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Holešov (frs) - Vánoční strom 
na holešovském náměstí je ozdo-
ben kilometrem světelných řetězů 
a září na něm deset tisíc nízko- 
výkonných žárovek. „Začali jsme 
s přezbrojováním vánoční výzdoby 
na moderní leddiodové úsporné 
osvětlení. To zatím svítí na vánoční 
hvězdě na holešovském zámku,“ 
sdělil Miroslav Kunc, jehož firma 
EMKa již více než deset let vánoční 
výzdobu Holešova zajišťuje. Sou-
částí vánočního stromku je také 

Na vánočním stromu září deset tisíc žárovek

zvonkohra, která je kvůli zachování 
nočního klidu od 22 hodin do šesti 
hodin ráno vypnutá.  Délka světel-
ných řetězů výzdoby Holešova čítá 
zhruba pět kilometrů. Na vánočním 
osvětlení pracovali zaměstnanci fir-
my již od 1. října. „K instalaci výzdo-
by používáme plošinu technických 
služeb a zejména techniku Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov, díky 
čemuž městu šetříme náklady,“ uve-
dl majitel firmy. Výzdoba Holešova 
bude krášlit město do Tří králů.    

Co vy na to, pane starosto?
Zastupitelstvo města Holešova zrušilo veřejnou 
soutěž o nejvhodnější návrh na zastavění části 
lokality ulice Školní v části u Novosadů. Proč se 
tak stalo? Co vy na to, pane starosto?

„Výběrová komise doporučila zastupitelstvu jako 
vítěze soutěže společnost Firoinvest Fryšták. Tato 
společnost městu nabídla za pozemky v části Školní 
ulice mezi Novosady a ulicí Sušilova 7,5 milionu korun. 
Firma však trvala na tom, že částku zaplatí postupně. 
Čtyři sta tisíc do 30 dnů od podepsání smlouvy a zby-

tek až po vydání stavebního povolení na zástavbu pozemků. 
Pokračování na str. 3

VÁNOČNÍ STROMKY 
PRODEJ KAŽDÝ DEN

AGROMARKET DOBROTICE

V neděli vpodvečer byl na holešovském náměstí rozsvícený vánoční strom. Je na něm umístěna také vánoční 
kometa, kterou si můžete rozsvítit pomocí sms. Podrobnosti na str. 3. Foto František Sovadina. Více foto 
na www.holesov.cz

Nová vyhláška
Zastupitelstvo města na svém 

posledním zasedání schválilo novou 
vyhlášku o nakládání s odpady. Celé 
znění dokumentu najdete na str. 2.

Plamínek slavil
Slavnostní koncert u příleži-

tosti 10. výročí založení dětské-
ho pěveckého sboru Plamínek 
se konal v sobotu 26. listopadu 
vpodvečer v holešovském zámku.  
Podrobnosti najdete na str. 10 a na 
www.holesov.cz.

Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy se konají 

na náměstí Dr. E. Beneše v sobotu 
3. prosince. V neděli 4. prosince se 
pak budou konat na stejném místě 
trhy s ukázkou řemesel. 

Zhruba padesát lidí přišlo na 
podzimní besedu starosty Holešova, 
která se konala v kině Svět. Podrob-
nosti o průběhu tohoto setkání si 
můžete přečíst na stranách 3 a 4.  

Starosta besedoval 
s občany města
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Obecně závazná vyhláška 
města Holešova  č. 3/2011 o sta-
novení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Holešo-
va se na svém zasedání dne 21. 
11. 2011 usneslo vydat podle usta-
novení § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších  předpisů  a ustanovení 
§ 17 odst. 2 zákona č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vy-
hláška):

Článek 1
Předmět vyhlášky

Vyhláška stanovuje systém 
shromažďování, sběru,  přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálního odpadu (dále jen na-
kládání s komunálním odpadem) 
a systém nakládání se stavebním 
odpadem vznikajícím na území 
města, tj. na katastrálním území 
Holešov, Všetuly, Dobrotice, Tu-
čapy, Količín a Žopy. 

Článek 2
Systém třídění komunálního 
odpadu

Komunální odpad se třídí 
na složky podle následujícího 
systému:

a) využitelný odpad (papír, 
nápojové kartony, kovy, sklo, plas-
ty a jiné)  b) nebezpečné složky 
komunálního odpadu (vyřazené 
léky, chemikálie, obaly od che-
mikálií, a jiné) c) objemný odpad 
(nábytek, koberce, matrace, ko-
čárky a jiné objemné předměty) 
d) odpad ze zahrádek a veřejné 
zeleně  e) směsný odpad (po vytří-
dění využitelného, nebezpečného, 
objemného odpadu a odpadu ze 
zahrádek a veřejné zeleně)

 
Článek 3
Určená místa pro odkládání ko-
munálního odpadu

Město Holešov určuje tato 
místa pro odkládání komunálního 
odpadu:

a) využitelný odpad
• sběrné nádoby umístěné 

na veřejném prostranství Všetuly
1. Za Cukrovarem - naproti 

domu č.p. 210 2. Palackého -  par-
koviště hypermarketu TESCO 3. 
Sokolská - naproti domu č.p. 75 4. 
Dukelská - na parkovišti u Rusa-
vy naproti obchodu Rosnička 5. 
Slovenská - na parkovišti naproti 
domu č.p. 295 6. Hanácká - vedle 
domu č.p. 335 7. Ovocná - naproti 
domu č.p. 415 Holešov

8. Novosady - před domem 
č.p. 1365   9.  Novosady - u  su-
permarketu Jednota 10. Novosady 
- u Domu s pečovatelskou službou 

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o nakládání s odpady

11. Novosady - před domem č.p. 
1642 12. Havlíčkova - u Mini Mar-
ketu 13. Palackého - na parkovišti 
u obchodu Penny Market 14. Pa-
lackého -  u autobusového nádraží 
15. U Letiště - vedle domu č.p. 
1152 16. U Letiště - před domem 
č.p. 1195 17. Tovární - u supermar-
ketu Albert 18. Grohova - na parko-
višti mezi obchodem Šmak a Luko 
19. Malá - vedle domu č.p. 91  20. 
Vítězství - vedle domu č.p. 302 21. 
Příční - na parkovišti u centra pro 
seniory 22. Holajka - vedle domu 
č.p. 184 23. nám. Sv. Anny - u prů-
chodu na nám. Dr. E. Beneše 24. 
Masarykova - u restaurace Pumpa 
25. Dvorní trakt domů Bezručova 
1401 - 1403 26. Zlínská - na parko-
višti u supermarketu Billa 27. Tyr-
šova - naproti domu č.p. 1458 28. 
Luhy - u železniční trati. Žopy - 29. 
před obchodem 30. u točny autobu-
su. Dobrotice - 31. před obchodem. 
Količín - 32. u parčíku. Tučapy - 33. 
před bývalým obchodem.

Sběrné nádoby jsou označeny 
podle druhu odpadu: plasty (žluté 
kontejnery), sklo (zelené kontej-
nery), papír a nápojové kartony 
(modré kontejnery). Na barevné 
sklo jsou určeny sběrné nádoby 
celé zelené, na bílé sklo jsou urče-
ny sběrné nádoby bílé nebo zelené 
s bílým poklopem.

• Odpadové centrum (ul. Květ-
ná), jehož provozovatel odebírá 
využitelný odpad v souladu s pro-
vozním  řádem

• výkupny surovin, které vyku-
pují využitelný odpad dle provozní-
ho řádu: Jiřina Hradilová, Sadová 
1368, Holešov, ALLMETAL s.r.o., 
Samostatnost 1348, Holešov,  Jo-
sef Petráš, Dobrotice, areál Agro-
bazaru, K - INDUSTRIES CZ s.r.o., 
Tovární 1248, Holešov.

• sběrná místa mobilního sběru, 
a to v den svozu, který bude v před-
stihu oznámen na úřední desce a in-
formačních tabulích, v místním tisku 
„Holešovsko“, popř. na letáčcích, 
v místních částech  rozhlasem 

• specializované obchody 
a veřejné budovy (např. školy), 
pokud je v nich organizován sběr 

b) nebezpečné složky komu-
nálního odpadu  

• Odpadové centrum (ul. 
Květná), jehož provozovatel ode-

bírá nebezpečný odpad v souladu 
s provozním řádem

• sběrná místa mobilního sbě-
ru, a to v den svozu, který bude 
v předstihu oznámen na úřední 
desce a informačních tabulích, 
v místním tisku „Holešovsko“, popř. 
na letáčcích, v místních částech  
rozhlasem

• lékárny -  Lékárna Pod Věží 
s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 41, Ho-
lešov, Lékárna, Palackého 972, 
Holešov, LÉKÁRNA ATAKAMA s.r-
.o., Sušilova 1505, Holešov.

• specializované obchody 
a veřejné budovy (např. školy), 
pokud je v nich organizován sběr 

c) objemný odpad
• Odpadové centrum (ul. Květ-

ná), jehož provozovatel odebírá 
objemný odpad v souladu s pro-
vozním řádem

• sběrná místa mobilního sbě-
ru, a to v den svozu, který bude 
v předstihu oznámen na úřední 
desce a informačních tabulích, 

v místním tisku „Holešovsko“, popř. 
na letáčcích, v místních částech 
rozhlasem

d)  odpad ze zahrádek a ve-
řejné zeleně 

• sběrné nádoby pro odpad 
ze zahrádek a veřejné zeleně 
umístěné v odpadovém centru 
(ul. Květná)

• sběrná místa mobilního sbě-
ru, a to v den svozu, který bude 
v předstihu oznámen na úřední 
desce a informačních tabulích, 
v místním tisku „Holešovsko“, popř. 
na letáčcích, v místních částech 
rozhlasem

e) směsný odpad
• sběrné nádoby umístěné 

na stálých stanovištích o objemu 110 
litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1 100 litrů 

• sběrné nádoby (odpadko-
vé  koše) rozmístěné na veřejném   
prostranství, s výjimkou odpadu 
vznikajícího v domácnostech a při 
podnikatelské činnosti.

Článek 4
Svoz komunálního odpadu

Svoz směsného odpadu zajiš-
ťuje oprávněná osoba 1krát za tý-
den, svoz skla minimálně 1krát 
za měsíc, plastů minimálně 1krát 
za týden, papíru minimálně 1krát 
za  týden.

Článek 5
Nakládání se stavebním 
odpadem

Po vytřídění stavebního odpa-
du lze jednotlivé složky nabídnout 
k využití:

a) sběrně nebo výkupně suro-
vin (kov, sklo) b) provozovateli zaří-
zení na využití stavebního odpadu 
(např. Zlínské cihelny s.r.o.)

c) odběratelům nebezpeč-
ných složek v souladu s jejich 
provozním řádem

Nevyužitelné  části staveb-
ního odpadu lze odstranit pouze 
v zařízeních, která odebírají tento 
odpad v souladu se svým provoz-
ním řádem, na vlastní náklad.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.Touto vyhláškou se zru-
šuje obecně závazná vyhláška 
č. 2/2010, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpa-
dem, která byla schválena Zastu-
pitelstvem města Holešova dne  
13. 9. 2010.

2. Tato obecně závazná vy-
hláška nabývá účinnosti dnem  
1. 1. 2012.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města Holešova

Bc. Jaroslav Chmelař
místostarosta města Holešova

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

Novou obecně závaznou vyhlášku města Holešova o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem schválilo na svém posledním jednání zastu-
pitelstvo města. Nová vyhláška byla předložena a schválena ze 
dvou důvodů. 

1. V areálu Technických služeb Holešov, s.r.o. v Květné ulici 
bylo otevřeno nové odpadové centrum a současně byl zrušen sběrný 
dvůr v Tučapské ulici. 

2. V odpadovém centru byla zprovozněna nová třídicí linka. 
Do žlutých kontejnerů lze tedy odkládat nejen PET láhve, ale veš-
keré obalové plasty. O obou těchto skutečnostech již Holešovsko 
v minulosti informovalo. 

(frs)
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Zhruba padesát občanů přišlo ve středu 
23. listopadu vpodvečer do přízemí kina Svět 
na pravidelnou besedu se starostou a dalšími 
představiteli města. V úvodu starosta Zdeněk 
Janalík přítomné seznámil s hospodařením měs-
ta v posledních letech, s výší zadlužení města 
a prioritními investičními akcemi. Velká část 
více než dvouhodinové debaty se nesla ve zna-
mení připravované revitalizace Amerického 
parku, kde by měl vzniknout prostor pro aktivní 
odpočinek občanů všech věkových kategorií. 
Na besedu přišla řada Holešovanů, většinou 
bydlících v blízkosti této lokality. Mnozí z nich 
vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem revitalizace 
parku v jeho připravené podobě. Kritikům se 
nelíbí zejména skutečnost, že součástí záměru 
je i výstavba zastřešeného umělého kluziště 
a že součástí stavby bude i kácení vzrostlých 
stromů. Podle nich by se navíc peníze, které 
mají být takto investovány, mohly využít na po-
třebnější věci. Na straně druhé však na besedě 
zazněly také názory, které záměr města chválily 
a obhajovaly. Starosta města Zdeněk Janalík 
opakovaně upozornil, že záměr revitalizace 
Amerického parku je dlouhodobě připravovanou 
akcí, kterou podpořila drtivá většina zastupitelů 

Na besedě s občany se hovořilo hlavně o Americkém parku

Na dotazy občanů odpovídali starosta Zdeněk Janalík a místostarostové  
Jaroslav Chmelař a Rudolf Seifert.

města. Zdůraznil zároveň, že dvacetimilionová 
dotace, kterou město dostane od státu, může být 
použita pouze na tento projekt. Starosta zároveň 

přítomné ubezpečil, že jejich připomínky znovu 
přednese na jednání zastupitelstva.  Podrobnos-
ti přinášíme v zápise z této besedy.

Besedu zahájil starosta  
PaedDr. Zdeněk Janalík. Úvodem 
seznámil občany s hospodařením 
města v uplynulých pěti letech, a to 
zejména v oblasti majetku města 
a investičních akcí. Informoval pří-
tomné o tom, že pro zbytek volebního 
období si Zastupitelstvo města Hole-
šova vytyčilo tyto priority: realizace 
kanalizace Tučapy - Količín, jihový-
chodní obchvat a Americký park. 
Diskuse občanů
1. Jak velký zisk má zámek při 

Zápis z besedy s občany konané dne 23. 11. 2011 v kině Svět
pořádání akcí, příp. kdo je spon-
zoruje?

Provozovatelem zámku je 
příspěvková organizace Městské 
kulturní středisko Holešov. Ná-
jem nebytových prostor v zámku 
a ostatní náklady s akcí spojené 
hradí ten, kdo akci pořádá. 
2. V případě koncertu Magda-
leny Kožené byly problémy se 
vstupenkami, kdy se prodávaly 
až v Brně, a tyto měly různou 
hodnotu.

Město prodej vstupenek neza-
bezpečuje. Vstupenky jsou k dis-
pozici v Informačním centru v Ho-
lešově. V případě koncertu M. Ko-
žené pořádající agentura prodávala 
vstupenky v síti předprodeje Ticket- 
pro v Holešově i v jiných městech. 
Město Holešov však dohodlo s touto 
agenturou, že určitý objem vstupe-
nek bude k dispozici výhradně pro 
občany Holešova se slevou.
3. Kdy se bude spravovat chod-
ník v ul. Sušilova (naproti poli-

klinice) a jak zde bude vyřešeno 
parkování vozidel?

Parkování je v této lokalitě 
řešeno na parkovišti za poliklini-
kou. Výhledově se uvažuje o tom, 
že toto parkoviště bude rozšířeno. 
Oprava chodníku bude provedena, 
až město najde volné finanční pro-
středky. Předpokládáme, že po re-
alizaci jihovýchodního obchvatu 
by mělo dojít k úpravě dopravní 
situace ve městě.

Pokračování na str. 4

Součástí výzdoby vánočního stromku na holešovském náměstí 
je i vánoční kometa z dílny ELKO EP. Každý si ji může rozzářit 
po zaslání sms na telefonní číslo 777 478 371 ve tvaru Hvezda 
svetlusce. Za každou odeslanou sms společnost ELKO EP věnuje 
na konto Světlušky 7,- Kč. Cena 1 sms je dle operátora a tarifu 
odesílajícího. Na konci doby adventní společnost ELKO EP zveřejní 
počet zaslaných sms a obnos věnuje nadaci.

Pomozte potřebným

Pokračování ze str. 1
Vedení města se však domníva-

lo, že v takovém případě zájemce pře-
náší své podnikatelské riziko na měs-
to, a proto rada města navrhla, aby 
byla soutěž zrušena. Zastupitelstvo 
Holešova mělo na situaci stejný názor, 

Část Školní nebyla prodána

Co vy na to, pane starosto
a proto návrh rady schválilo. Pozemky 
ve Školní ulici jsou lukrativní, město 
v nich má uloženu hodnotu a rozhod-
ně je nemusíme prodávat za každou 
cenu. Nový záměr na jejich prodej by 
měl být zveřejněný na prosincovém 
jednání zastupitelstva.“ (sov)
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Právě před rokem bylo 
zvoleno v komunálních 
volbách Zastupitelstvo 
města Holešova. Jak 
hodnotíte dosavadní 
činnost zastupitelstva 
od loňských komunál-
ních voleb?  
Zdeněk Janalík - zastupi-
tel ODS, starosta města

Zastupitelstvo města 
Holešova má za sebou rok práce od posledních 
komunálních voleb. Podle mého názoru to byl 
především rok snahy o konstruktivní přístup při 
jednání. Navzdory různým osobním postojům 

Jaký byl rok práce holešovského zastupitelstva?
a názorům politických stran si myslím, že zastu-
pitelé se snaží najít věcná řešení konkrétních pro-
blémů. O tom ostatně svědčí i samotná hlasování. 
Strategická usnesení jsou vždycky schvalována 
drtivou většinou hlasů. Nikdy se nestalo, že by 
pro město důležité rozhodnutí prošlo například 
většinou jednoho hlasu. To je důsledek toho, že 
vedení města dlouho před samotným hlasováním 
vyjednává všechna zásadní rozhodnutí na nej-
různějších úrovních se zástupci všech politických 
klubů. Navíc jde v drtivé většině případů o taková 
rozhodnutí, která naplňují v minulosti schválenou 
dlouhodobě přijatou koncepci rozvoje města. Na-
opak při hlasování o záležitostech nekoncepčního 
charakteru je běžné, že uvnitř jednotlivých klubů 

se hlasuje rozdílně, zatímco stejná stanoviska 
jsou patrná napříč politickým spektrem. 

Při pohledu na vyhrocené vztahy v samo-
správných orgánech jiných měst si nesmírně 
vážím pracovní a konstruktivní atmosféry, která 
na jednáních Zastupitelstva města Holešova pa-
nuje. Osobně si myslím, že je to kromě jiného prá-
vě důsledek dlouhodobě nastavené a realizované 
koncepce rozvoje města, ale také skutečnosti, 
že složení zastupitelstva je přirozeně, průběžně 
a v rozumné míře obměňováno novými tvářemi. 
Právě po loňských volbách se do zastupitelstva 
dostala řada nových a mladších kolegů. Ti se vel-
mi aktivně zapojili do práce a podle mého názoru 
budou dlouhodobým přínosem pro město.            

(Pokračování z minulého 
čísla)
Právě před rokem bylo 
zvoleno v komunálních 
volbách Zastupitelstvo 
města Holešova. Nováč-
ků v zastupitelstvu jsme 
se při této příležitosti 
zeptali, jak si představo-
vali práci v holešovském 
zastupitelstvu a jaká byla 

realita, s níž se v posledním roce potkali. 
Luděk Hradil - zastupitel ODS, člen rady    

S činností zastupitelstva jsem se podrobně 
seznámil již v minulých letech jako pravidelný 
účastník v pozici předsedy osadního výboru Žopy. 
Pohled zevnitř je samozřejmě odlišný. Je to dáno 
větší zodpovědností při rozhodování a zejména 
hloubkou obeznámení se s podstatou jednotlivých 
problémů projednávaných bodů.  

Dokončení ze str. 3
4. Jaká je v současné době celková výše 
zadlužení města?
Celková výše zadlužení města činí 40 mil. Kč 
a tento dluh je splácen ve splátkách.
5. Jaké má město vyhlídky na nové veřejné 
WC? Zazněl požadavek na umístění informač-
ní tabule, kde se WC nachází.
Za zrušené WC na nám. Sv. Anny náhrada již ne-
bude. Občané mohou využívat WC v Městském 
informačním centru, při větších akcích v kině Svět, 
případně v areálu zámku.
6. Téma revitalizace Amerického parku.
a) Část přítomných občanů nesouhlasila s ká-
cením stromů v Americkém parku v souvislosti 
s jeho připravovanou revitalizací. Kritizovali, že se 
dlouhá léta do Amerického parku neinvestovalo. 
Požadavek občanů zněl, aby se před zahájením 
stavby nezačalo kácet! Bylo poukázáno na funkč-
nost obdobného parku v Přerově (Michalov).
b) Část přítomných občanů (zejména z ul. Bez-
ručova) nesouhlasila s výstavbou kryté haly (klu-
ziště) a rozhodnutí zastupitelstva města považují 
za špatné.  Domnívají se, že byli o této věci málo 
informováni. Poukazovali na to, že v námitkách 
k územnímu řízení bylo 500 občanů proti koncep-
tu města.  Dále poukazovali na to, že v projektu 
je uvedena trafostanice a dieselagregát, jejichž 
hlučnosti se obávají.
Očané navrhovali: použít peněžní prostředky ur-
čené k výstavbě haly na opravu zámku, opravu 
chodníků, obnovu zeleně v parku, halu vybudovat 
v jiné lokalitě Holešova (Havlíčkova ul.), využít jako 

Zápis z besedy s občany konané dne 23. 11. 2011
kluziště blízké Orelské hřiště (u rest. Kanada), 
přehodnotit projekt revitalizace Amerického parku, 
vypracovat studii dopadu výstavby haly (kluziště) 
na životní prostředí, svolat jednání občanů, na kte-
rém se bude více prezentovat celý projekt.
c) Část přítomných občanů naopak vyslovila názor, 
že je potřebné, aby občané města měli možnost 
odpočinku v kulturním prostředí a podpořili zvažo-
vanou výstavbu právě v Americkém parku.
Vedení města (PaedDr. Janalík, Mgr. Seifert, Bc. 
Chmelař) a přítomní členové zastupitelstva města 
(L. Hradil, Bc. Slovenčíková, Mgr. Ságnerová) 
obhajovali rozhodnutí ve věci revitalizace Americ-
kého parku s tím, že to není uzavřená záležitost, 
ale že se k tomu budou zastupitelé ještě vracet. 
Zdůraznili, že výstavba kryté haly (kluziště) byla 
předmětem posledních volebních programů vět-
šiny politických stran. A zastupitelé naplňují jen 
to, co občanům v tomto volebním programu slíbili. 
Za vykácené stromy se uvažuje s náhradní výsad-
bou, a to nejen v Americkém parku, ale i v jiných 
lokalitách města Holešova. 
Členka zastupitelstva města Mgr. Ságnerová pou-
kázala na to, že je nutné vytvořit v rámci prevence 
kriminality pestrou nabídku volnočasových aktivit. 
Realizace zmiňované výstavby haly (kluziště) je 
prvním krokem v boji s kriminalitou. 
7. Pro koho jsou určeny byty, které se staví 
v ul. Bořenovská (objekt bývalého statku)?
Objekt bývalého statku koupil soukromý inves-
tor, který zde hodlá vybudovat bytové domy 
a byty v těchto domech bude nabízet k prodeji 
či pronájmu občanům v tzv. střední třídě. Město 

jednalo s investorem, který mu sdělil, že byty 
vzhledem k jejich hodnotě nebudou sloužit jako 
byty sociální. V této souvislosti odkázal starosta 
na článek ve čtrnáctideníku Holešovsko a na ve-
řejné prohlášení investora.
8. Kritika na rozsah péče o zeleň  - zejména 
v zámeckém parku. Požadavek, aby stromy 
(kaštany) byly ošetřeny proti klíněnce jírovco-
vé. Připomínka k rozšiřujícím se holinám v zá-
meckém parku, vznesen požadavek na jejich 
zalesnění. Občané navrhují, aby město využilo 
možnost získání dotace na revitalizaci zeleně 
ze Státního fondu životního prostředí.
Město investuje ročně 2,5 mil. Kč do údržby stro-
mů, o kácení stromů rozhoduje odbor životního 
prostředí na základě odborného posouzení.
9. Proč není prováděn odvoz odpadků, úklid 
a údržba parku ve Všetulích? V parku se 
projevuje vandalismus mládeže. Občan žádá 
o zvýšený dohled městské policie. 
Údržba a úklid parku se pravidelně provádí. Park 
byl před dvěma lety kompletně opraven. Občané 
byli vyzváni, aby  si všímali svého okolí a v přípa-
dě, že zjistí jakékoliv závadové chování  občanů, 
upozornili vandaly  na to, že ničí společné hodnoty  
anebo to oznámili na městskou policii.
10. Požadavek na vyžádání studie o životním 
prostředí ve věci průmyslové zóny včetně se-
známení obyvatel Holešova s jejím obsahem. 
Studii zpracovává Zlínský kraj a po dokončení 
bude zveřejněna.
11. Požadavek občana z ulice Jiráskova 
na její opravu.

Nově zvolených zastupitelů jsme se zeptali:
Jak se naplnily vaše představy o práci zastupitelstva?

ODS se po vítězných volbách zaměřila 
na sestavení pevné a zodpovědné koalice tak, aby 
bylo možné zajistit naplnění volebního programu. 
Ten je mimochodem hodně podobný jiným pro-
gramům. Logicky známe všichni ty nejdůležitější 
potřeby a přání našich spoluobčanů. Názorová 
shoda VŠECH členů zastupitelstva je patrná 
z průběhu projednávání a výsledků hlasování. 
To je asi nejpříjemnější překvapení v nové funkci.  
Plnění programu tak není otázkou politické orien-
tace, ale především možnostmi danými finanč-
ním rozpočtem. Rozpory v některých otázkách 
jsou dány spíš různým zaměřením, odborností, 
schopností podstoupení rizik nebo generačním 
zařazením jednotlivých zastupitelů, což je samo-
zřejmě dobře pro vyvážený výsledek rozhodnutí.

Priority zastupitelů jsou myslím též většinově 
shodné. Vzpomenu- li jihovýchodní obchvat, revi-
talizaci a vybudování sportovního centra v Ame-
ričáku, průmyslovou zónu, kanalizaci Tučapy 

- Količín, chodníky ve městě, ale i na Letišti nebo 
Novosadech či kruhový objezd u gymnázia, určitě 
nebudu originální. 

Připomeňme si, že mimo jiné musíme plně 
akceptovat kroky minulých vedení, rozvíjet to, co 
již bylo započato dříve, a zároveň rozhodovat tak, 
aby bylo možné na naši práci navázat. Některá 
naše rozhodnutí mohou být naopak ovlivněna 
přísně účelově směrovaným přísunem finančních 
prostředků. 

Je před námi složité období financování roz-
jetých projektů spojené s ne zrovna optimistickou 
předpovědí vývoje financí. Musíme se v mnoha 
věcech uskromnit, zlepšit hospodaření s měst-
ským majetkem, z minima vytěžit maximum. Ur-
čitě se shodneme, že si chceme udržet vysokou 
úroveň kultury ve městě, na kterou můžeme být 
v posledním období  právem hrdí.  Pro mě osobně 
je také hodně důležitý nastavený směr sbližování 
centra města s přilehlými obcemi.   
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Ze zápisu v kronice:
„V únoru 1945 byla vysazena v blízkosti 

Pojizeří ruská zpravodajská skupina (GRUPA 
ROZVĚDČÍKŮ OROL) vedená kpt. Černovem. 
S touto skupinou navázali spojení majitelé chaty 
Sylva, kteří od té doby až do konce války bydleli 
trvale na chatě. Rozvědčíci Malinovský a Jaša 
byli na chatě Sylva každý den a my jsme pro 
skupinu zajišťovali životní potřeby a požadované 
zprávy a informace.“ Napsáno v červenci 1977.

„1990 - Hned úvod roku lze nazvat otřes-
ným. Státní lesy v průběhu ledna při stahová-
ní dřeva středem osady ničily, co jim přišlo 
do cesty. Snad pod vlivem nové situace 
doslova demolovaly vše, co bylo v cestě až 
1-2 m na soukromých pozemcích. Po delším 
čase sehráli chataři spolu s OPS Přerov fot-
balové utkání proti místní jedenáctce Žopy. 
V říjnu se opakovalo to co na počátku roku 
v mnohem větší míře a ještě bezohledněji. 
Sotva jsme stačili odstranit lednové ško-
dy, lesní závod znovu a ještě důkladněji 
zdemoloval, co se dalo, na pozemcích nás 
osadníků. Přes naše protesty a proti dohodě 
používají tu nejtěžší techniku, kterou mají. 
100 mm traverzu zlámali jako párátko.“

„V roce 1937 se rozhodla parta kluků 
ze Žop, že si postaví chatu. Za pomoci otce 
Sedláčka a dalších stál za rok nato v pěkném 
údolí Podjezeří malý srub, který dal základ 
dnešní chatové osadě,“ stojí v úvodu kroniky 
chatové oblasti ve Zlatém údolí, kterou začal 
psát v roce 1973 jeden ze zdejších chatařů 
Jaroslav Pavelka. Kronikář retrospektivně zdo-
kumentoval vývoj osady od roku 1938 do roku 
1973 a následně pak do kroniky zapisoval 
každoročně důležité události, které se udály 
v tomto romantickém údolí, ležícím v lese nad 
obcí Žopy. Kronika obsahuje vedle samotného 
textu také kresby a fotografie a poslední zápis 
v ní je z počátku roku 1994. „Chatová osada 
byla založena v pěkném údolí mezi lesy v ka-

Kronika popisuje půl století života chatové osady ve Zlatém údolí
tastru Pojizeří, nedaleko osady Žopy, na úpatí 
Hostýnských vrchů. Její vznik se datuje od roku 
1938. Toho roku se usadili Fr. Sedláček (Frkoš), 
Fr. Úlehla, Js. Sedlář (Tulák), L. Sedlář (Kyčkrle) 
a L. Polepil (Lalák) v malém srubu, který za je-
jich pomoci postavil otec Sedláček, lesní dělník 
ze Žop. Srub měl 6x3 m i s verandou. V jediné 
místnosti dvě široké palandy nad sebou, malá 
kamínka, petrolejka a z bedýnek stlučené skříň-
ka a lavice. Vnitřek i venek kulatina, mech jako 
tepelná izolace, a to vše dal okolní les. Tento 
prostý malý srub dal základ dnešní chatové 
osadě. Ještě v témže roce se začaly stavět 
další chaty,“ stojí v kronice. 

Ze zápisu v kronice je však patrné, že 
soudržný život v osadě se začal měnit po roce 

1989.  „…Osadu ovládá strach, nezájem, nad-
řazenost a apatie. Kde jste, chataři? Situace 
posledních let mne dnes přesvědčila, že další 
pokračování (i když je to škoda) v psaní kroniky 
za stavu, v jakém se osada ocitla, již nemá 
cenu. Proto dneškem, to je od 1. 1. 1994, s jejím 
psaním končím. Snad se časem najde někdo, 
kdo bude chtít pokračovat. Rád mu kroniku 
předám,“ napsal na závěr Jaroslav Pavelka. Ne-
našel se však nikdo. A tak před několika týdny 
přinesl někdejší kronikář zajímavé dokumenty 
na Odbor školství a kultury Městského úřadu 
v Holešově. Možná se najde někdo, kdo si bude 
chtít historickými materiály zalistovat. 

František Sovadina         

„Vzpomínám na mládí pro-
žité ve Zlatém údolí. Odkud je 
název, ani nevím, ale zlaté časy 
to byly. Pěkné přátelství bez roz-
dílu věku, potlachy, táboráčky 
za zvuků krásných písní, různé 

hry, karnevaly při dechovce, miku-
lášské nadílky na Učňovské chatě, 
volejbal, ohromné fotbalové mače, 
túry na Hostýn a po okolí, jedno 
střídalo druhé. Dnes se divím, jak 
jsme to všechno stihli. Mnoho přá-

tel je dnes rozeseto po celé vlasti 
nebo navždy odešli, a tak zbyly 
jen ty vzpomínky. Vždyť na takové 
jako strejda Smažil, děda a bábina 
Markovičovi, Johan Zedků a další 
se nedá zapomenout. Celá ta léta 

na chatách (bylo jich 18) v údo-
lí se nedají ani vypsat. Napsal 
jsem jen malý zlomek velikého 
dění.“ 

Jaroslav Pavelka 
20. 1. 1974 
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V pátek 18. listopadu se 
v holešovském centru pro seniory 
konal seminář s názvem „Nekalé 
obchodní praktiky (nejen) vůči se-
niorům“. Seminář uspořádala pro 
veřejnost Holešova poslankyně 
Evropského parlamentu Olga Se-
hnalová a jeho účelem bylo poskyt-
nout seniorům praktické informace 
o nekalých obchodních praktikách 
obchodníků, které jsou zaměřeny 

Europoslankyně Sehnalová uspořádala seminář pro seniory
o nekalých obchodních praktikách

na tuto rizikovou skupinu obyvatel. 
Celou akci zahájila ředitelka CpS 
Mgr. Ivana Bozděchová, dalšími 
hosty byli mj. poslanec PSP ČR 
Josef Smýkal, místostarosta měs-
ta Bc. Jaroslav Chmelař a členka 
Zastupitelstva města Holešova 
Mgr. Svatava Ságnerová. 

Samotným seminářem pro-
vázel přítomné seniory z Holešova 
i jeho okolí včetně samotného CpS 

vrchní rada České obchodní inspek-
ce Zdeněk Krul, který srozumitelně 
vysvětloval téměř pěti desítkám pří-
tomných občanů způsoby nekalých 
praktik, se kterými se běžně v ži-
votě mohou setkat; každý si navíc 
odnesl domů tištěnou příručku se 
základními radami a kontakty, jak 
řešit vzniklé konfliktní situace.

Děkuji za všechny přítomné 
organizátorům za realizaci besedy 

a věřím, že věkové skupině seniorů 
bude i nadále věnována pozornost  
- vždyť jsou to naši rodiče, praro-
diče - prostě lidé, kteří mají právo 
užívat si zaslouženého důchodo-
vého odpočinku a před nekalými 
praktikami by měli být naší společ-
ností chráněni a bráněni.

Mgr. Svatava Ságnerová, členka 
Zastupitelstva města Holešova

První listopadovou středu přijala spousta 
lidí pozvání na tradiční den otevřených dveří  
2. Základní školy Holešov. Některé zajímalo, jak 
škola vypadá, jiní došli s nostalgickými vzpo-
mínkami na své mládí. Byli i tací, které zajíma-
ly informace ohledně vzdělávacích programů, 
průběhu školní docházky, organizace školního 
roku, projektů a aktivit, které škola zdarma svým 
žákům nabízí. Vždyť termín zápisu do prvních tříd 

Bývalá dívčí škola otevřela své brány veřejnosti

V Prusinovicích se konal Hejtmanský den se starosty
mikroregionu Holešovsko

se neochvějně blíží. Rodiče zdejších žáčků zase 
se zájmem nahlédli do vyučování svých ratolestí.

Místní i přespolní měli tak jedinečnou pří-
ležitost nahlédnout pod pokličku vzdělávací in-
stituce, která letos zahájila svůj sto první školní 
rok. Během dne otevřených dveří se návštěvníci 
setkali nejen se zástupci vedení školy, ale měli 
možnost pohovořit se všemi učiteli, vychova-
telkami a ostatními zaměstnanci.  

A čím se vyznačuje tato škola? Jedno-
značně rodinnou atmosférou a individuálním 
přístupem k žákům, které může dětem dopřát 
pouze malá škola, kde se všichni navzájem 
dobře znají. Každý ročník je zastoupen právě 
jen jednou třídou a tím je vyloučena anonymita 
velkých škol.

Barbora Winklerová

Návštěvníci školy mohli nahlédnout také do vyučování.

Prusinovice (red) - Čelní představitelé 
Zlínského kraje se sešli v úterý 22. listopadu se 
starosty mikroregionu Holešovsko v kulturním 
domě v Prusinovicích v rámci tak zvaného 
Hejtmanského dne.

Na programu úterního jednání bylo životní 
prostředí, doprava, školství a podpora obcí 

z rozpočtu Zlínského kraje. V oblasti životního 
prostředí se diskutovalo o možnosti využití místní 
zakonzervované skládky pro motoristický sport 
či o znečišťování ovzduší lokálními topeništi. 
V oblasti dopravy přišla řeč na průběh zimní 
údržby komunikací v dotčených obcích a jejich 
okolí či na způsob informování starostů o pláno-

vaných opravách silnic a mostů. „Účelem těchto 
setkání není všechny zmíněné problémy na mís-
tě vyřešit, ale obeznámit se s nimi a zavést 
diskusi a vzájemnou spolupráci při jejich řešení. 
Důležité je, aby všichni přítomní považovali čas 
věnovaný těmto jednáním za užitečně strávený,“ 
uvedl hejtman Stanislav Mišák.
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Holešov - Zastupitelstvo měs-
ta na svém posledním zasedání 
schválilo několik prodejů a záměrů 
prodeje městských nemovitostí. 
Zastupitelé tak například prodali 
dům č.p. 64 v ulici Masarykova, 
který stojí naproti budově městské-
ho úřadu, za kupní cenu 3 550 000 

Zastupitelstvo nabízí k prodeji další majetek města

Prodej bytových jednotek ve Školní ulici

Záměry prodejů městských nemovitostí

korun. V uvedeném domě je 5 by-
tových jednotek o velikosti 2+1, 
3 bytové jednotky o velikosti 1+1 
a dva nebytové prostory - zlatnictví 
a jeden volný nebytový prostor, kde 
byl dříve dětský bazar. Na zveřej-
nění záměru prodeje se přihlá-
sili jediní zájemci a nabídli výše 

uvedenou cenu. Zastupitelstvo 
rovněž schválilo záměr prodeje 
devíti bytových jednotek v domě 
čp. 434 ve Školní ulici stávajícím 
nájemníkům. Jedná se o jediný 
dům ze staré zástavby ve Školní 
ulici, který nebyl zbourán. Zastu-
pitelé naopak neschválili prodej 

domu č. 531 na Palackého ulici, 
kde dříve byla restaurace Moráv-
ka a nyní tam sídlí také pekárna 
Svoboda - Březík a prodejna tex-
tilu. V navrženém záměru prode-
je byla kupní cena stanovena na  
7,5 milionu korun. 

(frs)

Město Holešov v souladu s ustanovením § 
39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění zveřejňuje záměr prodeje městských 
nemovitostí: bytových jednotek v domě čp. 434 
(Holešov, ul. Školní - dům č.p. 434 obsahuje 
9 bytových jednotek) stojící na pozemku p.č. 
1091/1, a pozemků p.č. 1091/1 o výměře 397 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 1091/3 
o výměře 113 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
a id. 9/9 budovy bez čp/če stojící na pozemku 
p.č. 1091/3 a id. 9/9 pozemku p.č. 1091/3, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 113 m2, k.ú. 
Holešov stávajícím nájemníkům za minimální 
kupní cenu dle znaleckého posudku + náklady 
s prodejem spojené: správní poplatek za přijetí 
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, správní poplatek za vy-
dání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí,  
náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

náklady na rozdělení pozemku geometrickým 
plánem, náklady na daň z převodu nemovitostí 
ve výši 3 % z kupní ceny.

Postup prodeje bytů je určený v Pravidlech 
pro prodej bytových jednotek, domů a neby-
tových jednotek v majetku města Holešova, 
které schválilo Zastupitelstvo města Holešova 
dne 19.04.2010. Nabídková cena stávajících 
nájemníků bude před porovnáním s nabídkou 
ostatních účastníků veřejné soutěže upravena 
základním koeficientem Kn. Maximální hodnota 
koeficientu bude 1,15. 

Převod bytové jednotky bude proveden 
v souladu se zák. č. 72/1994 Sb., kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy k bu-
dovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé 
zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění poz-
dějších zákonů.

Zájemce o koupi bytu musí podat žádost 
písemně, a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo 
přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, 
a to nejpozději do 10.00 hod. dne 08. 12. 2011.

Žádost musí obsahovat: řádné označení 
zájemce, kontaktní údaje, souhlas s výší kup-
ní ceny s tím, že kupní cena včetně nákladů 
s prodejem spojených bude uhrazena do 30 
dnů od podpisu kupní smlouvy.

Bližší informace o prodeji podá Odbor 
investic, silničního hospodářství a údržby 
města Městského úřadu Holešov, Jitka Han-
slíková, tel.: 573 521 459. Záměr prodeje byl 
schválen Zastupitelstvem města Holešova dne 
21. 11. 2011. Prodej bytů bude připraven k pro-
jednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Holešova.

(red)

Město Holešov v souladu s ustano-
vením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění zve-
řejňuje záměr prodeje městských 
pozemků: p.č. 375/16, zahrada, o vý-
měře 145 m2, p.č. 375/21, zastavěná 
plocha, o výměře 136 m2 k.ú. Všetuly 
za minimální kupní cenu 130.000,- 
Kč. + náklady s tímto prodejem spoje-
né: správní poplatek za přijetí návrhu 
na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, správní po-
platek za vydání výpisu nebo opi-
su z katastru nemovitostí, náklady 
na daň z převodu nemovitostí ve výši 
3 % z kupní ceny.
Zájemce o koupi  výše uvedeného 
pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 17 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Měst-
ského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 10.00 hod. dne 08. 12. 2011.
Žádost musí obsahovat: řádné ozna-
čení zájemce, kontaktní údaje, účel vy-
užití pozemku, návrh kupní ceny s tím, 
že kupní cena včetně nákladů s pro-
dejem spojených bude uhrazena do  
30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Město Holešov v souladu s usta-
novením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr prodeje 
městského pozemku: p.č. 705/7, 
zahrada, o výměře 144 m2, k.ú. Vše-
tuly za minimální kupní cenu 200 
Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené: správní poplatek za přijetí 
návrhu na zahájení řízení o povo-
lení vkladu do katastru nemovitostí,  
správní poplatek za vydání výpisu 
nebo opisu z katastru nemovitostí,  
náklady na daň z převodu nemovi-
tostí ve výši 3 % z kupní ceny.

Zájemce o koupi  výše uvedeného 
pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 17 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Měst-
ského úřadu Holešov, a to nejpoz-
ději do 10.00 hod. dne 08. 12. 2011.
Žádost musí obsahovat: řádné ozna-
čení zájemce, kontaktní údaje, účel 
využití pozemku, návrh kupní ceny 
s tím, že kupní cena včetně nákladů 
s prodejem spojených bude uhrazena 
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Město Holešov v souladu s usta-
novením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr prodeje 
městských nemovitostí: jednotka 
č. 1194/5 nebytový prostor, výměra 
206,36 m2 v budově Holešov, čp. 
1193, 1194, 1195 včetně spoluvlast-
nického podílu na společných čás-
tech domu o velikosti 20636/119478 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří o veli-
kosti 20636/119478, vše k.ú. Holešov 

(v současné době restaurace). Neby-
tový prostor je zatížen nájemním 
vztahem za minimální kupní cenu 
850.000 Kč + náklady s prodejem 
spojené: správní poplatek za přijetí 
návrhu na zahájení řízení o povole-
ní vkladu do katastru nemovitostí, 
správní poplatek za vydání výpisu 
nebo opisu z katastru nemovitostí, 
daň z převodu nemovitosti ve výši 
3 % z kupní ceny.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí 
musí podat žádost písemně v zale-
pené obálce s výrazným označením 
„Neotevírat - nabídka č.p. 1194/5“, 
a to buď poštou na adresu Měst-
ský úřad Holešov, Masarykova 628, 
769 17 Holešov, nebo přímo na po-
datelny Městského úřadu Holešov, 
a to nejpozději do 10.00 hod. dne 
08. 12. 2011.
Žádosti musí obsahovat:  řádné  
označení zájemce (u fyzických osob 
rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu 
obch. rejstříku, živnostenského listu), 
účel využití nemovitosti, návrh kupní 

ceny s tím, že kupní cena včetně 
nákladů s prodejem spojených bude 
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní 
smlouvy.
Město Holešov v souladu s usta-
novením § 39 odst. 1 zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr prodeje 
městského pozemku: p.č. 3680/1, 
vodní plocha, o výměře 874 m2, k.ú. 
Holešov za minimální kupní cenu  
50,- Kč/m2, + náklady s tímto prode-
jem spojené: správní poplatek za při-
jetí návrhu na zahájení řízení o povo-
lení vkladu do katastru nemovitostí, 
správní poplatek za vydání výpisu 
nebo opisu z katastru nemovitostí, 
náklady na daň z převodu nemovi-
tostí ve výši 3 % z kupní ceny.
Zájemce o koupi  výše uvedeného 
pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský 
úřad, Masarykova 628, 769 17 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Měst-
ského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 10.00 hod. dne 08. 12. 2011.
Žádost musí obsahovat: řádné ozna-
čení zájemce, kontaktní údaje, účel vy-
užití pozemku, návrh kupní ceny s tím, 
že kupní cena včetně nákladů s pro-
dejem spojených bude uhrazena do  
30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Bližší informace o prodejích podá 
Odbor investic, silničního hospo-
dářství a údržby města Městského 
úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, 
tel.: 573 521 459. Případné rozdělení 
pozemku geometrickým plánem hra-
dí žadatel vlastním nákladem.  Záměr 
prodeje byl schválen Zastupitelstvem 
města Holešova dne 21. 11. 2011. 
Prodej pozemku bude připraven 
k projednání na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva města Holešova.
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Na základě usnesení Zastupitelstva Zlín-
ského kraje  ze dne 21. 9. 2011 bylo schváleno 
sloučení Střední odborné školy v Holešově  
se Střední školou nábytkářskou a obchod-
ní 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 probí-
hat v Bystřici pod Hostýnem, přičemž bude 
zachován tentýž školní vzdělávací program - 

SOŠ Holešov se stěhuje z Holešova do Bystřice pod Hostýnem
ekonomika a podnikání, a do Bystřice přejdou 
jak žáci, tak i učitelé. 

SOŠ Holešov se zapojuje do mnoha eko-
nomických soutěží a mezinárodních projektů 
- Comenius, Leonardo da Vinci. Ve školním roce 
2010 - 2011 byla škola vyhodnocena jako nej-
lepší střední škola ve Zlínském kraji za podporu 
podnikatelského myšlení žáků, kteří poslali nej-
větší počet podnikatelských záměrů.  Významné 
úspěchy dosáhli žáci i v okresním kole SOČ.

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 v Holešově. 
Přihlášky ke studiu oboru ekonomika a pod-
nikání (63-41-M/01) na školní rok 2012/2013 
budou již žáci podávat na SŠNO v Bystřici 
pod Hostýnem do 15. 3. 2012.

Ing. Olga Pastyříková, SOŠ Holešov

PRODÁM ŠTĚŇATA, stáří 3 měsíce - očkovaná, cena 800 Kč,  RODIČE: 
fena - belgický ovčák, pes - německý ovčák.  KONTAKT: tel. 573 393 194, 
mob. 602 507 993 nebo 602 532 467.

Děti z přílepské 
základní školy si již 
poněkolikáté vyráběly 
z doneseného materiálu 
adventní věnečky. Po-
máhaly jim při tom nejen 
paní učitelky, ale také 
paní Čablová a Gaj-
došíková. V další částí 
přípravy na Vánoce se 
žáci chystají do místní 
knihovny, kde má pro 
ně připravený program 
paní Smolková.

(red)

Advent v Základní škole Přílepy

UPEČU VÁNOČNÍ CUKROVÍ
drobné cukroví na jakoukoliv  

příležitost, dorty, vdolečky atd.
Tel. 577 911 133, 737 320 611

Prodej a ukázka výroby perníků,
výrobků z pedigu, korálků,  

paličkování.

V programu vystoupí děti ze ZŠ  
a MŠ, pěvecký sbor Ludslavice.

Přijďte s námi prožít příjemnou  
předvánoční atmosféru!

15. listopad byl pro žáky prvních tříd, kteří 
navštěvují 1. ZŠ Holešov, velmi slavnostní. 
Tento den mohly děti předvést svým rodičům 
i prarodičům vše, co se dosud naučily.  

Po zdařilém zvládnutí úkolů piráti pasovali 
prváčky na čtenáře. Převzali si slabikář, paso-
vací glejt a byli dekorováni krásnými šerpami, 
které dětem věnovala firma KOSPOL.

Den slabikáře v 1. Základní škole Holešov
Při zápise do první třídy vstoupily děti 

na loď jménem 1. ZŠ. Staly se námořníky 
na devět let. Přejeme všem, ať je jejich plavba 
po celou dobu klidná, ať v roce 2020 šťastně 
doplují do přístavu.

Petra Gořalíková a Božena Sklenářová
 třídní učitelky

INVESTICE VE MĚSTĚ. Navzdory pokročilému podzimu investice v ulicích města pokračují. Vedle práce na kanalizaci už dostává pevné 
obrysy hřiště za 3. Základní školou. V Masarykově ulici zase pracovníci dodavatelské firmy pokládají nový chodník. Svou práci nezastavili ani 
v sobotu odpoledne. Foto Robert Rohál a František Sovadina

Obecní úřad v Ludslavicích, klub 
maminek a svaz žen pořádají

vánoční jarmark s rozsvícením 
vánočního stromu

3. 12. 2011 od 15.00 hodin

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Kroměříž (sov) - Pamětní me-
daile, knihu, květiny, dárkové balíčky 
a především pak osobní gratulace 
a poděkování od nejvyšších předsta-
vitelů Zlínského kraje si v minulém 
týdnu z prostor pedagogické školy 
v Kroměříži odneslo osmnáct dobro-
volníků, kteří se dlouhodobě a s kva-
litními výsledky věnují volnočasové 
práci s mládeží. Zlínský kraj letos 
za přítomnosti hejtmana Stanislava 
Mišáka i krajského radního pro oblast 
školství Josefa Slováka již po osmé 
ocenil pozoruhodné osobnosti, které 
svou energii bez nároku na finanční 
zhodnocení vynaloženého úsilí ode-
vzdávají výchově mladé generace. 
Mezi oceněnými byla i holešovská 
zastupitelka Svatava Ságnerová. 
Od představitelů měst a obcí, škol, 
nevládních neziskových organizací 
i od jednotlivců obdrželi organizátoři 38 
nominací, nakonec vybrali osmnáct. 

Mgr. Svatava Ságnerová 
„Dobrovolná trenérka Dív-

čího fotbalového klubu Holešov 

Kraj ocenil holešovskou zastupitelku
v roce 2004 založila žákovský 
tým tohoto klubu. V současnosti 
působí jako hlavní trenérka oddí-
lu, věnuje se nejmladším dětem. 
V oddíle působí děvčata od 7 let, 
pro která uspořádala řadu letních 
a zimních soustředění, zimní pro-
jížďky na běžkách apod. Pro celý 
oddíl každoročně organizuje 4 
náborové turnaje pro děti, dále 
mezinárodní turnaj v dívčí kopané 
s charitativní náplní a žákovské 
turnaje. V oddíle se věnuje rovněž 
práci s dětmi ze znevýhodněného 
sociálního prostředí. Jmenova-
ná je dále autorkou pohybového 
projektu „Holešovské děti v po-
hybu“, dále se ve volném čase 
věnuje preventivní činnosti v rám-
ci prevence rizikových faktorů 
mládeže, organizuje charitativní 
činnost s účastí dětí v Holešově 
- Vrškiáda apod.“ 

Navrhovatelem byl František 
Bělíček.

S blížícími se svátky Vánoc se pomalu schyluje 
ke konci roku starého a k začátku roku nového. Toto 
období patří již tradičně jako každý rok k realizaci 
Tříkrálové sbírky, která se tentokrát uskuteční v so-
botu 7. 1. 2012. Zejména v dopoledních hodinách 
budou v tento den přicházet koledníci přestrojení 
za tři krále k Vašim domovům, aby roznášeli radost, 
pokoj a světlo svou koledou a označili dveře sym-
bolickými písmeny K+M+B. Pod názvem Tříkrálová 

sbírka se neskrývá pouhá sbírková akce, ale jedná se také o obnovení 
staré lidové tradice. 

Tříkrálová sbírka je stejně jako každý rok podpořena Tříkrálovým 
koncertem, který můžete sledovat v neděli 8. ledna 2012 od 18:00 hod. 
v přímém přenosu na ČT1.

Podrobnější informace můžete také získat na www.trikralova-
sbirka.cz nebo na http://www.facebook.com/pages/Trikralova-sbir-
ka/208529076706?v=wall#!/pages/Trikralova-sbirka/208529076706.

Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez 
obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti ve-
řejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit 
do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Charita Holešov by proto ráda touto cestou vyzvala všechny 
z Vás, kteří mají chuť a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky 
a přijmout roli vedoucího skupinky či koledníka. V případě zájmu se může-
te v pracovní dny v době mezi 8 - 15 hod. hlásit v budově holešovské 
farnosti, v budově Charity Holešov nebo na tel. číslech 737 484 565  
a  573 398 468  či na e-mail: sas.botosova@holesov.charita.cz. 

Pomůžete nejen nám, ale především spoustě potřebným lidem...

Gabriela Botosová, Dis.
 místní koordinátor TKS 2012

Tříkrálová sbírka 2012 - výzva
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Plamínek slavil, sala terrena byla k prasknutí
Holešov (frs) - Do posledního místečka 

zaplněný sál sala terreny sledoval v sobotu 
vpodvečer vystoupení dětského pěveckého 
sboru Plamínek, který působí při 3. Základní 
škole Holešov. Koncert se konal u příležitos-
ti jeho desátého založení. Na pódiu zpívali 
jeho současní, ale i bývalí členové. Na závěr 
vystoupení poděkovala ředitelka školy Jitka 
Heryánová členům sboru, především pak sbor-
mistryním Gabriele Kovářové, Veronice Svobo-
dové a Lence Hýžové. Ředitelka Heryánová 
rovněž přítomným představila sborník vydaný 
u příležitosti výročí, který sestavila učitelka školy 
Jana Sovadníková.  Součástí oslav byla také 
výstava fotografií, plakátů a ocenění. Kmotra 
souboru, bývalá ředitelka školy Alena Gryge-
rová, předala na závěr členům Plamínku dort 
s deseti svíčkami. 

Koncert Plamínku si nenechali ujít také představitelé města.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

Vločková kaše s ovocem, 
čočkové biftečky s květákem, rybí 
karbenátky, kuskusový nebo zele-
ninový nákyp, luštěninový salát, 
těstoviny se zeleninou a tuňákem, 
pomazánka brokolicová, sýrová 
s ořechy či mrkvová s medem, to 
jsou běžné pokrmy, které konzu-
mují děti v Mateřské škole Radost 
v Grohově ulici.

Ve středu 9. listopadu uspo-
řádaly kuchařky této mateřinky již 
druhý ročník ochutnávky zdravých 
jídel pro veřejnost. Kdokoliv měl 
chuť a čas, mohl načerpat inspi-
raci pro své domácí vaření. Nutno 

Děti z „Grohovky“ jedí zdravě
poznamenat, že tato akce se ne-
těšila zájmu pouze u žen, které 
jsou pasovány do rolí hospodyněk, 
podívat se a hlavně ochutnat přišli 
i muži. Ale úplně prvním hostem 
na ochutnávce zdravých a hlavně 
chutných jídel byla dětská lékařka 
Věra Hlobilová, která jídelníček 
místní školky schvaluje.

Zdravý životní styl je trend 
dnešní doby. Snaha bojovat proti 
obezitě dětí a budovat osvětu je 
velmi důležitá. Vždyť mateřská 
škola dává základy pro celý bu-
doucí život.

Barbora Winklerová

Druhý ročník ochutnávky zdravých jídel pro veřejnost v Mateřské škole 
Grohova ulice se těšil velkému zájmu dětí i dospělých.  
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Den 12. listopadu 1941 nepa-
tří mezi slavné dny v historii Hole-
šova; mezi památnými výročími 
bychom ho dnes hledali marně. 
Skupina mužů, kteří se toho dne 
sešli v zasedací místnosti holešov-
ské radnice, to však viděla jinak. 
Přinejmenším někteří z nich oprav-
du věřili, že stojí na počátku nové 
éry, v níž se město Holešov stane 
plnohodnotnou součástí „tisícileté“ 
Třetí říše. Výrazem jejich přesvěd-
čení je i do kůže vevázaný pamětní 
list „na památku návštěvy pana 
oberlandráta Dr. Bayerla ze Zlína 
při první ustavující schůzi Správní 
komise města Holešova dne 12. 
listopadu 1941“. V pořadí podle 
důležitosti pamětní list podepsa-
li: oberlandrát Bayerl, vládní rada 
Wunnenberg, vedoucí místních 
nacistů Niemetz, okresní hejtman 
Šmerda a členové právě ustavené 
správní komise: Dutka, Stoppel, 
Doležal, Böhm, Slezák, Salinger, 
Krutil, Appeltauer a Ruprecht. Tře-
tina z nich byli Němci.

Okupace zastupitelstva
Němci se do vedení města 

dostali již dříve, a sice na úkor Židů 
a dalších, které okupanti pokládali 
za nežádoucí. Na základě naříze-
ní protektorátní vlády o právním 
postavení Židů ve veřejném živo-
tě, které vešlo v platnost v dubnu 
1940, byli nuceni opustit radnici tři 
řádně zvolení zastupitelé a na je-
jich místo jmenoval počátkem květ-
na zlínský oberlandrát tři Němce: 
úředníka Arthura Stoppela, holiče 
Karla Salingera a vysloužilého 
lesmistra Aloise Krbeczka. Vzá-
pětí rezignoval na svou funkci také 
zvolený starosta Jan Šráček, pro-
fesor místního gymnázia, a místo 
něj začal se svolením okupantů 
úřadovat místostarosta Antonín 
Tacl, hostinský. Němci tak získa-
li v zastupitelstvu mnohem větší 
zastoupení, než odpovídalo jejich 
počtu a významu, neboť německy 
hovořící obyvatelstvo, nepočítáme-li 

Když Němci a kolaboranti vládli Holešovu…

osoby židovského vyznání, tvořilo 
méně než jedno procento obyvatel 
okresního města. Proto také hole-
šovským nacistům šéfoval Rudolf 
Niemetz ze Všetul, protože ně-
mečtí úředníci Proskowetzova cuk-
rovaru a Kneislovy továrny na čo-
koládu svým počtem i úslužností 
vůči nacistickému režimu všechny 
ostatní Němce v okrese převyšo-
vali. Okresní vedení NSDAP se 
pak nastěhovalo přímo do budovy 
holešovské radnice.

Zrušení samosprávy
Kdo nebo co byl vlastně 

oberlandrát? Krátce po vytvoření 
protektorátu byl vytvořen polovo-
jenský-polocivilní systém okupač-
ní správy, jehož nejnižšími články 
byly obvody zahrnující několik teh-
dejších okresů. V čele takového 
úřadu stál „vrchní zemský rada“, 
německy „Oberlandrat“. Oberlad-

ráti, velmi často pří-
slušníci německých 
ozbrojených formací 
SA nebo SS, pak 
podle potřeby a po-
kynů „shora“ zasa-
hovali do činnosti 
protektorátních úřadů 
ve svém obvodě. Zlín-
ským oberlandrátem, 
pod jehož pravomoc 
spadal i holešovský 
okres, byl JUDr. Jo-
sef Bayerl, původně 
úředník z bavorského 
Parsbergu, po oku-
paci českých zemí 
oberlandrát v Prostě-
jově a od roku 1940 
ve Zlíně.

Po nástupu Re-
inharda Hyedricha 
do funkce zastupu-
jícího říšského pro-

tektora na podzim 1941 okupační 
poměry výrazně přitvrdily. Již tak 
spíše iluzorní obecní samosprá-
va byla zrušena. Okupanti k tomu 
formálně využili prvorepublikové-
ho zákona o organizaci politické 
správy, který umožňoval okresním 
úřadům nahradit zvolené zastu-
pitelstvo z „důvodů nefunkčnos-
ti“ dosazenou komisí, v krajním 
případě i „samovládným“ vládním 
komisařem.

Vytvoření správní 
komise

Výnosem zemského úřadu, 
ovšem ve skutečnosti z vůle oku-
pačních orgánů, tak byla koncem 
října 1941 rozpuštěna obecní za-
stupitelstva a místo nich jmenováni 
vládní komisaři, v naprosté většině 
Němci. V Holešově bylo z nějaké-
ho důvodu zachováno zdání plu-
rality a kolektivní zodpovědnosti 
vytvořením správní komise, jejíž 
členy okresní hejtman Šmerda 
formálně jmenoval 23. října. Slo-
žení městské komise bylo násle-
dující: Němci Stoppel a Salinger 
byli jedinými (ovšem nevolenými) 
členy ze starého zastupitelstva. 
Významné osobnosti okresního vý-
znamu představovali ředitel banky 
Karel Appeltauer a okresní soudce 
JUDr. Alois Ruprecht a místní pod-
nikatelský živel zastupovali továr-
níci Jan Slezák a Antonín Krutil. 
Posledně jmenovaný byl zároveň 
mluvčím radikální fašistické a kola-
borantské organizace ČNST-Vlaj-
ka. Naproti tomu zbývající členo-
vé komise byli spíše kolaboranty 
háchovského ražení - vysloužilí 
úředníci, kteří svou kariéru završili 
mnohdy ještě za Rakouska-Uher-
ska, nyní byli na penzi a k bývalé 
Československé republice měli 
chladný až odmítavý vztah: Arnošt 

Doležal, Norbert Böhm a Jan Dut-
ka, jenž byl jmenován předsedou 
správní komise a byl mu přiznán 
plat bývalého starosty.

Oberlandrát přijel 
osobně

Aby všem bylo jasné, čí vůle 
za jmenováním komise stojí, při-
jel na její ustavující schůzi sám 
oberlandrát Bayerl. V projevu ad-
resovaném správní komise pak 
Dr. Bayerl její členy nabádal mimo 
jiné, aby „nezanedbali příležitost 
k odstranění židovstva, zejména 
z vnitřního města, a očištění města 
od rušivých vlivů“. Oberlandrátova 
slova skutečně padla na úrodnou 
půdu. Továrník Krutil, sám zuřivý 
antisemita, pravidelně předkládal 
jménem „Vlajky“ a ve shodě s na-
cisty iniciativní návrhy, jež měly 
židovským obyvatelům ztrpčovat 
život. Ještě před koncem roku 
1941 byly například určeny ulice 
a parky, kam měli Židé úplně zaká-
zán vstup. Městská správní komise 
navíc zahájila omlazení městské 
policie - postarší a zpohodlnělí 
strážníci byli propuštěni a na jejich 
místo přijati čtyři noví, znalí němči-
ny, a navíc horlivě dohlížející na do-
držování všech protižidovských 
opatření. Arthur Stoppel, který si 
v komisi přisvojil technický a sta-
vební referát, si zase předsevzal 
co nejrychleji definitivně zlikvidovat 
budovu holešovské tzv. Nové sy-
nagogy, poškozené předchozího 
léta žhářskými útoky „vlajkařů“, 
což se mu s pomocí německých 
ženistů z kroměřížské okupační 
posádky taky brzy podařilo. Nejen 
holešovským Židům nastávaly pod 
novým vedením města opravdu 
zlé časy.

(jm)
Mezititulky redakce.

Pamětní list. 
Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž.

Velitel městské policie Žerava, oberlandrát Bayerl a předseda komise Dutka před městským úřadem 
na holešovském náměstí. Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž.
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Pavla Jazairiová vyměnila Indii za Holešov...

Předvánoční koncert  
Big Bandu Holešov 

Čtvrtek 22. 12. 
v 18 hodin 

- kino Svět Holešov

SILVESTR 2011 v duchu HIPPIES.
Sobota 31. 12. 

ve 20 hodin New Drive Club

„Indie: obrovská, rozmanitá, nepoznaná 
země! Procestovala jsem ji od severu na zá-
pad, od západu na východ. Vše, co o ní mohu 
napsat, jsou jen útržky, úlomky zkreslené mým 
pohledem...“

Tak začíná úvod jedné z knih oblíbené 
cestovatelky a spisovatelky Pavly Jazairio-
vé, která se o nevšední zážitky přijela podělit 
se svými čtenáři a obdivovateli do zcela zapl-
něné studovny v holešovské knihovně. Setkání 
s touto známou a oblíbenou osobností proběhlo 
ve středu 23. listopadu.

Náplní večera byly vzpomínky a dojmy 
právě z cest po této ohromné zemi, doplněné 
spoustou fotografií i vtipným komentářem zku-
šené cestovatelky. Ta si svým bezprostředním 
projevem i nadhledem v komentování naší 
současné společnosti získala dozajista řadu 
nových příznivců, o čemž svědčil i značný zá-
jem o autogramiádu a společné fotografování. 
A my, příznivci cestopisů, se máme jistě znovu 
na co těšit. 

Libuše  Bátrlová - MěK Holešov

Po besedě následovala autogramiáda. Foto Miroslava Barotová
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Jiným šálkem kávy bylo
vystoupení Dana Bárty, který 

přijel do Holešova 24. listopadu. 

Jeho vystoupení, během kterého 
předvedl pěveckou virtuozitu za 

doprovodu mini kapely 
Robert Balzar Trio. 

Vyprodaný koncert proběhl 
v rámci koncertního cyklu 

2. ročníku festivalu 
Musica Holešov. 

RR

Foto Robert Rohál 
a Jiří Vojáček  

Dvě hudební hvězdy v Holešově - Larry Garner a Dan Bárta

V rámci 12. ročníku festivalu Bluesový podzimek vystoupil 18. listopadu v holešovském New Drive Clubu černý bluesman Larry Garner  
(snímek vpravo) se svým bandem.
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KINORECENZE

V tvorbě Woodyho Allena za poslední dvě 
dekády dochází k nejméně dvěma podstatným 
změnám. Tou první je stále častější umístění  
filmových příběhů mimo jeho milovaný Man-
hattan, mimo New York a potažmo mimo USA 
vůbec. Děj se odehrává v Evropě. Zatím nejvíc 
se Allenovi zřejmě zalíbil Londýn, který se stal 
kulisou již čtyř jeho filmů (Match Point - hra 
osudu, Sólokapr, Kassandřin sen a Poznáš 
muže svých snů). Jednou zavítal do Španěl-
ska (Vicki Cristina Barcelona). V nejnovějším 
snímku Půlnoc v Paříži se nechal inspirovat 

atmosférou francouzské metropole. Že je Paříž 
jeho srdci blízká, měli možnost diváci poznat 
před časem mimo jiné ve filmu Hollywood 
v koncích. Zde hlavní hrdina - režisér (tenkrát 
ještě v podání samotného Allena) nechá svůj 
nový film premiérově uvést právě ve městě 
nad Seinou,  kde je dle protagonisty to nej-
vstřícnější publikum. Zatímco ale ve jmeno-
vaném snímku se o Paříži jen mluví, v nejno-
vějším opusu již toto město hraje roli hlavní.  
Druhým významným posunem v Allenově fil-
mografii je „neviditelná“ autorova účast. Své 
scénáře již realizuje pouze za kamerou. Před 
ní nechává producírovat své mladší herec-
ké kolegy. Hrát v jeho filmu je samozřejmě 
pro každého obrovská pocta a Allen si může 
v podstatě neomezeně vybírat. Jeho volba 
bývá často velmi překvapivá, což platí i pro 
Půlnoc v Paříži. Po „shakespearovském“ Ken-
nethu Branaghovi dal např. důvěru i Jasonu 
Biggsovi, známému z „prcičkovské“ 
série. Rovněž čerstvě obsazený Owen 
Wilson je známý hlavně z celé řady 
buranských komedií. Odvážný tah se 
ale i tady vyplatil. Wilson přesně na-
podobuje Allenovu dikci i gestikulaci, 
přesto zůstává svůj. Jeho projev je 
až nečekaně křehký, vřelý a upřímný.  
Jeho partnerkami jsou Kanaďan-
ka Rachel McAdams a Francouzka 
Marion Cotillard. První je z reálného 
života, druhá z imaginárního světa, 
do kterého se hlavní hrdina úderem 
půlnoci „propadne“. Přesněji řečeno 
do nedávné historie, kterážto zápletka 
tvoří hlavní osu v podstatě pohádko-
vého vyprávění. Marion Cotillard jako 
Picassova múza Adriana je ovšem 
jen jednou z mnoha postav noční Pa-
říže 20. let minulého století. Je zde 
samozřejmě i její milenec, Picasso, 
jeho slavný souputník Salvator Dali 
(v roztomilém podání Adriena Brody-
ho), mužný Ernest Hemingway, rázná 
Gertruda Steinová (opět originální Ka-
thy Bates), Cole Porter, Luis Buňuel 
a další účastníci francouzské bohémy. 
Nejrůznější citace, odkazy a vtípky 
vyplývající z prolínání dvou časových 
rovin a z čerpání motivů ze slavných děl 
uměleckých velikánů si samozřejmě 
vychutnají především poučení divá-
ci (jak je u Allena ostatně zvykem).  
Svou fantaskní náplní Půlnoc v Paříži 
pokračuje v linii Allenových hravých 
kousků, jakými byla např. Purpurová 
růže z Káhiry, kde filmový milovník vy-
stoupí z plátna a potýká se s problémy 
obyčejných smrtelníků. Mystifikační 

Půlnoc v Paříži - cestování v čase
podle Woodyho Allena

část zase dává nejvíc vzpomenout na film Ze-
lig, kde se fiktivní hrdina (jakýsi americký Jára 
Cimrman) konfrontoval s významnými dějin-
nými událostmi. Přes uvedené hravé motivy 
Allen opětovně zkoumá „svá“ vážná témata: 
partnerství, uměleckou tvorbu, snobismus, du-
chovno, svobodu, tělesné i povahové limity 
svých hrdinů. Nově k nim přistupuje otázka 
aktivního a pasivního způsobu života, úniku 
z reality a alibismu. Zábavnou a chytrou formou 
nabízí Allen i odpovědi: Přítomnost nás neuspo-
kojuje, pokud nás neuspokojuje vlastní život. 
Hledat štěstí v minulosti je iluze. Současnost 
se jeví nezajímavá, protože v ní chybí odstup, 
který je klíčový pro posuzování „starých zlatých 
časů“. Svůj vyměřený čas bychom měli prožít 
naplno tady a teď! 

Marie Drechslerová

KNIŽNÍ TIP
SVATÝ HOSTÝN FOTOGRAFIÍ A SLO-
VEM/HISTORICKÉ POHLEDNICE SV. 
HOSTÝNA
Takřka padesátistránkovou publikaci se-
stavenou z historických pohlednic Sv. Ho-
stýna a zajímavým povídáním z pera Karla 
Bartoška vydalo v minulých dnech - 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, kte-
ré pochází ze sbírky manželů Leopolda 
a Emilie Liškových. „Tentokrát jsme se 
kromě prezentování nejzajímavějších po-
hlednic z Liškovy sbírky pokusili publikaci 
opatřit i zevrubnými informacemi vztahu-
jícími se zejména k historii, k legendám 
vázajícím se ke Sv. Hostýnu a údaji o pa-
mátkách, které na Hostýně stojí či stály 
a jsou zachyceny na představovaných 
pohlednicích,“ píše v úvodu atraktivní pu-
blikace Karel Bartošek. 
Brožuru je možno koupit jak ve vybraných 
trafikách v Holešově, tak v informačním 
centru nejen v Holešově, ale třeba i v Bys-
třici pod Hostýnem.

Robert Rohál

Obálka nové publikace, kterou vydalo 
město Holešov.

Finalistka pěvecké soutěže Česko Sloven-
ská SuperStar Gabriela Gunčíková získala na 
vyhlášení ankety Český slavík 2011, které proběh-
lo v sobotu 26. listopadu ve Státní opeře Praha, 
ocenění objev roku. V těchto dnech jí vychází 
první album Dvojí tvář, které natočila se skupin 
Meryland.  RR

Gabriela Gunčíková
bodovala v anketě
Český slavík 2011
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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11. prosince  - SANTA CLAUS - Kongresové centrum Zlín 
Účinkují: Moravské děti - Holešovský dětský sbor, sbormistr Lenka 
Polášková, soprán - Z. Pálenská, bas - M. Šujan, mezzosoprán - B. 
Kadlčíková, flétna - V. Vodička, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, 
dirigent a moderátor: Miloš Machek

21. prosince - Vánoční výchovný koncert pro školy - KD  Otroko-
vická Beseda

22. prosince - VÁNOČNÍ KONCERT - Kongresové centrum Zlín
L. Fišer - České vánoční koledy, J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Účinkují:  Moravské děti Holešovský dětský sbor, sbr. - Lenka Polášková, 
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, sbr. - Michal Vajda, Filharmonie 
Bohuslava Martinů. Dirigent - Marek Štilec

26. prosince - Vánoční koncert Moravských dětí 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
sbormistr Lenka Polášková

9. února 2012 - LOUSKÁČEK - Petr Iljič Čajkovskij 
Kongresové centrum Zlín
Koncertní provedení s baletní studií (účinkují: Balet Moravského divadla 
Olomouc, vede Robert Balogh, Moravské děti - Holešovský dětský 
sbor, sbormistr - Lenka Polášková, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 
Dirigent - Tomáš Hanák
 
Rezervace vstupenek Zlín - on-line na www.filharmonie-zlin.cz
(tel. 577 005 742, 734 641 782), 
Informace: J. Slovenčíková - 777 760 121

Pozvánka na koncerty MORAVSKÝCH DĚTÍ

Moravské děti - Holešovský dětský sbor.

Provedu 
drobné 

stavební 
a obkladačské 

práce 

v Holešově 
a okolí

Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776

Výstava 
fotografií 

a fotografiky

DOTEKY 
SVĚTLA

NELLY BILLOVÉ

celý prosinec
v CINEMA MILK 
CAFÉ Holešov

Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov

si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT 
UČITELů ZUŠ

1. prosinec 2011 v 18.00 hodin 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 Vstupné dobrovolné

1. 12. Adventní koncert učitelů ZUŠ - kostel NPM Holešov 18.00 hod.
12. 12. Instalace vánoční výstavy výtvarného oboru - prostory ZUŠ
13. 12. Spoluúčast na koncertě Banana Vox - kino Svět 10.00 hod. 
a 15.30 hod.
14. 12. Adventní koncert malých flétnistů - sál ZUŠ 16.00 hod.
15. 12. Adventní koncert žáků - sala terrena zámku 17.30 hod.
19. 12. Vánoční besídka žáků - sál ZUŠ v 16.00 hod.
22. 12. Vánoční besídka Dětského sboru a akordeon. odd. - sál 
ZUŠ 16.30 hod.
22. 12. Big Band Holešov a žáci pěveckého odd. ZUŠ - kino Svět 
19.00 hod.
24. 1. 2012 Varhanní koncert L. Šuranského - kostel NPM Holešov 
18.00 hod.

Přehled akcí Základní umělecké 
školy F. X. Richtera v měsíci 

prosinci
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Slavnou Kohoutovu hru August, August, 
August nabídlo v pátek 25. listopadu holešov-
skému publiku Divadlo 6. května. Představení, 
které nastudoval už před časem s holešovskými 
ochotníky zlínský profesionál Jan Nejedlý, bylo 
uvedeno na jevišti kina Svět. 

I když kinosál tentokrát nepraskal ve švech, 
protagonisté předvedli jedno ze svých nejlep-
ších představení poslední doby. Měli o čem hrát 

Divadlo 6. května uvedlo reprízu slavné hry Pavla Kohouta 
August, August, August

a na čem stavět, text i téma této hořké klauniády 
jsou nosné a nadčasové.   

Kohoutova tragikomedie, která začíná 
slovy „Miluju cirkus, protože v něm žiju“, měla 
světovou premiéru na scéně pražského Divadla 
na Vinohradech už v roce 1967.

Text a foto Robert Rohál
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ZAJÍMAVOST

Pátrání po znaku města Holešova

Dosud neznámá pečeť města Holešova  
na listině z roku 1487.

Bývalá radnice - průchod ke Sv. Anně.

Nedávno jsem byl osloven bývalou ko-
legyní, zda bych v klubu důchodců uskutečnil 
krátké povídání - něco z historie Holešova. 
Namítal jsem, že nejsem žádný historik, že je 
v Holešově dost povolanějších, kteří se o historii 
zajímají, že mým zájmem je především výtvar-
né umění… Nakonec jsem přednášku přislíbil 
-  vždyť výtvarné umění je spjato s historií. Zvolil 
jsem námět výtvarný i historický - znak města 
Holešova. Možná bude toto téma zajímat i čte-
náře regionálních novin Holešovsko.

Poprvé jsem se s námětem znaku našeho 
města setkal brzy po přistěhování do Holešova. 
V roce 1972 se totiž měly uskutečnit oslavy 
700 let města Holešova a rok předtím byla 
ustavena výtvarná komise, jejímž členem jsem 
byl jmenován i já - jako učitel výtvarné výchovy. 
Měli jsme navrhovat výtvarné prvky na výzdobu 
města k onomu jubileu. Součástí této výzdoby 
měly být i historické znaky Holešova, známé 
z městských pečetí. 

Pamatuji si, že jsem pro 2. ZDŠ, kde jsem 
působil (i s pozdější dobou nepřetržitě 35 let až 
do odchodu do penze), navrhl, zhotovil a vy-
věsil na průčelí budovy modrý prapor s bílým 
motivem městského znaku z dochované pečetě 
z roku 1487. Tento znak má podobu na schodu 
stojící štíhlé věže se dvěma úzkými okny nad 
sebou, nízkým cimbuřím a vížkou s osmicípou 
hvězdou na hrotu. 

Ředitel 1. ZDŠ Oldřich Bránecký (na tuto 
školu byl přinucen při normalizaci přestoupit 
po mnoha letech působení na 2. ZDŠ) vytvořil 
pro svoji školu také modrý prapor s bílým zjed-
nodušeným motivem městského znaku, ale z pe-
četě z roku 1636. Tento znak je ve skutečnosti 
oproti předchozímu z roku 1487 typicky barokně 
bohatě členěný - věž v oválu stojí na třech stup-
ních, na zdi věže z kvádrů jsou vedle sebe dvě 
úzká okna, nad výrazným cimbuřím je nízká 
stříška završená makovicí; znak má štítonoše - 
na bocích hlavy gryfů (bájných zvířat s tělem lva 
a hlavou orlice) a nahoře hlavu andílka s křídly.

Kolem roku 1970 žil a tvořil v Holešo-
vě akademický sochař Alois Vaněk (napsal 
jsem o něm před časem do Holešovska krátký 
článek), který navrhl a technikou dřevěného 
polychromovaného reliéfu vytvořil nový znak 
města, jež byl v onom jubilejním roce přijat  

představiteli města, schválen jako oficiální a uží-
vá se doposud. Na modrém štítu je okrouhlá věž 
z kvádrů, která stojí na soklu ze tří schodů, 
má dvě úzká okna vedle sebe, na vrcholu je 
cimbuří se čtyřmi stínkami a stříškou, na jejímž 
vrcholu je osmicípá hvězda - všechny prvky 
jsou ve zlaté barvě. 

Tento znak je vlastně vytvořen výběrem 
a úpravou prvků z obou již zmíněných pečetí. 
Originální reliéf, který si dobře pamatuji z vý-
stavy v zámku uspořádané u příležitosti oslav 
700 let města, byl potom umístěn na čelní zdi 
v zasedací síni tehdejšího MěstNV na náměstí 
a po přestěhování úřadu na nynější místo se 
po něm slehla zem. Pátral jsem po něm dlouhou 
dobu, vyptával se nynějších i minulých předsta-
vitelů města a zaměstnanců úřadu - nikdo o něm 
nic nevěděl. Už jsem myslel na nejhorší, že byl 
zapomenut na bývalém místě a dělníci při nyněj-
ší rekonstrukci bývalé radnice znak jako veteš 
vyhodili do kontejneru. Naštěstí se tak nestalo 
a přišel jsem na stopu jeho existence. Zasloužila 
se o to zmíněná přednáška pro důchodce.

Když jsem si ji připravoval, vypravil jsem 
se na prohlídku a fotografování všech znaků. 
Dospěl jsem k budově bývalé spořitelny, kde 
jsou dva městské znaky, a uvědomil jsem si, 
že jeden čas byla v budově městská obřadní 
síň a že by tam mohl být již téměř odepisovaný 
sochařův originální reliéf. 

Vyptával jsem se lidí, kteří s onou budovou 
měli co do činění, až mi jeden známý potvrdil, že 
jakousi zlatou věžičku tam před časem zahlédl. 
S horkou stopou jsem zašel na odbor kultury, 
aby městský úřad jednal s novým majitelem 
budovy o vrácení toho sochařského uměleckého 
díla městu, pro které je historicky významné - 
alespoň já si to myslím. Nynější majitel se k vy-
dání znaku moc nemá; tvrdí, že ho ani neviděl, 
že se podívá, zda tam vůbec je, a jestli tam bude, 
že ho vydá jen za určitých podmínek… Doufám, 
že se vše v dobré obrátí a pro dnes již historický 
znak se najde důstojné umístění.

Rozměrný znak nejde přehlédnout na boč-
ní zdi holešovského kina - byl ke zmíněnému 
slavnostnímu roku zhotoven pracovníky Okres-
ního stavebního podniku technikou barevného 
břízolitu. Vedle znaku jsou letopočty 1272 - 
1972  a pod ním nápis 700 let města Holešova. 
Znak však není úplně přesný - na cimbuří má 
pět stínek místo čtyř.

Znaky města najdeme na budovách radnic. 
Jednobarevný umělohmotný reliéf je na čelní zdi 
vedle vchodu na nynější radnici. Na předchozí 
radnici na náměstí Dr. E. Beneše č. 24 se nad 
vchodem nalézá barevný štukový znak města 
barokní podoby - na oválném modravém štítu 
je zlatá věž, znak má stříbrné štítonoše, je 
zasazen do červenavé kartuše, na níž je nápis 
Město Holešov. Snad nepřijde při rekonstrukci 
budovy k újmě. V této budově byla radnice 
od roku 1939 do roku 1983. 

Vrátíme se dále do historie - předtím byla 
radnice dlouhá desetiletí, od roku 1749 do roku 
1939, vlastně skoro dvě století, na náměstí 
v protější budově s průchodem na náměstí 
Sv. Anny. Nad průchodem je krásný, velmi 
zachovalý a výrazně plastický jednobarevný 
znak města podoby barokní pečetě, je lemován 
členitou kartuší - podle okrového zbarvení by 
mohl být z pískovce, možná také z keramiky, 
snad i z barvené štuky. 

(Pokračování na str. 19)
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(Dokončení ze str. 18)
Autor projektu stavby gymnázia (bylo ote-

vřeno v roce 1902) zakomponoval do průčelí bu-
dovy s bohatou štukovou výzdobou celkem pět 
reliéfních městských znaků - tři do věžiček atiky 
a dva nad slepá okna. Znaky mají ve štítu věže 
z barokní pečetě, ale nemají štítonoše - místo 
nich jsou členité dekorativní reliéfy z rostlinných 
prvků v obdélníkových polích.

Na moderní cenné architektuře bývalé 
spořitelny jsou na boční zdi dva městské znaky. 
Ve vrchní části je štukový reliéf se zlatým štítem 
a věží bez hvězdy, lemovaný bílou kartuší. Pří-
zemní kruhové okno je zdobeno ladnými liniemi 
vytvořeným motivem matky kojící dítě a do dra-

périe citlivě začleněným jednoduchým znakem 
města - v téměř současné podobě, ale bez 
hvězdy na stříšce. Autorem zdobeného okna je 
významný sklářský umělec akad. malíř Zdeněk 
Juna, rodák z Hranic na Moravě; dílo vytvořil 
málo obvyklou technikou leptaného skla.

V parčíku u křižovatky silnic do Rymic 
a Bořenovic, na místě dříve stojícího kříže, byl 
na počest 120. výročí založení holešovského 
hasičského sboru postaven pomník s patronem 
hasičů sv. Floriánem. Patrona vytvořila holešov-
ská kamenosochařská dílna pana Pecháčka - 
nejdříve hliněný model, potom podle něho formu 
a do formy byl nalit umělý kámen. Svatý Florián 
stojí na mohutném, bohatě reliéfně zdobeném 
kamenném soklu, na němž najdeme na čelní 
stěně barokní podobu holešovského znaku. 
Na bočních stěnách soklu jsou vysokým relié-
fem vysekány šklebící se hlavy satyrů, na zadní 
stěně je v kartuši málo čitelný latinský text. 
Barokní sokl má pohnutou historii. 

V první polovině 18. století byl součástí 
nově postavené kašny na nynějším náměstí 
Dr. E. Beneše (zhruba v místech proti prodej-
ně Morava), stála na něm socha sv. Floriána. 
Na náměstí zůstal sokl se sochou i po zrušení 
kašny v polovině 19. století - je zřetelně vidět 
na několika fotografiích z 20. století v publikaci 
Historické pohlednice Holešova. Po sto letech 
však byl z náměstí odstraněn, socha se teh-
dy patrně neodbornou manipulací rozpadla 

Sokl sv. Floriána - Křižovatka.

Sokl z kašny - zám. zahrada - 1998.

Gymnázium.

Socha sv. Floriána na náměstí.

a památný sokl putoval do ústraní - ke včelínu 
do zámecké zahrady, který stával před sadem 
poblíž zdi u Střelnice. Ještě v roce 1998 tam 
moje manželka vyfotografovala našeho dvou-
letého vnoučka jako malého Floriána na onom 
soklu. Naštěstí přišel chvályhodný počin dr.  
L. Bartoška a představitelů hasičů, kteří se 
dohodli na postavení již dříve zmíněného po-
mníku. 

Malou podobu umělecky zpracovaného 
znaku našeho města bychom mohli spatřit 
na pamětní medaili k výročí skladatele F. X. 
Richtera. Ta byla vystavena v již zrušeném 
muzeu na nádvoří bývalé radnice a nyní patrně 
čeká v depozitáři, než bude zřízeno muzeum 
v zámku. Autorem medaile je holešovský rodák 
akad. sochař Vladimír Kýn (otec míval v Ho-
lešově kamenosochařství, v Žeranovicích je 
od něho pomník obětem první světové války), 
který pro Holešov vytvořil také sochu Hous-
listky a bustu básníka J. Wolkera. Zmíněnou 
medaili vytvořil v roce 1989, avers (lícová stra-
na) vyplňuje skladatelův portrét, revers tvoří 

detailně propracovaný reliéf barokního znaku 
Holešova, lemovaný nápisem „Svému rodáku 
město Holešov“.

Město Holešov uděluje při významných 
příležitostech Pamětní listy a Velké pečetě. 
Na obou je samozřejmě znak města - na Velké 
pečeti barokní podoba, na Pamětním listu grafik 
zakomponoval do podob městských stavebních 
dominant znaky oba - barokní k zámku, novo-
dobý ke gymnáziu.

Dosud jmenované městské znaky si mo-
hou obyvatelé města i návštěvníci prohlédnout. 
Jsou však také takové, které většina občanů 
v originále nespatří - jsou totiž na dvou zvonech 
ve věži farního kostela Nanebevzetí P. Marie. 
Oba naštěstí po staletí unikaly osudu mnoha 
a mnoha jiných zvonů, které byly nesmyslně 
zničeny pro válečné účely. Na věži našeho 
kostela vyzvání dva zvony již více než čtyři 
sta let - Jakub má na bohaté reliéfní výzdobě 
letopočet 1596 a Václav 1597.

 Jiří Valenta
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Minule si v titulku našeho seriálu zařádil 
redakční šotek, a tak čtenáři Holešovska nedo-
stali příležitost dozvědět se, jak Tomáš Pěšina 
z Čechorodu popsal holešovskou zámeckou 
zahradu ve svém vlastivědném díle Prodromus 
Moravographiae. Jeho charakteristika zněla: 
„zahrada rozkošná, které Morava obdoby nemá“.

Tentokrát se ale již od zámeckého parku 
přesuneme do úplně jiné oblasti, a to k význam-
né komunitě holešovských Židů. V posledních 
dílech Holešovska o dějinách zdejší židovské 
obce psal Ing. Karel Bartošek, a tak nechceme 
jeho seriál suplovat, spíše doplnit z perspektivy 
holešovského muzea, co by nám mohlo k této 
problematice říci. Ve fondech mnoho judaik 
zapsáno není, řádově jich může být do deseti. 
Jsou zde předměty běžnější, či lépe řečeno 
očekávanější, mezi něž se například řadí ukazo-
vátko na tóru nebo fragmenty kování a okenních 
skel ze staré synagogy. Naopak k výjimečným 
sbírkovým předmětům patří jediný dochova-
ný kus Nové synagogy, která byla vypálena 
žhářskými útoky v létě 1941 a poté definitivně 
odstraněna nacisty v březnu roku 1942. Jedná 
se o kovovou špičku zakončenou Davidovou 
hvězdou, která byla umístěna nad desaterem 
v průčelí synagogy. 

Jedním z obzvlášť pozoruhodných před-
mětů ve sbírkách muzea je stará dřevěná deska 
s přibitými mincemi, která byla nalezena ve sva-
tostánku (aron ha-kodeš) Šachovy synagogy při 
rekonstrukci poč. 60. let 20. století. Její přítom-
nost v synagoze, a v podstatě celý smysl její 
existence, je opředen rouškou tajemství. Jedná 
se o zbytek dřevěné desky, nyní již značně 
poškozené červotočem, do které byly pomocí 
hřebíků přibity mince, pocházející od poloviny 
17. až do poloviny 19. století z území rakouské 
monarchie a Bavorska. Jedná se o drobné 
mince z mědi a stříbra v hodnotách 1, 3, 5, 6, 
15, 30 krejcarů. Dokonce se mezi nimi najdou 
i některé vzácnější ročníky, které pokud by 

Thesaurus Hollesoviensis a objev ze synagogálního 
svatostánku - 7. díl

nebyly znehodnoceny hřeby, byly by samy 
o sobě z numismatického hlediska poměrně 
cenné. 46 mincí je již mimo desku, uvolnily se 
po její destrukci. 16 mincí je stále ještě ke dřevu 
připevněno.

Jaký je však význam předmětu jako celku? 
A proč byl umístěn právě v nejposvátnějším 
prostoru synagogy? To je otázka, na kterou 
zřejmě nebude snadné jednoznačně odpově-
dět. V židovství se můžeme setkat s různými 
specifickými zvyky, které pro nežidovské oby-
vatelstvo v minulosti byly a i v současnosti jsou 
pro mnohé zcela neznámé a těžko srozumitel-
né. A i v době, kdy máme k dispozici poměrně 
hodně odborné literatury, pokud jde o zvyk 
přibíjení mincí do synagogálních svatostánků 
nebo v prostoru synagogy jako takové, není 
snadné najít analogie. 

Navíc dnes ani se stoprocentní jistotou 
nevíme, zda deska měla své původní místo 
tam, kde byla nalezena, či do něj byla umístěna 
někdy později. Předpokládejme však, že byla 
nalezena na svém původním místě. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že se jedná nejspí-
še o nějakou formu přinášení obětí, jak se to 
dělávalo v jeruzalémském chrámu. Ovšem 

vzhledem k tomu, že tento chrám před téměř 
dvěma tisíci lety zanikl, není možné již v rámci 
židovství žádné oběti přinášet. To bylo mož-
né pouze v něm. Z toho důvodu se nemohlo 
v případě našich mincí jednat o žádnou formu 
obětování. 

Jedno z vysvětlení, které se dlouho uvá-
dělo, do jisté míry naznačuje, že se nejspíše 
jednalo o projev vděčnosti Židů za úspěchy 
v podnikání. Odpůrci tohoto výkladu ale tvr-
dí, že není moc pravděpodobné, že by Židé 
nosili záležitosti spojené s podnikáním přímo 
do nejposvátnějšího prostoru synagogy. Proto 
jsme se snažili dále ptát příležitostně různých 
Židů, kteří Šachovu synagogu navštívili, včetně 
izraelského velvyslance i několika rabínů, zdali 
nevědí, o co by se mohlo jednat, avšak bez 
jakéhokoliv výsledku. Teprve v roce 2008, když 

Česká televize točila v Holešově po-
řad Kosmopolis o synagogách s Ja-
roslavem Achabem Haidlerem, přišel 
pan Haidler s vysvětlením, které se 
prozatím jeví jako nejvíce přijatelné. 
Toto přibíjení mincí mohla být jakási 
místní podoba vykupování prvoroze-
ných. Dle bible totiž vše prvorozené 
patří Bohu, a proto Židé musejí své 
prvorozené vykupovat. V mnoha ži-
dovských obcích se k těmto účelům 
zhotovují dokonce i zvláštní mince. 
Ovšem nebývalo zvykem tyto mince 
přibíjet do svatostánku, v tomto pří-
padě se nejspíše jednalo o jakousi 
místní formu zvyku, která rozhodně 
nebyla obvyklá. 

Je třeba však upozornit, že 
i v tomto případě jde pouze o hy-
potézu, kterou zatím nemáme jak 

potvrdit, ovšem jedná se v současné době 
o nejvíce pravděpodobné vysvětlení. Uvidíme, 
co přinese další výzkum a čas, snad ten pomů-
že vnést do záhady více světla.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Vratislav Brázdil 

a Mgr. Ondřej Machálek

SERIÁL

PRVNÍ ADVENTNÍ
Právě teď 
rozsvěcují hvězdy
noc.

A na zemi 
svítí tisíce
prvních svíček
adventních.

Jas světla
dává nám
konec beznadějím
a pochybám.

Neboť
plamen svíc
i třpyt hvězd
jsou stejně 

Božím darem

(Z básnické tvorby 
Jany Ledinové)

Že kapka poezie 
nikoho nezabije...

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého sboru
 BANANA VOX

Speciální host KAREL MARKYTÁN (ze zlínské kapely AG FLEK)
Úterý 13. prosince v 15.30 hodin v sále kina Svět Holešov

Koncert jednoho z nejlep-
ších světových hornistů 
Radka Baboráka, který 
proběhl 30. května 2011 
ve velkém sále holešov-
ského zámku a propojil 
Musicu Holešov s MHF 13 
měst Concentus Moravi-
ae, zaznamenaly kamery 
České televize. Záznam 
z tohoto výjimečného kon-
certu si můžete vychutnat 
ve vysílání České televi-
ze v sobotu 10. prosince 
na ČT 2 ve 20.50 hod.

RR

Baborák
v televizi

Vánoční výzdoba v nočním Holešově. Foto Robert Rohál
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012 pro 
děti, mládež i dospělé je k dispozici na ná-
stěnkách TYMY,  k vyzvednutí v kanceláři 
TYMY a na stránkách www.tymycentrum.cz.

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

ZVEME VÁS
1. 12. BESEDA O ZDRAVÉM VAŘENÍ - 
od 16.00, přednáší: Ing. Olga Graclíková, vstup-
né: 50,-, přihlášky do 30. 11.
2. 12. MIKULÁŠ S ALBERTEM - 15.00-17.00 
v Albertu
2. 12. PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA 
-15.00 - 17.00, přihl. do 30. 11. - cena: 50,- 
2. 12. UKONČENÍ TANEČNÍ POLEPŠOVNY 
- od 19.30
3. 12. FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADEB 
- soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, 
hip-hopu, tanečních formacích i scénickém tanci 
- od 9.30 v tělocvičně
3. 12. POPELKA - muzikál na ledě - odjezd 
v 17.00 z Holešova
4. 12. MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE - od 15.00, 
mikulášský program s nadílkou, vstupné: 20,- + 
přinést balíček pro své dítě, zájemci, nahlaste 
se do 2. 12.
5. 12. DEN DOBROVOLNÍKA 
5. 12. VÁNOČNÍ ČTENÍ - LETOPISY NARNIE 
- od 15.00 do 16.00
5. a 6. 12. SRDÍČKOVÝ DEN - charitativní 
sbírka
6. 12. MIKULÁŠ V TYMY -  pro členy kroužků 
od 17.00 do 18.00, připraveny hry, soutěže 
a malá diskotéka, pro členy kroužků „mikuláš-
ská nadílka“
6. 12. VÁNOCE DEBRUJÁRŮ V TYMY - 
od 15.30 do 17.00, ukázka pokusů
8. 12. TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU - 
od 16.00,- startovné: 10,-, přihlášky do 6.12.
8. 12. OZDOBNÉ BALENÍ DÁRKŮ - od 16.00 
do 17.00,
- cena: 20,-, přihlášky do 6.12.
9. 12. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI 
- od 15.00 odpoledne na nám. 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 - balonky 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 Ho-
lešov, cena: 150,-/osobu, dítě do 3 let na klíně 
zdarma, přihl. do 5. 12.
12. - 16. 12. PLYŠÁK PRO RADOST - od 15.00 
do 17.00 na nám. E. Beneše
13. 12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ - od 16.00 - 
vystoupení dětí z kroužků, vánoční nadílka pro 
členy kroužků v tělocvičně
15. 12. TURNAJ V KULEČNÍKU - od 16.00, 
startovné: 10,-, přihlášky do 13.12.
14. 12. - 16. 12. VÁNOČNÍ DÍLNY
19. 12. - 21. 12. VÁNOČNÍ DÍLNY - od 16.00 
do 17.30, výroba vánočních dárků pro své blízké, 
cena: 20,-/výrobek
16. 12. ŠPLHÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM - dopol. pro 
školy, 15.00-17.00 pro veřejnost

 Středisko volného času, p. o. 
Sokolská 70, 769 01 Holešov

vyhlašuje základní kolo
23. ročníku celostátní soutěže

DÍVKA ROKU 2012
neděle 29. ledna 2012

Společenská hala SVČ, p. o. Holešov
Soutěž je určena dívkám ve věku 

13 - 15 let, tj. k termínu konání musí 
dosáhnout minimálně 13 let a ke dni 
konání finále nesmí dosáhnout 16 let.

Účastnický poplatek 90,- Kč

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
Rozhovor s moderátorem

Test znalostí
Zručnost, dovednost

Aerobik
Volné vystoupení
Módní přehlídka

Písemné přihlášky nejpozději 
do 9. 1. 2012, tel.: 573 396 928

17. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ - odjezd v 9.00 z AN 
Holešov
18. 12. ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNÍ - od 9.00 
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským 
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvo-
nečků, přijďte se vánočně naladit a s sebou si 
přineste zvonečky či rolničky.
18. 12. SNĚHOVÝ PŘÍBĚH - od 15.00 - veselá 
zimní pohádka, vstupné: 30,-/děti, 50,-/dosp. - 
pro děti i rodiče - divadélko HVÍZD 
20. 12. VÁNOČNÍ ČAJÍRNA - 16.00 - 17.30, 
cena: 10,- posezení s vánočním cukrovím a ča-
jem, hry, povídání, zpívání
27. 12. TURNAJ V BOWLINGU - od 10.00 
do 14.00, pro děti od 5 do 18 let, startovné: 
do 150,- (záleží na počtu přihlášených)
27. - 30. 12 OTEVŘENÝ DOMEČEK - od 13.00 
do 17.00 - spontánní aktivity pro děti, trampolína, 
kulečník, ping-pong, tělocvična s doprovodem 
dosp. osoby - předem objednat
POŠTA PRO JEŽÍŠKA - do 4. 12. můžete 
napsat dopis Ježíškovi a dostanete od něj od-
pověď, informace v herně každý den

Do konce roku si můžete vyzvednout šmoulí 
placky v kanceláři, potřebné body můžete zís-
kat na akcích TYMY a v klubovně od 15.00 do 
17.00 hod.

PŘIPRAVUJEME
20. 1. SOUSEDSKÁ VESELICE - od 20.00 
21. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL - od 15.00 
29. 1. DÍVKA ROKU 2012

3. 2. - 5. 2. LEDOVÁ PRAHA 
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospělé - 
procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka 
muzeí, cena: 850,- (v ceně doprava, účast-
nický poplatek, ubytování, průvodce, placka 
na MHD).
Zájemci, hlaste se v kanceláři.

20. 2. - 24. 2. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU 
„ŠMOULOVÉ NA HORÁCH“- pro lyžaře i ne-
lyžaře, ubytování na Trojáku, cena: 2.550,-/
dítě, 2.950,-/dospělý, přihlášky do 7. 1.V ceně 

je doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, 
základní pojištění dětí, program, materiál, od-
měny, pedagogický a zdravotní dozor. V ceně 
nejsou zahrnuty vleky!

20. 2. - 24. 2. -  3. GALAXIE  - s Marti-
nou a Katkou - jarní příměstský tábor pro děti 
od 8.00 do 16.00, cena: 1.090,- pro zájemce 
možnost 1x přenocování ze středy na čtvrtek - 
za přenocování příplatek 100,-, výlet do Galaxie 
Zlín, vycházka za sněhem, keramika, výtvarka, 
deskovky, muzicírování, divadlo, bojovky atd.-  
přihlášky do 7. 2.

KULTURA V BRNĚ A V PRAZE
27. 12. Mary Poppins - Městské divadlo Brno 
- cena: 830,-/dospělí, 540,-/děti, studenti, dů-
chodci. Odjezd v 15.00 z AN Holešov, rezervace 
do 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 kategori-
ím, 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 ce-
lostátní 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.

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!

Zakoupením panenky UNICEF pomůžete dětem 
v Africe - cena: 600,-Kč

SPONTÁNNÍ AKTIVITY 
Pondělí - pátek od 15:00 do 18:00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, 
oáza, tělocvična, zrcadlovka
 ( můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928, 
mob: 734 358 563)

SOBOTNÍ PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - 
spontánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, ping-
pong, trampolína, tělocvična (v doprovodu dosp. 
osoby, předem objednávky)

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

Bližší informace na tel.: 573 396 928, 
734 358 563, e-mail: vsetuly@centrum.cz
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HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

Židé v Holešově - 8. část
Konec 1. světové války, rozpad Rakouska 

- Uherska a vznik samostatné Republiky česko-
slovenské byl českým obyvatelstvem Holešova 
přivítán s nadšením, a to přes přetrvávající 
potíže v zásobování, v sociální oblasti a životní 
úrovni. Negativní vztah k rakousko-uherskému 
mocnářství, jeho institucím a k německy mlu-
vícímu obyvatelstvu, které navíc podporovalo 
válku, vznikající už na konci 19. století, se 
v Holešově projevoval zejména vůči obyva-
telům židovského města. Působila zde navíc 
reminiscence na tragické události „pogromu“ 
v roce 1899 - v Holešově žily jak osoby zraně-
né či odsouzené do vězení za tehdejší bouře, 
tak příbuzní obětí zastřelených tehdy četníky. 
Navíc ve značné části tehdejší společnosti se 
projevovaly sociálně výbušné myšlenky rus-
kých revolucí - vojáci, kteří se vraceli z fronty 
a byli po dlouhém pobytu ve válce citově i so-
ciálně vyprahlí až narušení, se rádi prohlašo-
vali za bolševiky a neuznávali nedotknutelnost 
soukromého majetku, často ani života. 

Za těchto podmínek došlo ve dnech 3. až 
4. prosince 1918 v Holešově k opravdovému 
protižidovskému pogromu. Zorganizovali jej vo-
jáci vesměs původem z moravské Ostravy, kteří 
namísto demobilizace byli po návratu ze zákopů 
převeleni do kroměřížské posádky. K nim se 

přidala holešovská nádražní jednotka včetně 
jejího velitele por. Zichy, mnoho holešovských 
obyvatel, které vedly právě osoby, postižené 
za „pogromu“ 1899, lidé z okolních vesnic, kteří 
jeli do Holešova na trh a využili určité anonymity 
k drancování. Vojensky organizovaní útočníci 
odzbrojili a na strážnici uvěznili holešovské 
četníky i policisty, přeřezali telefonní a telegraf-
ní dráty, čímž Holešov odřízli od okolí, takže 
v jejich řádění jim nic nebránilo. Byla vůči nim 
bezmocná i vojenská posila, která přijela ráno 
4. 12. z Kroměříže, takže pořádek ve městě 
nastolila až druhá skupina vojáků z Kroměříže 
a zejména oddíl z Brna, vyzbrojený strojními 
puškami, umístěnými na náměstí. 

V poledne 4. prosince byl ve městě nastolen 
klid, ale škody byly strašné - bylo vydrancováno 
51 domů, škoda byla odhadnuta na dva a půl 
milionu korun, byly založeny požáry v řadě ži-
dovských obchodů na náměstí, ty se naštěs-
tí díky statečným zásahům hasičů nerozšířily. 
Nejtragičtější bylo zavraždění dvou židovských 
obyvatel - ubodán byl Heřman Grunbaum, který 
se pokusil o ozbrojený odpor, a zastřelen Hugo 
Graetzer, syn majitele palírny (na místě budovy 
Městské spořitelny), který se čtyři dny předtím 
vrátil z fronty, a to absurdně s vojákem, se kterým 
byl za války v zákopech. Několik lidí bylo zraněno. 

V červenci 1919 byli civilní organizátoři 
a hlavní protagonisté pogromu odsouzeni k ně-
kolikaletým trestům těžkého žaláře, v listopadu 
1919 potom vynesl přísné rozsudky vojenský 
soud nad rabujícími vojáky. Tento pogrom, 
poslední na našem území, přispěl k prudkému 
úbytku židovského obyvatelstva v Holešově, 
který ale začal už v polovině 19. století. 

Zatímco v roce 1910 měla holešovská ži-
dovská komunita 610 osob, v roce 1921 to bylo 
už jen 328 osob a v roce 1930 273 osob. Podob-
ný vývoj ale postihl židovské osídlení ve většině 
menších měst (například v Kroměříži), podnikaví 
Židé se ve stále větší míře stahovali do velkých 
měst. V roce 1919 byla v Holešově zrušena 
samostatná židovská obec (což se ale stalo 

se souhlasem židovských představitelů, kteří 
souhlasili s tím, že v moderním českosloven-
ském státě, založeném na rovnoprávnosti, je 
neadekvátní oddělovat obyvatele dle národnosti 
či vyznání do samostatných obcí) a německá 
škola. Holešovští Židé se pak podíleli na správě 

města účastí svých před-
stavitelů v městském za-
stupitelstvu. 

Úbytek holešov-
ských Židů a současně 
jejich značná sekulari-
zace přinesly problémy 
v oblasti náboženské 
správy. Od roku 1913, 
kdy odešel z rabínské-
ho místa v Holešově 
významný učenec, 
Dr. Jakob Freimann, ne-
byl v Holešově ustaven 
rabín. Náboženská obec 
měla vinou vnitřních roz-
kolů dokonce problém 
s obsazením své rady 
a představeného. Rabín-
skou správu vykonával 
v Holešově rabín z Uher-
ského Hradiště a později 

dokonce z Hodonína - obdobnými problémy 
trpěla většina menších židovských obcí na Mo-
ravě. Situace během 30. let došla dokonce tak 
daleko, že aby se mohla v synagoze shromáždit 
liturgií požadovaná skupina 10 mužů, muselo se 
některým dospělým Židům platit, aby na boho-
služby vůbec přišli a mohly se konat. 

Dočasně byla dokonce nová synagoga pro 
nedostatek aktivních věřících uzavřena a boho-
služby se konaly v soukromých domech (stará 
ŠaCHova synagoga byla uzavřena od počátku 
20. století, byl zde zřízen byt, sklad a truhlářská 
dílna). Tento stav trval i po okupaci Českoslo-
venska nacisty. 1. září 1939 byli v rámci akce 
rukojmích zvané Albrecht I. gestapen zatčeni 
a uvězněni advokát Dr. Hayek, lékař Dr. Kampf, 
výrobce prádla Michalovský, obchodník látkami 
Mueller a obchodník uhlím Redlich. 

Od srpna 1939 zakázala vyhláška okres-
ního hejtmanství holešovským Židům vstup 
do Amerického parku, do restaurací, kaváren, 
na veřejné koupaliště. Od září 1941 museli 
všichni Židé nosit na levé straně oděvu žlutou 
Davidovu hvězdu. V noci na 24. července 1941 
se nacisté pokusili poprvé zapálit holešovskou 
synagogu (novou), ale hasiči požár v zárodku 
uhasili. V noci z 11. na 12. srpna vypukl požár 
znovu, hasiči dostali zákaz hasit a synagoga 
shořela (vnitřek a střecha). Do 15. června 1942 
potom byla pod dohledem Němců synagoga 
zbourána do základů - suť a cihly si kupovali 
sedláci z okolních vsí - fůru za 3 koruny. Během 
heydrichiády byli na udání městského strážní-
ka Schrotta zatčeni a v Kaunicových kolejích 
v Brně popraveni R. Bermann, R. Freund, N. 
Gaenger a Š. Braun.  

A tragickou tečku za historií dříve význam-
né, slavné a bohaté holešovské židovské obce 
udělal transport ze sběrného střediska v Uher-
ském Brodě v lednu 1943, kterým byli všichni 
holešovští Židé v počtu 273 osob deportováni 
do Terezína. Nejstarší holešovskou občankou 
v tomto transportu byla Terezie Haasová (nar. 
1854), nejmladší Lia Naschová (nar. 1942).

 Z Terezína potom směřovali holešovští 
Židé do vyhlazovacích táborů, kde byli skoro 
všichni zavražděni. Válku přežilo jen 15 osob. 
Vrátili se do Holešova, obnovili zde nakrátko 
náboženskou obec, ale ta se už v padesátých 
letech přeměnila na pouhý synagogální sbor 
(s modlitebnou v domě na náměstí Svobody 
č.p. 33) příslušející pod židovskou náboženskou 
obec v Kyjově a od roku 1960 pod ŽNO Brno. 

S úmrtím posledních nábožensky aktivních 
Židů někdy v osmdesátých letech 20. století 
zanikl i synagogální sbor a slavnou židovskou 
historii Holešova připomínají už jen světoznámé 
nemovité památky a občanské sdružení OLAM 
- Společnost Judaica Holešov, které se snaží 
připomínat a rozvíjet židovské tradice zejména 
v podobě mezinárodně uznávaného festivalu 
Týden židovské kultury.

Karel Bartošek

Židovský hřbitov v Holešově. Foto Jan Levora
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1. 12. 1931 Narozen KUČERA, Jiří, architekt, 
bytový architekt, urbanista, stavby školské a zdra-
votní, zařízení obchodu a cestovního ruchu - 80. 
výr. narození
2. 12. 1926 Narozen v Kroměříži MACOUREK, 
Miloš, básník, prozaik, autor dětské literatury, 
překladatel, scenárista, pracovník Čs. státního 
filmu, spolupráce s A. Bornem a J. Doubravou 
na animovaných filmech (+ 30. 09. 2002) - 85. 
výr. narození
3. 12. 1941 Narozena BINAROVÁ, Vladimíra, 
prozaička, básnířka, redaktorka, založila časopis 
Valašský kult, jehož byla i šéfredaktorkou - 70. 
výr. narození
4. 12. 1876 Narozen KARAS, Josef František, 
básník, dramatik, herec, novinář, prozaik, redak-
tor, vydavatel, spolupracoval s časopisy Obzor 
a Haná, psal historické romány, divadelní hry pro 
ochotníky (+ 19. 2. 1931) - 135. výr. narození
5. 12. 1921 Narozen KUBÍČEK, Jánuš, gra-
fik, malíř (+ 21. 5. 1993) - 90. výr. narození 
6. 12. 1906 Narozen ZNOJ, Ladislav, autor 
keramických plastik, umělecký keramik 
(+ 26. 4. 1984) - 105. výr. narození
7. 12. 1856 Narozen FANTA, Josef, český archi-
tekt, malíř a spisovatel, navrhl budovu Hlavního 
nádraží v Praze, řadu obytných budov,  Mohylu 
míru u Slavkova, budovu ministerstva  obchodu 
v Praze, věnoval se rekonstrukci historických 
památek a návrhům uměleckého řemesla (+ 20. 
6. 1954) - 155. výr. narození
8. 12. 1946 Narozena STRÝČKOVÁ, Jiřina, 
textilní výtvarnice, spolupráce s Moravskou go-
belínovou manufakturou ve Valašském Meziříčí 
- 65. výr. narození
9. 12. 1951 Zemřel KUBÍČEK, Václav, přednášel 
pedagogiku, didaktiku a katechetiku na boho-
slovecké fakultě v Olomouci, autor „Prvouky“, 
„Katechismu“, „Biblických dějin“ a „Katechetiky“  
(* 21. 5. 1866 v Žeranovicích) - 60. výr. úmrtí
10. 12. 1921 Narozen v Bystřici pod Hostýnem 
ŠPETÍK, Ambrož, autor keramických mozaik, 
sochař, věnuje se tvorbě pro architekturu, pracuje 
se dřevem, kamenem, kovem i pálenou hlínou, 
volná tvorba se zaměřuje na portréty, monumen-
tální plastiky a drobné figurální humoresky - 90. 
výr. narození
11. 12. 1956  Narozen KOZÁK, Zdeněk, grafik, 
kreslíř, sochař, medailér (+ 20. 6. 1991) - 55. výr. 
narození
12. 12. 1951 Narozen HANÁK, Pavel, gra-
fik, restaurátor, věnuje se dřevořezbě, drobným 
plastikám, šperkům a užitým předmětům - 60. 
výr. narození
13. 12. 1971 Zemřel SIEBENSCHEIN Hugo, 
filolog, literární historik, překladatel, germanista, 
autor řady učebnic němčiny, průkopník rozhla-
sových jazykových kursů (* 6. 4. 1889) - 40. 
výr. úmrtí
14. 12. 1911 Narozen ŠVIHÁLEK, Viktor, re-
staurátor, spisovatel, vlastivědný pracovník, psal 
články o slavičínském rybníkářství, hrnčířství 
a o archeologii, působil na Zlínsku (+ 1. 3. 1987) 
- 100. výr. narození
15. 12. 1916  Narozen ZEMAN, Vítězslav, fo-
tograf, vlastivědný pracovník, kronikář Jeseníka, 
přispíval do sborníku Severní Morava, spolu-
pracoval s rozhlasem a televizí, jeho životním 
tématem byly čarodějnické procesy (+ 30. 1. 
1978) - 95. výr. narození
16. 12. 2001 Zemřel SLAVĚTÍNSKÝ, Milan, 
spisovatel, publicista, přispíval do vlastivědného 
tisku Prostějovska, zabýval se dějinami lékařství 
(* 20. 1. 1930) - 10. výr. úmrtí
17. 12. 1931 Narozen TRÁVNÍČEK, Mojmír, lite-
rární teoretik, literární kritik, přispíval do časopisů, 
patřil k nejvýraznějším samizdatovým editorům, 
působil na Valašsku (+ 10. 7. 2011)
- 80. výr. narození

VÝROČÍ - PROSINEC 2011

18. 12. 1946  Narozena PETŘÍKOVÁ-SAFKOVÁ, 
Eva, malířka, zaměření na krajinomalbu a květi-
nová zátiší, působí ve Zlíně - 65. výr. narození 
19. 12. 1911 Narozen GAURA, Karel, historik, 
vlastivědný pracovník, pracoval v Sokole a dal-
ších společenských a zájmových organizacích, 
připravoval divadelní představení, po roce 1939 
zapojen v odbojové organizaci Obrana národa, 
vedl obecní kroniku, publikoval v Těšínsku, Slez-
ském sborníku, Dějinách a současnosti, zabýval 
se historií Těšínska (+ 13. 12. 1998) - 100. výr. 
narození
20. 12. 1971 Narozena FUKSOVÁ, Pavla, diva-
delní výtvarnice, loutkářka, působí ve Zlíně - 40. 
výr. narození 
21. 12. 1776 Narozen SYCHRA, Matěj Josef, 
folklorista, prozaik, překladatel, sběratel horác-
kých pohádek a pověstí, autor poučných i zábav-
ných spisů (+ 19. 3. 1830) - 235. výr. narození
22. 12. 1886 Narozen PŠENČÍK, František, 
stavitel, asistent Dušana Jurkoviče, s nímž se po-
dílel na úpravách beskydských Pusteven a lázní 
Luhačovice, v roce 1914 pomáhal budovat areál 
pro Hanácko-valašskou výstavu v Holešově, 
cestmistr v Okresním hejtmanství holešovském, 
po roce 1945 se podílel na stavbě letiště v Hole-
šově, dozor měl při opravě synagogy, projektoval 
stadion Míru a koupaliště v Holešově, pomáhal při 
budování muzea lidových staveb v Rožnově pod 
Radhoštěm (+ 31. 5. 1971) - 125. výr. narození
23. 12. 1991 Zemřel ZEMAN, Bořivoj, filmový 
režisér, filmový scenárista, režíroval zejména  
komedie, pohádky a několik loutkových filmů, 
působil ve Zlíně (* 6. 3. 1912) - 20. výr. úmrtí
24. 12. 1896 Narozen SCHNEIDERKA, Alois, 
malíř, převažuje figurální malba a krajiny, spo-
lupráce při natáčení filmů, osobnost Valašska  
(+ 7. 9. 1958) - 115. výr. narození
25. 12. 1966 Zemřel ZAHRADNÍK, Vladimír, 
literární publicista, redaktor, vydavatel drobných 
tisků, adresářů, kalendářů, jízdních řádů, telefon-
ních seznamů, reklamních tiskovin aj., působil 
ve Frenštátě pod Radhoštěm (* 2. 9. 1887) - 45. 
výr. úmrtí
26. 12. 1901 Zemřel BRANDL, Vincenc, archi-
vář, historik, vydavatel, v letech 1865-68 poslan-
cem zemského sněmu, vydával staročeské právní 
památky (* 5. 4. 1834) - 110. výr. úmrtí
27. 12. 1946  Narozen GEBRIAN, Jiří, architekt, 
bytový architekt, designér, kulturně-osvětový  
pracovník, tvůrce filmových dokumentů, urba-
nista, účast na soutěžích a výstavách - 65. výr. 
narození
28. 12. 1931 Zemřel BLECHA, František, sbě-
ratel lidových písní, na Frenštátsku a Místecku 
sbíral národní písně, pohádky, pověsti (* 4. 10. 
1850) - 80. výr. úmrtí
29. 12. 1941 Zemřel FLORIAN, Josef, kulturní 
pracovník, překladatel, vydavatel, vydával několik 
edičních řad (* 9. 2. 1873) - 70. výr. úmrtí
30. 12. 1921 Narozen CHMELAŘ, František, 
grafik, malíř, medailér, tex-
tilní výtvarník (+ 15. 4. 1999) 
- 90. výr. narození
31. 12. 1966  Zemřel MIK-
LÍK, Josef Konstantin, 
kněz, přednášel v Obořišti 
filozofii a teologii dějin, pu-
blikoval v časopisech - Hlíd-
ka, Život, Filosofická revue, 
Akord, Na hlubinu, Výhledy, 
Časopis katolického ducho-
venstva aj., autor spisů teo-
logických, filozofických, ha-
giografických a historických, 
nově přeložil a poznámkami 
upravil „Apokalypsu - Zjevení 
svatého Jana“ (* 21. 3. 1895 
v Žopích) - 45. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 12. 1926 Zemřel HEŘMÁNEK, Hypolit, var-
haník, autor písní, sborů, chrámových skladeb, 
působil ve Valašských Kloboucích (* 2. 8. 1846) 
- 80. výr. úmrtí
3. 12. 1926 Zemřel HRAZDIRA, Cyril Metoděj, 
dirigent opery, sbormistr, hudební skladatel, publi-
cista, spolupracoval s pěveckým spolkem Žerotín 
v Olomouci (* 16. 1. 1868) - 80. výr. úmrtí
4. 12. 1856 Narozen KADLEČEK, Rudolf, 
dirigent, hudební skladatel, autor skladeb pro 
housle a klavír, působil v Kroměříži, Vsetíně  
(+ 17. 8. 1917) - 155. výr. narození
8. 12. 1861 Narozen AMBROS, Ezechiel, hu-
dební pedagog, hudební skladatel, sbormistr, 
upravoval lidové a kostelní písně, psal skladby 
pro housle a klavír, pro sbory, chrámové skladby, 
melodramy, působil v Kroměříži (+ 31. 5. 1915) 
- 150. výr. narození
11. 12. 1941 Zemřel NECHANICKÝ, František, 
hudební skladatel, instrumentalista, sbormistr, 
zpěvák a varhaník, ředitel kůru, autor chrámových 
skladeb (* 24. 1. 1848) - 70. výr. úmrtí
13. 12. 1886 Narozen BALCAR, Milan, hudební 
kritik, klavírista, houslista, sbormistr, hudební 
skladatel, spolupráce s rozhlasem, psal hudební 
kritiky do Moravskoslezského deníku, Národních 
listů, Národní politiky, Práce aj. (+ 16. 4. 1954) - 
125. výr. narození
14. 12. 1981 Zemřela CIVÍNOVÁ, Růžena, hu-
debnice, organizátorka hudebního života, ve Va-
lašském Meziříčí spoluzakládala Hudební středy, 
na nichž i často hrála, hudební referentka Lidových 
novin, Novin zpod Radhoště a Lubiny, působila 
ve Valašském Meziříčí (* 9. 2. 1899) - 30. výr. úmrtí
15. 12. 1981 Zemřel ŠČUDLÍK, Svatopluk, 
sbormistr, hudební skladatel, jeho zásluhou ožily 
skladby z fondu Národního muzea v Praze, Vě-
decké knihovny v Olomouci a Moravského muzea 
v Brně, skládal scénickou hudbu pro loutkové 
divadlo Kašpárkova říše v Olomouci  (* 10. 12. 
1927) - 30. výr. úmrtí
16. 12. 1701  Narozen SCHUBERT, Christian, 
hudební skladatel, houslista, varhaník, autor 
teologických spisů, působil i v Kroměříži (+ 15. 
7. 1780) - 310. výr. narození
18. 12. 1986 Zemřel KVASNICA, Rudolf, diri-
gent, sbormistr, složil několik operet, zabýval se 
chrámovou hudbou, působil v Brně a Zlíně (* 9. 
9. 1895) - 25. výr. úmrtí
21. 12. 1941 Zemřel SLAVICKÝ, Klement, hous-
lař, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, napsal  
Hanácké tance, smuteční pochody, skladby pro 
klavír a varhanní preludia (* 23. 11. 1863 v Bystřici 
pod Hostýnem) - 70. výr. úmrtí
24. 12. 1941  Zemřel ORLETH, Robert, kapelník, 
sbormistr, hudebník, hrál na housle a další smyč-
cové nástroje, na klavír, citeru, kytaru a harmoniku, 
založil vlastní orchestr, pro který psal  a upravoval 
drobné skladby (* 29. 12. 1885) - 70. výr. úmrtí

HK

Půvabné zákoutí Růžové zahrady v zámeckém parku v Holešově. 
Foto Robert Rohál
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Dvojí tvář Gabriely Gunčíkové

ROZHOVOR

Za tento rok toho stihla požehnaně. Kro-
mě druhého místa v talentové soutěži Česko 
Slovenská SuperStar podnikla nejen desítky 
koncertů a vystoupení, ale stihla i šest kol 
taneční soutěže Let´s Dance. To všechno ji 
katapultovalo mezi ostře sledované zpěvačky, 
což dokládá i titul objev roku v letošní anketě 
Český slavík. Avšak k velkým úspěchům patří 
i zbrusu nové album Dvojí tvář, které natočila 
se skupinou Meryland...  

Jak lze skloubit kariéru zpěvačky se 
studentským životem?

Můžu říct, že se to dá skloubit velmi těž-
ko. Práce mám totiž spoustu - a tak většinou 
i v tom minimu volného času, kterého je málo, 
se musím přinutit učit. Ale musí se. Škola by 
měla být na prvním místě.

Máte spočítáno, kolik vystoupení jste 
měla od skončení Česko Slovenské Su-
perStar?

Spočítané to nemám, ale bylo jich opravdu 
dost a ještě jich dost bude.

Jak se vám zpívá s kapelou Meryland? 
Je pravda, že bude i album? 

Zpívá se mi s nimi dobře, známe se už 
dlouho - a podle toho se nám i hraje. Ano, 
vydáváme před Vánocemi první album. Bude 
se jmenovat Dvojí tvář.

Jaké písně a styl album přinese?
Musím říct, že album je velmi rozmanité. 

Ubírat se dnes jen jedním směrem je nemož-
né. Takže na albu jsou jak rockové pecky, tak 
popové kousky, které jsou například vhodné 
pro rádia, která odmítají hrát tvrdší hudbu. Ale 
na koncertech stejně přitvrdíme i ty.

Kromě běžného koncertování jste 
tančila v Let´s Dance a máte účinkovat 
v muzikálu Kleopatra... Neberete si toho 
trošku moc? 

Pro mě je spousta věcí výzvou a chci se 
toho naučit co nejvíc. Od konce SuperStar 
přece jen uplynula nějaká doba, ale pořád je 
kam směřovat a růst, a tak si myslím, že čím 
více k nejrůznějším věcem „přičichnu“, tím budu 
zkušenější - a to je potřeba. Jsem na začátku 
a ještě toho příliš neumím - a hlavně nevím. 
Kromě toho dělat jen jednu věc by se pro mě 
mohlo stát stereotypem a já chci, aby mne to 
stále bavilo. Proto ty změny, odbočky, přelety.

Co spolupráce s Lukášem Adamcem?
Spolupráce s Lukášem Adamcem mne 

do konce roku čeká hodně. Budeme se spolu 
účastnit různých televizních projektů a zpívat 
duety, což mě těší a baví.

Jak se vypořádáváte s bulvárem, kte-
rý tu a tam o vás taky něco „hezkého“ 
napíše?

Tak není to až tak hrozné, většinou převa-
žují celkem pozitivní věci, protože mám mezi 

novináři kamarády, zejména na Slovensku. 
S negativními články se vypořádávám tak, že 
je přehlížím a nečtu.

Těšíte se na Vánoce? A kde strávíte 
konec roku?

Na Vánoce se velmi těším, protože to pro 
mne budou týdenní prázdniny po dlouhé době, 
a zároveň se těším, že je strávím společně se 
svými nejbližšími u rodinného krbu.

Ptal se  Robert Rohál
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V sobotu 26. listopadu se ko-
nal ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov 
již IV. ročník Mikulášského turna-
je - mezinárodní turnaj v kopané 
žen. Tato akce má v Holešově svou 
tradici a pořadatelé na ní vždy při-
vítají spolu s moravskými i týmy ze 
Slovenska a Polska. Letošní spor-
tovní klání však mělo výrazný cha-
ritativní podtext - ne všem lidem je 
kvůli jejich zdravotnímu handicapu 
umožněno spokojeně žít a sporto-
vat, a proto se organizátoři roz-
hodli stejně jako vloni dát ve svém 
programu kromě ženské kopané 
také prostor mentálně postižené 
gymnastce a výtěžek turnaje vě-
novat nemocné 14měsíční holčičce.

Sportovní část zahájil nástup 
týmů, které přivítali europoslan-
kyně Olga Sehnalová, poslanec 
PSP ČR Josef Smýkal, starosta 
Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík, 
dále místostarosta  Bc. Jaroslav 
Chmelař a Mgr. Alena Grygerová, 
osobnost města Holešov 2011. 
8 družstev se utkalo navzájem 
v zápasech dvou skupin, dále 
následovaly souboje o postup 
do semifinále a finále a nezřídka 
se rozhodovalo až při penaltových 
rozstřelech. Všechny zúčastněné 
týmy se prezentovaly hezkými vý-
kony a až do posledních minut se 
rozhodovalo o celkovém pořadí.

Charitativní turnaj DFK Holešov vyhrál tým ze Slovenska

Pořadatelé turnaje vybrali na rehabilitační stůl 7 500 korun 

Družstvo Dívčího fotbalové-
ho klubu Holešov se představilo 
ve své stabilní sestavě a ve své 
skupině nejdříve porazilo budou-
cího polského finalistu 2:0 bran-
kami Míši Dobroslávkové a 1:0 
Napajedla gólem stejné střelky-
ně. V posledním utkání prohrála 
zaslouženě vysoko domácí děv-
čata s celkem Nových Zámků 
0:4 po dobrém výkonu soupeře 
a chybách holešovských hráček. 
V postupových bojích se utkaly 

domácí dívky s družstvem Sokol 
Vlkoš, a protože ani jeden celek 
neskóroval, rozhodovaly o postupu 
penalty; zde byli šťastnější hosté 
při skóre 4:5. Holešov tak čekal 
souboj o pátou příčku, ve kterém 
se DFK střetl s celkem SK Březni-
ce a zaslouženě zvítězil 3:1 bran-
kami Míši Dobroslávkové, Kamily 
Dětské a  Kristýny Zichalové. Do fi-
nálových klání postoupily všechny 
zahraniční celky a Sokol Vlkoš, 
finále pak bylo záležitostí týmů LKS 

Goczalkowice a Termálu Diakovce 
a po napínavém souboji zvítězilo 
slovenské družstvo 2:0.

Individuální ceny za své výko-
ny obdržely tyto hráčky: brankář-
kou turnaje byla zvolena Justyna 
Kuś z Polska, nejlepší hráčkou 
se stala Hanka Korytárová z TJ 
Termál Diakovce a nejvíce branek 
vstřelila Karina Andrušková z FC 
Union Nové Zámky.

Celkové pořadí týmů: 1.  TJ 
Termál Diakovce  2. LKS Goczal-
kowice Zdrój  3. FC Union Nové 
Zámky 4. Sokol Vlkoš 5. DFK 
Holešov 6. SK Březnice 7. FS 
Napajedla 8. Slavoj Podivín.

DFK Holešov reprezento-
vala tato děvčata: Kateřina Ka-
salová, Tereza Vybíralová, Zita 
Pospíšilová, Kamila Dětská, Mi-
chaela Dobroslávková, Karolína 
Kozlanská, Denisa Baranová, 
Kristýna Zichalová, Vendula 
Kuchařová, Veronika Kučero-
vá, Aneta Procházková, Šárka 
Rybenská a Dita Hovořáková; 
trenéři Jan Koláček, František 
Bělíček a Svatava Ságnerová.

Individuální cenu pro hráčku 
domácího družstva za nejlepší vý-
kony v podzimní sezóně a na tom-
to turnaji převzala Kamila Dětská, 
která si domů odvezla dres Zdeňka 
Grygery.

Turnaje se zúčastnily významné osobnosti z regionu.  

Zvláštní kapitolu sobotního turnaje DFK 
Holešov tvořila charitativní část, která ukázala 
divákům a mladým sportovkyním svět lidí, kteří 
bojují se zdravotními problémy se stejnou vervou 
jako fotbalistky na tomto turnaji. Nejdříve pro-
běhlo utkání osobností Holešova proti trenérům 
hrajících týmů; všichni, kdož nastoupili na palu-
bovku, podpořili svou účastí myšlenku solidarity 
a pomoci potřebným lidem; navíc se přihlížející 
diváci dobře bavili při soubojích fotbalistů obou 
týmů. Lahůdkou dopoledního programu bylo 
vystoupení moderní gymnastky Evy Kaňákové, 
čtyřnásobné medailistky ze Speciálních letních 
olympijských her mentálně postižených osob, 
která předvedla zaplněnému hledišti sestavu 
s míčem, obručí a stuhou a sklidila za svůj výkon 
obrovský potlesk přihlížejících. Každý, kdo přišel 
v sobotu do sportovní haly, měl navíc možnosti 
zvýšit zakoupením losu do tomboly či finančním 
příspěvkem do pokladničky částku věnovanou 
Moničce Poláškové z Roštění; tato holčička 
bojuje s polyneuropatií dolních končetin a pro 
úspěšnou rehabilitaci shánějí rodiče finanční 
částku na zakoupení rehabilitačního stolu. Suma 
7 500,- Kč, kterou se podařilo pořadatelům shro-

máždit, byla odpoledně předána Moniččiným 
rodičům za účasti osobností našeho města. 

Děkuji všem zúčastněným celkům a jejich 
trenérům za předvedené výkony, dále děkuji 
všem osobnostem politického, společenského 
i sportovního života, které tuto akci podpořily 
svou účastí a finančními příspěvky. Děkuji dále 
všem sponzorům, jimiž byli DFK Holešov, Olym-
pia o. s., Zlínský kraj, Zdeněk Grygera, AŠSK 
ČR Zlínského kraje a hlavně poslanec PSP ČR 
Josef Smýkal; zásluhou jejich finanční podpory 
totiž celý turnaj proběhl, díky rozhodčím za ko-
rektní vedení zápasů. Největší poděkování však 
patří rodičům a hráčkám domácího oddílu, kteří 
zabezpečili po organizační stránce bezchybný 
průběh celého turnaje v zákulisí - ať už občerst-
vení v bufetu, úspěšný průběh tomboly, či práci 
časoměřičů.

I když domácí celek neobsadil medailo-
vé příčky, přesto Dívčí fotbalový klub Holešov 
na tomto turnaji zvítězil - nikoliv sportovním 
výkonem, ale charakterem této uspořádané 
akce a morální i finanční podporou Moničky 
a Evičky před všemi účastníky… Všichni jeho 
členové - hráčky, trenéři, rodiče a fanoušci - vzor-

Součástí turnaje bylo i utkání  osobností 
a vystoupení moderní gymnastky Evy Kaňákové. 

Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

ně spolupracovali a reprezentovali své město 
nejen na poli sportovním, ale především na poli 
lidském…

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně DFK Holešov
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Tel.: 737 145 008, 604 678 629 
www.najistodocista.cz

Prádelna + úklid 
NAJISTODOČISTA

praní, mandlování, chemické čistění ekologickou 
cestou /sběrna/, mokré čistění koberců, 
velkoplošné čistění mycím automatem, 

kompletní úklid domácností a firem.

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

Provozovna:  
Novosady 1244, Holešov

Prodej stáčeného vína 
z Velkých Pavlovic

Benzina, Zlínská ulice.

Prodejní doba 5 - 22 hodin

Prodám vysavač zn. Wapori 
2000 jedenkrát použitý - suché 
i mokré vysávání - cena 8000 Kč. 
Tel. 737 047 084.

Prodám akvárium 110 l - 
veškeré příslušenství. Bez rub. 
+ stolek. Cena 2 000 Kč. Tel. 
737 047 084.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám mot. sekačku zn. 

Alko se sběr. košem. Velmi silná. 
Cena 2 800. Tel. 737 047 084. 

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

V neděli 6. listopadu 2011 
proběhl premiérový ročník turna-
je žákyň a žáků, který poprvé pro 
tuto věkovou kategorii uspořádal 
Dívčí fotbalový klub Holešov. Akce 
se konala ve sportovní hale 1. ZŠ 
Holešov a měla velmi vydařený 
průběh včetně napínavých soubo-
jů jednotlivých týmů. Na palubovce 
se postupně představila družstva 
domácích děvčat, TJ Loukov, TJ 
Moravan Kostelec u H., Sokol Mar-
tinice a TJ Sokol Skaštice. Pod 
dohledem rozhodčích Mgr. Jana 
Koláčka a Pavla Karlíka odehrál 
každý celek čtyři utkání po 18 mi-
nutách se všemi účastníky, a tak 
vykrystalizovalo celkové pořadí sou-
těže. Do posledního zápasu nebylo 
o konečném umístění rozhodnuto, 
teprve závěrečné góly určily nejlepší 
týmy i individuality celého turnaje.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
PRO JEDNOTLIVCE:

Nejlepším hráčem byl vyhlá-
šen Matěj Votava z TJ Moravan 
Kostelec u H.

Nejlepší brankářkou se sta-
la Kateřina Kasalová z domácího 
DFK Holešov.

První ročník žákovského turnaje vyhrála děvčata DFK Holešov

Nejlepším střelcem byl se 4 
góly Jáchym Šíp z TJ Loukov.

Pořadí týmů:  1. DFK Hole-
šov 10,  2. TJ Kostelec u H. 9,  3. 

TJ Loukov 5, 4. Sokol Martinice 2,  
5. TJ Skaštice 1.

Domácí tým děvčat překvapil 
svými výkony trenéry i fanoušky 
a po napínavém průběhu zápasů 
nakonec celkově zvítězil, proto pa-
tří všem jeho hráčkám a Honzovi 
poděkování; přesto si největší po-
chvalu zaslouží Katka Kasalová 
v brance, v poli Ema Jiroušková, 
Gabriela Lipková a Sára Illesová.

DFK Holešov: Kateřina Ka-
salová, Gabriela Lipková, Karo-
lína Kozlanská, Ema Jirouško-
vá, Kristýna Zichalová, Michaela 
Fojtová, Michaela Záhořáková, 
Leonka Hlobílková, Dita Ho-
vořáková, Veronika Víznerová, 
Radka Procházková, Erika Tka-
dlčíková, Sára Illesová, Jan a 
Eliška Pospíšilovi. 

Tato akce se konala pod zá-
štitou poslance PSP ČR Josefa 
Smýkala, Olympie o. s., Zlínského 
kraje  a města Holešov, všichni tito 
sponzoři ji podpořili finančně či ma-
teriálně. Velké poděkování patří or-

ganizátorům z řad Dívčího fotbalo-
vého klubu Holešov: nově zvolený 
výbor se zhostil své první akce na 
výbornou, vedle zkušených členů 
se objevili poprvé rodiče hrajících 
děvčat, kteří bezchybně zajistili 
provoz bufetu, organizaci turnaje 
a všechen potřebný servis, děkuji 
rovněž trenérům a hráčkám druž-
stva žen Vendule a Žanetě, které 
také napomohly hladkému průbě-
hu akce, děkuji za bezproblémové 
řízení utkání  oběma rozhodčím.

Celá soutěž proběhla bez 
zranění ve velmi pozitivní a bez-
problémové atmosféře, jež byla 
cítit na všech místech sportovní 
haly i v jejím zákulisí za velkého 
zájmu rodičů, fanoušků a holešov-
ské veřejnosti. Velký podíl na tomto 
rezultátu má skvělé vystupování 
všech zúčastněných týmů v čele 
s jejich trenéry, kteří koučovali své 
svěřence především v rámci pravi-
del fair-play.

Mgr. Svatava Ságnerová
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1. Sokol Ratiboř   
 9   6   3   0   63:5   21    
2. Juřinka   
 8   5   1   2   22:15   16    
3. Sokol Horní Bečva   
 8   4   3   1   31:8   15    
4. FC TVD Slavičín 
 8   4   2   2   20:10   14    
5. Fryšták - oddíl kopané   
 8 3   4   1   32:10   13    
6. SK Vlachovice   
 8   4   1   3   16:22   13    
7. SFK ELKO Holešov   
 8   3   3   2   45:19   12   
8. Štítná n. Vláří  
 9   3   1   5   20:42   10    
 9. SK Spartak Hulín 
 8   3   0   5   15:33   9    
10. Spartak Valašské Klobouky   
 8   1   0   7   4:35   3    
11.  SK Paseky Zlín   
 8   0   0   8   4:73   0

1. SK Rusava   
 13 10 1 2  40:14 31 10  
2. SK Žeranovice 
 13   8   3   2   49:24   27   6  
3. Skaštice  
 13   8   1   4   32:25   25   4  
4. SK Kyselovice 
 13   7   3   3   31:18   24   3  
5. FC Morkovice B  
 13   7   0   6   31:28   21   3  
6. Prusinovice   
 13   7   0   6   28:26   21   3  
7. SK Rajnochovice  
 13   6   0   7   29:35   18   -3  
8. Roštění   
 13   5   2   6   30:25   17   -1  
9. Slavkov p. Hostýnem   
 13   5   2   6   22:38   17   -1  
10. SFK ELKO Holešov B   
 13   5   1   7   22:26   16   -5  
11. Družstevník Střílky 
 13   5   0   8   26:39   15   -3  
12. Sokol Němčice   
 13   4   1   8   23:37   13   -5  
13. Mrlínek 
 13   3   2   8   24:34   11   -10  
14. TJ Sokol Rataje 
 13   1   4   8   18:36   7

1.  Sokol Návojná   
 12   11   1   0   50:6   34   16  
2.  Sokol Mladcová   
 11   8   1 2   47:12   25   13  
3.  SFK ELKO Holešov   
 13 7   2 4   40:22   23   2  
4. Štítná n. Vláří   
 12   6 3 3 30:17 21 3  
5. Spartak Valašské Klobouky   
 11   6   1   4   22:21   19   -2  
6. SK Louky   
 11   5 2   4   29:34   17   -1  
7.  FC TVD Slavičín 
 12   5   1   6   19:31   16   1  
8.  Sokol Hovězí  
 11 5 0   6   28:20 15   -6  
9.  Sokol Francova Lhota   
 12   4   2   6   33:39   14   -4  
10. SK Lidečko   
 13   4   1   8   18:33   13   -5  
11. FC Dolní Bečva 
 11   4   0   7 15:43 12 -3  
12. TJ Kelč 
 11   3   0   8   18:46   9   -3  
13.  FC V. Karlovice + Karolinka 
 12 1   0 11   12:37   3

Kopaná tabulky
Okresní přebor - muži B

Krajská soutěž - starší žáci

Krajská soutěž - dorost

Střelecká tabulka 
- muži A

Michal 
Olša 4

Milan 
Roubalík 3

David 
Hausknecht 3

Roman 
Uruba 3

Radek 
Sumec 3

Lukáš 
Marek 3

Jan 
Barták 2

Marek 
Bačík  2

Martin 
Charuza 1

Střelecká tabulka 
- muži B

Milan 

Roubalík 
6

Roman 
Uruba 4

Petr 
Frybort 2

Tomáš 
Münster 2

Jiří 
Leško 2

Josef 
Snopek 2

Aleš 
Ohlídal 1

David 
Soldán 1

Vladimír 
Sedlář 1 

Michal 
Olša 1

V neděli 27. 11. se zúčastnili fotbalisté z Holešova halového 
turnaje ve sportovní hale Křenovice v Brně. Celkem hrálo osm 
mužstev - FC Sparta Brno, SK Rostex Vyškov, Zbrojovka Brno, 
SFK Elko Holešov, TJ Tatran Kohoutovice, SK Líšeň, SK Hanác-
ká Slavia Kroměříž a ŠK Slovan Bratislava. Turnaj byl náročný, 
všechna mužstva byla na velmi dobré úrovni. Holešovským 
fotbalistům se podařilo získat 7. místo.

Ladislav Linda, trenér ml. žáků

Mladší žáci na turnaji v Brně

Halového turnaje ve Šternberku se zúčastnilo sedm týmů, 
převážně z Olomoucka. Pro holešovskou starší přípravku to 
byla první halová zkouška, která dopadla velmi dobře. Po celou 
dobu turnaje vládla v týmu velká pohoda, mužstvo hrálo hezký  
a hlavně útočný fotbal. Navíc celek podržel i brankář, který dostal 
cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. Holešov nastřílel 22 branek 
a jen 4 inkasoval, skončil na 2. místě.

Starší přípravka ve Šternberku

Tradičního kulečníkového turnaje v Ha-
vířově se zúčastnil v sobotu 19. listopadu 
několikanásobný vítěz vánočního turnaje 
ve Všetulích Robert Stoklásek. Zápolení 
se zúčastnilo celkem 48 hráčů z Moravy 
a Slovenska, kteří byli vylosováni do 16 
skupin. Po celodenním maratonu (od 8 
do 22 hodin) dosáhl Robert Stoklásek za-
slouženého vítězství. Ve velké konkurenci 

a po velkém boji nakonec porazil ve finále na 200 bodů místního 
borce Milana Róse. I naše redakce mu gratuluje za skvělou 
reprezentaci našeho města.  

(red)  

Vítězství v kulečníku

Kopaná
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:  
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1800 ks. Re dak cí ne vy žá da né  
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim  
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 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. 

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

Více než čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřej-
nili v Holešovsku č. 20/2011, přičemž všichni poznali úryvek písně „Holky 
z naší školky“ (hudba Karel Vágner, text Pavel Žák), kterou nazpívali 
v roce 1983 Stanislav 
Hložek a Petr Kotvald. 
První vylosovanou je Petra 
Horáková z Rymic, druhou 
Simona Bartošková z Pru-
sinovic - obě si pochutnají 
v restauraci Kanada v Ho-
lešově.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět - 
Ludmile Polišenské z Tře-
bětic a Anetě 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...?

„Tátovi nesmím zkřížit krok, pro něj jsem pouhej diskocvok, 
pro mámu pořád jen dítě jsem. Brácha, ten hlídá jen svůj džob, stal 
se z něj velkej pán a snob, kdo jsem já, to nemá ponětí...“

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 

Standa Hložek a Petr Kotvald dnes.

Naše 
zajímavé  
noviny 

do každé 
rodiny!

Výzva. Jestliže máte nějaké pikantní vá-
noční recepty, podělte se s nimi a pošlete 
je do redakce. Ty nejlepší uveřejníme 
v příštím vydání Holešovska, které vyjde 
15. prosince. 

Akce na nejbližších 14 dnů
• Středa 30. 11. rodinná animovaná komedie 
Šmoulové - kino Svět od 17.00 a 19.30 hod.
• Čtvrtek 1. 12. Adventní koncert učitelů ZUŠ 
- kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hod.
• Pátek 2. 12. výstava Doteky světla - foto-
grafie a fotografika Nelly Billové - Cinema 
Café Milk Bar od 17 hod. (výstava trvá do konce 
prosince)
• Sobota 3. 12. Vánoční módní party pro 
ženy - Drive Club od 19 hod.
• Sobota 3. a neděle 4. 12. Vánoční trhy 
s kulturním programem - náměstí Dr. E. Bene-
še. Předvánoční jarmark. Pořádá MKS Holešov, 
tel.: 573 396 797, www.holesov.info
• Úterý 6. 12. literárně-hudební podvečer 
Vánoční rozjímání - Městská knihovna od 17 
hod. V programu zahraje holešovské seskupení 
Corda Magico.

• Úterý 6. 12. komedie Johny English se 
vrací - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
• Středa 7. 12. vernisáž výstavy „Erbenova 
Kytice a Erbenovy pohádky očima mladých 
výtvarníků“ - Městská knihovna od 16 hod.
• Sobota 10. 12. záznam z koncertu Radka Ba-
boráka na ČT 2 ve 20.50 hod., který proběhl 30. 
5. 2011 ve velkém sále holešovského zámku
•  Neděle 11. 12. Travesti show Scremers - 
vánoční speciál oblíbené travesti skupiny 
- kino Svět od 19.30 hod.
• Úterý 13. 12. Vánoční koncert - Banana 
Vox, speciální host Karel Markytán - kino 
Svět od 15.30 hod.
• Středa 14. 12. thriller Dluh - kino Svět 
od 17.30 a 20 hod.
• Pátek 16. 12. thriller Nákaza - kino Svět 
od 17.30 a 19.30 hod.

V neděli 11. prosince dorazí do Holešova oblíbená 
travesti skupina Screamers.


