zvyklost  otevírání  zahrady 
na  jaře  a  uspávání  na  podzim 
je  v  holešovské Mateřské  škole 
Radost  skutečně  dlouhá. Nikdo 
ze zúčastněných si už nedokázal 
vzpomenout, kdy se vůbec pořádal 
první ročník.

Vzhledem k tomu, že se v an-
glosaských  zemích  koncem  října 
slaví Halloween, tak i v mateřince 
tyto dva zvyky spojili a některé děti 
dorazily  vyparáděné  do  čaroděj-
nických masek.

„Strašně jsem se těšila na vílu 
a hejkala,“ usmála se čarodějnička 
Anetka Pátková. V této mateřince 
totiž dětem již několik let pomáhají 

Děti uspaly zahradu při tradičním rituálu
pohádkové bytosti  chystat  školní 
zahradu k zimnímu spánku. „A teď, 
když  jsme  naši  zahradu  pěkně 
uspali,  tak už si na ní nebudeme 
hrát. Budeme chodit pouze na pro-
cházky,“ vysvětlil předškolák Ondra 
Balner a utíkal za svými kamará-
dy opékat špekáček na obrovské 
ohniště.

Stejně  jako  loni  tak  i  letos 
napekli  pro  účastníky  podzimní 
slavnosti  vynikající  koblížky  učni 
kuchařského  oboru  Odborného 
učiliště a základní školy praktické 
Holešov.

                                                                   
Text a foto Barbora Winklerová

Seniorský  taneční  pár  František Kulhavý  a  Ladislava Kulhavá 
zhodnotil náročnou přípravu. V Rakousku na taneční soutěži „Bílý dvůr 
2011“, která se konala ve dnech 15. a 16. října 2011, obsadili v obou 
dnech skvělé druhé místo.

RR

Úspěch v zahraničí

Odpoledne pro ženy - od 15.00, malá módní přehlídka  
- ateliér GEM Fryšták, zumba, břišní tance, jumping 

trampolínky, vstupné: 50,- Kč v předprodeji, 70,- Kč na místě

Neděle 6. 11. 2011
DÁMSKÁ jÍzDA V TYMY

Sobota 19. listopadu
KURz COUNTRY TANCŮ 

pro děti i dospělé
15.00 - 18.00 hod.

Středisko volného času 
TYMY

Lektorka: 
Jitka Králíková, přihlášky do 21. 11. - počet míst omezen

Středisko volného času TYMY Holešov

Sobota 12. 11. a neděle 13. 11.

Pátek 25. 11. - neděle 27. 11. 
SVĚTLEM SRDCE

Pro dospělé, víkend s muzikoterapií, 
zahájení v pátek v 18.00 hod.,  

ukončení v neděli ve 13.00 hod.,

Středisko volného času TYMY

od 15.00 do 17.00 h 
cena: 10 Kč

VÝROBA  
DÁRKOVÝCH  

TAŠEK z RUČNÍHO 
PAPÍRU

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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V úterý 18. 10. 2011 proběhl 
na třech holešovských školách tur-
naj O pohár  starosty města Hole-
šova; letošním pořadatelem soutěží 
bylo Gymnázium Ladislava  Jaro-
še Holešov.  Tato  škola  připravila 
pro účastníky turnaje v basketbale 
hochů,  volejbale  smíšených  týmů 

Turnaj O pohár starosty Holešova vyhráli sportovci 1. základní školy

a v kopané dívek. Basketbalový tur-
naj se konal v tělocvičně gymnázia, 
soutěž  ve  volejbale  hostila  3. Zá-
kladní škola a turnaj dívek probíhal 
ve  sportovní  hale  1.  ZŠ Holešov. 
Utkala  se  zde děvčata  v  kategorii 
starších a mladších žaček z 1. ZŠ, 2. 
ZŠ. 3. ZŠ a gymnázia. K vidění byly 

velmi pohledné zápasy a pro trenéry 
Dívčího fotbalového klubu Holešov 
bylo potěšujícím zjištěním, že v jed-
notlivých  družstvech  dominovaly 
především jeho hráčky - v kategorii 
mladších děvčat hrála skvěle Ema 
Jiroušková, mezi staršími domino-
vala bezchybná Míša Fojtová spolu 

s Karolínou Kozlanskou a Katkou 
Kasalovou. Souboj o celkové pr-
venství probíhal až do poslední-
ho utkání a nakonec se radovala 
1. ZŠ Holešov, překvapením byla 
stříbrná příčka gymnázia a další 
místa obsadily 3. ZŠ a 2. ZŠ. 

 Mgr. Svatava Ságnerová

Lakros a obzvláště jeho česká 
verze nepatří mezi známé a příliš 
rozšířené sporty. V České republi-
ce je lakrosáků asi tisíc. Kdo by to 
byl řekl, že zrovna v Holešově se 
tento sport stane důležitou součástí 
života několika mladých nadšenců, 
zejména však přátel. Jako tým si 
říkají Iktočante a před šesti lety se 
rozhodli, že jednou celý lakrosový 
svět v České republice ovládnou. 
A jak jsme daleko? 

V  červnu  letošního  roku 
členové  týmu  Iktočante  v  plné 
síle  vyrazili  na mistrovství  Čes-
ké  republiky  reprezentovat mezi 
dvanáct  týmů  znak města Hole-
šova. Holešovský  tým  se  dostal 
do  semifinále  proti  úřadujícímu 
českému mistru Gusanu Praha, 
ve  kterém  bohužel  prohrál.  Ik-
točante  si  tedy  zahrálo  „pouze“ 
zápas  o  třetí místo  proti  Kanga-
roos Brno, který ale impozantním 
nasazením  dokázalo  ovládnout 

Lakros: bronz na mistrovství ČR, suverénní zahájení nové sezony
a vybojovat si prozatím suverénně 
nejlepší výsledek v historii týmu - 
třetí místo z mistrovství ČR.

Přišla ale nová sezona a tým 
Iktočante Holešov  do  ní  vstoupil 
znamenitě. V pěti  ligových zápa-
sech, do kterých zatím nastoupil, 
nenašel přemožitele a s přehledem 
vede tabulku 1. Moravské lakroso-
vé ligy. Vyzvednout bychom mohli 
snad vítězství nad několikanásob-
nými moravskými mistry LC Gor-
by Olomouc v poměru 19:5 nebo 
nad  bramborovými  z  posledního 
mistrovství  ČR Kangaroos Brno 
v poměru 15:9. Nedávno se také 
holešovským lakrosákům podařilo 
vyhrát turnaj O burčákový džbánek 
v Mikulově, kterého se každoročně 
účastní šestnáct týmů.

Pokud se najde někdo, kdo 
by se k nám chtěl přidat, dveře 
má otevřené. Máme i dívčí tým 
a děvčat je v lakrosu plno. Stačí 
jen zabrousit na internet, navští-

vit  stránky www.iktocante.info 
a ozvat se.

Petr Němčík 

Sestava týmu: Gajdoš Pa-
vel,  Šafář  Martin,  Ondroušek 

Martin,  Němčík  Petr,  Valášek 
Jan,  Šefčík Martin,  Šneidr  Ja-
kub, Šneidr Martin, Kurovec Da-
niel,  Košacký David, Melichar 
Matěj, Lánský Petr, Trhlík Kamil, 
Heidler Vojtěch, Paseka Pavel.

V hale 1. Základní školy se konal turnaj v dívčí kopané. Vzrušení panovalo na palubovce i mezi trenéry a diváky za pomezní čarou a na tribuně. 

Tělocvična 3. Základní školy hostila turnaj smíšených 
volejbalových družstev. 

Nově byl zařazen mezi disciplíny turnaje také basketbal. Konal se v tělocvič-
ně gymnázia. Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz 
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V pátek 21. října se na Gym-
náziu  Ladislava  Jaroše Holešov 
uskutečnil  školní  turnaj v basket-
bale děvčat a chlapců. Soutěže se 
zúčastnil překvapivě vysoký počet 
týmů - v obou tělocvičnách se po-
stupně utkalo 20!!! celků z  téměř 

Přebor holešovského gymnázia v basketbale měl staronové vítěze

Holešovští házenkáři pokračují ve vítězné jízdě

Vítězné týmy 3. A: dívky - Anna Skopalová, Karolína Barotová, Aneta Vybíralová, Kateřina Pavelcová a Tereza Vodáková
3. A:  hoši - Ladislav Krejčí, David Farkaš, Marek Fuksa a Radek Laciga

všech  tříd naší  školy,  které před-
vedly velmi pěkné výkony a v ně-
kterých  zápasech  se  o  výsledku 
rozhodovalo až do poslední minuty. 
Potěšující  bylo,  že  této  akce  se 
zúčastnili i naši nejmenší primáni, 
kteří se nebojácně utkali se soupeři 

o hlavu a více většími a zaslouží si 
za své vystoupení velkou pochva-
lu. Vítězem se v obou kategoriích 
stala opět třída 3. A, která své pr-
venství zopakovala, další umístění 
již  byla  překvapivější.  Turnaj  při-
pravila vítězná třída ve spolupráci 

s Mgr. Janem Koláčkem, kterému 
patří největší dík za bezchybný prů-
běh a zdar celé akce.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov

Holešovští  házenkáři pokračují  ve vítězné  jízdě v podzimní  části 
II. ligy Morava - sever. Šest zápasů - šest vítězství. V posledních dvou 
zápasech si poradili se záložními celky Zubří a Přerova. 

TJ Holešov - HC Zubří B 43 : 33 (24 : 12)

Sokol HC Přerov B - TJ Holešov 26 : 37 (13 : 20)
Po šestém kole vede Holešov dvanáctičlennou  tabulku. Tabulku 

střelců vede Robert Plšek z TJ Holešov se 64 brankami. V sedmém 
kole nastoupí Holešov 13. listopadu od 17 hodin k mistrovskému utkání 
v Polance. 

Český pohár
Neporazitelnost si naopak holešovští házenkáři neudrželi v Českém 

poháru. Doma podlehli Hranicím.  

TJ Holešov - TJ Cement Hranice 23 : 28 (9 : 11)
(red)

Foto Jiří Čepica 
Navzdory prohře v Českém poháru prožívají házenkáři Holešova 

zářivý podzim.

www.solidni-finance.cz

TELEFON
777 481 095
737 116 515

VYPLÁCÍME 
EXEKUCE.

Hledáme 
nové 

obchodní zástupce.

PŮjČKY 
od 1 000 - 40 000 Kč
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Spartak Uherský Brod -  SFK Elko Holešov
2   1 : 0   2    

Ze hřiště v Uherském Brodě se body jen 
tak nevozí. Hráči Holešova dovezli jeden a jen 
střelecká neschopnost v brejcích  je připravila 
o větší úspěch. Ze začátku měli víc ze hry domá-
cí.  Již ve třetí minutě však šel sám na brankáře 
holešovský Uruba, ale branku netrefil. Aktivita 
domácích  se  prezentovala  trestným  kopem 
ve 28. minutě, kdy Dvořák vstřelil první bran-
ku  -  1:0. Po přestávce hosté  začali  víc  tlačit 
a z rychlých brejků šli třikrát na branku, ale nic 
z toho nebylo. Aktivita Holešova se vyplatila až 
v 57. minutě, kdy vyrovnal stav na 1:1 Bačík. 
V 74. minutě domácí Popelka opět strhl skóre 
na stranu domácích - 2:1. Další boj se hostům 

Fotbalisté Holešova dovezli bod z Brodu a doma vyhráli

vyplatil. V 82. minutě vyrovnal na 2:2 Uruba. 
Utkání  řídil  nepřesně  rozhodčí Stodůlka před 
100 diváky.

Sestava: Krejčí  - Bačík, Roubalík, Cha-
ruza, Munster - Kostov, Sumec, Sedlařík, Ma-
rek  - Uruba, Hausknecht,  střídání  - Očadlík, 
Machálek.

SFK ELKO Holešov - Valašské Meziříčí B
1   1 : 0   0    

Na domácím hřišti v předposledním kole 
krajského přeboru hostil Holešov rezervu Valaš-
ského Meziříčí. Již v 5. minutě mířil k tyči Olša, 
obránce však vykopl. V 10. a 18. minutě stříleli 
hosté, ale obě rány šly nad. Ve 21. minutě si na-
běhl na hezký centr Sumec a domácí vedli 1:0. 

Ve 27. minutě  zahrával  trestný  kop Sedlařík, 
ale hosté nakonec míč odvrátili z brány. Ve 40. 
minutě centroval míč Olša a Sumcova hlavička 
skončila  na břevně. Ve druhém poločase  se 
snažili  hosté  o  vyrovnání,  ale  domácí  bránu 
neohrozili. V 72. minutě šel sám na brankáře 
Hausknecht, ale překopl bránu. Zajímavá situ-
ace nastala v 77. minutě, kdy brankář Vondrák 
zahrál mimo  pokutové  území  rukou,  dostal 
červenou kartu, a protože  již hosté střídali  tři 
hráče, šel do brány hráč z pole. Domácí však 
přesilovku nevyužili. Na rohy domácí vyhráli 7:2, 
na žluté karty bylo skóre 1:3 a na červené 0:1. 
Utkání řídila trojice arbitrů Zpěvák, Schnimacher 
a Vacula před 120 diváky.    

Sestava:  Krejčí  -  Munster,  Roubalík, 
Charuza, Bačík  - Olša, Sedlařík, Marek, Su-
mec - Uruba, Hausknecht. Střídal v 90. minutě 
Machálek.

(hr)

V  době  podzimních  prázdnin  proběhlo 
soustředění mladých fotbalistů. Dopolední ho-
diny  kluci  trávili  v  prostorách SVČ  -  TYMY, 
dále probíhal trénink v hale 1. Základní školy. 
Odpoledne hráli přátelské utkání na stadionu 
Tatran.  Soustředění  se  zúčastnilo  18  žáků. 
Kluci se připravovali na halové  turnaje, které 
se budou konat v hale 1. Základní školy v ter-
mínech 15. 1., 29. 1. a 19. 2. Zveme všechny 
fotbalové příznivce.

Ladislav Linda
trenér mladších žáků HolešovMladí fotbalisté na soustředění v tělocvičně TYMY.

Podzimní fotbalové 
soustředění

region (sov) - V 7. kole Kro-
měřížské hokejové ligy oba holešov-
ské celky prohrály. Gators podlehl 
v divokém utkání bohatém na bran-
ky týmu Barex Chropyně 6 : 10 a HC 
Žopy podlehl celku Vážany ZDO 2:8, 
když šest branek do žopské branky 
padlo až v poslední třetině. Oba hole-

Hokejistům se nedařilo
šovské týmy jsou tak na posledních 
místech  tabulky  a  již  po  sedmém 
kole je zřejmé, že si zahrají pouze 
ve skupině o umístění. Boj o postup 
do  finálové  šestice  je  ovšem  vel-
mi vyrovnaný. Mezi  prvním Hanák 
Team Kroměříž  a  sedmým Barex 
Chropyně je rozdíl pouze dvou bodů.   

Brno (rd) - V neděli 9. 10. 2011 
se v Brně na Lesné uskutečnil po-
slední  letošní  oficiální minigolfový 
turnaj. Šlo o zemský turnaj jednotliv-
ců a 2. kolo 1. ligy družstev. Za vel-
mi nepříznivého počasí  se  turnaje 
zúčastnilo celkem 57 hráčů, z nichž 

Minigolfisté se rozloučili 
se sezónou

pouze dva byli z MGC Holešov. V ka-
tegorii mužů obsadil Radek Doležel 
st.  výkonem  102  úderů  6. místo. 
V  žácích  pak  Jan  Juroszek  zvítě-
zil výkonem 105 úderů. Nyní čeká 
na minigolfisty  zimní  pauza,  která 
potrvá  až  do  dubna  příštího  roku.

Atlas ČKD Blansko - FbC Slow Shoes Holešov 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
B: 22. Vyvlečka, 22. Sovadina P. (Nedbal R.), 30. Svozil (Vyvlečka), 32. 
Mikeška P. (Vyvlečka)
FbC Slow Shoes Holešov - TJ Sokol Brno Židenice 5:8 (3:1, 2:4, 0:3)
Vyloučení: 3. Sovadina P. (2), 10. Vyvlečka (2), 18., 29. Tkadlčík (2,2)
FbC Holešov B - FBK Kunovští Orli 5:1 (1:1,0:0,4:0)
5.  Přikryl  (Prusenovský),  29.  Richter  (Černý),  31.  Štětkář  (Soukup),  
33. Filipčík (-), 38. Šiška (Sovadina)
FbC Holešov B - FbC Orel Uh. Brod 5:5 (2:2,2:1,1:2) 
6.  Sovadina  (Soukup),  9.  Mičola  (Štětkář),  21.  Richter  (Sovadina),  
24. Sovadina (-), 35. Richter (-) vyl. 1. Černý, 39. Prusenovský

Florbal - výsledky
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve zlínské ulici a MKS Holešov.

Skoro  padesátka  čtenářů  reagovala  na  hádanku,  kterou  jsme 
uveřejnili  v Holešovsku  č.  18/2011,  přičemž  všichni  poznali,  že  jde 
o nestárnoucí  šansonově  laděnou písničku  „Bez  lásky  láska není“ 
(hudba Mike Jones, český text Eduard Pergner), kterou zpívá Jitka 
Zelenková. První vylosovanou je Lenka Rypková z Holešova, druhou 
Lenka Václavíková z Kurovic  
- obě si pochutnají v restaura-
ci Kanada v Holešově.

Za  správně  vyluště-
né  SUDOKU  pošleme  vol-
né  vstupenky  do  kina Svět 
Jitce Soukupové  z Horního 
Lapače a   Marii Sivkové ze 
Žeranovic.  Všem  šťastným 
výherkyním redakce srdečně 
gratuluje!

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

„Jé, jé, jé… Kdepak ty fajn holky jsou. A kde maj žákovský ty 
naše lásky klukovský...“

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

12.  11.  „VŠETULSKÉ  DOSTAVNíK“ 
V TYMY od 8.30 - pro děti a mládež do 26 
let,  oblastní  kolo Dětské Porty,  pěvecká 
postupová  soutěž  country,  folku,  rocku 
a  dalších  žánrů,  poplatek:  30,-/osobu,  
přihlášky do 4. 11., vstupné dobrovolné 

Naše
zajímavé 
noviny 

do každé 
rodiny!

• Pátek 4. 11. Zetko Party 2011 - netradiční 
diskotéka - New Drive Club od 20 hod.

• Pátek 4. 11. Velká cena Holešova v nadho-
zu - tělocvična VaSPŠ MV Holešov

• Neděle 6. 11. drama Bastardi - kino Svět 
od 17.30 a 19.30 hod.

• Úterý 8. 11. Erbenova Kytice a Erbenovy 
pohádky  očima mladých  výtvarníků,  vý-
stava prací žáků holešovských škol a ZUŠ, 
Městská knihovna, otevřeno do 30. 12.

• Úterý 8. 11. sci-fi akční Zrození Planety 
opic - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.

• Úterý 8. 11. K. J. Erben - český E. A. Poe, 

Akce na nejbližších 14 dnů
literárně-hudební pořad - Městská knihovna 
od 17 hod.

• Pátek 11. 11. Disco - tradiční diskotéka - 
New Drive Club od 20 hod.

• Sobota 12. 11. sci-fi film Super 8 - kino Svět 
od 17.30 a 20 hod.

•  Sobota  12.  11.  a  pátek  18.  11.  festival 
Bluesový  podzimek,  New Drive Club  od  
19 hod.

•  Úterý  15.  11.  sci-fi  western  Kovbojové 
a vetřelci - kino Svět od 17.30 a 20 hod.

• Sobota 19. 11. romantická komedie Půlnoc 
v Paříži - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.

DISKOTÉKA
Dj ČAPSON

v restauraci RETRO
v Holešově

pátek 18. 11. 2011
od 20 hodin

Zpěvačka Jitka Zelenková.


