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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Počet žáků prvních tříd v Holešově se výrazně zvýšil
třídy celkem 18 žáků. Tento počet
prvňáků je zde už několik let stejný.
„Letošní rok potvrzuje zvyšující se počet žáků v prvních třídách
základních škol. Ještě patrnější je
tento trend v mateřských školách,
takže lze předpokládat, že k přibývání žáků v základních školách
bude docházet i v dalších letech,“
uvedl vedoucí Odboru školství
a kultury Městského úřadu v Holešově Petr Chvátal.

Holešov (frs) - K výraznému zvýšení počtu žáků prvních
tříd došlo na základních školách
v Holešově. Zatímco vloni poprvé
usedlo do školních lavic 122 dětí,
předloni 120 a ještě rok předtím
118, letos se jejich počet zvýšil na
153. Největší přírůstek zaznamena-

la 1. Základní škola, kde se počet
prvňáků zvýšil o 21, a ve škole tak
museli otevřít tři třídy. Ve 3. Základní škole se počet prvňáků zvýšil
oproti loňsku z 58 na 67, takže zde
otevřeli dokonce čtyři první třídy,
z nichž jedna je logopedická. Do 2.
Základní školy nastoupilo do jediné

Kolik je peněz z hazardu?
Co vy na to, pane starosto?
Od letošního roku směřuje velká část daní
z výherních automatů a loterijních společností do
rozpočtu obcí a měst. Jak je na tom v tomto ohledu
město Holešov? Co vy na to, pane starosto?  
„S těmito příjmy samozřejmě počítáme. Měly by
být přidělovány organizacím, které se věnují volnému
času dětí a mládeže, sportu a kultuře. Při rozdělování těchto peněz však musíme být velmi obezřetní.
Původní predikce ministerstva financí počítala s tím,
že objem prostředků pro naše město bude zhruba 12
milionů korun ročně. Podle toho, jak sledujeme dosavadní vývoj příjmů
v této oblasti, však bude ve skutečnosti tato částka maximálně poloviční.
V každém případě bude muset zastupitelstvo města stanovit pravidla,
podle kterých budou tyto peníze do jednotlivých oblastí rozdělovány. Myslím
si, že bychom měli vycházet z principu rozdělování dotací v rámci Akce
milion s tím, že by měla být tato pravidla precizněji koncipována a balík
peněz bude samozřejmě vyšší. Základní návrh, který by měl vést k následné
diskuzi, bych chtěl předložit kolegům na jednání zastupitelstva 24. září.
Dokončení na str. 2

Prvňáky přišli do školy přivítat také představitelé města Holešova.
Více fotografií na str. 9 a na www.holesov.cz.

Projekt Lucien pomáhá dětem
Od konce března 2012 zahájil činnost nový klub pro děti a mládež
pod názvem ROUTE. Navštěvuje jej 8 až 12 romských i neromských
dětí. Projekt s názvem Lucien realizuje Jednota bratrská v Holešově
s podporou města Holešova.
Více na str. 8

Ohlédnutí za festivalem
Již po dvanácté se uskutečnil
v Holešově festival Týden židovské
kultury. Plejáda kulturních a společenských akcí se konala po celý
týden v Šachově synagoze, holešovském zámku nebo na náměstí

Dr. Edvarda Beneše. Zajímavý byl
například i počin restaurace Starý
pivovar, kde v průběhu festivalu nabízeli speciality židovské kuchyně.
Další informace na str. 16 a 17

Silnice byla uzavřena

Silnice z Holešova do Dobrotic je
od úterý 4. září kvůli výstavbě jihovýchodního obchvatu města uzavřena.

Motoristé budou muset jezdit po objízdných trasách až do října roku 2013.
Podrobnosti na str. 5
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Pozvánka
Místní organizace ČSSD Holešov si Vás v rámci
brzkého konání voleb do Zastupitelstva
Zlínského kraje dovoluje pozvat na
Setkání občanů s hejtmanem
Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem
a dalšími významnými hosty.
Setkání se uskuteční
v pátek dne 14. 9. 2012
v době od 16.00 do 19.00 hod.
v areálu fotbalového hřiště ve Všetulích.
Během setkání budou diskutovány otázky, které se týkají každodenního života občanů Zlínského kraje. Jedná se například
o budoucnost krajského zdravotnictví, školství, dopravní problematiku a obslužnost a ekonomickou prosperitu Zlínského kraje.

Občerstvení zdarma, pro děti je zajištěn program.
Místní organizace ČSSD HOLEŠOV

Nová exkluzivní služba
v Salonu „Karolína“ Holešov

www.holesov.cz

Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje
V souvislosti s volbami do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskuteční ve dnech 12. - 13. 10. 2012, si vás dovolujeme informovat, že byla nově
zavedena možnost hlasovat na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (v místě, kde je volič
hlášen k trvalému pobytu), vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje voliče volit ve dnech voleb ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tzn.
v našem případě na území Zlínského kraje, nikoliv tedy např. v Praze.
O voličský průkaz lze zažádat již nyní, a to buď osobně do 10. října 2012
do 16.00 hodin, nebo písemně (v tomto případě žádost musí být doručena
příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
5. října 2012), a to: • žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným
podpisem. Při ověření podpisu u správních úřadů (obecní úřad, krajský
úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností) lze využít osvobození
od správního poplatku • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče • žádostí v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova a jeho místních částí
Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si žádají o voličský průkaz na Městském
úřadě v Holešově, Masarykova 628. Formulář žádosti získají na podatelně
nebo na stránkách www.holesov.cz.
Irena Ďuláková, Odb. správ. a vnitř. věcí, Městský úřad Holešov

Kolik je peněz z hazardu?

Co vy na to, pane starosto?

Dokončení ze str. 1
- Permanentní make-up - technika vlásky.
Optimální by bylo, kdyby byl tento návrh po připomínkovém řízení přiZískáte naprostou přirozenost dnešní moderní ženy.                                                                           praven
ke schválení na listopadovém jednání zastupitelstva. Na prosincové
- mikrojehličkování - microneedling
schůzi, kdy se schvaluje rozpočet města na příští rok, by pak mohly být tyto

Kontakt: Zdenka Konečná,
tel. 601 371 476
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peníze podle schválených pravidel do rozpočtu zařazeny.“

(sov)

Doučování a soukromé lekce angličtiny u Vás doma - děti i dospělí.
Pouze v Holešově. Učitelka AJ. Tel. 731 043 461.

www.holesov.cz
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V Holešově byla provedena inventarizace dřevin
Odbor životního prostředí usiloval několik
let o inventarizaci dřevin na pozemcích města
Holešova. Na nezbytnost jejího uskutečnění poukazoval stále se zvyšující zájem veřejnosti o stav
zeleně ve městě a rovněž snaha vlastníka dřevin
mít ucelený přehled o stavu svého majetku. Až
letos se však podařilo zařadit do rozpočtu životního prostředí finanční prostředky na její realizaci.
Duší celého projektu po celou dobu byla
referentka odboru životního prostředí Ing. Pavla Pšejová, která za město převzala v tištěné

i elektronické podobě v minulých dnech výsledek
inventarizace 2 425 stromů rostoucích v Holešově. Inventarizovány byly především exponované
lokality s vysokým provozem, lokality s problémo-

Místostarosta Chmelař s ing. Šubovou
a ing. Pšejovou při inventarizaci dřevin.

Uschlý jerlín japonský na nám. Dr. E. Beneše
je v inventarizaci určen k odstranění
a náhradě za nový strom.

Příkladem zdravé dřeviny je dub letní
na koupališti.

vými dřevinami a pozemky, které byly v nedávné
době převedeny do majetku města od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Inventarizaci provedla celorepublikově renomovaná firma Safe Trees, s.r.o., která se zabývá
arboristikou a hodnocením dřevin.
Z důvodu plánovaných oprav na
zařízení distribuční soustavy bude
ve čtvrtek 13. září
v době od 7.30 do
15.30 přerušena
dodávka elektrické
energie v části Holešova, konkrétně
v ulici Partyzánská.
(eon)

Zjednodušená verze inventarizace je veřejně
přístupná na internetové adrese www.stromypodkontrolou.cz. V záložce Mapový portál je nutné
zadat klíčové slovo Holešov. Po rozkliknutí červeného bodu se objeví základní výčet hodnocených
stromů a nabídka Přiblížit na mapě, která se musí
opět rozkliknout. Poté se zobrazí jednotlivé hodnocené plochy, které lze dále stejným způsobem
přiblížit a nalézt konkrétní strom, o kterém chce
zájemce získat informace. U každého stromu je
uveden druh, velikost, fyziologické stáří, perspektiva a navržená opatření. Přiložena je i fotografie
stromu. Celá inventarizace je k nahlédnutí na odboru životního prostředí v kanceláři Ing. Pšejové,
která má péči o stromy ve své kompetenci a bude
s inventarizací aktivně pracovat.
Město s inventarizací získalo jednotný soupis stromů včetně jejich zhodnocení a návrhu
nutných opatření. U inventarizovaných dřevin je
jasně stanoven způsob péče a nutné opakování
zásahů do jejich stavu tak, aby zůstaly zdravé
a bezpečné. Tyto informace budou sloužit také
pro přesnější stanovení nutných nákladů na péči
o stromy. Z inventarizace zároveň vyplynulo
kácení některých havarijních a nevhodných dřevin, které bude muset správce stromů ve městě
v navržených etapách zajistit.
Jaroslav Chmelař, místostarosta

Řádková inzerce
Prodám garáž Na Letišti za Tracheou. Tel. 777 874 431.
Prodám zahradu v Holešově, zděná
chatka. Tel. 606 332 683.

Pronajmu, případně prodám zateplený byt 2+1 s lodžií na sídlišti
Novosady v Holešově. Cena dohodou. Volejte na tel. 739 414 664.
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Turnaj v pétangue vyhrál tým Bílých lvů z centra pro seniory
Turnaj v pétangue O pohár
starosty Holešova se uskutečnil
ve čtvrtek 16. srpna odpoledne
v příjemném prostředí parku centra
pro seniory. Sportovního odpoledne
se zúčastnila čtyři čtyřčlenná družstva z centra pro seniory a holešovského klubu důchodců. Nejúspěšnější nakonec bylo domácí družstvo
Bílých lvů, jehož členové pravidelně
sbírají úspěchy v této sportovní disciplíně i na jiných turnajích.
Za krásného slunečného počasí se přišly do zadní části parku
na své přátele a známé podívat
desítky diváků. V rolích pořadatelů,
rozhodčích a moderátorů bezchybně pracovali zaměstnanci centra
pro seniory. Turnaj zahájila ředitelka centra Ivana Bozděchová a starosta města Zdeněk Janalík. Klání
seniorských sportovních družstev

Jedna ze soutěžících absolvuje svůj hod v rámci turnaje O pohár starosty Holešova.
Více fotografií na www.holesov.cz.
přihlíželi rovněž místostarostové
města Rudolf Seifert a Jaroslav
Chmelař.
Text a foto František Sovadina

Co je pétangue
Pétangue je francouzská společenská hra pro několikačlenná
družstva, jejichž členové se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který
tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný
trénink. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát
prakticky každý (ženy s muži, senioři i s dětmi i tělesně postižení
se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén
hřiště je libovolný).
Zdroj: Wikipedie

Vítězný tým Bílých lvů z holešovského centra pro seniory.

Pohár z Holešovského hopsání si odnesla Jana Sucháčková
V sobotu 18. srpna 2012 proběhl na kynologickém cvičišti v Holešově 5. ročník neoficiálních závodů
v agility Holešovské hopsání O pohár místostarosty města Holešov.
Na startu se sešlo celkem 47 týmů,
a k vidění tak bylo velké množství

pejsků všech plemen a velikostí. Pro
závodníky si rozhodčí Denisa Lajmarová připravila dva parkury. Jump
obsahoval tunely a skokové překážky a v openu byly již zastoupeny
složitější překážky, jako je například
kladina, áčko nebo slalom. Na své

Kynologické závody jsou náročné pro psy i jejich pány.
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si přišly i týmy složené ze štěňátek
do 15 měsíců, pro které byly nachystány dva parkury pouze z tunelů.
Holešov vzorně reprezentovaly
Petra Češková s Bessy (3. místo),
Veronika Petrskovská s Peggy
(3. místo), Šárka Grešová s Jenny
(1. a 3. místo) a  Simona Zelinová s Betty. Nejlepší holešovskou

závodnicí byla Jana Sucháčková, která se Shadow obsadila
2. místo a s Ronym vyhrála dvakrát
1. místo a tímto svým umístněním
získala i pohár místostarosty pro
nejlepšího pokročilého závodníka.
Více fotografií na www.kkholesov.eu
Foto Simona Zelinová

www.holesov.cz
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Stavba jihovýchodního obchvatu se rozjela naplno
Stavba jihovýchodního obchvatu Holešova se přes prázdniny rozjela naplno. Byla ukončena
skrývka ornice po celé trase obchvatu. Začala výstavba podchodu,
který bude sloužit chodcům i cyklistům mířícím po cyklostezce do Žop.
Dalším náročným objektem celé
stavby je výstavba mostu přes železnici, kterou nelze přehlédnout při
průjezdu stavbou ve směru na Dobrotice. Byly zrealizovány některé
přeložky inženýrských sítí a provizorní komunikace ve směru do Žop
a na Přílepy, na které bude převedena doprava v průběhu stavby.
Po uzavření komunikace
II/438 ve směru do Bystřice pod
Hostýnem dojde k vyfrézování stávající komunikace a následně se
začne s navážením zeminy násypů
do výšky cca 9 metrů. Dále bude zahájena výstavba dalších stavebních
objektů jako estakáda u koupaliště,
opěrná zeď, příjezd ke koupališti
a oboře, stezka pro pěší a cyklisty
ke koupališti a kanalizace. Stavba
kanalizace se dotkne i zámecké
obory, kde bude po dobu výstavby
omezen pohyb osob. Omezení se
bude týkat zadní části obory od koupaliště. O stavbě obchvatu budeme
občany nadále průběžně informovat na stránkách Holešovska.

Výstavbu mostu přes železnici nebylo možné ze silnice do Dobrotic přehlédnout.
Od 4. září je však tato silnice uzavřená.

Silnice z Holešova do Dobrotic byla uzavřena

V plném proudu je také výstavba podchodu na cyklostezce vedoucí z Holešova do Žop.

V souvislosti s výstavbou jihovýchodního obchvatu Holešova byla
od 4. září uzavřena silnice II/438 ve
směru do Dobrotic a Bystřice pod
Hostýnem. Předpokládaná délka
uzavírky je do října 2013.
Objízdná trasa pro osobní dopravu a nákladní dopravu do 16 t
bude značena z Holešova do Bystřice pod Hostýnem přes obce Tučapy,
Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem
a dále po stávající silnici II/438 do
Bystřice pod Hostýnem. Stejná trasa
objížďky bude značena i ze směru od
Bystřice pod Hostýnem. Pro nákladní dopravu nad 16 t bude značena
objízdná trasa do Bystřice pod Hostýnem přes Hulín, Přerov, Hranice.
Po dobu uzavírky budou platit
objížďkové jízdní řády, které jsou
k dispozici na stránkách www.krodos.cz. Autobusové zastávky u zámku budou v době uzavírky mimo provoz. Pro cestující na objízdné trase
do Hlinska pod Hostýnem bude sloužit k nástupu autobusová zastávka
na náměstí Svobody a pro výstup
zastávka v ulici Třešňové sady.
Monika Partyková
odbor investic, silničního
hospodářství a údržby města
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Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 20. srpna 2012
Přijaté usnesení č. 192/2012 - N
2680 Rada města Holešova povolila výjimky z nejvyššího počtu dětí
v jednotlivých třídách holešovských
mateřských škol pro období od 01.
09. 2012 do 31. 08. 2013 takto: Mateřská škola, Holešov, Masarykova
636, okres Kroměříž - první třída
28 dětí - druhá třída 28 dětí - třetí
třída 28 dětí (Žopy) - čtvrtá třída 28
dětí (Žopy) Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž první třída 28 dětí - druhá třída 28
dětí - třetí třída 28 dětí - čtvrtá třída
28 dětí - pátá třída 28 dětí (Dobrotice)
Mateřská škola Sluníčko, Holešov první třída 28 dětí - druhá třída 28 dětí
- čtvrtá třída 28 dětí - pátá třída 28
dětí - šestá třída 28 dětí - sedmá třída
28 dětí (Tučapy). Zodpovídá: Mgr.
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 193/2012 N 2682 Rada města Holešova
schválila s účinností od 01. 09.
2012 plat ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Holešov Lence Pacíkové dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 194/2012 - N
2683 Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 1. 3.000 Kč Kynologickému klubu Holešov, IČ
47934964, Holešov, Střelnice 1288,
na pořádání 34. ročníku závodu „O
štít města Holešova“ ve sportovní
kynologii, který se uskuteční dne
08. 09. 2012, 2. 5.000 Kč Charitě
Holešov, IČ 47930063, Holešov,
nám. Svobody 97, na úhradu finančních nákladů za energie a nájem při
pořádání charitativního koncertu na
pomoc Michalkám, který se uskuteční dne 25.08.2012 v holešovské
zámecké zahradě. 3. 29.000 Kč
Sdružení zdravotně postižených Holešovska na výměnu vchodových
dveří a okna klubovny v Holešově,
Smetanovy sady. Finanční částky
budou čerpány z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 195/2012 N 2675 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 1673,
k.ú. Holešov, pro společnost

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika,
s.r.o., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov, kab. VN44 T5-T4 obnova“.  
Zodpovídá: Monika Partyková.
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 196/2012 - N
2685 Rada města Holešova schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola, Masarykova 636, okres
Kroměříž, změnu finančního plánu
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 197/2012 N 2686 Rada města Holešova I
schválila uzavření smlouvy se
společností E.ON, a.s., o dodávce elektrické energie pro rok
2013 dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: 31. 08. 2012.  
Přijaté usnesení č. 198/2012 - N
2676 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o pronájmu

městského pozemku p.č. 1333/3,
ostatní plocha, o výměře 12 m2, k.ú.
Holešov, s Ondřejem Piskačem,
bytem Holešov, za účelem umístění
prodejní buňky dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 199/2012
- N 2684 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově Městského úřadu
Holešov, ul. Tování 1407, o celkové výměře 28,09 m2 Zdeňku Klimkovi, bytem Holešov, Sportovní
1489, za nájemné 700 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 200/2012 - N
2656 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 2.
července a 13. srpna 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu

Usnesení z 18. mimořádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. srpna 2012
Přijaté usnesení č. 189/2012
- N 2677 Rada města Holešova
rozhodla na základě výběrového
řízení o přidělení veřejné zakázky
na akci «Komunikace Květná
Holešov»společnosti Haneva.
s.r.o., Brno, Poděbradova 341/30, IČ
29291518, za cenu 610.491,10 Kč
včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 190/2012
- N 2681 Rada města Holešova I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že
z předložených nabídek na poskytnutí investičního úvěru na
financování akce „Jihovýchodní
obchvat města“ je nejvýhodnější nabídka společnosti Česká
spořitelna, a.s. II doporučila     

Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření úvěrové
smlouvy s touto společností.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 191/2012
- N 2687 Rada města Holešova
schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě se společností Lesnická
projekce Frýdek-Místek, a.s., na

zpracování lesních hospodářských
osnov ZO Holešov (platné pro období 2012-2021) dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Pavel Badanko. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu

Veřejné projednání změny územního plánu obce Lechotice
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 2 územního plánu
obce Lechotice a zveřejnění návrhu
opatření obecné povahy - Změna č.
2 územního plánu obce Lechotice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako
pořizovatel Změny č. 2 územního
plánu obce Lechotice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (stavební zákon ) dále jen
stavební zákon oznamuje v souladu s § 20 odst. 2 a § 52 odst.
1 stavebního zákona
a) veřejné projednání  upraveného a posouzeného  návrhu  
opatření obecné povahy -  Změna č. 2 územního plánu obce
Lechotice, které se uskuteční
dne 4. 10. 2012 v 17.00 hod. na
obecním úřadě v Lechoticích,
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b) vystavení upraveného
a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy - Změny č. 2
územního plánu obce Lechotice
k veřejnému nahlédnutí v době od
5. 9. 2012  do 4.10. 2012  včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 2 územního
plánu obce Lechotice je možno
nahlédnout u pořizovatele na
Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 309
anebo na Obecním úřadě v Lechoticích. Do návrhu Změny č. 2
územního plánu obce Lechotice
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský
úřad - odbor územního plánování
a stavebního řádu).
Předmětem návrhu jsou ve
střední části obce lokalita A1 (plocha B15), určená pro funkční využití plochy individuálního bydlení
venkovského typu, na východním
okraji obce lokalita A2 (plochy B16,

Vs2, Do1), navrhovaná pro funkční
využití plochy individuálního bydlení venkovského typu, smíšené plochy výroby, ostatní dopravní plochy
a místní komunikace. A v jižní části
obce pak lokalita A3 (plochy B17
a Do2), určené pro funkční využití
individuálního bydlení venkovského
typu a ostatní plochy dopravy. Jiné
požadavky na rozvoj území obce
změna územního plánu neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou.
Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své

stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska,
námitky a připomínky musí být
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny
identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, 769 01 Holešov. Toto
oznámení plní současně funkci
pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu
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Myslivecká olympiáda
v Tučapích
V sobotu 25. 8. 2012 proběhl v Tučapích další ročník „Myslivecké olympiády“, jejímž pořadatelem bylo Myslivecké sdružení
Háje Tučapy - Bořenovice. Více než tři desítky dětí ve třech
věkových kategoriích absolvovaly trasu po šesti stanovištích,
která prověřila nejen jejich znalosti ze zoologie, botaniky, ochrany
přírody, kynologie, ale i obratnost a přesnou mušku na vzduchovkové střelnici. Všichni spokojení účastníci byli odměněni medailí,
pamětním listem, sladkými i ovocnými pochoutkami, vítězové
jednotlivých kategorií věcnými cenami, pořízenými za přispění
Městského úřadu Holešov i jiných sponzorů. Síly zanechané na
trati mohli „olympionici“ doplnit špekáčky opékanými na ohni.
Zdeněk Hlaváč

Myslivecká olympiáda pro děti se konala v srpnu v Tučapích.

Zahrádkáři chystají výstavu
Dobrotice (sov) - Výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádají o víkendu 22. a 23. září zahrádkáři v Dobroticích. Akce
začíná v sobotu v deset hodin dopoledne v areálu Sádek.

Hasiči likvidovali sršně
Holešov (frs) - K likvidaci sršních hnízd vyjížděli v poslední
době hned dvakrát holešovští profesionální i dobrovolníci hasiči. Ve
středu 29. srpna byli povoláni do Dobrotic, kde museli při odstranění hnízda částečně rozebrat půdní vestavbu. Ze stejného důvodu
hasiči vyjížděli 21. srpna. Tentokrát sršní hnízdo likvidovali v ulici
U Letiště. „Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se sršní
hnízdo nachází v nepřístupné části pod střechou garáže. Hasiči
na místě postříkali hnízdo speciálními spreji a poté se vrátili zpět
na základnu,“ uvedl velitel dobrovolných hasičů Martin Horňák.

Podnikatelům hrozí až osm let vězení
Holešovsko (sov) - Trestní stíhání proti třiatřicetiletému a dvaačtyřicetiletému muži z Holešovska
pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné
povinné platby zahájil v minulých dnech komisař
oddělení hospodářské kriminality Kroměříž. „Tito
muži jako jediní společníci firmy na Holešovsku
téměř tři roky úmyslně krátili daně. Do přiznání
k dani z přidané hodnoty a z příjmů právnických
osob zahrnuli faktury od různých dodavatelů,
i když zboží v nich uvedené nikdy nepřevzali. Šlo
především o příslušenství a náhradní díly k automobilům,“ uvedla policistka Barbora Balášová. Ob-

vinění kromě jiného zařadili do účetnictví i daňové
odpisy na nákladní automobil, který ve skutečnosti
firma nikdy nevlastnila a nepoužívala, tudíž nemohlo vozidlo sloužit k dosažení příjmů. Celkově tak stát
připravili o více než jeden milion tři sta tisíc korun.
„Na základě oznámení finančního úřadu
začal policejní orgán věc prověřovat. Byly zjištěny
skutečnosti, které opravňovaly zahájit proti výše
uvedeným osobám trestní stíhání pro trestný čin
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Nyní mužům hrozí až osm let vězení,“ dodala
policistka Balášová.

Přejel kolegovi nohy
Holešov (frs) - K pracovnímu úrazu devětatřicetiletého muže došlo 22. srpna při práci na jihovýchodním obchvatu Holešova. „Krátce před desátou
hodinou dopoledne mu úraz neúmyslně způsobil
jeho dvaašedesátiletý spolupracovník, který řídil
pracovní stroj. Ten místo zpětného chodu omylem
zařadil chod opačný. Strojem tak popojel směrem
dopředu, muže srazil na zem a levým kolem mu
přejel přes obě dolní končetiny,“ uvedla policistka
Simona Kyšnerová. Zraněného převezli záchranáři
do nemocnice v Kroměříži. Případem se začali zabývat kroměřížští kriminalisté. Případ kvalifikovali jako
trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
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V Holešově začal pracovat nízkoprahový klub pro děti
Koncem března 2012 zahájil
v Holešově svou činnost nový klub
pro děti a mládež pod názvem
ROUTE, kam chodí 8-12 romských
i neromských dětí. „Potřeba zřídit
ve městě nízkoprahové zařízení
či neformální klub pro mládež je
dlouhodobá myšlenka, kterou podporuje město i odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ a je zahrnuta v komunitním plánu města.
Její realizace se na jaře ujali právě
místní správci Jednoty bratrské,“
říká Mgr. Irena Seifertová, jež má
na starosti osoby na pokraji sociálního vyloučení.
Zásluhou správce sboru Jednoty bratrské v Holešově a finanční
podpory města Holešova vznikl
tedy LUCIEN - projekt výtvarné
a výchovné práce s dětmi a mládeží. Zodpovídají za něj Mgr. Milan
a Ing. Daniela Svobodovi, kteří

působí jako lektoři, spolu se čtyřmi dobrovolníky, kteří se v práci
s dětmi střídají.
„Jedná se o výběrové zařízení
pro děti, které mají zájem pracovat
a dá se s nimi pracovat. Starší děti
chodí do výtvarné dílny na faru, ti
mladší zůstávají v klubových prostorách v Bořenovské,“ přiblížil
Svoboda. Dále sdělil, že v tomto
projektu se promítají šestileté zkušenosti řešitelů s provozem výtvarných dílen pro děti a mládež.
„V našem minulém působišti jsme
si povšimli, že některé děti přicházely až o hodinu dříve, než byl
oficiálně zahájen klub, a chtěly
komunikovat nejen o výtvarné činnosti. Tyto “předčasné“ příchody
se postupně a samovolně staly
pravidlem. I my jako vedoucí jsme
nakonec tuto práci v malém počtu

Manželé Svobodovi žádají
touto cestou případné dárce z řad veřejnosti, kteří
vlastní a zároveň neupotřebí nářadí hodící se do šicí
dílny a do dílny pro práci
se dřevem, aby tyto nepotřebné předměty věnovali
dětem a přinesli je do budovy sboru JB v Holešově.
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dětí hodnotili jako nejužitečnější
čas trávený s dětmi nejen při výtvarné činnosti. Viděli jsme, že při
práci v malých skupinkách (3 až
5 dětí na jednoho lektora) se dětem dostává více pozornosti, což
vnímáme jako důležitou a zároveň opomíjenou potřebu dnešních
dětí,“ upřesnil záměr projektu.
Děti pod vedením lektorů
chodí na výlety, učí se hrát třeba
golf, vyrobily si např. luky a lodičky, hrají kuželky a již v současné
době nacvičují pěvecké a hudební
pásmo - vánoční adventní koncert
(slyšeli jsme ukázku a opravdu
jim to ladí a především je to baví).
Pravidelnou součástí je i setkávání všech účastníků s přizváním
rodičů, kde probíhá prezentace
výrobků a děti také připraví pohoštění pro své rodiče. Součástí
těchto setkání je také „brainstor-

ming“ nápadů, které přinášejí samy
děti nebo jejich rodiče. Zázemí pro
činnost poskytuje klubovna sboru
JB, kde v jedné části je „šicí dílna“
a ve druhé části je kuchyně. Tu
je však třeba dovybavit a provést
drobné stavební úpravy. Ve sklepních prostorách je vybavená dílna
pro práci se dřevem.

„Jsme vděčni za podporu ze strany města, zvláště pan
místostarosta Rudolf Seifert nás
v těchto aktivitách povzbuzuje
a přispívá i svými nápady. Do
budoucna bychom rádi tuto práci
chtěli rozvíjet a zaměřit se na řešení negativních sociálních jevů
rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak
preventivním působením, tak i při
řešení již vzniklých situací pomocí
odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.
Klub zatím probíhal na faře Jednoty bratrské, vždy ve středu a ve
čtvrtek. V červnu a červenci jsme
také dvakrát uspořádali sobotní
dětský den. Během prázdnin jsme
čtvrteční kluby přesunuli do prostor
v Bořenovské ulici, kde jsme se
s dětmi začali scházet,“ dodává
M. Svoboda.
Manželé Svobodovi žádají
touto cestou případné dárce z řad
veřejnosti, kteří vlastní a zároveň
neupotřebí nářadí hodící se do
šicí dílny a do dílny pro práci se
dřevem, aby tyto nepotřebné předměty věnovali dětem a přinesli je
do budovy sboru JB v Holešově.
Projekt je pojmenován po Lucienovi, hrdinovi příběhu Poklady

pod sněhem od Patricie st. John,
a do určité míry je inspirován jeho
příběhem. Jedná se o kluka, který
provede špatnou věc, při které někomu ublíží. V samotě a odmítnutí,
které prožívá po tom, co provedl,
najde starého řezbáře, který jako
jediný vstoupí do jeho osamělého
světa, učí ho vyřezávat ze dřeva
a při tom s ním začne komunikovat
a pomáhá mu i s nápravou toho,
co provedl.
Text a foto Jana Zapletalová

Kdo jsme
„Naší vizí je, že nechceme žít
uzavřený život jenom v našem sboru, ale směrujeme svým příkladným
životem naši pozornost na oslovení
lidí tohoto města a přilehlých obcí,
na naše sousedy, spolupracovníky,
naše spolužáky a rodiny.
Předkládáme lidem sami sebe
příkladným, nesobeckým životem,
podle biblických principů, který již
před námi v Holešově a jeho okolí
kdysi žili členové Jednoty bratrské
v minulých stoletích.“
Jednota bratrská Holešov

Nízkoprahový klub zahájil svou činnost díky Milanu a Daniele Svobodovým a také s podporou
místostarosty Holešova Rudolfa Seiferta.
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Dívčí skautský tábor na hradě Vyšehrad
Je léto. Pojedeme na tábor.
A kam? No přece na Kašavu.
Jenže překvapivě jsme se dostaly někam úplně jinam. Směrovka
po cestě totiž neukazovala směr
tábořiště, ale Vyšehrad. Jak jsme
se mohly ocitnout na Vyšehradě?
Vstříc nám vyšly dvě postavy z Jiráskových Starých pověstí českých - Kazi a Teta. Čekaly
jsme i Libuši, ale ta tu ještě nebyla. Pěkně nás přivítaly, ukázaly
nám všechny komnaty Vyšehradu
(stany) a večer po zahajovacím

ohni jsme vytvořily tři slovanské
kmeny. Třetího dne tábora přišla
vyčerpaná Libuše, že potřebuje
manžela a že jí ho máme sehnat!
Lid si totiž žádá pevnou mužskou
ruku, která by mu vládla. Ona,
kněžna Libuše, se tedy chce vdát,
a tak dívky musely pilně pracovat,
aby sehnaly Libuši věno, a pečlivě
vybírat, aby jí našly toho pravého.
Ctitelé na Vyšehrad posílali dopisy,
básně, své podobenky a nakonec
i dary. Bylo to těžké rozhodování,
ale nakonec, když se schylovalo

Zveme všechny holky od 6 do 10 let na první skautskou
schůzku 14. září 2012 ve 14.30 v suterénu ZUŠ Holešov. Můžete
se těšit na hry, kamarády, zážitky, přírodu, výpravy, vyrábění,
sportování a zpívání. http://skautky.zholesova.cz.
Skautky z Holešova

Nezaměstnanost v červenci 2012

k bitvě s loupeživými zbojníky, přijel
nejstatečnější ze všech - Přemysl
Oráč. Pomohl dívkám přemoci zlé
zbojníky a poté, co byl podroben
třem náročným zkouškám, směl
požádat Libuši o ruku. Tak si Přemysl Oráč vzal za ženu kněžnu
Libuši a byla svatba jako v pohádce. Zazvonil zvonec a tábora
byl konec.
A jaké jsou nejlepší zážitky
z tábora?
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si
postavily houpačku. Dalo to práci,

ale pohoupáníčko stálo za to. Potom lukostřelba byla dobrá a taky
lanové lávky. Ale největší zážitek
jsem měla z noční hry - ešusovky.“
Hantu
„Největší zážitek pro mě byl,
když jsme bojovaly se zbojníky.
Taky výlet na Lukov a vaření oběda
na ohništi.“ Maky
Slunečnice - skautky a světlušky
Více informací na:
http://skautky.zholesova.cz

Účastnice skautského tábora se ocitly ve světě Starých pověstí českých.

Tož tak…
…zhruba dvakrát do roka jsem na stránkách Holešovska zpracovával
statistiku nezaměstnanosti v mikroregionu Holešovsko. Spolehlivě fungující
systém ministerstva práce a sociálních věcí umožňoval nahlédnout na počet nezaměstnaných lidí i v té nejmenší dědince, podívat se na historický
vývoj na trhu práce po jednom měsíci, uživatel si mohl vhodně zvolit filtry,
které mu zobrazily čísla z krajů, okresů či obcí s rozšířenou působností.
Dnes už nic z toho nejde. Po zadání příslušného dotazu tazateli vyskočí
upozornění: „Za Vámi vybrané období nejsou požadovaná data k dispozici.“
Místo dříve fungujícího systému dnes může žadatel najít pouze totálně
nepřehlednou změť souborů ve formátech word či excel ke stažení, kde
je nejnižší statistickou jednotkou bývalý okres. Jak mi bylo řečeno jedním
nejmenovaným pracovníkem ministerstva, všichni jsou rádi, že už funguje
systém vyplácení dávek, takže podobné okrajové záležitosti zatím nikoho
moc nezajímají. Snad prý časem. Mimochodem toho se docela děsím.
Co se časem stane, až zase kdosi bude zavádět něco nového do praxe.
František Sovadina
Česká jezdecká federace, oblast Zlín a jezdecký klub Azavero
ve spolupráci s městem Holešov a MKS Holešov vás zvou na

Závody v parkurovém skákání
„O pohár starosty města Holešova“
a „O pohár moravsko-slovenského přátelství“
Sobota 8. září 2012 od 9.00 hodin

Louka u zámecké hájenky v zámeckém parku Holešov
Závody jsou součástí Středomoravské jezdecké ligy
Doprovodný program pro děti po celou dobu závodů:
• skákací hrad • výstava obrazů s tematikou koní • jízda na koních
• bohaté občerstvení • lanové centrum atd. • vstup zdarma

Podhostýnská liga vrcholí
Pravčice (sov) - Závěrečná soutěž Podhostýnské hasičské ligy pro
rok 2012 se uskuteční 8. září v Pravčicích. 35. ročník soutěže O pohár
starosty SDH Pravčice začíná ve 14 hodin na Hasičské louce v Pravčicích.
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Prodejna a půjčovna el. nářadí

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

Charita připravuje humanitární
sbírku šatstva
Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje humanitární sbírku šatstva, která proběhne
ve dnech 17. - 20. září 2012 v době od 8 do 16 hodin
v prostorách Českého zahrádkářského svazu na Dlažánkách v Holešově.
Pokud vám tedy v šatnících leží odložené šatstvo
všech věkových kategorií, hračky, knihy, lůžkoviny,
ručníky, záclony, tašky a kabelky, deky nebo spací
pytle a rádi byste je darovali sociálně potřebným občanům, budou zde
v tomto termínu čekat příjemné a usměvavé dobrovolnice, které příspěvky
převezmou.
Budeme rádi za každý váš příspěvek ať už věcný, nebo finanční,
kterým pomůžete pokrýt náklady spojené s odvozem šatstva do Diakonie
Broumov, kde je vše tříděno osobami těžko uplatnitelnými na trhu práce.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat osobní návštěvou, na emailovou adresu sas.botosova@holesov.charita.cz nebo
telefonicky na číslech Charity Holešov: 573 398 468, popř. 737 484 565.
Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov

Začaly zelinářské a ovocné trhy
Holešov (frs) - Prodej čerstvého ovoce a zeleniny z produkce drobných pěstitelů byl zahájen
v sobotu 1. září v prostorách zahradnictví Stella. Zelinářský trh se
konal od 8 do 12 hodin. „Zatím se
jedná o zkušební provoz, prodejní
doba bude každou sobotu ve stej-

ný čas,“ uvedla předsedkyně pořádající základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Holešově
Vlasta Čablová. Zároveň vyzvala
další zájemce z řad pěstitelů, aby
se k prodeji přebytků přihlásili.
Neboť, jak dodala, zákazníci už
se těší.

Před sto lety vrcholily na Hostýně korunovační slavnosti
Pokračování z minulého čísla.
Slavnosti se nemohly obejít
bez hudby, které připadla důležitá
role ve zvelebení korunovace. Areál
Sv. Hostýna oživovaly Thonetova
hudba ze Vsetína, krojovaná slovácká kapela z Vlčnova, valašská
kapela z Loučky, hudba ze Štítné
nad Vláří, hanácká kapela z Beňova, slovácká kapela z Vnorov
a fanfáristé ze Žerotína u Litovle.
Korunovační obřad
Vlastní korunovační obřad byl
zahájen průvodem od kláštera přes
schodiště do chrámu. V jeho čele
šel hlavní pořadatel dr. A. C. Stojan, pak fanfáristé, jednotlivé spolky
s prapory, družičky, orli, duchovenstvo a za nimi pod baldachýnem byly
na nosítkách neseny korunky. Za baldachýnem kráčela hlavní osoba celé
korunovace, metropolita moravský,
kardinál dr. František Saleský Bauer,
arcibiskup olomoucký, a za ním další
významné světské osobnosti.
V prostoru před chrámem pak
zástupci jednotlivých stavů a spolků předstupovali před arcibiskupa
s prosbou o provedení korunovace
sochy Panny Marie s dítětem. Následovalo dlouhé kázání dr. Bauera
z kazatelny, připravené nad schodištěm. Po kázání vešel průvod do
chrámu a kardinál se svými třemi
asistenty vystoupil po připraveném,
bohatě vyzdobeném schodišti za
hlavním oltářem k soše P. Marie a
jejího Syna a vložil zlaté korunky na
jejich hlavy. Po sestoupení ze schodiště ještě třikrát kadidlem korunovanou sochu okouřil. Hlaholem zvonů,
hudbou, zpěvem a modlitbami byl
korunovační ceremoniál ukončen.
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Setkání církevních hodnostářů
Na hostýnském temeni ale bylo
rušno ještě dalších deset dní. Hned
druhý den, v pátek 16. srpna, byla
uspořádána pouť a valná hromada
Matice svatohostýnské, která měla
hlavní podíl na zdárném průběhu korunovace. V dalších dnech proběhly
poutě: matek a dětí, mužů, duchovenstva, mariánských družin, terciářů,
omladiny, studentstva, akademiků,
učitelů a profesorů a konečně pouť
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.
Také tyto dny měly nabitý a pestrý
program, který tvořily průvody, mše
sv., kázání, proslovy, pozdravy, sv.
přijímání, hudba, zpěvy a schůze.
Korunovace byla také příležitostí k setkání nejvyšších církevních
hodnostářů. Mezi nejvzácnější hosty
patřili oba kardinálové arcibiskupové
(vedle olomouckého dr. Bauera to
byl arcibiskup pražský, kardinál Lev
Skrbenský z Hříště). Bylo přítomno
i pět biskupů: dr. Karel Wisnar z Olomouce, starosta Matice svatohostýnské, hrabě Pavel Huyn z Brna, dr.
Josef Doubrava z Hradce Králové,
Josef A. Hůlka z Českých Budějovic a Josef Koudelka, český biskup
z Milwaukee v USA, předtím generální vikář a biskup v Clevelandu.
V čele nejvýznamnějších světských
osobností byl moravský zemský hejtman hrabě Otto Serényi. Pražský
arcibiskup sv. pán Lev Skrbenský se
sice narodil v okrese Nový Jičín, ale
mládí prožil u své babičky na zámku
v blízkých Dřevohosticích, takže měl
ke Sv. Hostýnu velmi blízký vztah.
Nechyběl ani ohňostroj
Nelze opomenout ani další akce,
které oživovaly a zpestřovaly koru-

novační dny. Kromě zvonů, hudby
a zpěvů to byly ohňostroje, rakety,
prskavky, hřmění moždířů, rachot
děla, fotografování apod. To vše dotvářelo kulisu oněch slavnostních dnů.
Tyto korunovační slavnosti jsou
na Sv. Hostýně vlastně připomínány
celých sto let. Zásluhu na tom mají
dvě pamětní desky z bílého mramoru, které jsou umístěny v chrámu po
obou stranách hlavního oltáře. Byly
zhotoveny v dílně akademického
sochaře Ferdinanda Neumanna
v Kroměříži. Text vyrytý do desky

na levé straně připomíná povolení
korunovace papežem, text pravé
desky připomíná vlastní korunovaci.
Co ještě dodat? Korunovační slavnosti byly nesporně největší
událostí na Hostýně ve dvacátém
století. Zařadily se také k nejvýznamnějším událostem v dějinách
Sv. Hostýna vůbec. V duchu těchto
historických hodnot také proběhly
letošní jubilejní oslavy 100. výročí
této památné a nezapomenutelné
slavnosti.
Vlastimil Doležel
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Holešov je fotogenické město a má genia loci

Tak musím opět konstatovat, že je Holešov fotogenický. Přicházím na to stále znova
a znova, přičemž vůbec nevadí, že není stověžatý. Stačí, když se člověk projde večer a je skutečně co fotit. Třeba večerní náměstí
Dr. E. Beneše, které se mi povedlo nafotit poté,
co jsem odcházel - a teď nevím, jestli to bylo
z koncertu Letní školy barokní hudby nebo
z jiné kulturní akce, s nimiž se i v létě v Holešově
roztrhl doslova pytel...
Další půvaby jsem objevil zase v pravé
poledne ve Smetanových sadech, ale třeba
i na Novosadech či jeden večer na kraji říčky Rusavy. To stačí, když člověk sestoupí po
schůdcích vedoucích z ulice Nábřeží - a v tu
ránu se ocitnete někde jinde. Večerní ráz tomu
dává totiž úplně jinou dimenzi.
Proto jsem se rozhodl, že svou příští výstavu v Holešově věnuji po čase opět svému
rodnému městu. Bude to sice až v příštím roce,
termín ještě neznám, zato však vím, že bych
rád své černobílé obrázky tentokrát předvedl
ve vegetariánské jídelně v Masarykově ulici.
Text a foto Robert Rohál
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Posláním Charity je pomáhat potřebným lidem, říká Milan Jelínek
Holešovská Charita slaví letos dvacet let
existence - a protože v minulých dnech proběhl i
charitativní koncert, který uspořádala právě tato
organizace, byly to tedy dva důvody, proč jsem
požádal ředitele Charity Holešov Mgr. Milana
Jelínka o rozhovor.
Vraťme se ještě k charitativnímu koncertu Peha Michalkám. Co vám tato zkušenost všechno dala?
Koncert mi dal spoustu zkušeností. Jsem
rád, že se má první myšlenka ze začátku tohoto
roku uspořádat charitativní koncert přetavila

ROZHOVOR
až v koncert samotný. Abych řekl pravdu, tak
jsem na začátku této cesty až tak úplně netušil,
co všechno to bude obnášet. Mám na mysli
organizační záležitosti, technické zázemí, výběr
vhodných interpretů apod. Je však jasné, že
pokud jde člověk do něčeho poprvé,
tak přesně neví, co všechno ho čeká
a jaký bude na konci výsledek. O to
více mě těší, když můžu konstatovat, že mi každopádně koncert více
dal, než vzal. Příprava koncertu mi
vzala celkem hodně času a mého
osobního nasazení, stálo to však
za to. Těší mě, že jsem měl tuto
příležitost a mohl něco pro Michalky
udělat.

na obě dvě Michalky a co z toho obě holčičky budou mít?
Posláním Charity je pomáhat potřebným
lidem. Proto jsem oslovil rodiče obou Michalek
a nabídl jim tuto naši pomoc. Byli potěšeni, že
jsem je v této souvislosti zkontaktoval a přijali
můj návrh na využití výtěžku u koncertu právě
pro Michalky. Charita Holešov je zapojena do
humanitární a rozvojové spolupráce v ČR, na
Ukrajině, Haiti atd. Rozhodl jsem se tedy, že by
bylo vhodné, abychom podpořili i někoho místního, který je potřebný. Michalky si to zaslouží,
protože neměly tolik štěstí jako my ostatní. O
konkrétním využití finančních prostředků z charitativního koncertu se budu teprve v nejbližších dnech s rodiči obou Michalek domlouvat.
Představa je taková, že by Michalkám byly
pořízeny potřebné kompenzační pomůcky, které
jim pomůžou snáze překonávat jejich postižení.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem
partnerům a sponzorům koncertu, bez kterých
by se koncert nemohl uskutečnit. Díky jejich

pomoci v jejich volném čase bychom nebyli
schopni vyvíjet naši činnost v takovém rozsahu,
za což jim děkuji.
Jak dlouho jste vůbec v čele holešovské Charity a co všechno máte „na triku“?
Do Charity Holešov jsem nastoupil na
pozici ředitele v lednu 2008. Jako ředitel mám
zodpovědnost za chod celé Charity. Je to oblast
řízení, personalistiky, materiálního a technického vybavení, práce s veřejností, financování,
komunikace se samosprávami, státní správou, krajským úřadem, farnostmi, nadřízenou
organizací - Arcidiecézní charitou Olomouc
atd. Samozřejmostí je řešení každodenních
povinností, úkolů, emailů, telefonátů, účast
na různých schůzkách, jednáních, vzdělávání
a poradách, které jako ředitel absolvuji. Snažím
se o to, aby Charita Holešov byla důvěryhodnou organizací poskytující profesionální služby
potřebným spoluobčanům.

Co všechno má holešovská
Charita v „popisu práce“ a v čem
všem pomáhá potřebným?
Charita Holešov poskytuje dvě
sociální a jednu zdravotní službu.
Jsou to služby převážně pro seniory a rodiny s dětmi, které jsou
poskytovány terénní formou, tzn.
přímo v domácnosti klienta. Charitní
pečovatelská služba je poskytována navíc také ambulantní formou
ve všech třech DPS v Holešově.
Uživatelům charitní pečovatelské
Co říkáte na návštěvnost
služby poskytujeme pomoc při zvlákoncertu? Nečekalo se přece jedání běžných úkonů péče o vlastní
nom více lidí?
osobu, pomoc při osobní hygieně,
S návštěvností koncertu jsem
poskytnutí stravy - dovoz obědů, povcelku spokojen. Mohlo přijít víc lidí,
moc při zajištění chodu domácnosti,
ale myslím si, že kdo chtěl Michalky
nákupy, pochůzky, úklid, mytí oken,
podpořit, tak na koncert dorazil. NeŘeditel holešovské Charity Mgr. Milan Jelínek (vlevo)
praní a žehlení prádla, zprostředmuselo nám například vyjít počasí
s Janem Gajdošíkem, sbormistrem Svatého Pluku, během koncertu
kování kontaktu se společenským
a mohl koncert dopadnout úplně
„Peha Michalkám“. Foto Robert Rohál
prostředím, pedikúru.
jinak. Faktem je také to, že koncertů
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro
a podobných akcí je v našem regionu poměrně pomoci bylo možné například zajistit technické
hodně. I vzhledem k této skutečnosti návštěv- zázemí koncertu apod. Dále chci poděkovat rodiny s dětmi naše pracovnice s uživateli
nost koncertu takto hodnotím. Je to možná Zlínskému kraji, který tento charitativní koncert pracují v oblasti pracovně-výchovné činnosti
i pro mě samotného impuls, aby se příště (po- podpořil částkou 20 000 Kč. V neposlední s dětmi - pomoc při doučování, přípravě dětí do
kud bude další příležitost) možná ještě více řadě chci také poděkovat všem organizátorům školy, pracovně-výchovné činnosti s dospělými
- podpora a nácvik rodičovského chování při
zapracovalo na propagaci koncertu, byť si my- charitativního koncertu.
péči o dítě, nácviku a upevňování motorických,
slím, že byla v rámci finančních a lidských
možností dobrá.
Koncert připomněl i tu skutečnost, že psychických a sociálních schopností dítěte holešovská Charita slaví dvacet let existen- například zásady slušného chování, zajištění
Výběr účinkujících je vaše práce? Mi- ce. Co všechno se v porovnání s někdejšími podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené
vzdělávání dětí - např. vedení rodičů k zajištění
mochodem dramaturgie byla skvělá...
začátky v těchto sférách změnilo?
Protože jsem přišel s myšlenou uspořádat
Charita Holešov si připomněla v dubnu le- vhodného prostředí pro studium, zajištění podtento charitativní koncert, tak jsem si vzal na starost tošního roku 20. výročí své činnosti. První osla- mínek pro společensky přijatelné volnočasové
i výběr účinkujících. Jsem rád, že se dramaturgie vy proběhly již na začátku května. Charitativní aktivity - např. motivace rodičů k návštěvám
povedla a že se výběr hudebníků návštěvní- koncert byl další oslavou tohoto našeho výročí. dětí volnočasových aktivit, zprostředkování
kům koncertu líbil. Co jsem měl možnost mluvit
Já můžu spíše hovořit o posledních le- kontaktu se společenským prostředím - dopros lidmi, kteří se koncertu zúčastnili, tak pěli jen tech Charity Holešov. O nelehkých začátcích vod dětí s rodiči do školy, sociálně terapeutické
samou chválu na vystupující. Koncert se rovněž by zcela určitě kompetentně pohovořili za- činnosti - podpora sebevědomí rodičů při hlelíbil i všem vystupujícím. Původně měla na kon- kládající členové Charity Holešov, kteří byli dání zaměstnání, pomoc při uplatňování práv
certě vystoupit jen slovenská hudební skupina u zrodu Charity Holešov. Každopádně se Cha- - pomoc při vyřizování dokladů, spolupráce
Peha. Kvůli zatraktivnění koncertu a přilákání rita za těch dvacet let hodně změnila. Je to s OSPOD.
Charitní ošetřovatelská služba je poskytovětšího počtu návštěvníků jsem ještě v červnu určitě materiální a technické zázemí, vozový
zbylé vystupující zkontaktoval přes jejich hu- park a v neposlední řadě také zaměstnanci. vána na základě indikace ošetřujícího lékaře.
dební manažery. Myslím si, že to byl dobrý tah. Ze současných zaměstnanců již nikdo nebyl Nabízí a poskytuje tyto služby: sledování fyziVýběr interpretů byl asi tím nejpracnějším, co u zrodu naší Charity. Charita byla nejdříve orga- ologických funkcí, příprava a podávání léků,
bylo v souvislosti s pořádáním koncertu potřeba nizací, která stavěla hlavně na dobrovolnících, aplikace injekcí a infuzí, odběry biologickézajistit. Oslovil jsem velké množství hudebníků, což se pravé před 20 lety začalo měnit a Charita ho materiálu, ošetření chronických ran, péče
hudebních skupin apod. Někteří však již své se postupně profesionalizovala. Tuto skuteč- o stomie, cévkování a péče o permanentní kacharitativní projekty dlouhodobě podporují a ně- nost ovlivnil vývoj a stále zvyšující se nároky tetry, dechová a kondiční cvičení, nácvik úkonů
kteří na charitativní koncert tak úplně neslyšeli. ve všech směrech, které musely organizace soběstačnosti, edukace klientů a rodinných
našeho typu postupně přijímat a reagovat na příslušníků.
Vraťme se k původnímu záměru chari- ně. Když jsem zmínil dobrovolníky, tak musím
Pokračování na str. 18
tativního koncertu. Proč padla volba právě podotknout, že bez jejich obětavosti a nezištné
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Charitativní koncert pro Michalky přinesl i kopec příjemné muziky
Několik stovek diváků přilákal v sobotu
25. srpna do zámeckého parku v Holešově
charitativní koncert, jehož výtěžek poputuje
rodičům dvou postižených holčiček - Michalce Macurové a Michalce Láníkové. Více než
tříhodinový koncert, který byl plakátovaný jako
Peha Michalkám, uspořádala Charita Holešov
ve spolupráci s Městským informačním centrem
a městem Holešov.
V programu však vystoupila nejen slovenská kapela Peha, své písničky zde zazpívaly
i finalistky z loňského ročníku ČeskoSlovenská
SuperStar - Alžběta Kolečkářová a Monika
Povýšilová. Obě mladé zpěvačky předvedly
přibližně půlhodinový blok, aby připravily půdu
pro kapelu Peha.
Ta představila nejen nové písničky, ale
i novou zpěvačku Romanu Hlobeňovou, které
nechyběla jak energie, tak nosný hlas a výraz.
V samém závěru pak došlo i na hity, které předtím proslavila její kapelová předchůdkyně Katka
Knechtová. Potom už patřilo jeviště pěveckému

Zpěvačka
Monika Povýšilová.

rockovému sboru Svatý Pluk z Uherského
Hradiště, který řídí Jan Gajdošík. I v Holešově
(byť přijelo - kvůli prázdninám - jen torzo souboru) předvedl strhujícím způsobem zazpívané
úpravy známých písní z repertoáru Janis Joplin,
Rolling Stones, Mamas and Papas, Michaela
Jacksona či skupiny Roxette.
Koncert moderoval Ondřej Carda a kromě účinkujících přítomné publikum z pódia
pozdravili holešovský starosta Zdeněk Janalík,
pod jehož záštitou se koncert konal, rodiče
Michalky Macurové, teta Michalky Láníkové
stejně jako ředitel holešovské Charity Milan
Jelínek (rozhovor s ním přinášíme na jiné straně
dnešního vydání).
Výtěžek z koncertu bude v příštích dnech
předán rodičům Michalky Láníkové a Michalky
Macurové. Obě pětileté dívky jsou mentálně
a zdravotně postižené, peníze pomohou na
pořízení potřebných zdravotních pomůcek.
Text a foto Robert Rohál

Koncert se uskutečnil pod záštitou starosty
Zdeňka Janalíka.

Velké sympatie publika si získala i zpěvačka Alžběta Kolečkářová, která - stejně jako ostatní
- rozdávala autogramy.

Hodinový blok zahrála slovenská skupina Peha
- a s úspěchem.

Největšího úspěchu dosáhl rockový pěvecký sbor
Svatý Pluk.
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Orchestra & Choir.
Baletní skupina Hany Litterové. Roman Válek - dirigent.

www.holesov.cz
FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV

vstupné: 100,- / zlevněné: 50,-

Soňa Červená

23. září • 11.00 • zámek Holešov - sala terrena

AKCE
• HUDBA
ZÁBAVA • KINO
Soňa Červená - umělecký
přednes, Karel Košárek•- klavír.

PROGRAM
VÝSTAVY

září 2012
JAN SAUDEK

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

6. června - 30. září • zámek

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

KULTURNÍ AKCE

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

JOSEF LADA
vstupné: 290,- / zlevněné: 150,FESTIVAL
13.
června MUSICA
- 30. září HOLEŠOV
• zámek
Největší
výstava
Josefa
Lady
v
České
republice
v
roce
2012
u
příležitosti
125. výročí narození
Pražská komorní filharmonie
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.

20. září • 19.30 • zámek Holešov - velký sál

Karel Košárek - klavír, Gaetano d’Espinosa - dirigent. Světová premiéra
klavírního
koncertu Aleše
vstupné:
80,- / zlevněné:
40,LETNÍ
ILUZE pro festival MUSICA HOLEŠOV.
Březiny, zkomponovaná

10. ročník výstavy holešovských a kroměřížských výtvarníků
vstupné: 290,- / zlevněné: 150,FESTIVAL
MUSICA
HOLEŠOVgalerie
11.
září - 30.
října • zámecká
vernisáž výstavy
proběhne
září v 17.00ahodin
v zámecké
galerii
Pavel
Šporcl,
Petr11.Špaček
Karel
Košárek
21. září • 19.30 • zámek Holešov - velký sál
vstup volný
SLAVNÉ
KRAJE
Pavel Šporcl -VILY
housle,ZLÍNSKÉHO
Karel Košárek - klavír.
2. dubna - 31. října • zámek

Nejpozoruhodnější
vily Zlínského
kraje, příběhy majitelů i jejichvstupné:
architektů.290,- / zlevněné: 150,FESTIVAL MUSICA
HOLEŠOV

J.
B. Jully
INDIE
2010- „Král slunce“
22. září • 19.30 • zámek Holešov - velký sál

SVATÁ ČTVEŘICE

7. října • kino Svět

hole‰ovsko 16/2012

„Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět“.
Dva páry, stereotyp manželské erotiky a originální řešení v exotickém Karibiku.

KINO
SVĚT HOLEŠOV
LÁSKA A PÁREČKY

18.
října
vstupné: 80,IRON
SKY• kino Svět
Divadelní hra mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací.
úterý 18. září • 17.30 a 19.30 hod.
„ Přicházíme v míru.“ Tajný nacistický program na odvrácené straně měsíce. Gigantická
vesmírná pevnost s masivní armádou létajících talířů.
Přístupno od 15 let, akční scifi komedie, Finsko, Německo, Austrálie. Film Europe, 93 min.

ŽELEZNÁ LADY

vstupné: 75,-

pátek 21. a sobota 22. září • 17.30 a 19.30 hod.

„ Bez kompromisu ….“ Oskarový film o Margaret Thatcherové, nejvýznamnější političce
20. století.
Přístupno od 12 let, biografie, UK, Bioscop, 105 min.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

vstupné: 75,-

úterý 25. září • 17.30 a 19.30 hod.

Volné pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh v úchvatných exteriérech
exotického Maroka.
Přístupný, komedie, ČR, FALCON, 113 min.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

vstupné: 50,-

neděle 30. září • 15.30 hod.

„Když máš kámoše, je možné úplně všechno!“ Příběh mořské želvičky Sammyho a jeho úžasná
cesta plná dobrodružství.
Přístupný, animovaná dobrodružná komedie, Belgie, Film Europe, 88 min.

vstup volný

17.
dubna - 30.
záříz díla
• zámek
Hudebně-baletní
projekt
skladatele- přízemí
Ludvíka XIV. The Czech Ensemble Baroque

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ
vstupné: 100,- / zlevněné:
50,Šachova
vstup volný
FESTIVALsynagoga
MUSICA HOLEŠOV
Soňa Červená

SVATÁ ČTVEŘICE

Soňa Červená - umělecký přednes, Karel Košárek - klavír.

LÁSKA A PÁREČKY

Výstava
Orchestrafotografií
& Choir. Miroslava Piláta z jeho cest po Indii v roce 2010.
Baletní skupina Hany Litterové. Roman Válek - dirigent.

23. září • 11.00 • zámek Holešov - sala terrena

7. října • kino Svět

„Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět“.
Dva páry, stereotyp manželské erotiky a originální řešení v exotickém Karibiku.

18. října • kino Svět

Divadelní hra mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací.

VÝSTAVY
JAN SAUDEK

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

6. června - 30. září • zámek

Změna programu vyhrazena.

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

JOSEF LADA

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

13. června - 30. září • zámek

Největší výstava Josefa Lady v České republice v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

LETNÍ ILUZE
10. ročník výstavy holešovských a kroměřížských výtvarníků
11. září - 30. října • zámecká galerie

vernisáž výstavy proběhne 11. září v 17.00 hodin v zámecké galerii

SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE

vstup volný

2. dubna - 31. října • zámek

Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.

INDIE 2010

vstup volný

17. dubna - 30. září • zámek - přízemí

Výstava fotografií Miroslava Piláta z jeho cest po Indii v roce 2010.

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ
Šachova synagoga

vstup volný

PROVEDU
drobné stavební a obkladačské
práce v Holešově a okolí.
Mobil: 736 731 776

Změna programu vyhrazena.
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Týden židovské kultury v Holešově už podvanácté
Bohatý program nabídl v pořadí již 12.
ročník festivalu Týden židovské kultury, který
proběhl od neděle 12. do soboty 18. srpna.
Po celý týden probíhal program jak v Šachově
synagoze, tak na náměstí Dr. Beneše nebo
v prostorách holešovského zámku.
Tradiční akce, kterou organizuje a pořádá OLAM - Společnost Judaica i tentokrát
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Holešov a městem Holešov, proběhla pod záštitou starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka
Janalíka, předsedkyně Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, vicepremiéra vlády ČR a ministra zahraničních věcí
Karla Schwanzenberga, hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka a velvyslance státu
Izrael v ČR J. E. Jaakova Levyho.
Během slavnostního zahájení, které proběhlo v neděli 12. srpna odpoledne ve velkém
sále holešovského zámku za účasti velvyslance
J. E. Jaakova, představitelů města a dalších
vzácných hostů, zahrál soubor Musica Organum. Večer se potom ve velkém sále představil
soubor Musica Baroque.

Další festivalové dny nabídly několik besed, například s Chaimem Kočím, vystoupení
hudebních skupin Corda Magico a Menorah
či taneční skupiny Rut. Programovou nabídku
letošního festivalového ročníku obohatilo rovněž uvedení dětské opery Brundibár nebo série
filmových projekcí.
Návštěvníci festivalu tak uviděli například
vynikající filmy Amen, Komisařka nebo Nedodržený slib. Součástí doprovodného programu jsou výstavy „Jan Saudek 2012“ a „Franz
Pokračování na str. 17

Tradiční zahájení festivalu se odehrálo ve velkém sále zámku.

Velvyslanec státu Izrael v ČR J. E. Jaakov Levy s tlumočníkem.

V rámci zahájení festivalu zahrál soubor Musica Organum.

Večer po zahájení se představil soubor Musica Baroque.

Pozorné publikem během zahájení ve velkém sále.
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Týden židovské kultury v Holešově už podvanácté
Bylo to těsně před zahájením
festivalu Týden židovské kultury,
kdy v zaplněné zámecké sala ter
reně vystoupil světoznámý fotograf Jan Saudek. Bylo to - od jeho
květnové vernisáže - již jeho druhé
letošní vystoupení v Holešově.
Tentokrát šlo o talk show,
kdy se dostali ke slovu i přítomní
návštěvníci, aby tu a tam položili
Mistrovi nějakou tu otázku. A Mistr
odpovídal a bavil publikum svým
barvitým vyprávěním na téma dílo
i soukromí. Celá akce ale měla
za cíl podpořit jak Týden židovské
kultury, tak Saudkovu fotografickou
výstavu, která „běží“ ve velkém
sále holešovského zámku. Na ní
můžete vidět, pokud jste ještě nezašli, jeho 77 fotografií.

Šachová simultánka proběhla pod vedením Pavla Navrátila.

Vystoupení souboru Corda Magico proběhlo v synagoze.

Vystoupení romské kapely Gipsy Gábor
na náměstí.

Chaim Kočí přednášel během týdne
několikrát.

Ani letos nechybělo vystoupení taneční
skupiny Rut.

Dokončení ze str. 16
Kafka & Sigmund Freud očima stovky československých výtvarníků“, které byly k vidění
v holešovském zámku, anebo výstava „70 let
od zničení nové synagogy v Holešově“, která
byla instalovaná v Šachově synagoze.
Pro „přespolní“ účastníky holešovského
festivalu zajistili pořadatelé možnost ubytování

v tělocvičně sokolovny za symbolický poplatek,
případné další možnosti ubytování. Ale bylo pamatováno i na žaludky, a tak po celý festivalový
týden byly v holešovské restauraci Starý pivovar
k dispozici speciality židovské kuchyně.
Pro zájemce, kteří se nemohli festivalového týdne zúčastnit, přičemž si přáli jednotlivé
části programu vidět, byl - stejně jako před-

chozí rok - na zmíněných webových stránkách
umístěn odkaz na webovou kameru s on-line
přenosy všech akcí pořádaných v Šachově synagoze. Zkrátka nic nebylo ponecháno náhodě
- a vše klapalo. Návštěvníci festivalu, ale vlastně
i pořadatelé mohli být spokojeni. Co víc si přát.
Text a foto Robert Rohál
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Bílé Karpaty se rozloučily s desátým Setkáním muzikantů
Rytmy, které zaváněly exotickými dálkami
Tichomoří, tajemným nábojem jižní Asie a nespoutanou radostí Pobaltí, vyvrcholil v neděli
19. srpna 10. ročník mezinárodního hudebního
a folklorního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.
Po tři dny se návštěvníci ve Valašských
Kloboukách a Brumově-Bylnici setkávali
s folklorem českých i moravských regionů, ale
vychutnávali si rovněž temperament a cizokrajnou pestrost zahraničních hostů. Radost z hudby jim přinesly na tři desítky kapel a souborů.
Setkání muzikantů i v tomto roce překypovalo vynikající náladou a přátelskou atmosférou.
Páteční podvečer patřil v Kloboukách i Brumově
folku, jazzu i country.
Příznivci vážné hudby si ovšem také přišli
na své, pokud tedy navštívili koncert holešovského hudebního tělesa Corda Magico ve
valašskoklobouckém farním kostele.
Při slavnostním zahájení, které proběhlo
v sobotním dopoledni na místní radnici, přivítal
prezident festivalu poslanec PSP ČR Josef
Smýkal vzácné hosty v čele s místopředsedkyní Senátu PaedDr. Alenou Gajdůškovou;
přítomni byli také zástupci města Holešova
- místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zastupitelka Mgr. Svatava Ságnerová a rovněž ředitel
MKS Holešov Mgr. Pavel Chmelík. Druhý den
festivalu zval přítomné na přehlídku českých,
moravských a slovenských dechových a cimbálových hudeb a s nimi také tradic a folklor-

ních zajímavostí daných
regionů. Bohatě zdobené
kroje, mistrovské nástroje
i muzikantské, pěvecké
a taneční výkony sklízely
obdiv publika.
Nedělní program se
nesl především v duchu
zahraničních návštěv. Pódium nejprve naplnily bujaré tance a zpěvy souboru
z Cookových ostrovů, který
do Bílých Karpat přivezl příchuť maorské kultury. Druhým vzácným hostem se

stal folklorní soubor z Kanady,
který ovšem dodržuje tradice
a zvyky své domoviny, tedy
Filipín. Diváci tak mohli spatřit celou řadu tamních krojů
a výpravných prvků. Samotný
vrchol festivalu pak náležel
hostům z Estonska, kteří
pódium roztančili bujarými
a veselými choreografiemi,
z nichž čišela energie a radost ze života. V průběhu
celého festivalu dále mohli
návštěvníci zhlédnout výstavu pod názvem „Doteky země“ fotografky Nelly Billové
a malířky Libuše Matulové - obě
zastupovaly město Holešov.
Desáté Setkání muzikantů
v Bílých Karpatech se uzavřelo
a těšit se můžeme na ročník příští,
jenž je naplánován na 16. - 18.
srpna 2013.
Závěrem patří poděkování
všem, kteří se na přípravě Setkání
muzikantů v Bílých Karpatech během uplynulých deseti let podíleli.
Festival se zařadil mezi největší kulturní akce města i regionu
a díky své báječné atmosféře se
stal vyhledávanou událostí hudebníků i přátel lidové muziky.
Svatava Ságnerová
a Martin Knápek

Posláním Charity je pomáhat potřebným lidem, říká Milan Jelínek
Dokončení ze str. 12
Tutu činnost zajišťují registrované zdravotní
sestry. Každoročně je Charita zapojena do
Tříkrálové sbírky, dvakrát v roce pořádáme humanitární sbírku šatstva, účastníme se projektu
Vánoční dárek na Ukrajinu, Adopce na dálku
Haiti a v případě živelních pohrom pořádáme
finanční sbírky na pomoc postiženým. Další
rozměr naší pomoci je i právě proběhnuvší charitativní koncert.
Ještě bych nerad zapomněl, že máme
také půjčovnu kompenzačních pomůcek, kdy
půjčujeme invalidní vozíky, nemocniční postele
- mechanické a elektrické, klozetová křesla, chodítka, sedačky do vany, antidekubitní matrace,
nástavce na WC atd.
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Co zaměstnanci? Kolik jich holešovská Charita má a jaké jsou jejich pracovní
povinnosti?
V Charitě Holešov pracuje nyní 21 zaměstnanců. Mohu říci, že se kolektiv pracovníků za
poslední roky ustálil. Pracovní povinnosti vyplývají
z pracovního zařazení a náplně práce každého
daného pracovníka. Z toho vyplývá, že každý
pracovník, ať je to pečovatelka, zdravotní sestra,
účetní, apod., zná své konkrétní pracovní povinnosti, které musí dodržovat a splňovat. Pracovníci
dělají svou práci s velkým pracovním nasazením
a profesionálně, což ale není možné vždy finančně zohlednit z důvodu nedostatečných finančních
prostředků. To je ale problém sociálních služeb
obecně. Čeho si já na zaměstnancích cením, je to,
že berou své zaměstnání jako své poslání a službu potřebným, což je pro tuto práci velmi důležité.

Chystáte v tomto roce ještě nějaké
jiné akce?
V tomto roce již nemáme v plánu akce
podobné charitativnímu koncertu. 20. září
oslavíme Den Charity. V kostele Nanebevzetí
Panny Marie bude sloužena O. kaplanem děkovná mše sv. a poté je naplánována prohlídka
kostela s průvodcem. Z dalších akcí bych zmínil
již tradiční humanitární sbírku šatstva, která
proběhne ve dnech 17. - 20. září v prostorách
Českého zahrádkářského svazu na Dlažánkách v Holešově. Na začátku ledna příštího
roku proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, na
kterou se již zanedlouho začne připravovat
naše koordinátorka.
Připravil Robert Rohál
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Války a pohromy Holešova - 9. část
Působení vojenského lazaretu v Holešově
na náměstí Sv. Anny (za domem č. p. 11 na
nám. Dr. E. Beneše) a jeho poboček v radničním (Davidově, nyní č. p. 38) domě na náměstí
a na tvrzi v Rymicích se oproti původním očekáváním protáhlo. Největší nápor nemocných
a raněných byl sice ze slavkovského bojiště
(v prosinci roku 1805), ale transporty zraněných
a nemocných vojáků pokračovaly - kapacita
lazaretu byla přeplněna v roce 1809, kdy sem
byly v červenci převáženy oběti velké bitvy
u Wagramu (u Dunaje v Rakousku), dále v červenci 1810 z bitvy u Znojma, z bitvy u Drážďan
a u Chlumce v Čechách (v srpnu 1813) a konečně z obrovské „bitvy národů“ u Lipska v říjnu
1813, která znamenala Napoleonovu porážku
a byla rozhodující bitvou napoleonských válek.
Počet zemřelých v lazaretu po těchto bitvách
nebyl už tak strašný, protože na rozdíl od prosincového, sychravého a mrazivého počasí při bitvě
u Slavkova si relativně teplé a suché měsíce,
kdy se konaly další bitvy, nevyžádaly takové
vyčerpání a úmrtí na prochladnutí. Ale střevní
nemoci - úplavice a tyfus - řádily stejně hrozně.
O zraněné a nemocné vojáky se v holešovské nemocnici (tedy v obou dvou jejích
objektech) staralo 21 osob - jeden šéflékař,
jeden nadlékař, jeden lékař, jeden praktikant,
14 podošetřovatelů, jeden četař, jeden svobodník a jeden sluha. Všechen tento personál
byli vojáci. Pobočka v Rymicích měla celkem
7 osob personálu, jedna z nich byl civilní lékař,
holešovský MUDr. Augustin Werner, pověřený
funkcí vedoucího lékaře, který se ale při výkonu
této služby nakazil břišním tyfem a ve věku 30
let na něj zemřel. Tyfem a úplavicí se ostatně
nakazilo více osob personálu lazaretu - a ti, kdo
zemřeli, byli pohřbíváni do normálních hrobů
na městském hřbitově za branami města (v
nynějších Smetanových sadech).
Holešovský lazaret s desítkami mrtvých,
týdně odváženými do společných hrobů v cihelně, s neustálým rizikem infekčních onemocnění,
kterými se občas (naštěstí ne hromadně) nakazilo i civilní obyvatelstvo, byl pro město opravdu
velkou a strašnou zátěží. Vždyť v té době mělo
vlastní město pouhých 3 850 obyvatel, židovské město pak 1 576 obyvatel, celkem tedy

5 446 osob, jednalo se proto opravdu o malé
městečko, ve kterém se vystřídalo několik tisíc
raněných a nemocných vojáků.
Všichni z pacientů lazaretu, kteří v Holešově zemřeli (a bylo jich, jak jsme již uvedli,
skoro tisíc!) byli pohřbíváni do společných hrobů
- jam, vykopaných na pozemcích bývalé městské cihelny u cesty na Přílepy, tedy v té době
několik set metrů od konce města (tato část
Holešova byla katastrálním územím Plačkova,
ne vlastního Holešova). Těla byla posypána
předepsaným množstvím nehašeného vápna,
aby se zamezilo šíření infekcí, a po zaplnění
dna jámy byla tato zasypána a kousek od ní se
vykopala nová. Přesné ohraničení společného
vojenského pohřebiště není známo. Zpočátku
nebylo vůbec označeno, nebyl na něm zbudo-

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)

ván ani pomník ani postaven kříž, jen zde byla
zřejmě zasazena skupina stromů. Až někdy ve
druhé polovině 19. století byl nad pohřebištěm
vztyčen drobný dřevěný křížek pod třemi vysokými velkolistými lípami, které zde vydržely
až do první poloviny 20. století. V roce 1888,
při výstavbě železniční trati Holešov - Bystřice
pod Hostýnem, bylo při kopání zářezu trati
v terénu bývalé cihelny odkryto velké množství
kostí zemřelých vojáků. Ty byly ukládány vedle
trati směrem k Holešovu a po dokončení výkopu byla vykopaná zemina použita k zasypání
druhotně uložených ostatků - byla nasypána
jakási mohyla. Tato mohyla byla v roce 1900
začleněna do městského, později Amerického
parku vybudovaného na zbytku pozemků bývalé cihelny péčí Okrašlovacího spolku. Hlavní
část pohřebiště se ale nacházela jednak na
místě současné železniční trati a na pozemcích
Pomony (nyní Vastex). Na mohyle byl v roce
1905, při stoletém výročí bitvy u Slavkova, vztyčen z iniciativy Spolku vojenských vysloužilců
v Holešově pomník zde pohřbeným vojákům
z napoleonských válek. Pomník byl proveden
holešovským sochařem Janem Krajčou, na jeho
zbudování přispěli sbírkou
vysloužilci - váleční veteráni z Holešova a okolí, velkou část nákladů uhradil
majitel holešovského panství Rudolf, hrabě z Wrbna-Kounitz, který také převzal
patronát nad slavnostním
odhalením pomníku společně se svou manželkou
Elvírou, bavorskou královskou princeznou, okresním
holešovským hejtmanem
JUDr. Janem Hloškem
a starostou města, lékárníkem Františkem Haukem.
Pomník byl opatřen deskou z černého mramoru
s příslušným nápisem na
paměť vojínů zemřelých
za napoleonských válek
v Holešově, nad touto
deskou byl umístěn znak
rakousko-uherské monarchie, nad ním znak carského Ruska a nad ním
plastika rakouské císařské
koruny.
Rakouští pěšáci v bitvě u Slavkova.

Památník v Americkém parku.
Zajímavé jsou další osudy tohoto místa
a pozůstatků nešťastně zemřelých vojáků mnoha národů (byli zde pochováni Češi, Rakušané, Slováci, Maďaři, Poláci, Chorvati, Srbové,
Němci, Italové, Ukrajinci, Rusové, Belgičané
ale i několik Francouzů a Holanďanů). V letech
1914 - 1918 vyhrabávaly ve svahu železničního
zářezu dvě holešovské občanky, Plutíková
a Smažilová, lidské kosti, které pak prodávaly
obchodníkům zásobujícím továrny na výrobu
spodia (kostní močky na hnojivo). Tento případ
dokonce řešilo holešovské četnictvo nejprve
jako podezření z vraždy, než se zjistilo, odkud
kosti pocházejí. Po skončení 1. světové války
byl ve vzedmuté protirakouské náladě odstraněn z pomníku dvouhlavý rakousko-uherský
orel, znak carského Ruska ničitelé ponechali.
Později byly po stranách pomníku zasazeny tři
mramorové desky se jmény sto deseti padlých
občanů města Holešova za 1. světové války.
Takto upravený pomník byl znovu slavnostně
odhalen 12. 7. 1931. A ještě nedávno se pokusilo několik adolescentních rádobyaktivistů využít
toto pohřebiště v boji proti úpravám Amerického parku, i když se v tomto případě poněkud
netrefili, protože na ploše parku zřejmě hroby
vojáků nejsou (a jejich pošetilost je podtrhnuta
tím, že se nijak nezajímají o ochranu plochy
Smetanových sadů, pod kterými je reálně pohřbeno několik desítek generací našich předků).
Osud hromadných hrobů zemřelých v pobočce holešovského lazaretu - v rymické tvrzi
- je ještě smutnější. Tyto hroby byly umístěny
na poli za Rymicemi směrem na Roštění. Ještě
nedávno bylo toto místo označeno několika
neopracovanými kameny - nyní je už ale rozoráno a jen několik pamětníků tuší, kde zhruba
se pohřebiště nachází.
V každém případě Holešov zažil v letech
1805 - 1814 smutné období své existence,
kdy sice netrpěl přímými válečnými škodami,
ale přítomnost velkého lazaretu, produkujícího
stovky mrtvých, infekce a další nemoci, jistě
negativně ovlivnila celé naše město, trpící navíc
neustálými odvody mladých mužů do vojska, ze
kterého se prakticky nikdy nevraceli.
Karel Bartošek
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Cesta pro zlato aneb Úspěch Moravských dětí ve Španělsku

Vše začalo v úterý 17. července po velkém
loučení. Když jsme vyjeli, tak jsem nemohla
uvěřit tomu, že za pár dnů uvidím zemi, kterou
jsem vždy chtěla vidět a teď byla mně i ostatním
na dosah ruky - Španělsko. Ale ještě předtím
byla hodně dlouhá a náročná cesta. Naše první
zastávka byla ve středověkém francouzském
městě. U brány stáli lidé v dobových kostýmech,
kteří vítali turisty.
Jako první jsme navštívili hrad, kde bylo
nutné vystát hodně dlouhou řadu na vstupenky.
Ale stálo to za to, z hradní věže byl nádherný
výhled na město a širé okolí. Ve městě byla
starověká francouzská škola, mučírna a dobové
obchůdky. Bylo hodně velké horko, a když jsme
byli na náměstí, tak jsme se na chvilku smočili
v kašně. Osvěžili jsme se a pokračovali do kostela. Byl nádherně zdobený a byl tam příjemný
chládek. Odpočinuli jsme si a pokračovali dále.
Čekala nás cesta tramvají k ubytovně, kde už
čekal autobus s kufry. Když jsme se ubytovali,
ani jsme nevybalovali, protože další den jsme
měli pokoje uvolnit a cestovat dále.
Večer šli někteří do Mc Donaldu a někteří,
jako já a mé kamarádky jsme usoudili, že zůstaneme na pokoji a dojíme zásoby od maminek.
Nebyly to ani tak pokoje jako spíš pokojíčky - tři
postele, stoleček, židlička a v rožku koupelnička. Ale hlavně že jsme se vyspali v posteli.
Ráno po velmi dobré snídani jsme se naložili
do autobusu a pokračovali do Španělska. První
zastávka ve Španělsku byla na písečné pláži
Středozemního moře. Když jsme se dostatečně
unavili, tak jsme jeli na večeři a hned potom se
seznámili s rodinou, u které jsme bydleli. Byli
hrozně moc milí a příjemní.

Náš pokoj byl v podkroví a byl hezký a prostorný. Konečně jsem si vybalila věci a mohla
si odpočinout. Další den nás čekala cesta do
HOLEŠOVSKO SE VRACÍ K DALŠÍMU
VELKĚMU MEZINÁRODNÍMU ÚSPĚCHU
SBORU MORAVSKÉ DĚTI - TENTOKRÁT
OPTIKOU ČLENKY SOUBORU
Barcelony. Prošli jsme ulici La Rambla - říká se,
že kdo nenavštívil tuto ulici, nebyl v Barceloně.
Byla tam spousta obchůdků s možností nakou-

pit dárky domů. Potom jsme šli do přístavu, kde
měla být údajně loď, na které Kryštof Kolumbus
objevil Ameriku, jenže skutečná loď je někde
v muzeu. Po prohlídce přístavu jsme se šli
podívat do moc krásné zahrady.
Večer jsme se vrátili do rodin a šli spát,
protože další den hned v 9 hodin začínala
soutěž kategorie „folklor“. Soutěžili jsme i se
smíšenými sbory a skončili na pěkném osmém
místě z dvaceti sborů. Po soutěži jsme byli na
koupáku, abychom se trochu osvěžili a oddechli
si. Večer jsme měli pro „naši“ vesničku hodinový
koncert v místním kostele, který se moc líbil.

Po koncertu bylo pro nás nachystané pohoštění. Další den nás čekalo loučení s rodinami
a soutěž v další kategorii. Dopadli jsme velmi
dobře, protože jsme se stali absolutními vítězi!
Cestou domů jsme se zastavili v Monaku, kde
jsme si prohlédli město, navštívili Oceánografii,
která se mi moc líbila.
Než jsme pokračovali v cestě do Milána,
tak jsme se smočili v moři. V Miláně jsme přespali a další den si toto město prohlédli. Viděli
jsme „nejkrásnější dóm“ a dali jsme si italskou
pizzu. Cestou domů jsme si ještě ve Švýcarsku
udělali piknik a pokračovali v cestě. Jeli jsme
celou noc autobusem a ráno se vzbudili za
Prahou. V Holešově nás přivítalo sice deštivé
počasí, ale s úsměvem naši nejmilejší!
Lada Prokešová, zpěvačka Moravských dětí
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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
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
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

dle věkových kategorií, zápis již od 15.30 - v parku naproti fotbalovému hřišti ve Všetulích, vstup
volný, pro každého účastníka sladká odměna
25. 9. Muzikoterapie - od 16.00, 3hodinový
kurz, cena: 400,Bowling pro děti: každé pondělí v září
od 15.00 - zkušební hodiny - první zdarma,
každá další 50,- Kč

ZVEME VÁS
7. 9. Centrum preventivní medicíny - PROMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00 do cca
20.00, informace a přihlášky předem v kanceláři
TYMY
8.9. Den otevřených dveří v TYMY - 9.00 11.00 , 14.00 - 17.00 - dopoledne skákací hrad,
během celého dne zápis do všech kroužků,
ukázka výtvarných a keramických kroužků
9. 9. Bowlingový turnaj pro děti od 6 let od 10.00 do 13.00 na bowlingu, startovné 150,10. 9. a 13. 9. Výtvarný ateliér - potáborové
glazování - od 15.30 do 17.00
11. 9. Turnaj mladších žáků „O pohár poslance Josefa Smýkala“ - od 8.30 na hřišti
ve Všetulích
11. 9. - 12. 9. Světluška - charitativní sbírka pro
nevidomé - Světluška svítí na cestu nevidomým
dětem a dospělým. Přispívá na osobní asistenty,
psí vodicí pomocníky a speciální pomůcky, které
jim pomáhají žít samostatný život.
11. 9. Potáborová schůzka - Indiánský příběh pokračuje + Léto s tancem - od 16.00
12. 9. Brána jazyků otevřená - od 15.00
- jazykové dílny s angličtinou,
němčinou, španělštinou - rodilý
mluvčí, akce pro děti i dospělé
- zdarma
14. 9. Ukázková hodina - Jumping trampolínky (pro děti
i dospělé) - od 15.30
14. 9. Potáborová schůzka RETASO - Taneční léto s Olgou - od 16.00
15. 9. Den otevřených dveří
v TYMY - 9.00 - 11.00 , 14.00
- 17.00 - dopoledne skákací
hrad, během celého dne prohlídka prostor a kluboven, zápis
do kroužků
17. - 21. 9. Srdíčkový den veřejná sbírka o. s. Život dětem
- na pomoc těžce handicapovaným dětem, na zakoupení zdravotnických pomůcek, invalidních
vozíků, léčebných pobytů atd.
18. 9. Zasedání PDM - od 9.00
na MÚ
18. 9. Barevné prázdniny - potáborové glazování - od 15.30
do 17.00
18. 9. O nejlepšího holešovského vícebojaře - od 17.00
do 19.00 v TYMY
19. 9. Potáborová schůzka RETASO - od 16.00
20. 9. Zápis do kroužku Stolní
tenis - od 16.30 v herně u kina
21. 9. Den bez aut - pro školy - od 8.30 na hřišti u 1. ZŠ,
od 15.00 do 17.00 na cyklostezce ve Všetulích
25. 9. Běh za svatým Václavem
- startuje se od 16.00 do 17.00 -

ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
6. 9. 16.00 Mikrotrek + Cyklistický
6. 9. 18.00 Jumping trampolínky
		 pro dospělé
10. 9. 14.45 Basketbal
16.00 Fotbaloví benjamínci
16.00 Základy oděvní tvorby
18.15 Míčové hry
19.00 Kalanetika
19.00 Orientální tance - začátečníci
20.00 Orientální tance - pokročilí
11. 9. 14.00 - 16.00 Kytarová školička
14.45 Kin Ball
16.00 Mladý technik
16.00 Pidilidi
		 16.00 Společenský tanec + Taneční
přípravka
16.00 Vaříme, pečeme s Janou
17.00 Keyboard
18.00 Relaxační cvičení
12. 9. 13.30 Jóga s Danou - ul. Školní
14.30 Netypické sportovní hry
15.45 Floorbal

16.00 Anglická školička
		 16.00 Prostřeno + Kuchařská
		 pohotovost
16.30 Divadlo
17.00 Break dance
17.15 Táborová kytara
17.30 Music school
18.00 Afrotance
18.00 Jóga s Danou - ul. Školní
13. 9. 15.00 Hudebně pohybový
15.30 Babydance
16.00 Atletika - nábor
		 16.00 Keramika
		 16.00 Zpívánky
17.00 Přírodovědné bádání
19.00 Zumba s Jasminou
14. 9. 15.30 Jumping trampolínky pro děti
i dospělé
15.30 Břišní tance dívky
16.30 Společenský tanec - latina
17. 9. 15.00 Vařila myšička kašičku
		 16.30 Barvička - výtvarka + keramika
pro nejmenší
18. 9. 16.00 Happydance
17.30 Anglická konverzace
19. 9. 15.30 Balet
		 15.30 Zrníčko
20. 9. 16.00 Základy znakového jazyka
		 pro děti i dospělé)
16.00 Módní klub
16.30 Stolní tenis - herna u kina
21. 9. 15.30 Mladý rybář
3. 10. 18.00 Pilates
19.00 Poweryoga
19.00 Stepaerobik s Jitkou
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny
s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný
prostor je vhodný pro pořádání
rodinných či podnikových oslav.
Kapacita cca 40 osob. Je zde
samostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také sociální
zařízení.
Informace na tel.: 573 396 928,
734 358 563
VANIČKOVÁNÍ - OS ČČK nabízí plavání dětí od 6 týdnů do
1 roku
Kde: Středisko volného času TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646, tel.: 777 627 440,
e-mail: plavani-cck@seznam.cz
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST
a OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ Termín bude upřesněn (září - listopad), už nyní si můžete rezervovat
vstupenky v kanceláři TYMY.
Nabídku zájmových kroužků
na školní rok 2012-2013 najdete
na stránkách - www.tymycentrum.cz.
Přihláška do kroužků -  v kanceláři TYMY nebo na stránkách
www.tymycentrum.cz
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Na festival Musica Holešov přijede Šporcl, Košárek i Červená
Již tento měsíc bude zahájen v pořadí už třetí ročník hudebního festivalu
Musica Holešov, který nabídne tradičně
bohatý program. Zatímco ve čtvrtek 20.
září zahraje ve velkém sále Pražská
komorní filharmonie, v pátek 21. září
vystoupí rovněž ve velkém sále holešovského zámku na jednom koncertě
Pavel Šporcl, Petr Špaček a Karel Košárek, v sobotu 22. září bude uveden (opět
ve velkém sále) očekávaný hudebně-baletní projekt Král slunce a v neděli
23. září vystoupí v zámecké sala terreně
- a za doprovodu Karla Košárka - legendární umělkyně Soňa Červená.
Všechny programy se odehrají
ve velkém sále holešovského zámku
a v jednom případě v zámecké sala
terreně, vstupenky jsou v tradičních
předprodejích.
Robert Rohál

Houslový virtuos Pavel Šporcl spolu s klavírním virtuosem Karlem Košárkem
- oba vystoupí v Holešově 21. září.

Redaktor Holešovska vystavuje
v zámku Nový Světlov
Černobílé fotografické
obrazy vystavuje od začátku
srpna v prostorách nedávno
zrekonstruovaného zámku
Nový Světlov (nachází se
poblíž Uherského Hradiště)
redaktor Holešovska Robert
Rohál. Výstava, jejíž název je
„Na perutích snů“, potrvá
do konce roku. Autor zde představuje výběr ze své tvorby posledních dvou let. Sponzorem této

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 8. září oslaví zlatou svatbou
50 let společného života manželé
Marie a František Zapletalovi

výstavy je v tomto případě holešovská firma SM-Kospol, s. r. o.
MK

Do dalších let jim přeje všechno
nejlepší, zdraví a pohodu
sestra Helena s manželem,
synovec s rodinou a neteř s rodinou.
K blahopřání se připojují
Jana a Zdeněk Zapletalovi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme restauraci Na Růžku ve Všetulích za vzornou přípravu
a příjemnou obsluhu při oslavě našeho životního jubilea.
Manželé Adamí

Vzpomínka na Olgu Kolářovou
Smuteční oznámení sdělilo, že 21. srpna
2012 zemřela ve věku 91 let paní Olga Kolářová.
Od mládí byla členkou Sokola Holešov a od roku
1990 se věnovala obnově jeho činnosti - jako
členka výboru a hlavně jako cvičitelka žen. Dlouhá léta rozdávala obětavě ve svých cvičebních
hodinách všem okolo pohodu a radost z pohybu.
Budeme vzpomínat na sestru Olgu Kolářovou jako na dobrého člověka a kamarádskou
osobnost.
Výbor TJ Sokol Holešov

VZPOMÍNKA
Dne 15. září 2012 by se dožila 100 let
naše maminka, paní

Helena Gogelová
z Holešova

Vzpomeňte, prosím, všichni,
kteří ji pamatujete vždy usměvavou,
energickou, přátelskou, oddanou věci
sokolské i občanské.
S uchováním živé vzpomínky
dcera Jarmila a syn Jaromír s rodinami

22

www.holesov.cz

hole‰ovsko 16/2012

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na září
Beletrie
APFELD, Nourig - Byla jsem svědkyní vraždy ze cti: Autobiografický román o tom, když
se vlastní rodina stane nepřítelem na život
a na smrt.
AVEY, Denis - Muž, který pronikl do Osvětimi: Pravdivý příběh britského vojáka, který
dobrovolně vstoupil do koncentračního tábora
Buna Monowitz, známého jako Osvětim III.
BOLAŇO, Robert - 2666: Kompozičně bohatý
román, oceněný Cenou amerických kritiků, ve
kterém se mísí detektivka s eposem, filozofický
román s básní, citová výchova s vědecko-fantastickou literaturou.
BUKOWSKI, Charles - Příliš blízko jatek:
V tomto intimním průřezu celoživotními šuplíky
píše autor o lásce, samotě a smrti, pábí hospodskými historkami.
EMINGEROVÁ, Dana - Legionář a sněžná
žena: Neuvěřitelné příběhy autorčina stoletého
dědy, doplněné kolážemi Davida Vávry.
FOUSEK, Josef - Život je lék: Kniha veselých
příhod, básní a písničkových textů, ale i satirické
až ironické pohledy na naši současnost.
HASLINGER, Josef - Jáchymov: Autentický příběh tragického osudu legendárního
československého brankáře Bohumila „Bóži“
Modrého.
HUDEČKOVÁ, Eva - Sedmihlásek: Romantický pohádkový příběh pro dospělé je alegorickým
zobrazením touhy po ztraceném ráji a věčné
lásce, boje dobra a zla.
OBERMANNOVÁ, Irena - Vznášedlo: Nová
kniha oblíbené české autorky přináší zbrusu
nové povídky napsané výhradně pro tuto sbírku, doplněné několika dalšími, které již vyšly
časopisecky.
PAWLOWSKÁ, H.; TEPRT, L. - Až se mě
dcera zeptá: Knížka plná příběhů a odpovědí
na otázky týkající se receptů a rad do kuchyně,
které mohou inspirovat i vás.
PINEIR, Claudia - Tvá: Tragikomický případ
jedné nevěry přináší krutě pronikavou a mnohostrannou analýzu lidských vztahů postižených
předstíráním.
STEPHENSON, Neal - Anatém: Americký
autor předkládá další intelektuálně smělou
a vděčnou vizi: svět planety Arbre, který je
v mnoha ohledech jiný než náš, a přitom se mu
tak dráždivě podobá.
TUOMAINEN, Antti - Léčitel: Nejlepší finský
krimi román roku 2011.
URBAN, Simon - Plán N: Politický thriller, ve
kterém autor předkládá svým čtenářům fascinující verzi alternativní historie - ke sjednocení
Německa nikdy nedošlo.
WESTIN, Jeana - Dcery panenské královny:
Historický milostný příběh dvou žen, jimž původ
dovolil přístup k privilegiím a moci. Dvou žen,
které přísahaly, že budou sloužit své královně
Alžbětě I.
Naučná literatura
BERCHEM, Frank - Velká kniha mozkového
joggingu: Mozkový jogging vám rozhýbe paměť, postřeh a kombinační schopnosti. Stačí si
vyhradit pětkrát pět minut denně.
BINGHAM, Jane - Tudorovci. Králové
a královny anglického zlatého věku (14851603): Monografie věnovaná panovnické dynastii Tudorovců, vládnoucí v Anglii po několik
úspěšných staletí.
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra - Rozkl(r)ádání
státu: Známá česká politoložka hledá odpovědi
na řadu otázek, které si veřejnost klade - co

se v této zemi děje, proč tomu tak je a zda
existuje řešení.
GLEISER, Marcelo - Trhlina ve stvoření
světa: Tato kniha je určena každému, koho
zajímá, jak podivuhodné vědecké objevy ovlivňují náš pohled na svět a jak pomáhají utvářet
naši kulturu.
HEYDRICH, Lina - Můj život s Reinhardem:
Autobiografické vzpomínky, ve kterých autorka
odhaluje, jaké to bylo být manželkou Reinharda
Heydricha a připomíná nejdůležitější milníky
svého života.
LUSTIGOVÁ, Eva - Tvoje slza, můj déšť:
Kniha rozhovorů s Arnoštem Luistigem, které s
ním vedli jeho dcera Eva a mnozí přátelé - Miloš
Forman, Květa Fialová, Ivan Passer a další
známé osobnosti.
SNIEGOŇ, Tomáš - Tváří v tvář Severu:
Téměř stovka brilantních cestopisných fejetonů
reportéra Českého rozhlasu 1 zavede čtenáře
za oba polární kruhy.
VAŠÁK, Jaroslav - Slovácká kuchyně. Krajové speciality: Vítejte na Slovácku, které patří
k nejrozsáhlejším moravským národopisným
regionům s bohatým receptářem tradičních,
typických i oblíbených pokrmů.
Knihy pro dětské čtenáře
BRAUNOVÁ, Petra - Tramvaj plná strašidel:
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou situaci.
Za okny jeho pokoje se v noci vznášela tramvaj
plná strašidel...
CABOT, Meg - Allie Finklová. 4. Hurá na
scénu: Třída, do které Allie chodí, se chystá
nastudovat pro školní den otevřených dveří
představení hry, kterou napsala paní učitelka.
Všechny holky samozřejmě touží po jediné
roli …
DAVID, P.; SOUKUP, V. - Za strašidly na
hrady a zámky 3: Typy na 50 rodinných výletů,
doplněné pověstmi a zajímavostmi o hradech
i zámcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
ERNE, Andrea - Auta a náklaďáky: Naučná
řada knih pro nejmenší, ve které se tentokrát
děti seznámí s vozidly, která mohou potkat na
silnici.
HOUFOVÁ, Barbora - Přečti mi pohádku!:
Přečti mi pohádku, prosí děti a jejich přání hned
může být splněno. Stačí otevřít tuto hravou
a pestrou knížku se spoustou vyprávění.
KING, Daren - Hrozivě přátelští duchové:
Tabitka Strkavá, Uschloš a Karlík Vypařílek
prostě nechápou, proč se k nim živáčci v jejich
domě chovají tak nepřátelsky. K nim, hodným
strašidlům, která jinak nic nedělají, jen v noci
poletují.
KROLUPPEROVÁ, Daniela - Společenstvo
klíčníků: Vydejte se s Martinem, Vojtou, Gábinou a neveselým syslem do březnického zámku
a pátrejte s nimi po tom, co střeží tajemné
Společenstvo klíčníků.
LAMKOVÁ, Hana - Autíčko Tút: Čilé červené
autíčko Tút nebojácně a s dobrou náladou
vyjíždí vstříc dobrodružství.
MACEKOVÁ, Eva - 12 hodin s Oskarem: Velké obrazové album provází všedním dnem pětiletého kluka Oskara a jeho věrného kocoura.
PACOVSKÁ, Ilka - Sedmý smysl. Ostrov
zasvěcení: První kniha osmidílné fantasy ságy,
kterou autorka nejdříve zveřejňovala na internetu.
PETROFF, Shani - Počertěná. 1. Tátův malý
andílek: První díl napínavé série pro holky.
PEYO - Šmoula reportér: Ve šmoulí vesničce
se pořád něco děje a šmoulové si ani nestačí

sdělovat všecky novinky. A tak je jednoho dne
napadne vydávat vlastní noviny …
ZINK, Michelle - Kruh ohně: Ohromující závěrečný díl „gotické“ fantasy trilogie z Ameriky
19. století.
Další knižní novinky a fond knihovny na
http://knihovna.holesov.info/ nebo www.
mks.holesov.cz.
IŽ

Tip pro vás 
Tomáš O. Machač: Co dochovala paměť
a veselé povídky a pohádky
Milou knížku plnou zajímavého a vtipného
povídání doplněnou ilustracemi Karla Krabata
vydal vlastním nákladem rodák z Bystřice pod
Hostýnem - Tomáš Oldřich Machač. „Humor
v životě člověka je velmi důležitý a je ho v literatuře i tisku až příliš málo, protože vymýšlet
a psát humor je velmi obtížné. Přesto jsem se
však snažil, aby to nebyl humor jen prázdný
a samoúčelný, bez hlubšího podtextu, proto
jsem do něj vložil také národopis, zamyšlení,
poučení, náhled na život a také i trošku satiry,“
píše v závěru knihy autor.
A protože křest v Bystřici pod Hostýnem už
měl, rád by knihu - snad koncem září - představil
i v Městské knihovně Holešov.
RR

Pozvánka
na myslivecké slavnosti
4. listopadu 2012
Myslivecká sdružení Holešovska a Římskokatolická farnost Holešov pořádají dne
4. listopadu 2012 od 9.30 hod. ve farním
kostele a na nám. Dr. E. Beneše v Holešově
slavnostní svatohubertskou mši sv. spojenou s mysliveckými slavnostmi (troubením,
slavnostním průvodem, ukázkou mysliveckých tradic apod.).
Přípravný výbor srdečně zve všechny
přátele myslivosti na tuto akci, která by měla
založit novou tradici v našem mikroregionu.
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Soubor Corda Magico vystoupil na festivalu
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
Součástí festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech se stala
v letošním jubilejním roce výstava malířky krajin a květinových zátiší
Libuše Matulové a fotografky Nelly Billové. Výstava byla situována
v Podnikatelském centru ve Valašských Kloboukách. V příjemném
a vstřícném prostředí proběhla vernisáž, na níž se představil soubor
Corda Magico, který hrál ve složení Nelly Billová, Danuše Pospíšilová,
Sylvia Šimečková a Zdeňka Pimková.
Bez zajímavosti není, že v rámci vernisáže promluvil také prezident
festivalu Bílé Karpaty, poslanec PSP ČR Josef Smýkal. Průvodního slova
a představení tvorby obou protagonistek se ujala Sylvia Šimečková.
Poté - v podvečerních hodinách - soubor vystoupil v místním kostele Povýšení sv. Kříže asi v půlhodinovém bloku hudby a mluveného
slova. Festival je znám svou vynikající atmosférou, přátelským duchem
a pohodou, kterou si návštěvníci mohli po celé tři dny vychutnat. Přijetí
souboru se neslo plně v tomto duchu, a nám proto nezbývá nic jiného než
konstatovat, že pokud budeme v budoucnu k podobné účasti přizvány,
rády se opět zúčastníme.
SŠ

Město Holešov a MKS Holešov
& holešovští výtvarníci
Vás srdečně zvou na tradiční
souhrnnou výstavu obrazů, grafik,
plastik, užitého umění a fotografií

LETNÍ ILUZE X.
11. září - 28. října 2012
zámecká galerie Holešov
patro zámku Holešov
Vernisáž výstavy proběhne
v úterý 11. září 2012 v 17.00 hodin
Úvodní slovo: Karel Bartošek
Hudební doprovod: Květa Karafiátková a přátelé
Hosté výstavy: členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměříž
Otevřeno:
Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Informace: Rudolf Seifert, 724 030 893
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Žákyně DFK Holešov zahájily novou sezónu
Poslední srpnový víkend proběhl ve znamení startu žákovských soutěží v kroměřížském
okrese. V celku Dívčího fotbalového klubu Holešov proběhly jako každoročně změny - do kategorie žen se po odehrání jarní sezóny přesunuly
Kristýna Zichalová, Míša Fojtová, Dita Hovořáková a Veronika Víznerová a družstvo doplnili
noví hráči Karolína Naučová, Jan Pospíšil, Beáta Kotasová a benjamínek týmu, 9letá nadějná
Karolína Smýkalová. Připomínám, že v DFK
Holešov si mohou zahrát děvčata od ročníku
narození 1998 včetně a hoši od ročníku narození 2000. Další posily tvoří děvčata a hoši
z TJ Kostelec u H., kde v letošním roce nebylo
do soutěže přihlášeno družstvo z důvodu nedostatečného počtu dětí; proto se tento oddíl
domluvil na spolupráci s DFK Holešov tak,
Zájemkyně o dívčí kopanou jsou zvány
na tréninky, které probíhají v úterý
a ve čtvrtek na stadionu Míru od 16.30.
Kontakt na trenéry: Mgr. Svatava Ságnerová, mobil 605 702 141, informace
na www. dfk holesov.cz, e-mail: svatka.
sagnerova@seznam.cz.

že jeho členové budou v letošním roce hostovat v holešovském týmu a budou pokračovat
dále ve svém sportování. Úvod sezóny zahájil
tým utkáním s SFK Holešov, ve kterém díky
citelné absenci 8 hráček a hráčů nestačil
na zkušenějšího soupeře a vysoko prohrál
0:7, ale předvedená hra a výkony zkušených

děvčat i nových tváří jsou velkým příslibem pro
novou sezónu.
DFK Holešov: Ema Jiroušková, Terezie
Pospíšilíková, Sára Illesová, Valentýna Illesová,
Zuzana Tesárková, Natálie Pospíšilíková, Beáta
Kotasová a Karolína Smýkalová.
Mgr. S. Ságnerová, předsed. DFK Holešov

DFK Holešov vstoupil do nového ročníku vítězstvím
DFK Holešov - Sokol Nezdenice
2:1 (1:0)
Úvodní zápas nové sezóny zahájil Holešov s několika změnami
v sestavě, vzniklými absencemi hráček i nástupem nové generace fotbalistek. Domácí tým zahájil nepřesnou hrou, ale měl iniciativu na svých
kopačkách. Ve 12. minutě po faulu
na Ditu Hovořákovou rozehrály standardní situaci Dobroslávková s Kuchařovou, ta vystřelila z téměř 30
metrů na branku soupeře; gólmanka
Nezdenic neudržela prudkou střelu
ve své náruči a dorážkou pohodlně
skórovala Veronika Kučerová. DFK
se dařilo eliminovat tlak soupeře
dobrou hrou záložní řady. Holešov
měl několik šancí, ale tlak před brankou byl malý na další skórování.
Obrana Holešova naštěstí hrála
spolehlivě a nenápadný, ale velmi spolehlivý výkon debutující Míši
Fojtové s jistotou stoperek a dobře
hrající gólmankou Kasalovou tvořily
základ defenzivy domácích. Bohužel
musela být pro zdravotní indispozici
již ve 27. minutě střídána Karolína
Kozlanská, kterou nahradila Kris-

týna Zichalová. Ve druhé půli došel
domácímu týmu dech - Dita Hovořáková nestačila tempu hry stejně
jako obě útočnice, které nedokázaly
udržet míč, střed hřiště opanoval
soupeř a vyrovnání na sebe nedalo
dlouho čekat - v 51. minutě po hrubé
chybě Zichalové pohodlně vyrovnala
střelou ze šestnáctky nezdenická
útočnice na 1:1. Holešov přenechal
veškerou iniciativu soupeři a na jeho
branku se valil jeden útok za druhým; naštěstí v brance stála skvělá
Katka Kasalová. Domácí tým občas
zvedl hlavu a především Míša Dobroslávková zásobovala přesnými
pasy Kučerovou, ale ta bezhlavě
zahazovala jednu šanci za druhou.
Fotbalové heslo Nedáš - dostaneš
našlo své uplatnění v 87. minutě
- Nezdenice po pěkné kombinaci
překonaly už i domácí gólmanku,
ale míč v poslední chvíli odehrála z prázdné branky Míša Fojtová
směrem na Báru Poláškovou, která
přihrála Dobroslávkové, ta opět neomylně našla přesným pasem Kučerovou, jež se konečně podruhé trefila
na 2:1 pro domácí. Do zápasu v po-

sledních minutách zasáhly poprvé
v kategorii žen i Veronika Víznerová
a Gabriela Lipková a mohly oslavit
se spoluhráčkami šťastné vítězství
a zisk prvních bodů. V utkání zvítězil
tým, kterému přálo štěstí, a tím byl
tentokrát DFK Holešov.
Sestava: Kasalová, Kozlanská,

Pospíšilová, Kuchařová, Fojtová,
Rybenská, Hovořáková, Dobroslávková, Dětská, Kučerová, Polášková. Střídaly: Zichalová, Víznerová,
Šefránková, Lipková. Branky: 2
Kučerová. Nejlepší hráčka: Katka
Kasalová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovské judo zahajuje
druhou část soutěže
Prázdniny utekly jak voda a začátek druhé
poloviny sezóny 2012 oddílu juda SKP Holešov
se nezadržitelně blíží. Rádi bychom navázali
na velmi dobré výsledky z první půlky letošního
roku, kdy naši závodníci přivezli ze soutěží plno
hezkých umístění, včetně kovů nejcennějších,
a samozřejmě je i zlepšili.
Chceme rovněž rozšířit řady malých judistů, kteří by se do bojů o úspěchy přidali
k nám. Již 4. září jsme odstartovali první trénink
a zveme touto cestou případné adepty ve věku
6 - 10 let, aby se za námi přišli podívat a v případě zájmu se přidali k naší
partě mladých sportovců. Sraz je vždy v úterý a ve čtvrtek v 16:15 hodin
před bránou Vyšší policejní školy a Střední policejní školy ministerstva vnitra
v Holešově, kde se na vás budou těšit trenéři oddílu juda SKP Holešov.
(mb)
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Letní fotbalové soustředění mladších žáků Holešov
Mladí fotbalisté z Holešova prošli čtrnáctidenním soustředěním. Kluci se sešli v pondělí
13. srpna na stadionu Míru, kde si procvičili abecedu fotbalu a také si vyzkoušeli orientační běh.
Na programu nechyběla ani přátelská utkání,
minigolf, bowling, navštívili jsme letecké muzeum
v Kunovicích, běhali jsme na čas v zámecké
oboře. Zpestřením byl pro všechny kluky výlet lodí
ze Spytihněvi po Baťově kanálu a řece Moravě
s průjezdem komorou. Na závěr soustředění jsme
v sobotu zahráli mistrovské utkání - Valašské Klobouky - SFK Holešov A (0:6), a v neděli přátelské
utkání Žeranovice - SFK Elko Holešov B. Chtěl
bych poděkovat panu Marku Dudíkovi za skvělé
zázemí v bistru a Středisku volného času - TYMY
za pomoc při organizaci celého soustředění. Věřím, že kluci v nastávající sezoně vše zúročí.
Ladislav Linda, trenér mladších žáků Holešov
Prázdninová příprava mladších žáků byla
vskutku pestrá. Kromě jiného byl pro všechny
kluky připraven výlet lodí ze Spytihněvi po
Baťově kanálu a řece Moravě s průjezdem
komorou.

PODZIM 2012
KOLO

TERMÍNOVÁ LISTINA

ŽÁCI A

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

3.

So 25.08.12

9,30 11,15

Val. Klobouky - SFK ELKO HOLEŠOV

7,30 Všetuly

4.

Ne 02.09.12

9,30 11,15

Štítná n. Vl. - SFK ELKO HOLEŠOV

7,30 Všetuly

5.
6.

HŘIŠTĚ

ODJEZD

VOLNO
Ne 16.09.12

9,30 11,15

7.

So 22.09.12

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Juřinka

8.

Ne 30.09.12

9,30 11,15

Horní Bečva - SFK ELKO HOLEŠOV

9.

So 06.10.12

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Paseky

10.

So 13.10.12

9,30 11,15

Bystřice p. H. - SFK ELKO HOLEŠOV

11.

So 20.10.12

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - V. Karlovice

1.

So 27.10.12

9,30 11,15

Slavičín - SFK ELKO HOLEŠOV

2.

So 03.11.12

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Vlachovice

PODZIM 2012

Hulín - SFK ELKO HOLEŠOV

8,30 Všetuly
Všetuly
7,30 Všetuly
Všetuly
8,30 Všetuly
Všetuly
7,30 Všetuly
Všetuly

TERMÍNOVÁ LISTINA

ŽÁCI B

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

2.

So 01.09.12

10,00

DFK Holešov - SFK ELKO HOLEŠOV

St. Míru

3.

So 08.09.12

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Chvalčov

Všetuly

4.

So 15.09.12

10,00

Loukov - SFK ELKO HOLEŠOV

5.

So 22.09.12

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Prusinovice

6.

So 29.09.12

10,00

Slavkov p. H. - SFK ELKO HOLEŠOV

7.

So 06.10.12

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - DFK Holešov

8.

Ne 14.10.12

12,00

Chvalčov - SFK ELKO HOLEŠOV

1.

So 20.10.12

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Slavkov p. H.

Holešovská padesátka
startuje v sobotu
Klub českých turistů v Holešově oznamuje
svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,
že v sobotu dne 8. září 2012 pořádá za podpory MÚ
Holešov, TJ Sokol Holešov, OZP a firmy JACOM
s.r.o. Holešov již 43. ročník „Rusavskými kotáry
na kole i pěšky“, dříve s názvem „Holešovská
padesátka rusavskými kotáry“.
Start pochodů je mezi 7. a 9. hodinou z holešovské sokolovny. Cykloturisté mají start od
9 do 10 hodin.
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ODJEZD

8,45 Nádraží
Všetuly
8,45 Nádraží
Všetuly
10,45 Nádraží
Všetuly

PODZIM 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA

KOLO

TERMÍN

ČAS

1.

Ne 09.09.12

2.

Ne 16.09.12

3.

PŘÍPRAVKA

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Hulín

Všetuly

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Kroměříž A

Všetuly

Ne 23.09.12

10,00

Chropyně - SFK ELKO HOLEŠOV

4.

Ne 30.09.12

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Bystřice p. H.

5.

Po 08.10.12

17,00

Kroměříž B - SFK ELKO HOLEŠOV

ODJEZD

9,00 Všetuly
Všetuly
16,00 Všetuly
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Fotbalové soutěže se rozjely naplno
Orel Chropyně - SFK  Elko Holešov
1   (0 : 1)   1
Třetí utkání holešovských hráčů na půdě
soupeře přineslo pouhý bod, i když hráči jeli pro
tři. Již ve 4. minutě šli sami na bránu domácí.
Rozhodčí postavení mimo hru neodpískal, ale
stejně zasáhl Krejčí a míč chytil. V 5. minutě
šel z protiútoku sám na bránu Křenek, brankář
však jeho střelu kryl. V 17. minutě zahrával
trestný kop Sedlařík, ale míč skončil na břevně. Ve 45. minutě centroval Sedlařík a Marek
bravurně hlavou rozvlnil domácí sít - 0:1.Ve
druhém poločase již v 52. minutě střelou zpoza ustupujících obránců ze 25 metrů vyrovnal
Urubek na 1:1.V 65. minutě šel opět sám na
bránu Křenek, ale trefil nohy brankáře. V 74.
minutě střílel k tyči Barták, ale Večeřa vytáhl
míč na roh. Do třetice šel na bránu sám Křenek,
ale ani ten šanci neproměnil. Z jinak slabého
utkání dovezl Holešov pouhý bod. Utkání řídil
rozhodčí Chlevišťan ze Stříteže.
Sestava: Krejčí - Charuza, Roubalík,
Ohlídal, Matulík  - Sumec, Sedlařík, Marek,
Olša - Křenek, Pumprla. Střídání - 58. minuta
za Sumce Barták, 84. minuta za Pumprlu
Očadlík, 87. minuta za Olšu Machálek.
SFK ELKO Holešov - FC Slušovice
4   (1 : 0)   0
Poprvé se na domácím hřišti holešovští fotbalisté představili ve třetím kole. Trenér Mandík
měl k dispozici pětici hráčů na střídání, přičemž
se musel obejít opět bez několika hráčů. Pro
tentokrát absentovali Barták, Bačík, Münster
a Uruba. Samotné utkání se od prvních minut
vyvíjelo ve prospěch domácích, i když střelecky
se prosadili až ve druhé půli. O jasné převaze
vypovídá i počet rohových kopů, kterých do
poločasu zahrávali devět oproti jednomu hostí.
Ve 14. minutě postupoval sám na bránu Křenek, ale jeho střela mířila jen do připraveného
brankáře. Další šance si připravilo i několik
spoluhráčů, ale stále bez úspěchu. Až ve 42.
minutě se ujal průnik do vápna Olši, který byl
zastaven pouze nedovoleným sražením. Rozhodčí ani na vteřinu nezaváhal a ihned ukázal
na značku pokutového kopu, navíc s udělením
žluté karty. Ten s přehledem poslal do sítě

Marek, a domácí tak mohli za zaslouženého
vedení odejít v klidu do šaten.
Ve druhé půli již přišla kanonáda. Nejprve ve 47. minutě Holešov kopal rohový kop,
ze kterého hráči hned čtyřikrát stříleli mezi
tyče, ovšem ani v jednom případě nedokázali propálit obranu hostí. Změna skóre přišla
hned vzápětí, kdy v 50. minutě dostal mezi soupeřovy
obránce krásnou přihrávku
Křenek, který se přesným lobem nemýlil - 2:0. O tři minuty
později poprvé výrazně zahrozili hosté, ale pozorný brankář
Sedláček, který opět obsadil
tyče za vyloučeného Krejčíka,
nechal vyniknout své kvality.
V 64. minutě zahrával domácí Sedlařík další rohový kop,
který tentokrát našel Křenka, jehož hlavička
znamenala bezpečné vedení - 3:0. O pouhou
minutu později zahrávali po faulu ze 20 metrů
trestný kop Sedlařík s Roubalíkem a druhý
jmenovaný po nacvičeném signálu obstřelil zeď
a zvýšil na 4:0. Do konce utkání si domácí hráči
připsali řadu velkých příležitostí, ale zvýšit stav
se již nepodařilo. Fanoušci vytvořili s počtem
220 diváků slušnou kulisu a věří, že fotbalisté
Holešova budou ve svých dobrých výkonech
pokračovat i v následujících kolech. Utkání řídila
trojice rozhodčích ze Zlína Veselský, Havlín a
Mikoška.
Sestava: Sedláček - Matulík, Roubalík,
Ohlídal, Charuza - Sumec, Sedlařík, Olša,
Marek - Křenek, Pumprla. Střídání: 74. minuta Petrskovský za Pumprlu, 82. minuta
Machálek za Sumce, 84. minuta Panák za
Olšu.
Sokol Kateřinice - SFK ELKO Holešov
2   (0 : 1)   1
Ve druhém kole krajského přeboru odjížděl
Holešov do Kateřinic jako favorit. Trenér Mandík
již tradičně řešil vynucené rošády v sestavě. Pro
tentokrát z různých důvodů chyběli Roubalík,
Marek, Bačík, Münster a Uruba. Prvních patnáct
minut se hrálo za mírného tlaku domácích, který
ale do žádné vyložené šance neústil. Poté se

začali prosazovat i hosté, když mířenou střelou
k tyči vyzkoušel pozornost domácího brankáře
Barták. Ve 26. minutě postupoval sám na bránu
Křenek, ale trefil pouze nohy dobře stojícího
brankáře. Ve 28. minutě našel Olša z trestného
kopu Pumprlu, ten přehodil brankáře a poslal
holešovský tým do vedení - 0:1. Do konce první
půle měl Holešov nejméně další tři gólové šance, stav zůstal
ale beze změny.
I do začátku druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí. V 53. minutě se vyznamenal
brankář Krejčí vyražením dvou
nebezpečných střel. Domácí
stále více hrozili i za přispění
rozhodčího Šumšála. Až přišla
69. minuta, kdy se na Krejčího
řítil osamocený domácí hráč.
Tomu se brankář vrhl pod nohy, následoval
pokutový kop a navíc červená karta. Do branky
nastoupil náhradní gólman Sedláček, a přestože
vystihl směr, míč nakonec skončil v síti - bylo
vyrovnáno, 1:1. V 76. minutě domácí dokonali
obrat, i když Sedláček bravurně vytěsnil dvě
střely na tyč a břevno, na třetí již nedosáhl a ta
skončila za brankovou čarou - 2:1.
Sestava: Krejčí - Charuza, Ohlídal, Petrskovský, Matulík - Olša, Sedlařík, Barták,
Sumec - Pumprla, Křenek. Střídání: 87.
minuta Očadlík za Sumce.
Sokol Vlachovice - SFK ELKO Holešov
4   (1 : 2)    4
Do nového ročníku krajského přeboru fotbalisté Holešova vstoupili s několika změnami
v soupisce. Novými tvářemi jsou Petrskovský,
Panák a Pumprla, naopak s týmem se rozloučil
Hausknecht. V prvním kole navíc chyběli Bačík,
Sumec, Ohlídal, Křenek a Uruba.
Utkání na hřišti nováčka se vyznačovalo
stálou převahou hostů. Ti také po celé utkání
vedli, nakonec si ale odvezli jen bod za remízu
4:4. O branky se postarali Pumprla 2x, Barták
a Marek z penalty. Zápas řídil hlavní arbitr
Vacula.
Sestava: Krejčí - Matulík, Roubalík,
Charuza, Panák - Barták, Petrskovský,
Sedlařík, Olša - Marek, Pumprla.
SK Břest  - SFK ELKO Holešov B
1   (0 : 1)   3
Holešovské B mužstvo se až na 2 výjimky
skládá z hráčů dorosteneckého věku. Ti nastupují proti „mužským“ týmům, což pro jejich
fotbalový růst přináší velmi cenné zkušenosti.
Po celé utkání se představovali technickým
a agresivním pojetím hry, které vedlo hned
v úvodu k vytvoření několika šancí, neujala se
ale žádná z nich. Až ve 27. minutě se po nahrávce Uruby prosadil Plachý - 0:1. Tento stav
také znamenal poločasový výsledek.
Ve druhém poločase se na pořádnou příležitost čekalo až do 60. minuty, když opět
Plachý tentokrát nastřelil břevno. Klid přinesl až
v 81. minutě Uruba, když prošel přes tři hráče
a zvýšil na 0:2. V 85. minutě pak bylo definitivně
rozhodnuto, když se na 0:3 trefil Dlabaja. V 88.
minutě domácí po rohovém kopu zaznamenali
čestnou trefu, a snížili tak na konečných 1:3.
Utkání řídil rozhodčí Zb. Tříska.
Sestava: Pospíšil - Očadlík, Petrskovský, Kadlčík, Bakalík - Dlabaja, Machálek,
Kopřiva, Duda - Uruba, Plachý. Střídání:
Kovan.
(hr)

27

www.holesov.cz

hole‰ovsko 16/2012

Soutěž Holešovska

Sudoku

Šestatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko v č. 14/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Orchestrion“,
která zaznívá v televizním seriálu Chalupáři. Interpretem písničky
je Waldemar Matuška. První
vylosovanou výherkyní je Marie
Stravová z Kostelce u Holešova, druhým výhercem je Libor
Pospíšil ze Zahnašovic - oba si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Tomáši
Dvořákovi a Aleně Dlabajové
- oba jsou z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce
Zpěvák Waldemar Matuška.
srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička
jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém televizním seriálu zaznívá?
„… létá tam a zpět, nám na zemi zbývá jen mu závidět. Stotisíckrát o tom snil každý z nás a pak se stal dospělým, jak šel čas.
O létání nemá zdání…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce do konce měsíce září
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010 - zámek
• 	Od pátku 8. 6. Výstava fotografií Jana
Saudka, reprezentativní výstava potrvá do
30. 9. - zámek Holešov
• 	Od středy 13. 6. Výstava malíře Josefa
Lady, velká retrospektivní výstava potrvá do
30. 9. - zámek Holešov
• 	Od úterý 11. 9. Výstava Letní iluze 10,
tradiční výstava holešovských výtvarníků
potrvá do 28. 10. - zámek

V úterý 11. září vystoupí v rámci vernisáže Letní iluze 10 v holešovském zámku také Květa Karafiátková a přátelé.
Začátek vernisáže v 17 hod.

• 	Sobota 22. 9. Král slunce, hudebně-baletní
projekt v rámci festivalu Musica Holešov zámek od 19.30 hod.
• 	Sobota 22. 9. - neděle 23. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin - Sádek Dobrotice od
10 hod.
• 	Neděle 23. 9. Soňa Červená, další koncert
v rámci festivalu Musica Holešov, spoluúčinkuje Karel Košárek - zámek od 11 hod.

KINO, DIVADLO, KONCERTY

• 	Úterý 25. 9. Líbáš jako ďábel, komedie
ČR - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.

• 	Sobota 8. 9. Rusavskými kotáry na kole
i pěšky - KČT Holešov a TOM Medvědí stopa
Holešov zvou na 43. ročník tradiční akce.
Start pochodů mezi 7. a 9. hod. Cyklisté start
mezi 9. - 10. hod. - start sokolovna.

• 	Neděle 30. 9. Sammyho dobrodružství,
animovaná komedie Belgie - kino Svět od
15.30 hod.

• 	Úterý 18. 9. Iron Sky, komediální akční sci-fi Finsko/Německo/Austrálie - kino Svět od
17.30 a 19.30 hod.

• 	Čtvrtek 20. 9. Pražská komorní filharmonie, klavírní koncert v rámci festivalu Musica
Holešov, sólista Karel
Košárek - zámek od
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá19.30 hod.
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
•  Pátek 21. 9. Pavel
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1750 ks. Red akc í nev yž ád an é
Šporcl, Petr Špaček
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
a Karel Košárek nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
další z řady koncertů
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
festivalu Musica Holee-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
šov - zámek od 19.30
http:www.holesov.cz.
hod.
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•   Pátek 21. 9. Železná lady, oscarový film
USA o Margaret Thatcherové - kino Svět od
17.30 a 19.30 hod.

Soňa Červená.

