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Co vy na to, pane starosto?
Které skutečnosti ovlivnily výsledky voleb ve 
Zlínském kraji a jakou roli v nich podle vás se-
hrála strategická průmyslová zóna v Holešově? 
Co vy na to, pane starosto?    

„Výsledky krajských voleb jsou podle mě odra-
zem celostátní centrální politiky. Lidé dali najevo, že 
se jim nelíbí korupční kauzy a také některé reformní 
kroky vlády, které jsou pro řadu občanů nepříjemné. 
Osobně si myslím, že holešovská průmyslová zóna 
nehrála při rozhodování voličů téměř žádnou roli  

a že si na ni nikdo při samotné volbě ani nevzpomněl. Jsem přesvědčený  
o tom, že kontinuita rozvoje průmyslové zóny v Holešově zůstane zacho-
vána i po krajských volbách. Vítězná ČSSD má na její další směřování 
podobný názor a stejně jako ODS je si vědoma toho, že se musí zaplnit 
investory. Vedení města Holešova proto plánuje okamžitě po ustavení 
nové krajské rady intenzivní jednání o dalších krocích v této oblasti jak 
s nově zvolenými představiteli Zlínského kraje, tak s vedením společnosti 
Industry Servis ZK, která průmyslovou zónu spravuje.“  

(sov)   

Ovlivní volby zónu?

Holešov (frs) - Výstavba pod-
chodu pod jihovýchodním obchva-
tem ve směru na Přílepy by mohla 
začít v průběhu první poloviny příš-
tího roku. Zároveň by měla začít 
také výstavba cyklostezky kolem 
kasárenského plotu ve směru na 
Přílepy až po těleso jihovýchodní-

Podchod nakonec bude

Chystá se koncert pro Holešov

ho obchvatu. Svým rozhodnutím 
to umožnili na svém posledním 
jednání holešovští zastupitelé.  
S podchodem na Přílepy se při-
tom původně při stavbě obchvatu 
nepočítalo.

Podrobnosti na str. 2 

Holešov (rr) - Koncert pro Ho-
lešov - Španělské variace proběhne 
28. října ve velkém sále holešov-
ského zámku. Vystoupí na něm 
Holešovský dětský sbor Moravské 
děti. Koncert bude obohacen o pro-
jekci krátkého filmu z mezinárodní 
soutěže sborů ve španělském Can-

tonigros, odkud sbor přivezl zlato. 
Zdaleka to však nebude jediný kon-
cert, na kterém populární pěvecké 
těleso vystoupí. Ještě do konce 
roku Moravské děti zazpívají na 
několika koncertech ve Zlíně, a to 
společně s Filharmonií Bohuslava 
Martinů Zlín. Více na str. 15 a 17.

Holešov (frs) - K výrazné re-
dukci počtu holešovských zástupců 
v krajském zastupitelstvu dojde po 
letošních volbách. Zatímco dopo-
sud měl Holešov v tomto samo-
správném orgánu čtyři zástupce, 

Počet krajských zastupitelů z Holešova se výrazně sníží
nově jej bude zastupovat pouze 
jeden občan. Stal se jím sociální 
demokrat Ludvík Urban, který byl 
členem zastupitelstva i v minulém 
volebním období. Již před volbami 
bylo zřejmé, že na základě umís-

tění na volebních kandidátkách 
pravděpodobně neobhájí své po-
sty ani Rudolf Seifert (Starostové  
a TOP 09) ani Ludmila Štaudne-
rová (KSČM) ani Vojtěch Jurčík 
(KDU-ČSL). Kromě zastupitele  

Urbana měla reálnou šanci do-
stat se do zastupitelstva ze šes-
tého místa kandidátky ODS také 
Gabriela Hradilová. Vzhledem ke 
špatnému výsledku její strany však 
nakonec mandát nezískala.       

 V letošních krajských volbách došlo v Holešově ke změně dvou volebních okrsků. Jedním 
z nich byl volební okrsek č. 6, který se přestěhoval z mateřského centra Srdíčko do Domu 

s pečovatelskou službou na Novosadech. Foto František Sovadina

• ČSSD volby vyhrála, stejně však vý-
razně ztratila.

• V Holešově komunisté předběhli 
 lidovce. 

• Voličům nejspíše průmyslová zóna 
v žaludku neleží. 

Více informací str. 3

Holešov (sov) - Volby do Zastupitelstva 
Zlínského kraje proběhly bez větších potíží  
a v jejich průběhu nebyly zaznamenány žádné 
incidenty, nesrovnalosti či stížnosti. Potvrdila 
to vedoucí Odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu v Holešově Zdeňka Konopec-
ká. Jak dodala, výsledky všech okrsků v rámci 
města byly sečteny v sobotu 13. listopadu 
patnáct minut po sedmnácté hodině.   

Volby proběhly 
v klidu a bez incidentů
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Holešov (frs) - V první polo-
vině příštího roku by mohla začít 
výstavba cyklostezky kolem kasá-
renského plotu ve směru na Příle-
py až k jihovýchodnímu obchvatu 
města. Součástí této stavby by měl 
být i podchod pod touto komuni-
kací. Na svém posledním jednání 
to schválilo Zastupitelstvo města 
Holešova. 

„Při přípravě stavby jihový-
chodního obchvatu byly projekto-
vány dva podchody - podjezdy pro 
cyklisty. Podchod na cyklostezce 
Holešov–Žopy je nyní realizován, 
podchod na budoucí cyklostezce 
do Přílep byl z investice vyřazen 
z důvodu nutných úspor finančních 
prostředků. Projektová dokumen-
tace podchodu směrem na Příle-
py je hotová, současně je vydáno 
platné stavební povolení, stavba 
ovšem nebyla součástí výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby,“ 
stojí v důvodové zprávě, kterou 
měli zastupitelé k dispozici. 

Zastupitelé dali zelenou stavbě cyklostezky a podchodu
V průběhu předchozích měsí-

ců však proběhlo několik velmi slo-
žitých jednání představitelů města 
Holešova za přítomnosti holešov-
ských poslanců Parlamentu ČR, 
zástupců obce Přílepy, Ředitelství 
silnic ZK, dodavatele stavby ob-
chvatu a Státního fondu dopravní in-
frastruktury ČR a výsledkem je po-
měrně příznivé řešení. „V případě, 
že se podaří zrealizovat všechny 
potřebné kroky v daných termínech 
- zpracovat potřebné projektové do-
kumentace podle podmínek SFDI, 
zajistit potřebná územní a stavební 
řízení na stezku včetně souhlasů 
na cizích pozemcích, zajistit potřeb-
ná výběrová řízení na dodavatele 
stavby a v neposlední řadě obdržet 
dotaci ze SFDI, to vše v termínu 
do konce února 2013 - výstavba 
smíšené stezky pro cyklisty a pěší 
od Holešova po ochvat včetně 
podchodu se uskuteční v průběhu 
jarních měsíců 2013,“ uvedl vedoucí 
odboru investic, silničního hospo-

dářství a údržby města Stanislav 
Julíček.  Část prostředků na inves-
tici by měl zaplatit zmíněný Státní 
fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

ČR. Předpokládané celkové nákla-
dy na stavbu činí zhruba 15 milionů 
korun, z toho 6 až 7 milionů by 
zaplatilo město Holešov.

Výstavba podchodu pod jihovýchodním obchvatem ve směru na Žopy 
je v plném proudu. Nyní se zdá, že podobná stavba by se měla začít 

budovat pod stejnou silnicí ve směru na Holešov. 

Holešov (frs) - K výraznému omezení neoficiální objízdné trasy 
z Holešova do Dobrotic vedoucí přes Žopy dojde v těchto dnech. Ho-
lešovsku to potvrdil Libor Doležel z farmy Jali, která v tomto prostoru 
hospodaří. „Vlivem uzavření hlavního tahu silnice Holešov–Dobrotice 
vznikla neúnosná situace na  komunikaci Dobrotice–Žopy v množství 
průjezdu motorových vozidel a tím k ničení soukromého majetku vozidly, 
která mají jasně stanovenou objízdnou trasu. Protože se tato komunika-
ce nachází v prostoru zemědělského podniku a prochází soukromými 
pozemky, bude na této komunikaci omezen provoz závorami. Těmito 
závorami bude možno projet pouze s platnou čipovou kartou nebo po 
zaplacení nájemného v místě závor ve výši dvaceti korun,“ uvedl Libor 
Doležel. Podrobné podmínky průjezdu jsou uvedeny na webových 
stránkách www.zopy.cz. 

Na objížďce přes Žopy budou závory

Společnost Tepelné hospodářství Holešov 
spol. s r. o.  upozorňuje případné zájemce o pro-
nájmy bytových a nebytových prostor, aby své 
žádosti pro rok 2012 podávali od měsíce ledna 
2012 písemně v kanceláři správy nemovitostí 
u paní Ing. Jitky Riemerové. Žádosti podané v roce 
2011 a dříve koncem roku 2011 končí. Na každý 
další kalendářní rok je nutno podat žádost znovu. 
Podrobné informace o nabízených prostorách 
získáte na  internetové adrese www.thholesov.cz.

Pronájem bytových  
a nebytových prostor

Na stavbě jihovýchodního ochvatu se intenzivně pracuje. Nejvíce pak 
u koupaliště, kde se zvedá nájezd na most přes železnici. 

Region (pch) - Zajímavé je 
srovnání výsledků krajských voleb 
jednotlivých stran ve městech v okolí 
Holešova (Holešov, Hulín, Kroměříž, 
Bystřice pod Hostýnem a Fryšták). 
V rámci těchto pěti měst totiž dosáh-
ly na nejlepší umístění strany ODS 
a ČSSD právě v Holešově. Naopak 

Srovnání volebních výsledků
téměř nejhorší umístění měla v Hole-
šově KDU-ČSL. To v sousední Bys-
třici tato strana slavila triumf. Druhý 
nejlepší výsledek z těchto pěti měst 
měli v Holešově komunisté (za Hu-
línem) a zemanovci (za Fryštákem). 

Detailní výsledky přináší ná-
sledující tabulka:

V pátek dne 19. října 2012 dojde ke změně provozní doby 
v Odpadovém centru v areálu Technických služeb Holešov, s. r. o. 
v Květné ulici v Holešově. Otevřeno bude v době od 7 do 10.30 hodin 
a od 11 do 14 hodin. 

(lb)

Změna v odpadovém centru

  Kraj Holešov BPH Hulín Kroměříž Fryšták 

  2012 2012 2012 2012 2012 2012 

ČSSD 21,73 25,83 22,06 24,14 20,64 20,95 

KSČM 16,08 20,93 15,93 26,52 20,77 10,79 

KDU-ČSL 18,31 11,83 33,5 11,94 11,82 18,88 

ODS 9,49 10,4 6,65 10,16 9,64 8,96 

Starostové 10,09 8,33 5,27 4,75 8,37 12,85 

SPOZ 7,21 8,62 4,74 6,09 7,33 9,36 
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Zlínský kraj (frs) - Vítězem voleb do Zastu-
pitelstva Zlínského kraje se stala Česká strana 
sociálně demokratická (ČSSD) se ziskem 21,73 
procenta. Navzdory prvenství strana utrpěla 
oproti minulým volbám výraznou ztrátu. V roce 
2008 jí totiž ve volbách dalo svůj hlas 35,4 pro-
centa voličů. Na druhém místě se překvapivě 
umístila KDU-ČSL, která se zlepšila z 13,35 
procenta v roce 2008 na 18,31 procenta. Výrazný 
úspěch zaznamenala také Komunistická strana 
Čech a Moravy (KSČM), která obdržela 16,08 
procenta, zatímco v roce 2008 pouze 11,18. 
Na čtvrtém místě skončili Starostové a TOP 09 
pro Zlínský kraj se ziskem 10,09 procent. Sta-
rostové a nezávislí pro Zlínský kraj měli v roce 
2008 ještě bez tehdy neexistující strany TOP 
09 téměř identický výsledek - 10,08 procenta.  
Až na pátém místě skončila se ziskem 9,49 
procenta Občanská demokratická strana (ODS). 
Přitom v roce 2008 získala strana 21,96 procen-
ta. Pětiprocentní hranici ve Zlínském kraji ještě 
překročila se ziskem 7,21 procenta Strana Práv 
Občanů ZeMANOVCI, která v době  minulých 
voleb ještě neexistovala. Ve Zlínském kraji se 
dostavilo k volbám 40,34 procenta voličů.

ČSSD v kraji vyhrála, stejně však výrazně ztratila

Premiéru měl i nový vo-
lební okrsek v budově 
základní umělecké školy, 
kam byl přestěhován ze 
sousední budovy zruše-
né střední odborné školy. 
Foto F. Sovadina  

Holešov (frs) - Lepší výsledky 
než na celokrajské úrovni zazna-
menaly v Holešově největší poli-
tické strany. ČSSD i KSČM zde 
byly lepší o více než čtyři procenta.  
Rovněž zemanovci měli v Holešo-
vě zhruba o 1,5 procenta vyšší pod-
poru než v rámci Zlínského kraje. 

V Holešově komunisté předběhli lidovce
Holešovská ODS pak byla lepší své 
krajské úrovně o necelé procento. 
Naopak výrazně horší byla v Hole-
šově KDU-ČSL, která v Holešově 
oslovila o bezmála sedm procent 
méně voličů než na krajské úrovni.  
V Holešově přišlo k volbám 40,04 
procenta voličů.

Česká strana sociálně demokratická 25,83 
Komunistická strana Čech a Moravy  20,93  
KDU-ČSL  11,83  
Občanská demokratická strana  10,40  
Strana Práv Občanů ZeMANOVCI   8,62  
STAN a TOP 09 pro Zlínský kraj  8,33 
Lékaři a odbor. za ozdr. kraje 3,04  
ZVUK 2012   2,11 
Česká pirátská strana  1,53 
Strana zelených  1,11

Pořadí stran v krajských volbách v Holešově 
(uvedeny strany, které získaly více než jedno procento hlasů) Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vám, voličům volebního uskupení Starostové a TOP 09 pro 
Zlínský kraj, poděkovat za projevenou důvěru a podporu v letošních vol-
bách do krajského zastupitelstva. Dá se zjednodušeně říci, že výsledek 
voleb reflektuje na současnou společenskou a politickou situaci, ale Vy 
jste svými hlasy dokumentovali, že je třeba zodpovědně přistupovat 
k budoucnosti naší země. Současná ekonomická situace u nás, v Evropě 
i ve světě nám nedovoluje více zatěžovat veřejné rozpočty, a proto je 
nutné respektovat „finanční zodpovědnost“ a některé úsporné programy. 
A navíc nepodléhat nerealistickým slibům.

Osobně také děkuji za preference a Vaše důvěra je pro mě zá-
vazkem. Je velice dobře, že jste se zúčastnili říjnových voleb a vyjádřili 
svými hlasy své přesvědčení. 

Srdečně děkuji a těším se na setkávání s Vámi.
Rudolf Seifert

Poděkování za podporu v krajských volbách

Výrazným předvolebním tématem letošních 
voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje se sta-
la (ne)existence strategické průmyslové zóny. 
Dalo se očekávat, že aktuální problémy spojené 
s touto krajskou investicí promluví do voličských 
preferencí minimálně v Holešově a blízkém okolí. 
Stalo se tak skutečně? Podívejme se na volební 
výsledky z hlediska vztahu významných stran 
k průmyslové zóně.  

Spojovat špatné výsledky ODS s odporem 
vůči průmyslové zóně by bylo velmi odvážné. 
Strana platila především za své vládní angažmá 
a nejspíše také za velkou koalici s ČSSD na úrov-
ni kraje. Je pravděpodobné, že kvůli této velké 
koalici výrazně ztratila také ČSSD. V Holešově 
však obě strany získaly více hlasů než na kraj-
ské úrovni, z čehož lze při troše zjednodušení 
vyvodit, že jejím voličům z Holešova zóna zase 
až tak v žaludku neleží.  

V krajské vládě je již však dlouhá léta také 
KDU-ČSL.  Představitelé strany přitom byli 
„u toho“ také na jiných úrovních. Přesto však 

Voličům nejspíše průmyslová zóna v žaludku neleží
lídr strany Jiří Čunek podrobil těsně před volbami 
holešovskou zónu tvrdé kritice. Voliči, vyber si. 
V kraji lidovci uspěli, v Holešově výrazně méně. 
Osobně v tom žádnou logiku neumím najít.   

veřejní kritici průmyslových aktivit jižně od města. 
Strana získala v rámci kraje 7,21 procenta a je 
pravděpodobné, že svého úspěchu dosáhla ze-
jména díky dvěma osobnostem - Miloši Zemanovi 
a Františku Čubovi. Mimochodem  bude jistě 
zajímavé sledovat, jak bývalý šéf slušovického 
agrokombinátu uspěje se svým nápadem posta-
vit v části průmyslové zóny skleníky a pěstovat 
v nich zeleninu a květiny. V Holešově SPOZ sice 
získala o jedno a půl procenta více než na krajské 
úrovni, z toho však nelze usuzovat téměř nic. To 
z volebního výsledku KSČM určitě ano. Ve svém 
volebním programu pod titulkem Co změníme 
uvádí tato doposud opoziční strana následující: „…
zajištění strategických investorů pro strategickou 
průmyslovou zónu v Holešově…“  Podotýkám 
jen, že KSČM volilo v Holešově 20,93 procenta. 

Ať se na to dívám z kteréhokoliv konce, 
protest proti strategické průmyslové zóně v Ho-
lešově jsem ve výsledcích právě skončených 
voleb rozhodně nevyčetl. 

František Sovadina

Jedinou partají, na které by snad mohl být 
zřetelněji vysledován odpor vůči strategické 
průmyslové zóně, je Strana Práv Občanů Ze-
MANOVCI (SPOZ). V regionu se vyhranila proti 
této investici a z Holešova za ni kandidovali dva 
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Holešov (frs) - Stoprvní narozeniny oslavila 
v minulých dnech obyvatelka holešovského cen-
tra pro seniory (CPS) Anežka Šipulová. Přímo 
do jejího pokoje jí začátkem měsíce přišli popřát 
hlavně hodně zdraví představitelé města a také 
vedoucí pracovníci centra. 

Anežka Šipulová se narodila 2. října 1911 
v Oseku nad Bečvou, kde žila do 21 let. Pochází 
z pěti sourozenců. Matka jí zemřela již v 7 letech. 

Hodně zdraví přišli popřát stojednaleté 
Anežce Šipulové také starosta města Pavel 
Svoboda společně s místostarosty Rudolfem 
Seifertem, Jaroslavem Chmelařem a také 
ředitelkou centra pro seniory Ivanou Bozdě-
chovou. Foto František Sovadina

Nejstarší občanka CPS nikdy nedržela žádnou dietu

Po absolvování obecné školy začala sloužit 
u bohatých lidí a starala se také doma o hospo-
dářství. Později pracovala ve Svitu a následně 
zůstala v domácnosti. Měla dvě děti, dceru 
a syna, který již zemřel. Radost jí dělají také tři 
vnuci, jedna vnučka a sedm pravnuků. Starala 
se o ně až do svých 85 let. Ráda vařila, pekla 
a celé prázdniny trávila s vnuky na chatě. Během 
života byla společenská, ráda tančila a chodila 
s manželem na plesy. Věnovala se také pletení, 
šití, vyšívala obrazy a ubrusy. „V současné době 
sleduje hodně televizi, hlavně pořady o vaření, 

taky čte červenou knihovnu. Často ji navštěvuje 
rodina, hlavně dcera. U nás v zařízení je spoko-
jená, snaží se zapojovat do různých aktivit. Přes 
léto jezdila s doprovodem na invalidním vozíku 
do parku, účastní se také koncertů a společen-
ských akcí,“ uvedla klíčová pracovnice centra 
Šárka Klimková, které se o nejstarší klientku 
pravidelně stará. 

A jaký že je recept na dlouhověkost podle 
Anežky Šipulové? V životě prý nedržela žádnou 
dietu. Důležité je podle ní dobré jídlo, dobrá 
nálada a velká rodina.

Vsetín (sov) - Krajské oceně-
ní za dlouhodobou a dobrovolnou 
práci s mládeží, kterému se věnuje 
ve svém volném čase, dostala v le-
tošním roce také vedoucí Pionýrské 
skupiny Dr. Mirko Očadlíka v Holešo-
vě Jarmila Vaclachová. V mramoro-
vém sále vsetínského zámku převzala 
ve čtvrtek 4. října spolu s dalšími oce-
něnými od představitelů Zlínského 
kraje pamětní medaili, pamětní list 
a upomínkové předměty. Slavnost-
ního setkání se zúčastnili také navr-
hovatelé oceněných. Jarmilu Vacla-
chovou navrhla ředitelka Českého 
červeného kříže v Kroměříži Alice 
Juračková a svým podpisem tento 
návrh podpořil také bývalý starosta 
Holešova Zdeněk Janalík. Ve svém 
návrhu Juračková kromě jiného 
poukázala na skutečnost, že paní 
Vaclachová pracuje s dětmi od svých  

Jarmila Vaclachová dostala ocenění za práci s dětmi a mládeží
14 let. „Její pilná práce nesestává jen 
z pořádání táborů. Je i velmi aktivním 
dobrovolníkem v realizaci mezinárod-
ních i charitativních projektů, sportov-
ních i víkendových akcí a mnohých 
dalších. Svou zálibu dokázala paní 
Vaclachová propojit pracovně do role 
ředitelky SVČ Holešov,“ uvedla Alice 
Juračková ve své nominaci.

Na Odbor školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Zlínského 
kraje bylo letos doručeno celkem 42 
nominací na ocenění, z nichž vybí-
rala odborná komise. Výběr proběhl 
na základě předem stanovených kri-
térií, jimiž byly dlouhodobá činnost, 
více oblastí zájmového zaměření, 
práce s dětmi a mládeží ohrožený-
mi sociálním vyloučením, působení 
v iniciačních a poradních orgánech 
a publikační činnost související s vol-
nočasovými aktivitami.

Slavnostního předání ocenění Jarmile Vaclachové se zúčastnil také 
místostarosta Holešova Rudolf Seifert a navrhovatelka Alice Juračková.

Region (red)  - Deset  barev-
ných obrazů ozdobí nemocniční 
pokoje pracoviště dlouhodobé in-
tenzivní péče (DIP) ve 12. pavilonu 
zlínské Krajské nemocnice T. Bati,  
a. s. Obrazy namalovaly děti z první-
ho stupně 3. Základní školy v Hole-
šově pod vedením učitelek výtvarné 
výchovy. Téma měly volné, takže 
na obrazech formátu A2 jsou napří-
klad postavy, budovy, zvířata nebo 
květiny. „U nás leží pacienti přeložení 
z ARO, kteří vyžadují intenzivní péči. 
Jsou tu tedy hospitalizováni delší 

dobu. Napadlo mě, že bychom jim 
mohli nemocniční prostředí trochu 
zpříjemnit a volba padla na obráz-
ky malované dětmi. Oslovila jsem 
proto učitelky z 3. Základní školy 
v Holešově, kterým se nápad líbil 
a výsledkem je 10 nádherných obra-
zů,“ řekla Tereza Koníčková, vrchní 
sestra ARO, pod které DIP spadá. 
„Děti malovaly opravdu s chutí. To, 
že jejich obrazy jsou pro nemocné, je 
hodně motivovalo. Těšilo je, že i ony 
mohou někomu takto pomoci,“ sděli-
la paní učitelka Lenka Antonovová.

Učitelky Bc. I. Dvořáková  a Mgr. L. Antonovová předaly staniční sestře DIP 
a vrchní sestře ARO T. Koníčkové 10 barevných obrazů, které namalovaly 
děti pro nemocné. Foto Karla Havlíková    >

Děti malovaly obrazy pro nemocné ležící v krajské nemocnici
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Přijaté usnesení č. 228/2012 
- N 2717 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  uzavření veřej-
noprávní smlouvy mezi Městskou 
policií Holešov a obcí Rymice o vý-
konu některých činností za účelem 
provádění měření rychlosti vozidel 
dle předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Antonín Zalabák, velitel Měst-
ské policie Holešov. Termín: ZM 
24. 09. 2012.  

Přijaté usnesení č. 229/2012 
- N 2718 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit 1. postup 
přípravy obnovy veřejného 
osvětlení ve městě Holešově  

 Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 24. září 2012
a jeho místních částech. 2. zařadit 
300.000 Kč do rozpočtového 
opatření na přípravu akce. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 24. 09. 2012.  

Přijaté usnesení č. 230/2012 
- N 2719 Rada města Holešova  
I  zrušila výběrové řízení na veřej-
nou zakázku „Komunikace Květ-
ná Holešov“ z důvodu neuzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem, 
II schválila vypsání nového výbě-
rového řízení na veřejnou zakáz-
ku „Komunikace Květná Holešov“. 
K podání nabídky budou oslove-
ny firmy: 1. PSVS, a.s., odštěpný 
závod 6, Skály 870, Tlumačov 2. 
RIS-MONT, s.r.o., Slanica 379, 

Zlín-Louky 3. Správa a údržba 
silnic, s.r.o., K Majáku 5001, Zlín  
III  jmenovala členy a náhradníky 
hodnoticí komise pro vyhodnocení 
nabídek: členové: - Ing. Stanislav 
Julíček - Ing. Aleš Trněný - Libor 
Liška, náhradníci: - Mgr. Ivo Mi-
chálek - Milan Roubalík - Monika 
Partyková.  Zodpovídá: Ing. Aleš 
Trněný. Termín: bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 231/2012 
- N 2721 Rada města Holešova   
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit 1. výstavbu 
cyklostezky od Holešova po ob-
chvat II/490 včetně podchodu 
dle předloženého postupu a 2. 
zařadit 150.000 Kč do rozpočto-

vého opatření na přípravu stav-
by. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 24.09.2012.

Přijaté usnesení č. 232/2012 
- N 2658 Rada města Holešova 
vzala na vědomí informaci tajem-
níka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 10. září 2012.     

Přijaté usnesení č. 233/2012 
- N 2732 Rada města Holešova 
vzala na vědomí rezignaci Bc. 
Renaty Lochmanové na funkci 
členky Rady města Holešova.              

Pavel Svoboda
starosta města            

Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu      

Holešov (frs) - Profesionální hasiči smě-
ny „C“ stanic Holešov, Bystřice pod Hostýnem  
a Kroměříž spolu se členy jednotek sboru dobro-
volných hasičů Holešov a Prusinovice si v úterý 
2. října v dopoledních hodinách mohli prověřit 
svou připravenost a součinnost při likvidaci po-
žáru ve vícepodlažním objektu určeném pro 
seniory. „Taktické cvičení našich jednotek bylo 
provedeno v součinnosti a za účasti vedení  
a personálu Centra pro seniory (CPS) v Hole-
šově na Kroměřížsku,“ uvedl mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje Libor Netopil. 

Podle námětu cvičení byl v 9.30 hodin 
prostřednictvím elektronického poplašného 
systému zaznamenán vznik požáru v prostoru 
kulturní místnosti čtvrtého nadzemního podlaží. 
Následně obsluha vrátnice oznámila vznik po-
žáru na tísňovou linku 150.

„Úkolem vyslaných jednotek hasičů bylo 
provést průzkum objektu, evakuaci a záchranu 
osob, a to ve spolupráci s personálem zaří-
zení. Pro lokalizaci a likvidaci požáru museli 
hasiči mimo dopravní a útočné vedení vytvořit 
také přívodní vedení od blízkého podzemního 
hydrantu. K hasebnímu zásahu byla použita  
i výšková technika s jedním útočným proudem 
směrovaným na vnější plášť objektu. Celý zásah 
byli hasiči nuceni provést v dýchací technice,“ 
uvedl mluvčí hasičů. Účelem cvičení bylo také se-

Hasiči evakuovali seniory, naštěstí pouze cvičně

známit hasičské jednotky s objektem, možnostmi 
evakuace po jeho vnitřním a vnějším požár-
ním schodišti a prověřit připravenost personálu  
k řešení tohoto typu události. Prověřeny byly také 
organizační a řídící činnosti velitelů. K výraznému 
posunu v oblasti protipožárního zabezpečení 

v holešovském CPS dojde také díky nedávnému 
rozhodnutí holešovského zastupitelstva. Jak 
jsme informovali již v minulém čísle, zastupitelé 
vyčlenili na svém zářijovém zasedání deset 
milionů korun na odstranění závad požárně 
bezpečnostního řešení v CPS.

 V námětu hasičského cvičení byla i evakuace osob. Namísto klientů centra však hasiči
vynášeli některé členy personálu. Foto HZS Zlínského kraje

Aktivně pracující součástí Sboru dobrovol-
ných hasičů v Holešově jsou i Mladí hasiči, 
kteří sdružují děti ve věku od 6 do 11 let. 
V současné době hledají do svých řad nové 
kamarády a kamarádky. Zájemci se mohou 
informovat každý čtvrtek od 16 do 18 ho-
din v hasičské stanici v Bořenovské ulici.

Zahrádkáři z Dobrotic uspořádali po roč-
ní odmlce podzimní výstavu ovoce, zeleniny 
a květin na tradičním místě v areálu Sádku. 
Ukázka výpěstků a produktů byla veřejnos-
ti zpřístupněna předposlední zářijový víkend  
a školy z blízkého okolí ji měly možnost navštívit 
ještě následující dva dny.  

Prostory dobrotické spole-
čenské místnosti, kde se odehrává 
většina kulturních akcí, byly vhod-
ně a vkusně doplněny rozmanitými 
výtvarnými pracemi místních dětí  
a ukázkou kreativní tvořivosti dospě-
lých. Zajímavým přínosem výstavy 
byla dozajista soutěž o nejkrásnější 
jablíčko, kterou i letos vyhrál jeden  
z místních pěstitelů. 

Závěrečná ochutnávka moštu 
a domácího jablečného koláče byla 

Dobrotičtí se pochlubili svými výpěstky
pro přítomné žáky vítanou odměnou. A co my 
dospělí? Já jsem dostala domácí rajský protlak 
a kolegyňka povidla. No uznejte sami, neměli 
jsme se báječně? Velké poděkování patří orga-
nizátorům i vystavovatelům.

Barbora Winklerová

Zahrádkářskou výstavu v Dobroticích 
navštívili také žáci 2. Základní školy. >
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Přijaté usnesení č. 81/2012 - N 
1016 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo předložený a uprave-
ný program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 24. 
září 2012.  
Přijaté usnesení č. 82/2012 - N 
1019 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo ověřovateli 
zápisu Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. 
Jaroslava Chmelaře.   
Přijaté usnesení č. 83/2012 - N 
1022 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Ing. Pavel Karhan, Libor 
Liška a MUDr. Lenka Dúbravčí-
ková. 
Přijaté usnesení č. 84/2012 - N 
1025 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informaci 
tajemníka městského úřadu o 
plnění usnesení Zastupitelstva 
města Holešova ze dne 25. červ-
na 2012.  
Přijaté usnesení č. 85/2012 - N 
1028 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informaci 
starosty města o činnosti orgánů 
města od posledního jednání Za-
stupitelstva města Holešova. 
Přijaté usnesení č. 86/2012 - N 
1059 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí písemné 
sdělení PaedDr. Zdeňka Jana-
líka, kterým se vzdává funkce 
starosty města Holešova ke dni 
24. 09. 2012.   
Přijaté usnesení č. 87/2012 - N 
1055 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo doplnění programu 
o nový bod - volba starosty města 
Holešova a člena rady města.  
Přijaté usnesení č. 88/2012 - N 
1051 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo  volební komisi 
ve složení: předseda Josef Bar-
tošek a členové Miroslav Kunc 
a Jaromíra Čajková.  
Přijaté usnesení č. 89/2012 - N 
1052 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo veřejný způsob hla-
sování při volbě starosty a člena 
rady města.  
Přijaté usnesení č. 90/2012 - 
N 1053 Zastupitelstvo města 
Holešova zvolilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, Pavla 
Svobodu starostou města.  
Přijaté usnesení č. 91/2012 - N 
1054 Zastupitelstvo města Holešo-
va zvolilo v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, členem rady města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka.       
Přijaté usnesení č. 92/2012 - N 
1046 Zastupitelstvo města Hole-
šova I schválilo realizaci inves-
tiční akce „Odstranění hlavních 
závad požárně bezpečnostního 
řešení na Centru pro seniory Ho-
lešov“. Toto usnesení nahrazuje 
usnesení č. 260/2011 a 333/2011. 
II pověřilo vypsáním výběrové-
ho řízení na akci „Odstranění 

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 24. září 2012
hlavních závad požárně bezpeč-
nostního řešení na Centru pro 
seniory Holešov“ Radu města 
Holešova. Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezod-
kladně.   
Přijaté usnesení č. 93/2012 - N 
1047 Zastupitelstvo města Hole-
šova neschválilo investiční záměr 
předložený společností FUeRTeS 
development, Brno „Revitalizace 
areálu - Stavebniny - Holešov - To-
vární ul.“, který by měl být částečně 
realizován na pozemcích města 
Holešova.  Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 94/2012 - N 
1057 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo 1. postup pří-
pravy obnovy veřejného osvět-
lení ve městě Holešově a jeho 
místních částech a 2. zařazení 
300.000 Kč do rozpočtového 
opatření na přípravu akce. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 95/2012 - N 1058 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo 1. výstavbu cyklostezky od 
Holešova po obchvat II/490 včetně 
podchodu dle předloženého postu-
pu a 2. zařazení 150.000 Kč do 
rozpočtového opatření na přípravu 
stavby. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 96/2012 - N 
1048 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo odpis pohle-
dávek za pronájem bytových a 
nebytových prostor a za služby 
spojené s jejich užíváním dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Dušan Leško Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 97/2012 - N 
1031 Zastupitelstvo města Hole-
šova I schválilo přidělení veřej-
né zakázky na poskytnutí úvěru 
40 mil. Kč pro financování akce 
„Jihovýchodní obchvat města“ 
společnosti Česká spořitelna,  

a. s., a II pověřilo starostu města 
podepsáním předložené úvěrové 
smlouvy.  Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 98/2012 - N 
1042 Zastupitelstvo města Ho-
lešova I vzalo na vědomí roz-
počtové opatření Rady města 
Holešova č. 7/2012. II schválilo     
rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 8/2012 dle předloženého 
a doplněného návrhu v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Zodpoví-

dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.     
Přijaté usnesení č. 99/2012 - N 
1056 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy mezi Městskou policií 
Holešov a obcí Rymice o výkonu 
některých činností za účelem pro-
vádění měření rychlosti vozidel dle 
předloženého návrhu. V případě, 
že Zastupitelstvo obce Rymice 
neschválí uvedenou veřejnoprávní 
smlouvu, pozbývá toto usnesení 
platnost. Zodpovídá: Antonín Za-
labák, velitel Městské policie Ho-
lešov. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 100/2012 - N 
1032 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo podle § 85 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení), v platném 
znění, dodatek č. 1 ke „Smlouvě 
o partnerství při jednotném po-
řízení a správě Územně ana-
lytických podkladů na území 
Zlínského kraje a společném 
postupu směřujícím k zadání 
veřejné zakázky“ v předloženém 
znění.  Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 101/2012 - N 
1033 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo 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 předlože-
ných návrhů.  Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 102/2012 - N 
1034 Zastupitelstvo města Ho-
lešova přerušilo projednávání 
zprávy týkající se zveřejnění 
záměru směny částí pozemků 
společnosti INTEA SERVICE 
s městem Holešovem. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 103/2012 - N 
1035 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo prodej části městského 
pozemku p.č. 1038/6, vodní plocha, 
o výměře cca 80 m2, k.ú. Všetuly, 
MVDr. Zbyňku Miklíkovi, bytem Ho-
lešov, za kupní cenu 50 Kč/m2 + ná-
klady s prodejem spojené. Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 30. 10. 
2012. Po marném uplynutí uvede-
né lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 104/2012 
- N 1036 Zastupitelstvo měs-
ta Holešova schválilo 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 na-
byvatelem pozbývá toto usne-
sení platnost. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  

Pokračování na str. 7

Zastupitelstvo města Holešova udělilo bývalému starostovi 
Zdeňku Janalíkovi u příležitosti jeho odchodu z funkce starosty 
města „Pamětní plaketu města Holešova“. 

Foto František Sovadina   

Program regenerace památek 
byl schválen

Holešov (sov) - Zastupitelstvo města Holešova schválilo „Program 
regenerace městské památkové zóny (MPZ) a podpory památek  
v Holešově“ platný pro roky 2012–2015. Program reaguje na již 
provedené práce na obnově zejména hlavních památek (zámek, 
farní kostel, areál trinitářského kláštera) a na nové problémy, které 
vyvstaly v předcházejícím období. Podrobný materiál je doplněn výčtem  
a stručnou definicí historicky či architektonicky cenných budov, které 
nejsou kulturními památkami, evidovanými v ústředním seznamu 
kulturních památek. Jejich zařazením do programu se zvýší možnost 
získání státních dotačních zdrojů na opravy a rekonstrukce. Podrobně 
o celém programu píšeme na stranách  8 a 9.
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Město Holešov připravuje v souladu s pří-
slušným zákonem prostřednictvím speciální 
firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana 
Šindeláře, SeRVIS 3xD, Olomouc v období 
od 15. října 2012 do 30. listopa-
du 2012 podzimní etapu speciální 
ochranné deratizace na veřejném 
prostranství města Holešova.

Firma použije k deratizaci mo-
derní preparáty s účinnými antiko-
agulačními látkami, schválenými 
krajskou hygienickou stanicí. Nízká 
koncentrace účinné látky, její se-
lektivní účinek na hlodavce a odborné kladení 
nástrah omezují možnost otravy lidí a domácích 
zvířat. Tyto prostředky obsahují speciální hořkou 
látku, kterou hlodavci nevnímají, ale odrazuje 

Ve městě začala podzimní etapa deratizace
necílové organismy, včetně dětí. Přesto z pre-
ventivních důvodů doporučujeme občanům zvý-
šenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka 
prudce jedovaté, mohou však poškodit zdraví. 

Preparáty jsou používány ve formě 
barevných granulí nebo zrna. Ba-
revnost by mohla lákat především 
malé děti, nenechávejte je v průběhu 
deratizační akce bez dozoru. Obrací-
me se rovněž na chovatele psů a ko-
ček, aby zabránili zvířatům přístupu 
k nástraze i k uhynulým hlodavcům. 
V případě podezření, že přes veškerá 

opatření vaše zvíře pozřelo návnadu, navštivte 
s ním neprodleně veterinárního lékaře. 

Boj proti přenašečům infekčních one-
mocnění škodlivými hlodavci může být 

účinný, jen pokud je deratizační opatření 
prováděno pravidelně a důsledně. Z tohoto 
důvodu žádáme všechny občany, organiza-
ce a podnikatele na území města Holešova 
o maximální spolupráci a provedení dera-
tizace ve stejném termínu.

 Kromě vlastního deratizačního zásahu je 
nezbytné provést na svých nemovitostech účin-
ná opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců 
a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů 
a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby 
neskýtaly pro hlodavce úkryt a zdroj potravy. 
Nezapomeňte ani na neobydlené nebo trvale 
neužívané objekty.

Ing. Markéta Šubová,
vedoucí Odboru životního prostředí

Městský úřad Holešov

Ve dnech 17. - 20. 9. 2012 
pořádala Charita Holešov 
ve spolupráci s Diakonií 
Broumov humanitární sbírku 
šatstva. Již poněkolikáté se 
sbírka konala v prostorách 
budovy Českého zahrád-
kářského svazu v Holešo-
vě. Občané přinášeli velké 

množství nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, 
kabelky, látky a odevzdávali je našim ochotným 
dobrovolnicím. Celkové množství nasbíraných 
věcí zaplnilo 457 banánových krabic a přes 250 
velkých igelitových pytlů. Pro krabice a pytle si 
poté přijel kamion vyslaný Diakonií Broumov. 
Dárci také přispívali finančně na úhradu ná-

Podzimní sbírka šatstva byla opět úspěšná
kladů spojených s dopravou nasbíraných věcí 
do Broumova.

Jménem Charity Holešov bych chtěla 
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli na podzimní sbírku šatstva, a taktéž 
našim ochotným dobrovolnicím, které přinesené 
věci třídily a skládaly do krabic a pytlů. Děkuji 
také dobrovolníkům, kteří pomáhali při nakládce 
krabic a pytlů do kamionu Diakonie Broumov. 
Velký dík za vstřícnost a vynikající spolupráci 
patří také Českému zahrádkářskému svazu 
v Holešově, který opět zapůjčil své prostory pro 
účely shromažďování šatstva.

A na závěr informace pro občany: další 
sbírka se uskuteční na jaře příštího roku.
Gabriela Botosová, DiS., Charita Holešov

Region (bph) - V Bystřici pod Hostýnem 
otevřeli nové Centrum pro seniory (CPS) s ná-
zvem Zahrada. Nové klienty začalo zařízení 
přijímat od října. Kapacita CPS je 74 lůžek v 57 
pokojích s vlastním bezbariérovým sociálním 
zařízením a balkonem. Do konce roku 2012 
má být do centra přijato 42 klientů, kteří budou 
ubytováni v přízemí a 1. NP. Do druhého patra 
se pak od ledna 2013 postupně nastěhuje dal-
ších 32 klientů. V Centru pro seniory Zahrada 
bude žít také nejstarší občanka Bystřice pod 
Hostýnem, 99letá Anna Máchová. V centru 
pracuje celkem 45 zaměstnanců. Více informací 
najdete na www.cpszahrada.cz. 

Otevřeli nové  
centrum pro seniory

Pokračování ze str. 6 
Přijaté usnesení č. 105/2012 - N 1037 Zastupitel-
stvo města Holešova schválilo 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: bezodkladně.       
Přijaté usnesení č. 106/2012 - N 1038 Zastupi-
telstvo města Holešova schválilo prodej části 
městského pozemku p.č. 362/1, ostatní plocha, 
o výměře určené v GPL 40 m2, k.ú. Všetuly, Ja-
roslavu 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 uply-
nutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 107/2012 - N 1039 Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 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 Budějo-
vice, IČ 25733591, za kupní cenu 600 Kč/m2 + 
náklady s tímto prodejem spojené.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 108/2012 - N 1040 Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 1. prodej 
městského pozemku pod již postavenou ga-
ráží p.č. 2831/17, zastavěná plocha, o výměře 
21 m2, k.ú. Holešov, Mgr. Jaromíru Gogelovi, 
bytem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2 + 

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 24. září 2012

náklady s prodejem spojené. 2. prodej měst-
ského 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: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 109/2012 - N 1041 Zastupitelstvo 
města Holešova schválilo ukončení veřejné soutěže 
o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality 
ulice Školní řadovými rodinnými domy.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 110/2012 - N 1043 Za-
stupitelstvo města Holešova schválilo zve-
řejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 
1195/4 o výměře 61,05 m2 v budově čp. 1193, 
1194 a 1195 včetně spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu o veli-
kosti 6105/119478 a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 
6105/119478, vše k.ú. Holešov, dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 111/2012 - N 1044 Zastupitel-
stvo města Holešova schválilo prodej nebytového 
prostoru č. 1194/5 o výměře 206,36 m2 v budově 
čp. 1193, 1194 a 1195 včetně spoluvlastnické-
ho podílu na společných částech domu o veli-
kosti 20636/119478 a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 
20636/119478, vše k.ú. Holešov, Olze Skýpalo-
vé, 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 nabyvate-
lem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 112/2012 - N 1045 Zastupi-
telstvo města Holešova schválilo „Program re-
generace městské památkové zóny a podpory 
památek v Holešově“ platný pro roky 2012 
- 2015 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 113/2012 - N 1050 Zastupitel-
stvo města Holešova I vzalo na vědomí v souladu 
s ustanovením § 119 odst. 5 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, předloženou zprávu kontrolního 
výboru o výsledku kontrol provedených v I. pololetí 
2012 a II schválilo plán kontrol na II. pololetí 2012.  
Přijaté usnesení č. 114/2012 - N 1060 Zastu-
pitelstvo města Holešova pověřilo starostu 
města, aby uložil řediteli Městského kulturní-
ho střediska Holešov postupovat dle závěrů 
kontroly finančního výboru z 25. 6. 2012 a vy-
pracovat nová pravidla pro pronájem zámku 
a zahrady s termínem platnosti od 1. 1. 2013 
a předložil je k posouzení finančnímu výboru, 
a to v termínu do 1. 11. 2012.  
Přijaté usnesení č. 115/2012 - N 1061 Zastupitel-
stvo města Holešova schválilo realizaci projektu 
„Regenerace sídliště U Letiště“ dle aktualizova-
ných podmínek Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR ke dni 24. 9. 2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 116/2012 - N 1062 Zastupi-
telstvo města Holešova udělilo PaedDr. Zdeňku 
Janalíkovi u příležitosti ukončení funkce staros-
ty města „Pamětní plaketu města Holešova“.        

Pavel Svoboda v. r., starosta města                  
Mgr. Rudolf Seifert v. r., ověřovatel zápisu               

Bc. Jaroslav Chmelař v. r., ověřovatel zápisu 
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Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo Program regenerace 
městské památkové zóny (MPZ) 
a podpory památek v Holešově 
platný pro roky 2012 až 2015. Au-
torem zmíněného dokumentu je 
památkář Karel Bartošek. Právě 
v jeho kompetenci je ochrana ho-
lešovských památek. Proto jsme 
mu položili několik otázek.

K čemu program regene-
race městské památkové zóny 
slouží?

Obecně je vládním usnesením 
stanovena povinnost zpracovávat 
tento program pro všechna města, 
ve kterých se nachází památko-
vá zóna, což se týká i Holešova. 
Prakticky má díky tomuto progra-
mu město nárok na určité dotační 
prostředky od ministerstva kultury 
na opravy a úpravy kulturních pa-
mátek na území památkové zóny. 
V našem konkrétním případě pro-
gram mapuje na území Městské 
památkové zóny Holešov nejen 
kulturní památky, ale i další památ-

kově a historicky významné budovy 
a dále také kulturní památky a pa-
mátkově, architektonicky a historic-
ky významné budovy nacházející 
se v katastrálním území Holešova, 
které jsou mimo území městské pa-
mátkové zóny. Program stanovuje 

Pokud chce někdo bydlet v historickém centru, měl by

Letecký pohled na historické centrum Holešova. Foto Rudolf Pšenka

priority a úkoly při ochraně a rozvoji 
těchto nemovitostí, stanovuje zása-
dy při jejich opravách a úpravách, 
určuje rozvojové programy např. při 
označování těchto nemovitostí pro 
turisty, při regulaci reklamy v histo-
rickém centru apod.

Kolik domů v Holešově je 
zahrnuto v památkové zóně, po-
dle jakých kritérií se do tohoto 
seznamu dostaly a kdo rozho-
duje o jejich zařazení do památ-
kové zóny? 

Městskou památkovou zónu 
můžeme definovat spíš plošně. 
Jejím centrem je náměstí Dr. e. 
Beneše, její hranice probíhá stře-
dem Smetanových sadů, dále 
po obou stranách Malé ulice, 
středem náměstí Svobody, odkud 
se stáčí středem spojovací „Švéd-
ské“ uličky na Holajku a odtud 
Zámeckou ulicí po hranici celého 
zámeckého parku zpět do města 
středem ulice Partyzánská přes 
spojovací uličku se schody a přes 
Masarykovu ulici zpět do Smeta-

nových sadů. Ostatně toto území 
je například také územím, ve kte-
rém je zakázána konzumace 
alkoholu na veřejnosti. O vyhlá-
šení městské památkové zóny 
v současných hranicích rozhodla 
v roce 1990 vyhláška tehdejšího 

Jihomoravského krajského národ-
ního výboru v Brně a o případné 
změně může rozhodnout minis-
terstvo kultury, které to ale dělá 
velmi nerado.

Měly by být podle vás zahr-
nuty do památkové zóny i další 
objekty v Holešově? 

Mým soukromým názorem 
milovníka památek Holešova je, že 
do této chráněné zóny by měla být 

zahrnuta ještě Příční a Hankeho 
ulice, včetně židovského hřbitova. 
V této oblasti je sice příšerná pane-
láková budova centra pro seniory, 
ale také stará synagoga, již zmíně-
ný hřbitov a zcela unikátní řadová 
zástavba barokních domků pro 
zaměstnance holešovského vel-
kostatku, postavených Františkem 

Antonínem, hrabětem z Rottalu, 
v dnešní ulici Hankeho. Právě tato 
ulice je barbarsky ničena absurd-
ními novostavbami a přestavbami 
a akutně hrozí zánik posledních 
zbytků této malebné a historicky 
cenné části našeho města, aniž 
by památková péče mohla účinně 
zasáhnout.

Jaká základní omezení mu-
sejí majitelé domů zahrnutých 
do památkové zóny akceptovat?

Každý majitel nebo uživatel 
nemovitosti nacházející se v pa-
mátkové zóně má ze zákona po-
vinnost požádat orgán památkové 
péče na městském úřadě, jakmile 
zamýšlí uskutečnit jakékoliv sta-
vební úpravy této nemovitosti 
nebo změnit způsob jejího využití,  
o vydání tzv. závazného stano-
viska, které stanoví podmínky pří-

padných úprav či změn. Program 
regenerace obsahuje pasáž, která 
celkem přesně stanovuje pravi-
dla pro jakékoliv stavební úpravy 
objektů v památkové zóně. Obec-
ně lze říci, že by se neměl měnit 
vzhled nemovitostí v MPZ, měly 
by se používat klasické materiály, 
tedy v žádném případě nelze měnit 
například dřevěná okna za plasto-
vá, místo střešních tašek používat 

moderní eloxované plechové ša-
blony, měnit tvar a členění otvorů 
do fasády, tvar střechy, členění 
fasády apod.

Promítá se podle vás pa-
mátková ochrana domu do tržní 
ceny takového objektu?

To je velmi obtížné a nejedno-
značné. Na jednu stranu samozřej-
mě památková ochrana poněkud 
omezuje vlastníky nemovitostí, 
na druhou stranu se tyto nemovi-
tosti nacházejí v nejexkluzivnější 
části města, v jeho nejužším centru. 
A samozřejmě památková ochrana 
také zvyšuje společenskou prestiž 
nemovitosti. Uvedu jeden příklad. 
V Třebíči mají  památkovou re-
zervaci, tedy ještě o stupeň vyšší 
a podstatně přísnější památkovou 
ochranu bývalého židovského 
města, které je dokonce památ-
kou UNeSCO. Zatímco dříve byly 
tamější domky osídleny prakticky 
výhradně sociálně nepřizpůsobivý-
mi rodinami a tvořily jakési romské 
ghetto, po zavedení památkové 
ochrany se cena zdejších nemovi-
tostí mnohokrát zvýšila a vznikají 
zde jednak originální kavárny, ga-
lerie, obchůdky, jednak prestižní 
adresy pro komfortní bydlení.

Jak už jste však uvedl, pa-
mátková ochrana komplikuje 
majitelům domů různé opravy 
a rekonstrukce. Z titulu své 
funkce na městském úřadu s tě-
mito lidmi často jednáte. Jsou 
taková jednání náročná? 

Musím říct, že zatím jsem se 
většinou vždycky s majiteli domlu-
vil. Víte, já jsem přesvědčený, že 
pokud někdo touží po avantgard-
ním architektonickém řešení své 
nemovitosti, po křiklavých barvách, 
po prvcích „podnikatelského baro-
ka“, tak si koupí nemovitost někde 
na okraji města a tam se vyřádí. 
A pokud někdo touží po tom mít 
dům v historickém centru, kde ze 
všech stran dýchá architektura 
a umění minulých věků, spíš přivítá 
řešení odpovídající památkovému 
charakteru lokality. No a když  ma-
jitel nerespektuje omezení památ-
kově chráněného území, musí po-
čítat s citelným postihem ze strany 
státní správy.

Dokončení na str. 9

Celý Program regenerace městské památkové zóny a pod-
pory památek v Holešově platný pro roky 2012–2015  
si mohou občané přečíst na stránkách www.holesov.cz. Program 
je rovněž doplněn o spoustu hezkých fotografií. 

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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respektovat odkaz našich předků, tvrdí památkář Bartošek
Dokončení ze str. 8

Mohou mít majitelé pa-
mátkově chráněných objektů 
z této skutečnosti také nějaké 
výhody?

Samozřejmě, těch možností 
je několik. Jsou to jednak daňo-
vé úlevy pro majitele památkově 
chráněných nemovitostí, které jsou 
kulturními památkami, jednak dota-
ce  pro majitele evidovaných kultur-
ních památek z ministerstva kultury 

Program obsahuje evidované kulturní pa-
mátky nacházející se v památkové zóně. To 
jsou takové památky jako zámek s parkem, 
farní kostel, filiální kostel sv. Anny a přilehlý 
areál bývalého trinitářského kláštera, kaple sv. 
Kříže ve Smetanových sadech, morový sloup 
na náměstí, ale i nejstarší měšťanské domy 
na náměstí - č. p. 2 (s obrazem na průčelí), 
č. p. 4 („Lusarův dům“), č. p. 16 (vedle měst-
ské knihovny), č. p. 32 - bývalá první radnice 
(„Davidův dům“), č. p. 38 (bývalá záložna, 
nyní hračky), č. p. 65 v Masarykově ulici (nyní 
restaurace V Podzámčí) či Zemanova kovárna 
a zeď bývalých Masných krámů. 

Program obsahuje evidované kulturní 
památky, které jsou už mimo památkovou 
zónu. To je například stará židovská Ša-
chova synagoga, židovský hřbitov, bývalý 

na jejich opravy a rozvoj. Majitelé 
objektů na území památkové zóny, 
které nejsou kulturními památkami, 
mohou získat příspěvek na jejich 
opravy a obnovu z Fondu kultury 
Zlínského kraje.

Je podle vás současný roz-
sah památkové péče v Holešově 
dostatečný?

Realisticky řečeno, městská 
památková zóna v současných 

hranicích - bez oné Příční a Han-
keho ulice, které by si plošnou 
ochranu zasloužily - je víceméně 
dobře definovaná. Zahrnuje území, 
které má největší hustotu pamá-
tek a dalších významných objektů. 
Další domy mimo území MPZ jsou 
chráněny jako evidované kulturní 
památky. Ty ostatní, uvedené ve 
čtvrté části programu, sice chrá-
něny nejsou, ale snad právě tento 
program alespoň trochu přispěje 

k tomu, abychom je začali vnímat 
jako nemovitosti významné pro 
naše město, pro naše spoluobča-
ny, pro naši historii a přistupovali 
k jejich opravám a úpravám as-
poň s minimálním citem a úctou  
a například z některé z historických 
holešovských škol neudělali třeba 
Disneyland.

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina

Čtyři části programu regenerace městské památkové zóny
panský pivovar v Masarykově ulici a několik 
měšťanských domů - č. p. 523 na Palackého 
třídě („Buchingerův dům“), č. p. 133 na nám. 
Svobody, č. p. 185 na Holajce a kaple sv. 
Martina na konci Smetanových sadů. 

Další část programu obsahuje historicky 
či architektonicky významné domy na území 
městské památkové zóny, které ale nejsou 
evidovány jako kulturní památky. To jsou na ná-
městí Dr. e. Beneše č. p. 1 („Skuherský“),  
10 („Tučkův dům“),11 (stará radnice s průcho-
dem ke Sv. Anně), 13 („Klabusay“), 17 - Městská 
knihovna, 21 („Jemelíkův mlýn“), 23 („Balcár-
kovo“), 33 - současná provozovna J. Pospíšila,  
40 - římskokatolická fara, 67 - bývalá spořitelna, 
62 - kino Svět, 58 - finanční úřad,  59 - školní 
jídelna, 56 („Davidovo“), 55 - bývalá Moravská 
banka. Mimo náměstí je to starý židovský dům 

č.p. 103 na nám. Svobody, nejstarší dům v Ho-
lešově - bývalá bratrská škola č. p. 180 na ná-
městí Sv. Anny a dům č. p. 513 na Palackého 
třídě - nyní pobočka ČSOB. 

Poslední část programu obsahuje 
domy, které nejsou ani na území MPZ ani 
nejsou evidovanými kulturními památka-
mi, přesto mají historickou či architek-
tonickou hodnotu. Mezi ně patří většina 
holešovských škol - 1. a 2. základní škola 
ve Smetanových sadech, gymnázium, zá-
kladní umělecká škola, bývalý soud - nyní 
internát odborného učiliště, Sokolský dům, 
bývalý dům fy Kneisl („Adamovo“), admi-
nistrativní budova fy Sfinx, ony nešťastné 
rottalovské domky v Hankeho ulici, byto-
vý dům č. p. 1103 a vila č. p. 1138, obojí 
v Tyršově ulici. 

Poslední zářijový den skončil projekt Zlín-
ského kraje s názvem Otevřené brány. Díky 
němu mohli zájemci zdarma s průvodcem na-
vštěvovat 21 vybraných církevních památek 
po celém kraji.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie se 
konaly prohlídky již třetím rokem a návštěvnost 
překonala loňský počet o více než 650 zájemců. 
Prohlídku interiéru tohoto barokního kostela 
spolu s Černou kaplí a výstup na kůr absol-
vovalo 2 200 návštěvníků, z toho 82 cizinců.

V letošním roce byl poprvé do projektu 
zapojen i filiální kostel sv. Anny poblíž zámku. 
Někteří Holešované tak po mnoha letech opět 
vstoupili do tohoto kostela a dozvěděli se nejen 
informace o unikátnosti jeho výzdoby, ale byli 
seznámeni i s historií řádu trinitářů. Právě pět 
členů tohoto řádu povolal František Antonín, 
hrabě z Rottalu do Holešova, aby sloužili v nově 

Holešované znovu objevili kostel sv. Anny

Hlavní oltář ve filiálním kostele sv. Anny.

opraveném kostele pravidelně bohoslužby. 
Řada místních obyvatel ani netušila a byla 
překvapena, že u pravé strany kněžiště se 
nachází kaple, dnes označovaná jako kaple 
sv. Kosmy a Damiána, s rozsáhlou nástropní 
malbou svatých.

Návštěvnost kostela sv. Anny, která dosáh-
la 1 300 osob, sice nepřevýšila počet zájemců 
o farní kostel, ale měla význam především pro 
místní obyvatele. Někteří zavzpomínali, jak sem 
chodívali na bohoslužby, jiní byli zase rádi, že se 
mohli do kostela podívat, protože chodí denně 
okolo něj. V současnosti se v kostele sv. Anny 
konají mše svaté od července do září. 

Možnosti prohlídek využívali lidé z celé 
republiky všech věkových skupin, dále školáci 

a studenti blízkých škol či studenti dějin umění 
z vysokých škol. Jménem všech průvodců se 
už nyní těšíme na 1. květen 2013, kdy se brány 
obou holešovských kostelů opět otevřou zájem-
cům o komentovanou prohlídku jejich interiérů.

Za Římskokatolickou farnost Holešov
Radka Pilařová

Kaple sv. Kosmy a Damiána.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Stalo se již tradicí v naší mateřské škole, 
že se každoročně loučíme s létem a osla-
vujeme vládu podzimu. Pozorujeme změny  
v přírodě, učíme se pojmenovat všechny přírod-
niny, sbíráme a shromažďujeme dýně, cukety, 
kukuřici, listí, kůru ze stromů, šišky, šípky, jeřa-
biny, kaštany i žaludy, trávy, rákosí a další. Pak 
pozveme maminky, tatínky, babičky, dědečky, 
sourozence a všichni společně vyrábíme nád-
herné skřítky Podzimníčky. Všichni ochutnali 
osvěžující čaj z vlastnoručně nasbíraných šípků 
a bylinek. Bylo to báječně strávené odpoled-
ne. Naši výstavu pod velkou břízou obdivují 
všichni, kdo jdou kolem naší mateřské školy  
v Masarykově ulici.

(mj)

< Děti z mateřské školy v Masarykově ulici. 
Foto Milan Jonák

Ve školce oslavili 
vládu podzimu

Region (sov) - Loňská rozsáhlá rekon-
strukce silnice mezi zlínskou částí Mladcová 
a obcí Racková byla řádně zkolaudována. Z 
důvodu bezpečnosti silničního provozu bylo 
na této komunikaci rozhodnuto o zákazu vjez-
du vozidel delších než 12 metrů. V několika 
nepřehledných zatáčkách platí ze stejného 
důvodu omezení rychlosti. Ředitelství silnic 
Zlínského kraje rekonstruovalo tuto silnici v 
délce 3,8 kilometru. Ve zkušebním provozu 
byla tato silnice pro motoristy zprovozněna již 
na konci října 2011. 

Přes Rackovou nemohou delší vozidla
„Rekonstrukce silnice stála 20,056 milionu 

korun. Zhotovitelem stavby byla firma SKAN-
SKA, a. s., závod Brno. Pokud by měla mít tato 
silnice po rekonstrukci technické parametry, 
které by umožňovaly průjezd všech vozidel 
bez jakéhokoli omezení, znamenalo by to ne-
úměrné prodražení stavby a oddálení opravy 
o řadu let. Vzhledem k tomu, že nejde o hlavní 
silniční spojení mezi Zlínem a Holešovem, dali 
jsme přednost rychlejší opravě se zmíněnými 
omezeními provozu,“ uvedl ředitel Ředitelství 
silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
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Region (sov) - Nejbližším možným místem, 
kde si mohou Holešované nechat otestovat 
láhve s neprověřeným alkoholem, je Střední prů-
myslová škola Otrokovice. Orientační zkoušku 
alkoholu na přítomnost metanolu tady provádějí 
metodou plynové chromatografie. Je však třeba 
zdůraznit, že laboratoř není akreditovaná. 

Vzorky maximálně do obsahu půl decilitru 
je možné přinést do laboratoře školy, která je 
na Štěrkovišti, konečná MHD č. 55! Domov 
mládeže 1. Cena zkoušky jednoho vzorku je 
50 korun.

Nabízí test alkoholu
Holešov (red) - V minulých dnech začal po 

letní odmlce opět pracovat holešovský rybářský 
kroužek pro děti. První setkání se uskutečnilo  
v pátek 5. října a mladí rybáři se budou setkávat 
vždy každý pátek od 15.30 hodin v prostorách 
SVČ Tymy Holešov ve Všetulích. „Každoročně 
navštěvuje rybářský kroužek kolem 20 dětí ve 
věku od 8 do 15 let. Ty jsou rozděleny na dvě 
skupiny, a to podle toho, zdali kroužek navště-
vují prvním rokem, nebo jsou již starší,“ uvedl 
vedoucí Jiří Navrátil.  

Náplní rybářského kroužku je naučit mladé 
rybáře zvládat základní techniky rybolovu, po-

Rybářský kroužek opět zahájil činnost
znat základy rybářského řádu a zároveň je na-
učit správnému chování v přírodě. „Postupně se 
učí poznávat rostliny a živočichy, aby, až přijdou 
s prutem k vodě, poznali, co kolem v přírodě 
žije a roste a jak se co správně nazývá. Když 
například uloví rybu, měli by ji poznat, vědět, 
jakou má míru, čím se živí a jestli není chráně-
ná,“ doplnil druhý z vedoucích Stanislav Jaša.

Děti také skládají rybářské zkoušky. Konají 
se na konci března, jsou složeny zpravidla ze tří 
částí  - písemného testu, poznávání vybraných 
druhů ryb (asi 30 našich nejběžnějších druhů) 
a ze závěrečného pohovoru. 

• Prodám 4 ks zimních pneu použitých a zachovalých (dvě a dvě 
stejný vzorek), rozměr 155 70 13, cena 200 Kč/ks, tel. 736 215 833.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prusinovice (red) - Tradič-

ní Hubertova jízda se uskuteční 
v sobotu 27. října 2012  na pro-
stranství před obecním úřadem 
v Prusinovicích. Odjezd koní se 
uskuteční v 10 hodin. Občerst-
vení pro všechny zúčastněné je 

Přátele koní čeká Hubertova jízda
zajištěno. Večer se pak uskuteční 
v prusinovickém kulturním domě 
taneční zábava. K tanci, zpěvu 
a poslechu bude hrát holešovská 
skupina TeXAS. Pořadatelé zvou 
srdečně všechny přátele koní ze 
širokého okolí.

Zahnašovice (frs) - Neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje 
ve výši sedmi tisíc korun obdrželi dobrovolní hasiči ze Zahnašovic. Peníze 
jsou určeny na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů, 
která měla letos zatím šest výjezdů. Družstvo zahnašovických hasičů 
se rovněž v letošním roce stalo vítězem Podhostýnské hasičské ligy.

Kraj dal peníze hasičům

Zahnašovice (frs) - Před sa-
motným dokončením je výstavba 
systému vypouštění odpadních 
vod v Zahnašovicích. „Vybudo-
váním přečerpávacího zařízení 
budou splaškové vody odváděny 
do čisticí stanice odpadních vod 
ve Všetulích. Realizace stavby si 
vyžádala náklady ve výši šestnácti 
milionů korun, dotace z minister-

stva zemědělství činily 9 500 000 
korun, Zlínský kraj pak přispěl na 
stavbu částkou 1 600 000 korun. 
Zbytek obec financuje z vlastních 
prostředků,“ uvedl starosta Zahna-
šovic František Němec. Stavbu 
provádí akciová společnost Rovi-
na Hulín a do zkušebního provozu 
by měla být uvedena v listopadu. 

Odpadní vody půjdou do čističky

Ještě jsme se nestihli ani ve své 
nové třídě zabydlet a už jsme 17. září 
odjížděli na adaptační pobyt spoje-
ný s matematickým soustředěním 
na Rusavu. Těšili jsme se na tří-
hvězdičkový hotel Rusava, který se 
nachází v chráněné krajinné oblasti 
hostýnských hor. Hotel má dvě bu-
dovy. Ubytovali jsme se, aspoň podle 
nás, v té horší části, ale brzy jsme se 
smířili s realitou a nakonec se nám 
v hotelu moc líbilo.  Společně s námi 
na první dva dny přijela i psycholožka 
Venda ze Základní školy UNeSCO 
z Uherského Hradiště, která pro nás 
připravila spoustu adaptačních her. 
Cílem bylo naučit nás spolupracovat, 
vzájemně si pomáhat a komunikovat.

Tak jsme se adaptovali…

Do všech aktivit jsme se za-
pojili s ohromným zájmem a na-
sazením. Nejvíce se nám líbila se-
znamovací hra Mašinka a soutěže 
družstev - Risk je zisk, hra zoo, Ces-
ta a mnohé jiné. Hned první večer 
přišla na řadu noční hra, kdy jsme 

hledali slova a sestavovali z nich 
indiánské přísloví: „Nezáviď orlovi, 
že umí létat, neumí plavat jako ryba.“ 
Den uběhl jak voda. Následující ráno 
jsme zahájili rozcvičkou a po snídani 
nás čekaly další aktivity na louce.  
Aby nebyly celé dny jen „hravé“, 

a protože jsme byli zároveň i na ma-
tematickém soustředění, připravily 
pro nás paní učitelky nejrůznější 
matematické úkoly a klání.

Třetí den nás naše oblíbená 
psycholožka Vendy opustila a odjela 
na chatu Ráztoka, kde ji očekávali 

naši spolužáci ze třídy 6. A a po nich 
i ze 6. B.  

My jsme se ponořili do neko-
nečného počítání. Matematiku občas 
vystřídala fyzika s panem učitelem 
Oralem, hry na rozvoj logického 
myšlení, některé sportovní aktivity 

a po nich opět jen matematika a ma-
tematika. Ve čtvrtek jsme dokončo-
vali projekty a sbírali poslední cenné 
body do celkového hodnocení. Večer 
byla pro nás připravena velkolepá 
diskotéka, která udělala skvělou teč-
ku za naším soustředěním.

V pátek jsme se probudili 
do velkého chaosu. Všichni běhali 
po pokojích a hledali poztrácené 
věci. Nakonec jsme se přece jen 
sbalili. Zbývalo už jen vyhodnocení 
pobytu, rozdání cen a cesta domů. 
Soustředění se nám moc líbilo a už 
se těšíme na příští rok, protože ma-
tematiku prostě ZBOŽŇUJeMe!!:-)
Ester Dvořáková, Petr Křenek, 6. C

1. ZŠ Holešov
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Poslední zářijové nedělní odpoledne u há-
jenky v zámecké zahradě se nejen popíjel dobrý 
čaj od čajovníka Pythona, hrálo se na bubny 
a všelijaké nástroje, děti se brouzdaly travou 
a sportovaly v anglicko-francouzském duchu 
v rytmu pétanque a kriketu a ti nejmladší malovaly 
kamínky a vyráběli zvířátka ze spadlých kaštanů.

Díky manželům Loučkovým nechyběla 
ani projížďka na koních, zatímco Jiří Kuhl hrál 
fantastické sociální drama o boudě budce kdesi 

Čaj v zámecké zahradě osvěžil
uprostřed lesa a stylově na pařezu uprostřed 
zeleného paloučku. 

Slunce svítilo a krásné babí léto proudilo 
v žilách všem milým návštěvníkům právě 30. 
září 2012, kdy nově vzniklá obecně prospěš-
ná společnost Mozaika uspořádala s pomocí 
divadla Hvizd, občanského sdružení Skřítek 
a mnoha dalších dobrovolníků příjemnou akci 
pro všechny příznivce alternativní kultury, která 
z našeho města malinko mizí.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem 
zúčastněným, kteří bez nároku na honorář vy-
stoupili a podíleli se na tomto milém podzimním 
setkání v odlehlém koutku zámecké zahra-
dy a těšíme se, že se spolu opět v budoucnu 
budeme moci setkat při šálku dobrého čaje, 
přestože Čajovna u Pythona nenápadně zmizela 
z katastru Holešova.

VD

Zaplněný sál tělocvičny nedočkavě oče-
kával tento populární manželský pár. A bylo se 
opravdu na co těšit. Svými písněmi, zajímavým 
povídáním doprovázeným i filmovou produkcí, 
ale také celým svým milým a neokázalým vy-
stupováním dovedli opravdu potěšit všechny 
přítomné, ani o slzičky dojetí nebyla nouze. 

A že jsme si dokonce společně s nimi mohli 
za doprovodu Vaškova akordeonu zazpívat 
několik krásných českých nejznámějších písni-
ček, to bylo už jen velmi milou tečkou za tímto 
opravdu vydařeným večerem! Zkrátka pohlazení 
po duši, což zvláště v dnešní uspěchané době 
jsme všichni vrchovatě ocenili. 

Díky vám, evičko a Vašku, za ten krásný, 
pohodový večer a doufáme, že zase někdy 
u nás na shledanou.

Děkujeme všem, kteří tento krásný zážitek 
umožnili - všem organizátorům i sponzorům.

Vděční posluchači Oblíbená dvojice Eva a Vašek vyprodala společenskou halu TYMY.

Každý pátek od 18 hodin
ve společenské hale 
SVČ - TYMY Holešov

Latinskoamerické 
tance pro ženy

SINGLE LATIN DANCE

S oblíbenou dvojicí Evou a Vaškem v TYMY

PROVEDU 
drobné stavební 
a obkladačské 

práce v Holešově 
a okolí.

Mobil: 
736 731 776
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ROZHOVOR

Začala nová sezóna, do které vstoupil 
i holešovský ochotnický soubor s velkou tra-
dicí - Divadlo 6. května. O prozatím posledním 
představení, ale také o zhodnocení minulého 
období, o problémech či dalších vizích a plá-
nech jsem si povídal s jednatelem (a členem) 
souboru Alešem Přikrylem. 

Jak dopadla repríza černé komedie 
Hrobka s vyhlídkou, kterou jste odehráli 
před pár dny v zámeckém parku?

Repríza komedie „HROBKA S VYHLÍD-
KOU“, kterou jsme zahájili novou divadelní 
sezónu, dopadla nad naše očekávání dobře. 
Představení jsme tentokrát zvolili netradičně 
v zámecké zahradě holešovského zámku, kde 
přírodní noční scenérie jen umocnila dojem 
z tohoto představení. 

Dle ohlasů diváků, kterých přišlo kolem sto 
třiceti, bylo představení úspěšné. Při plánování 
této akce jsme měli obavy z počasí - ale i to 
vyšlo a my jsme při tom zavzpomínali, jak jsme 
dříve chodili do letního kina s dekami v ruce.

S čím chcete předstoupit v této sezóně 
a jak hodnotíte tu minulou?

Na tuto sezónu plánujeme novou divadelní 
komedii, kterou bychom chtěli uvést na jaře. 
Více bych zatím neprozrazoval, ale určitě se 
bude na co těšit. Pokud bychom měli hodnotit 
minulou sezónu, tak můžeme říci, že byla spíše 
volnější, kdy jsme po předchozím náročném 
období spojeném s oslavami založení Divadla 
6. května potřebovali načerpat nové síly. Neboť 
v rámci oslav jsme uvedli hned dvě nové pre-
miéry a spoustu repríz nových i předešlých her, 
ať v Holešově, či v okolí.

Avšak i během loňského roku jsme se 
zúčastnili spousty akcí. Zmínku si zaslouží 
například Holešovská regata, kde jsme obdrželi 
druhé místo v soutěži netradičních plavidel, či 
vystoupení v rámci slavnostního zakončení 
zámecké sezóny.

Také jsme společně s občanským sdru-
žením CASTeLLUM Holešov připravili již IV. 
ZÁMeCKÝ A DIVADeLNÍ PLeS ve stylu 60. 
let. Již nyní připravujeme program dalšího V. 
ZÁMeCKÉHO A DIVADeLNÍHO PLeSU, který 
se ponese v duchu obrozenectví a vzniku České 
besedy. Ples se uskuteční 9. února 2013 v pro-
storách zámku, kde jsou všichni srdečně zváni.

Jak to vypadá s vaší členskou základ-
nou? Přišli noví členové?

Členská základna souboru zůstává bez 
větších změn. V minulých letech jsme do sou-
boru přibrali spoustu nových mladých členů, ale 
bohužel jen pár z nich zůstalo. V letošním roce 
noví členové nepřibyli. Rádi uvítáme nové členy, 
kteří by se chtěli zapojit do divadelního života. 
Samozřejmě potřebujeme i nadšence, kteří jsou 
ochotni pomoci s kulisami, technikou apod.

S kým hodláte spolupracovat ve věci 
režie?

Po několikaleté odmlce nám nabídl spo-
lupráci Jiří Kašík z Kroměříže, který v našem 
souboru režíroval v minulosti výborné hry, 
jako byly „JeŠTĚ JeDNOU, PROFeSORe“ 
a „NA SPRÁVNÉ ADReSe“. Věřím, že naváže-
me na naši skvělou dřívější spolupráci a bude-
me moci divákům představit další úspěšnou hru.

Dělat amatérské divadlo je dnes řehole a zapálenost  
pro danou věc, říká Aleš Přikryl

Co vlastně dnes obnáší dě-
lat amatérské divadlo?

Dělat amatérské divadlo není 
v současné době nikterak lehké. 
Člověk musí být především zapále-
ný pro věc a obětovat tomu spous-
tu svého volného času. Dále je také 
důležitá disciplína a zodpovědnost, 
neboť divadlo nedělá jedinec, ale 
soubor jako celek. Amatérské di-
vadlo znamená především vyrábět 
kulisy, rekvizity, zajišťovat kostýmy, 
propagaci, osvětlování či ozvučo-
vání. Za touto prací se skrývá mno-
ho lidské nezištné práce. Dostat 
roli a vystoupit na jevišti je vlastně 
jen tzv. třešničkou na dortu za vý-
drž, disciplínu a pomoc tam, kde je 
to potřebné.  Pro nové mladé členy 
je dosti obtížné začlenit se v diva-
dle, pokud ihned nedostanou roli. 
V současné době je snad nejtěžší 
skloubit činnost souboru se všemi 
povinnostmi, které jednotliví členo-
vé mají v zaměstnání a v soukromí.

Co se našeho souboru a řady 
dalších seskupení v našem městě 
týká, máme problém s prostorami 
na zkoušení, uskladnění kulis či vystoupení, kte-
rá v Holešově chybí nebo nejsou k tomuto účelu 
vhodná. Zde musím poděkovat za spolupráci 
MKS Holešov, které nám umožňuje využívat 
jejich prostor, i když samo s těmito prostorami 
bojuje, jak se dá.

Účastní se váš soubor přehlídek a fes-
tivalů?

Náš soubor se pravidelně účastní přehlí-
dek amatérských divadel. Naposledy to bylo 
letos na jaře, kdy jsme se představili na pře-
hlídce divadelních souborů „Valašské křoví“ 
ve Slavičíně s hrou „HROBKA S VYHLÍDKOU“. 
Na této přehlídce získala ocenění za ženský 
herecký výkon Adéla Paštěková za roli ošetřo-
vatelky Anny Franklinové.

Na co byste nalákali do souboru nové 
členy, novou krev?

Nabízet nějaká lákadla pro nové členy 
není asi na místě, neboť jak bylo již řečeno, 
dělat amatérské divadlo je řehole a zapálenost 
pro danou věc. Nicméně, proč to člověk dělá? 
Setká se se spoustou zajímavých lidí, lecčemu 
se přiučí a obohatí se o spoustu zážitků.

Kdo jednou zkusil vystoupit na pódium 
v divadle nebo na koncertě, dobře zná ten 
pocit, kdy největším oceněním za hodiny, dny 
či roky snažení je potlesk diváků, kterým tímto 
ještě jednou děkujeme za návštěvu našich 
představení.

Ptal se Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček

Scéna z komedie Hrobka s vyhlídkou.

Děkovačka po představení Hrobka s vyhlídkou, které Divadlo 6. května odehrálo  
5. října na jevišti v zámeckém parku.
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

říjen 2012
KULTURNÍ AKCE
LÁSKA A PÁREČKY - divadelní  představení
18. října • 19.00 • Kino SVĚT
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
20. října • 22.00 • New Drive Club

KONCERT PRO HOLEŠOV - ŠPANĚLSKÉ INSPIRACE 
28. října • 17.00 • Zámek - Velký sál
Moravské děti - Holešovský dětský sbor

KONCERT - POCTA CLAUDE BOLLINGOVI
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 
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.

VÝSTAVY
LETNÍ ILUZE
10. ročník výstavy holešovských a kroměřížských výtvarníků 
11. září • 28. října • Zámecká galerie

BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA
29. října - 8. listopadu • Městská knihovna Holešov
Unikátní putovní výstava o nejčtenější, nejprodávanější a nejrozšířenější knize na světě. 

SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE
2. dubna - 31. října • Zámek
Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů. 

KINO SVĚT
10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
19. - 21. října • 17.30 a 19.30 • New Drive Club 
Pojďte s námi cestovat za dobrodružstvím. Promítání filmů zaměřených na sporty i život
s outdoorovou tematikou. www.outdoorfilms.cz

19. října 17.30 Slavnostní zahájení s hosty a ukázkami filmů
 19.30 Pád do ticha (horolezectví)

20. října 17.30 Mercúň (horolezectví)
  Albánie – kráska se špatnou pověstí (cestopisný)
  Neznámá Antarktida (horolezectví)
 19.30 Cuba Libre (cestopisný)
  Free BASE en Riglos (dobrodružný)
  Ve stínu lebek (cestopisný)
  Len10 Megaloop Challenge (vodní sporty)

21. října 17.30 Moonflower (horolezectví)
  Návraty k divočině - Národní park Č. Švýcarsko (cestopisný)
  Tři týdny v kaňonu (vodní sporty)
 19.30 Mount St. Elias (extrémní sporty)

MODRÝ TYGR
31. října • 17.30 • Kino SVĚT
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.

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

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU
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
22. listopadu • 19.30 • Zámek, velký sál
Bratři Ebenové zahrají skladby ze svého posledního alba a zcela jistě přijde i na jejich největší hity. 

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.

vstupné: 190,- / zlevněné: 150,-

vstupné: 50,-

vstupné: dobrovolné

vstupné: zdarma

vstupné: 40,-

vstupné: 20,- / zlevněné: 10,-

vstup: volný

vstup: volný

vstupné: 60,-

vstupné: 60,-

vstupné: 60,- / zlevněné: 40,-

NAšE NOVINY 
DO KAŽDé RODINY!
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RECENZE

Holešovský zámek zažil dobu svého nej-
většího rozkvětu v první polovině 18. století, 
za hraběte Františka Antonína z Rottalu. Na 
počátku 21. století mu dodává nového lesku 
hudební festival nazvaný MUSICA HOLeŠOV. 
Třetí ročník tohoto festivalu, který proběhl v zá-
meckých prostorách ve dnech 20.–23. září, se 
určitě zapíše do dějin Holešova zlatým písmem. 
Jeho program zaujal už na první pohled, a to ne-
jen nápaditou a nesmírně pestrou dramaturgií, 
ale také tím, že se pořadatelům podařilo získat 
pro festivalová vystoupení české interprety těch 
nejzvučnějších jmen. Dramaturgem festivalu 
je pianista Karel Košárek, člověk schopností 
skutečně mimořádných. S nevelkým, pouze 

tříčlenným týmem spolupracovníků, vedeným 
Zdeňkem Novákem, dokázal připravit akci, 
která snese ta nejpřísnější měřítka, zároveň se 
v průběhu festivalu mnohokrát předvedl jako 
vynikající klavírista, všechny koncerty osobně 
uváděl a k tomu všemu ještě stíhal zvládat ne-
spočet provozních detailů. To vše s úsměvem 
a v pohodě.

První tři koncerty se 
konaly v krásných prosto-
rách hlavního zámeckého 
sálu, jehož pozoruhodná 
barokní výzdoba jako by 
v sobě měla zašifrované 
nějaké tajuplné poselství. 
Na úvodním večeru kon-
certu vystoupila Pražská 
komorní filharmonie 
s italským dirigentem 
Gaetanem d’Espinosou. 
Orchestr zahájil koncert 
Rossiniho předehrou 
k opeře Italka v Alžíru. 
Její pomalá introdukce 
byla propracovaná velmi 
plasticky a rychlá část 
pak proletěla až k závě-
rečnému accelerandu se 
švihem, který byl strhují-
cí. Orchestr hrál skvěle, 
dechy a tympány přímo 
excelovaly. Po Rossinim 
následovala premiéra klavírního koncertu Fal
ling Leaves, který pro festival a Karla Košárka 
napsal Aleš Březina. Jednotlivé věty nesou 
názvy Jaro, Léto, Podzim a Zima a podle vlast-
ních slov autorových, který byl premiéře příto-
men, byla skladba volně inspirována Čtverem 
ročních dob Antonia Vivaldiho. Na rozdíl od 
Vivaldiho nekončí však Březinovo dílo Zimou, 
ale za poslední větou následuje rozsáhlá coda, 
v níž skladatel symbolicky znovu uvádí „jarní“ 
hudební materiál z první věty. Aleši Březinovi se 
podařilo to, co se podaří soudobému autorovi 
jen málokdy: napsal dílo, které je nesmírně 
zajímavé, aniž by působilo vykonstruovaně, 
a zároveň posluchačsky neobyčejně vděčné, 
aniž by se jakkoli podbízelo. Klavírní part je 
pevně včleněn do orchestru, takže spíš než 
jako klavírní koncert můžeme skladbu vnímat 
jako čtyřvětou symfonickou báseň s koncert-
ním klavírem. Přestože se nejedná o hudbu 
vysloveně programní, pozorný posluchač určitě 
postřehne řadu půvabných zvukomalebných 
efektů (náznaky ptačího zpěvu a dokonce  
i kukání v Jaru, působivé výrazové ochlazení na 
začátku Zimy). Karel Košárek i PKF hráli Bře-
zinovu kouzelně probarvenou skladbu s citem  

Král slunce v holešovském zámku
a pochopením, jaké se při premiérách soudobé 
hudby zažijí jen zřídka.

Koncert uzavřela Beethovenova Osudová. 
V první větě nasadil orchestr poměrně rychlé 
tempo, které mne zprvu dost překvapilo, ale pak 
jsem si pomyslel, že v dnešní uspěchané době 
si i Osud musí s bušením trochu přichvátnout. 
V každém případě se jednalo o sympaticky vitál-
ní pojetí. Druhá věta zaujala pastózními barvami 
a velkými dynamickými kontrasty, ale její tempo 
nevybočilo ze zažitých mezí. Tempo třetí věty 
se dokonce zdálo být nepatrně pomalejší, než 
bývá zvykem. Ale možná to byl jen „optický“ 
klam, protože finální větu hrála PKF s takovou 
strhující vervou, jako by šlo o život.

Druhý festivalový koncert byl komorní  
a měl - alespoň pro posluchače - spíše od-
dechový charakter. Karel Košárek si pozval 
ke spoluúčinkování houslistu Pavla Šporcla  
a violoncellistu Petra Špačka. Společně nej-
prve všichni tři provedli klavírní trio Astora Pi-
azzolly Čtyři roční doby v Buenos Aires, které 
autor pojal jako poctu tangu a zároveň také 
Antoniu Vivaldimu. efektní skladbu, plnou vášní 
i lyriky, hráli všichni tři umělci s velkým elánem  
a přenesli posluchače na chvíli z poklidného ba-

rokního sálu holešovského zámku do rušných 
ulic Buenos Aires. Následující Piazzollovo dílo 
Le Grand Tango bylo určeno pouze houslím 
a klavíru. Skladbu neméně efektní než před-
chozí Čtyři roční doby v Buenos Aires provedl 
Pavel Šporcl s neobyčejnou přesvědčivostí  
a profesionalitou a potvrdil svou pověst přední-
ho českého houslisty. Po přestávce se dostal ke 
slovu Petr Špaček. Spolu s Karlem Košárkem 
zahrál slavnou skladbu Fratres od Arvo Pärta. 
Výrazově je toto závažné meditativní dílo pra-
vým opakem roztančeného Piazzolly. Interpreti 
hráli velmi sugestivně, a přestože se toho ve 
skladbě zdánlivě příliš mnoho neděje, dokázali 
udržet publikum v napětí až do posledních 
tónů. Pokud se Karel Košárek v předešlých 
dvou dílech trochu držel ve stínu sólistů, vše si 
bohatě vynahradil v závěrečném čísle večera, 
v klavírním triu soudobého amerického autora 
Paula Schoenfielda nazvaném příznačně Café 
music. Klavír Karla Košárka v této jazzové 
skladbě s okouzlujícími „kavárenskými“ prvky 
doslova jiskřil a strhující rytmický tep by pianis-
tovi mohla závidět i ta nejlepší americká jazzová 
kapela. Celý večer byl ozvláštněn barevným 
nasvětlením: první polovina s Piazzollovými 

tangy měla oranžovo-červený nádech, druhá 
polovina byla laděná do modra. Vrchol svého 
umu předvedl pak osvětlovač při přídavku, kou-
zelném Oblivion A. Piazzoly. Proudem modrého 
světla namířeného na křišťálový lustr, zavěšený 
před pódiem, dosáhl neuvěřitelného a nepo-
psatelného efektu - snového a pohádkového...

Třetí večer bylo možné považovat za ide-
ové vyvrcholení celého festivalu. Zněla na něm 
výhradně díla francouzského barokního sklada-
tele Jeana-Baptisty Lullyho a jejich provedení 
bylo obohaceno moderními baletními kreacemi. 
Hudební složky večera se ujali instrumenta-
listé a zpěváci Czech Ensemble Baroque 
řízení Romanem Válkem, v baletní složce 
účinkovali posluchači a absolventi Taneční 
konzervatoře Brno v nápadité choreografii 
Hany Litterové. O výjimečnosti celého večera 
svědčil i jeho neobvyklý úvod: před publikum se 
dostavil s kostýmovanou suitou sám Král slun-
ce, Ludvík XIV., aby představil svého dvorního 
skladatele Jeana-Baptistu Lullyho. Po tomto 
překvapivém extempore se panstvo důstojně 
„odebralo do svých lóží“, aby uvolnilo prostor 
hudebníkům a tanečníkům. Produkci zahájila 
baletní suita Le Divertissement Royal. Orchestr 

hrál obdivuhodně, s plným 
leskem, tanečníci se v de-
seti nápaditých a výborně 
provedených tanečních 
kreacích prostřednictvím 
kostýmních proměn jako 
by stále více posouvali 
z minulosti do současnos-
ti, až nakonec poslední 
číslo tančili v džínách. Po 
baletní suitě následovalo 
další Lullyho dílo, Exaudiat 
Te Dominus. Ač se jedná o 
duchovní kompozici, i jí se 
dostalo baletního ztvárně-
ní. Jak orchestr, tak sbor 
i sólisté opět odvedli vý-
borný výkon, a neméně 
dobře si vedl i taneční 
soubor. Vzdor tomu jsem 
toto číslo programu vnímal 
trochu rozporuplně. Marně 
jsem se snažil najít spoji-
tost mezi textem a děním 
na jevišti. Připouštím, že 

to možná byla moje vina, protože jsem se 
v tom, co se děje na jevišti, přes veškerou 
snahu příliš nevyznal - a po celou přestávku 
jsem pak měl trochu obavy, jak se balet vy-
pořádá s následujícím Lullyho Te Deum. Ale 
ukázalo se, že mé obavy byly zbytečné. Čtyři 
tanečnice a tři tanečníci ve střídmých černých 
kostýmech předváděli na jevišti příběh, jehož 
vazbu na text Te Deum bylo možné dešifrovat 
podle archaických piktogramů (ichthys, trique-
tra) namalovaných přímo na tělech tanečníků. 
Celý soubor tančil s obrovským nasazením  
a s nemenším nasazením se na produkci po-
díleli také všichni hudebníci. Kreace, která na 
základě Lullyho Te Deum v holešovském zámku 
vznikla, byla úžasná a bude patřit k mým nejsil-
nějším festivalovým zážitkům.

Závěrečné nedělní matiné se na rozdíl 
od předchozích koncertů uskutečnilo v intim-
nějším prostředí, v překrásně zrenovované 
zámecké sala terreně. Jeho hlavní protago-
nistkou nebyl nikdo jiný než legendární Soňa 
Červená. Na úvod zahrál Karel Košárek 
Smetanovu Poetickou polku g moll op. 8/2. 

Pokračování na str. 17



17

hole‰ovsko 19/2012www.holesov.cz

Král slunce v holešovském zámku

Holešovský dětský sbor Moravské děti zazpívá v Holešově i ve Zlíně

Sen noci svatojánské promění zlínské jeviště v magickou džungli

Pokračování ze str. 16

Obdivuhodně plasticky propracované provedení 
vyznělo závažněji, než jsme zvyklí, ale tato 
závažnost byla zcela v intencích programu, 
protože následoval melodram Otomara Kvěcha 
Bouře a klid na verše emy Destinnové v pře-
kladu Jana Králíka. Klavírního partu se v tomto 
díle ujal Daniel Wiesner, na housle hrála Marie 
Petříková. Slyšel jsem Soňu Červenou už při 
premiéře tohoto melodramu a nemohu znovu 
říci nic jiného, než že ji v přednesu hlubokých, 
emotivních a místy značně depresivních veršů 
emy Destinnové sotva kdo může překonat. 
Kdyby byl tento melodram závěrečným číslem, 
odcházeli by asi posluchači z koncertního sálu 
s černými myšlenkami. Ale Soňa Červená je 
osobnost veskrze optimistická, a tak v dalších 
číslech nebyla nakonec nouze o smích. Nejprve 
umělkyně provedla spolu s Karlem Košárkem 

cyklus erika Satieho Sporty a jiné kratochvíle. 
Dvacet rozkošných klavírních drobností uvedl 
skladatel kratičkými vtipnými texty. Soňa Čer-
vená si je nejen sama z francouzštiny nově 
přeložila, ale vytvořila z nich navíc neodolatelné 
herecké etudy, nad jejichž detailním propra-
cováním nezbylo než žasnout. Závěrečným 
číslem matiné byl melodram Aleše Březiny 
Aha na text převzatý z kabaretu Červená 
sedma. Soňu Červenou zde doprovázel spolu 
s klavíristou Danielem Wiesnerem basklarine-
tista Vít Spilka. Humornou jazykovou hříčku  
o kachně a havranovi, v níž se nevyskytne 
jiná samohláska než „a“, recitovala Soňa Čer-
vená opět zcela bezkonkurenčně, a nebylo 
proto divu, že obecenstvo nechtělo pustit tuto 
šarmantní a neobyčejně vitální dámu z pódia. 
Umělkyně reagovala na ovace s okouzlující 
bezprostředností a zazpívala - bez klavíru! - 
ještě Písničku z mládí, kterou napsal její otec 

s eduardem Bassem, a na úplný závěr Jakpak 
je dnes u nás doma. 

Všechny čtyři festivalové koncerty byly 
zcela vyprodané a měly báječnou atmosféru, 
na níž se podíleli jak hostující interpreti, tak  
i vzácně vnímavé a kultivované publikum. Fes-
tival má v Holešově výborné zázemí a stal se 
pro toto město prvořadou událostí uměleckou 
i společenskou: na zahajovacím koncertu byl 
přítomen hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák i holešovský starosta Zdeněk Janalík, 
jenž se ostatně nejen zúčastnil všech festi-
valových akcí, ale projevil se jako opravdový 
gentleman, když duchapřítomně přispěchal na 
pódium pomoci Soně Červené, jíž se nedařilo 
otevřít PeT láhev s vodou. 

Věroslav Němec
(článek převzat z hudebního časopisu 

Harmonie)

Známý a úspěšný pěvecký sbor Moravské 
děti zazpívá koncem roku nejen na „Koncertě 
pro Holešov“ (proběhne 28. října ve velkém 
sále holešovského zámku), ale vystoupí rov-
něž na čtyřech koncertech ve Zlíně. Nejdřív  
9. prosince spolu s Filharmonií Bohuslava Marti-

nů Zlín (v tomto případě půjde o projekt Strýček  
z Ameriky), potom 15. prosince v rámci balet-
ního představení Louskáček, kde bude vedle 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín účinko-
vat také balet Moravského divadla Olomouc,  
a naposledy 19. prosince na Vánočním koncer-

tě - opět s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín  
a sborem Masarykovy univerzity Brno.

Vstupenky jsou již v předprodeji - Filhar-
monie Bohuslava Martinů Zlín, telefon 577 
005 742.

Robert Rohál

Divadelní klasiku oprašuje Městské divadlo 
Zlín. V sobotu 13. října v 19 hodin proběhla 
ve Velkém sále premiéra nesmrtelné komedie 
Williama Shakespeara o zběsilé touze po 
lásce a milování Sen noci svatojánské. 

„Shakespeare by byl dobrý marke-
tingový manažer, za hlavní téma hry si 
vybral cit, který se dotýká nás všech. Je 
to hra, která se v každém okamžiku dotýká 
všech diváků v hledišti,“ vysvětluje režisér 
Pavel Khek, proč se rozhodl inscenovat 
právě Sen. Do hry, v níž vystupuje dvacet 
postav, se rozhodl obsadit pouze osm 
herců. „Podezírám Shakespeara, že někde 
ve skrytu duše si to takhle představo-
val. Jeho dramatickou metodou ve Snu je 
zdvojování, zrcadlení, příběh athénských 
milenců se zrcadlí v příběhu, který hrají 
řemeslníci a tak dál. My jsme se rozhodli 
to zdvojování dovést do důsledku,“ řekl. A 
aby toho herci neměli málo, hrát budou na 
nejrůznější nástroje, z nichž diváci nebu-

dou znát ani jeden. Zvláštní magické hudební 
nástroje vyrobil na míru zlínskému Snu Khekův 
spolupracovník a „šaman“ Václav Kořínek. 

V malírně zlínského divadla tak vznikl  
z obřího vinného sudu o průměru dva metry  

a z bizoní kůže také jeden z největších bubnů 
v republice. A nejen buben. „Až budou všechny 
nástroje hotové, budeme na ně herce učit hrát,“ 
prozradil Kořínek. 

„Z nástrojů na scéně vytvoříme pověstný 
les. V našem pojetí spíše nebezpečnou 
džungli. Uprostřed se bude nacházet tůň, 
jezírko i močál, ve kterém se naše postavy 
řádně vymáchají,“ přiblížil režisér, který 
není zlínskému publiku neznámý. Pode-
psaný je například pod divácky úspěšnými 
inscenacemi Krása na scéně nebo Kdo 
je tady ředitel. 

Ve Snu noci svatojánské hrají Rado-
van Král, Luděk Randár, Eva Daňková, 
Radoslav Šopík, Marek Příkazký, Zde-
něk Lambor, Hana Briešťanská a Marie 
Vančurová.

Reprízy tohoto představení jsou na 
programu ve čtvrtek 18. října, v úterý 23. října  
a v pátek 26. října. 

RRHerci Luděk Randár a Eva Daňková. Foto archiv MDZ
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V první polovině letošního roku si členové 
Vlastivědného kroužku naplánovali nesmírně 
bohatý a pestrý program. Ten se povedlo beze 
zbytku naplnit. Vzpomeňme např. na lednový 
paleografický kurz, vernisáž výstavy o událos-
tech vedoucích ke zničení nové synagogy nebo 
na povedenou terénní exkurzi do Žeranovic. Ne-
mluvě o množství dalších přednášek konaných 
ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městským 
muzeem. Do druhé poloviny roku jsme vstoupili 
s očekáváním, že se povede na první část roku 
navázat. Když už ne co do četnosti akcí, tak 
určitě do jejich kvality. Některé již proběhly, a pro-
to bychom rádi čtenáře Holešovska seznámili 
s jejich průběhem a pozvali je na události příští.

V neděli 16. září se uskutečnila Procházka 
po neznámém Holešovu. Vlastivědný krou-
žek se tak zapojil do Dnů evropského dědictví, 
významné celoevropské akce, v rámci níž se 
o prvních dvou zářijových víkendech otevírají 
a zpřístupňují méně známé nebo zcela nezná-
mé kulturní památky. Setkání bylo u kaple sv. 
Kříže ve Smetanových sadech, kterou si příchozí 
podrobně prohlédli. Dále skupina více než 30 
účastníků zamířila do kaple sv. Martina, k domu 
Josefa Drásala, Sokolskému domu, pamětní 
desce prof. Vladimíra Groha, do Masných krámů 
na náměstí a přes areál bývalého trinitářského 

kláštera k zámku. Zde čekal vrchol akce - sestup 
do místností pozdněgotické tvrze pod zámeckým 
mostem. Poslední zastávkou byla budova Spoři-
telny, pamětní desky Aloise Krištůfka a Bohumíra 
Mostýna na budově městského úřadu, Pivovar 
a pamětní deska Aloise Hankeho z Hankenštej-
na. Procházka byla ukončena v Americkém parku 
u mohyly, pod kterou se nachází hroby vojáků 
z napoleonských válek. Účastníci tak měli během 
tříhodinové nedělní procházky možnost odhalit 
i „jinou“ tvář města a pochytit mnoho informací 
z jeho dějin. Pokud se akce povedla a byla ze 
strany účastníků pozitivně hodnocena, je to 
zejména díky erudovaným a obětavým průvod-
cům, členům Vlastivědného kroužku Ing. Karlu 
Bartoškovi a Radce Pilařové.

O týden později, v sobotu 22. září, provedli 
členové VK terénní exkurzi do přílepských 
lesů pod vedením archeologa Dalibora Kolbin-
gera. O akci napsala hezky do kroniky VK paní 
Ladislava Hradilová: „... Cílem našich vycházek 
není jen vyšlapat kopec a počítat nachozené 
kilometry. Chceme se vždy na příslušném místě 
něco dozvědět z dávné i nedávné minulosti mís-
ta, kterým se ubíráme, pochopit utváření krajiny 
a hledat přitom stopy, které v ní svým působením 
zanechal člověk. Tentokrát jsme zamířili do Přílep 
u Holešova. Archeolog D. Kolbinger o této lokali-
tě hodně ví, a tak se stal naším průvodcem. Nej-

Vlastivědný kroužek činorodý i ve druhé polovině roku

Protagonisté Malého divadla při Městské knihovně Holešov.

dříve nás zavedl k malé přehradě 
dolů za vesnicí, aby nám vysvětlil, 
že v místě, kde stojíme, existovala 
ve 13.–15. století vesnice zvaná 
Hynčina. Dodnes tuto místní část 
vesnice tamější obyvatelé takto 
vnímají podle dochovaného po-
místního názvu. Od přehrady byl 
nejlepší výhled na obzor, kde se 
vlevo zvedají dva kopce, které 
jsme měli v úmyslu prozkoumat 
a které místní lidé nazývají „Hrad“ 
a „Hrádek“. Po nepříliš náročném 
stoupání jsme dosáhli cíle a vrcho-
lu, abychom byli poučeni, že valy 
lemující jeho vrchol a několik teras 
uvnitř, které jsme zřetelně viděli 
a míjeli, jsou dokumenty o třech 
časově odlišných fázích osídlení 
„Hrádku“. Na nejvyšším místě kop-
ce byl malý středověký hrádek, kte-
rý pravděpodobně patřil majiteli již 
zmíněné vesnice Hynčiny. Dále tu bylo pravěké 
hradisko, na němž žili obyvatelé v pozdní době 
kamenné. Kultura, kterou po sobě zanechali, 
nese název bošácká, podle místa, na němž byla 
poprvé v minulosti rozpoznána. Největší svým 
rozsahem pak bylo hradiště s nálezy z doby 

kultury lužických popelnicových polí. 
Toto všechno je samozřejmě dolo-
ženo příslušnými archeologickými 
nálezy, které jednotlivé fáze osíd-
lení dokumentují. I my jsme chtěli 
najít důkazy v podobě nějakého 
střípku nádoby,  a tak jsme usilovně 
bloudili očima v místech obnažené 
zeminy. Několik střípků jsme i našli 
a radost z objevu je vždy veliká. 
Po cestě se diskutuje o úlomcích 
z nádob a představách dávného 
života. Cítíme, že nás to poznávání 
obohacuje a skupinu lidí stejných 
zájmů vzájemně spojuje, což je také 
velmi pozitivní. My jsme ale pokra-
čovali na další kopec  Hrad. Název 
je poněkud zavádějící, existence 
hradu tu ve skutečnosti prokázána 
nebyla, i když terén tomu zdánlivě 
nasvědčuje. Co tu ale existovalo 

určitě, byl malý lom na kámen. Našli jsme v něm 
stopy po trhání kamene pomocí bukových klínů, 
což je stejný způsob jeho lámání jako například 
na Čerňavě...“

Další přednáška v rámci cyklu přednášek 
s vlastivědnou a regionální tematikou se usku-
tečnila v úterý 25. září 2012. O dějinách kata-
strálního úřadu a katastrálního mapování 
na Holešovsku přednášel Ing. František Dvor-
ník, bývalý ředitel Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, katastrální-
ho pracoviště Holešov. Autor bě-
hem své přednášky čerpal ze své 
velmi kvalitní odborné práce, která 
důkladně popisuje dějiny jednoho 
z nejstarších úřadů v našem městě. 
Podle zájmu odběratelů se vydá-
ní této publikace dočkáme snad 
na začátku příštího roku. Ing. Fr. 
Dvorník nakonec také předeslal, 
že se chystá odborně zhodnotit 
nejstarší dochované mapy Hole-
šovska a věnovat jim pozornost 
článkem či další přednáškou. Zá-
jemci o historickou geografii se 
proto mají na co těšit!

Další akcí z podnětu Vlasti-
vědného kroužku byl literárně-hu-
dební podvečer k 155. výročí 

narození holešovského kronikáře Eduar-
da Pecka. Vzpomínkový podvečer ve čtvrtek  
4. října připomněl eduarda Pecka jako nesmírně 
činorodého vlastivědného pracovníka, etnografa, 
sběratele hmotných lidových památek, ale i sbě-
ratele lidových pohádek a říkadel. Organizaci 
večera obětavě zabezpečily pracovnice Městské 
knihovny. V programu vystoupili recitátoři - herci 
Malého divadla při Městské knihovně a komorní 
soubor Corda Magico. Režii a scénář vystoupení 
připravila Jiřina Šašková.

A zatím poslední setkání se uskutečnilo 
o týden později, ve čtvrtek 11. října, kdy opět 
v kouzelném prostředí studovny Městské knihov-
ny připravily její pracovnice křest knížky „Co 
dochovala paměť a veselé povídky a pohád-
ky“ bystřického autora, polyhistora a všeuměla 
Tomáše O. Machače. Svou knížečku představil 
sám autor, který přečetl roztomilé ukázky z tex-
tu, některé psané v originálním chvalčovském 
nářečí. A hudební doprovod zajistila valašská 
cimbálová muzika „Bystřica“, ve které kromě 
autora hraje a zpívá i jeho manželka a dcera, 
a to na nástroje, které Tomáš O. Machač vlast-
noručně vyrobil.

Pro včasnou informovanost o akcích Vlas-
tivědného kroužku stačí sledovat Holešovsko 
nebo informační zdroje Městského kulturního 
střediska. Již nyní ale můžeme pozvat na před-
nášku Ing. Karla Bartoška o stavebních aktivitách 
hraběte Františka Antonína z Rottalu (u příleži-
tosti 250 let od úmrtí F. A. Rottala). Přednáška 
se uskuteční v úterý 23. října 2012 v 17.00 v sala 
terreně holešovského zámku.

OM
Foto Mirka Barotová

Cimbálovka Bystřica zahrála během křtu  
Machačovy knížky.

Při křtu Machačovy knížky asistovali 
Karel Bartošek a Irena Železná.
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 1. díl

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

V minulém čísle našeho seriálu jsme po-
vídáním o 1. světové válce ukončili miniseriál 
o válečných útrapách našeho města. Pravda, 
ještě nám chybí poslední velký konflikt, který 
velmi tragicky zasáhl naše město, a tím je druhá 
světová válka a okupace naší země i Holešo-
va samého nacistickým Německem, ale to je 
téma mimořádně rozsáhlé, vlastně stále živé, 
protože je ještě řada pamětníků oněch let, navíc 
se jedná o problematiku, která byla v uplynu-
lých letech a režimech účelově pozměňována, 
využívána k politickým cílům. Doposud vyšlé 
publikace vztahující se k osudům Holešova  
a jeho obyvatel za 2. světové války trpí všechny 
právě výše uvedenými korekcemi či spíše au-
tokorekcemi, a jsou tudíž velmi problematické. 
Protože se ale v posledních letech člen výboru 
Vlastivědného kroužku ing. Dúbravčík zabývá 
mimo jiné právě problematikou osudů našeho 
regionu za 2. světové války a snaží se při tom 
o objektivní pohled, studuje přímé materiály 
v archívech (policejní hlášení, výslechy, výpo-
vědi očitých svědků apod.), požádal jsem jej  
o zpracování této důležité kapitoly holešovské 
historie. Dílčím výsledkem jeho aktivity už byla 
přednáška o odbojovém hnutí na Holešovsku, 
přednesená v létě letošního roku ve studovně 
Městské knihovny v Holešově. Doufám, že se 
mu podaří alespoň v hrubých rysech dokončit 
tuto mimořádně náročnou badatelskou činnost 
během příštího roku a ihned potom  bychom 
zařadili miniseriál o válečných utrpeních Ho-
lešova za druhé světové války a okupace do 
našeho cyklu. 

Nyní je ale naší regionálně vlasteneckou 
povinností přenést se o dvě stě padesát let do 
minulosti. Přesně před 250 lety, 26. října 1762, 
zemřel majitel holešovského, bystřického, pru-
sinovického, napajedelského a zborovického  
panství František Antonín, hrabě z Rottalu, 
jedna z nejvýznamnějších osobností v historii 
našeho města, poslední potomek rodu, za 
jehož vlády doznalo naše město svého největ-
šího rozkvětu a rozvoje, šlechtic, který se hlu-
boce zapsal díky svým stavitelským aktivitám 
do podoby našeho regionu a který mimořádně 
velkorysou podporou umění založil velkou 
část kulturního a uměleckého dědictví našeho 
města. Na rozdíl od mnoha jiných holešovských 
pánů máme aspoň částečnou představu o jeho 
osobním, lidském profilu - víme o jeho hluboké 
lásce k manželce Marii Cecílii, rozené hraběnce 

z Trauttmansdorffu, o jeho lidumilnosti, kdy 
použil nejen své peníze, ale i osobní šperky 
k uplacení pruských důstojníků, aby jejich ar-
máda dále nerabovala Holešov, i o skvělém 
vztahu k našemu městu, kdy nejen že většinu 
svého života strávil na holešovském zámku, 
ale i například ve své poslední vůli odkázal 
4000,- zlatých na bezplatné ošetřování svých 
holešovských poddaných a 3000,- zlatých na 
zřízení lékárny pro ně.

Život a odkaz Františka Antonína, hraběte 
z Rottalu přes jeho výjimečnost a mimořádný 
význam pro naše město nebyl nikdy odborně 
zpracován. Jen známý moravský spisovatel 
první poloviny minulého století  Čeněk Kramoliš 
se ve svém románu „Za cizí hříchy“ věnoval 
beletristicky osobnosti posledního Rottala. Až 
v poslední době se blýská na lepší časy - dvě 
mladičké holešovské badatelky se zaměřily ve 
svých pracích na zkoumání činnosti F. A. Rottala 
- Bc. Radka Pilařová zpracovala velmi objev-
ným způsobem památky na Františka Antonína, 
hraběte z Rottalu a jeho první manželku Marii 
Cecílii ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Holešově, BcA. Pavla Klára Urbášková 
se zabývala divadlem na zámku v Holešově za 
jeho doby. Tyto dvě mimořádně zajímavé práce 
tvoří kostru publikace, kterou v nejbližší době 
vydá město Holešov právě k výročí úmrtí této 
vynikající osobnosti naší historie.

Ale vraťme se k životu Františka Antoní-
na, hraběte z Rottalu na Holešově, Bystřici, 
Prusinovicích, Napajedlech a Zborovicích. Za-
jímavé je, že i když toho o jeho životě víme 
poměrně hodně, jeho narození je zahaleno 
mlhou dohadů. Ve starší literatuře se uvádí 
rok 1691 (většinou s poznámkou „asi“). Hlavní 
autorita holešovské vlastivědy, P. Kvasnička, ve 
svém „Holešovském okresu“ dokonce přiřazuje 
k poslednímu Rottalovi jen rok, kdy se ujal ho-
lešovského panství, tedy 1717. Matrika z doby 
kolem jeho narození se totiž nezachovala. Až 
poslední výzkumy Bc. R. Pilařové přinášejí na 
tento problém jiný, pravděpodobně správný 
pohled. Jednak  archiv hrabat  Trauttmansdorffů 
obsahuje některé materiály, týkající se svatby 
Františka Antonína s Marií Cecílií, hraběnkou 
z Trauttmansdorffu, ze kterých vyplývá datum 
narození F. A. Rottala dne 12. 10. 1690. Jeho 
rodiče měli svatbu v lednu 1690, tedy i tato 
časová posloupnost odpovídá narození v říjnu 
1690. A v matričním zápisu  o úmrtí Františka 
Antonína stojí, že zemřel ve svých 72 letech 
(26.10.1762), tedy opět je potvrzen říjen 1690 
jako datum jeho narození!

Otcem Františka Antonína byl Jan Zik-
mund, hrabě z Rottalu (syn Jana Kryštofa, 
který byl bratrancem Jana, hraběte z Rottalu, 
prvního majitele Holešova z tohoto rodu), mat-
kou Marie Maxmiliana Beatrice, rozená kněžna 
z Liechtensteinu. František Antonín měl bratra 
Františka Viléma, ale ten zemřel v dětském 
věku, a dále tři sestry. Marie Josefa, narozená 
v roce 1696, se provdala za Julia Franka Xavera 
Leopolda, hraběte z Hamiltonu a zemřela v roce 
1763, Marie eleonora, narozená v roce 1697, 
vstoupila do kláštera klarisek v Olomouci a jako 
sestra Innocentia zde zemřela po roce 1727  
a Marie Antonína, narozená v roce 1703 se pro-
vdala za Jana Antonína, hraběte z Kufštejna,  
a zemřela v roce 1761. 

Jan Zikmund z Rottalu žil většinou právě 
na Holešově a vládl svým panstvím od roku 
1699, od smrti svého otce. V té době byly 
statky holešovských Rottalů tzv. fideikomisem, 
tedy svěřeneckým statkem. Za fideikomis je 
nechal prohlásit právě otec Jana Zikmunda Jan 
Kryštof, hrabě z Rottalu, který se tak pokusil 
zabránit dělení statků - pokud byly statky fidei-
komisem, staly se vlastně, na rozdíl od statků 
zpupných, tedy alodia, které bylo v osobním 
vlastnictví šlechtice a mohl si s ním dělat co 
chtěl, vlastnictvím celého rodu, které bylo da-
nému příslušníkovi rodu - šlechtici - jen svěřeno. 
S prohlášením fideikomisu musel souhlasit císař 
a bylo zapsáno do zemských desek, takže 
šlechtic nemohl své fideikomisní statky, které 
mu byly svěřeny, ani prodat ani darovat ani 
nijak jinak zcizit, ba dokonce ani odkázat jinému 
dědici než tomu, který byl určen fideikomisním 
právem (obvykle se jednalo o nejstaršího syna). 
Jednalo se o velmi účinnou ochranu šlechtic-
kého majetku, která zabraňovala jeho dělení  
a současně nutila ty členy rodu, kterým bylo 
právě vlastnictví majetku svěřeno, aby se po-
starali o živobytí ostatních svých příbuzných, 
kteří byli ze svěřenství vyloučeni, avšak měli 
jako členové rodu právo na takové výnosy z ma-
jetku, které by zajistily jejich adekvátní potřeby. 
Svěřenství ale mělo jednu nevýhodu - pokud 
rod, který byl skutečným vlastníkem statků, 
po meči vymřel, propadly tyto panovníkovi, 
případně poslední mužský potomek rodu musel 
s nejistým výsledkem požádat císaře, zda může 
fideikomis přejít na jiný rod (většinou v ženské 
linii vymírajícího rodu). 

Jan Zikmund, hrabě z Rottalu zemřel zcela 
neočekávaně a pravděpodobně relativně mlád 
(rok jeho narození není znám) dne 7. prosince 
1717. Jeho smrt byla natolik neočekávaná, že 
nestihl ani učinit poslední pořízení. Ale protože 
měl jediného žijícího syna, Františka Antonína, 
a protože disponoval jen svěřeneckým statkem, 
bylo dědické řízení jednoduché a ještě v roce 
1717 se František Antonín ujímá panství ho-
lešovského a bystřického (ke kterému patří  
i panství prusinovické). Manský statek v Kuro-
vicích (který nebyl ve vlastnictví Rottalů, ale byl 
vlastně „pronajímán“ olomouckým biskupstvím) 
přešel z Jana Kryštofa na jeho nevlastního 
bratra Leopolda Ferdinanda z Rottalu a až 
po jeho smrti v roce 1750 převzal toto léno 
František Antonín.

Karel Bartošek

František Antonín Rottal.

Erb Rottalů
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Na kdejaké mýtině, louce či zahrádce ně-
kdy žila či ještě žije nějaká kouzelná bytůstka. 
Nejinak je tomu i v mateřince na „Grohovce“, 
kde ožívají vždy na jaře a na podzim skřítci, víly 
a především Hejkal. V úterý 9. října se o tom 
všechny děti opět přesvědčily.

Před lety z našeho kraje odešel Hejkálek a 
královna víl, aby se o několik století později vrátili 

Hejkal, víly a rozzářené oči dětí

TYMY pořádalo podzimní drakiádu

zpět a zkusili to s námi lidmi ještě jednou. Svým 
návratem dodali odvahu všem schovaným by-
tostem, aby i ony sem tam vykoukly na návštěv-
níka a tu a tam šiškou zpoza stromů poškádlily 
hravé děti. Nad všemi lesními bytostmi bdí právě 
Hejkal - dobrý duch školní zahrady, který hlídá 
všechny tvory žijící v trávě. Pro svou obrovitou 
postavu zasluhuje bázeň a úctu. Není však veliký 

jenom vzrůstem. Je to opravdový vládce. Vypadá 
hrozivě, ale je to spíše jenom zdání. Záleží na 
nás, jak k němu budeme přistupovat a jak se 
v přírodě budeme chovat. On totiž stejně jako 
naprostá většina pohádkových bytostí dobrým 
lidem pomáhá a straší pouze škůdce a nekaloty!

A na jaře zase na viděnou!
 Barbora Winklerová 

V úterý 9. října se uskutečnila tradiční 
podzimní drakiáda. Od rána počasí velmi přálo, 
foukal vítr, den jako stvořený pro pouštění dra-
ků. Odpoledne se sešlo u TYMY patnáct dětí 
a dospělých, kteří společně odešli na pole ve 
Všetulích. Drakiády se zúčastnila také skupina 

chlapců z kroužku Mladý technik - debrujáři, 
kteří se pokoušeli vypustit draky vlastní  výroby. 

I když se jim moc nedařilo, neopustila 
je dobrá nálada a sportovní duch. Nejlépe se 
dařilo létat drakům kupovaným, jeden z nich 
dokonce letěl tak daleko, že skončil na stromě 

daleko přes cestu. Odpoledne se vydařilo, 
malí i velcí si užili pohybu a ošlehaní větrem 
se společně vrátili do TYMY. Všem, kteří se 
drakiády zúčastnili, děkujeme a těšíme se na 
další společné akce.

Eva Rudolfová

CD Karel Gott: Dotek lásky
(novinkové album „zlatého slavíka“ 
Karla Gotta přináší 17 nových písní 
popové klasiky)

CD Tomáš Klus: Racek
(prozatím poslední řadové album 
folk-popového zpěváka)

CD Jaromír Nohavica: Tak mě 
tu máš 
(poslední řadové album skvělého 
písničkáře)

CD Helena Vondráčková: Helena 
(nejen) o lásce
(výběrové album, které na 3 CD 
nabízí vedle hitů také jazzové pís-
ně i skladby v několika světových 
jazycích)

CD Jan Werich: Deoduši
(oblíbený herec vypráví své do-
spělé pohádky - O orlech a hovni-
válech, Za šťastnou lásku, Všude 
byl, všechno znal, Máta peprná, 
O zasloužilém vrabci a O žlutém 
mužátku).  

TIPY PRO VÁS

Novinky na CD 
z prodejny TANOX 

v Holešově:
Že se do knihovny nechodí 

jen pro knížky, ale i za zábavou  
a odpočinkem, vědí i naši nejmenší 

Nadace Děti - kultura - sport pro holešovskou 
knihovnu…

čtenáři, pro které je „domácí kom-
fort“ zkrátka samozřejmostí. A aby 
se v novém dětském oddělení cí-

tili co nejlépe, byly jeho prostory 
dovybaveny novým dětským ná-
bytkem s řadou doplňků, které jim 
budou sloužit k herním aktivitám 
a zpříjemnění pobytu. Nákup byl 
financován z prostředků nadace 
Děti-kultura-sport se sídlem v Uher-
ském Hradišti, jejíž grant byl využit 
Městskou knihovnou v Holešově.

http://knihovna.holesov.
info/aktualne

http://knihovna.holesov.
info/fotogalerie-1/detske-odde-
leni-a-citarna 

RR

Populární bratři ebenové při-
jedou v listopadu do Holešova, 
aby v rámci podzimní části třetího 
ročníku festivalu Musica Holešov 
uvedli svůj celovečerní koncert. 
Ten proběhne 22. listopadu ve 
velkém sále holešovského zám-
ku. Začátek koncertu je stanoven 
na 19.30 hodin. Vstupenky jsou  
v tradičních předprodejích. RR

Bratři Ebenové 
přijedou 

do Holešova

Tak vypadá v současné době dětské oddělení v Městské knihovně 
Holešov. Foto Jiří Vojáček
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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 hodin. Spontánní aktivity (kulečník, 
stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, 
ICM): pondělí - pátek 14.00 - 18.00 hodin - ob-
jednávky v tělocvičny dle předchozí telefonické 
domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
20. 10. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO 
POTTERA 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 Pravči-
cích, ještě jsou volná místa, možno přihlásit se 
v kanceláři TYMY
21. 10. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ, zahájení 
taneční polepšovny - od 17.00, přihlášky v kan-
celáři 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 kru-
hu, cena: 30,- + za výrobek (30,- až 70,-)
Přihlášky do 19. 10. - při větším množství zá-
jemců 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 kate-
gorie, 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 Hvízd

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 společen-
ské hale TYMY, hraje skupina LeTOKRUHY 
Přerov
10. 11. DÁMSKÁ JÍZDA - odpoledne pro ženy 
- od 16.00, vstupné: 60,- na místě /v předpro-
deji, 90,-
10. 11. DĚTSKÁ PORTA - oblastní kolo dětské 
pěvecké soutěže, soutěžit se může s různými 
žánry písní - od lidových až po moderní. Zájem-
ci, přihlaste se do 24. 10.
12. 11. ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ S HEREČ-
KOU NAĎOU KONVALINKOVOU - od 14.00 
v divadélu TYMY, vstupné: 130,- v předprodeji, 
180,- na místě
15. 11. PROMEDICAL - od 9.00 do 19.00, 
možnost preventivního vyšetření, objednávky 
předem v kanceláři TYMY
27. 11. a 28. 11. VÁNOCE NA HANÉ A VA-
LAŠSKU - d 8.30 a 10.15 pro děti MŠ a žáky 
ZŠ, pestrý adventní program
30. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU - od 16.00 na zahradě TYMY, v tělocvičně 

Křeslo pro hosta - s Markem Mě-
churou. Beseda o lidech, přírodě, 
zajímavostech a krásách Bulharska, 
doplněná foto projekcí. Akce, která je 
určená pro děti a dospělé, proběhne 
v úterý 23. 10. v 17.30 hodin v čajovně 
TYMY. Vstupné dobrovolné.

Zveme všechny broučky, berušky 
i světlušky, holky, kluky i rodiče 
a prarodiče na velký lampiónový 
průvod Holešovem - Slavnost brouč-
ků. Pátek 2. 11., sraz u kašny na ná-
městí e. Beneše, odměna za kostým 
nebo vlastnoručně vyrobený lampión.

Vánoční Vídeň - sobota 15. 12., od-
jezd v 9 hod. z autobusového nádraží 
Holešov, návrat ve večerních hodi-
nách. Cena 530 Kč na osobu (v ceně 
doprava a průvodce), program: spo-
lečná prohlídka předvánoční Vídně, 
vánoční trhy u radnice, volný pro-
gram. Informace a přihlášky v kance-
láři TYMY do 8. 12. nebo na telefonu 
573 396 928.

vystoupení dětských folklorních souborů - pro 
veřejnost
8. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V ROŽNOVĚ 
P. RADHOŠTĚM - odjezd v 8.00 z AN Holešov, 
cena: 150,-/osobu, dítě do 3 let na klíně zdarma, 
přihlášky do 5.12.
11. 12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ - od 16.00 - 
vystoupení dětí z kroužků, vánoční nadílka pro 
členy kroužků
15. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ - odjezd v 9.00 z AN 
Holešov, přihlášky do 8. 12., cena: 530,-/os.

Můžete se zapojit do SEDMIKVÍTKU - ruko-
dělná a literární oblast - bližší informace v kan-
celáři TYMY a na našich stránkách, uzávěrka 
prací 30. 11.

NOVINKY
BOWLING PRO DĚTI
od 19. 11. (pondělí) v nově zrekonstruované 
herně bowlingu v Holešově, tréninky každé 
pondělí od 14.30 do 16.00 s trenérem, pro 
děti od 6 do 18 let, poplatek za celý školní 
rok (do 1.6.) 1.300,-Kč, zájemci hlaste se nej-
později do 24. 10. v TYMY, ostatní informace 
v kanceláři TYMY
  
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO  - UHER-
SKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST - termín bude upřesněn 

KULTURA - PRAHA - 9. 3. 2013 - AIDA

KAŽDOU SOBOTU MÁME V TYMY OTE-
VŘENO! 
od 14.00 do 18.00 - trampolína, stolní fotbálek, 
kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrca-
dlovka (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 
fotbálek, kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, 
zrcadlovka ( můžete rezervovat předem na tel.: 
573 396 928, mob.: 734 358 563 )

SBÍRKA - PLYŠÁK PRO RADOST - do  
20. 11. můžete nosit do TYMY plyšové hrač-
ky - 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 so-
ciální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28, 
734 358 563

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

Odpolední setkání s oblíbenou herečkou Naďou Konvalinkovou proběhne v pondělí 12. listopadu 
od 14 hodin v divadélku TYMY. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 180 Kč.
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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

Myslivecká sdružení z Ho-
lešovska ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farností Holešov  
a hudebními tělesy - Holešovskými 
trubači a Holešovským chrámo-
vým sborem - se rozhodla obnovit 
i v našem regionu prastarou tradici 
pořádání Svatohubertských mší 
svatých jako každoroční slavnostní 
setkávání myslivců, jejich poza-
stavení v době vrcholící lovecké 
sezóny, zamyšlení nad duchov-
ním rozměrem myslivosti a péče 
o přírodu vůbec a možná i přidání 
duchovního rozměru do hektické 
činnosti snad každého myslivce 
v době začínajících honů, nahá-
něk, regulace stavů spárkaté zvě-
ře i péče o zvěř, jejího přikrmování, 
medikace a dalších prospěšných 
aktivit.

Záměr uspořádání Svatohu-
bertské mše se nakonec rozrostl 
do podoby  mysliveckých slav-
ností, které by měly zaplnit celé 
nedělní dopoledne - uniformovaní 

Pozvánka na Myslivecké 
slavnosti a Svatohubertskou mši 

svatou v Holešově
myslivci ze všech okolních ves-
nic by se měli shromáždit před 
farním kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově, uspořá-
dat průvod s loveckými trofejemi, 
krátkou přehlídku loveckých psů,  
koncert lovecké hudby troubené 
na lesnice - lovecké rohy. Během 
Svatohubertské mše sv. bude pro-
vedena slavná  Huberstká mše B 
dur P. Vacka a J. Selementa, a to 
spojenými silami Holešovských 
trubačů, trubačů ZUŠ Potštát  
a Holešovského chrámového sbo-
ru. 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 tisícile-
té tradice zveme do farního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie 
v Holešově v neděli 4. listopadu 
od 9.30 hodin.

KB

Gratulace pro Evu 
a Jiřího RŮŽIČKOVY

Už je to pěkná řádka let, 
co Vy dva spolu brázdíte svět,

když jste si prstýnky z lásky dali, 
úctu a věrnost si slibovali.

Manželský slib jste nevzali zpět 
a je to pouhých 50 let.

Tak, jako kdysi, ať Vám v srdci 
zvony znějí.

Lásku a štěstí Vám k výročí přejí
dcery eva a Světlana s manžely, 

vnoučata Veronika, Jakub, 
Kateřina a Petra.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
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Po delší odmlce se opět vracíme 
se společenskou kronikou:
SŇATKA - ZÁŘÍ 2012
Marie Bakalová - Holešov, č. Žopy
Antonín Pokorný - Sloup

Kateřina Sýkorová - Bořenovice
Petr Schneeberger - Bořenovice

Zdeňka Čermáková - Rýmařov
Martin Filák - Holešov

Silvie Nesrstová - Holešov
Tomáš Opluštil - Holešov

Simona Mamicová - Lukoveček
Rostislav Pala - Tečovice

Michaela Čížková - Přerov
Tomáš Dvorský - Olomouc

eliška Svobodová - Holešov
Milan  Kučera - Slovenská rep.

Vendula Studená - Hulín
Petr Lehkoživ - Hulín

Tereza Majdová - Holešov
Karel Jadrníček - Fryšták

Kamila Styková - Kroměříž
Petr Slovák - Holešov

Helena Kropková - Hulín
erik Křížka - Otrokovice

Iva Foukalová - Martinice
Luboš Březina - Hukvaldy

Markéta Kaňová - Rymice
Stanislav Sekanina - Holešov

Jana Fridrichová - Ludslavice
Pavel Šoustal - Ludslavice

Zuzana Jahodová - Bystřice p. H.
David Skibinský - Bystřice p. H.

Michaela Chytilková - Martinice
Libor Vaňhara - Martinice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blanka Svobodová - Zlín
Karel Vrba - Zlín

Kateřina Linková - Zlín
Rostislav Vaculík - Jankovice

Hana Šťastná - č. Tučapy
Tomáš Krátký - Jesenice

Lenka Paštěková - Racková 
Daniel Mach - Zlín

Petra Lipenská - Kurovice
Jan Jelínek - Kurovice

Jana Novotná - Holešov
Petr Mikulášek - Valašské Meziříčí

Žaneta Divilová - Hvozdná
Ondřej Kočík - Luhačovice

Stanislava Andrýsková - Žeranovice 
Jaroslav Klimek - Žeranovice

Hana Otáhalová - Holešov
David Dvorník  - Holešov

NAROZENÍ
Červen - září 2012
David Doležal - Holešov
Melanie Milionová - Holešov
eliška Odložilíková - Holešov
Filip Soukup - Holešov
Dominik Martinec - Holešov
Kryštof Ševčík - Holešov
Antonie Balšánová - Holešov
Štěpán Bílek - Holešov
Lukáš Fuksa - Holešov
Daniela Jurčíková - Holešov
Daniela Kolaříková - Holešov
Tomáš Nedbal - Holešov
Filip Novotný - Holešov
Julie Pallová - Holešov
Jonáš Posolda - Holešov
Ondřej Šaler - č. Dobrotice
Jakub Tomáš - Holešov
ella Vilímová - Holešov
Amálie Zapletalová - č. Tučapy
Veronika Zapletalová - Holešov
Timothy Derek Dobogai - Holešov

Dominik Foltýn - Holešov
Anna Kratochvílová - č. Dobrotice
Magdaléna Mrázková - Holešov
eliáš Pavlíček - Holešov
David Šafařík - Holešov
Nela Vašíčková - Holešov
Adéla Mikešková - Holešov
Martin Votava - Holešov
Albert Buček - Holešov
Natálie Odstrčilíková - Holešov
Julie Pifková - Holešov
Šimon Rektořík - Holešov
Tereza Zelová - Holešov
Aurélie Chytilová - Holešov
Daniel Jedlička - Holešov
Amálie Jurášková - Holešov
elizabeth Kučerová - Holešov
Viktor Malének - Holešov
Maxmilián Melich - Holešov
Matheo Machát - Holešov
Tomáš  Soldán - č. Žopy
Natálie Vrajíková - Holešov

JUBILANTI 
Říjen 2012
Anežka Šipulová - Holešov
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Ludmila Úlehlová - Holešov
Miloslav Malý - Holešov
Marie Kratochvilová - Holešov
Hedvika Rektoříková - Holešov
Jaroslava Janalíková -  č. Količín
Olga Přibylová - Holešov
Jarmila Janská - Holešov
Helena Odložilíková - Holešov
Vlasta Masná - Holešov
Ludmila Škrabalová - č. Dobrotice
Marie Bělíková - Holešov
Dagmar Zakopalová - Holešov
Libuše Dědičová - Holešov
Jarmila Družbacká - Holešov
Vladimír Odložilík - Holešov
Iva Popelková - Holešov
Františka Bukovjanová - č. Količín
Ludmila Podolová - Holešov
Marie Žáková - Holešov
Věra Mokrá - Holešov
Karel Dočkal - Holešov
Lubomír Chytil - Holešov

Anna Sedláková - Holešov
Zdeněk Gren -  Holešov
Božena Pospíšilová - Holešov

ÚMRTÍ
Bohumil Knápek - Holešov
Drahomíra Murínová - Holešov
Jaroslava Svobodová - Holešov
Milada Krsičková - Holešov
Jiřina Holemá - Holešov
Karel Kubeša - Holešov
Marie Javoříková - Holešov
Ladislav Navrátil - Holešov
Josef Mariánek - Holešov
Olga Prusenovská - Holešov
Irena Sovadinová - Holešov
Ludmila Hvězdová - Holešov
Anna Julíčková - Holešov
Libuše Vaňková - Holešov
Vlasta Slavíková - č. Žopy
Zdeněk Doležel - Holešov
Olga Kolářová- Holešov
Miroslav Tupý - Holešov
Branislav Roubal - Holešov
Václav Solař - Holešov
Lada Ryšková - Holešov
Božena Železná -  č. Količín
Marie Nevrtová - Holešov
Ladislav Solař - Holešov
Vladimír Dorazín - Holešov
Marie Mlýnková - Holešov
eliška Odstrčilíková - č. Žopy
Marie Růžičková - Holešov
Jaroslav Tiefenbach - Holešov
Jiří Matula - Holešov
Imrich Beštandig - Holešov
Anna Nováková - Holešov
Věra Geverová - Holešov

POZVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
oslovit s nabídkou na slavnostní 
vítání občánků, které se koná v ob-
řadní síni na zámku. Pokud budete 
mít zájem o přivítání Vašeho děťát-
ka, přijďte si dohodnout konkrétní 
termín na Městský úřad Holešov 
- matrika, dveře č. 110. Budeme se 
na Vás a Vaše děťátko moc těšit.                          

JM 

• Když máš problém, snaž se ho vyřešit. Pokud ho vyřešit nedokážeš, 
nedělej z toho žádný problém.

• Když tě lidé odrazují od tvých snů, předpovídají ti zkázu nebo tě 
kritizují, pamatuj - vyprávějí ti svůj příběh, ne tvůj.

• Včerejšek je minulostí, zítřek tajemstvím, dnešek je dar... Proto užívej 
každý okamžik svého života, protože nikdy nevíš, co bude dál.

• Litovat se a litovat svůj současný stav není jen mrháním energie, 
ale i nejhorším zlozvykem, jaký můžeš mít.

• Muž se stává bohatým až poté, co se stane otcem.

• Přátelství je, když můžete člověku o sobě říct všechno, i to nej-
horší.

• Jsme obklopeni natolik falší a falešností, že upřímnost a přímočarost 
jsou vnímány jako urážka.

Vybral RR

Děkujeme celé naší rodině, kamarádům a známým, pracovníkům 
městského úřadu a všem, kteří nám poslali gratulace k  naší zlaté svatbě. 
Jsme moc šťastni za vše, co jste pro nás udělali, a hlavně za to, že Vás 
máme. Ještě jednou velké díky.

Manželé Marie a František Zapletalovi

PoděkováníMoudra pro tento týden
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Kynologický klub žije a navíc má pěkné výsledky

Malou, ale přesto úspěšnou výpravu měly holešovské mažoretky na 
mistrovství evropy ve francouzském Selestatu.  O víkendu 5.–7. října 2012 
se zde sjeli nejlepší reprezentanti třinácti evropských zemí a předváděli 
svá vystoupení v několika soutěžních disciplínách.

Duo Nikola Zlámalová a Lenka Smýkalová se kvalifikovalo na Me 
díky svému umístění na letošním mistrovství ČR (zde získalo 2. místo). 
V disciplíně duo s hůlkou a rekvizitami v kategorii junior mladší předvedla 
děvčata choreografii na téma „Spy Kids“. V konkurenci šestnácti soupeřek 
obsadila 11. místo. 

Trenérka holešovských Lentilek eliška Doleželová na tomto šampi-
onátu „hostovala“ za mažoretkovou skupinu Panenky Hranice, které se 
staly letos mistryněmi ČR. Tým z Hranic soutěžil v disciplíně Traditional 
Corp  senior (tradiční mažoretková skupina), kde startovalo pět skupin. 
Svým výkonem vybojovaly zlatou pozici, a staly se tak mistryněmi evropy. 

Účast mažoretek z Holešova na tomto mistrovství by nebyla možná 
bez finanční podpory města Holešov a dalších sponzorů, kteří nám přispěli 
nemalou částkou. Všem velmi děkujeme, vážíme si vaší podpory.

Lenka Doleželová, vedoucí Mažoretek Holešov

Mažoretky z Holešova 
na mistrovství Evropy

Kynologický klub Holešov v let-
ních měsících nelenil a uspořádal 
řadu zajímavých a různorodých akcí. 
Mezi již tradiční závody patří Hole-
šovské hopsání O pohár místosta-
rosty města, což jsou neoficiální 
závody v agility. 

Letošní již 5. ročník se konal 
18. srpna 2012 - přálo nám nejen 
sluníčko, ale i sponzoři: město Ho-
lešov, MKS Holešov, firmy FITMIN 
a CALIBRA, výrobci kompletního 
krmiva pro psy, a Zverimex u mi-
nigolfu paní Doleželové, díky nimž 
obdržely vítězné týmy hodnotné  
ceny a drobné dárky dostal i každý 
závodník. Každý ze 47 týmů tak 

mohl ukázat své umění ve dvou 
parkurech, jump a open. Holešov 
velmi úspěšně reprezentovali Jana 
Sucháčková, Veronika Petrskovská, 
Simona Zelinová, Šárka Grešová, 
Petra Češková a Alena a Zdeněk 
Charvátovi. Poděkování patří Simo-
ně Zelinové a Adamu Kupkovi za 
pořízení fotodokumentace. Pokud 
hovoříme o tradici, musíme připo-
menout nejstarší kynologický závod 
v okolí a to byl letošní již 34. ročník 
O štít města Holešov. Závod proběhl 
v sobotu 8. září 2012, závodilo se 
podle řádu KJ Brno v kategorii ZOP 
a ZPU 1. Z domácích závodníků 
v kategorii ZOP obsadila 2. místo 

eva Sucháčková se psem Shadow 
of Zealous a v kategorii ZPU 1 se 
umístil na 1. místě Radek Mráček 
se psem Chedar Námořník, zatímco  
3. místo obsadil Pavel Bránka s fen-
kou Ashika Gabricio. Hodnotné ceny 
pro vítěze věnovalo město Holešov. 

 Ve dnech 28.–29. září 2012 
proběhlo také v kynologickém are-
álu ve Zbraslavi u Brna Mistrovství 
mládeže a juniorů MSKS. Pro mno-
hé mladé psovody je toto mistrovství 
vrcholem celé sezóny a poctivě se 
na něj připravují. Mládežníci a juni-
oři soutěžili v kategorii ZZO, ZVV1, 
IPO1, IPO2. 

Mistrovství se zúčastnili kromě 
českých závodníků i dva slovenští 

reprezentanti, kteří přijeli porovnat 
síly s ostatními a předvést, co se 
svými pejsky natrénovali. Kyno-
logický klub Holešov na této akci 
vzorně reprezentovali tři účastníci 
holešovského kynologického klubu 
- Kristýna Bránková s brabantíkem 
Anthonym, Radek Mráček s němec-
kým ovčákem Garem a Veronika 
Vargová s border kólií Texi. Ve velké 
konkurenci dosáhli velmi pěkných 
výsledků. Radek Mráček vybojoval 
2. místo v kategorii IPO1 a Veronika 
Vargová 2. místo v ZZO a Kristýna 
Bránková 9. místo ve stejné kate-
gorii.

Za KK Holešov: Jana Jiroušková 
a Veronika Vargová
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Ve dnech 21. až 23. září se holešovské sokolky zúčastnily už po 
několikáté celorepublikového secvičení taj-či 28 forem. Pod vedením ing. 
Vladimíra Zemana a Jany Liberdové prožily v krásném prostředí Blanenska 
nádherné tři dny. Načerpaly energii i informace pro další práci.

Holešovský Sokol zve další případné zájemkyně i zájemce na 
své pravidelné cvičení TAJ-ČI, které bývá každé pondělí v 17.30  
a v pátek od 9 hodin v sokolovně. MK V úterý 25. září uspořádalo 

SVČ TYMY 1. ročník Běhu za sva-
tým Václavem. Tato běžecká akce 
byla určena pro všechny zájemce z 
řad dětí a mládeže, kteří měli chuť 
změřit svou výkonnost s ostatní-
mi mladými závodníky z Holešova  
a nejbližšího okolí. 

Závodní klání mladých spor-
tovců proběhlo ve všetulském parku 
naproti místnímu fotbalovému hřišti 
coby terénní běh plný prudkých za-
táček, výběhů a seběhů krátkých 
kopcovitých úseků a nutno podotk-
nout, že právě tato netypická podo-
ba závodu sklidila u zúčastněných 

Úspěšná premiéra Běhu
za svatým Václavem

dětí pro svou pestrost a nevšednost 
pozitivní ohlasy a skromné divácké 
kulise ukázala i zajímavé momenty 
plné předbíhání a běžeckých sou-
bojů. Běhu za svatým Václavem se 
aktivně zúčastnilo téměř 50 dětí od 
3 do 13 let. 

Jménem organizátorů závodu 
děkuji všem dětským účastníkům 
za možnost prožít příjemné spor-
tovní odpoledne a jejich rodičům za 
přivedení svých ratolestí na závod 
a spoluvytvoření krásné atmosféry 
podpořené slunečným zářijovým 
počasím. 

Jakub Hřib, SVČ TYMY

Běhu za svatým Václavem se aktivně zúčastnilo téměř 50 dětí 
od 3 do 13 let.

DFK Holešov - FK Nové Sady 0: 10 (0:4)
Vysoká porážka s lídrem soutěže prodlou-

žila neúspěšnou sérii DFK v letošním podzimu. 
Jasně stanovená taktika domácího týmu s dvěma 
předstoperkami a obsazováním nejlepší fotbalist-
ky soupeře Míši Mokrušové fungovala pouhých 
10 minut. Ani tento zápas nepřinesl jiný obrázek 
než předcházející - přetížená obrana hraje pod 
neustálým tlakem soupeře do své první chyby, 
záložní řada především ve svém středu nestačí 
na protihráčky fyzicky, technicky ani herně a útoč-
nice, které nebojují o udržení míče a nechávají 

DFK Holešov vysoko prohrál s lídrem soutěže
soupeřky klidně rozehrát míče odkudkoliv, jsou 
nejslabším článkem současného Holešova. První 
čtyři góly vsítily soupeřky za asistence středové 
dvojice Kučerová - Šustáčková, která laxně brá-
nila a nepřistupovala ke svým soupeřkám, a po 
chybách Batouškové a Fojtové při nedůrazném 
obsazování soupeře a bázlivém přístupu ke hře 
vůbec. Stoperky přitom hrály dobře - Zita Pospí-
šilová nahlas a dle možností řídila celou obranu, 
Vendula Kuchařová podstoupila řadu vítězných 
soubojů, ale získané míče ztrácely útočnice při 
osamocených akcích. Znovunavrátivší se Veroni-

ka Masaříková dokázala udržet jako jediná vpře-
du míč, ale nenacházela odezvu pro spolupráci u 
žádné spoluhráčky. Po přestávce přes zlepšený 
výkon Simony Šustáčkové pokračoval pasivní 
výkon středové dvojice DFK doplněný chyba-
mi dalších hráček včetně brankářky Kasalové. 
Neatakované soupeřky rozehrávaly míče přes 
svou gólmanku a stoperku a branky padaly do 
domácí sítě jedna za druhou - ať už to byly střely 
zdálky, či akce po pěkných pasech Mokrušové 
na své útočnice. Výsledek je odrazem nediscipli-
novanosti domácího týmu, nedodržování taktiky  
a stálého opakování chyb z předchozích zápasů. 
Porážka Holešova byla naprosto zasloužená.

Sestava: Kasalová, Fojtová, Kozlanská, 
Pospíšilová, Kuchařová, Rybenská, Batouš-
ková, Šustáčková, Kučerová, Zichalová, Ma-
saříková. Střídaly: Procházková, Hovořáková, 
Víznerová, Illesová. Nejlepší hráčka: Vendula 
Kuchařová. Mgr. Svatava Ságnerová



26

hole‰ovsko 19/2012 www.holesov.cz

TJ Olympia Bruntál : FK Holešovské holky 
0 : 1 (0:0)

Vstup do utkání vyšel o poznání lépe do-
mácím hráčkám, které těžily jednak z větru  
v zádech, ale především z výborného pohybu. 
Výraznou převahu však domácí nedokázali pře-
tavit ve vyložené brankové příležitosti. Holešovu 
se příliš nedařila ofenziva, a to ani v brejko-
vém pojetí. Přesto bylo i před brankou Bruntálu  
v průběhu první půle třikrát nebezpečno. Nej-
prve se ve vápně s míčem otočila Kocurková, 
která ale ve výborné pozici zakončila jen slabě 
do náručí brankařky. Následně zahrozili hosté  
z rohového kopu, jenže ideální nabídku Šilhárové 
nevyužila před odkrytou brankou ani jedna ze 
tří nabíhajících hráček. Poslední příležitost hostí 
v první půli měla opět Kocurková, která mohla 
hlavou přehodit vyběhnuvší brankařku, míč však 
nešťastně podskočila.        

Druhý poločas nabídl divákům zcela opač-
ný obraz hry, jelikož s podporou větru převzala 
iniciativu holešovská děvčata, kterým však více 
než vítr prospělo včasné přistupování k domácím 
fotbalistkám. Holešov se s přibývajícími minuta-
mi stále více snažil dostat do zakončení, střely 
záložnic zpoza šestnáctky však dobře pokrývala 
domácí brankařka. První vyloženou šanci hostí 
měla Šebestová, která kličkou obešla poslední 
obránkyni hostí a nebýt nedovoleného zákro-

Holešovské holky dovezly z Bruntálu cenné vítězství

Za hustého deště Holešovské holky uhrály bod

DFK sice prohrál, ale obraz hry se zlepšil

Kdy na kopanou
Oddíl ženské kopané FK Holešovské hol-
ky zve příznivce ženské kopané na další 
mistrovské utkání Moravské ligy žen, které 
se koná v neděli 21. října 2012 od 14 
hodin na hřišti Střelnice. Soupeřem bude 
Lokomotiva Brno.     

ku překonané stoperky, směřovala by sama 
na brankařku. Rozhodčí zákrok nejprve odpís-
kal, což následně popřel a nechal pokračovat 
ve hře. Hosté se však branky přesto dočkali, 
když za pár minut napřáhla z necelých třiceti me-
trů Mrázková, jejíž dělovka šajtlí zapadla přesně 
do horního růžku branky, brankařka domácích 
byla bezmocná. Holešov mohl v následujících 
minutách svůj náskok i navýšit. Domácí si  
ve druhém poločase vytvořili jedinou velkou šan-
ci, když po rychlém brejku prošel centr na zad-
ní tyč, kde před odkrytou brankou odvracela  
v akrobatické poloze na roh Kolesárová, za níž 
už byla připravena skórovat hráčka Bruntálu.  
V samotném závěru ještě hosté po rohovém kopu 
nastřelili břevno, skóre se však již nezměnilo,  
a tak Holešov poprvé v sezoně bodoval na hřišti 
soupeře. Všechna děvčata si zaslouží pochvalu 
za nasazení a výkon ve druhém poločase, stejně 
jako za trpělivost, se kterou snášela nedůstojný 
výkon tragického rozhodčího. 

Za slunečného počasí nastoupila ho-
lešovská děvčata proti Bruntálu s cílem 
získat první body z hřiště soupeře v sestavě: 
Gulánová - Holcová, Voždová, Dvorníková, 
Houdková - Mrázková (Kolesárová), Vlčková 
(Tiefenbachová), Kovaříková, Šilhárová - 
Kocurková, Šebestová.

Slavomír Bednář

FK Holešovské holky - 1. FC 
Olomouc  3:3 (1:2)

Utkání provázel vytrvalý hustý 
déšť, který postupně měnil hřiště  
v mokřadla, což ztěžovalo kombina-
ci oběma družstvům a kladlo obrov-
ské nároky na fyzickou připravenost. 
Oč byla olomoucká děvčata technič-
tější, o to více bojoval domácí celek, 
který ani za stavu 0:2 ve 30. minutě 
první půle nekapituloval a ještě do 
přestávky zvýšeným tlakem na míč 
dokázal snížit Kocurkovou. Po pře-
stávce domácí celek vystupňoval 

nasazení. Soustavný tlak přinesl 
nejen zasloužené vyrovnání po sérii 
rohových kopů hlavičkou Houdkové, 
ale i vedení, když se individuální akcí 
středem hřiště prosadila Šebestová. 
Po této brance domácí celek trochu 
odpadl a hosté toho využili k zaslou-
ženému vyrovnání. S nerozhodným 
výsledkem byli nakonec spokojeni 
oba trenéři a oba kolektivy. 

Gulánová v brance podržela 
tým několika důležitými zásahy, za 
obdržené branky nemohla. Obrana v 
defenzivě podala jeden z nejlepších 

výkonů, v první půli se ani jedné 
hráčce nedařila rozehra, přínosem 
byl opětovný start Dvorníkové. Zálo-
ha odbojovala těžký zápas, protože 
největší síla Olomouce je právě  
v této řadě. Kapitánka Šilhárová 
dokázala strhnout celý tým k maxi-
málnímu nasazení a byla u zakládání 
většiny útočných aktivit, těžkou roli 
při bránění Drahníkové dobře splnila 
Vlčková. V útoku neúnavně dřela 
Kocurková, která vybojovala spoustu 
vítězných soubojů s obranou soupe-
ře, mnohem aktivněji než v minulých 

zápasem se projevovala Šebestová. 
Celý tým si zaslouží maximální uzná-
ní za předvedený výkon, který by měl 
být příslibem do budoucna.

Za chladného nevlídného po-
časí se domácí děvčata předstvila 
v sestavě: Gulánová - Holcová, 
Voždová, Dvorníková, Houdková - 
Mrázková, Vlčková, Šilhárová, No-
vosadová - Kocurková, Šebestová 
(v průběhu dramatických posled-
ních minut střídaly Heglasová, 
Tiefenbachová, Kolesárová). 

Slavomír Bednář

SK Březnice - DFK Holešov: 3:2 (1:1)
Další prohra Holešova na půdě obáva-

né Březnice sice přinesla zlepšený obraz hry, 
bojovnost a nasazení děvčat, ale opakovanou 
ztrátu bodů a potvrzení nelichotivé poslední 
příčky v tabulce soutěže. Zápas začal převahou 
domácích především ve středu hřiště, kde sice 
srdnatě bojovala Denisa Baranová, podporo-

vaná neúnavnou Kamilou Dětskou, ale souhra 
v této řadě vázla na nepřesnostech a malém 
důrazu dalších záložnic. Zbytečně přenechaná 
aktivita se zúročila ve vedoucí branku Březnice, 
ale jaké bylo překvapení, když Holešov dokázal 
na tuto akci odpovědět a vyrovnat - agilní Kris-
týna Zichalová vypíchla stoperce míč a krásně 
podél brankářky skórovala na 1:1. DFK musel 

bohužel hned 
v úvodu utkání 
střídat zraněnou 
Veroniku Ma-
saříkovou, čímž 
se otupila síla 
útočné dvojice. 
Březnice těži-
la z převahy ve 
středu hřiště. Ke 
slovu se dostá-
vali i hosté, kteří 
bohužel své úto-
ky nedokázali 
dovést do gólo-
vého konce ani 
v závěru poloča-
su, kdy několikrát 

ohrozili domácí branku. Úvod druhé půle byl pro 
Březnici šokový - po krásné kombinaci utekla 
na pravé straně hřiště Bára Polášková, přesně 
poslala centr do šestnáctky domácích a zde 
podruhé skórovala Zichalová. Zkušený domácí 
celek bohužel po chvíli opět začal dirigovat 
tempo zápasu, Holešovu poměrně brzy začaly 
docházet síly a bylo jen otázkou času, kdy přetí-
žená obrana udělá chybu. Vyrovnávací gól padl 
po chybě předstoperky na hranici velkého vápna 
a do vedení šla Březnice po násobených chy-
bách Rybenské, Fojtové  a stoperky Pospíšilové. 
Hosté se v závěru zápasu vzchopili k několika 
protiútokům, ale k vyrovnání jim chyběla lepší 
kombinace, důraz v koncovce a překvapivě 
většině hráček fyzické síly. Přesto si děvčata 
za předvedený výkon zaslouží velkou pochvalu, 
oproti výkonu z minulého týdne tým bojoval 
o výsledek do posledních minut, ale vítězství 
patřilo zkušenějšímu a šťastnějšímu družstvu.  

Sestava: Kasalová, Fojtová, Pospíšilová, 
Kuchařová, Kozlanská, Rybenská, Hovořáková, 
Baranová, Dětská, Masaříková, Zichalová. Stří-
daly: Polášková, Procházková, Víznerová. Bran-
ky: 2 Zichalová. Nejlepší hráčka: Kamila Dětská.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Bystřice pod Hostýnem - SFK Elko 
Holešov

 5    (1:0 )   1 
V podhostýnském derby byl stav po prvním 

poločase pro Holešov ještě příznivý, v druhé 
půlce však druhý tým v tabulce Holešov jasně 
přestřílel. Holešov je aktuálně na devátém mís-
tě. V sobotu 20. října nastoupí SFK elko doma 
proti Velkým Karlovicím. 

SFK ELKO Holešov - SK Boršice
0    (0  :  2)   2

Po vítězném utkání ve Viganticích čekala 
slušná návštěva za slunečného počasí další 
vítězství domácích. Trenér Mandík opět musel 
měnit sestavu. Chyběl Ohlídal a ve 31. minutě 
střídal zdravotně indisponovaný Bačík. Utkání 
začalo svižně. První střelu poslal již ve 2. mi-
nutě na bránu hostí Matulík. Ve 3. minutě hosté 
dali vyniknout domácímu brankáři a ve 12. 
minutě zabránil Krejčí jasnému gólu. Pak přišla  

Fotbalisté ztratili šest bodů, v Bystřici vysoko prohráli
19. minuta, ztráta míče ve středu zálohy, ná-
sledoval faul za hranicí šestnáctky a nejzku-
šenější hráč hostí Kuzma čistě vymetl šibenici 
-  0:1. Ve 25. minutě vyrazil z obrany Roubalík 
a tvrdou střelou dal vyniknout Remešovi, ten 
vyrážel na roh. Po rohu střílel Pumprla, brankář 
byl však na místě. Ve 27. minutě střelu k tyči 
vyrazil Remeš opět na roh. Pak ovšem násle-
dovala další chyba středu holešovské obrany. 
Míč ztratil Sedlařík, do rozhozené obrany vnikl 
Konrád a z jeho přihrávky zvýšil do prázdné 
brány Dufek na 0:2. 

Ve druhé půlce přišly důležité momenty, kte-
ré mohly zvrátit výsledek. Nejprve domácí stříleli 
pod břevno, ale podle pomezního míč nepřešel. 
Poté Hromada inkasoval za hraní rukou červe-
nou kartu a nařídil pokutový kop. Ten zahrával 
Marek, ale směr jeho střely brankář vystihl. Další 
šanci měl Pumprla, ale jeho ránu zastavila tyč. 
Hosté se v deseti hráčích stáhli hlavně na svoji 

polovinu, ze které podnikali rychlé protiútoky. 
Neproměněná penalta a další dvě vyložené 
šance srazily domácí mužstvo. V 86. minutě 
ještě střídající Machálek trefil břevno, ale snaha 
o zkorigování zápasu vyšla naprázdno. Utkání 
řídila trojice rozhodčích Prokop, Konečný, Havlín. 
Holešov: Krejčí - Charuza, Roubalík, Bačík, 
Matulík - Barták, Sedlařík, Münster, Marek - 
Křenek, Pumprla. Střídání - 31. min. za Bačíka  
- Uruba,  65. min. za Matulíka  - Sumec, 84. 
min. za Sedlaříka  -  Machálek.

3. třída skupina A
Holešov B - Záhlinice  

5   (3:1)  2
Domácí zvítězili v sobotu na domácím 

hřišti a v tabulce jsou na 4. místě. V sobotu 
20. října nastoupí holešovské béčko na hřišti 
v Míškovicích. 

(hr)

HC Žopy - Barex Chropyně 6:6
Utkání bylo pro hostující 

Barex velice náročné a těžko se 
přizpůsoboval hře soupeře. První 
branku dali hráči Žop po chybě 
obránce na modré čáře. I druhý 
gól Barexu padl po zmatcích před 
vlastní bránou. A Žopy opět tres-
taly. Barex srovnal zásluhou Tun-
kera, který z pozice obránce projel 
půl kluziště a přízemní střelou za-
skočil gólmana Reds ve službách 
Žop. Ve druhé třetině šla nejprve 
Chropyně do vedení, ale hokejisté 

Hokejová KHL se rozjela na plné obrátky
ze Žop vzápětí vyrovnali. V po-
slední třetině Žopy kromě jiného 
dostaly možnost přesilové hry pět 
proti třem a svou výhodu promě-
nily. Na sklonku zápasu vedly 6:4 
a zdálo se, že je o vítězi rozhodnu-
to. Dvě minuty před koncem Barex 
snížil a následně tým odvolal bran-
káře. Barex sevřel soupeře a vynu-
til si závěrečný tlak, ze kterého se 
Chropyni podařilo vyrovnat. 
STS Vážany ZDO - HC Žopy 5:4 

Zápas se první třetinu odví-
jel podle papírových předpokladů 

a STS Vážany vedly nad Žopy 4:1. 
Druhou část ovšem začaly Žopy, 
srovnaly hru a v poslední třetině do-
konce začaly snižovat náskok STS 
Vážan. Ve 43. minutě zápasu byl 
stav 5:4 a schylovalo se k dramatu. 
STS nakonec vytrvala a vyhrála 
s těžkým protivníkem 5:4. Žopy se 
tak pomalu zařazují mezi lepší týmy 
KHL, protože vyjma Reds všechny 
ostatní soupeře těžce prověřily.
HC Holešov Gators - HC Reds 
6:13

Gators by potřebovali se vše-
mi soupeři hrát pouze 2 třetiny, 
pak by uhráli hodně bodů i vyrov-

naných zápasů, aspoň co se týče 
skóre, protože již po několikáté 
drželi vyrovnané skóre tentokrát 
s Reds 5:7. Ovšem v poslední 
třetině opět otevřeli hru a soupeř 
nadělil Holešovu přísun branek, 
takže zápas skončil vysoko 6:13. 
Hattrick si připsal Z. Bečka.
TJ Sokol Chomýž - Sportcen-
trum : HC Holešov Gators 7:3

Gators se sice dostal v první 
třetině do vedení, ale na začátku 
třetí třetiny už prohrával 1:7. Ná-
sledně už hráči Holešova stačili 
pouze korigovat výsledek utkání.

(sov)

Holešov (sov) - Ve dnech 3. až 5. 10. 2013 
klub MGC Holešov uspořádá na svém hřišti 
v areálu bývalého letního kina eC 2013 neboli 
Pohár mistrů evropských zemí v minigolfu. 
„Vzhledem k významu této mezinárodní akce 
jsme byli nuceni již nyní zahájit přípravné čin-
nosti na celou akci, je nutné provést generálku 
jednotlivých drah, kontaktovat média a mediální 
partnery, připravit zázemí pro hráče, zabezpečit 
zahajovací a ukončovací ceremoniál, zajistit 
financování celé akce a také zajistit trofeje pro 
vítěze,“ uvedl prezident klubu Radek Doležel. 

Celé akce by se mělo zúčastnit okolo 
150 hráčů, trenérů a funkcionářů. „Věříme, že všichni zúčastnění budou 
spokojeni a i diváci z řad veřejnosti si najdou čas a přijdou se podívat 
na nejlepší evropské týmy,“ dodal Doležel.

Minigolfisté začali přípravu  
na pohár mistrů

DFK Holešov - Slavkov: 3:1 (1:1)
Druhý vítězný zápas odehrály holešovské žákyně v sobotu 13. října 

proti Slavkovu. Podzimní slunečné počasí přilákalo na stadión Míru řadu 
rodičů a fanoušků žákovského fotbalu a všichni přihlíželi bojovnému 
utkání, v němž se až do poslední minuty bojovalo o konečnou podo-
bu výsledku. Domácí žákyně zprvu po nepříliš přesvědčivém výkonu 
prohrávaly, před přestávkou se jim po samostatném průniku Terezy 
Pospíšilíkové podařilo stav vyrovnat. Ve druhé půli byl Holešov lepší, 
děvčata i kluci srdnatě bojovali o co nejlepší výsledek a po dvou sólech 
Sáry Illéšové nakonec DFK vyhrál 3:1. 
Sestava: Jan Pospíšil - Valentýna Illéšová, Tereza Pospíšilíková, Beatrice  
Kotasová, ema Jiroušková, Sára Illéšová, Karolína Smýkalová, Tomáš 
Láník, Natálie Pospíšilíková, Veronika Vokounová a Klára Turečková. 

Mgr. Svatava Ságnerová

Domácí žákyně uspěly
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Soutěž HolešovskaSudoku

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.
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lešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem MK ČR e 120 40. Re dak ce:  
F. Sovadina (zodpovídá za str. 1 - 11 a 25 - 27) a R. Rohál (zodpovídá  
za str. 12 - 24 a 28). Tisk: TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1700 ks. Re-
dak cí ne vy žá da né ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se 
k nim ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví 
autoři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
http:www.holesov.cz. 

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo 
Holešovsko č. 17/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Do věží“ 
(K. Svoboda/J. Štaidl), kterou zpívá ve filmu Noc na Karlštejně 
Waldemar Matuška. První 
vylosovanou výherkyní je 
Marie Horejšová z Hole-
šova, druhým výhercem je 
Antonín Nedbal z Prusinovic 
- oba si pochutnají v restau-
raci Kanada Holešov.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět Ale-
ně Dlabajové a Jiřině Mato-
chové - obě jsou z Holešova. 
Všem šťastným výhercům 
redakce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kte-
rém českém hudebním filmu zaznívá? 
„…Jen já a vy. To je bláhové. Snad mé vrásky vám nevadí? Jen 
já a vy. Jak dva ptáčkové. V hlavě náhle mám bezvládí. Tlukot 
srdce sílí…“

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 

Akce na nejbližších 14 dnů

Pestrý program nabídne IV. Podzimní módní party pro ženy, kte-
rá proběhne v pátek 19. října v R-Clubu. Kromě krásných manekýn  
v módních kreacích uvidí publikum také barmanské show, orientální tanec 
nebo malou prezentaci nové fotografické kolekce, kterou její autor Robert 
Rohál nazval „Šedesátá“.

JZ

Fotografie z kolekce „Šedesátá“. Foto Robert Rohál

Podzimní módní show nabídne 
bohatý program

VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010 - zámek

• Od úterý 11. 9. Letní iluze 10, tradiční výstava holešovských 
výtvarníků, potrvá do 28. 10. - zámek 

• Do konce října výstava obrazů Rudolfa Seiferta - kavárna Cinema
 

KINO, DIVADLO, KONCERTY
• 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 Ondřej 
Albrech, R-Club Všetuly, od 19.30 hod.

• Pátek 19. 10. - neděle 21. 10. 10. ročník mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů - zámecký New Drive Club (podrobnější 
program uvnitř čísla na str. 15)

• Sobota 20. 10. Disco, DJ Šmakin a DJ Steve - zámecký New Drive 
Club, od 22 hod.

• Neděle 28. 10. Koncert pro Holešov, Španělské variace, účinkuje 
sbor Moravské děti - velký sál zámku, od 17 hod.

• Úterý 30. 10. Pocta Claude Bollingovi, koncert Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín, dirigent Pavel Pololáník, Karel Košárek (klavír) - velký sál 
zámku, od 19.30 hod.

• Středa 31. 10. Modrý tygr, český rodinný film - kino Svět 
 od 17.30 hod.

MKS Holešov 
připravuje:
• Sobota 10. 11. 13. 

ročník festivalu 
Bluesový podzi-
mek - zámecký 
New Drive Club

• Čtvrtek 2. 11. Bra-
tři ebenové - vel-
ký sál zámku, od 
19.30 hod.

Připravil RR

Waldemar Matuška.


