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Novým starostou Holešova se stal poslanec Pavel Svoboda
Holešov (frs) - Novým starostou Holešova
se stal poslanec Pavel Svoboda (ODS). Na
jednání holešovského zastupitelstva 24. září byl
zvolen většinou hlasů. Proti byli nebo se zdrželi
hlasování jen zastupitelé KSČM. Na post prvního
muže města Pavla Svobodu navrhla jeho stranická kolegyně Gabriela Hradilová. Jiného kandidáta na starostu města nikdo nenominoval. Těsně
před volbou oficiálně odstoupil z funkce bývalý
starosta města Zdeněk Janalík (ODS). Jak už
Holešovsko uvedlo v minulosti, Zdeněk Janalík
odešel z postu starosty z toho důvodu, že se
vrací na místo ředitele holešovského gymnázia.
Nový starosta Pavel Svoboda se z titulu
své funkce stal zároveň členem rady. Z té naopak odstoupila jeho stranická kolegyně Renata
Lochmanová. Zastupitelstvo rovněž schválilo
jako radního bývalého starostu Zdeňka Janalíka.
Krátce po zvolení nového starosty na jednání zastupitelstva. Foto František Sovadina.

Dva okrsky mění adresu
Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční již 12.
a 13. října 2012. V souvislosti s tím
upozorňujeme občany, že u dvou
volebních okrsků v Holešově dochází ke změně jejich sídla. Z důvodu zrušení Střední odborné školy Holešov, ul. Pivovarská 1419,

bude nové sídlo volebního okrsku
č. 3 v budově Základní umělecké
školy F. X. Richtera Holešov, ul.
Bezručova 675. Své sídlo změní
i okrsek č. 6, který byl v budově
Mateřského centra Srdíčko.
Pokračování na str. 3

Pět zraněných si vyžádala dopravní nehoda, která se stala v neděli
30. září v odpoledních hodinách na křižovatce ulic Palackého a Nerudova
v Holešově. Více na str. 10

Pokračování na str. 3

Jak se změní Holešov?
Co vy na to, pane starosto?
Novým starostou Holešova se stal poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Pavel Svoboda (ODS). Nahradil svého
stranického kolegu Zdeňka Janalíka, který se
vrátil do svého původního občanského povolání, na místo ředitele holešovského gymnázia.
Změní se nějak s novým starostou práce radnice
a směřování města jako celku? Co vy na to,
pane starosto?
„Fakt, že jsem se stal starostou města, vyplynul
takříkajíc z politické matematiky.
Pokračování na str. 3
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
Starosta města Holešova podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva zlínského kraje se uskuteční dne 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje:
Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ, NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 67, 88), NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY,
PŘEROVSká, PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká,
U RUSaVY, VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.
Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY
Č. P. 630
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21, 25, 26, 32, 33,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká,
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),
U POTOka.
Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa,
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DVOŘákOVa, jaROšOVa,
jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá, lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá, SPORTOVNÍ,
TOVáRNÍ (917, 919, 920, 921, 922, 1093, 1099, 1167, 1280), Tyršova
(703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 1353, 1441, 1442, 1443,
1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464,
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578, 1584,
1586, 1662), U kaSáREN, ÚjEzD, VěTŘák, zlÍNSká.
Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost: 2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (504, 507, 508,
510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 544,
545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 813, 821, 856, 859, 960, 961, 962,
974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 1232, 1233, 1252, 1278, 1287,
1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666,
1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za DRaHOU.
Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II.
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků,
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437,
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601,
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.
Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502,
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576).
Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 244, 245,
257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 411), SlOVENSká.
Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o.
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 57, 85, 89, 99, 155), kRáTká,
MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193,
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká,
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.
Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Tučapech.
Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově - Dobroticích.
Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.
Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Holešov dne 25. 9. 2012
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Novým starostou Holešova se stal
poslanec Pavel Svoboda
Pokračování ze str. 1
Přestože komunisté nehlasovali v minulosti pro složení současné Rady města Holešova
a nepodpořili ani nového starostu, Zdeněk Janalík jejich hlasy dostal. Ludmila Štaudnerová
z KSČM uvedla, že tím vyjadřují ocenění práce
doktora Janalíka, kterou v minulých šesti letech
ve funkci starosty pro město odvedl.

Význam práce Zdeňka Janalíka pro město
zdůraznili jak nový starosta, tak místostarosta Rudolf Seifert. „Bývalý starosta se vryl do
historie města významným způsobem,“ uvedl
Seifert. Jeho slova podpořili všichni přítomní
potleskem a bývalý starosta byl v tu chvíli
evidentně dojatý, takže poděkování všem za
dlouholetou spolupráci pronesl až v závěru
samotného jednání zastupitelstva.

V centru pro seniory začne rekonstrukce
elektroinstalace
Holešov (frs) - Zastupitelstvo města Holešova na svém zářijovém zasedání dalo zelenou
odstranění závad požárně bezpečnostního
řešení (PBŘ) v centru pro seniory. Náklady
na investici by měly dosáhnout deseti milionů
korun bez DPH. Zastupitelé zároveň pověřili
radu města vypsáním výběrového řízení na
zhotovitele této investice. Součástí akce bude
přístavba evakuačního výtahu, rekonstrukce
nákladního výtahu, dodávka a montáž záložního zdroje, řešení únikových cest a požárních
úseků, doplnění dveří s požární odolností na
schodištích a výměna páteřní elektroinstalace
a rozvaděčů. Zahájení stavebních prací by mělo
začít v říjnu a listopadu.
Dokument pod názvem Humanizace Centra pro seniory v Holešově zastupitelé schválili
již na svém zasedání dne 26. 3. 2012. Z předlo-

žených variant tehdy zastupitelé vybrali tu, která
počítala s celkovou investicí ve výši 41 milionů
korun. Součástí materiálu byla i žádost o finanční
podporu z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR. Z MPSV měla
být uhrazena částka 30 milionů korun a zbytek
by zaplatilo město z vlastních zdrojů. Za tyto
peníze měla být provedena vedle protipožárního
zabezpečení a kompletní elektroinstalace také
rekonstrukce všech bytových jader.
Se žádostí na MPSV však město z důvodu
složité situace a nedostatku finančních prostředků neuspělo. Proto se zastupitelé rozhodli,
že z rozpočtu města vyčlení prostředky alespoň
na odstranění závad požárně bezpečnostního řešení, neboť současná elektroinstalace
a protipožární zabezpečení v domově důchodců
neodpovídají novým bezpečnostním předpisům.

Jak se změní Holešov?

Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
ODS v Holešově vyhrála poslední volby
a já byl na kandidátce druhý v pořadí. O odchodu bývalého starosty Zdeňka Janalíka jsem
se dozvěděl přibližně přede dvěma měsíci. Měl
pro toto své rozhodnutí dobré důvody. Dobře jej
znám a vím, že je zodpovědný člověk a funkci
starosty dělal rád a šel do ní s obrovským
nasazením. A laťku v této funkci nasadil velmi
vysoko. Chtěl bych na tuto jeho práci navázat.
Pro občany města se nic zásadního nezmění.
Vedení města fungovalo dobře a pracovalo
jako tým. Teprve čas ukáže, zda bude vhodné
učinit nějaké změny. Určitě se však nebude
jednat o žádné revoluční změny. Zaregistroval jsem rovněž hlasy, podle nichž nemohu
dělat dobře obě funkce - tedy funkce starosty
i poslance. Já si naopak myslím, že propojení
postu starosty a poslance parlamentu může mít
pro město značný přínos. Vím, že to nebude
jednoduché. Za posledních dvacet let už jsem
však zvyklý pracovat minimálně dvanáct hodin
denně a pracovní soboty ani neděle mi nikdy
nedělaly potíže. Pokud bych náhodou zjistil, že
oba tyto posty skutečně nelze skloubit, nebudu
mít žádný problém s tím, aby post starosty zastával někdo jiný. S takovou eventualitou však
počítám pouze v krajním případě.“
(sov)

Regionální žralok bude jezdit také přes Holešov
Holešov (frs) - Nové a moderní železniční vozidlo s názvem
RegioShark mělo v úterý 2. října
dopoledne svou premiéru také
na holešovském nádraží. Označení RegioShark dostal vlak podle
přední části soupravy, která připomíná tlamu žraloka. „Nové motoro-

vé jednotky podstatným způsobem
zkvalitní cestování v rámci Zlínského kraje,“ uvedl ředitel Krajského
centra osobní dopravy Českých
drah ve Zlínském kraji Ludvík Urban. Soupravy polského výrobce
nasadí České dráhy v nejbližších
dnech na trati Kojetín, Valašské

Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, zajíždět budou také do Zlína
i Uherského Brodu.
V sobotu 6. října se nový
vlak představí v rámci Dnů kraje
na prezentační jízdě po krajských
železnicích. Do Holešova má přijet
od Hulína v 15.03 a v 15.05 bude
odjíždět ve směru na Bystřici pod
Hostýnem.
České dráhy objednaly celkem
u polského výrobce PESA Bydgoszcz 31 vlaků za téměř 2 miliardy Kč.

Kromě Zlínského kraje budou jezdit
také v Plzeňském, Karlovarském
a Ústeckém kraji. Maximální rychlost vozidla je 120 km/h, délka vlaku
je 44 metrů, počet míst k sezení je
120, z toho je 15 sedaček sklopných
a 9 míst v 1. třídě. Celková kapacita
vlaku je 240 osob. Vlak je vybaven
uzavřeným systémem WC v bezbariérové úpravě, prostorem pro jízdní
kola, klimatizací, audiovizuálním informačním systémem. Výkon vlaku
je téměř 800 kW.

Dva okrsky mění adresu

V úterý dopoledne měl nový vlak premiéru i na holešovském nádraží.

Pokračování ze str. 1
Druhá změna se týká volebního okrsku č. 6, který dříve sídlil
v budově Mateřského centra Srdíčko, Školní 1582 a nyní bude
v Domě s pečovatelskou službou,
Novosady 1597. Občané, kterých
se tyto změny týkají, budou vyrozuměni při roznášce hlasovacích
lístků. V případě, že se občan ze
závažných, zejména zdravotních
důvodů nemůže dostavit do voleb-

ní místnosti, může již nyní toto nahlásit osobně na podatelně Městského úřadu Holešov, Masarykova
ul. nebo na telefonu 573 521 359.
Členové okrskové volební komise jej navštíví ve dnech voleb
v jeho bydlišti s přenosnou volební
schránkou. Je třeba nahlásit jméno, bydliště, číslo volebního okrsku
a případně čas.
Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí
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Bývalý první muž města Zdeněk Janalík říká:
Vykonávat úřad starosty pro mě bylo velkou poctou
Po šesti letech v čele města
odchází na své původní místo
ředitele holešovského gymnázia
starosta Holešova Zdeněk Janalík (ODS). V posledních komunálních volbách dostal hlas od
2 165 voličů a ostatní kandidáty
ze všech politických stran nechal daleko za sebou. Není to
škoda pro všechny zúčastněné
strany, že odcházíte v polovině
volebního období?
„Zda to je škoda, to nemohu
posoudit já sám. V situaci, která
nastala po odchodu paní ředitelky
gymnázia, jsem se však musel
nějak rozhodnout. Nebylo to pro
mě rozhodování jednoduché, ale
snažil jsem se konat v souladu
s tím, co jsem vždycky říkal. Věřím,
že jsem se zachoval správně a že
mě občané pochopí.“
Když jste před šesti lety
usedal do křesla starosty, jistě
jste měl své představy o této
práci. Naplnily se tyto vaše
představy?
„Ano měl jsem určité představy, ale musím říct, že skutečnost
překonala mé očekávání.“
Co vás v této práci nejvíce překvapilo? V tom dobrém
i špatném slova smyslu?
„Nemohu říci doslova, že
překvapilo, ale v kontextu s předcházející otázkou bych vyzvedl
nesmírnou šíři okruhů problémů
k řešení, vysokou míru vnitřní odpovědnosti a mnohdy pocit beznaděje, že i při maximálním úsilí
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a vůli všech zúčastněných není
vždy možné vyhovět nebo najít
řešení, která by vyhovovala všem.
Pokud bych však chtěl hovořit
o negativním překvapení, pak nás
všechny nemile překvapila dodnes
trvající finanční krize, která započala v roce 2008. Vyrovnání se s jejím průběhem a následky v obcích
stálo a stojí mnoho sil.“
V průběhu prvotního volebního období ve funkci starosty
jste byl zároveň i senátorem.
Byli i tací, kterým se tato kumulace funkcí nelíbila. Jak se na
spojení komunální a celostátní
politiky v jedné osobě díváte
s odstupem času?
„Většinou se lidé na tato spojení dívají optikou peněz. Ne vždy

si však dokážou představit, kolik je
za tím času, práce, vydané energie, a to mnohdy i na úkor zdraví.
S odstupem času, v okamžiku,
kdy se mohu oprostit od osobní
obhajoby, bych chtěl říci, že se
jedná o optimální variantu. Komunální politik přichází do „Prahy“ se
skutečnými, reálnými potřebami
obcí a zpět si odnáší zkušenost
a porozumění problémům v souvislostech. To prostě nemůže být
pro obec nevýhodné.“
Existuje něco, co byste vřele doporučil svému nástupci ve
funkci starosty?
„Práce starosty je tak rozmanitá, že každý pokus o doporučení
by byl jen onou pomyslnou kapkou
v moři.“
Vracíte se zpět do čela holešovského gymnázia. Z laického pohledu bych usoudil, že po
zkušenosti z vedení města už
nemůžete být ve své staronové
funkci ničím zaskočen. Máte
při svém návratu do školství
z něčeho obavy?
„Každý člověk má obavy.
Všichni říkáme, že je potřeba
jednou za nějaký čas udělat změnu,
ale ve skutečnosti se většina z nás
změny bojí, protože každá změna
s sebou v prvotní fázi přináší stres.
To je přirozené a u mne to není jiné.“
Znám vás jako velmi pracovitého, koncepčně postupujícího politika, jako člověka trpělivě
hledajícího dohodu a snažícího
se v rámci možností každému

vyjít vstříc. Práce politiků je přitom dlouhodobě a často paušálně vnímána ze strany veřejnosti
velmi nelichotivě. Není to pro
člověka, který se snaží službu
veřejnosti dělat poctivě, poněkud frustrující?
„Jsou povolání, která jsou ideálním terčem pro vybití osobních
frustrací lidí ať již oprávněných,
nebo neoprávněných. Mezi ně bezesporu patří politici nebo úředníci.
To je fakt, který by patrně lépe
popsal sociolog. Že tyto postoje
či ataky mohou způsobit frustraci
také u politiků nebo úředníků,
je fakt, který nemusí popisovat
odborník v oblasti sociologie, to
mohu potvrdit i já.“
Pokud jsem zaregistroval,
řada lidí si klade otázku: Vrátí
se ještě Zdeněk Janalík někdy
v budoucnu do čela holešovské radnice? Co byste na to
odpověděl?
„Touto otázkou jste mě zaskočil. Známé klišé říká, že „nikdy se
nemá říkat nikdy“, ale mě opravdu
nenapadlo takto přemýšlet. Holešov je moje rodné město, které
mám rád a vždycky mě bude zajímat dění v něm. Vykonávat úřad
starosty města bylo pro mě velkou poctou. Rád se budu i nadále
účastnit dění v rámci zastupitelstva, ale o postu starosty skutečně
nepřemýšlím.“
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 10. září 2012
Přijaté usnesení č. 201/2012 - N
2712 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se
rozhodnutí na základě výběrového
řízení o přidělení veřejné zakázky
na akci „Komunikace Květná Holešov“ z důvodu nutnosti dořešení
některých nejasností. Zodpovídá:
Ing. Aleš Trněný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 202/2012 N 2707 Rada města Holešova schválila zřízení věcného
břemene na částech pozemků p.č. 1096/4, 1096/1, 1096/2
a 1091/2, vše 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, Školní - lokalita 8 RD“. Zodpovídá:
Monika Partyková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 203/2012
- N 2708 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného
břemene na částech pozemků
p.č. 772/1, 878/2, 208/20, 208/16,
182/2, 3702/1, 182/4 a 182/1, vše
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, Malá - TS+VN,NN kabel, byt. dům“. Zodpovídá: Monika Partyková. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 204/2012 - N
2709 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit investiční záměr předložený společností
FUERTES development, Brno
„Revitalizace areálu - Stavebniny - Holešov - Tovární ul.“, který
by měl být částečně realizován
na pozemcích města. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 24.09.2012.
Přijaté usnesení č. 205/2012 - N
2710 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit realizaci investiční
akce „Odstranění hlavních závad
požárně bezpečnostního řešení
na Centru pro seniory Holešov“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 206/2012 - N
2711 Rada města Holešova I
schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 7/2012
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně. II doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit rozpočtové opatření
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č. 8/2012 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 24.09.2012.
Přijaté usnesení č. 207/2012 N 2716 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit odpis pohledávek za pronájem bytových
a nebytových prostor a za služby spojené s jejich užíváním dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 24. 09. 2012.

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit „Program
regenerace městské památkové
zóny a podpory památek v Holešově“ platný pro roky 2012 2015 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: ZM 24.09.2012.
Přijaté usnesení č. 211/2012 N 2694 Rada města Holešova I
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 1. 6.000 Kč
MGC Holešov, o.s., IČ 26615606,

Na obchvat si město půjčí
čtyřicet milionů
Holešov (frs) - Čtyřicet milionů na jihovýchodní obchvat
města půjčí Holešovu Česká
spořitelna. Na svém jednání
o tom v pondělí 24. září rozhodlo
holešovské zastupitelstvo. Potvrdilo tak výsledek výběrového
řízení, které si rada města zadala
u kroměřížské společnosti KZ
Finance. Ze tří finančních ústavů nabídla Spořitelna nejnižší
nabídku s celkovými náklady
na poskytnutí úvěru ve výši
5 046 004,40 Kč. Úvěr by měl
být splacen do 31. března 2024
s možností předčasného splacení.
Investorem stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přijaté usnesení č. 208/2012 - N
2715 Rada města Holešova schválila investiční záměr rekonstrukce
Mateřské školy Sluníčko Hole
šov, Havlíčkova 1409, který
bude prováděn na etapy dle
stavu finančních prostředků.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 209/2012 N 2695 Rada města Holešova
schválila příspěvkové organizaci
1. Základní škola Holešov změnu
finančního plánu dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 210/2012 N 2693 Rada města Holešova

a město Holešov. Na základě
výběrového řízení na zhotovitele stavby byla jako nejvhodnější vybrána nabídka sdružení
tří dodavatelů: EUROVIA CS,
a. s., Praha, STRABAG, a. s.,
Praha a KKS, spol. s r.o., Zlín.
Smluvní cena činí 291 623 684
korun. Akce je spolufinancována z fondů EU v rámci programu
ROP. Podíl dotace z fondů EU
by měl činit 75 procent z celkové
ceny zakázky. Holešov se na ní
podílí zhruba 50 miliony korun.
Na větší část si město vzalo
úvěr. Výstavba začala letos na
jaře a měla by být dokončena
do konce roku 2013.

Holešov, Palackého 1666, na
účast Radka Doležela, bytem
Holešov, na mistrovství světa juniorů v minigolfu v německém Bad
Münderu, které se uskutečnilo ve
dnech 9. - 18.08.2012, na kterém
reprezentoval Českou republiku,
2. 7.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Holešov, IČ 00532835,
Holešov, Plačkov 547, na účast
na letošním XV. všesokolském
sletu v Praze, 3. 7.000 Kč Středisku volného času, příspěvková
organizace, IČ 75088606, Holešov, Sokolská 70, na uspořádání
koncertu pro seniory, který se
uskuteční dne 05. 10. 2012 v budově Střediska volného času a 4.

6.000 Kč Mysliveckému sdružení HRADISKO DOBROTICE, IČ
47935081, Holešov - Dobrotice,
na uspořádání mysliveckého Hubertského dne, který se uskuteční
dne 04.11.2012 v Holešově. II
schválila poskytnutí peněžního
daru ve výši 2.000 Kč sdružení
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.,
IČ 27017010, Horní Moštěnice,
Dr. Stojana 120/41. Finanční
částky budou čerpány z kapitoly
51 - Rada města. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 212/2012 N 2713 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje bytové jednotky č. 1195/4 o výměře 61,05
m 2 v budově čp. 1193, 1194
a 1195 včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti
6105/119478 a podílu na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o velikosti
6105/119478, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovidá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 213/2012 - N
2714 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej nebytového prostoru č. 1194/5 o výměře
206,36 m2 v budově čp. 1193, 1194
a 1195 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu o velikosti 20636/119478 a
podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o
velikosti 20636/119478, vše k.ú.
Holešov, Olze Skýpalové, bytem
Holešov, za kupní cenu 705.000
Kč + náklady s tímto prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30.11.2012. Po
marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 214/2012 N 2689 Rada města Holešova
projednala a vzala na vědomí
souhrn usnesení komisí rady
města za období srpen 2012.
Přijaté usnesení č. 215/2012 - N
2692 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit dodatek č. 1
ke „Smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně
analytických podkladů na území
Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné
zakázky“ v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 24. 09. 2012.
Dokončení na str. 7
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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 10. září 2012
Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 216/2012 N 2696 Rada města Holešova
schválila zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p.č. 208/1, ostatní plocha, o
výměře cca 60 m2, k.ú. Holešov,
za účelem zřízení 3 parkovacích
míst, pěší komunikace a obnovy
zeleně dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 217/2012 - N
2697 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků p.č.
2990/51, zahrada, o výměře 63
m2, a p.č. 2990/52, zahrada, o výměře 64 m2, vše k.ú. Holešov, dle
předložených návrhů. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 218/2012 - N
2698 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru směny částí pozemků, a
to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti INTEA SERVICE s.r.o.,
IČ 25572580, se sídlem Holešov,
část městského pozemku p.č.
2590/9, ostatní plocha, o výměře cca 464 m2, k.ú. Holešov
a z vlastnictví uvedené společnosti přejde do vlastnictví
města Holešova část pozemku
2590/1, ostatní plocha, o výměře
cca 462 m2, k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu, a to bez
dalšího finančního vyrovnání.
Náklady na směnu pozemků
budou rozděleny na polovinu
mezi obě strany. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 219/2012 - N
2699 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej části městského pozemku p.č. 1038/6, vodní
plocha, o výměře cca 80 m2, k.ú.
Všetuly, MVDr. Zbyňku Miklíkovi, bytem Holešov, za kupní cenu
50 Kč/m2+ náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 10. 2012. Po
marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 220/2012 N 2700 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej
části městského pozemku p.č.
244/21, ostatní plocha, o výměře
určené v GPL 12 m2, k.ú. Žopy,
Vlastimilu Bartůskovi a Daně
Bartůskové, bytem Holešov, za
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady

s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30.
10. 2012. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing.
Stanislav Julíček. Termín: ZM
24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 221/2012 - N
2701 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova

Jaroslavu Pisklákovi a Magdě
Pisklákové, bytem Holešov, za
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30.
10. 2012. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing.
Stanislav Julíček. Termín: ZM
24. 09. 2012.

Soutěž na zástavbu Školní ulice
byla zrušena
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města Holešova schválilo na svém
zářijovém jednání ukončení veřejné
soutěže o nejvhodnější návrh na
zastavění části lokality ulice Školní
řadovými rodinnými domy a uzavření smlouvy na prodej pozemků na
výstavbu. Na zveřejněný záměr se
přihlásili pouze dva zájemci. Hodnoticí komise složená ze zástupců
politických klubů v zastupitelstvu
a pracovníků městského úřadu konstatovala, že jejich nabídky nesplnily
zadávané podmínky a proto nedoporučila jejich hodnocení. „Žádný z účastníků nesplnil podmínky

vypsané veřejné soutěže a to, že
bude pozemek zastavěn řadovým
rodinným domem, a předložili návrh
na individuální výstavbu rodinných
domů,“ uvádí se v důvodové zprávě.
Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města i hodnoticí komise proto doporučily Zastupitelstvu města Holešova veřejnou
soutěž ukončit a vzhledem k tomu,
že se neobjevily žádné odpovídající
nabídky, posečkat s dalším vyhlášením veřejné soutěže minimálně
6 měsíců.
Foto František Sovadina

Zatímco v jedné polovině ulice Školní je výstavba rodinných domků
v plném proudu, ve druhé části této lokality se ještě stavět nebude.
schválit prodej městských pozemků p.č. 2780/14, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, a p.č. 2780/15,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
vše k.ú. Holešov, Petru Kopcovi,
bytem Prusinovice, za kupní cenu
300 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 10. 2012. Po
marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček Termín: ZM
24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 222/2012 - N
2702 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej části
městského pozemku p.č. 362/1,
ostatní plocha, o výměře určené v GPL 40 m2, k.ú. Všetuly,

Přijaté usnesení č. 223/2012 - N
2703 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit prodej části
městského pozemku p.č. 208/16,
ostatní plocha, o výměře cca 24

m2, k.ú. Holešov, společnosti E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem České
Budějovice, IČ 25733591, za kupní
cenu 600 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá: Ing.
Stanislav Julíček Termín: ZM 24.
09. 2012.
Přijaté usnesení č. 224/2012 N 2704 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. prodej
městského pozemku pod již postavenou garáží p.č. 2831/17,
zastavěná plocha, o výměře 21
m2, k.ú. Holešov, Mgr. Jaromíru
Gogelovi, bytem Holešov, za
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. 2. prodej
městského pozemku pod již postavenou garáží p.č. 2831/18, zastavěná plocha, o výměře 20 m2,
k.ú. Holešov, Josefu Janalíkovi,
bytem Holešov, za kupní cenu
300 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouvy budou uzavřeny v termínu do 30. 10. 2012.
Po marném uplynutí uvedených
lhůt způsobených nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 24.09.2012.
Přijaté usnesení č. 225/2012 - N
2705 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit ukončení veřejné
soutěže o nejvhodnější návrh na
zastavění části lokality ul. Školní řadovými rodinnými domy a uzavření
smlouvy na prodej pozemků na výstavbu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 24. 09. 2012.
Přijaté usnesení č. 226/2012 - N
2657 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 13. a 20. srpna 2012.
Přijaté usnesení č. 227/2012 - N
2720 Rada města Holešova schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru a organizační změnu smlouvy o
běžném účtu se společností Česká
spořitelna, a.s., dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Ludvík Urban
ověřovatel zápisu

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.
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Chceme IDEÁLNÍ KRAJ? Podporujme aktivity obyvatel…
Do krajských voleb vstupuje i TOP 09 a „Starostové…“
s vírou, že kraj může hospodařit mnohem lépe a efektivněji než dnes. Ze statistik můžeme zjistit - v porovnání
s jinými kraji - že:
• Náš kraj drží dvě nelichotivá prvenství: nejnižší výdaje
na sociální péči a dlouhodobě nejnižší výdaje na provoz
železniční dopravy v přepočtu na jednoho obyvatele.
• Kraj financuje přeměnu budov v Baťově areálu na
Krajské kulturní a vzdělávací centrum za miliardu
korun. Tento projekt je předražený a po dokončení
zatíží krajský rozpočet enormně vysokými náklady na
provoz.
• Krajské nemocnice, především Krajská nemocnice
T. Bati, se zadlužují nebezpečnou rychlostí. Vedení
nemocnice ani kraje není schopné tento trend zastavit.
• Zadlužení kraje neustále roste - za poslední čtyři roky
se dluh zdvojnásobil. Jen na úrocích kraj ve stejné
době zaplatil kolem 100 mil. Kč. Vedení kraje chce letos utratit o téměř
1,3 miliardy korun více, než získá.
• V posledních letech se stav silnic stále zhoršuje. Nevyhovující silniční
síť je jedním z důvodů, proč je velmi obtížné přivést do Zlínského kraje
investory.
• Špatná dostupnost odlehlých míst přispívá k vysoké nezaměstnanosti.
Chybí integrovaný dopravní systém, společnost KOVED (koordinátor
veřejné dopravy) je nejen v této oblasti neúčinná.
STAROSTOVÉ A TOP 09 PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
- PROGRAMOVÉ PRIORITY
• Rozumně hospodařme - Chceme investovat tam, kde je to potřeba,
a tam, kde to kraji přinese skutečný užitek. Chceme navázat úzkou spolupráci kraje se starosty obcí a měst, abychom investovali tam, kde to přinese
skutečný užitek. Obcím v kraji přinášíme prostřednictvím nového rozpočtového určení daní miliardu korun každý rok - od roku 2013 se výrazně zvýší
daňové příjmy obcí - např. Ludslavicím o 1 mil. korun, Rymicím o 1,2 mil.
Kč, Žeranovicím o 1,1 mil. Kč atd.
• Školství a sport - Základní a střední školství považujeme za absolutní
prioritu vzdělávacího systému. Střední školství musíme teritoriálně zachovat
a zapojit do úzké spolupráce s průmyslem, s univerzitami a zaměstnavateli.
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• Zaměstnanost, podpora podnikání a průmysl - Místo
budování dalších průmyslových zón podpoříme rekonstrukce desítek nevyužitých průmyslových komplexů
(brownfields), které se v kraji nacházejí, a po úpravě je
nabídneme k podnikání.
• Krajské zdravotnictví - Zaměříme se na hospodaření
a stav péče o pacienta v krajských nemocnicích. Navrhujeme financování nemocnic řešit s respektováním
základních ekonomických pravidel.
• Doprava a dopravní obslužnost - Dopravní obslužnost musí vést ke spokojenosti obyvatel. Naší prioritou je
otevřít dopravní spojení našeho kraje ve směru sever - jih
(R55) a rovněž je prioritou výstavba páteřní silnice R49.
• Sociální politika - Naším cílem je zlepšit financování
v sociálních službách, zajistit terénní a poradenské služby
prostřednictvím kontaktních center v obcích.
• Životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj - Nevystavíme další areály, jako je průmyslová zóna Holešov. Životní
prostředí musíme chránit pro budoucí generace. Zachováme ráz našeho
regionu a budeme maximálně podporovat zdejší produkty a aktivity obyvatel
a občanského sektoru.
• Kultura, neziskový sektor a cestovní ruch - Zaměříme se na živou
kulturu podporující lokální a regionální tradice. Právě regionální kultura,
folklor, tradice, památky a přírodní bohatství musejí být lákadlem pro turisty.
A nenechejme se zmást „celostátními tématy“ - ty život v kraji a obcích neovlivní…
Rudolf Seifert
A pár pranostik v předvolební čas:
Co v říjnu zimy přibude, to v lednu opět ubude.
Čím dříve listí opadá, tím úrodnější příští rok.
Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá…
Svatý František (4. 10.) zahání lidi do chýšek.
Svatá Terezie z rosičky nadělá perličky.
Na Havla svatého poslední jablko do pytle svého….
A volby: „Když jeho prevoschoditělstvo před volbami naši ves navštíviti
ráčí - přijíždí na koláči. (ruské)
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Senioři besedovali o změnách města nad historickými fotografiemi
Holešovský archivář Miroslav
Olšina přijal pozvání Klubu důchodců Holešov a připravil si zajímavou
přednášku na téma Proměna města
na historických fotografiích. Setkání
s místními seniory se uskutečnilo
v pondělí 24. září v prostorách Drive
Clubu v kině Svět.
Přítomní diváci mohli na historických fotografických unikátech
sledovat, jak se Holešov za uplynulá staletí od doby vzniku fotografie
změnil. Bylo možné například vidět
městskou pečeť, městskou knihovnu,
cechy, pohledy na město a zámek.
Dále se členové klubu dozvěděli, jak v Holešově probíhalo číslování domů, které zavedla Marie Terezie v roce 1773. V Holešově měl
číslo popisné 1 původně zámek,
pak číslování pokračovalo směrem
k židovskému městu, první dům na
náměstí /Skuherský/ měl číslo 15.
Při přečíslování dostal číslo popisné
1 dům Skuherských.
Fotografie byly rozděleny do
několika historických etap - bylo
prezentováno období před rokem
1918, první republika, protektorát
a fotografie po roce 1945.
Výběr fotografií byl unikátní již
v tom, že bylo možno vidět domy,
které již nestojí nebo byly přestavě-

Miroslav Olšina připravil zajímavou přednášku na téma Proměna města na historických fotografiích.
Foto František Sovadina
ny či na jejich místech vznikaly nové
stavby, prázdné lokality - pole, které
dnes mají jiný architektonický ráz.
Přítomní určovali, o jakou stavbu čí místo se jedná a úkol to byl
vskutku složitý, ani tito pamětníci
někdy nevěděli. Diváci měli možnost vidět fotky z dob protektorátu
a poválečných let. Bylo úžasné
poslouchat sdělení paní Machalové, která na dobových fotografiích
poznávala protektorátní úředníky
na městském úřadě v doprovodu

Oznámení o výběrovém řízení
Mateřská škola Ludslavice, okres Kroměříž,768 52 Míškovice
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

učitelky mateřské školy.
Žádosti zasílejte na adresu:
Mateřská škola Ludslavice138,768 52 Míškovice
nebo na e-mailovou adresu: ms.ludslavice@volny.cz.
K žádosti je třeba přiložit životopis a doklad o ukončeném
vzdělání - odborné SŠ, vyšší.
Uzávěrka podání žádostí je 31. 10. 2012.

návštěvy německých důstojníků
z 12. února 1941. Také historik Olšina byl rád, když se dozvěděl něco
o osudech lidí z fotografií anebo
když mu někdo objasnil původ některé fotografie. Například smuteční
průvod sedmnácti německých příslušníků Schupo, kteří zahynuli při
autonehodě autobusu a utopili se
v Dřevnici ve Zlíně v únoru 1941.
Smuteční průvod šel jiným směrem než ke hřbitovu. O vysvětlení
se pokusila opět paní Machalová.

Některé snímky z protektorátu byly
pořizovány tajně z oken domů, jak
prozradil M. Olšina, protože občané
se báli.
Tato zajímavá přednáška byla
pro členy klubu důchodců vlastivědným přínosem a obohacením znalostí z historie našeho dle dobových
fotografií měnícího se města.
Mgr. Irena Seifertová
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Prodej přebytků zahrádkářů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Holešově ve
spolupráci se Zahradnictvím Stella v zámku v Holešově nabízí možnost
prodeje přebytků zahrádkářských i chovatelských výpěstků. Pěstitelé,
kterým přebývají ovoce, zelenina či jiné zahrádkářské produkty, je mohou
„zhodnotit“ a nabídnout zájemcům o domácí výpěstky formou prodeje nebo
směny. Prodej je zajištěn vždy v sobotu od 8 do 11 hod. Jednoduché smluvní
podmínky se prodejce dozví přímo na prodejním místě v Zahradnictví Stella
v zámku. Tato nabídka platí pro pěstitele a chovatele i zákazníky, kteří nemají
jinou možnost získat čerstvé ovoce či zeleninu než tu, ze supermarketů!
Reagovat na tuto nabídku můžete v Zahradnictví Stella u zámku nebo napsat
na mailovou adresu: marie@zahrada-stella.cz a v.cablova@seznam.cz.
TRHY SE POMALU ROZJÍŽDÍ A JE ŠKODA, ŽE PRODEJCŮ JE
ZATÍM STÁLE MÁLO. VYUŽIJTE TUTO PŘÍLEŽITOST.
R. Seifert

Žáci si na výstavě osahali pavouky a plazy
Každý, kdo se zabývá chovem plazů či
jiných terarijních zvířat ať již profesionálně, nebo
jen jako svým koníčkem či se o ně případně
zatím pouze zajímá, zcela rád jistě čas od času
navštíví akci, kde je možné vidět a případně
i zakoupit zvířata či rozličné chovatelské po-

můcky a potřeby. Takovýchto akcí existuje
v ČR, Evropě a vůbec na celém světě nepřeberné množství. Jsme rádi, že již poněkolikáté
se úžasná výstava plná hadů, gekonů, ještěrů,
želv, různých jiných obojživelníků, pavouků
a motýlů konala také v bývalém holešovském

Drive Clubu. Všechny třídy naší školy se za
velkého zájmu opět po roce nechaly unést
zvláštním kouzlem krajty, chameleona či obřího
pavouka.
Barbora Winklerová
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Rodiče obou Michalek převzali výtěžek z charitativního koncertu
Holešov (mj) - Charitativního
koncertu na pomoc Michalkám, který
se konal v srpnu v rámci 20. výročí
vzniku Charity Holešov v zámecké
zahradě, se zúčastnilo zhruba 300
diváků. Výtěžek z tohoto koncertu ve
výši 39 400 Kč byl ve čtvrtek 20. září

ve vestibulu holešovského městského úřadu předán oběma Michalkám
za účasti tehdejšího starosty města
PaedDr. Zdeňka Janalíka a ředitele
Charity Holešov Mgr. Milana Jelínka.
Polovinu celkového výtěžku, tedy
částku 19 700 Kč, si převzala za

Michalku Macurovou její maminka
Martina Macurová, za Michalku Láníkovou si částku 19 700 Kč převzali
rovněž její rodiče. Výtěžek poslouží
Michalkám na pořízení například tzv.
vlhkých nosů, tedy zvlhčovače na
tracheostomii, inhalátoru, čističky

vzduchu, ruční odsávačky s příslušenstvím, monitoru dechu, zdravotnického materiálu nebo pulzního
oxymetru. Tyto pomůcky jim pomůžou lépe zvládat jejich postižení.
Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v holešovském centru pro seniory se uskuteční 9. října od 13 do 17 hodin. V rámci této akce se v centru
uskuteční také výstava ovoce a zeleniny.

Zahrádkáři informují

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov
pořádá zájezd na podzimní Flóru
Olomouc pro zahrádkáře, ale i jiné
zájemce. Odjezd od Domu zahrádkářů je 11. 10. 2012 v 7 hodin. Bližší
informace jsou ve vitríně na Domě
zahrádkářů na Dlažánkách 321.
Máme ještě několik volných míst.
Oblastní výstavu ovoce, zeleniny

a květin pořádá ÚS ČZS Kroměříž
ve spolupráci se ZO ČZS Zborovice, tentokrát v prostorách základní
školy ve Zborovicích, a to ve dnech
6. 10. 2012 a 7. 10. 2012 od 9 do 18
hodin. Této výstavy se účastní svými
vzorky ovoce a zeleniny také ZO
ČZS Holešov i Dobrotice. Přijeďte
se podívat.
Vlasta Čablová

Při nehodě pět
zraněných
Holešov - Pět zraněných si vyžádala
dopravní nehoda, která se stala v neděli 30.
září v odpoledních hodinách na křižovatce ulic
Palackého a Nerudova v Holešově. „Osmašedesátiletý řidič osobního vozidla Mitsubishi
Colt jedoucí po vedlejší silnici nedal v křižovatce přednost šestapadesátiletému řidiči
automobilu Citröen Xsara Picasso, který jel
po hlavní silnici směrem do centra města.
Došlo k bočnímu střetu vozidel, při kterém byl
citröen odhozen mimo vozovku na chodník,
kde narazil do sloupu veřejného osvětlení
a následně do zdi prodejny,“ uvedla policistka
Simona Kyšnerová.
Uvnitř vozidla byli kromě řidiče ještě tři
pasažéři. Řidič a další dva členové osádky dvaapadesátiletá žena a sedmašedesátiletý
muž - utrpěli lehká zranění, třetí šestapadesátiletá spolujezdkyně pak utrpěla středně těžké
poranění. Bez újmy na zdraví vyvázl pouze
řidič mitsubishi. Jeho šestašedesátiletá spolujezdkyně sedící na předním sedadle vedle
něj byla zraněna středně těžce.
Na autech vznikla předběžná škoda dvě
stě padesát tisíc korun a na osvětlení padesát
tisíc korun. Po dobu vyšetřování byl provoz
částečně omezen, hlídky jej řídily kyvadlově.
(frs)

Řádková inzerce
Prodám piano zn. Rössel, hnědá barva.
Dobrý stav. Pro studenty. Cena 13 000 Kč.
Tel. 728 115 702.
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Turisté zvou na přednášku o Rumunsku
Holešov (sov) - Klub českých turistů (KČT)
v Holešově zve všechny členy a příznivce na klubový večer s cestovatelem Martinem Mykiskou,
který se bude konat
ve středu dne 10. října
2012 od 17.00 hodin
v Drive Clubu v Holešově
(v budově kina Svět).
„Martin Mykiska je
cestovatel, pravidelný
dopisovatel časopisu
Geographic Magazine-Kokteil a spisovatel, ale
především správný kluk, který se hodlá s námi
na klubovém večeru podělit o své zážitky z putování, které nazval Rumunskem za přírodními
skvosty Karpat a českými krajany,“ prozradil
předseda KČT František Hostaša.

Program besedy je sestaven z několika
cestovatelových putování Rumunskem v zimě
i v létě. Cestoval po neuvěřitelně krásných lokalitách rumunských hor,
viděl věčný rampouch,
nikdy nehasnoucí oheň,
bahenní sopky či údolí
pokryté solnými krystaly,
romantickou soutěsku
Albena i krasové strže
Ponorné Hrady. Navštívil
Sedmihradsko s opevněnými kostelíky, podzimní
a zimní Fagaraš a šest českých vesnic, roztroušených v pustých horách Banátu. „Vstupné
na akci je dobrovolné a je chápáno jako drobný
příspěvek na další cesty našeho cestovatele,“
dodal Hostaša.

Mitas zahájil stavbu
Otrokovice (red) - Základní kámen nové
výrobní haly Mitas v Otrokovicích položili ve
středu 26. září společně hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák, starosta Otrokovic Jaroslav
Budek a představitelé investora. Mitas počítá
s celkovou investicí ve výši 900 milionů korun.
Nová výrobní hala bude postavena do května
2013 a výroba bude přestěhována ze staré
haly do konce roku 2013. Původně měla stát
nová továrna v holešovské průmyslové zóně,
ale vzhledem k odporu občanských iniciativ si
Mitas vybral náhradní lokalitu.

Rodinný domek vzplál od hořící svíčky
Kurovice (sov) - K požáru rodinného domu
v Kurovicích došlo v pondělí 17. září kolem šesté
hodiny ranní. „Už v době příjezdu profesionální
jednotky na místo události bylo vidět hustý kouř
vycházející z oken a dveří dvoupodlažního zděného rodinného domu. Po rozvinutí útočných
proudů a za použití dýchací techniky vnikli hasiči
do objektu, kde zjistili, že požárem je zasažen
prostor kuchyně v prvním podlaží,“ uvedl mluvčí
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Libor Netopil. Jak dodal, rychlým zásahem se
podařilo zabránit rozšíření plamenného hoření na

další prostory jak prvního, tak následně i druhého
podlaží. Na místě požáru se nacházeli také majitelé domu, kteří byli v době vzniku mimo objekt
a nebyli nijak zraněni. Objekt byl odpojený od
elektřiny a majitelé, kteří jej využívali pouze
občas, svítili svíčkou. Když odešli nakoupit do
blízkého obchodu, chytily od svíčky hořlavé
materiály v její blízkosti. Nedbalost majitelů
bude dále řešena v přestupkovém řízení. Ohněm
vznikla škoda ve výši asi 150 000 korun. Zásahem hasičů se podařilo zachránit další majetek
v hodnotě asi 500 000 korun.

Mladí hasiči byli na Divokém západě
Mladí hasiči z Holešova trávili letošní tábor pořádaný jejich
vedoucími v rekreačním středisku
Jestřabí na Rusavě. Tento rok měl
tábor westernovou tematiku a děti
čekal programově nabitý týden
s kovboji a hlavně koňmi, o které
se po celou dobu trvání tábora
starali. A že jim to šlo. Nejdříve si
ale museli vyslechnout a naučit
se, jak o takového koně pečovat,
a poté už se s pomocí vedoucích
o ně sami starali a jezdili na nich.
Na táboře se ale nejen starali o
koně, ale také hráli plno her, za něž
dostávali zlaťáky, které si měnili za
indicie. Pomocí nich se poté snažili
vypátrat vraha šerifovy manželky.
Náš tábor dokonce navštívil pravý
indián s manželkou, hlavní šerif
a lovec z Ranče Kostelany. Naučili
nás střílet z luku, házet tomahavkem a lasem. Indián nám dokonce ukázal jízdu na koni bez uzdy
a sedla. Nakonec nám předvedli
scénku z Divokého západu. Několikrát jsme si u ohně večer opekli

špekáčky a jednou nás dokonce
navštívil kytarista Petr „Foukačka“
Foukal, a tak jsme si mohli zazpívat táborové písničky. Na poslední
večer přijel DJ Steve, který nám
uspořádal bezvadnou diskotéku.

Celý týden jsme měli velmi pěkné
počasí, takže jsme se často chodili
koupat do nedaleké přehrady nebo
do bazénu. Na památku jsme si
společně nabatikovali trička a udělali si společnou fotografii i s koňmi.

Myslím, že mohu mluvit za všechny
účastníky tábora a říci, že jsme si
ho všichni pořádně užili a už teď
se těšíme na ten příští.
Hana Rezková,
vedoucí MH Holešov
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BÝT SPOLU A NĚCO ZAŽÍT
Školní rok se rozběhl velmi rychle. Skočili jsme do něj rovnýma nohama. V pondělí
17. září vyráželi žáci 4. ročníků 3. Základní
školy v Holešově se svými třídními učitelkami
plni očekávání a s velkou přípravou směr Tesák.
Když jsme vjížděli do temného lesa Hostýnských vrchů, vůbec jsme netušili, co a kdo
tam na nás vlastně čeká. Bylo to jako v tajemném příběhu. Na místě nás čekalo 5 velkých
čarodějnických mistrů. Vítali nás magickým
úsměvem a krásnými slovy. Přijali nás do učení,
při němž nás učili čarovat a zasvěcovali nás do
tajů kouzel a magie. Ukázali nám, jak využívat
sílu čtyř mocných živlů - větru, vody, ohně a
země. Pod jejich mistrovským vedením jsme
prožili čtyři úžasné a napínavé dny v Kouzelnické škole.
Každý den byl zasvěcen jednomu z těchto
živlů. Létali jsme s větrem o závod, vznášeli
se ve vzdušných proudech a míchali jsme
kouzelné lektvary. Také jsme hledali tajnou

cestu do Země skřítků a pomáhali jim opravit
jejich poničená obydlí, stavěli jsme poničenou
loď a vydávali se na ztracený ostrov pro kouzelné dračí vejce, v němž je skryta magická
moc. Zkoušeli jsme naši odvahu a poté vše
zaznamenali do společné Čarodějnické kroniky.
Vše jednou končí a také my jsme se museli
rozloučit s mistry mágy z organizace Skřítek s obětavou Julkou, která vždy všem ochotně
pomáhala, s úžasným a charizmatickým Ikim
a jeho tajemnými příběhy, s veselým rozhýbavačem unavených těl a velkým dirigentským
mistrem Pšeňou, s milým Marťou, jenž nás
dovedl ke ztracenému ostrovu, a neúnavnou
Pájou a jejími legračními hrami. Svým kouzelnickým uměním nám všem zanechali v srdcích
mnoho dobrého a magického a za to jim patří
velký dík a čestný kouzelnický řád. Děkujeme
také rodičům dětí za jejich podporu a přípravu.
Smysl tohoto pobytu byl bezpochyby významný pro žáky i jejich učitele. Den ode dne

jsme se více a více poznávali, učili se vzájemné
spolupráci, důvěře, ochotě a komunikaci. Jako
třídní učitelé jsme měli možnost nahlédnout do
duše dětí trošku jinak než ve školním prostředí.
Sledovali jsme jejich projevy, jejich jednání
a chování a určitý posun vpřed. Dokladem toho
je, že jsme odjížděli od školy ve třech skupinách
- červení, oranžoví a žlutí - a vraceli se jako
báječně sladěný, namíchaný koktejl.
I když nám byla docela zima, u srdcí nás
hřály krásné vzpomínky na tajemno a zábavu,
nová kamarádství, pohoda a radost. Každý
z nás má nyní v rukou svůj magický kámen,
který mu umožní přenést kouzla do svého
života a proměnit tak vše v krásné, příjemné
a laskavé…
Za kolektivy 4. ročníků
Mgr. Olga Úrubková
Mgr. Lenka Antonovová
Mgr. Gabriela Nováková

Nabídka kurzů Mateřského centra Srdíčko
S příchodem nového školního roku zahájilo svou činnost také
holešovské Mateřské
centrum Srdíčko. Připravilo nabídku kurzů
pro děti kojeneckého až
předškolního věku.
Pro ty nejmenší od tří do osmnácti měsíců
jsou určeny kurzy Hrátky s batolátky. Prostřednictvím jednoduchých dětských říkadel,
her, písniček a jejich opakováním se děti učí
rozvíjet řeč, slovní zásobu, smysl pro hudbu,
rytmus a motorické schopnosti. Kurzy nabízí
rodičům inspiraci, jak s kojencem nebo batolátkem pracovat a zdravým způsobem podporovat
jeho psychomotorický vývoj. Důraz je kladen
také na socializaci dětí a na upevňování vzájemné citové vazby mezi rodičem a dítětem.
Na Hrátky s batolátky navazují kurzy rytmicko-pohybové výchovy Kolo, kolo mlýnské
věnované rodičům a dětem od osmnácti měsíců
do čtyř let. Pokračují v tom, co se děti naučily
v Hrátkách s batolátky, hry jsou propracovanější
a náročnější. Mateřské centrum je velmi dobře
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vybavené, děti pracují s gymnastickými míči,
padákem, overbally, šátky, talíři, obručemi, hrají
si s prvky na rozvoj jemné i hrubé motoriky, jako
jsou puzzle, různé skládačky, drobné i větší
stavebnice. Používáme také rytmické nástroje
a doprovodnou hudbu.
Děti v kurzech Hrátky s batolátky a Kolo,
kolo mlýnské jsou rozděleny do věkových skupin tak, aby byly respektovány jejich jednotlivé
vývojové fáze. Kurzy probíhají každý týden v třicetiminutových blocích a v tomto školním roce
se konají každé pondělí a čtvrtek dopoledne.
Alternativou pohybového rozvoje pro děti
od dvou let jsou hodinové kurzy Cvičení pro
čiperky, které se konají každé pondělní dopoledne v tělocvičně Tymy. Děti se v nich učí
zdravému pohybu, rozvíjejí základní pohybové dovednosti, zručnost při cvičení s míčem
a sportovním nářadím v tělocvičně.
Vedle pohybových činností nabízí mateřské centrum také kurzy výtvarné výchovy
Malovaná písnička a Výtvarné hrátky pro
děti od dvou do šesti let. Pro mladší věkovou
skupinu od dvou do čtyř let je určen interaktivní
kurz Malovaná písnička, ve kterém si děti osvojí

základní výtvarné techniky, ale pracují také
s mluveným slovem, hudbou a tancem. Učí se
nové písničky, o kterých malují obrázky.
Malým výtvarníkům od čtyř let je věnován
kurz Výtvarné hrátky, který volně navazuje na
Malovanou písničku. Spolu s lektorem si v nich
děti vyzkouší pestrou paletu výtvarných technik
pro rozvoj a formování tvořivosti a kreativity.
Oba výtvarné kurzy trvají šedesát minut
a konají se jednou za týden, Malovaná písnička
ve čtvrtek dopoledne, Výtvarné hrátky v úterý
odpoledne.
K nabídce kurzů pro děti předškolního
věku patří ještě hudební přípravka Notička
a přípravka pro budoucí prvňáčky Předškoláček. Cílem Notičky je vzbudit v dětech zájem
o hudbu, rytmus a hru na hudební nástroje.
Pětačtyřicetiminutový kurz je prvním krůčkem
k hudbě a koná se každé pondělí odpoledne.
Předškoláček je výbornou přípravou budoucích prvňáčků na práci ve škole. Děti se
v nich učí samostatnosti, disciplíně a soustředění. Den konání zatím není rozhodnut.
Pokračování na str. 20
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Holešovští výtvarníci se představují na výstavě Letní iluze X.
Souhrnná výstava obrazů,
fotografií, grafik, plastik a užitého
umění je v těchto dnech k vidění
v zámecké galerii. Zatímco organizátorem tradiční a v tomto případě
i desáté jubilejní výstavy Letní iluze
je město Holešov, Městské kulturní středisko, vystavujícími jsou
i tentokrát v drtivé většině holešovští výtvarníci. Okrajově jejich

díla doplňuje tvorba spřáteleného
Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska.
Když jsem si zámeckou galerii
v minulých dnech znovu procházel,
překvapil mne nejen úctyhodný
počet vystavujících Holešovanů,
ale třeba i nárůst fotografů. Vyloženě mě potěšila tvorba ručně
kolorovaných fotografií Markéty
Olejníkové, ale stejně
tak mne zaujaly snímky Romana Juráně.
Těch fotografů tady
vystavuje skutečně
povícero - například
také Vlastimil Matulík,
Marie Gallová, Jaroslav Bachner nebo
Nelly Billová, jejíž
fotografie představují
působivou foto grafiku. Nováčkem v oboru fotografie je zřejmě
Jiří Čepica, a tak bych
mohl pokračovat...
Stejně tak mne
potěšil dojem z obrazů holešovských
„klasiků“, k nimž řadím
Jitku Sadílkovou nebo

< Působivé plastiky
Ireny Seifertové.

Na výstavě nechybějí ani obrazy Jitky Sadílkové.
Rudolfa Seiferta, jinak duchovního
otce této tradiční výstavy. Musel
jsem však obdivovat i křehkou
krásu skleněných šperků Hany
Palečkové, „vymakané“ dřevořezby Jaroslava Stokláska, Josefa
Nevřaly či Marcela Halcina st. (jeho
Chladný kámen v srdci mě jednoduše dostal).
Z těch mladších nelze nejmenovat Jakuba Leška, jehož obrazům nelze upřít fantazii, a neméně talentovaného malíře Václava
Seiferta, ale zároveň se musím

zmínit i o plastikách jeho matky
Ireny Seifertové.
Celá výstava na mě působí velice příjemným dojmem, což
jistě umocňují noblesní prostory
holešovského zámku. A tak pokud
jste na výstavu Letní iluze X. ještě
nezavítali, učiňte tak. Její zhlédnutí stojí za to. Výstava potrvá do
28. října a je otevřena denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od
13 do 17 hod.
Text a foto Robert Rohál

Eva a Vašek zazpívají v TYMY
Známá a oblíbená pěvecká dvojice Eva a Vašek zazpívá v pátek
5. října ve společenské hale Střediska volného času TYMY. Začátek
koncertu, který nabídne zdaleka nejen Bílou orchidej, ale plejádu dalších
známých písniček, je stanoven na 18 hodin.
Vstupenky za 190 Kč jsou v předprodeji, na místě budou stát 240 Kč.
RR, foto archiv

FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Holešov 19. - 21. 10. 2012, zámek Holešov - New Drive Club
Promítací časy 17.30 a 19.30, vstupné 60 Kč, studenti 40,- Kč.
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Holešov,
podrobnější info: www.outdoorfilms.cz
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knižní tip
Zdeněk Hlaváč: Z myslivcova
deníku a receptáře
Ve vydavatelství Akcent Třebíč vyšla v září už čtvrtá kniha holešovského autora Zdeňka Hlaváče
Z myslivcova deníku a receptáře, která svým námětem i stylem
navazuje na předchozí publikaci
Mezi puškou a vařečkou (Akcent,
2010). Myslivcův deník - to je opět
vyprávění o lidech, zvěři a přírodě,
s nimiž se setkal na pomezí Hané
a Valašska, na Olomoucku, Horňácku a v Belanských Tatrách. Nabízí řadu neotřelých, zajímavých,
a přesto běžnému uživateli domácí

kuchyně dostupných receptů doplněných barevnými fotografiemi
a autorovými ilustracemi.
Zdeněk Hlaváč
(*29. 6. 1954 v Ústí nad Orlicí)
Pochází z myslivecké rodiny. Své první kontakty s přírodou
a poté i četné myslivecké zážitky
prožil v Damníkově, vesnici ležící
v jihozápadní části lanškrounské
kotliny na pomezí Čech a Moravy.
Tato léta se zrcadlí v jeho knihách
Zelenými stezkami, Velké pláně,
Mezi puškou a vařečkou, O srncích
a myslivcích.
Velkou změnu v mysliveckém životě představovalo
přestěhování do Holešova
(2007). Noví lidé, nová krajina, nové zážitky, nová setkání
se zvěří.
Autor je členem Klubu
autorů při Českomoravské
myslivecké jednotě, členem
redakční rady časopisu Myslivost, v němž hojně publikuje.
Kromě publikační činnosti se
též věnuje propagaci myslivosti, výstavní činnosti, nesměle
tvoří ilustrace a amatérské fotografie z přírodního prostředí.
Danuše Hlaváčová
< Tak vypadá obálka nové
Hlaváčovy knihy.

Latinskoamerické tance pro ženy

SINGLE LATIN DANCE
Každý pátek od 18 hodin
ve společenské hale
SVČ - TYMY Holešov
Týden knihoven v holešovské
knihovně 1.–7. října 2012
Amnestie pro dlužníky (prominutí upomínek), zápisné pro nové
čtenáře zdarma, dny otevřených dveří, internet zdarma pro neregistrované návštěvníky, 14. 10. literárně-hudební podvečer ke 155. výročí
narození holešovského kronikáře Eduarda Pecka.
Bližší info http://www.knihovna.info/

PODZIMNÍ
MODE SHOW
Blíží se v pořadí už čtvrtá podzimní módní show pro ženy,
která opět předvede krásné
manekýny a poslední výkřiky
podzimní módy.
Akce proběhne v pátek
19. října v R CLUBU
ve Všetulích.
Vstupenky budou v předprodeji
v butiku K-FASHION
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PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské
práce
v Holešově
a okolí.
Mobil:
736 731 776
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
říjen 2012

10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
19. - 21. října • 17.30 a 19.30 • New Drive Club

vstupné: 60,- / zlevněné: 40,Pojďte s námi cestovat za dobrodružstvím. Promítání filmů zaměřených na sporty i život
s outdoorovou tematikou. www.outdoorfilms.cz
19. října 17.30
19.30

Slavnostní zahájení s hosty a ukázkami filmů
Pád do ticha (horolezectví)

20. října 17.30

Mercúň (horolezectví)
Albánie – kráska se špatnou pověstí (cestopisný)
Neznámá Antarktida (horolezectví)
Cuba Libre (cestopisný)
Free BASE en Riglos (dobrodružný)
Ve stínu lebek (cestopisný)
Len10 Megaloop Challenge (vodní sporty)

19.30

KULTURNÍ AKCE
HOLEŠOVSKÝ KRONIKÁŘ EDUARD PECK

vstupné: 25,-

4. října • 17.00 • Městská knihovna Holešov

Literárně-hudební podvečer ke 155. výročí narození Eduarda Pecka. Účinkuje Malé divadlo
Měk Holešov a hudební soubor Corda Magico.

CO DOCHOVALA PAMĚŤ . . .

vstupné: 25,-

21. října 17.30
19.30

Moonflower (horolezectví)
Návraty k divočině - Národní park Č. Švýcarsko (cestopisný)
Tři týdny v kaňonu (vodní sporty)
Mount St. Elias (extrémní sporty)

11. října • 17.00 • Městská knihovna Holešov

MODRÝ TYGR

LÁSKA A PÁREČKY - divadelní představení

Co se stane, když se ve městě objeví tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
Přístupný, rodinný dobrodružný film, ČR, CinemArt, 90 min.

18. října • 19.00 • Kino SVĚT

vstupné: 190,- / zlevněné: 150,Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací.
Hrají: Simona Postlerová, Karel Zíma, Kateřina Janečková, Jarmil Škvrna a další.
Režie a překlad: Jaromír Janeček

DISCO - DJ STEVE a DJ ŠMAKIN

vstupné: 50,-

20. října • 22.00 • New Drive Club
vstupné: dobrovolné

Moravské děti - Holešovský dětský sbor

KONCERT - POCTA CLAUDE BOLLINGOVI

vstupné: zdarma

13. ROČNÍK FESTIVALU BLUESOVÝ PODZIMEK
10. listopadu • 19.00 • Zámek – New Drive Club
MORELAND and ARBUCKLE (USA), DANI ROBINSON (USA) a další.

vstupné: 60,-

12. listopadu • 17.30 • Kino Svět

Vrací se oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
tygra Diega a krysoveverčáka Scratta, aby prožili napínavé dobrodružství.
Přístupný, animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 94 min.

KONCERT - BRATŘI EBENOVÉ - CHLEBÍČKY

30. října • 19.30 • Zámek - velký sál

Filharmonie B. Martinů Zlín, Karel Košárek – klavír, Petr Pololáník - dirigent.
Koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu.
Vstupenky k vyzvednutí v Městském informačním centru.

TAJUPLNÝ ZÁMEK - DIVADELNÍ POHÁDKA

PŘIPRAVUJEME:

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU

KONCERT PRO HOLEŠOV – ŠPANĚLSKÉ INSPIRACE
28. října • 17.00 • Zámek - Velký sál

vstupné: 60,-

31. října • 17.30 • Kino SVĚT

Křest knihy „Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky“ bystřického autora
Tomáše O. Machače. Spoluúčinkuje Cimbálová muzika Bystřica.

22. listopadu • 19.30 • Zámek, velký sál

Bratři Ebenové zahrají skladby ze svého posledního alba a zcela jistě přijde i na jejich největší hity.
vstupné: 40,-

31. října • Kino SVĚT

Veselá divadelní pohádka na motivy klasických českých pohádek.
Informace a rezervace na tel.: 571 160 883 nebo na e-mail: sekretariat@mks.holesov.cz.

GNOMEO A JULIE

28. listopadu • 17.30 • Kino Svět

Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr.
Přístupný, animovaná komedie, USA – HOLLYWOOD, 84 min.

Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY
vstupné: 20,- / zlevněné: 10,LETNÍ ILUZE
10. ročník výstavy holešovských a kroměřížských výtvarníků

11. září • 28. října • Zámecká galerie

BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA

vstup: volný

29. října - 8. listopadu • Městská knihovna Holešov

Unikátní putovní výstava o nejčtenější, nejprodávanější a nejrozšířenější knize na světě.

SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE

vstup: volný

2. dubna - 31. října • Zámek

Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.

KINO SVĚT
SVATÁ ČTVEŘICE

vstupné: 65,-

neděle 7. října • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT

„Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět“
Dva páry, stereotyp manželské erotiky a originální řešení v exotickém Karibiku.
Přístupno od 15 let, romantická komedie, ČR, Bontonfilm, 78 min.

Naše noviny
do každé rodiny!

Virtuos v akci. Karel Košárek, špičkový klavírista a duchovní otec festivalu Musica Holešov, se představil v rámci posledního ročníku hned
několikrát. Nejdřív jako host Pražské komorní filharmonie, potom v triu
s Pavlem Šporclem a Petrem Špačkem a nakonec se Soňou Červenou.

15

www.holesov.cz

hole‰ovsko 18/2012

Festival Musica Holešov - vrchol podzimní kulturní sezóny

I letos proběhly čtyři koncerty festivalu Musica Holešov v prostorách holešovského zámku.
Mimořádné hudební i scénické zážitky
nabídl na čtyřech večerech svému publiku
v pořadí už třetí ročník festivalu Musica
Holešov. Organizátoři nabídli vedle Pražské
komorní filharmonie, souboru The Czech
Ensemble Baroque Orchestra & Choir či
klavíristy (a současně dramaturga festivalu)
Karla Košárka také další špičkové muzikanty a osobnosti - houslového virtuosa Pavla
Šporcla, talentovaného hráče na violoncello
Petra Špačka nebo legendární pěvkyni, herečku Soňu Červenou, jejíž brilantní podání
melodramu bylo velkým zážitkem.
Slavnostní zahajovací koncert, nad kterým převzal záštitu ve čtvrtek 20. září zlínský
hejtman Stanislav Mišák, byl ve znamení velkého tělesa. Představila se Pražská komorní
filharmonie, která za řízení temperamentního
italského dirigenta Gaetana d´Espinosa a s účastí holešovského rodáka Karla Košárka
- představila vedle díla skladatele Rossiniho
(předehra k opeře Italka v Alžíru) a Beethovena
(Symfonie č. 5 c-moll, opus 67 Osudová) také
skladbu pro klavír a orchestr (Fallling Leaves) z
pera soudobého autora Aleše Březiny. Ten byl
ostatně při uvedení svého díla nejen přítomen,
ale současně skladbu představil. Zajímavý je
však ještě jeden moment - skladbu zkomponoval na objednávku festivalu Musica Holešov.
Následující program (21. září) přinesl tzv.
Komorní večer, během kterého se představili

Matiné se Soňou Červenou.

v triu tři špičkoví hráči - Pavel Šporcl (housle),
Karel Košárek (klavír) a Petr Špaček (violoncello). Dominantu tvořily skladby argentinského
skladatele Astora Piazzolly a Američana Paula
Schoenfielda. Piazzolla se proslavil především
jako „král tanga“, který je ostatně základem jeho
„Čtyř ročních dob v Buenos Aries“, ke kterým ho
inspirovala slavná Vivaldiho skladba. Na koncertě v Holešově zazněla ve strhující verzi pro
housle, violoncello a klavír. Z pera Schoenfielda
předvedlo trio skladbu „Café music“, kde autor umně propojuje
prvky jazzu, klasiky
a lidové hudby. Jistě
ne nadarmo se mu
přezdívá Gershwin
21. století…
Třetí festivalový večer, který se
odehrál v sobotu
22. září opět ve
velkém sále holešovského zámku,
už jen gradoval
- hudebně-baletní
projekt Král slunce
z díla Jeana Babtiste Lullyho, dvorního skladatele franSlavnostní zahajovací koncert patřil Pražské komorní filharmonii.
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Hostem festivalu byl i Miroslav Zikmund.
couzského krále Ludvíka XIV. byla show v tom
nejlepším slova smyslu. Baletní koncepce Krále
slunce kombinovala v podání taneční skupiny
Hany Litterové dobové prvky se současným
pohybovým výrazem, což za doprovodu The
Czech Ensemble Baroque Orchestra &v Choir
za řízení Romana Válka (naposledy jsme ho
tu viděli v srpnu na Letní škole barokní hudby)
jedinečný hudební stejně jako vizuální zážitek.
Poslední koncert (nazvaný Matiné - Hudba
a slovo) proběhl v sobotu 23. září dopoledne
v zámecké sala terreně. Začátek byl stanoven
hodinu před polednem a v programu se představil nejen Karel Košárek, ale především Soňa
Červená a její spoluhráči Marie Petříková (housle), Vít Spilka (basklarinet) a Daniel Wiesner
(klavír). Dílo hudebního skladatele Otomara
Kvěcha Bouře a klid na text Emy Destinnové
přiblížil i holešovskému publikum žánr zvaný
melodrama.
Pokud si mohu dovolit názor, tak musím
ocenit výbornou dramaturgii, známá jména,
špičkové hráčské výkony a v neposlední řadě
několik příjemných překvapení - o tom všem
byl třetí ročník dnes už věhlasného festivalu
Musica Holešov.
Robert Rohál
Foto Dalibor Michalčík
a Jiří Vojáček
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Festival Musica Holešov - vrchol podzimní kulturní sezóny

Skladatel Aleš Březina (vlevo)
a Zdeněk Novák.

Na scéně trio Karel Košárek, Pavel Šporcl
a Petr Špaček.

Soňa Červená si stihla prohlédnout i výstavu Josefa Lady.

A ještě jeden snímek
z Krále slunce.

Karel Košárek.

Skvělý zážitek přinesl hudebně-baletní Král slunce.

Před zahajovacím koncertem. V publiku nechybí
ani Soňa Červená.

Kostýmní antré při zahájení
Krále slunce.
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Není uměním festival založit, ale určitě je velmi těžké udržet kvalitu
a tradici, říká o festivalu Musica Holešov ředitel MKS Pavel Chmelík
Nejen o významu festivalu Musica Holešov, ale i o dalších akcích v Holešově včetně
návštěvnosti výstav Jana Saudka a Josefa Lady
či o blížícím se Bluesovém podzimku jsem si
koncem září povídal s Pavlem Chmelíkem, ředitelem Městského kulturního střediska. A protože
se s Pavlem známe roky, čtenáři ať prominou,
že mu v následujícím rozhovoru tykám.

Máme tu podzim a blíží se další festival - Bluesový podzimek... Jaký tentokrát
bude?
Už třináctým rokem se bude konat Bluesový podzimek, který letos proběhne 10. listopadu. Příznivci blues tentokrát mohou vzpomenout nedožité sedmdesátiny Jimiho Hendrixe.
Nejslavnější skladby připomene rodák z Detroitu Dani Robinson se svým triem Stone Free
Czech Experience. Dalším hostem z Ameriky
bude trio Moreland and Arbuckle, což je skvělé
moderní blues. Tato kapela vydala již pět alb. Do
jisté míry bude překvapením hostitelský band

Jak hodnotíš letošní ročník festivalu
Musica Holešov, co tebe osobně nejvíc
zaujalo?
Letošní, tedy již 3. ročník festivalu Musica
Holešov, si udržel díky skvělé dramaturgii Mistra Karla Košárka vysokou uměleckou úroveň.
Za festivalem je vidět obrovský kus práce lidí,
kteří obětují svůj čas, aby se téměř po 300
letech mohla v úžasném velkém sále holešov- Staří psi, protože přichází s novým repertoárem
ského zámku opět rozeznít hudba, pro kterou a novou pěveckou tváří. Ze Slovenska přijedou
bylo toto místo stvořeno. Jsem moc rád, když známé tváře bluesovým fanouškům Luboš
partnery MKS Holešov jsou iniciativy, občan- Beňo a Peter Bonzo Radvanyi slibující jižanská sdružení nebo hnutí. Vždy se totiž jedná skou atmosféru vonící řekou Mississippi. Čeká
o upřímný zájem a chuť pozitivně ovlivnit a něco nás také křest nového alba.
neopakovatelného přinést kulturně společenJakou návštěvnost měly výstavy Jana
skému dění v Holešově. Za všechny takovéto
iniciativy chci určitě poděkovat právě těm nej- Saudka a Josefa Lady?
Letos v rámci zámecké galerie jsme předvýraznějším a to jsou občanská sdružení Olam
Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.
stavili návštěvníkům z Holešova, České repubJudaica a Musica Holešov.
Mému srdci byl asi nejblíže hudebně-balet- liky, ale například i turistům z USA celkem pět bude opět přijat milovníky výtvarného kumštu
výstavních projektů. s nadšením a spokojeností. V této chvíli již inní projekt z díla dvorního skladatele franZatímco kolekci 77 fotografií Byla to expozice 120 tenzivně jednáme také s jednou z významných
couzského krále Ludnejvětšího českého a slavného českých a sloven- pražských institucí o zapůjčení zajímavé temaských výtvarníků na tické výstavy, která by doplnila náš plán expozic.
víka XIV. J. B. Lullyho,
světového fotografa Jana Saud- téma Franz Kafka
ale samozřejmě nikdy
Velkou radost Holešovanům a turistům
nemůže zklamat ani
ka navštívilo do dnešního dne a Sigmund Freud, přineslo rovněž otevření Malého muzea kovářfenomenální Soňa
asi 3 500 návštěvníků, v případě stálá výstava Slavné ství. V této chvíli zde probíhají naučné progravily Zlínského kra- my zaměřené na lidovou kulturu, užité umění
Červená. Moc se těvýstavy Josefa Lady se napl- je, expozice Indie a tradiční řemesla.
ším také na již tradiční
Filharmonii Bohuslanil náš předpoklad - a ten byl v dokumentární fotografii a samozřejmě
va Martinů ze Zlína
Na závěr poslední otázka: jak hodnotíš
10 000 návštěvníků.
zmiňované výsta- 10. ročník výstavy Letní iluze?
a 22. listopadu na
vy Jana Saudka a Josefa Lady v roce 2012.
Bratry Ebeny.
Letní iluze mají rok od roku více příznivců.
Zatímco kolekci 77 fotografií největšího Je to kouzelné setkání výtvarníků z Holešova,
Není velkým uměním nějaký festival založit, ale určitě je velmi těžké udržet kvalitu českého a slavného světového fotografa na- okolí a letos také kroměřížské malířské skupiny.
a tradici. Věřím a doufám v sílu osobností, které vštívilo do dnešního dne asi 3 500 návštěvníků, Témata jsou různá, od poetických krajin přes
se zasazují o pokračování festivalu Musica v případě výstavy Josefa Lady se naplnil náš abstraktní tvorbu. Plastiky, ze dřeva, kamene
předpoklad - a ten byl 10 000 návštěvníků. Pevně a netradiční materiály. To vše a spousta dalších
Holešov.
doufám, že připravený plán výstav pro rok 2013 nejrůznějších realizací je prezentováno ve čtyMyslíš, že festival Muřech velkých sálech holešovsica Holešov má vzestupského zámku. Tato výstava
nou tendenci, co se kvality
potrvá až do posledního dne
týče?
měsíce října letošního roku.
Určitě jsem na tuto otázPro mne samotného je to
ku ve velké míře odpověděl
krásné a povznášející vidět
už na začátku. Ale jakýmsi
při vernisáži pohromadě tolik
doplněním je můj poznatek,
umělců a následně pak obže lidé - návštěvníci si často
divovatelů vystavených děl.
hledají nové cesty, částečně
Tato tradiční výstava je neodmění svůj vkus a také nachádělitelnou součástí kulturního
zejí nová kulturní potěšení.
léta v našem městě.
Myslím si, že díky pestré naA právě prostřednictvím
bídce uměleckých možností
Holešovska bych rád podějsme dokázali oslovit všechny
koval všem návštěvníkům
vrstvy obyvatel. A určitě jsme
nejen zámku, ale také kina
spoustě návštěvníkům umožSvět, synagogy a rozšířené
nili najít nové kulturní rozměry
knihovny, že si najdou čas
a obzory. Festival Musica Hoa snad si také udělají radost
lešov přivedl k vážné hudbě
a načerpají novou sílu při té
spoustu nových příznivců
či oné kulturně-společenské
a to se podařilo určitě i v dalakci. Přeji všem co možná
ších oblastech, třeba výtvarnejbarevnější a nejklidnější
ném kumštu. Předpokladem
podzim se zdravím a pok takovému hnutí lidské mysli
hodou.
I Pavla Chmelíka „dostal“ na festivalu Musica Holešov
je vždy vysoká kvalita nabídky.
hudebně-baletní projekt Král slunce.
Robert Rohál

ROZHOVOR
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Války a pohromy Holešova - 11. část
Po krátké, ale kruté prusko-rakouské válce
v létě roku 1866 trval až do začátku 20. století
na Moravě mír. Rakousko-Uhersko sice v té
době vedlo nebo se účastnilo několika válek, ty
se ale odehrávaly mimo naše území, většinou
na jihu Evropy, a do historie Holešova se nijak
výrazně nezapsaly. Toto období, v Evropě zvané „fin de siécle“, bylo i pro naše město dobou
poklidného, ale trvalého rozvoje, a sice mírné,
přízemní, ale o to příjemnější prosperity. Přetrvávající patriarchální vztahy spolu s rozvojem
řemesel a průmyslu vytvořily z Holešova v jeho
křesťanské části národně uvědomělé české
okresní město, jehož architektonická podoba
ve fasádách většiny domů na náměstí a přilehlých ulicích zůstala zachována až do našich
dnů. Jak je obecně známo, rozvoj a prosperita
našeho města vyvrcholily a prezentovaly se ve
slavné Hanácko-valašské krajinské výstavě,
zahájené počátkem července 1914 v parku
u holešovských měšťanských škol, v nynějších
Smetanových sadech. Výstava celomoravského významu, prezentující úspěchy moravské
a především holešovské české kultury, podnikání, průmyslu i zemědělství, byla předčasně
ukončena po sarajevském atentátu na následníka trůnu a definitivně pak 28. 7. 1918,
kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku
a tím začala 1. světová válka.
Válčiště 1. světové války se naštěstí Holešovu (na rozdíl od 2. světové války) zdaleka
vyhnula. Její kruté důsledky ale zasáhly město
plnou silou. Mobilizace a následující odvody stále starších a mladších mužů zasáhly skoro každou rodinu. Do války narukovali jak ti nejchudší
živitelé rodin, tak i syn majitele holešovského
velkostatku, mladý hrabě Rudolf z Wrbna. I ten
byl na frontě jako důstojník jezdectva zraněn a nakonec zranění bez trvalých následků bylo
v té době vlastně velkým štěstím.
Prudce se zhoršovala zásobovací situace,
ubývalo potravin, už v roce 1915 se začal projevovat jejich nedostatek vrcholící přídělovým
systémem, podvýživou velké části obyvatel
a na druhé straně keťasením a předraženým
černým obchodem ze strany venkovského
obyvatelstva. Prudce se zhoršovala kvalita
potravin - například chleba se během válečných
let změnil z nádherně propečeného křupavého
bochníku na černou mazlavou hmotu.
Město samo a majetnější holešovští občané byli rovněž nuceni upisovat tzv. válečné
půjčky na krytí vojenských výdajů. Na celkem 7 takovýchto
půjčkách byly z Holešova odvedeny skoro 3 miliony korun.
Město se tím zcela finančně
vyčerpalo, zmizely i peníze
z fondů a nadací, které město
vlastnilo, upsané půjčky nebyly nikdy vráceny a Holešov
se prakticky celou dobu první
republiky finančně ze škod,
utrpěných za války nevzpamatoval. Pro válečné účely
byly rovněž zabaveny zvony
z filiálního kostela sv. Anny.
Oproti relativně svobodomyslnému a demokratickému
vládnímu systému předválečného Rakouska došlo k prudkému omezení svobod a k perzekuci skutečných i domnělých
odpůrců monarchie a války.
Prakticky od jejího počátku
byla většina holešovských

občanů, hlásících se
k české národnosti,
přinejmenším velmi
vlažná k jejímu přijímání. Rostoucí nedostatek, oběti z řad
holešovských mužů
a další strázně postupně vedly k jednoznačnému odmítání
této války. Na rozdíl
od českého obyvatelstva německy hovořící
Holešované, tedy především židovští obyvatelé našeho města,
byli k habsburské monarchii loajální, a tudíž
válku akceptovali. To
vyvolalo česko-německé, tedy vlastně
česko-židovské napěNáhrobek Františka Krajči.
tí v našem městě, které navázalo na národnostní nepokoje spojené obyvatelé všeobecně podezírali k monarchii
se zrušením Badeniho jazykových nařízení loajální židovské obyvatelstvo. To opět přispělo
v roce 1899 a vedlo nakonec k poslednímu pro- ke zhoršení vzájemných vztahů dvou hlavních
tižidovskému pogromu v Holešově po skončení skupin obyvatel v Holešově.
války na konci roku 1918.
Skutečnou politickou obětí války byl FranPerzekuce politických protivníků režimu tišek Krajča, narozený v roce 1883. Od časnézasáhla tvrdě Holešov už v roce 1915. Tehdy ho mládí působil jako funkcionář České strany
bylo zatčeno 32 mladíků a chlapců - vesměs národně sociální, která svým socialistickým
a současně nacionálním cítěním představovala
významnou opozici proti rakousko-uherskému
HISTORICKÁ
monarchistickému zřízení. Na počátku války se
stal předsedou okresní organizace národních
ZAJÍMAVOST (seriál)
socialistů v Holešově a svými politickými postoji odmítajícími válku a monarchii vůbec se
učňů a studentů z Holešova. Byli obviněni, dostal brzo do hledáčku tajné politické policie.
že narušovali vládou nařízené oslavy vítězství Ve vlně zatýkání představitelů českých politicrakousko-uherských vojsk na ruské frontě - kých stran a následných procesů s nimi (kdy
dobytí Ivangorodu. Průvod a shromáždění, byli k (nerealizovanému) trestu smrti odsouorganizované okresním hejtmanstvím v Hole- zeni například političtí vůdcové národa Karel
šově, skutečně narušilo házení shnilých jablek Kramář a Alois Rašín), byl zatčen i František
a provolávání posměšných výkřiků neznámými Krajča a na rozdíl od nejvyšších představitelů
mladíky. Neznámí udavači potom dodali četní- českých stran odsouzen „jen“ k žaláři. To se
kům 32 jmen holešovských, většinou nezletilých mu nakonec stalo osudným - na rozdíl od
chlapců, kteří byli čtvrt roku internováni v ka- odsouzených k trestu smrti nebyl novým císasematech na Špilberku. Naštěstí byli nakonec řem Karlem omilostněn a zemřel v roce 1918,
pro absolutní nedostatek důkazů propuštěni v předvečer konce války, v kasematech na
- přece jen byrokratická mašinerie monarchie Špilberku. Jeho hrob na holešovském hřbitově
pracovala alespoň v zázemí relativně spraved- je zařazen mezi čestné hroby města, které mu
livě. Jména udavačů nikdo nezjistil, ale místní alespoň touto cestou vzdalo poctu za jeho neohroženou politickou činnost.
Celkový účet první světové války byl ale mnohem horší. Na pomníku v Americkém
parku je dodnes uvedeno 101
jmen holešovských občanů mladíků, mužů i skoro starců,
kteří položili za 1. světové války své životy na všech jejích
bojištích. Ve skutečnosti jich
bylo 110, bronzová destička se
jmény oněch zbývajících 9 byla
po druhé světové válce ukradena - snad skončila ve sběru,
což dost nelichotivě vypovídá o
některých našich současných
spoluobčanech. Prava je, že
oněch 110 padlých představuje
nejvíc obětí bojových operací
z řad našich občanů v dějinách
Holešova.
Rakouští vojáci za první světové války.

Karel Bartošek
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Dům kultury Kroměříž a o. s. Fotoklub Domu kultury v Kroměříži
si vás dovolují pozvat na tradiční výstavu fotografií

FOTOBRANÍ 2012
Vystavují členové Fotoklubu DK Kroměříž, součástí výstavy
jsou autorské kolekce: Retrospektiva 1960 - 2010 Jana Bureše,
Amerika očima Miroslava Piláta. Výstava se koná ve vestibulu
a v pravé pracovně Domu kultury v Kroměříži od 11. do 28. října 2012,
otevřeno denně od 9 do 17 hodin, o víkendu od 9 do 12 hodin.

Slavnostní vernisáž
- čtvrtek 11. října 2012 v 16 hodin.

TIP PRO VÁS. Český rozhlas 2 Praha uvádí tento týden od pondělí
1. října do pátku 5. října - vždy od 22 hodin - četbu z novely Miloše Urbana
„Pole a palisáda s podtitulem Mýtus o sedlákovi a kněžně“. Urbanova
novela zaujala jak Evu Lenartovou, dramaturgyni Českého rozhlasu
Ostrava (kde ostatně nahrávka vznikla), tak renomovaného divadelního
režiséra Petera Gábora. Nová, ryze autorská verze pověsti o Libuši si
z klasických předloh písemných i výtvarných, především z řeckých mýtů,
vybírá ty prvky a motivy, jež slouží moderně vyprávěnému příběhu.
„Historické dějiny tak zaznějí v současném jazyku, kterému nechybí
expresivní výraz a obraznost. Působivost hereckého projevu Veroniky
Forejtové a démoničnost hudby Vladimíra Franze slibují, jak doufáme,
silný zážitek,“ říká režisér celého projektu Peter Gábor.
RR

Nabídka kurzů Mateřského centra Srdíčko
Pokračování ze str. 12
Každé dopoledne (kromě pátku) bude také
pro rodiče a děti otevřena herna, vždy od 8 do
12 hodin. Rodiče a děti se zde mohou setkávat
v přátelském prostředí. Děti ve vhodně vybavené herně nachází přirozené společenství,
učí se ohleduplnosti, dodržovat jednoduchá
pravidla, přijmout úspěch i neúspěch, rozvíjet
svou trpělivost a schopnost spolupracovat.
Rodiče při této příležitosti mohou získat nové
zkušenosti a pohledy na výchovu svých dětí.
Mateřské centrum Srdíčko (Holešov,
Školní 1582, tel. 573 397 163) zahájilo opět
svůj provoz, a to 3. září. Je to komunitní
centrum zaměřené svým programem především na rodiny s malými dětmi, ale i těhotné
ženy. Srdečně vás zve do svých prostor.
Všechny aktuality najdete na webových
stránkách MC: www.srdicko.estranky.cz
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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.: 573 396 928, 734 358 563
ZVEME VÁS
5. 10. PROMEDICAL - od 9.00 do 19.00, možnost preventivního vyšetření, objednávky předem
v kanceláři TYMY
5. 10. EVA A VAŠEK - KONCERT od 18.00
ve společenské hale TYMY, vstupné: 190,v předprodeji, 240,- na místě
6. 10. VŠETULSKÝ JARMARK od 9.00 do 13.00
v areálu TYMY - prodej perníčků, medu, medoviny, řemeslných výrobků, dřevěných hraček,
atd. Kolotoč, střelnice, skákací hrad - pouze
za příznivého počasí. Součástí jarmarku bude
JABLKOBRANÍ - ochutnávka moštu, hry s jablky
6. 10. DĚTSKÉ DÍLNY od 9.00 do 13.00 v areálu
TYMY - výtvarné, rukodělné, taneční, sportovní
(10,-/dílnu)
9. 10. DRAKIÁDA od 16.00, sraz u TYMY - v případě příznivého počasí, startovné: 10,11. 10. TOČENÍ NA KRUHU + KERAMICKÁ
DÍLNA možnost vyzkoušet si práci s keramikou
- od 16.00 do 17.00, zdarma
12. 10. VEČERNÍ LEŠNÁ zájezd s lampiony
pro děti a rodiče, odjezd v 16.15 od TYMY, cena
dopravy: 70,-/os. Vstupné si hradí každý sám
(děti: 80,-, dospělí: 130,-). Přihlásit se můžete
do 5. 10. i s platbou v kanceláři TYMY.
13. 10. PODZIMNÍ VYCHÁZKA hostýnskými
horami, odjezd v 9.15 z autobus. nádraží v Holešově - směr Tesák, možno přistoupit v Bystřici
pod Host., startovné: 20,- (možno zapůjčit trekové hole) v TYMY, přihlášky do 12.10.
16. 10. HOLANDSKÝ BILIARD od 15.00 v ICM
- TYMY, turnaj jednotlivců, nová zajímavá stolní
hra, startovné: 10,17. 10. OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - divadelní
představení - Slovácké divadlo - Uherské Hradiště
- odjezd v 17.00 z AN Holešov, cena: 490,20. 10. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO
POTTRA od 15.00 do 17.00 v TYMY, vstupné:
20,-, děti se naučí jednoduché triky a kouzla
s kouzelníkem p. Svobodou, přihlášky do 18.10.
21. 10. JEZDECTVÍ zahájení kurzu v Pravčicích - ještě jsou volná místa, možno přihlásit se
v kanceláři TYMY
21. 10. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ zahájení taneční polepšovny - od 17.00, přihlášky
v kanceláři TYMY
23. 10. KŘESLO PRO HOSTA s Markem Měchurou - cestování po Bulharsku - od 17.30 v čajírně TYMY, vstupné
dobrovolné
25. a 26. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek: 9.00 - 12.00 - divadelní hrátky
s Katkou, cena: 30,-, 13.00 - 16.00
- tvořivé dílny, cena: 30,Pátek: 9.00-12.00 - taneční dopoledne
s Olgou, cena: 30,-, 13.00-16.00 - keramická dílna, točení na kruhu, cena:
30,- + za výrobek (30,- až 70,-)
Přihlášky do 19. 10. - při větším množství zájemců možnost zajištění stravy
a pitného režimu v hodnotě 70,- Kč
Dále nabízíme spontánní aktivity:
trampolína, ping-pong, stolní fotbálek,
oáza, deskové hry

27. 10. BĚH DO SCHODŮ - I. ročník od 14.00
v domě pro seniory, pro všechny věkové kategorie, startovné: 10,-/osobu
28. 10. DIVADÉLKO PRO DĚTI - Chaloupko,
chaloupko, boudo, budko - premiéra známé
lidové pohádky, od 15.00, vstupné: 40,-/děti
i dospělí, divadlo Hvizd
PŘIPRAVUJEME
2. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - od 17.00 - nám.
E. Beneše
3. 11. O VŠETULSKOU LENTILKU - soutěž
ve sportovním tanci - od 9.00
9. 11. COUNTRYBÁL - od 20.00 ve společenské
hale TYMY, hraje skupina TEXAS
10. 11. DĚTSKÁ PORTA - oblastní kolo dětské
pěvecké soutěže, soutěžit se může s různými
žánry písní - od lidových až po moderní. Zájemci,
přihlaste se do 24.10.
NOVINKY
NĚMECKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM - 1x týdně, 1000,-Kč/rok, pro děti, možnost
i pro dospělé - 2000,-/rok
ANGLICKÁ KONVERZACE S JONATHANEM v pondělí pro děti od 16.00, 1400,-/rok, od 17.00
pro dospělé, 3000,-/rok
ŠPANĚLSKÁ KONVERZACE S RODILÝM
MLUVČÍM - pro děti: 1000,-/rok, pro dospělé:
2000,-/rok
JUMPING TRAMPOLÍNY - středa od 19.00,
pátek od 15.30, v případě zájmu ve čtvrtek
od 18.00, děti: 1000,-, dospělí: 2000,- (u dospělých možné permanentky - 700,-/10 lekcí nebo
jednotlivá lekce: 80,-)
AFRICKÉ TANCE - středa od 18.00 do 19.00,
pro děti: 1000,-, pro dospělé: 1500,-/rok
BŘIŠNÍ TANCE PRO DÍVKY - pátek 15.30 16.30, 1000,-/rok
Můžete se zapojit do SEDMIKVÍTKU - rukodělná a literární oblast - bližší informace v kanceláři
TYMY a na našich stránkách, uzávěrka prací 30.11.
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST - termín bude upřesněn
KAŽDOU SOBOTU MÁME V TYMY
OTEVŘENO!
od 14.00 do 18.00 - trampolína, stolní fotbálek,
kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka
(můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928,
mob.: 734 358 563)
SPONTÁNNÍ AKTIVITY - pondělí - pátek
od 15.00 do 18.00 hodin - trampolína, stolní

Snímek z akce Evropský den bez aut.

fotbálek, kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična,
zrcadlovka (můžete rezervovat předem na tel:
573 396 928, mob.: 734 358 563)
PROSBA O POMOC!!! Máte-li přebytky dýní,
přineste je prosím do TYMY, budou použity
k výzdobě a na Slavnost broučků. Děkujeme
SBÍRKA - PLYŠÁK PRO RADOST - do 20.11.
můžete nosit do TYMY plyšové hračky - vyprané
a vyčištěné, které udělají radost dalším dětem.
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.
V Holešově proběhly podzimní
„Srdíčkové dny“
V Holešově se již tradičně uskutečnily podzimní
„Srdíčkové dny“, které několikrát do roka vyhlašuje nadace Život dětem. Sbírka probíhala od
17. 9. do 21. 9., celkem se podařilo získat částku
5 504,- Kč. Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili. Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispěli
do této sbírky zakoupením magnetků s obrázky
zvířátek, pravítek, plastových srdíček a reflexních
pásků. Výtěžek z těchto „Srdíčkových dnů“ je
určen na pomoc těžce handicapovaným dětem,
které jsou stabilně odkázány na domácí péči
svých rodičů, zejména maminek. Z výtěžku sbírky budou zakoupeny rehabilitační a zdravotní
pomůcky, invalidní vozíky, zdravotní kočárky.
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
V Holešově se uskutečnil Evropský den
bez aut
Středisko volného času - TYMY ve spolupráci
s Městem Holešov, policejní školou, Besipem
a ČČK uspořádalo také v letošním roce branně
bezpečnostní akci Den bez aut. Akce se uskutečnila 21. září na hřišti 1. Základní školy Holešov.
Akce byla určena žákům 1. stupně všech tří holešovských škol. Pracovníci střediska, společně
s ostatními partnery připravili pro děti deset stanovišť, kde plnili různorodé zajímavé disciplíny.
Například chůze na chůdách, severská chůze
s holemi, jízda zručnosti na kole, první pomoc,
dopravní značky, jízda na koloběžce,
jumping trampolínky a další. Školáci si
mohli také vyzkoušet, jak se žije handicapovaným, byla pro ně připravena
dráha na invalidním vozíku, zkoušeli
také přejet přes překážku. Symbolem
celé akce byl i v letošním roce papírový
vlak, tentokrát si každá třída malovala
a lepila svůj vagónek. Společně tak třídy vytvořily dlouhý vlak se 16 vagóny,
který je vystaven v TYMY. Děkujeme
všem, kteří se na této akci podíleli
- městu Holešov, 1. Základní škole,
ČČK, policejní škole, Tomáši Čudrnákovi, BESIPU. Poděkování si zaslouží
také školáci všech tří holešovských
základních škol za aktivitu a nasazení
při plnění všech úkolů.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na říjen
Beletrie
BERÁKOVÁ, Zora - Nekorunovaná královna:
Historický román o Polyxeně z Pernštejna, první
dámě rudolfínské společnosti.
BROWN, Eleonora - Sestry sudičky: Úspěšný románový debut americké autorky zachycuje
životní osudy sester, které se po létech vracejí
domů, k umírající matce.
O´CONNOR, Anne-Marie - Dáma ve zlatém:
Strhující příběh mistrovského díla Gustava Klimta - slavného portrétu Adele Bloch-Bauerové.
ERNE, Michaela von - Kolosální nápad:
Debutová kniha rozhlasové moderátorky Čro1-Radiožurnálu, jehož hrdinka je stíhána sledem
nepřetržitých kalamitních situací.
KUMPFMÜLLER, Michael - Nádhera života: Milostný román, příběh o poslední lásce
Franze Kafky.
McCARTHY, Corman - Strážce sadu: Románový debut amerického autora z roku 1965
lze číst jako ouverturu celého autorova díla
i jako vzorník jeho typických motivů. Už zde
se setkáváme s podivíny, outsidery, násilníky.
MATĚJKOVÁ, Markéta - To je kočka, napsala: Kniha je uceleným souborem povídek
vycházejících ze skutečných osudů nalezených
koček. Někdy smutných, někdy veselých se
šťastným koncem.
RANKIN, Ian - Dokonalá vražda: Další román
od nejúspěšnějšího současného britského autora detektivních příběhů.
ROUBÍKOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Jana: Dcery nepřátel státu: Autorčin osobní příběh, které bylo
šest let, když jí StB zatkla otce, bývalého letce
RAF. Vrátil se po tvrdých výsleších, monstr
procesu a práci v uranových dolech až v roce
1959, když už jí bylo šestnáct.
TOKARCZUK, Olga - Denní
dům, noční dům: Román, situovaný do oblasti Kladska, je koláží
příběhů o venkovanech. Jejich
osudem je tragická nespokojenost a touha po naplnění.
TOMAN, Marek - Frajer: V pátek
17. listopadu 1989 se na Národní
třídě v Praze setkávají dva nevlastní bratři - jeden mezi demonstrujícími studenty, druhý mezi
zasahujícími policisty...
VONDRUŠKA, Vladimír - Přemyslovská epopej II.: Druhá
část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských králů.
WINSLOW, Don - Satori: Thriller
bravurně oživuje postavu Nikolaje Hela, mistra vraždy, a vypráví
příběh, který nebudete schopni
odložit.
ZÁBRANA, Jan - Povídky:
Soubor třinácti povídek představuje básníka, prozaika, esejistu
a překladatele Jana Zábranu jako
mimořádného autora.
Naučná literatura
BEAHM, George - Třeskutá
kniha o Teorii velkého třesku:
Neautorizovaný průvodce oblíbeným televizním seriálem.
CURRAN, J. - Promyšlené
vraždy Agathy Christie: Autor navazuje na svou úspěšnou
knihu „Utajené zápisníky Agathy
Christie“ a provádí čtenáře šesti
desetiletími spisovatelské dráhy
královny detektivek.
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DĚJINY SVĚTA. 1: První svazek globálních
dějin, od počátku do roku 1200 př. Kr., zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém
záběru šestidilné edice od Afriky přes Evropu
a Asii až po Ameriku.
DÄNIKEN, Erich von - Omyly v zemi Mayů:
Autor se tentokrát ve své knize zaměřil na may
skou civilizaci. Zpochybňuje výklady archeologů, poukazuje na jejich nelogičnost a navrhuje
nový způsob nahlížení na věc.
DUDÁK, V.; PODRAZIL, J. - Zapomenuté
památky Čech, Moravy a Slezska: 209 tipů
na výlety za krásou a historií památek v České
republice. Obrazová publikace představuje také
památky Holešova, Rymic a Chropyně.
HULANOVÁ, Lenka - Internetová kriminalita páchaná na dětech: Kniha určená nejen
odborníkům z řad psychologů, pedagogů, kriminalistů, sociálních pracovníků či soudců, ale
i rodičům a laické veřejnosti.
McDEVITT, Leslie - Poslušnost i bez vodítka:
Příručka o tom, jak vychovat soustředěného
a sebevědomého psa.
PUTNA, Martin C. - Homosexualita v dějinách české kultury: Kniha představuje první
souborné zpracování tématu homosexuality
v české kultuře, konkrétně v literatuře, výtvarném umění, divadle a filmu.
STRUNECKÁ, Anna - Varovné signály očkování: Profesorka Strunecká, autorka bestselleru „Doba jedová”, nabízí v nové knize
o očkování srozumitelným a jasným způsobem
vysvětlení mechanismů imunity a důsledků
vakcinace.
ZAORALOVÁ, E.; PROKOPOVÁ, A. - Eva
Zaoralová. Život s filmem: Rozhovory Aleny

Prokopové s filmovou novinářkou a překladatelkou, dlouholetou uměleckou ředitelkou
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech.
Knihy pro dětské čtenáře
BARTOS, Erika - Bambulín a Berunka: Přichází za vámi kamarádi, které znáte z televize
- beruška Berunka a šnek Bambulín.
BREZINA, Thomas - Dům pekelného salamandra: Sehraná čtyřka kamarádů si chce
společně užít prázdniny, ale zdá se, že je pronásleduje zlý duch...
BŘEZINOVÁ, Ivona - Natálčin andulák: Malá
Natálka by chtěla mít svůj mobilní telefon. Nejen
tak pro nic za nic, ale aby byla jako maminka.
Ta si mobilem pořád s někým povídá a na Natálku nemá čas...
GLOVER, David - Tajemná jeskyně. Dobrodružná matematika: Staň se hrdinou ve světě čísel: Prožij super dobrodružství při hledání
Černovousova zlata!
GROENNING, Matt - Simpsonovi. Komiksový odvaz: Nové komiksové příběhy tak
oblíbené rodiny.
CHALUPA, Jiří - Moje chytrá knížka aneb
Jak Matěj s Klárkou letěli balonem: Poutavá
knížka je určena malým čtenářům od 6 do 10
let, nebo také rodičům, kteří dětem rádi čtou.
KROLUPPEROVÁ, Daniela - Tygří trápení.
Zítra v zoo: Nová napínavá série nejen z prostředí zoologické zahrady.
McDONALD, Alan - Rošťák Bertík. Uuuf!:
Další kniha nezbedných příhod rošťáka Bertíka,
jehož ztřeštěné nápady děsí všechny dospělé
beze špetky smyslu pro humor.
MILER, Zdeněk - Krtek a televize: Šnek přivezl ve svém domečku zvířátkům televizi, a tak se
dívají, dívají a dívají ... Až zarostou
bujným plevelem. Pomůže Krtek
svým kamarádům?
NOVIK, Naomi - Vítězství orlů:
Ústředním tématem 5. svazku
temerairské série je válka s Napoleonem, kterému se konečně
podařilo uskutečnit invazi do Británie.
SCHULD, K. M. - Na stavbě:
Knížka z naučné řady knih pro
nejmenší, ve které den za dnem,
stránku za stránkou a obrázek
za obrázkem poznávají a objevují svět.
ŠEDIVÁ, Tereza - Životní příběh
mimina s velkou hlavou: Hlavním hrdinou je mimino s enormně
velkou hlavou, která se stane terčem pozornosti okolí...
VOPĚNKA, Martin - Spící město: Vydejte se na dobrodružnou
cestu do světa, kde všichni rodiče
spí a kde začíná nemilosrdný boj
o přežití dětí ve světě ostatních
dospělých.
ZELENKA, Zdeněk - Kouzla
králů: Knižní podoba výpravné
televizní pohádky o nebezpečných nástrahách a velké lásce
odvážného Tadeáše a princezny
Mariany.
Další knižní novinky a fond
knihovny na
www.info.knihovna.cz nebo
www.knihy.mks.holesov.cz
IŽ
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VÝROČÍ - ŘÍJEN 2012
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974
1. 10. Mezinárodní den seniorů, od roku 1991
(OSN)
1. 10. Světový den vegetariánství, od roku 1978
(Mezinárodní vegetariánská unie)
1. 10. Světový den architektury (1. pondělí v říjnu), od roku 1985 (Mezinárodní svaz architektů)
2. 10. Světový den nenásilí, slaví se od roku
2007 v den narození Mahátmy Gándhího (OSN)
4. 10. Světový den zvířat, slaví se ve svátek
sv. Františka z Assisi, patrona zvířat
5. 10. Světový den učitelů, vyhlášen roku 1994
(UNESCO)
9. 10. Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969
(OSN)
10. 10. Světový den duševního zdraví (OSN)
10. 10. Světový den proti trestu smrti, vyhlášen
2003
10. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních
katastrof (2. středa v říjnu), vyhlášen 1989
(OSN)
13. 10. Světový den hospiců (2. sobota v říjnu)
15. 10. Mezinárodní den bílé hole, svátek zrakově postižených lidí, slaví se od roku 1964
16. 10. Světový den výživy, výročí založení
organizace pro výživu a zemědělství v roce
1945, slaví se od roku 1981 (OSN)
17. 10. Světový den za odstranění chudoby,
od roku 1992 (OSN)
18. 10. Evropský den boje proti obchodování
s lidmi, od roku 2007 (Evropská komise)
20. 10. Den stromů, poprvé v USA 1872, na českém území 1906, tradice obnovena v roce 2000
24. 10. Den Organizace spojených národů
(OSN), připomenutí začátku platnosti Charty
OSN v roce 1945, slaví se od roku 1947
24. 10. Světový den pro rozvoj informací, slaví
se z rozhodnutí OSN od roku 1972
28. 10. Státní svátek ČR - Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918
31. 10. Světový den spoření
31. 10. Den UNICEF
VÝROČÍ
1. 10. 1897 Zemřel ŠMÝD Tóma, folklorista,
dialektolog; spolupracovník V. Praska a F. Bartoše; působil v Přerově, Skřipově a ve Zborovicích (*1838) - 115. výr. narození
2. 10. 1977 Zemřel KRÁL František, kulturně-osvětový pracovník, publicista, překladatel
a archivář; působil v Kroměříži a v Moravské
Ostravě; propagoval kulturní styky s Polskem
a anglosaskou oblastí (*26. 8.1887) - 35. výr. úmrtí
3. 10. 1952 Zemřel ČERVINKA Innocenc
Ladislav, historik, konzervátor, muzejní pracovník, archeolog, numizmatik, redaktor časopisu
Pravěk; působil v Brně a v Uherském Hradišti;
zajímal se o dějiny Velké Moravy (*1. 2. 1869
v Břestě) - 60. výr. úmrtí
4. 10. 1977 Zemřel BENEŠ Jan, pedagog,
kulturní historik, muzejní pracovník, filolog,
numizmatik, archeolog; zabýval se hlavně balkánskými provinciemi Římské říše; působil
v Hranicích na Moravě, v Olomouci, v Litovli
a v Brně (*1. 6. 1934) - 35. výr. úmrtí
5. 10. 1912 Narozen DRÁBEK Jan, právník,
hudebník a národopisný pracovník; spoluzakladatel sboru Hlahol Slušovice - 100. výr. narození
6. 10. 1922 Narozen HAVLÍČEK Bedřich,
pedagog, historik, etnograf; zabýval se historií
Valašska a Těšínska; organizoval a realizoval
etnografický folkloristický výzkum na Valašsko-

kloboucku; byl redaktorem časopisu Těšínsko
(+16. 1. 1994) - 90. výr. narození
7. 10. 1922 Narozen ŠKRANC Vladimír,
akademický malíř a grafik; vystudoval VŠUP
Praha; působil v Kroměříži a ve Zlíně; pro děti
napsal knihu „Bylina od černé žluny“ a o malíři
Kobzáňovi knihu „O Janíčkovi malérečkovi“
(+1. 6. 1999) - 90. výr. narození
8. 10. 1927 Narozen SYSEL František, pedagog, akademický malíř a restaurátor; odborně
publikuje; je řazen mezi naše nejlepší restaurátory; působí v Kroměříži - 85. výr. narození
9. 10. 1902 Narozen KUTĚJ Oskar, folklorista, sběratel lidových písní, lidových pohádek
a pověstí; narodil se v Ublu; působil ve Velkých
Karlovicích; spolupracoval se souborem písní
a tanců Lipta v Liptále (+ 30. 6. 1993) - 110.
výr. narození
10. 10. 1857 Narozen PECK Eduard, pedagog, vlastivědný pracovník, sběratel lidové
slovesnosti, holešovský kronikář; vydal knihu
„Okresní hejtmanství holešovské“, v rukopise
zůstaly knihy „Valašské národní písně a říkadla“
a „Valašské národní pohádky z Vizovic“, doplnil vydání písní F. Bartoše; narodil se ve Vrahovicích u Prostějova, dětství prožil ve Štípě
u Zlína, vystudoval arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži a učitelský ústav v Brně; jako učitel
působil ve Vizovicích, v Holešově, v Domaželicích a v Kroměříži; během života nashromáždil
množství národopisného materiálu; v roce 1889
uspořádal v Holešově ze svých sbírek výstavu
starožitností, tj. první národopisnou výstavu
na Moravě; zabýval se i archeologií a numizmatikou (+23. 1. 1931) - 155. výr. narození
11. 10. 1947 Zemřel HLOBIL Jaroslav, spisovatel, autor knih s náboženskou tematikou;
působil v Uherském Brodě (*9. 1. 1880) 65. výr. úmrtí
12. 10. 1902 Zemřel SOVA Jan, historik;
působil v Bystřici pod Hostýnem (*5. 6. 1822)
- 110. výr. úmrtí
13. 10. 1937 Narozen KADERKA Antonín,
malíř a grafik; působí na Valašsku - 75. výr.
narození
14. 10. 1952 Narozen GOMBÁR Eduard,
autor odborné literatury, historik-arabista se zaměřením na novodobé dějiny islámských zemí;
pochází z Hranic na Moravě - 60. výr. narození
15. 10. 1887 Zemřel JAVŮREK Antonín,
sbormistr, skladatel mužských sborů, operet,
vokálních mší aj.; působil v Kroměříži (*13. 6.
1834) - 125. výr. úmrtí
16. 10. 1947 Zemřel NOVOTNÝ Antonín, pedagog, skladatel, sbormistr, sběratel
moravských lidových písní (*17. 4. 1858) 65. výr. úmrtí
17. 10. 1902 Narozen PAVLINEC Karel
Vladislav, duchovní, překladatel; překládal
dílo anglického spisovatele Sinclaira Lewise; působil v Prusinovicích (+24. 12. 1949) 110. výr. narození
18. 10. 1997 Zemřela OMELKOVÁ Františka,
učitelka, spisovatelka, básnířka, publikovala v časopisech; autorka několika románů,
povídek a bajek pro děti; žila v Otrokovicích
(*5. 3. 1907) - 15. výr. úmrtí
19. 10. 1947 Zemřel ČERNÝ Václav, malíř; působil na Moravském Slovácku; náměty
pro svou tvorbu čerpal z války, lidového života a zvyků, z dějin a z bible (*17. 1. 1872) 65. výr. úmrtí
20. 10. 1947 Zemřel ZAORÁLEK Jaroslav,
překladatel a jazykovědec (*22. 12. 1896
ve Spytihněvi, okr. Zlín) - 65. výročí úmrtí

21. 10. 1932 Narozen GALÍK Josef, vysokoškolský pedagog, literární historik a kritik,
prozaik; autor skript „Česká literatura po roce
1945“; narodil se v Rackové a působil v Malenovicích, v Olomouci a ve Zlíně (+3. 11. 1999
ve Zlíně) - 80. výr. narození
22. 10. 1957 Zemřel ŠAMÁNEK Josef, pedagog,
organizátor hudebního života v Hulíně a v Kroměříži (*14. 1. 1880 v Kroměříži) - 55. výr. úmrtí
23. 10. 1947 Narozen BLAŽEK Jan, zlínský
pedagog a malíř; realizoval výzdobu mnoha
kulturních domů a dalších veřejných budov 65. výr. narození
24. 10. 1992 Zemřel JOKL Jan, učitel, interpret lidových písní, koncertní zpěvák, sbormistr
Podhoranu; zakladatel chlapeckého pěveckého sboru na chlapecké škole v Holešově; od
r. 1936 člen Pěveckého sdružení moravských
učitelů; poslední léta své pedagogické činnosti
prožil v Brně (*3. 8. 1916) - 20. výr. úmrtí
24. 10. 1867 Narozen ŠULA Stanislav, hudební pedagog a sbormistr; působil ve Chvalčově
Lhotě, v Holešově, v Kroměříži a v Rajnochovicích (+19. 6. 1932) - 145. výr. narození
25. 10. 1907 Narozen ŠVACH Karel Prokop,
teolog, překladatel, redaktor; působil v Olomouci (+15. 1. 1975 v Lukově) - 105. výr. narození
26. 10. 1857 Narozen ZEDNÍK Theodor, malíř;
bratr řezbáře Aloise Zedníka; působil a zemřel
v Kroměříži (+8. 4. 1887) - 155. výr. narození
27. 10. 1952 Narozena KUPKOVÁ Iva, malířka; kroměřížská rodačka; od r. 1984 žije a pracuje v Paříži - 60. výr. narození
28. 10. 1857 Zemřel KRAMOLIŠ Josef Lucián
Ondřej, folklorista z Rožnova pod Radhoštěm;
sbíral literární folklor na Rožnovsku - zapisoval
pohádky, pověsti, dětské hry, pastýřské scény
aj. (*7. 1. 1827) - 155. výr. narození
29. 10. 1762 Zemřel ROTTAL František Antonín, mecenáš umění; na své holešovské
panství zval malíře, sochaře a architekty; ve
30. letech 18. století se jeho zámek v Holešově
stal kulturním centrem, kde se pěstovala italská
opera, v zámku bylo vybudováno divadlo a v zámeckém parku byla přírodní scéna (*1690) 250. výr. narození

Fr. Ant. Rottal.
30. 10. 1932 Narozen NOVOSAD Josef, kronikář, filolog, vlastivědný pracovník z Podhradní
Lhoty; působil v Holešově - 80. výr. narození
31. 10. 1927 Zemřel KOZÁNEK Emil, organizátor hudebního života ve svém rodišti v Kroměříži;
přítel A. Dvořáka, V. Nováka a dalších hudebních
skladatelů (*12. 5. 1856) - 85. výr. úmrtí
IŽ
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Mladí vzpěrači vyhráli v tělocvičně policejní školy
Třetí kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání uspořádali
holešovští vzpěrači v sobotu 22.
září. Soutěž se konala v tělocvičně
policejní školy a od rána až do odpoledne se bylo na co dívat. Mladší
žáci ve věku 10 - 12 let soutěžili
v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem a v předvedení vzpěračské
techniky „na krásu“, starší žáci ve
věku 13 - 14 let závodili v trhu

Josef Janalík soutěžil v trhu.

a nadhozu. Mladí vzpěrači předváděli pěkné výkony v atletických
disciplínách, ti starší se zdárně
poprali s činkou a ověřili si, že
správná technika a držení těla jsou
v těchto letech důležitější než síla.
Domácí vzpěračský potěr obhajuje z loňského roku titul mistrů
ČR a své kvality potvrdilo družstvo
mladších žáků i v tomto kole, když
zvítězili s velkým náskokem a připravili si dobrou pozici do finálových kol. Soutěžili ve složení Pavel
Brázdil, David Kolář a Jan Kolář,
který dosáhl nejlepšího výkonu
soutěže a překonal osobní rekordy
v trojskoku a hodu medicinbalem.
V kategorii starších žáků byly
k vidění výkony na hranici českých
rekordů, které předvedl Petr Mareček z Boskovic. Tento závodník si
v úterý 18. 9. ve svých 14 letech
odbyl křest na mistrovství světa
do 17 let v Košicích a v Holešově
předvedl při 52 kg tělesné hmotnosti 90 kg v nadhozu. Nejvýrazněji tak pomohl družstvu z Boskovic
k 1. místu v soutěži. Na druhém
místě se umístili vzpěrači ze Zlína
a třetí místo obsadili domácí závodníci TJ Holešov ve složení Josef
Janalík, Kryštof Krosnář, Michal
Vychodil a Daniel Kolář.
Daniel Kolář

Úspěšné družstvo mladších žáků z Holešova.

Přijďte mezi nás
Další kolo ligové soutěže mladých vzpěračů proběhne opět v Holešově 27. října a na své následovníky se přijede podívat i úspěšný
olympionik a bývalý holešovský závodník Jirka Orság. Rádi bychom
na této soutěži přivítali také nové adepty tohoto sportu. Nebojte se
přijít mezi nás, čeká na vás atletická průprava, nácvik techniky cvičení
a dýchání, správné držení těla a také řada soutěží po celé republice
i v zahraničí. Tréninky jsou po domluvě kterýkoliv den v týdnu od
16.00 v tělocvičně policejní školy, kontakt 737 665 114.
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Nekompletní DFK prohrál vysoko v Hovoranech
ZEMAS Hovorany - DFK Holešov 5:1 (4:1)
K dalšímu zápasu odjížděl Holešov opět
v nekompletní sestavě, tentokrát bez čtyř hráček základní sestavy, a začátek zápasu tomu
bohužel nasvědčoval. Už v 5. minutě prohrávali
hosté o dvě branky. Hostující celek překvapivě
zvedl hlavu a začal i v improvizované sestavě
hrát pěknou kombinační kopanou. Holešovu se
jeho snaha ve 22. minutě vyplatila: Kučerová
utekla středem hřiště, přihrála Ditě Hovořákové
a ta krásnou kolmicí poslala do šance Kristýnu
Zichalovou, která se přesně trefila placírkou 1:2. Domácí celek však byl stále nebezpečnější.

Stoperky hostí statečně bojovaly, ale občas
vyráběly nepřesnosti, které vyplývaly z jejich
neznalosti hry na tomto postu. Holešov trpěl
nesouladem středové dvojice; Ditě Hovořákové
začaly brzy docházet síly a Veronika Kučerová
sice hrála na velkém prostoru a získala řadu
míčů, ale často zapomínala bránit, a vytvářela
tak prostor pro ofenzivu Hovoran. To se projevilo v 33. minutě, kdy při její absenci ve středu
hřiště přišel faul Simony Šustáčkové a z trestného kopu se přes nepříliš dobře postavenou
zeď opět trefila domácí kanonýrka; další branku
přidala o čtyři minuty později. Po přestávce
opadl tlak domácích i tempo. Hra se vyrovnala,
ale Hovorany přesto v 60. minutě skórovaly po nesmyslné přihrávce Hovořákové k vlastní
brance zvýšili domácí na 5:1. V 72. minutě
odstoupila hovoranská střelkyně a obrázek
hry se rázem změnil - Holešov zvedl hlavu
a i při nepříznivém stavu se pokoušel výsledek
zkorigovat, Denisa Baranová se přesunula
do zálohy a zvýšila údernost útočení, avšak
ze tří šancí se neujala ani jedna, a tak hosté
odjeli s krutým výsledkem, i když jejich hra byla
velmi sympatická a výkony mnoha děvčat jsou
příslibem do budoucna. Mrzet může bojující
dívky přístup některých jejich spoluhráček, jež
svou absencí celek výrazně oslabily.
Sestava: Kasalová, Fojtová, Baranová,
Šustáčková, Kozlanská, Rybenská, Kučerová,
Hovořáková, Zichalová, Šefránková, Polášková. Branka: Zichalová. Střídala: Víznerová.
Nejlepší hráčka: Denisa Baranová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Pozvánka
Místní organizace ČSSD Holešov
zve občany města Holešova na

Diskusní arénu
zaměřenou na celostátní
i regionální témata, mj. církevní
restituce, řešení nezaměstnanosti
v regionu Zlínského kraje, zdravotní
a sociální politika státu, dopravní
obslužnost atd.
Přítomni budou vrcholní představitelé
ČSSD včetně kandidáta na prezidenta
Jiřího Dienstbiera a další hosté z řad
Parlamentu České republiky.
Diskusní aréna se uskuteční
v úterý dne 9. 10. 2012
v době od 14.00 hod. do 15.30 hod.
na náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově.
Srdečně zvou pořadatelé
a MO ČSSD Holešov

< Hráčky obou týmů při nástupu
před zápasem.

Holešovské holky doma vyhrály
FK Holešovské holky : FC Vysočina Jihlava 2:1 (2:1)
Domácí nastoupili k utkání proti loňskému vítězi soutěže s cílem
napravit nešťastnou prohru z Horních Heršpic v sestavě Gulánová - Vlčková, Voždová, Holcová, Houdková - Mrázková, Kovaříková, Jankůjová,
Novosadová (Heglasová, Tiefenbachová) - Šilhárová, Šebestová.
Domácí celek vstoupil do utkání velmi aktivně a v prvních dvaceti
minutách zatlačil hosty do defenzivy. První velkou šancí byl rohový
kop Šebestové, po kterém zakončovala Jankůjová do tyče. Domácí se
přesto ujali vedení, když po křídle unikla Šilhárová, která tvrdou ranou
neomylně zakončila. Po dvaceti minutách hry převzali iniciativu hosté.
Jihlava však již tradičně doplácela na absenci včasného kvalitního
zakončení, a tak udeřili z brejku domácí, když po přihrávce Kovaříkové
opět zakončila Šilhárová.
Hosté i po druhé inkasované brance pokračovali v kombinační
ofenzivní hře, která nakonec vyústila ve snížení, když si centr z levého
křídla srazila hlavou do vlastní sítě Houdková.
Do druhé půle vstupovali domácí se snahou zlepšit defenzivní činnost celého družstva, což se bohužel příliš nedařilo. Domácí se spoléhali
na brejky. Hosté svoji vytrvalou převahu jen zřídka přetavovali v zakončení, a když Gulánová natřikrát zneškodnila dalekonosnou dělovku jihlavské
záložnice, skončilo utkání šťastným vítězstvím domácích v poměru 2:1.
Slavomír Bednář

Nová exkluzivní služba
v Salonu „Karolína“ Holešov
- Permanentní make-up, technika vlásky.
Získáte naprostou přirozenost dnešní moderní ženy.
- Mikrojehličkování - microneedling

Kontakt: Zdenka Konečná, 601 371 476.
http://www.permanent-makeup-vlasky.wz.cz/
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Fotbalisté SFK Elko vzali Valachům šest bodů
Modrá hvězda Vigantice - SFK Elko
Holešov
0 0:0 1
Hráčům Holešova se podařilo poprvé za
dobu svého působení v krajském přeboru dovézt tři body z Vigantic. I přesto odjížděli opět
bez některých hráčů, kteří nastupují v základní
sestavě. Chyběli Roubalík, Olša, Bačík a Barták. Na střídání tak měl trenér Mandík pouze
mládí.
Velká šance Holešova přišla již ve třetí
minutě. Křenek šel sám na brankáře, ten jej
fauloval, ale rozhodčí přivřel obě oči, když
ohodnotil brankáře domácích pouze žlutou kartou, i když za sražení měla být jasná červená.
V 10. minutě se předvedl bravurním zákrokem
holešovský Krejčí. Pak se hra odehrávala až
do 30. minuty mezi šestnáctkami. Obě mužstva hlavně nechtěla udělat chybu, za kterou
by pykala. Ve 39. minutě Marek napřáhl ze 30
metrů, ránu pod břevno však brankář vytáhl na
rohový kop. Vzápětí Holešov zahrával ještě dva

rohové kopy, ale početná návštěva Vigantických
v první polovině branku neviděla.
Ve druhé půli opět začali lépe hosté a dobrými přihrávkami se dostávali do šancí. V 51.
minutě do ulice přihrával Matulík na Urubu, ten
unikl obránci a střílel k tyči přes celou bránu. Míč
se sice odrazil od tyče do pole, tam ale dobíhal
Křenek, který vsítil první a jak se později ukázalo jedinou branku zápasu - 0:1. Utkání řídila
před 200 diváky trojice rozhodčích Veselský,
Prokop a Krajča. Příští utkání sehraje Holešov
na domácím hřišti na Střelnici. Soupeřem bude
vedoucí celek Boršice. Holešov: Krejčí - Matulík, Ohlídal, Charuza, Očadlík - Sumec, Sedlařík,
Münster, Marek - Křenek, Pumprla. Střídali - 30.
minuta za Sumce Uruba, 72. minuta za Sedlaříka Machálek, 89. minuta za Křenka Chovanec.
Trénér - Zdeněk Mandík.
SFK Elko Holešov - FC Vsetín
3 2: 0 0
Na domácím hřišti museli hráči Holešova
plně bodovat. Soupeř se po většinu utkání

spokojil s ubráněním nízkého skóre a Holešov
po většinu utkání opět mnoho šancí zahazoval.
Klid pro domácí přinesla až branka Křenka
v 15. minutě - 1:0. Ve 36. minutě střelu Charuzy
brankář vyrazil na roh. O minutu později opět
ránu Pumprly brankář Sedlák vyrazil na další
rohový kop.Ve 39. minutě se už však Pumprla
trefil. Zpoza šestnáctky podstřelil brankáře 2:0. Ve druhém poločase domácí zahazovali
další šance. V 78. minutě přišla nejhezčí akce
utkání. Míč prošel přes tři hráče do ulice na
Pumprlu a ten přehodil brankáře - 3:0. Slušně
hrané utkání s jednou žlutou kartou na každé
straně za mluvení řídila trojice arbitrů Stodůlka,
Chlevištan, Kneisl před 110 diváky.
Sestava: Pospíšil - Matulík, Barták, Roubalík, Charuza - Marek, Sedlařík, Münster,
Olša - Pumprla, Křenek. Střídali - 83. min. za
Olšu - Sumec, 85. min. za Křenka - Uruba,
88. min. za Sedlaříka - Očadlík.
(hr)

KHL se nehraje jen v Rusku, ale také na Kroměřížsku
„Věřím, že se jednou sklouzneme i v Holešově,“ říká hokejista
Už druhým rokem reprezentuje celek HC Gators město Holešov v amatérské soutěži nazvané
Kroměřížská hokejová liga (KHL)
- neplést s věhlasnější východoevropskou Kontinentální hokejovou
ligou, která v česku používá stejnou zkratku. Gators se tak připojili

Gators, za který hraji já. Hokej hraji
od svých šesti let, kdy mě rodiče
poprvé přivedli na zimák, který jsem
měl v Brně přímo před domem. Tým
HC Gators Holešov se dal dohromady před sezonou 2011/2012.
Tento nápad vznikl v hlavě Michala
Novotníčka a René Poláška a vý-

do těla. Nárazy na mantinel a podobně tvrdé kontakty v KHL neuvidíte. Respektive pokud ano, tak
jsou trestány vyloučením. Druhým
rozdílem je částečná otevřenost
soutěže pro bývalé aktivní hráče,
a to nejen z dorosteneckých a juniorských kategorií.“
Kde hráváte a bavíte se
o tom, že byste jednou třeba
chtěli hrát přímo v Holešově?
„Domovský zimák je pro
všechny týmy KHL v Kroměříži,
neboť záštitu nad celou ligou má
HK Kroměříž. Bylo by fajn si jednou
zahrát v Holešově a věřím, že se
třeba jednou sklouzneme…“
Kolik osobně tě taková sezóna stojí?

„Vzhledem k tomu, že hraji
i za HC Třebětice, tak se mi částka za tento můj koníček násobí.
A z koníčka je naráz kůň. Částka je
v řádu tisíců a to k tomu sem tam
musím přičíst i cenu nové hokejky,
nebo jiné části výstroje. Na druhou
stranu je pro mě hokej hlavně stále
zábavou a svým způsobem i odreagováním od všedních starostí.“
Vloni jste skončili poslední.
Jaké cíle máte letos?
„Logicky bych měl odpovědět,
že chceme vyhrát, ale s ohledem
na kvalitu soupeřů je na místě si dávat postupné cíle. Určitě nechceme
opakovat výsledek z naší premiérové sezony.“
Za rozhovor poděkoval F. Sovadina

Milan Jonák ze střídačky sleduje dění na ledě.
k hokejistům Žop, kteří mají v KHL
již větší zkušenosti. Jedním z hokejistů HC Gators je také Milan
Jonák, kterému jsme položili několik otázek.
Hokej se zdá být pro Holešov spíše netradičním sportem.
Jak dlouho hraješ a jak se vlastně váš tým dal dohromady?
„Hokej v Holešově není zase
tak netradičním sportem. První základnou pro spoluhráče a vlastně
i některé protihráče byl tým HC
Holajka. Zde se dostávali a dostávají na led hráči týmů, které jsou
registrované v nějaké regionální
hobby lize. V Přerově například hrají Záhorskou hokejovou extraligu
týmy HC Trachea Holešov a HC
Třebětice. V Kroměřížské hokejové lize (KHL) to jsou HC Žopy, TJ
Sokol Chomýž a tým HC Holešov

sledkem byl mix hráčů z týmů hrajících už zmíněnou soutěž v Přerově
a kluků, kteří hokej sem tam hrají
pro radost.“
Jaký je zhruba věkový průměr a jaké profese se na ledě
potkávají?
„Věkový průměr je 33 let. Profesně jsme myslím dobře poskládaný renesanční tým, od každého
něco. Ale abych řekl pravdu, tak
nám jedna profese, myslím, chybí.
A tou je doktor, myslím lékař. Ten
by se někdy hodil.“
Hokej je docela tvrdý sport.
KHL má ale, pokud vím, v tomto
ohledu specifická pravidla.
„Pravidla KHL jsou opravdu
svým způsobem specifická. Nejvýraznějším rozdílem mezi KHL
a ostatními hobby ligami v regionu
je to, že je omezená fyzická hra
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo
Holešovsko č. 16/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Létající Čestmír“, která zaznívá v interpretaci Michala Davida v seriálu Létající
Čestmír. První vylosovanou
výherkyní je Petra Chmelařová z Holešova, druhým
výhercem je L. Pospíšil ze
Zahnašovic - oba si pochutnají v restauraci Kanada
Holešov.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné
vstupenky do kina Svět
Ladislavu Drábkovi a Miroslavu Kovářovi - oba jsou
z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
Michal David.
gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička
jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém českém (pohádkovém) filmu zaznívá?
„… Vím jedno návrší, zámek nádhernej, z nejhezčích pohádek
ho znám, stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomálu, povětří přijde
k duhu princeznám…“
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.

Pozvánka na Myslivecké slavnosti
a Svatohubertskou mši svatou v Holešově
Myslivecká sdružení z Holešovska ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holešov
a hudebními tělesy - Holešovskými trubači
a Holešovským chrámovým sborem - se rozhodla obnovit i v našem regionu prastarou tradici pořádání Svatohubertských mší svatých jako
každoroční slavnostní setkávání myslivců, jejich
pozastavení v době vrcholící lovecké sezóny,
zamyšlení nad duchovním rozměrem myslivosti a péče o přírodu vůbec a možná i přidání
duchovního rozměru do hektické činnosti snad
každého myslivce v době začínajících honů,

naháněk, regulace stavů spárkaté zvěře i péče
o zvěř, jejího přikrmování, medikace a dalších
prospěšných aktivit.
Záměr uspořádání Svatohubertské mše
se nakonec rozrostl do podoby mysliveckých
slavností, které by měly zaplnit celé nedělní
dopoledne - uniformovaní myslivci ze všech
okolních vesnic by se měli shromáždit před
farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově, uspořádat průvod s loveckými
trofejemi, krátkou přehlídku loveckých psů,
koncert lovecké hudby, troubení na lesnice -

lovecké rohy. Během Svatohubertské mše sv.
bude provedena slavná Hubertská mše B dur
P. Vacka a J. Selementa, a to spojenými silami
Holešovských trubačů, trubačů ZUŠ Potštát
a Holešovského chrámového sboru. Po skončení mše budou potom všichni její návštěvníci
pozváni na další vytrubování před kostelem
a menší pohoštění.
Všechny zájemce o krásnou hudbu, myslivost, přírodu a tisícileté tradice zveme do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v neděli 4. listopadu od 9.30 hodin.

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava
Piláta Indie 2010 - zámek
• Od úterý 11. 9. výstava Letní iluze 10,
tradiční výstava holešovských výtvarníků
potrvá do 28. 10. - zámek
• Do konce října výstava obrazů Rudolfa Seiferta
- kavárna Cinema

kronikáře E. Pecka, účinkují Malé divadlo
MěK a Corda Magico - Městská knihovna,
od 17 hod.
• Pátek 5. 10. Eva a Vašek, koncert oblíbeného
dua - TYMY, od 18 hod.
• Pátek 5. 10. Hrobka s vyhlídkou, černá komedie v podání holešovského souboru Divadlo 6. května - zahrada holešovského
zámku (jen za příznivého počasí), od 20 hod.
KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Sobota 6. 10. Všetulský den, tradiční všetulské
• Čtvrtek 4. 10. Literárně-hudební podveoslavy - areál a okolí TYMY, od 9 hod.
čer ke 155. výročí narození holešovského • Neděle 7. 10. Svatá čtveřice, komedie ČR
- kino Svět od 17.30
a 19.30 hod.
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V zámecké galerii je v těchto dnech k vidění
výstava Letní iluze X. Foto Robert Rohál
• Čtvrtek 11. 10. Co dochovala paměť a veselé
pohádky a povídky - křest knihy T. O. Machače
- Městská knihovna, od 17 hod.
• Čtvrtek 18. 10. Láska a párečky, divadelní
komedie s pražskými herci - kino Svět
od 19 hod.
• Pátek 19. 10. IX. podzimní módní party pro
ženy, moderuje známý herec M. Šimůnek
- R Club Všetuly, od 19.30 hod.
RR

