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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Beseda
s občany
Beseda starosty města s občany se uskuteční ve středu 23.
listopadu od 17 hodin v přízemí
kina Svět. Hlavními tématy k diskuzi budou hospodaření města,
hlavní investiční akce příštího období a další náměty, které vzejdou
z řad občanů.
(sov)

Nový ceník
inzerce
Rada města Holešova schválila nový ceník inzerce Holešovska,
který začne platit od ledna 2012.
Změna souvisí zejména se změnou sazby DPH.
Podrobnosti na str. 2

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu, tj. hnědých
nádob s odpadem ze zahrádek, se
bude namísto plánovaného 17. listopadu konat v pátek 18. listopadu.
Podrobnosti na str. 2

PRŮVOD BROUČKŮ A BERUŠEK. V pátek 4. listopadu prošel Holešovem lampionový průvod broučků
a berušek. Pořadatelem bylo Středisko volného času. Více fotografií na www.holesov.cz.
Foto František Sovadina

Jaká bude zima na chodnících?
Co vy na to, pane starosto?
Blíží se zima a s ní obvyklé potíže, které působí
sníh a mráz chodcům při pohybu na chodnících.
Je město připraveno zvládnout případné kalamitní
stavy? Co vy na to, pane starosto?
Podobně jako v předcházejících letech leží rozhodující část zajištění údržby chodníků a městských
komunikací na Technických službách Holešov. Společnost má stanovené časové harmonogramy údržby,
podle kterých postupuje. Začíná se úklidem hlavních
tahů, tedy Palackého a Masarykovou ulicí a také ulicí
Sušilovou, po níž zabezpečujeme příchod k poliklinice. Postupně pak
přicházejí na řadu chodníky v dalších částech města. Je však logické,
že když napadne v noci sníh, nebudou ráno v pět či šest hodin uklizeny
všechny chodníky. Jsme vděčni za každou pomoc občanů, kteří si uklidí
před svým domem. Změnou zákona před několika lety přešla zodpovědnost
za případný úraz na neuklizeném chodníku z vlastníka přilehlé nemovitostí
na majitele chodníku, kterým je v drtivé většině případů město. Znovu
musím při této příležitosti připomenout, že zákon nikdy nenařizoval úklid
chodníků, ale vždy stanovoval odpovědnost za škodu.
Dokončení na str. 3

Zastupitelstvo má za sebou
rok práce
Holešov (frs) - Přesně před rokem se konaly komunální volby a bylo
zvoleno Zastupitelstvo města Holešova. Při této příležitosti jsme požádali
o zhodnocení dosavadní práce představitele jednotlivých klubů a také nováčky v řadách členů zastupitelstva. Podrobnosti najdete uvnitř listu.
Na straně dvě rovněž přinášíme program jednání zastupitelstva,
které se bude konat v pondělí 21. listopadu od 16 hodin ve velké zasedací místnosti budovy městského úřadu. Zastupitele čeká k projednání
třicet tři bodů.
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Zastupitele města čeká k projednání přes třicet bodů
Zasedání Zastupitelstva
města Holešova se uskuteční
v pondělí 21. listopadu 2011
od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
Holešov. I. Zahájení II. Program
jednání: 1. Schválení programu 2.
Volba ověřovatelů zápisu 3. Volba
návrhové komise 4. Kontrola plnění
usnesení zastupitelstva města 5.
Zpráva o činnosti orgánů města
6. Pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu Holešov 7. Zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku p.č. 705/7, k.ú. Všetuly 8.
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 3680/1, k.ú.
Holešov 9. Zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p.č.
3620, k.ú. Holešov 10. Zveřejnění

záměru prodeje městského pozemku p.č. 705/124, k.ú. Všetuly 11.
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 375/16 a p.č.
375/21, k.ú. Všetuly 12. Prodej
městských pozemků pod
stávajícími garážemi 13.
Prodej části městského pozemku p.č. 772/1, k.ú. Holešov 14. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
pod místními komunikacemi 15. Smlouva o úplatném převodu pozemků - kotelna PK 20 16.
Revokace usnesení Zastupitelstva
města Holešova č. 85/2011 ze dne
27. června 2011 17. Zrušení části
usnesení č. ZM/78/2010 týkající
se úplatného nabytí 3/32 pozemku
p.č. 3100/72, k.ú. Holešov 18. In-

formace k prodeji pozemků v lokalitě Školní I. 19. Smlouva o udělení
souhlasu ke stavbě na městských
pozemcích s panem Zapletalem
20. Nová obecně závazná vyhláška města Holešova
č. 3/2011 - komunální
odpad 21. Zveřejnění záměru prodeje městského
domu čp. 531-532, Holešov 22. Zveřejnění záměru prodeje nebytového
prostoru č. 1194/5, v budově čp.
1193-1194-1195, Holešov 23. Zveřejnění záměru prodeje bytových
jednotek v domě čp. 434, Holešov
24. Prodej městského domu čp.
538, Holešov 25. Prodej městského domu čp. 64 a domu bez čp/
če, Holešov 26. Prodej městské-

ho bytu v domě čp. 1193, 1194
a 1195 na ul. U Letiště v Holešově
manželům Polákovým 27. Komunitní plán sociálních služeb města
Holešova 28. Žádost o poskytnutí
účelové dotace - Charita Holešov
29. Operační program přeshraniční
spolupráce - Považská Bystrica
30. Operační program přeshraniční
spolupráce - Turčianske Teplice
31. Souhlas s výstavbou komunikací na městských pozemcích 32.
Změna rozpočtu města Holešova č.
11/2011 33. Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova
za výkon jejich funkce v roce 2011
III. Diskuse členů zastupitelstva
města IV. Diskuse občanů města
V. Přednesení souhrnu přijatých
usnesení.

Sběr bioodpadu ve Všetulích pokračuje - další svoz bude
18. listopadu a 1. prosince
Holešov - Technické služby
Holešov zavedly od letošního června ve Všetulích svoz bioodpadu, tj.
hnědých nádob s odpadem ze zahrádek. Další odvoz proběhne 18.
listopadu (za plánovaný termín 17.
11.) a poté ještě 1. prosince. Svoz
probíhá jako „pilotní projekt“ v několika ulicích ve Všetulích a souvisí
se zahájením provozu odpadového
centra a kompostárny. Obyvatelé
lokality mohou do hnědých nádob
ukládat nejen odpad ze zahrádek,

ale nyní třeba listí a další související
bioodpady. Přes zimu bude odvoz
pozastaven a celý projekt vyhodnocen. Na jaře by podle ředitele
společnosti Ing. M. Strnada měl
pokračovat. Proto Technické služby Holešov žádají obyvatele, aby
si nádoby přes zimu uschovali pro
další použití. O dalších svozech
a případném pokračování projektu
budou informováni.
Pro zájemce o uložení odpadů
ještě připomínáme, že od února le-

Ceník novin a inzerce
čtrnáctideníku Holešovsko
(platný od 1. ledna 2012)
Noviny
základní cena - 12 Kč /výtisk
cena pro prodejce - 10 Kč/výtisk
Cena novin je včetně DPH
Plošná inzerce (ceny bez DPH):
základní cena - 13 Kč/cm2
str. č. 1 - příplatek 100 % (omezená velikost)
poslední strana - příplatek 50 % (omezená velikost)
částky jsou zaokrouhlovány matematicky na celé desetikoruny
1/1 strana - 5 000,1/2 strany - 2 500,1/4 strany - 1 300,do pěti opakování
- 10 % sleva na jedno vydání
opakování 6 až 12 čísel - 15 % sleva na jedno vydání
opakování 13 čísel a více - 20 % sleva na jedno vydání
při jednorázové platbě sleva 5 %
Řádková inzerce:
řádková inzerce komerčního charakteru (včetně inzertních článků)
30 Kč/řádek, fotografie ke komerčnímu článku 5 Kč/cm2
Vkládání letáků: 4 000 Kč do jednoho čísla
Inzerce zdarma: řádková nekomerční, společenská rubrika
K cenám inzerce je účtována DPH v platné výši.
Zprostředkovatelům inzerce minimálně v hodnotě 5000 Kč (bez DPH)
poskytujeme provizi 15 %.
Schváleno Radou města Holešova dne 24. 10. 2011.
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tošního roku je v provozu nový odpadový dvůr v areálu technických
služeb. Příjezd je z ulice Tovární
(kolem „ČSAD - Krodos“). Tam mohou zájemci objemný, nebezpečný
i další odpad uložit. Více informací
podá správce odpadového centra, tel.: 573 396 722. Odpadové

centrum je v provozu každý den
do 18 hodin (s polední přestávkou
od 10.30 do 11 hodin a v pondělí
jen do 14 hodin) a v sobotu vždy
od 7.00 do 12.00 hodin.
Rudolf Seifert
místostarosta města

Nová anketa na webových
stránkách města:
Do čeho by se mělo investovat?
Na titulní stránce webových stránek města - www.holesov.cz - je umístěna nová anketní otázka, která zní: Do čeho by se mělo v Holešově v nejbližší době investovat? Možnosti odpovědí jsou: do obchvatu, do míst
pro sport, odpočinek a relaxaci, do průmyslové zóny, do nových bytů,
do chodníků a místních komunikací, do kulturních památek, do jiného,
je krize, tak do ničeho.
Výsledky ankety
Proč by podle vás měli turisté jezdit do Holešova? Tak zněla anketní
otázka, která byla v průběhu léta zveřejněna na titulní stránce městského webu www.holesov.cz. A výsledek hlasování je následující. Celkem
připojilo svůj hlas 869 návštěvníků stránek. Z nich uvedlo: 260 - kvůli
historickým památkám, 146 - za bohatou nabídkou kulturních akcí, 102 za krásou okolní přírody, 14 - ochutnat z místní gastronomie, 28 - poznat
zdejší lidi, 14 - z jiných důvodů a 305 - není tu nic, proč by sem měli jezdit.
(sov)

Informace k vydávání občanských
průkazů a pasů
V pátek 18. listopadu 2011 nebude možné žádat o vydání e-pasu ani
e-pasy předávat.
Vydávání nových průkazů. V souvislosti s přechodem na výrobu nového
typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. listopadu 2011 - pokud je žádost podána na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo
místo trvalého pobytu), nebo do 14. prosince 2011 - pokud je žádost podána
na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
Vydávání e-pasů. O vydání e-pasu lze požádat nejpozději do 16. prosince 2011 - pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu
- nebo do 19. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností. V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince
2011 nebudou e-pasy ani předávány.
Průkazy typu Blesk. V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011
lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich
uvedenou.
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností
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Stavba kanalizace pokračuje podél říčky Rusavy
V Tučapích a Količíně se začne kopat na jaře
Holešov (frs) - Výstavba kanalizace Tučap,
Količína a části Holešova je v plném proudu. Dodavatelská firma začala se stavbou v Dukelské
ulici a v současné době dělníci pracují v úseku
kolem toku říčky Rusavy. „V průběhu zimy bychom měli nové kanalizační potrubí protlačit pod
Rusavou a položit je až na ulici Bořenovskou.
Na jaře pak začnou práce v Tučapích i Količíně,“
uvedl starosta města Zdeněk Janalík.
V minulých dnech uspořádalo vedení města setkání s občany v obou místních částech.
„O úvodní schůze v Količíně i Tučapích byl velký
zájem. Občané byli seznámeni s celým projektem. Vysvětlili jsme způsob financování stavby,
včetně toho, že samostatné kanalizační přípojky
jsou stavby, které si musí hradit každý majitel nemovitosti z vlastních prostředků. Občanům jsme

rovněž vysvětlili způsoby a formy komunikace
v průběhu výstavby. Stanovili jsme kontaktní
osoby z řad členů osadních výborů. V Količíně je
to Ing. Kubík a v Tučapích Ing. Nedbal. U nich se
budou shromažďovat všechny podněty a dotazy.
Kontaktním člověkem na městském úřadu, který
zodpovídá přímo v terénu za celou stavbu, je pan
Roubalík,“ vysvětlil starosta města.
Vedení města bude v průběhu stavby pořádat další schůze s občany, tentokrát se však
budou týkat konkrétních vymezených částí. „Domluvili jsme se na rozdělení obcí po jednotlivých
ulicích. Následně pak uspořádáme setkání s občany, kteří v ulici bydlí. Budeme tak aktuálně řešit
problémy pouze s těmi, kterých se budou týkat,“
dodal starosta. Vedení města může při organizaci
stavby využít bohatých zkušeností, které získalo

při výstavbě kanalizace v Dobroticích a Žopích.
„Tyto zkušenosti jsme přetavili do organizačních
schémat, která nyní využijeme,“ dodal starosta
Zdeněk Janalík.
Odkanalizování Količína a Tučap představuje investici ve výši 180 milionů korun. Z vlastního
rozpočtu se na ní město Holešov podílí částkou
30 milionů korun. Stavba má být dokončena
do dvou let.

Jaká bude zima na chodnících?
Co vy na to, pane starosto
Pokračování ze str. 1
Chodím pěšky po celém městě a mohu
říci, že v posledních letech se v tomto ohledu
i po změně zákona nic nezměnilo. Lidé, kteří
měli vždycky potřebu uklízet kolem svého domu,
tak činí i nadále, bez ohledu na změnu zákona.
A já jim za to velmi děkuji. Město Holešov je
navíc proti pojistným událostem na neuklizených chodnících pojištěno. Chci zdůraznit, že
v případě úrazu se případ řeší mezi postiženým
a pojišťovnou. Pokud však pojišťovna zjistí, že
občan nepřizpůsobil obutí i chůzi stavu chodníku,
postiženého neodškodní. Je to podobné jako

v silničním provozu, kdy řidiči musejí přizpůsobit
svou jízdu stavu silnice a povětrnostním podmínkám. Prosím proto všechny občany, aby zvažovali, jestli skutečně musejí nezbytně vyjít, jakou
použijí obuv a s jak velkou opatrností se budou
po chodnících pohybovat v okamžiku špatných
klimatických podmínek. V průběhu minulé zimy
žádalo odškodnění 11 poškozených, ve třech
případech pojišťovna plnění odmítla. V poslední
době se celou problematikou zabýval i Ústavní
soud. Z jeho rozhodnutí je zřejmé, že do budoucna bude v těchto případech přiznáno odškodnění
jen ve výjimečných případech.“
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Kronika města za rok 2010 byla dokončena a vyvázána
Holešov (frs) - Právě v těchto dnech byla dokončena kronika
města Holešova za rok 2010. V letošním roce obsahuje 131 stran

textu a fotografií. Součástí kroniky
jsou i přílohy - fotografie z akcí
umístěné na DVD nosičích a také
vybrané tiskoviny, které byly vy-

Ukázka z kroniky města Holešova 2010
- Úvod
„V roce 2010 se konaly nejprve volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a na podzim volby do části Senátu a také komunální volby. Holešované si zvolili své zastupitele
na další čtyři roky. Starostou města se stal opět
Zdeněk Janalík, který dostal od voličů rekordní
počet hlasů. V roce 2010 došlo rovněž k několika důležitým změnám v organizaci městského
úřadu. Podrobnosti o volbách i o reorganizaci
jsou ve II. kapitole této kroniky.
V průběhu roku 2010 se začaly z řad veřejnosti ozývat čím dál častěji kritické hlasy
proti vznikající průmyslové zóně. Stalo se tak
v souvislosti s deklarovaným zájmem výrobce mimo silničních pneumatik firmou Mitas
postavit v průmyslové zóně novou továrnu.
Odpůrci tohoto záměru poukazovali zejména
na možné ohrožení spodních vod pod průmyslovou zónou, které jsou zdrojem pitné vody
pro široké okolí. Rok 2010 byl rovněž ve znamení krize, která sice podle různých náznaků
na celosvětové úrovni spíše končila, ale o to
více dopadla na občany. Projevila se zejména
v krachu některých drobných živnostníků, zvý-

dány v roce 2011. Kronika je vyhotovena ve třech exemplářích.
Jeden zůstane uložený na Odboru
školství a kultury Městského úřa-

V minulém týdnu se uskutečnilo v IH Moskva
ve Zlíně školení kronikářů v rámci Zlínského
kraje. Lektorka Helena Sedláčková z brněnské
školitelské společnosti Falko Universum kromě
jiného seznámila přítomné kronikáře s tím, jak
má vypadat počítačově psaná kronika, jaké má
mít náležitosti, strukturu, co má obsahovat… K vizuální demonstraci toho, jak má kronika vypadat,
použila kroniku Holešova za rok 2009.

du v Holešově, druhý bude předán do Městské knihovny a třetí
do Státního okresního archivu
v Kroměříži.

šení nezaměstnanosti či snížení maloobchodních tržeb. Ekonomická recese se projevila
i při sestavování městského rozpočtu, v rámci
něhož došlo k omezení některých investičních
akcí, zejména v oblasti komunikací a chodníků. Na straně druhé však byly v průběhu
roku realizovány některé stavby, například
nové odpadové centrum v areálu Technických
služeb Holešov, opravena byla také další část
zámku, došlo k rozšíření kapacity mateřských
škol. Pokračovaly rovněž výkupy pozemků
pod budoucí trasou jihovýchodního obchvatu
města. Ve Všetulích byl otevřen největší holešovský supermarket Tesco.
K zásadní proměně došlo v průběhu roku v samotném centru města. Zdevastované domy
ve Školní ulici byly zdemolovány a jejich sociálně slabší nájemníci byli přestěhováni do nových
městských bytů kontejnerového typu v ulici
Bořenovská. Tvář města výrazně vylepšila také
rekonstrukce budovy vlakového nádraží.
Kulturní událostí roku se stalo založení festivalu Musica Holešov, v rámci něhož v holešovském zámku vystoupili světoví interpreti vážné
hudby Magdalena Kožená, Pavel Šporcl, Karel
Košárek a další.“

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Během tří dnů zloději ukradli
čtyři kola
Holešov (frs) - Od čtvrtka
3. do soboty 5. listopadu zmizela
v regionu celkem čtyři jízdní kola.
Policisté jednotlivých obvodních oddělení případy šetří a po pachatelích usilovně pátrají. První z krádeží
na policii oznámila dvaatřicetiletá
žena z Bystřice pod Hostýnem. „Další tři kola zmizela přímo ze sklepních
prostor. Na holešovské obvodní oddělení se v pátek večer dostavila
čtyřicetiletá žena, aby oznámila
krádež jízdního kola. Prozatím neznámý pachatel se násilím dostal
do společné sklepní kóje, odkud
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odcizil jízdní kolo za šest tisíc korun.
Za jeho jednání mu po dopadení
a prokázání viny hrozí až dva roky
vězení,“ uvedla Barbora Balášová
z krajského policejního ředitelství
a dodala, že v dalších dvou případech se pachatelé dopustili navíc
trestného činu porušování domovní
svobody, za což jim hrozí až tři roky
vězení. Nejprve se dostali do bytového domu a poté za použití násilí
i do sklepní kóje, která k bytům náleží. Celková škoda, která vznikla krádeží čtyř jízdních kol a poškozením
zámků, přesáhla 28 tisíc korun.
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Krypta pod Černou kaplí po několika letech promluvila

V předvečer Památky zesnulých, 1. listopadu, zvedli po šesti letech pracovníci technických
služeb těžký litinový poklop uzavírající vchod
do krypty pod Černou kaplí ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Důvod
byl prostý - v kostele se začali v nadměrné míře
vyskytovat potkani a bylo nutno udělat deratizaci
i v podzemních prostorách pod chrámem. Vchod
do krypty vede z venkovní předsíně před Černou
kaplí (dveře naproti restauraci Bacardi) a litinový
barokní poklop tvoří vlastně podlahu tohoto prostoru. V dřívějších letech byl trvale otevřen (vždyť
do krypty chodila ještě v šedesátých letech minulého století zesnulá Barbora Wrbnová ke svému
manželu, Rudolfu Wrbnovi) a do Černé kaple byl
možný vchod pouze přes kostel.
Až v červenci 2005 byl vchod do krypty
uzavřen, a vznikl tak zadní vchod do Černé kaple,
využívaný při památkovém okruhu pro turisty,
čímž se zabránilo narušování bohoslužeb a riziku
poškození interiéru farního kostela. Po zahájení
projektu Otevřené brány, kdy každou turistickou
sezónu holešovská farnost umožňuje bezplatnou
prohlídku kostela s erudovaným průvodcem, a to
včetně Černé kaple, se průchod přes venkovní
předsíň stal zase víceméně zbytečným a mohli
jsme kryptu po šesti letech navštívit. Otevření
krypty se zúčastnili zástupci vlastníka kostela

- Římskokatolické farnosti Holešov, města Holešova a Národního památkového ústavu.
Nic se neztratilo
Krypta je, jak je vidět na fotografiích, stále
v dobrém stavu, relativně suchá. Od doby jejího
uzavření se z ní nic neztratilo, jen poněkud
oprýskala omítka na jejích zdech. Schody vedou
do větší, klenuté místnosti. Ta zřejmě vznikla
současně s výstavbou Černé kaple a původně
do ní byli pohřbeni zakladatelé kaple, hrabě

František Antonín z Rottalu s manželkou Marií
Cecílií, rozenou hraběnkou z Trauttmansdorfu.
Krypta byla zřejmě postupně zaplněna rakvemi,
a tak v roce 1893 požádal hrabě Rudolf z Wrbna
úřady o možnost zbudování nové hraběcí krypty
pod filiálním kostelem sv. Anny (z krypty, ve které byli pohřbeni trinitářští mniši). To bylo sice
povoleno, ale když stavebníci zjistili, že by tato
stavba byla příliš drahá a riskantní, rozhodl se
hrabě z Wrbna použít kryptu pod Černou kaplí.
Na pravé straně původní krypty nechal zbudovat
betonové kolumbárium - kóje pro rakve. Kójí je
celkem třináct ve třech řadách, ale jen ve spodní
řadě jsou umístěny celkem 4 rakve, ostatní kóje
jsou prázdné. Rakve jsou kovové, bohatě zdobené, ale vesměs bez nápisů - jen na jedné z nich
je umístěn štítek informující, že v ní leží hrabě
Rudolf Eugen z Wrbna a Freudenthalu, zemřelý
v roce 1893. Ostatní rakve identifikovány nejsou,
lze se jen domnívat, že je zde pohřben poslední
hrabě z Wrbna - Rudolf a jeho rodiče.
Co skrývá podzemí
Na levé straně krypty je prostý železný kříž,
proti schodišti na zemi novodobá pískovcová

deska se znakem Wrbnů s kovovými kruhy, která
měla zřejmě sloužit k zakrytí vchodu do krypty
namísto litinové rottalovské desky. Úzkým průchodem na levé straně krypty, vedle kříže, lze
projít do menší klenuté místnosti. Ta se nachází
pod pravou lodí kostela a zřejmě to byla původně
jedna ze tří starých krypt, které byly objeveny
pod podlahou kostela při opravě v roce 1870.
Jedna v presbytáři naproti hlavnímu oltáři, jedna na epištolní (pravé) a jedna na evangelijní
(levé) straně kostela. Při rekonstrukci krypty
pod Černou kaplí v roce 1893 byl nově do této
staré krypty probourán spojovací vchod a byly
sem pravděpodobně přeneseny rakve, původně
umístěné v kryptě pod Černou kaplí. Rakví je
celkem osm, jsou umístěny ve dvou řadách těsně vedle sebe a po celé šířce místnosti. V řadě
blíže vchodu jsou rovněž rakve kovové, bohatě
zdobené. Některé z nich jsou stářím poškozené.
Ve druhé řadě jsou po stranách rovněž zdobené
kovové rakve, uprostřed jsou dvě jednodušší,
pravděpodobně dřevěné, hodně staré rakve.
Opět žádná z nich není opatřena štítkem. Lze se
tedy jen domnívat, že je zde (snad v těch starých
dřevěných rakvích?) pohřben hrabě František
Antonín z Rottalu se svou manželkou Marií Cecilií
a potom další vlastníci holešovského panství.
Krypta nebude přístupná
Oproti pověstem kolujícím v našem městě
zde není ani jedna rakev dětská. Nepodařilo se
najít ani žádnou rakev se skleněným okénkem
ve víku (i když jsou rakve značně zaprášené,
a tudíž nelze existenci okénka zcela vyloučit,
navíc k rakvím ve druhé řadě menší krypty se
nelze dostat).

Účastníci znovuotevření krypty uctili památku zde pohřbených umístěním květin do obou
místností a modlitbou za zemřelé. Deratizace
bude v kryptě probíhat zhruba dva měsíce a poté
bude krypta znovu uzavřena. Vzhledem k pietě místa nebude krypta veřejnosti přístupná,
proběhne zde jen několik návštěv odborníků
a institucí vlastivědy a památkové péče.
Tajemství dalších hrobek
A my, nebo spíš naši potomci budou čekat
na další opravu podlahy farního chrámu, aby se
mohly znovu odkrýt zbylé dvě krypty - uprostřed
a na levé straně kostela. Ty byly naposled navštíveny v roce 1933 při poslední velké opravě
a podle protokolu v té době sepsaného vede cihlové schodiště do hrobky před hlavním oltářem
(jedná se tedy zřejmě ještě o kryptu původního,
gotického kostela). Hrobka má být klenutá a byla
kdysi vyloupena, o čemž svědčí „poházená shnilá prkna dřevěných rakví i kosti nebožtíků po celé
hrobce“. V hrobce byli zřejmě pochováni dřívější
majitelé Holešova - Rottalové, možná i Šternberkové nebo i další donátoři kostela.
Karel Bartošek
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Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 24. října 2011
Přijaté usnesení č. 384/2011 - N
2304 Rada města Holešova I schválila pronájem majetku města společnosti Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o., a II uložila vedoucímu
finančního odboru připravit nájemní
smlouvu pro rok 2012 ke schválení
na příští schůzi rady města. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: RM
07. 11. 2011.
Přijaté usnesení č. 385/2011 N 2306 Rada města Holešova
schválila vnitřní předpis č. 5/2011
k provádění inventarizace majetku a závazků města Holešova.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 386/2011 - N
2307 Rada města Holešova schválila ceny čtrnáctideníku Holešovsko
a ceny inzerce platné od 01. 01.
2012 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 387/2011 N 2330 Rada města Holešova
schválila splátkový kalendář pro
úhradu pohledávky společnosti
Michala Hybnera dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 388/2011 - N 2305
Rada města Holešova udělila souhlas s přijetím finančního daru - dotace ve výši 77.000 Kč od Zlínského
kraje jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Holešov na podporu její činnosti. Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 389/2011 N 2320 Rada města Holešova
schválila uzavření „Veřejnoprávní
smlouvy o převodu a způsobu
výkonu práv a povinností“ mezi
městem Holešov a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín,
K Majáku 5001, IČ 70934860,
v souvislosti se stavbou „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ v rozsahu objektu SO 322
a SO 323 v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 390/2011 - N 2322
Rada města Holešova I schválila vypsání výběrového řízení na investiční
akci „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště u 3. ZŠ“ prostřednictvím společnosti KANSPO, s.r.o., Kroměříž,
Požárníků 302/1 B, IČ 48911976.
K podání nabídky budou osloveny
firmy: 1. EKKL, a.s., Altýře 582,
Kroměříž 2. PHILIPP SPORTOVNÍ
TRÁVNÍKY, a.s., Nad Lávkou 672/5,
Praha 6 3. Sport-Technik Bohemia,
s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha
8 4. Pragosport, a.s., Na Ořechovce
579/6, Praha 6 5. TUBEKO SPORT,
spol. s r.o., Rynholec 364, Nové Strašecí II jmenovala členy a náhradníky
hodnotící komise pro vyhodnocení
nabídek. Členové: - Ing. Stanislav
Julíček - Ing. Aleš Trněný - Radka
Stratilová. Náhradníci: - Mgr. Ivo Michálek - Milan Roubalík - Monika
Partyková. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 391/2011 - N
2327 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit účast a spolufinancování města Holešova
na společných projektech s partnerským městem Turčianske
Teplice v Operačním programu
přeshraniční spolupráce SR ČR
2007 - 2013 v rámci 3. výzvy (OPSRCR/2011/03). Názvy projektů:
1) „Zvýšenie dostupnosti atrakcií
nadregionálneho významu a bezpečnosti obyvateľov v mestách
Turčianske Teplice a Holešov“
2) „Vzájomná spolupráca a sieťovanie Horného Turca a Holešovska“. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 21. 11. 2011.
Přijaté usnesení č. 392/2011 - N
2308 Rada města Holešova schválila výpůjčku garáže o velikosti 19,60
m2 za domem čp. 15 na nám. Dr. E.
Beneše v Holešově Zdence Daňkové k uskladnění nábytku z bytu č. 11
v domě čp. 1672 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to do 30. 11. 2011.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: bezodkladně přijaté usnesení č. 393/2011 - N 2309 Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Andreou Sedlářovou, bytem Holešov, na užívání
bytu č. 8, vel. 2+1, o výměře 73,71
m2 v městském domě čp. 183 na ul.
Palackého v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 11. 2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 394/2011 N 2310 Rada města Holešova
I schválila ukončení nájemní
smlouvy s Hanou Mišurcovou,
bytem Holešov, na užívání bytu
č. 9 v domě čp. 507 na ul. Palackého v Holešově k 31. 10. 2011.
II schválila uzavření nájemní
smlouvy s: 1. Hanou Mišurcovou,
bytem Holešov, na užívání bytu
č. 11, vel. 2+kk, o výměře 32,00
m2 v městském domě čp. 1672
na ul. Bořenovská v Holešově,
a to na dobu určitou od 01. 11.
2011 do 30. 06. 2012. 2. Naděždou
Ševečkovou, bytem Bořenovice,
na užívání bytu č. 14, vel. 2+kk,
o výměře 32,00 m2 v městském
domě čp. 1673 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01. 11. 2011 do 30. 06. 2012. 3.
Jaroslavem Bartíkem, bytem Holešov, na užívání bytu č. 16, vel.
1+1, o výměře 36,20 m2 v městském domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 11. 2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 395/2011 - N
2311 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Lenkou Rygálovou, bytem Holešov, na užívání bytu č. 4, vel. 2+kk,
o výměře 32,00 m2 v městském
domě čp. 1671 na ul. Bořenovská
v Holešově, a to na dobu určitou
od 01. 11. 2011 do 30. 11. 2011.

Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 396/2011 N 2312 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení nájemní
smlouvy s Ottou Grossem ml.
na užívání bytu č. 9, vel. 1+1,
o výměře 60,62 m2 v městském
domě čp. 1602 na ul. Novosady
v Holešově a 2. uzavření nájemní smlouvy s Václavem Grossem
na užívání bytu č. 9, vel. 1+1,
o výměře 60,62 m2 v městském
domě čp. 1602 na ul. Novosady
v Holešově, a to na dobu od 01.
11. 2011 do 30. 06. 2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 397/2011 - N 2314
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o: 1. odmítnutých přidělených bytech a 2. pohledávkách
za užívání bytů a nebytových prostor.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 398/2011 N 2315 Rada města Holešova
I přerušila projednávání zprávy
týkající se přechodu nájemních
smluv se Zdeňkem Rosypalem
a Josefem Fuksou a II pověřila
místostarostu města Mgr. Rudolfa Seiferta jejím doplněním,
projednáním s právníkem a předložením ke schválení na příští
schůzi rady města. Termín: RM
07. 11. 2011.
Přijaté usnesení č. 399/2011 - N
2316 Rada města Holešova schválila „Kroniku města Holešova 2010“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 400/2011 - N
2317 Rada města Holešova I udělila souhlas s užitím znaku města
Holešova Klubu výsadkových veteránů Holešov, Bezručova 1438,
769 01 Holešov, IČ 26581981, pro
vydání pamětní medaile 7. výsadkového pluku zvláštního určení.
II vyzvala Antonína Slugeně, bytem Kroměříž, k úpravě grafické
podoby jeho návrhu pamětního
odznaku dle oficiálního znaku
města a znovu jej předložit radě
města ke schválení. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 401/2011 - N
2326 Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z „Fondu kultury
Zlínského kraje“ číslo: D/2054/2011/
KUL dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 402/2011 N 2318 Rada města Holešova
projednala žádost Radka Zapletala, bytem Holešov, o uzavření
smlouvy na udělení souhlasu
ke stavbě na městských pozemcích p.č. 1001, ostatní plocha,
p.č. 1002, orná půda, p.č. 1037,
vodní plocha a p.č. 1019, ostatní
plocha, vše k.ú. Všetuly, a pro

další vyjádření požaduje předložit: 1. cílové řešení zastavění
lokality (nedostačuje pouze technická infrastruktura a provizorní
komunikace), 2. komunikační návaznost na další potenciální rozvojové plochy v lokalitě, 3. území
je třeba vybavit plnohodnotnou
komunikací s parametry pro zabezpečení dopravní obslužnosti
v celé lokalitě, 4. jednoznačně definovat investora, vlastníka a provozovatele budoucí technické infrastruktury a komunikace, např.
takto: a) vodovod na pozemku
p.č. .......... - investor: - budoucí
vlastník: - budoucí provozovatel: b) kanalizace na pozemku
p.č. .......... - investor: - budoucí vlastník: - budoucí provozovatel: c) plynovod na pozemku
p.č. .......... - investor: - budoucí
vlastník: - budoucí provozovatel: d) vedení NN na pozemku
p.č. ............. - investor: - budoucí
vlastník: - budoucí provozovatel: e) komunikace na pozemku
p.č. .......... - investor: - budoucí
vlastník: - budoucí provozovatel:
f) veřejné osvětlení na pozemku
p.č. .......... - investor: - budoucí
vlastník: - budoucí provozovatel: g) další 5. případně návrh
na odkoupení pozemků města
Holešova v dané lokalitě. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 403/2011 - N
2321 Rada města Holešova I stanovila v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění,
počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Holešov
z důvodu organizačních změn, a to
na 83 s účinností od 01. 01. 2012.
II. uložila tajemníkovi městského
úřadu tuto skutečnost neprodleně
zapracovat do organizačního řádu.
Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 404/2011 - N
2237 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
10. října 2011.
Přijaté usnesení č. 405/2011 - N
2345 Rada města Holešova I projednala nesouhlasné stanovisko
Ladislava Andrýska k rozhodnutí
rady města o vrácení budovy čp.
527 na pozemku p.č. 1353 a budovy bez čp. na pozemku p.č. 1354,
vše k.ú. Holešov, městu Holešov,
které podle smlouvy o výpůjčce ze
dne 01. 06. 1999 užívá, z důvodu
nedodržení smluvních podmínek. II
uložila tajemníkovi městského úřadu a místostarostovi Mgr. Seifertovi
předložit návrh řešení a analýzu této
problematiky radě města ke schválení. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Luděk Hradil
ověřovatel zápisu
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Podzimní radovánky s Mateřskou školou KOŤÁTKA v Dobroticích
Mateřská škola je živý organismus, fungující za spolupráce a podpory rodiny a ostatních
složek. Mateřská škola KOŤÁTKA v Dobroticích
je odloučeným pracovištěm MŠ Grohova v Holešově. Součástí tohoto organismu je vedle
samotné školky také Obecní úřad Jankovice,
dobrovolné složky v Dobroticích, jako jsou hasiči, zahrádkáři či myslivci a podnikatelé. Naším

velkým sponzorem byl letos pan Zimčík a paní
Marková z firmy KERA Skaštice, kteří se s rodiči
a mladými muzikanty z kapely Crash postarali
o zvelebení předzahrádky mateřské školy. Díky
všem jmenovaným můžeme vytvářet pro děti
zajímavý výchovně-vzdělávací program.
Základem naší výchovně-vzdělávací práce je
prožitkové učení. Děti se nejlépe seznamují s okol-

ním světem tehdy, když si vše prožijí, na vlastní
oči uvidí a samy si to také zkusí. Část toho, co
už jsme v letošním školním roce prožili, vidíte
na fotografiích. Všem obětavým spolupracovníkům
bych chtěla tímto poděkovat a těším se na další
pěkný program, který společně pro děti připravíme.
Zdeňka Kolaříková
vedoucí učitelka MŠ Dobrotice

Babičky nám ukázaly, jak se vaří povidla.

Maminky nám pomohly vydlabat dýně na slavnost skřítků.

Udělali jsme si výlet na Hostýn.

Tanečky na slavnosti.

Začal třetí ročník programu Holešovské děti v pohybu
Třetí ročník pohybového programu Holešovské děti v pohybu
byl zahájen úvodním kolem v úterý
8. listopadu 2011 v tělocvičně 3.
Základní školy Holešov. Jen pro
připomenutí - již třetím rokem propaguje tento projekt pohybovou
aktivitu jako jednu ze základních
a přirozených potřeb dětí. Projekt
se týká dětí z předškolních tříd mateřských škol a žáků 1. tříd.
Od podzimu do května budou
probíhat na třech holešovských
ZŠ cvičení, která povedou žáci
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Ti sestavují překážkové dráhy
a vymýšlejí hry pro malé sportovce
a zábavnou formou včetně aktivní
komunikace se snaží zapojit do pohybu všechny děti bez rozdílu věku

a schopností. Současný program
čerpá z předcházejících zkušeností
a z výborné spolupráce se všemi
zúčastněnými školami, resp. jejich
ředitelkami a učitelkami zúčastněných tříd. Vyvrcholením letošního
ročníku bude opět celoměstské
finále, které proběhne v květnu
2012. Letošní prvňáčci sportují již
druhým rokem a pro organizátory
programu a hlavního patrona projektu - poslance PSP ČR Josefa
Smýkala, který cvičení přihlížel bylo velmi příjemné sledovat a poslouchat pozitivní reakce dětí, které si cvičení pamatovaly z loňska
a na další aktivity se moc těší.
Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka projektu
Holešovské děti v pohybu

Třetí ročník programu Holešovské děti v pohybu začal v tělocvičně
3. Základní školy.
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Děti navštívily sklenářství
Školní družina 1. ZŠ navštívila v rámci projektu „Ten dělá to
a ten zas ono“ sklenářství pana
Štajnera. Šli jsme na tuto exkurzi
s trochou obavy, ale zvládli jsme
to bez úrazu. Pan sklenář Štajner nám předvedl zasklívání okna
a jeho tmelení, řezání a broušení

nejrůznějších tvarů skel. Dokonce
nám ukázal silné sklo do ponorky. Uřezal dětem malá zrcátka,
do kterých se určitě dívají každé
ráno, než jdou do školy. Děti byly
překvapené, co všechno pan Štajner se sklem umí.
Dagmar Imramovská

Pronajmu 1+1 po celkové rekonstrukci
v Holešově. Tel. 775 053 166.

Opravili stříkačku
Lechotice (sov) - Obecní úřad Lechotice
dostal účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje na opravu požární stříkačky
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce
Lechotice. Celková cena za opravu požární
stříkačky byla 44 tisíc korun. Dotace Zlínského
kraje byla 30 tisíc. Zbytek uhradila obec z vlastního rozpočtu.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Říjen byl ve školní družině
ve znamení přírody

Říjen patří ve školní družině 1. ZŠ přírodě. Přírodě proto, že
sbíráme přírodniny, ze kterých na podzim a v zimě zhotovujeme
nejrůznější ozdoby. Mnohé děti si ve výtvarně pracovním kroužku
zhotovily podzimní věneček. Tak byl cíl naší další návštěvy u řemeslníků jasný.
Navštívili jsme Květinářství u Zbranků, kde vrcholila dušičková
květinová vazba. Zde jsme na vlastní oči v dílně viděli práci s přírodninami a šikovnost při aranžování věnců a kytic. Děti mohly porovnat
svou šikovnost při tvoření věnečků s prací řemeslníků. Všichni jsme
byli spokojeni a těšíme se na naše další tvoření s přírodninami.
Dagmar Imramovská

V Holešově se ztratil kocourek Milošek
Hledáme kocourka jménem Milošek. Ztratil
se v říjnu v ulici Bartošova v Holešově. Starý
1 rok, velmi plachý, nekastrovaný. Moc prosíme,
kdo ho viděl, zavolejte nám nebo pošlete SMS
na 605 464 826. Odměna za nalezení 1000 Kč.
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Sbírejte víčka pro Anetku - vrškiáda pokračuje
V uplynulém školním roce úspěšně probíhal sběr plastových víček za účelem získání
finančních prostředků na zakoupení rehabilitačních pomůcek pro Michalku Macurovou z Holešova. Výsledkem bylo zakoupení speciálního
kočárku a motomedu - přístroje potřebného pro
rehabilitaci malé Michalky.
Celá akce má v Holešově své pokračování - nyní sbíráme plastová víčka pro Anetku
Kráčalíkovou z Velíkové u Zlína. Anetka bojuje
od narození s celou řadou tělesných a mentálních postižení - od DMO spastické kvadruparézy
po poruchy spánku či atrofii mozku. Vzhledem
ke skvělému rodinnému zázemí a příkladné péči

se dokonce podařilo realizovat její docházku
do mateřské školy - resp. rehabilitačního stacionáře Nivy ve Zlíně! Na základě dohody s rodiči
děvčátka organizuje holešovské gymnázium
sběr vršků ve městě Holešov, ve spolupráci
s Krajskou radou Asociace školních sportovních
klubů se pak sbírají víčka ve vybraných školách
Zlínského kraje a nasbíraný materiál opět vykupuje od rodičů Anetky specializovaná firma.
Získané finanční prostředky budou použity
na zakoupení polohovacího zařízení, speciální
postele a lehátka do vany.
Máte-li chuť pomoci Anetce, sbírejte,
prosím, víčka z plastových lahví od limonád

a dalších nápojů standardní velikosti a kontaktujte pro jejich odvoz organizátory sbírky
v Holešově. Kontakt: mobil 605702141,
e-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz
Mgr. Svatava Ságnerová
Členka zastupitelstva města Holešov
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Výrobce izolačních skel chce
investovat v Holešově
Holešov (red) - Společnost
AGC Fenestra připravuje investici
ve Strategické průmyslové zóně
Holešov. Hodlá tam postavit závod
na zpracování plochého skla, čímž
vytvoří několik desítek pracovních
míst. Firma již podepsala Deklaraci
o porozumění se Zlínským krajem.
Jde o základní krok, který zájemci
umožňuje zpracovat projektovou
dokumentaci a následně zahájit
příslušná správní řízení.
Společnost AGC Fenestra sídlí
ve Zlíně-Salaši, výrobní závody má
i v Nesovicích a v Brně. „V současných výrobních areálech není
možné instalovat nové moderní
technologie, kapacita je maximálně
vytížena. Investice v Holešově nám
umožní další rozvoj prostřednictvím
rozšíření našeho portfolia o výrobu
zcela nových produktů,“ uvedl Libor
Sehnal z mateřské společnosti AGC
Flat Glass Czech. Současné závody
společnosti AGC Fenestra budou
nadále pokračovat ve své výrobě.

Firma AGC Fenestra má zájem o 2,9 hektaru, vlastní projekt
je ve stadiu přípravy. V tuto chvíli
se jako nejpravděpodobnější jeví
výstavba výrobní haly se zastavěnou plochou více než 10 000
čtverečních metrů. Zbytek by pak
připadl na komunikace, ostatní plochy a zeleň.
„AGC Fenestra je již jedenáctým vážným zájemcem o zónu, který podepsal Deklaraci o porozumění se Zlínským krajem,“ poznamenal
manažer Strategické průmyslové
zóny Holešov Jakub Černoch. Pro
záměr společnosti AGC Fenestra
byly jako nejvhodnější vybrány pozemky v západní části zóny.
Společnost AGC Fenestra
momentálně zaměstnává zhruba
180 pracovníků. Zabývá se výrobou
izolačních skel a opracováním plochého skla s širokým využitím především ve stavebnictví. Její historie
sahá až do roku 1991, v loňském
roce činil obrat 332 milionů korun.

Oznámení o projednávání návrhu
zadání územního plánu Lechotice

Oznámení o projednávání návrhu
zadání územního plánu Třebětice

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov
- obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel územního
plánu obce Lechotice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen
stavební zákon ) oznamuje projednávání návrhu zadání územního plánu
Lechotice v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47
odst. 2) stavebního zákona.
Návrh zadání územního plánu Lechotice je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,
tj. od 7. 11. 2011 do 8. 12. 2011.
Návrh zadání územního plánu Lechotice je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 309. Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 7. 30 - 11. 00, 12.00 - 17.00 hod. anebo
mimo úřední dny v Út, Čt 7.30 - 11.00, 12.00 - 15.00 hod. anebo v Pá 7.30
- 11.00, 12.00 - 13.30 hod. a na Obecním úřadě Lechotice v úřední dny Po,
St 8.00 - 10.00, 13.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě
mimo úřední dny (tel. 573 388 623). Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnout
na internetových stránkách města Holešova (www.holesov.cz v sekci Městský úřad, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Územně plánovací
dokumentace). Předmětem zpracování je vyhotovení nového územního
plánu Lechotice. Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě
dotčené orgány státní správy, sousední obce, krajský úřad a obec Lechotice
pro niž se územní plán pořizuje. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny
územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek
na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí včetně jeho
obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených
orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Své požadavky, připomínky a podněty zasílejte písemnou formou
na adresu Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. Petr Klenner,
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel územního plánu Třebětice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje projednávání návrhu
zadání územního plánu Třebětice v souladu s § 20 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona. Návrh zadání je
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení, tj. od 3. 11. 2011 do 5.12. 2011.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 311 (Po, St 7.30-11.00, 12.00-17.00, Út,Čt 7.30-11.00, 12.0015.00, Pá 7.30-11.00,12.00-13.30 hod.) a na Obecním úřadě Třebětice (PoPá 8.00-10.30, Po 15.00-20.00, St 15.00-17.00 hod.). Do návrhu zadání lze
rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova (www.holesov.cz
v sekci Městský úřad, Odbor územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem návrhu zadání je stanovení požadavků na zpracování návrhu
územního plánu, zejména požadavků na rozvoj obce, na plošné a prostorové
uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj hodnot v území a požadavků
na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Návrh
zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy,
sousední obce, krajský úřad a obec Třebětice pro niž je změna pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti dnů
od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních
právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních
obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Své připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou formou
a zasílejte na adresu Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 17
Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
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Jaký byl rok práce holešovského zastupitelstva?
Právě před rokem bylo zvoleno v komunálních volbách Zastupitelstvo města Holešova. Lídrům politických klubů v zastupitelstvu jsme
při této příležitosti položili dvě otázky. Jak hodnotíte dosavadní činnost zastupitelstva od loňských komunálních voleb? Jaké priority by
mělo Zastupitelstvo města Holešova prosazovat v následujícím období? V příštím čísle položíme tuto otázku také starostovi města.
Ludmila Štaudnerová,
zastupitelka KSČM
Jak hodnotíte dosavadní činnost zastupitelstva od loňských
komunálních voleb?
Nevidím nějakou
výraznou změnu oproti
minulému volebnímu
období, v podstatě se
navázalo na přerušené.
Zastoupení v radě města opět nemáme, ať žije
demokracie, a tak nám zůstaly výbory a komise,
kde se odvíjí veškerá naše činnost. Nu a protože
komise jsou, jak je nám neustále zdůrazňováno,
pouze poradními orgány rady, zůstává především zastupitelstvo města (ZM), kde můžeme
prezentovat a prosazovat naše názory, potažmo
názory občanů, a ovlivňovat tak alespoň zčásti
dění v našem městě. Zastupitelé si již zvykli
na novou techniku hlasování, která nutí k větší
přípravě a rychlosti v rozhodování. Novum taktéž spatřuji v aktivitě a účasti na jednáních ZM
z řad některých skupin občanů a občanských
sdružení. Přineslo to oživení. Je příjemné slyšet
a vidět, že se najdou další z nás, kterým není
lhostejné, jak a v čem žijí. Nemusíme se vždy
shodovat v názorech a to se také děje, důležitý je
projevený zájem o město, o život občanů v něm.
Uvedu malý nebo „velký?!“ příklad. Záležitost
přebudování Amerického parku.
Celý život jsem věnovala dobrovolné práci
s dětmi a mládeží, navíc pracuji ve školství. Jasně
vidím ten obrovský rozpor, kam dnes v oblasti
výchovy náš národ směřuje. Jsme zodpovědní
za naši nejmladší generaci a její vývoj. Nechceme-li, aby byla aktivními uživateli drog, cigaret
a alkoholu, aby se hulvátství a arogance staly
normou, musíme jí dát takové podmínky, které
budou napomáhat formování životních hodnot
a představ. Naše děti a mládež potřebují kromě
jiného pohybové vyžití. Hřiště, zábavná sportovní
centra, areály, kde nabídka přehluší jejich touhu
po zakázaném. V Holešově máme takovýchto
center poskrovnu. A já, dokud budu v ZM, se
budu maximálně zasazovat o možnosti vzniku
takovýchto areálů.
Je záslužné obnovovat církevní a kulturní
památky, nekácet keře, případně stromy, ponechávat různé objekty a místa, ale jsou-li ničeny,
poškozovány a devastovány, pak se dobře míněná snaha míjí účinkem. Žijeme v době počítačů,
rozvoje techniky. Není možné v jednom se rozvíjet
a ve druhém stagnovat. Ne všichni mají stejné
možnosti a nikdy mít nebudou. My se musíme
snažit pomáhat všem. Ano, majetní to nepotřebují, ale ti druzí, ti tady nejsou jen pro koukání!
Jaké priority by mělo Zastupitelstvo
města Holešova prosazovat v následujícím
období?
Vzhledem k tomu, že jsem v první otázce
přesáhla stanovený počet řádků, budu nyní
stručnější. První prioritou je obnova Amerického
parku na sportovně rekreační areál s vybudováním městského kluziště. Druhá? Když už vznikla
strategická průmyslová zóna (SPZ), a že stála
nemálo finančních prostředků, zahájit výrobu,
a dát tak šanci našim i jiným lidem, aby se mohli
z nezaměstnaných stát opět zaměstnanými
a začali žít důstojný život. Tato druhá priorita však
s sebou nese požadavek důsledného sledování
plnění usnesení ZM k výrobě v této SPZ, která

musí být ohlídána ve smyslu výroby, která nebude škodit životnímu prostředí. Třetí prioritou je
realizace JV obchvatu města, čtvrtou kanalizace
v místních částech Količín, Tučapy a pátou úprava a rekonstrukce chodníků, přičemž zdůrazňuji
ostudnou Masarykovu ulici.
Na závěr zmíním prioritu, která bude bez číselného pořadí a souvisí s mým osobním přáním.
Očekávám totiž nabídku podnikatelského záměru, kterým bude vybudování ubytovací kapacity
pro návštěvníky našeho města. Nejde jen o podporu cestovního ruchu, ale i o možnost ubytování
všech, kteří se do našeho města rádi vracejí,
ať pro vzpomínky, či jiné slavnostní, případně
rodinné příležitosti. Co myslíte, je naděje?
S LIDMI PRO LIDI …
Jaroslav Chmelař zastupitel ČSSD, člen
rady a místostarosta
Jak hodnotíte dosavadní činnost zastupitelstva od loňských
komunálních voleb?
Nedávno uplynul
rok od loňských komunálních voleb, kdy bylo
v Holešově zvoleno
nové zastupitelstvo. Stejně jako v předchozím
období je složeno z 23 zastupitelů, kteří kandidovali za různé politické strany a politická sdružení.
Tři z nich, a to ODS, ČSSD a sdružení Koalice
pro Holešov, uzavřely koaliční smlouvu, ve které
se pro nadcházející volební období zavázaly
ke vzájemné spolupráci. V tomto uskupení je
15 zastupitelů, což je pro hlasování spolehlivá
většina. Porovnáme-li však současné obsazení
našeho zastupitelstva s minulým, tj. z let 2006
-2010, zjistíme, že pouze 5 zastupitelů je nových.
Další zajímavostí je, že ten kdo si před volbami
našel čas a prostudoval si volební programy
všech stran a sdružení kandidujících do komunálních voleb v Holešově, musel postřehnout, že
většina jejich vizí je stejná, blízká nebo se prolíná
s ostatními. Každý zastupitel má možnost se
prostřednictvím svých klubů, odborných komisí,
výborů, popř. uvolněných zastupitelů seznámit
s projednávanými materiály v dostatečném předstihu a na jednání zastupitelstva být připraven.
Výsledkem je, že při hlasování o projednávaných
materiálech nerozhoduje výše uvedených 15
hlasů, ale většina napříč celým zastupitelstvem.
Z těchto důvodů hodnotím dosavadní činnost
našeho zastupitelstva pozitivně.
Jaké priority by mělo zastupitelstvo Holešova prosazovat v následujícím období?
Priority pro Holešov jsou všeobecně známé.
Je nutné ve spolupráci s holešovskými poslanci
Parlamentu České republiky a Zlínským krajem
apelovat na prodloužení rychlostní komunikace
R 49 ke kruhovému objezdu u Martinic a realizovat plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu Holešova. Tím dojde ke zklidnění neúnosného
zatížení městských komunikací tranzitní dopravou. Pak teprve bude mít smysl jejich postupná
rekonstrukce včetně vybudování promyšleného
systému jednosměrných komunikací, které společně s novými parkovišti (budovanými citlivě
k životnímu prostředí) umožní bezproblémové
parkování neustále se zvyšujícímu počtu vozidel
ve městě. Je třeba úspěšně dokončit nedávno zahájenou kanalizaci místních částí Količín

a Tučapy s napojením na čističku odpadních
vod ve Všetulích, je nutná oprava střechy zámku, výstavba kruhového objezdu u gymnázia,
rekonstrukce autobusového nádraží, místních
vozovek, chodníků a zeleně, revitalizace sídliště
U Letiště a Amerického parku. Neměli bychom
se také vyhýbat ožehavému tématu obsazování
průmyslové zóny. I když je v majetku Zlínského
kraje a správě společnosti Industry Servis ZK,
může v příštích letech život v našem městě
hodně ovlivnit. A to nejen negativně, jak neustále avizuje část obyvatel Holešova. Většina
lidí, se kterými se setkávám já, preferuje názor,
že pokud budou ze strany případných investorů
dodržena v rámci ochrany životního prostředí
předepsaná přísná kritéria, ať v zóně staví. Její
rozvoj povede k nárůstu poptávky po službách
u holešovských firem, živnostníků a řemeslníků.
V současné prohlubující se hospodářské krizi by
se tak Holešov mohl stát jedním z mála rozvíjejících se měst v naší republice.
Priorit je hodně, ale finanční prostředky jsou
velmi omezené. Věřím, že holešovské zastupitelstvo bude své vize postupně realizovat a svým
voličům průběžně dokazovat, že volili správně.
Mgr. Rudolf Seifert,
zastupitel TOP 09, člen
rady, místostarosta
Jak hodnotíte dosavadní činnost zastupitelstva od loňských
komunálních voleb?
Zastupitelstvo
města se mně jeví jako
konstruktivní orgán, který navazuje na předešlé
volební období. Samozřejmě každý ze zastupitelů se spolupodílí na jeho práci dle svých
časových možností a zájmu. I v tomto volebním
období se projednává a řeší řada problémů,
na které mohou mít lidé různé názory, přesto
se vedení města snaží o naprostou otevřenost
a informování jak zastupitelů, tak i veřejnosti
a hledání souladu při rozhodování. Za sebe velice kladně hodnotím zapojení občanů do práce
komisí a výborů a tím i oživení činnosti a zvýšení
vážnosti těchto orgánů. Přestože se nedá vždy
jejich připomínkám a podnětům vyhovět, jsou
jejich iniciativy přínosné pro celková chápání
potřeb obyvatel města.
Jaké priority by mělo zastupitelstvo Holešova prosazovat v následujícím období?
Město a jeho místní části čekají v blízkých
dvou letech dvě velké akce - budování jihovýchodního obchvatu a kanalizace v Količíně
a Tučapích. Zde je třeba ocenit práci všech, kteří
se spolupodíleli na získání finančních prostředků
i zajištění staveb. I když je v porovnání s podobnými stavbami spoluúčast města „minimální“,
znatelně zatíží rozpočet. Je proto třeba každou
další investici a výdaj ze všech stran zvažovat.
I tak se ale dá i s omezenými finančními prostředky ledaco pro zkvalitnění života města udělat.
Jedná se např. o postupnou opravu chodníků
a některých komunikací či podporování společenského života a služeb, podobně jako uchování alespoň trochu životaschopného sociálního
zabezpečení. Čekají nás chudší roky, proto půjde
především o drobnější věci vedoucí ke zlepšování života obyvatel a zamezení zbytečné nervozity,
která nás nyní často provází.
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Nově zvolených zastupitelů jsme se zeptali:
Jak se naplnily vaše představy o práci zastupitelstva?
Právě před rokem bylo zvoleno v komunálních volbách Zastupitelstvo města Holešova. Nováčků v zastupitelstvu jsme se při této
příležitosti zeptali, jak si představovali práci v holešovském zastupitelstvu a jaká byla realita, s níž se v posledním roce potkali. Zveřejňujeme odpovědi těch nových zastupitelů, kteří na naši otázku odpověděli.
MUDr. Lenka Dúbravčíková, zastupitelka
Sdružení nezávislých
kandidátů
Jsem v zastupitelstvu krátce, nastoupila
jsem po paní doktorce
Pokorné, takže celý rok
samozřejmě nemohu
hodnotit. Za tu dobu, co
se účastním jednání zastupitelstva, jsem zjistila, že v podstatě všechno
záleží jen na koalici. Na čem se dohodne, to se
odhlasuje. Samozřejmě že to souvisí s počtem
opozičních zastupitelů, ale myslím si, že na regionální úrovni by mělo být méně politiky a více
odpovědné služby občanům.
Mgr. Svatava Ságnerová, zastupitelka ČSSD
Do zastupitelstva města Holešova jsem
se rozhodla kandidovat jednak na základě vý-

zvy mých přátel, jednak na základě výzvy
osobní. Práci tohoto
orgánu sleduji již delší
dobu, řada jeho rozhodnutí pro mne byla
- na základě nedostatku
informací - ne zcela průhledných. V Holešově
žiji se svou rodinou 18
let, momentálně pracuji
na zdejším gymnáziu, vyrůstaly zde obě mé
dcery a toto město se mi velmi líbí. Na druhou
stranu se setkávám sama či prostřednictvím
občanů s řadou věcí, které běžný život lidem
zbytečně komplikují, a já se snažím v rámci
svých kompetencí nejen naslouchat, ale také
pomoci. Celý život se pohybuji mezi mladými
lidmi ve školství, organizuji volnočasové aktivity
a pohybové programy pro děti, po skončení

své aktivní sportovní kariéry jsem se začala
angažovat v oblasti charity a podpory seniorům,
potřebným a nemocným lidem. Domnívám se,
že v Holešově lze v těchto činnostech vykonat
kus dobré práce. Práci zastupitele se snažím
věnovat denně v době popracovní, problematika
chodu města mne velmi zajímá a snažím se
s ní postupně seznámit; mám velkou výhodu
ve skvělém rodinném zázemí, kde cítím velkou
podporu své činnosti jak u manžela, tak u obou
svých dcer - všichni mi vytvářejí klidné a stabilní
prostředí pro soustavnou práci.
Moje představa o práci v zastupitelstvu byla
víceméně totožná s realitou - pokud chci řešit jakoukoliv problematiku, potřebuji se s ní podrobně
seznámit, vyslechnout si názory zúčastněných
stran a rozhodnu se, jaké stanovisko zaujmu.
V komunální politice má zásadní význam konkrétní práce - a to je i mé krédo. Chci poděkovat
všem, kteří mne v mých aktivitách podporují.

SOŠ Holešov se stěhuje z Holešova do Bystřice pod Hostýnem
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

Odborné učiliště a Základní škola praktická HOLEŠOV
Nádražní 525, PSČ 769 01
pořádají již tradiční předvánoční prodejní výstavku
učňovské dovednosti v pátek 2. prosince 2011
od 10.00 hod. do 17.00 hod.



Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat i nakoupit!
Např. vánoční textilní dekorace, vánoční cukroví a perníčky,
dekorační výrobky zájmových kroužků ubytovaných žáků.
Odborné učiliště nabízí studium v těchto učebních oborech:
kuchařské práce - prodavačské práce - pečovatelské služby
- šití oděvů - zahradnické práce - potravinářská výroba
Kuchařský obor je zaměřen na výrobu základních druhů teplých a studených pokrmů, příloh, jednoduchých moučníků, salátů a nápojů. Úpravu
pokrmů na talíři, expedici a zásady jednoduché obsluhy. Odborný výcvik je
realizován na smluvních pracovištích restauračního, školního a závodního
stravování v Holešově, Hulíně a v Kroměříži.
Obor prodavačské práce má odbornou praxi v prodejnách PENNY
Market, TESCO a LUKO v Holešově. Obor je zaměřen na prodej a techniku
prodeje a další práce s tímto spojené, např. přejímka zboží, skladová evidence, doplňování, značení a kontrola zboží, kontrola doby použitelnosti, prezentace výrobků, aranžování, informace zákazníkům a úklid pracoviště.
Obor pečovatelské služby je cíleně směrován do zdravotnických a sociálních zařízení a terénní pečovatelské služby. Cílem je příprava žáka pro
poskytnutí základní osobní péče a osobní asistence sociálním klientům. Praxe
žáků probíhá v domově důchodců ve Vážanech, Nemocnici Milosrdných
sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a Centru pro seniory v Holešově.
Švadleny se učí zhotovovat výrobky zakázkovým a průmyslovým
způsobem. Zvládnou ušít samostatně všechny druhy oděvů, kromě podšívkovaných kabátů. Při této příležitosti vám nabízíme zakázkové šití z vlastního
materiálu a opravy oděvů za výhodné ceny. Příjem zakázek pondělí, úterý
a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod. Praxe je realizována v šicí dílně školy.
Zahradnické práce a potravinářská výroba - obory budou otevřeny při
dostatečném počtu přihlášek.
Škola zajišťuje stravování i ubytování žáků.
Informace  573 396 213 / www.ouholesov.cz
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a mezinárodních 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 Business
- 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
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Bluesový podzimek 2011 přináší kopec skvělé muziky
Česká formace WB Band, polské seskupení
Krzak a Američan Pat Smillie zahráli v sobotu
12. listopadu v zámeckém New Drive Clubu
v rámci 12. ročníku holešovského festivalu Bluesový podzimek. Největší hvězdou byl Pat Smillie,
rodák z Detroitu, který začal zpívat už během

svého studia a který je dnes vyhledávanou bluesovou hvězdou. Cestu do světa hudby mu otevřelo účinkování v bluesových klubech v Chicagu.
Další porci skvělé bluesové muziky nabídne
festival už v pátek 18. listopadu na svém druhém
koncertě, na kterém by měly vystoupit kapela

Blue Sugar, Petra Börnerová Duo a černý Američan Larry Gerner. Začátek tohoto koncertu, který
proběhne opět v prostorách New Drive Clubu,
je v 19 hodin. Předprodej vstupenek v tradičním
předprodeji.
Text a foto Robert Rohál
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Knižní tip
SVATÝ HOSTÝN FOTOGRAFIÍ A SLOVEM/HISTORICKÉ POHLEDNICE SV.
HOSTÝNA
Takřka padesátistránkovou publikaci sestavenou z historických pohlednic Sv.
Hostýna a zajímavým povídáním z pera
Karla Bartoška vydalo v minulých - a jak
jinak než v edici Knihovnička Holešovska
- město Holešov.
Autor textu je současně i editorem, který
dal dohromady slušné množství dnes už
historických pohlednic a fotografií, které pochází ze sbírky manželů Leopolda
a Emilie Liškových. „Tentokrát jsme se
kromě prezentování nejzajímavějších pohlednic z Liškovy sbírky pokusili publikaci
opatřit i zevrubnými informacemi vztahujícími se zejména k historii, k legendám
vázajícím se ke Sv. Hostýnu a údaji o památkách, které na Hostýně stojí či stály
a jsou zachyceny na představovaných
pohlednicích,“ píše v úvodu atraktivní
publikace Karel Bartošek.
Brožuru je možno koupit jak ve vybraných trafikách v Holešově, tak v informačním centru nejen v Holešově, ale třeba
i v Bystřici pod Hostýnem.
Robert Rohál

Obálka nové publikace, kterou vydalo
město Holešov.

Provedu
drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově
a okolí
Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776
14

Zrození planety opic konečně po letech vysvětluje
děsivý závěr „opičí legendy“ - snímku Planeta opic
Jistě nejen pamětníci mají v živé paměti
šokující finále legendární Planety opic, kdy
lidští zajatci v hlavní roli
s Charletonem Hestonem najdou převrácenou
sochu Svobody a dovtípí se, že celé martyrium
prožili na vlastní Zemi
ovládané nyní lidoopy.
(Mimochodem roztomilou připomínkou této
scény je motiv sochy
Svobody coby miniaturní
hračky v rukou šimpanze
v tomto novém snímku).
Každého diváka samozřejmě po zhlédnutí původní Planety opic musela napadnout otázka,
jak se to vůbec mohlo
stát, že naši planetu ovládly opice. No a režisér
Rupert Wyatt si tento dotaz nejen položil, ale
také na něj našel odpověď. Tu předestřel současnému publiku v akčním sci-fi Zrození planety
opic, tedy jakémsi prequelu celé série. Stejně

KINORECENZE
jako jeho předchůdce Franklin J. Schaffner režisér původní „Planety“ - se nechal inspirovat
románem Pierra Boullea. Na rozdíl od něj ale
měl velkou výhodu v použití nesrovnatelně
lepších technických možností současného filmu. Zatímco masky, které nosili herci v opičích
kostýmech, dnes už přece jen budí smích, i když
na svou dobu byly přelomové, nová technika
motion capture budí respekt a naprostý pocit
věrohodnosti. Tato technologie znamená, že se
nasnímá herecká akce „opičích“ představitelů
a posléze je na počítači digitálně uzpůsobená
podobě šimpanze. Hlavní role šimpanze Caesara byla nepřekvapivě svěřena největšímu
žijícímu expertovi na zvířata a jiné tvory Andymu Serkisovi. Jeho parádní a do dějin filmu
nesmazatelně zapsaný Glum ze série Pán
prstenů měl být dokonce původně nominován
na Oscara. Serkis pak následně své nadání pro
oživení „animované postavy“ osvědčil i v dalším
blockbusteru Petera Jacksona, v King Kongovi.
Jeho herecký výkon v roli obrovské gorily byl
vlastně vítanou generálkou pro vynikající ztělesnění šimpanze Caesara ve Zrození planety

opic. Na jeho tváři se výmluvně zračí každičké
hnutí mysli. V Serkisově stínu tak zůstávají
další herečtí představitelé James Franco a Freida Pinto, kteří svým pěkným zevnějškem plní
spíše dekorativní úlohu. V případě Franca je
to možná trochu škoda, protože tento mladý
fešák už v několika snímcích dokázal, že hrát
umí zatraceně dobře, naposled ve snímku podle
skutečné události 127 hodin. Ve Zrození planety
opic ztvárňuje mladého vědce Willa Rodmana
pracujícího ve velké farmaceutické firmě na výrobě léku proti Alzheimerově chorobě. Jeho
zápal lze vysvětlit i ryze soukromými pohnutkami, neboť kvůli jmenované nemocí začíná
duševně chátrat jeho otec. K testování léků jsou
používáni šimpanzi. Úspěšně. Jen se podcení
okolnost, že přímo úměrně s přibývající imunitou vůči nemoci se také zvyšuje inteligence...
Snímek má jednoduchý napínavý děj a kromě
již zmiňovaných vynikajících trikových efektů,
skýtá i mravní ponaučení pramenící z potrestání lidské pýchy a hamižnosti. Příběh filmu
ukazuje, jak moc jsou opice lidmi ve prospěch
výzkumu zneužívány a ponižovány. Opičí
vzpoura je proto jen logickým důsledkem děje
a na základě této optiky bude každý divák
jistě dnes vnímat jinak i slavnou Planetu opic.
Jako příjemnou, na nic si nehrající a oddechovou zábavu lze film doporučit divákům
prakticky všech věkových kategorií. Milovníkům
nejbližších příbuzných člověka, tedy primátů,
pak zvlášť.
Marie Drechslerová

Baborák
v televizi
Koncert jednoho z nejlepších světových hornistů Radka Baboráka, který
proběhl 30. května 2011
ve velkém sále holešovského zámku a propojil Musicu
Holešov s MHF 13 měst
Concentus Moraviae, zaznamenaly kamery České
televize. Záznam z tohoto
výjimečného koncertu si
můžete vychutnat ve vysílání České televize v sobotu 10. prosince na ČT2
ve 20.50 hodin.
(red)

Záznam z koncertu Radka Baboráka (na snímku vpravo)
odvysílá Česká televize 10. 12. 2011.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov

15

www.holesov.cz

hole‰ovsko 21/2011

K. J. Erben aneb Pocta českému E. A. Poeovi
Zcela zaplněná a slavnostně vyzdobená studovna Městské knihovny
v Holešově vzdala poctu jednomu z velkých českých spisovatelů, jehož
200. výročí narození si právě v těchto dnech připomínáme.
Pásmo o jeho životě, doplněné recitací balad z Kytice, působivě
podmalované hudbou komorního souboru Corda Magico, skvěle doplňovala rozsáhlá výstava výtvarných prací žáků na téma „Erbenova Kytice
a Erbenovy pohádky očima mladých výtvarníků“.
Výtvarné soutěže vyhlášené k tomuto výročí se zúčastnily všechny
tři holešovské základní školy, ZŠ Přílepy, Gymnázium L. Jaroše i ZUŠ F.
X. Richtera. Autoři oceněných prací budou odměněni na slavnostní vernisáži, kterou holešovská knihovna uspořádá počátkem prosince.Všem
případným zájemcům o prohlídku doporučujeme ke zhlédnutí i unikátní
sbírku historických vydání Erbenovy Kytice, z pozůstalosti holešovského
faráře P. Františka Alexe, která je rovněž součástí expozice.
Přijeďte se podívat, jste srdečně zváni.
Text a foto Miroslava Barotová

Dan Bárta zazpívá v Holešově
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 Music 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) jej 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 například také s Richardem Müllerem
- a pokaždé prý šlo o mimořádný
hudební zážitek.
V Holešově by měl Dan Bárta představit skladby z aktuálního
alba Theyories. Koncert proběhne
v rámci 2. ročníku festivalu Musica
Holešov.
Robert Rohál  

Banana Vox pomáhá bourat bariéry
Úterý 8. listopadu 2011 bylo výjimečným
dnem jak pro partu nadaných dětí z 1. ZŠ
Holešov, tak pro klienty Domova pro zdravotně postižené Javorník ve Chvalčově. Dětský pěvecký sbor Banana Vox pod vedením
Mgr. Moniky Vyhlídalové přijel totiž zazpívat
a zatančit mentálně postiženým dětem i dospělým v tamějším domově, a způsobil jim tak
veliké potěšení a nezapomenutelné zážitky.
Sál burácel obrovským nadšením a účinkující
i publikum si užívali neskonalou a neskrývanou
radost z hudby a tance. Vystoupení připomnělo
úžasný happening, přesně takový, jakým má
pořádný koncert být - radost z toho, co děláte
a předáváte dál, a smysl v tom pokračovat
a nebát se neúspěchu!
Velké poděkování patří také Zlínskému kraji, za jehož podpory se koncert v DZP Javorník
uskutečnil - a to v rámci projektu Handicapovaná múza. Jeho iniciátorem a pořadatelem je
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VÁNOČNÍ
KONCERT
Souboru
BANANA VOX
Speciální host
KAREL MARKYTÁN
(AG Flek)
občanské sdružení Hvizd a jeho hlavním cílem
je jednak obohatit klienty s mentální retardací
o příjemné kulturní zážitky a jednak pokračovat
v pohybově-dramatickém ateliéru, který má
ve Chvalčově za sebou první rok fungování.
Proto bych ráda prostřednictvím tohoto
článku ještě jednou poděkovala 1. ZŠ za spolupráci, paní učitelce Monice Vyhlídalové a jejímu
ansámblu za to, že přijaly pozvání, a pokud
jsou mezi vámi příznivci dětí z Banana Voxu,
nenechte si ujít připravovaný Vánoční koncert,
který se uskuteční dne 13. prosince v 15.30
hodin v sále kina Svět v Holešově.
Čeká na vás spousta milých vánočních
melodií, které vám pomohou zastavit se alespoň
na chvíli v předvánočním čase. Součástí vystoupení bude i milé překvapení v podobě vzácného
hosta - folkrockové legendy Karla Markytána,
jehož jméno je neodmyslitelně spjato se zlínskou kapelou AG Flek.
MgA. Vladimíra Dvořáková, Hvizd o.s.

Úterý 13. prosince
od 15.30 hodin
sál kina Svět
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Žena s klarinetem uspěla i v Holešově, teď vydává album

Není to tak dlouho, co v Holešově vystoupila virtuoska hry na klarinet - Ludmila Peterková,
aby spolu se zlínskou filharmonií pod vedením
japonského dirigenta Koji Kawamoto uvedla
skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Igora
Stravinského a Ondřeje Kukala a aby se i tady
setkala s velkým úspěchem.
Není bez zajímavosti, že je to právě Ludmila Peterková, která zdaleka není jen hudební
virtuoskou ověnčenou řadou úspěchů doma
i v zahraničí, ale že je také sympatickou moderátorkou pořadů o hudbě v České televizi
a kromě toho učí na Pražské konzervatoři.
A právě v těchto dnech jí firma Supraphon
vydává album, které natočila s Bennewitzovým
kvartetem, což bude jistě zajímat především
příznivce vážné a klasické hudby.
„Hlavním záměrem bylo natočit Clarinettigho - Concertino pro klarinet a smyčce Ondřeje
Kukala, který pro mne napsal roku 1990, ale
pro Supraphon ještě nebyl nahrán. K němu
jsme nastudovali klarinetové kvinteto od W.
A. Mozarta a Antonína Rejchy,“ řekla Ludmila
Peterková v článku, který vyšel 3. listopadu
na stránkách mfDNES.
Text a foto Robert Rohál
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Vím, že na sobě musím ještě hodně pracovat, říká Veronika Nováková
První koncerty i nahrávky má za sebou
Veronika Nováková, která pochází z Ludslavic.
Hudební vzdělání získala v Základní umělecké
škole F. X. Richtera Holešov, kde se zapojila
i do tanečního orchestru Bakaband. Avšak v poslední době vystupuje jako zpěvačka u klavíru.
Tak se představila docela nedávno i v holešovském New Drive Clubu. Vedle převzatého
repertoáru uvádí své vlastní písničky, které mne
zaujaly natolik, že jsem ji požádal o rozhovor.

rozhovor
Když jsem poslouchal pár vašich písniček, při některých mi jezdil mráz po zádech,
přičemž jde o romantické balady s vaším zpěvem a klavírem. Kdo vám je píše a vybírá?
Děkuji, velmi mě těší, že se vám má tvorba
líbí. Písně si zatím skládám sama, jak hudbu,
tak i text. Má vlastní tvorba ještě není ovšem
příliš rozsáhlá. Jedná se jen o pár písní, které
mám hotové a zažité, zbytek jsou všechno jen
nápady. Nicméně snažím se v tom pokračovat
a pilně skládat dál.
Zpíváte výhradně v angličtině? Nebo
i v češtině?
Zpívám většinou jen v angličtině. Poslouchám hlavně zahraniční interprety, takže myslím,
že jsem tím asi hodně ovlivněná, ale těch důvodů je víc. Angličtina patří jednak mezi mé koníčky
a je také daleko zpěvnější než čeština, proto je
mi ve zpěvu bližší a cítím se v ní dobře. O to
víc však obdivuji zpěváky, kteří zpívají v našem
rodném jazyce, neboť vím, jak obtížné to je.
Po kom jste zdědila hudební geny? A co
na vaše zpívání a skládání říkají vaši nejbližší?
Hudební nadání jsem nejspíš zdědila po své
mamince, která v dětství chodila do sboru
a na klavír do základní umělecké školy. Jsem
ráda, že mí nejbližší mi fandí a podporují mě.
Americká kapela Hanson byla a je
vaše srdečně-hudební záležitost, koho
ještě máte ráda a co ráda posloucháte?
Kromě zmíněné americké skupiny mám ještě
velmi ráda kanadskou zpěvačku Sarah McLachlan, Carole King, Erika Macka nebo Coldplay. Ačkoliv mám i z jiných žánrů, než je jen
pop a rock, spoustu dalších oblíbených písní,
k Hanson se neustále vracím.

Kde berete inspiraci?
Musím přiznat, že někdy se ptám i sama
sebe, protože zatím to vždycky přijde tak nějak
samo. Myslím, že se stále ještě hledám, ale nejčastěji vycházím ze sebe, z toho, co prožívám
a naopak. Vzpomínám si, že inspirací k písni
Soulfriend mi byla kniha keltské moudrosti.
Co vám všechno dala základní umělecká škola, jak jste tam chodila dlouho a jak
na sobě pracujete teď?
Do Základní umělecké školy F. X. Richtera
v Holešově jsem chodila přibližně osm let, ráda
se tam vracím a myslím, že mi dala dobrý základ.
Kromě toho jsem před časem navázala spolupráci s brněnskou Školou populárního zpěvu
Ivety Machové a díky ní tak získala nové kontakty a založila si webové stránky. Doufám, že naše
spolupráce bude i v budoucnu pokračovat.
Po studiu na holešovském gymnáziu
jste začala studovat… v Brně?
Po gymnáziu jsem nějakou dobu nestudovala, protože prvotní volba studia aplikované
matematiky s bankovnictvím nebyla příliš šťastná a po pár měsících jsem toho zanechala. Nyní
opět studuji, a to humanitní vědy na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
Narodila jsem se v roce 1990 v Přerově
a pocházím z malé vesničky Ludslavice, která
leží blízko města Holešov. Do hudby jsem se
stejně jako většina muzikantů zamilovala už
jako malá. Několik let jsem pak navštěvovala
Základní uměleckou školu F. X. Richtera
Holešov, kde jsem chodila na sólový zpěv,
klavír a také jsem v rámci ZUŠ zpívala v tanečním orchestru Bakaband. Postupem času
jsem začala tíhnout k populárnímu zpěvu,
zamilovala jsem se do improvizace a do skupiny Hanson. Moji kamarádi vědí své, tak
se nejspíš lehce pousmějí... :-) Co k tomu
dodat, snad jen, že tuto americkou skupinu
poslouchám už velmi dlouho, je to má srdeční
záležitost a každodenní inspirace!
Vystudovala jsem Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově a po prázdninách
nastupuji do prvního ročníku na Univerzitu
Palackého v Olomouci.
Veronika Nováková o sobě na svých
webových stránkách:
www.veronika-novakova.webnode.cz

Vystupovala jste v Brně, také v Holešově a na dalších místech. Jak vlastně takový
váš koncert vypadá? Co všechno obsahuje?
Repertoár na koncert si sestavuji sama, tvoří
jej hlavně písně Hanson, které doplňuji svými
vlastními a moc bych si přála, aby to tak i nadále pokračovalo. Většinu písní mám pouze
naposlouchanou, proto s sebou nikdy nemám
žádné noty, jen akordy.
Při zpěvu se sama doprovázím na klavír,
ale pokud je potřeba, vozím s sebou své klávesy, i když je to samozřejmě složitější. Tak tomu
bylo třeba nedávno, 7. října, když jsem zpívala
na charitativní modní přehlídce Lenky Holotíkové v Otrokovicích. Tam byla opravdu skvělá
atmosféra a také mě potěšilo, že jsem svým
vystoupením mohla pomoci dobré věci. Jinak
velmi ráda vzpomínám na svůj únorový koncert
v New Drive Clubu, což byl takový první pokus
o vlastní koncert a sama jsem vlastně nevěděla,
jak dopadne. Jsem ráda, že přišla hlavně má
rodina a kamarádi, kteří mě podpořili nejen
v publiku, ale i na pódiu.   
Jak došlo ke spolupráci s kapelou Segment? A bude i nějaké pokračování?
Ke spolupráci s kapelou Segment došlo
díky společnému projektu - písni Daylight, na jejímž natáčení jsem se jako vokalistka podílela.
S některými členy kapely, třeba s Hanzem
Sedlářem nebo Kubou Večeřou, se však známe
poměrně dlouho - hráli jsme spolu v tanečním
orchestru Bakaband pod vedením Roberta
Bakaly. Pokračování se zatím nechystá, ale momentálně držím klukům palce v soutěži Česko
Slovensko má talent!
Co všechno byste ráda v příštím roce
stihla a dokázala (si)? Chcete prorazit?
Ze všeho nejvíc bych se i nadále chtěla
především věnovat hudbě, také dál skládat
a psát písničky a úspěšně to skloubit se studiem. Vím, že na sobě musím ještě hodně
pracovat, protože stále je co zlepšovat. Doufám,
že i příští rok bude těch zajímavých příležitostí
k vystoupení přibývat stejně jako letos.
Máte manažera?
Manažera nemám a zatím si všechno
zařizuji sama. Jsem ráda, že mám kolem sebe
spoustu bezvadných lidí, na které se můžu
spolehnout, a toho si velmi vážím.
Ptal se Robert Rohál
Foto Tomáš Stehlík
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Židé v Holešově - 7. část
V roce 1899 došlo v Holešově k událostem,
které ne zcela přesně nazýváme pogromem.
Během října toho roku propukly národnostní
bouře jazykovými tahanicemi zklamaných Čechů v řadě moravských měst. Jako v celé zemi
i v Holešově tehdy místní české obyvatelstvo
projevovalo značné rozrušení a židovská obec
na to reagovala posílením svých policejních
hlídek a zřízením dobrovolnické stráže.
V noci z 21. na 22. října v této vypjaté
atmosféře, po několika drobnějších konfliktech
procházel jeden z nejváženějších holešovských
občanů, významný vlastenec, tiskař Lambert
Klabusay se třemi svými zaměstnanci dnešním
náměstím Svobody (vedl je, podnapilé, z hospody). Podnapilí muži hlasitě prozpěvovali
(i když jim Klabusay domlouval) a všichni byli
obstoupeni zhruba dvacetičlennou židovskou
stráží, která je pod vedením starosty židovské
obce Salomona Zwillingera napadla a včetně
střízlivého Klabusaye dost hrubě holemi zbila.
Posléze byl tento konflikt soudem označen
za bezdůvodné napadení ze strany židovské stráže a šest jejích členů včetně starosty
Zvillingera bylo odsouzeno k několikadenním
trestům vězení.
Tento konflikt ale přilil olej do ohně už tak
vzedmutých vášní - zkrvavená Klabusayova
vázanka byla vystavena v okně Wilhelmova hostince (v místech dnešního kina Svět)
a městem se jako blesk šířily čím dál tím
nepřátelštější zprávy. Bohužel židovští hostinští místo aby uzavřeli své nálevny, ve snaze
po co největším zisku dále nalévali pálenku
už tak opilým lidem - a když pak byl jeden
opilec, který neměl na útratu, vyhozen ze
dveří Graetzerovy palírny (na místě budovy
bývalé městské spořitelny proti zámku), lidé
si to vyložili jako další útok Židů na křesťany
a několik set lidí vtrhlo po rozbití oken pálenice
do židovského města. Zde hulákali a snad
i rozbíjeli kamením okna.
Když prošli dnešním náměstím Svobody,
chtěli se vrátit zpět na hlavní náměstí.
Tehdy stála mezi dnešním náměstím
Svobody a náměstím Dr. E. Beneše
tzv. židovská neboli Přerovská brána.
A v průjezdu pod ní zaujalo pozici pět
četníků, kteří sem byli posláni okresním
hejtmanstvím.
Z dodnes nezjištěných a zcela záhadných příčin tito ozbrojenci místo aby
nechali hulákající dav projít zpět na velké
náměstí a zde se rozptýlit či uklidnit, zatarasili mu cestu a na výkřik „Schiessen“
(střílet) vystřelili salvu do masy tehdy
snad už 1 500 lidí. A ještě záhadnější
zůstává, že se s touto salvou nespokojili, ale otočili se čelem vzad a znovu
vystřelili do skupiny lidí, kteří vše mírumilovně pozorovali na druhé straně brány
- na dnešním náměstí Dr. E. Beneše.
Střelba měla strašné účinky - na místě
zemřeli dva lidé (A. Turna a F. Halašková), oba rodiče nezletilých dětí, a v noci
zraněním podlehl ještě A. Prusenovský. Dále bylo osm osob zraněno těžce
a tři lehce. Poté četníci z brány prchli
a rozhořčený dav se dostal na náměstí,
kde vytloukal okna židovských domů
a drancoval židovské krámy. Nakonec se
lidé dostali zpět ke Graetzerově palírně,
kterou vypálili.
Večer přijely do Holešova vojenské
jednotky, které nastolily jakýsi klid, který

byl však porušen tragicky v den pohřbu tří obětí
dne 24. 10. 1899, kterého se zúčastnilo 3 000
lidí - kordonem vojska pronikl devatenáctiletý A.
Kudlík, který byl proboden bajonetem jednoho
vojáka a za několik hodin zemřel. Následující
vyšetřování bylo vedeno se snahou vyvinit
státní moc z jakékoliv odpovědnosti, z neadekvátně zasahujících četníků ani vojáků nebyl
nikdo potrestán, nikdy se nevyšetřilo, kdo dal
četníkům povel ke střelbě (okresní hejtman se
od tohoto rozkazu veřejně, vylepenými plakáty,
zcela distancoval), někteří zranění byli střeleni
broky, které ale četníci nepoužívali, takže zřejmě do davu střílel ještě někdo jiný. Naopak bylo
zatčeno a vzato do vazby 37 osob za podněcování nepokojů (včetně městského zvěrolékaře

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
L. Voláka), byli zde drženi 5 měsíců. Nakonec
stanulo před soudem jen 15 osob a 13 z nich
bylo odsouzeno k několikaměsíčním trestům.
Tyto události zanechaly v Holešově hořkost obyvatel jak vůči státní moci, která se
zachovala zcela neadekvátně a nespravedlivě, tak bohužel i proti Židům. Příbuzní a děti
obětí i osob, které byly vláčeny po soudech
a odsouzeny, zřejmě začali považovat Židy
za nepřátele a čekali na pomstu. Na druhou
stranu holešovští Židé se ještě více přimkli
k Rakousko-Uhersku a jeho strukturám, které
prokázaly, že Židy považují za spolehlivé, německy, a tedy prorakousky smýšlející občany
v moři nepřátelsky naladěných Čechů.
Události roku 1899 samozřejmě svým
způsobem zhoršily pozici holešovských Židů,
kteří stále častěji z Holešova odcházeli. Zatímco v roce 1900 bylo v Holešově 728 osob
hlásících se k německé národnosti (v drtivé
většině Židé) a 5 499 Čechů, v roce 1910 to
bylo už jen 417 německy mluvících Židů, ale

6 311 Čechů. Přesto ale židovská obec hospodářsky a kulturně prosperovala.
V letech 1893 - 1913 zde působil jako
rabín dr. Jakob Freimann, vynikající židovský
učenec a komentátor středověké rabínské
literatury. Po jeho odchodu (zemřel v roce
1937 ve Špindlerově Mlýně) byl rabínský úřad
v Holešova zrušen a dojížděli sem rabíni z okolních měst. V letech 1895 - 1919 žil v Holešově
jako řídící učitel na židovské - německé škole (nynější nám. Svobody 123) Max Winder,
česky píšící a k Čechům se hlásící židovský
spisovatel, jehož syn Ludwig (1889 - 1946),
který prožil v Holešově mládí, se řadí ke světově nejslavnějším německy píšícím židovským
spisovatelům úrovně např. Franze Kafky.
První světová válka zasáhla svým utrpením
a problémy tvrdě i Holešov. Loajální Židé samozřejmě podporovali oficiální rakouskou válečnou
politiku, zatímco Češi byli buď pasivní, nebo
čím dále tím více protiválečně naladěni. Oběti
na frontách přinesli čeští i židovští obyvatelé, je
pravda, že díky obchodnickým schopnostem
Židů se jich přece jen méně dotkly vážné zásobovací problémy potravinami, kterými trpělo
městské obyvatelstvo. Byrokratická mašinérie
Rakouska-Uherska, která krutě pronásledovala všechny skutečné i domnělé protiválečné projevy, dopadla i na obyvatele Holešova.
Nejvážnějším případem bylo zatčení a deportace 32 mladíků a chlapců z Holešova
v roce 1915, kteří byli vinou udavačů (a za ně
byli všeobecně označováni místní Židé) obviněni z narušení oslav dobyti města Ivangorodu rakousko-uherskými vojsky. Ve vězení
na Špilberku strávili čtvrt roku, poté byli pro
neexistenci jakýchkoliv důkazů propuštěni. Takovéto incidenty samozřejmě dále narušovaly
vztahy mezi Čechy a Židy v Holešově, a to až
do konce 1. světové války a vzniku samostatné
Republiky československé v roce 1918.
Karel Bartošek

Noční náměstí v Holešově v roce 2011. Foto Milan Jonák
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Thesaurus Hollesoviensis a První a poslední holešovský
Lichtenburk - 6. díl
V dnešním titulku uvozující další díl seriálu
jsme použili citát Tomáše Pěšiny z Čechorodu,
který ve svém Prodromu Moravographiae, tj.
Předchůdci Moravopisu (1663), se takto zmiňuje
o holešovské zámecké zahradě. O to výjimečnější
je tato zmínka, že Pěšina v této části svého vlastivědného pojednání významné moravské hrady
a zámky jenom vyjmenovává a pouze v případě
Holešova činí výjimku a zmiňuje se i o parku. Asi
jej zcela mimořádně zaujal, ale čím přesně? To
nás přivádí k otázkám, jaké byly proměny zámeckého parku během staletí. Jak asi vypadal park
v době svého založení, jak asi o sto let později
a jak na počátku 19. století?
Autorem mohutného holešovského zámku byl v polovině 17. století architekt italského
původu Filiberto Luchese, pracující v této době
u vídeňského dvora. Václav Richter, který určil
Lucheseho jako autora zámku, poukázal
i na jeho činnost jako projektanta vodních staveb (např. první projekt splavnění řeky Moravy). Z této jeho činnosti odvodil i autorství
a dobu vzniku zahradní dispozice s vodními
plochami. Ve starší literatuře je zřízení velké
francouzské zahrady připisováno Františku
Antonínu Rottalovi, což odpovídá době většího uplatnění kompozičních principů André
Le Nôtra, významného zahradního architekta působícího na dvoře krále Ludvíka XIV.
ve Versailles. Většina odborných publikací
uvádí, že se jedná u nás (údajně i ve střední
Evropě) o jediné takto monumentální založení Le Nôtreovského typu. Jak píše Otakar
Kuča ve své studii K vývoji zámecké zahrady
v Holešově: „Zřízení velkoryse komponovaného parku na ploše několika desítek hektarů
vedle konservativní stavby zámku lze stěží předpokládat v padesátých letech 17. století souběžně
s realizacemi klasických zahrad francouzských.“
Je tedy pravděpodobné, že členitá osová dispozice vodních kanálů a rozsah holešovské zahrady,
známé od poloviny 18. století z plánů, obrazové
dokumentace i ze zachovalého stavu, byly vytvořeny etapovým budováním celého zámeckého
komplexu od poloviny 17. století.
Není třeba zde podrobněji popisovat holešovský zámecký park. Pro většinu z nás je
důvěrně známým cílem příjemných pocházek,

ale stručný popis si zaslouží právě v souvislosti
se svým vznikem a postupným utvářením. Původní Luchesův půdorys zahrady z padesátých
let 17. století si můžeme představit jako parter
(část parku před průčelím budovy) s bazénem
uprostřed obklopený ze tří stran vodním kanálem.
Charakteristickou osnovu barokní vodní zahrady,
kterou tvoří osová dispozice kanálů ve formě
Neptunova trojzubce, máme zaznamenanou

SERIÁL
poprvé na plánu z poloviny 18. století. Zahrada
je obklopena rozsáhlými plochami užitkových
zahrad. Za časů F. A. Rottala byla velkorysá
prostorová koncepce vyzdobena ornamentálně
tvarovanými rostlinnými obrazci. Parter byl v čele

zámku doplněn galerií soch. Na něj na jedné
straně navazovala růžová zahrada s kruhovým
pavilonem. Po jeho obvodu byla síť tvarovaných
stěn, loubí a plůtků lemujících kanály a protkávající i přilehlé užitkové zahrady a štěpnice.
Na druhé straně navazovaly na parter ovocné
sady. Na konci zahrady byla umístěna obora pro
daňky s hvězdicovými průseky a dvěma umělými
kopci. Celá kompozice byla opticky „ukončena“
až na obzoru dominantou Hostýna. Náročná
údržba parku byla postupně zjednodušována, což
kromě změny estetických měřítek pravděpodobně

souvisí i s chudnutím posledních majitelů zámku.
Detaily zahradní úpravy se tak bohužel nezachovaly. Velkorysá kompozice byla zachráněna
v 1. etapě rekonstrukce podle návrhu Otakara
Kuči a za účasti Františka Košiny v letech 1956 1960, ve 2. etapě v letech 1964 - 1974 za vedení
Zdeňka Horsáka podle návrhu Dušana Riedla
z roku 1962, kdy byly nahrazeny i odumírající
jírovcové aleje lipovými.
Po popisu zahrady se vraťme k naší původní
otázce. Kde hledat dokumenty zachycující proměny zámeckého parku? V novější době jsou to jistě
fotografické snímky, ale pokud klesáme hlouběji
do minulosti, máme najednou pramenů méně
a méně. A tady může Městské muzeum a galerie
vytáhnout pomyslná esa z rukávu, protože opatruje tři akvarely anonymního autora namalované
okolo roku 1800, které zachycují podobu zámeckého parku právě v této době. Jejich výtvarná
hodnota není příliš vysoká, ale jsou skvělými
dokumenty, které nám umožňují pohlédnout
na holešovský zámecký park v době jeho největší slávy (a troufáme si říci, že i krásy). Pro
publikaci jsme vybrali obraz s inventárním číslem M-589, který zachycuje celkový pohled
na osu parku s pečlivě upravenými stěnami
živých plotů tvořícími tunely a loubí. Vpředu
se nachází již zmíněná sochařská galerie, kde
je na každé straně od osy po třech sochách.
Obraz je doplněn i o stylizované postavy dam
a pánů bavících se v parku. Malíř nezapomněl
obzor opticky zakončit dominantou svatého
Hostýna v této době ještě s polorozbořeným
chrámem. Všechny tři obrazy jsou malovány stejným stylem. Na druhém akvarelu
je pohled na altán v růžové zahradě a třetí
zachycuje pohled na trinitářský klášter s kostelem
sv. Anny a s budovami tvořícími hospodářské
zázemí zámku a parku. K tomuto cyklu patří
ještě šest dalších obrazů, ale ty již ve sbírkách
našeho muzea bohužel nejsou. Ještě několikrát
si při toulkách napříč fondy holešovského muzea
názorně ukážeme, že i výtvarná díla, tvořená ryze
subjektivní optikou umělce, jsou dokumenty své
doby. Jako takové je musíme při historické práci
zohledňovat.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Redaktor Holešovska vystavuje ve Společenském centru v Dobrušce
HOLEŠOV, DOBRUŠKA - S úspěchem
se setkala vernisáž fotografií Roberta Rohála,
která proběhla v pátek 4. listopadu v malém sále
Společenského centra v Dobrušce. Redaktor
Holešovska nyní i v Dobrušce představuje své
černobílé fotografické obrazy. Výstava, jejíž název zní Na perutích snů, potrvá do 9. prosince.
„Myslím, že mít výstavu v Dobrušce byla
dobrá volba,“ říká Robert Rohál. „Vernisáž otevřela Lenka Bendzová, která pak
předala slovo hlavnímu řečníkovi - Luboši Kubáčkovi. Ten, myslím, řekl o mé
tvorbě a mé osobě to podstatné. Hezký
byl i kulturní program - dívky z místní základní umělecké školy zahrály a zazpívaly
klasiku. Spokojený jsem s prostorem - je
nádherný, maximálně vyhovující světlem
i velikostí. Potěšila i hojná účast. Kromě
jiných se dostavil i dobrušský pan starosta
Petr Tojnar stejně jako pan Petr Dujka, majitel zámku v Doudlebách nad Orlicí. Velice
vděčný jsem panu Pavlu Štěpánovi, který
mi pomohl se samotnou instalací a vůbec
po technické stránce - ale šlo to hladce.
V Dobrušce totiž mají vymyšlený důmyslný
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systém - a tak celá instalace byla hračka, a ne
jak na Křivoklátě, kde jsem instaloval dvanáct
hodin nonstop... A poděkovat musím jak panu
Pavlu Koblížkovi z Restaurace U F. L. Věka,
který připravil výborné občerstvení, tak Vinotéce
Hanáček Holešov, která dodala skvělé víno.“
Na své prezentaci v Dobrušce představuje
výběr ze své poslední tvorby. Vedle ukázek

ze dvou kolekcí nazvaných Marlene a Andělé
kolem nás zde vystavuje volnou tvorbu z letošního roku.
„Jsem ráda, že se tato výstava vůbec koná,
ostatně i celé aranžmá prostoru je velmi zdařilé.
V Dobrušce totiž výstava podobných fotografických obrazů ať už tematikou, či zpracováním
dosud nebyla,“ nechala se slyšet jedna z návštěvnic Vlaďka Svobodová.
Za letošní sponzorskou podporu
je ale holešovský fotograf vděčný také
firmám Tepelné hospodářství Holešov,
Technické služby Holešov, Typoservis
Holešov a OMSA Holešov a v neposlední
řadě i Městskému úřadu Holešov, kterým
tímto děkuje.
Na začátku příštího roku by měl Robert Rohál vystavovat v Praze a v Kroměříži, potom ve Zruči nad Sázavou.
Od dubna do října 2012 by měl mít výstavu na zámku v Doudlebách nad Orlicí.
V Holešově by chtěl svou novou kolekci
představit v březnu.
Jana Zapletalová
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012 pro
děti, mládež i dospělé je k dispozici na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři TYMY
a na stránkách www.tymycentrum.cz.
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 - 18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 14.00
- 18.00
ZVEME VÁS
19. 11. KURZ COUNTRY TANCŮ - pro děti
i dospělé - 15.00 - 18.00
Výuku povedou tanečníci skupiny KENTUCKY
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 VALAŠSKU - od 8.30 a 10.15 pro děti MŠ a žáky ZŠ,
pestrý adventní program
25. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- od 16.00 na zahradě TYMY, pokračování v tělocvičně - vystoupení dětských folklorních souborů
- pro veřejnost
25. 11. - 27. 11. SVĚTLEM SRDCE - pro dospělé,
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, zájemci,
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
1. 12. BESEDA O ZDRAVÉM VAŘENÍ - od 16.00,
přednáší: Ing. Olga Graclíková, vstupné: 50,-, přihlášky do 28.11.
2. 12. MIKULÁŠ S ALBERTEM - 15.00-17.00
v Albertu
3. 12. FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADEB - soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-hopu,
tanečních formacích i scénickém tanci - od 9.00
3. 12. POPELKA - muzikál na ledě - odjezd
v 17.00 z Holešova
6. 12. MIKULÁŠ V TYMY - pro členy kroužků od 16.00 do 17.00, připraveny hry, soutěže
a malá diskotéka, pro členy kroužků „Mikulášská
nadílka“
5. 12. VÁNOČNÍ ČTENÍ - LETOPISY NARNIE od 15.00 do 16.00

6. 12. VÁNOCE DEBRUJÁRŮ V TYMY - od 15.30
do 17.00, ukázka pokusů
8. 12. OZDOBNÉ BALENÍ DÁRKŮ - od 16.00
do 17.00
9. 12. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI od 15.00 odpoledne na nám. Dr. E. Beneše - tato
akce je součástí celorepublikové soutěže „České
děti čtou s Ježíškem“ a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte poslat
Ježíškovi své přání a zároveň překonat loňský rekord - balónky s přáním od nás obdržíte zdarma
10. 12. PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH
BENJAMÍNKŮ - od 10.00 v tělocvičně TYMY
10. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM - 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 vystoupení dětí z kroužků, vánoční nadílka pro
členy kroužků
15. 12. VÁNOČNÍ DÍLNY - od 16.00 do 17.30,
výroba vánočních dárků pro své blízké, cena:
20,-/výrobek
17. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ - odjezd v 9.00 z AN
Holešov, přihlášky do 8. 12., cena: 530,-/os.
18. 12. ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNÍ - od 9.00
na nám. Dr. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků,
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky.
20. 12. VÁNOČNÍ ČAJÍRNA - 16.00 - 17.30,
cena: 10,27. 12. TURNAJ V BOWLINGU - od 10.00
do 14.00, pro děti od 5 do 18 let, startovné: 150,20. 2. - 24. 2. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU
- „ŠMOULOVÉ NA HORÁCH“- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, cena: 2.550,-/dítě,
2.950,-/dospělý, přihlášky do 7.1.
KULTURA V BRNĚ A V PRAZE
27. 12. Mary Poppins - Městské divadlo Brno
- cena: 830,-/dospělí, 540,-/děti, studenti, důchodci. Odjezd v 15.00 z AN Holešov, rezervace
do 25.11.
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
vánoční dárek!
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty!
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce,
páry i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 15.1. Vítěze čekají super ceny!
DÍVKA ROKU 2012 - holky, dívky a slečny, přijďte
ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá. Holky,
hlaste se! Základní kolo 23. ročníku celostátní soutěže „Dívka roku“ proběhne 29. 1. v TYMY, soutěž
je určena dívkám ve věku 13 - 15 let (přihlášky do
9. 1.) Čekají vás úžasné zážitky a hodnotné ceny.
ŠMOULOMANIE POKRAČUJE - během měsíce
listopadu můžete získat body za účast na akcích
TYMY a tím získat sadu šmouloplacek.
POZOR! Od 21. 11. do 5. 12. - Pošta Ježíškovi
- denně od 15.00 do 17.00 - Chceš, aby ti Ježíšek

poslal dopis, přijď k nám, my ti s tím poradíme
a pomůžeme. Domů ti přijde dopis od Ježíška.
SBÍRKA - PLYŠÁK PRO RADOST - do 30. 11.
můžete nosit do TYMY plyšové hračky - vyprané
a vyčištěné, které udělají radost dalším dětem charitativní sbírka.
POMÁHÁME
Zapojili jsme se do sbírky pro Anetku. Sbíráme
vršky od PET lahví, které můžete nosit denně
do TYMY. Děkujeme všem, kteří se již zapojili!
Ve spolupráci s ČČK bylo zahájeno vaničkování
- pro děti od 6 týdnů do 1 roku - informace a přihlášky na tel. 777 627 440.
SPONTÁNNÍ AKTIVITY
Pondělí - pátek od 14.00 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).
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné
oslavy, schůze apod. Cena pronájmu: jídelna: 60,-/
hod., kuchyňka: 60,-/hod.
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY
PO - PÁ 7.30 - 18.00
V TYMY se konal 2. ročník taneční soutěže
„O VŠETULSKOU LENTILKU 2011“
V sobotu 5. listopadu 2011 pořádalo Středisko
volného času - TYMY ve spolupráci s TK Gradace
2. ročník soutěže ve sportovním tanci O VŠETULSKOU LENTILKU 2011. V průběhu celého dne se
zde vystřídalo 280 tanečních párů různých věkových a výkonnostních kategorií od dětí a juniorů až
po seniory. Soutěžilo se ve standardních a latinskoamerických tancích. Celkem proběhlo 23 druhů
soutěží, rozdalo se 46 zlatých, 46 stříbrných a 46
bronzových medailí. Nejúspěšnější taneční páry
TK Gradace byly Matěj Butula a Anna Starečková,
kteří obsadili 1. místo v kategorii junior IC - jak
ve standardu, tak v latinskoamerických tancích.
Třetí místo Adam Bakala a Barbora Nesvadbová
- junior IC v latině. Petr Kotek a Viktorie Kuncová
- 1. místo ve standardu - junior IIB. David Baďura
a Monika Bzonková - 2. místo ve standardu i latině - Junior IIB. František Kulhavý a Ladislava
Kulhavá - senior D - třetí místo ve standardu.
Velkou radost nám udělaly domácí páry. Martin
Dubický a Monika Zapletalová - 6. místo ve finále
latinskoamerických tanců. Jakub Vybíral a Lucie
Bakalová - 1. místo v kategorii junior IC ve standardu a 6. místo ve finále latinskoamerických tanců. Všetulská lentilka byla velkou zkušeností pro
začínající taneční páry, které si vyzkoušely v silné
konkurenci a před zraky diváků i poroty své první
taneční krůčky. Velkou pochvalu si zaslouží Marek
Sedlář a Klára Nováková, Vilém Mlýnek a Anna
Gregušová, František Přikryl a Lucie Kopčová,
Kryštof Slanina a Karolína Vaclachová. Přejeme
všem tanečníkům, aby se jim v nastávající sezóně
dařilo a tanec jim přinášel radost a uspokojení.
Děkuji tanečnímu klubu Gradace za pořádání této
velké a náročné akce. Poděkování si zaslouží také
všichni, kteří nám přispěli sponzorsky - Nestlé,
Milan Sadílek, Zdeněk Matela, Jana Zapletalová.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli
při zajištění a organizaci akce. Velký dík patří
Lidušce Polišenské za pořízení dokumentace.
Druhý ročník je úspěšně za námi a už nyní se
těšíme na příští ročník 2012.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

21

www.holesov.cz

hole‰ovsko 21/2011

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na listopad 2011
Beletrie
BALABÁN, Jan - Povídky: Souborné vydání
povídkové tvorby jednoho z nejvýznamnějších
českých autorů posledního dvacetiletí.
BANÁŠ, Josef - Zastavte Dubčeka!: Biografický román, příběh člověka, který překážel
mocným.
BAUER, Jan - Hvězda Valdštejnova srdce:
Historický romantický příběh z období třicetileté války.
BROOKS, Geraldine - Stvořitelé a spasitelé: Strhující, velkoryse rozvržený román
o spletitém putování iluminovaného židovského
rukopisu napříč pěti staletími.
CUNNINGHAM, Michael - Za soumraku: Nejnovější román oblíbeného amerického autora,
mistra dialogů, ve kterém bravurně rozehrává
románovou hru.
DENEMARKOVÁ, Radka - Kobold: Dvojromán, dva příběhy v jedné knize jako dva živly
- voda a oheň. Volně navazuje na knihy „A já
pořád, kdo to tluče“ a „Peníze od Hitlera“.
GILBERT, Elizabeth - V dobrém i ve zlém:
Pokračování bestselerové knihy a úspěšného
filmu „Jíst, meditovat, milovat“ s Julií Roberts
v hlavní roli.
KOSINSKI, Jerzy - Nabarvené ptáče: Druhé
vydání autobiografického románu amerického
autora polského původu líčí osud malého židovského chlapce během druhé světové války.
McBAIN, Ed - Kalypso: Další detektivní příběh
z 87. revíru.
McCANN, Colum - Zoli: Román světoznámého irského prozaika přibližuje osudy Romů
v zemích východního bloku na ploše téměř
celého 20. století.
McDOUGALL, Christopher - Born to run.
Zrozeni k běhu: Světoznámý bestseller o běhání, o zapomenutém národu a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců světa.
NEFF, Ondřej - Rekvalifikační kurz: Groteskní horor z ryze českého prostředí
PROCHÁZKOVÁ, Lenka - Za Fidelem
na Kubu: Kniha je reportáží a zároveň i románem o současné Kubě.
SAKS, Elyn R. - Střed se hroutí zevnitř:
Autorka popisuje ohromnou výzvu, kterou pro
ni představuje boj s duševní chorobou - schizofrenií.
SVELAND, Maria - Zahořklá megera: Báječný román švédské autorky, v němž se bezpochyby najde většina unavených, vyhořelých,
rozmrzelých a smutných zahořklých meger.
TAJEMSTVÍ stržené masky: Skrytá tajemství
a nevysvětlitelné záhady jsou tématem třicátého svazku edice České povídky.
WINTER, Leon de - Právo na návrat: Román je mrazivě aktuálním poselstvím o Izraeli
v roce 2024.
Naučná literatura
BARNARD, Marina - Drogová závislost a rodina: Kniha je výsledkem výzkumů týkajících
se nejen závislosti na návykových látkách, ale
především vlivu zneužívání návykových látek
na celý rodinný systém.
CIBULKA, Aleš - Černobílé idoly a jiní:
Kniha přináší kromě textů z Cibulkových pamětnických kalendářů o hvězdách stříbrného
plátna i naprosto nové a dosud nepublikované
informace.
CINGER, František - Český osud: Naše
20. století očima spisovatelů - Arnošta Lustiga, Adolfa Branalda, Josefa Škvoreckého,
Jiřího Stránského, Zdeňka Mahlera, Egona
Bondyho aj.
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HAY, D. - Evropa pozdního středověku
1300-1500: Oblíbená příručka profesora dějin
středověku z univerzity v Edinburghu.
JANOŠKA, Martin - Minerální prameny
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Publikace se zabývá významnou složkou neživé
přírody - minerálními prameny.
KOLÁŘ, Michal - Nová cesta k léčbě šikany:
Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně
a nové metody k jejímu řešení.
McLUHAN, Marshall - Jak rozumět médiím:
Kniha esejů, ve kterých světově proslulý kanadský literární a kulturní historik, filozof a kritik chápe
média velmi široce. Zahrnuje do nich nejen noviny, rozhlas a televizi, ale i písmo, knihtisk atd.
ORZEL, Chad - Jak naučit svého psa fyziku:
Profesor fyziky, blogger a pejskař, s humorem
a lehkostí vysvětluje svému psovi i lidským
čtenářům klíčové otázky spojené s kvantovou
mechanikou.
RICHARDS, Keith - Život: Autobiografie člena
skupiny Rolling Stones, ve které s odzbrojující
otevřeností vypravuje příběh svého života.
SVĚT byznysu: Publikace je průřezem světové ekonomiky a obchodu.
SZCZYGIEL, Mariusz - Udělej si ráj: Nová
kniha autora bestselleru Gottland, tentokrát
o současném Česku.
ZVELEBIL, Jan - Na vandru s Reflexem.
VI.: Postřehy lidí, kteří poznali cizí země nejen
z okna hotelu. V pořadí již šestý výběr reportáží
ze stejnojmenné rubriky časopisu Reflex.
Knihy pro dětské čtenáře
BREZINA, Thomas - Pirátská parta. Tajemné podzemí: Staňte se novými městskými
piráty a vydejte se za dobrodružstvím s Chili,
Pepperem, Indigem a pejskem Yuuto.
BŘEZINOVÁ, Ivona - Kluk a pes: Příběh
o přátelství kluka Juliana a jeho psího osobního
asistenta Césara.
DISNEY, Walt - Piráti z Karibiku. Na vlnách
podivna: Prostřednictvím obrazového průvodce se vydejte s kapitánem Jackem Sparrowem
na jeho nejnovější výpravu.
HOROWITZ, Anthony - Horory na dobrou
noc. 3: Deset hororových povídek, jejichž
hrdiny jsou hlavně děti.

přednáška
UTAJOVANÉ
SKUTEČNOSTI
Ve kterých aspektech
se zmýlil Darwin
aneb
Proč držet neudržitelnou
hypotézu?

LANCZOVÁ, Lenka - Kde končí svět: Vtipný dívčí román o tom, že hranice dospělosti
není dána věkem, natož úderem patnáctých
narozenin.
LUKAVSKÁ, Milena - Kde je doma Hajaja: Víte, kde bydlí skřítek Hajaja? Znáte jeho
kamarády? Ne? Tak to si musíte přečíst tuhle
knížku!
POHÁDKY z venkova: Seznamte se s úžasnými zvířátky, která žijí na farmě U modrého
zvonku.
PRCHALOVÁ, Eva - Hromnice aneb Příběh tajemné stopařky: Hlavní hrdinka se
jmenuje Hromnice, protože se na Hromnice
narodila. Žije s maminkou a tátou a vymýšlí
si příběhy... .
PROCHÁZKOVÁ, Iva - Uzly a pomeranče:
Příběh o statečnosti, odpovědnosti a o první lásce, příběh, ve kterém velkou roli hrají
koně.
SAMKOVÁ, Zuzana - Simba, dítě Afriky:
Příběhy tří malých lvíčat žijících v Africe.
ŠTÍPLOVÁ, Ljuba - Zlaté příběhy Čtyřlístku.
1992-1993. Desátý díl velkých souborných knih
Čtyřlístku, který obsahuje komiksové příběhy
z let 1992-1993 včetně proslulé dvoustovky.
TOFIELD, Simon - Simonův kocour na toulkách: Celosvětově známý čtyřnohý hrdina,
který má více než 50 milionů fanoušků na You
Tube, se vydává na toulky.
WILSON, Jacqueline - Miláčkové: Kniha
o dvou rozdílných dívkách a jednom neobvyklém přátelství.
Další knižní novinky a fond knihovny
na www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
mks.holesov.cz
IŽ

Dotisk publikace
o holešovské hraběnce
Už v roce 2008 vyšla v rámci edice Knihovnička Holešovska brožura Roberta Rohála,
která pojednává o životních peripetiích holešovské hraběnky Barbory Wrbnové (1892 - 1962).
Autor publikace, která se v těchto dnech už
dočkala druhého dotisku, na základě svědectví
její rodiny a dalších pamětníků převyprávěl
příběh ženy, jejíž život nebyl vůbec jednoduchý. Vyprávění je navíc doplněno o vzpomínky
pamětníků (Jiří Zapletal, ing. František Rafaja,
Eva Miláčková, Antonín Ryška, Anděla Dohnalová, Dr. Lubomír Bartošek, Olga Wiedemannová-Svobodová, Miroslav Neumann...), kteří
hraběnku znali či potkali.
Čtyřicetistránková brožura nazvaná „Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové“, ve které nechybí spousta dobových
fotografií, by se měla objevit jak v Městském
informačním centru, tak v hlavní pokladně holešovského zámku.
JZ

Přednášející: Pavel Kábrt
Kdy: 28. 11. 2011 v 17 hodin
Kde: Drive Club kina Svět
Pořadatel: KC Holešov,
MKS Holešov
Vstupné dobrovolné

PLYŠÁK PRO RADOST
SVČ Tymy a Parlament dětí a mládeže vyhlašují charitativní sbírku Plyšák pro radost.
Vyprané a vyčištěné plyšové hračky a miláčky noste do 20. 11. 2011 do SVČ Tymy.
Děkujeme.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svatby
Kateřina Machalová - Holešov
Jakub Bednárek - Bořenovice

Alena Hilšerová - Nový Jičín
Otto Gross - Holešov

Irena Šubová - Holešov
Martijn Bertram Scholten
- Nizozemí

Kateřina Tučková
- Zlín-Malenovice
Vojtěch Linhart - Lechotice

Zdeňka Marková - Zlín
Jan Pražan - Zlín

Petra Nevřalová - Roštění
Jaromír Dítě - Rymice

Ivana Vychodilová - Holešov
Kamil Košina - Holešov

Pavlína Perútková - Pravčice
Bohumil Ptáček - Kojetín

Michaela Mlynárčeková
- Slovenská republika
Roman Fašina - Bystřice
pod Hostýnem

Jana Konečná - Brno
Radomil Lozrt - Viničné Šumice

Veronika Havlíková - Holešov
Roman Vilím - Holešov
Martina Barkóciová - Holešov
Libor Mrázek - Holešov
Iva Řezníčková - Bystřice
pod Hostýnem
Ondřej Šťavík - Holešov
Monika Byjová - Holešov
Jiří Tureček - Holešov
Pavla Nohýlová - Holešov,
č. Tučapy
Karel Vydra - Žeranovice

Alena Kublová - Holešov
Tomáš Matěna - Sendražice
Narození
Jasmine Alemi - Holešov,
č. Količín
Patrik Maxián - Holešov
Jindřich Munster - Holešov
Natálie Hejníková - Holešov
Barbora Štěrbová - Holešov
Aneta Bartoníková - Holešov
Eliška Kalvodová - Holešov,
č. Dobrotice
Kristýna Kolářová - Holešov
Aneta Kopečková - Holešov
Nikol Machovská - Holešov
Emily Mikulíková - Holešov

Štěpán Ondrašík - Holešov
Jakub Weigel - Holešov
Jubilanti
Listopad
Marie Mičková - Holešov
Vlasta Slavíková - Holešov,
č. Žopy
Ladislav Stolář - Holešov
Ludmila Jedličková - Holešov
Marie Hublíková - Holešov
Jaroslav Láník - Holešov
Marie Adámková - Holešov
Kristina Odstrčilíková
- Holešov, č. Žopy
Miroslava Strnadová - Holešov
Bohumil Šindelek - Holešov
Alois Kundera - Holešov, č. Žopy
Božena Hladišová - Holešov
Miroslav Mikeška - Holešov
František Kubík - Holešov,
č. Količín
Ludmila Holinková - Holešov
Hedvika Hamšíková - Holešov
Alois Žák - Holešov
Božena Baďurová - Holešov
Marie Šimčíková - Holešov
Vlasta Mlčáková - Holešov
Alena Neradilová - Holešov
Jaroslav Bílek - Holešov
Ludvík Foltýn - Holešov
Jarmila Nelešovská - Holešov
Anna Svobodová - Holešov

Úmrtí
Blažena Krajčová- Holešov
Vladislav Šenkeřík - Holešov
Josef Šebík - Holešov
Eva Dvorníková - Holešov
Stanislav Večeřa - Holešov
Jana Pechová - Holešov
Ondřej Pánik - Holešov
Milada Miklíková - Holešov
Jaroslava Letochová - Holešov
Vlastimila Očadlíková - Holešov
Maria Krejčí - Holešov
Stanislav Věrný - Holešov

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

2
1
0
2

novoročenky

originální motivy
online objednávky
kvalitní zpracování
dotisk textu a loga zdarma
cena od 4,20 Kč
Sleva 10% ná výrobu novoročenek
slevový kód: 102012

www.pfko.cz
Expresní tiskárna Typoservis, Masarykova 650, 769 01 Holešov

Že kapka poezie nikoho nezabije...
KRÁL PODZIMU
Do bělostné mlhy
zahalen
sestoupil
král podzimu

LISTOPAD
Zlaté listí
prochvívá
náladu
chladných dní

Listopad

a sluneční
paprsek
váhavý

Přichází
a na zlatém oltáři
spadaného listí
začíná
oběť díkůvzdání

se usměje
možná, snad
(z básnické tvorby Jany Ledinové,
ilustrační foto Robert Rohál)
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TIP PRO VÁS
Petr Dvořáček: Naše nejkrásnější historické ZAHRADY
Celkem šest stran barevných fotografií z holešovského zámeckého
parku přináší výpravná publikace Petra Dvořáčka Naše nejkrásnější
historické zahrady. V knize, kterou před časem vydalo nakladatelství
Rubico a která nepostrádá ani zajímavý slovní doprovod, však najdeme
i další nádherné snímky ze zámeckých zahrad, například také z Kroměříže, Bučovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Milotic, Náchoda, Sychrova,
Krásného Dvora nebo Telče.
Text a ilustrační foto Robert Rohál
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Výtvarné práce žáků holešovských škol na téma
Erbenovy Kytice a Erbenových pohádek

Prodám štěňata, stáří 3 měsíce - očkovaná. Cena 800,- Kč. Rodiče:
fena - belgický ovčák, pes - německý ovčák.
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Holešovské holky jsou po podzimní části na prvním místě
FK Holešovské holky : TJ Slovan Ostrava
3 (2:0) 1
Domácímu celku, který mohl v případě vítězství přezimovat v čele tabulky, se utkání nevyvedlo podle představ. Domácí hráčky působily
velmi nervózně a nejistě, v osobních soubojích
postrádaly důraz. Hosté plně využívali skutečnosti, že kostru jejich sestavy tvoří střídavě startující hráčky z prvoligového Baníku. Hra Ostravy
vycházela z výborně organizované defenzivy,
která dobře zakládala útočné akce a především
na levé straně přečíslovala obranu Holešova.
V předfinální a finální fázi si však hráčky Ostravy
v první půli nevěděly rady a nevytvořily si jedinou
větší příležitost. Holešov se dlouho nemohl dostat do hry, ze středu hřiště nevycházela kloudná
rozehrávka, hráčky se uchylovaly k nakopávání,
které nemohlo přinést pozitivní efekt. Až ve 40.
minutě dala míč na zem Šebestová, která následně prošla soupeřovou polovinou a vybojovala
rohový kop. K jeho exekuci se postavila Šilhárová, jejíž centr na zadní tyč, s přispěním hostující
obránkyně, usměrnila do sítě Dvorníková. O pár
chvil později prožil stadion Na Střelnici malé
déjavu. Šebestová opětovně pronikla po levé
straně a vybojovala roh. Šilhárová znovu centro-

vala na zadní tyč, kde Dvorníková opět předstihla
hostující obránkyni a zajistila svému týmu šťastné
dvoubrankové vedení.
V úvodu druhé půle se utkání vyrovnalo, nasazení hostů mírně opadlo, čehož domácí využili
ke zvýšení náskoku. Krásný samostatný průnik
po pravém křídle zakončila Mrázková střelou
do vybíhající brankařky, která však míč vyrazila
tak nešťastně, že se od padající Mrázkové odrazil
do branky. Po čtvrthodině hosté opět ožili a pokusili se zvrátit vývoj zápasu. Většina útočných akcí
však končila bez nebezpečnějšího zakončení.
Zdramatizování tak přišlo až po hrubých chybách
Holešova. Nejprve domácí zbytečnou rukou darovali hostům přímý volný kop u postranní čáry,
poté nepohlídali odražený míč, který osamocená
hráčka Ostravy nádherně napálila skrze klubko
hráček přímo do šibenice bezmocné Gulánové.
Po této brance se tlak Ostravy stupňoval, míč
několikrát nebezpečně prolétl malým vápnem,
vždy však skončil buď v zámezí, nebo rukách
brankařky. Výborný zákrok předvedla Gulánová,
když udržela tvrdou ránu z 12 metrů. V nervózním závěru už se Ostrava neprosadila, domácí
si tak připsali cenné tři body a zakončili sezonu
bez porážky.

K poslednímu utkání podzimní části
MSLŽ nastoupila holešovská děvčata proti
ostravskému Slovanu ve složení: Gulánová
- Holcová, Voždová, Dvorníková, Houdková
- Mrázková, Kovaříková, Šilhárová, Vlčková
(Hošková) - Kocurková (Heglasová), Šebestová.
Tabulka
1.

Hol. holky

19:4

19

( 7)

2.

Jihlava

20:11

17

( 5)

3.

FC Brno

20:15

14

( -1)

4.

Bruntál

11:11

14

( -1)

5.

Hodonín

17:14

13

( 1)

6.

Sl. Ostrava

17:20

13

( -2)

7.

Horní Heršpice

25:19

11

( -4)

8.

Brumov

11:17

11

( -1)

9.

Val. Meziříčí

5: 25

7

( -8)

Olomouc

8:17

6

( -6)

10.

Jeden ze soubojů v pokutovém území.

Stolní tenisté z Holešova uspěli
v krajském kole
Již podruhé se zúčastnilo
družstvo chlapců z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov krajského
přeboru ve stolním tenise družstev.
Zástupci každého okresu Zlínského kraje tentokrát bojovali o postup
do republikového finále, které se
v letošním roce koná v Holicích.
Gymnazisté stejně jako vloni zůstali krůček před vítězstvím, jež si
vybojovala ZŠ Okružní Zlín. Tým
gymnázia tvořili Libor Liška, Michal
Gábriž a Ivo Navrátil, lídrem celku

byl opět jednoznačně Libor Liška.
Momentálně největší holešovská
naděje v tomto odvětví sportu trénuje a hraje ve Zlíně a v současnosti patří tomuto hráči 10. příčka
v celorepublikovém žebříčku hráčů
do 18 let. Holešovským hráčům
patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i města.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

Dívčí fotbalový klub Holešov, poslanec PSP ČR Josef Smýkal a Olympia o.s.
Vás zvou na

4. ročník mezinárodního turnaje v halové kopané žen Mikulášský turnaj,
který je zároveň charitativní akcí.
Tato akce proběhne 26. listopadu 2011 od 9 hodin ve sportovní hale 1. Základní školy Holešov a zúčastní
se jí týmy z České republiky, Slovenské republiky a Polska.
Výbor DFK Holešov
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Fotbalisté Holešova přezimují pouhé
dva body za třetím místem
FC Slušovice - SFK ELKO Holešov
1 0:0 1
Také v posledním podzimním utkání (předehrávka jarní části) hráči Holešova nezklamali,
i když při troše štěstí mohli dovézt ze Slušovic
tři body. Již ve 2. minutě šel sám na brankáře
Juříka Uruba, ale trefil jen nohy gólmana. Po
celých prvních patnáct minut předváděli hosté
dobrý fotbal. Domácí měli největší šanci v 19.
minutě, kdy Cuřík napálil míč do tyče. Hosté
měli v první půli asi tři šance, dostat se do vedení se jim však nepodařilo. Na opačné straně
dominoval brankář Krejčí. Ve druhé půli bylo
na hřišti vidět víc. V 51. minutě se po hrubém
zaváhání v rozehrávce Holešova domácí dostali do vedení. Střelcem branky byl Elšík - 1:0.

Slušovice se však dlouho z vedení neradovaly. Obraně domácích unikl Marek a vyrovnal
na 1:1. Domácí měli ještě velkou šanci v 76.
minutě, ale Krejčí míč za záda nepustil. Další
šance hostí zůstaly také nevyužity. Domácí
předvedli zákeřnou hru, kterou hlavní rozhodčí
Ondřej Subík ohodnotil šesti žlutými a jednou
červenou kartou. Za urážky dokonce nechal
vyvést trenéra Slušovic Elšíka na tribunu. Na
pomezí asistovali rozhodčí Tkadlec a Březáček.
Utkání sledovalo 70 diváků.
Sestava Holešova: Krejčí - Kostov,
Charuza, Roubalík, Bačík - Sumec, Sedlařík,
Munster, Marek - Olša, Uruba. Střídání - 61.
Hausknecht za Urubu, 78. min. Očadlík za
Bačíka, 90. min. Machálek za Olšu.
(hr)

Krajská fotbalová soutěž bude mít pouze
čtrnáct účastníků
Holešov (frs) - Počet účastníků krajské
fotbalové soutěže ve Zlínském kraj by se měl
snížit. Zatímco letos je v tabulce 16 týmů, od
příští sezóny by jich mělo být pouze 14. Podle
vyjádření krajského fotbalového svazu pro média by tak měla z krajského přeboru do nižších
soutěží sestoupit minimálně tři družstva. Pro
týmy ohrožené sestupem je to po první částí sezóny 2011/1012 nepříjemná informace.
Týká se zejména Valašského Meziříčí, Hluku,
Dolního Němčí, Velkých Karlovic a Bystřice pod
Hostýnem. Naopak klidný může být před zimní
přestávkou celek SFK ELKO Holešov, který je
se ziskem 26 bodů na 6. místě tabulky, přičemž
na třetí místo holešovským fotbalistům chybí
pouhé dva body.
„Změny jsme vyhlásili už před rokem, rozhodli jsme se pro ně na základě požadavků

samotných klubů, které odehrají za rok o čtyři
zápasy méně a ušetří díky tomu na dopravě
a rozhodčích,“ říká sekretář krajského svazu
Radovan Lukáš. Jak dodal, jednodušší bude
rovněž sestavit termínovou listinu. V týdnu se
bude hrát maximálně krajský pohár a odložené zápasy. Při vysokém počtu utkání fotbalisté často nastupovali na hřiště s povrchem
na samé hranici regulérnosti nebo se musela
hrát vložená kola uprostřed pracovního týdne.
Mnohdy tak byl problém zabezpečit dostatek
hráčů. To potvrdil i dlouholetý lídr holešovského
áčka Milan Roubalík. „Snížení počtu účastníků osobně vítám. Vkládané zápasy uprostřed
týdne znamenaly pro řadu hráčů komplikace
v zaměstnání. Navíc je možné, že sestup slabších týmů povede ke zkvalitnění soutěže,“ uvedl
Milan Roubalík.

Tabulka krajského
přeboru
(po podzimní části
a jarní předehrávce)

1. FC Morkovice
16
12
2
2
50:19
2. ČSK Uherský Brod
16
9
4
3
29:19
3. FK Luhačovice
16
8
3
5
31:25
4. FC RAK Provodov
16
8
2
6
34:24
5. SK Boršice
16
8
2
6
33:25
6. SFK ELKO Holešov
16
7
5
4
24:21
7. FC Slušovice
16
7
4
5
24:16
8. 1. Valašský FC
16
7
4
5
27:28
9. Sokol Kateřinice
16
7
3
6
29:37
10. Vigantice web
16
6
3
7
24:30
11. FC Vsetín web
16
6
3
7
19:30
12. FK Bystřice p. Hostýnem
16
4
3
9
23:26
13. FC V. Karlovice + Karolinka
16
3
5
8
19:25
14. Dolní Němčí
16
4
2
10
21:33
15. Spartak Hluk
16
4
1
11
19:28
16. Valašské Meziříčí B web
16
3
4
9
18:38

38

14

31

7

27

3

26

2

26

2

26

2

25

1

25

1

24

0

21

-6

21

0

15

-9

14 -10
14 -10
13 -11
13 -11

Fotbalisté Holešova mají za sebou úspěšný podzim. Přezimují o pouhé dva body za
třetím místem a v jarní části mohou svádět
úspěšné boje o umístění v nejvyšších patrech tabulky.

Mladší žáci v čele
1.

Holešov

10

8

1

1

53 : 5

2.

Slavičín

10

8

1

1

47 : 9

3.

Juřinka

10

7

1

2

46 : 13

4.

Ratiboř

10

6

2

2

38 : 24

5.

Hor. Bečva

10

3

4

3

29 : 30

6.

Štítná n/Vl.

10

3

3

4

17 : 29

7.

Fryšták

10

3

1

6

21 : 39

8.

Val. Klobouky

10

2

3

5

22 : 48

9.

Vlachovice

10

2

1

7

14 : 30

10.

Hulín

10

2

1

7

27 : 46

11.

Paseky Zlín

10

2

0

8

19 : 60

V sobotu 29.10. sehráli mladší
žáci SFK ELKO HOLEŠOV poslední mistrovský zápas krajské
soutěže v podzimní části. Na svém
hřišti přivítali celek z Hulína. Kluci
opět potvrdili své kvality a soupeře
přehráli vysoko 8:0, když je od
větší prohry zachránil skvěle chytající gólman Hulína. Po podzimní

části vedou kluci krajskou soutěž
o skóre před Slavičínem. Velký
dík patří trenérovi panu Lindovi za
obětavost a rodičům za podporu.
Už teď se těšíme na jarní zápasy. Střelci Holešova: Batoušek
14, Karol 12, Barot 9, Pastrnek
8, Malčík 4, Horák 2, Frlajz 2,
Úlehla 1.

Trenér - Linda, hráči - Mlčák, Pastrnek, Horák, Pašteka, Karol,
Batoušek, Malčík, Barot, Úlehla, Frlajz, Herník.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Čtyřiačtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 19/2011, přičemž všichni poznali, že jde o píseň „Stín
katedrál“ (hudba Karel Svoboda, text Ivo Fischer), kterou jako první natočili Václav Neckář a Helena
Vondráčková. Náš čtenář Ladislav
Drábek nám napsal, že písničku natočil
Václav Neckář také se svým bratrem
Janem. Zpíval ji také Petr Muk, písnička
zazněla i ve filmu Rebelové v podání
Bohuše Matuše a Zuzany Norisové.
Matuš si ji zazpíval i s Golden Kids v TV
pořadu Blízká setkání Václava Neckáře.
První vylosovanou je Jana Sklenářová
z Prusinovic, druhou Petra Štěpánková
z Roštění - obě si pochutnají v restauHelena Vondráčková
raci Kanada v Holešově.
a Václav Neckář.
Za správně vyluštěné SUDOKU
pošleme volné vstupenky do kina Svět Davidu Beňovi z Horního Lapače
a Dagmar Markové z Martinic. Všem šťastným výhercům redakce srdečně
gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička
jmenuje a kdo ji zpívá...?
„Silnicí E 5, tou auta kolik let už nejezdí. Z dálky slyšíš vlak a sem
tam náklaďák, když přibrzdí. Jen lesní vřes smí v tichu kvést, na cedulích můžete číst...“
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

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Akce na nejbližších 14 dnů

Zpěvák Dan Bárta zazpívá v Holešově
24. listopadu.

• Pátek 18. 11. diskotéka, DJ Čapson
- restaurace Retro od 20 hod.
• Sobota 19. 11. romantická komedie Půlnoc
v Paříži - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
• Neděle 20. 11. rodinná komedie Saxána
a Lexikon kouzel
- kino Svět od 15.30, 17.30 a 19.30 hod.
• Středa 23. 11. Pavla Jazairiová,
beseda - Městská knihovna od 19 hod.
• Středa 23. 11. Starosta města Holešova
Zdeněk Janalík zve všechny občany na besedu na téma Hospodaření města a plánované
investice - přízemí kina Svět od 17 hod.
• Čtvrtek 24. 11. Dan Bárta & Robert Balzar
Trio, velký sál zámku od 20 hod.
• Pátek 25. 11. August, august, august, cirkusové představení - kino Svět od 19 hod.
• Sobota 26. 11. Koncert - 10. výročí pěveckého sboru Plamínek, koncert
- sala terrena od 16 hod.
• Sobota 26. 11. 3. Podzimní ples 1. ZŠ
Holešov - zámek od 19.30 hod.
• Neděle 27. 11. Rozsvícení vánočního
stromku na náměstí Dr. E. Beneše v 17.00 hod.
vystoupí skupina Žopanka či Banana Vox
• Středa 30. 11. rodinná animovaná komedie
Šmoulové - kino Svět od 17.00 a 19.30 hod.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1800 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Naše
zajímavé
noviny
do každé
rodiny!

DISKOTÉKA
DJ ČAPSON
pátek 18. 11. 2011
od 20 hodin
v restauraci RETRO
v Holešově

Fantastické taneční kreace nabídl nedávno
v TYMY 2. ročník taneční soutěže
O všetulskou lentilku 2011.

