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Co vy na to, pane starosto?Zastupitelstvo je v poločase
Na zámku začaly po letech odmlky opět větší 
stavební práce. Rekonstrukce zámku tedy pokra-
čuje? Co vy na to, pane starosto? 

Ano, pokud lze za další etapu rekonstrukce zám-
ku považovat bezpodmínečně nutnou opravu střechy, 
která je silně ohrožena nadcházející zimní kalamitou.  
V první fázi budou práce probíhat na její vnitřní části, 
tedy na straně nad nádvořím. Je to jednak kvůli bez-
pečnosti návštěvníků zámku, a také proto, že by na 
opravu střechy mohla navázat rovněž rekonstrukce 

fasády. Financování stavby je v této fázi zajištěno z vlastního rozpočtu 
města. S ohledem na značný rozsah opravy i potřebných finančních 
prostředků již delší dobu vyjednáváme s ministerstvem kultury i financí  
o případné dotaci ze státních prostředků. Oprava vnitřní části nádvoří by 
měla být dokončena v polovině příštího roku. S ohledem na omezené fi-
nanční zdroje musíme celkovou opravu zbývajících částí zámku rozfázovat 
do dalších let. Také musíme myslet na další důležité potřeby města, jako 
je rekonstrukce veřejného osvětlení, budování nových parkovacích míst, 
opravy chodníků, úklid města atd. Zimní kulturní akce na zámku by však 
rekonstrukce střechy neměla žádným způsobem omezit.  (sov)

Podrobnosti na str. 18

Město Holešov získalo cenu 
týdeníku Ekonom Město pro byznys 
ve Zlínském kraji pro rok 2012. Ve 
středu 24. října cenu přebral ve zlín-
ském hotelu Baltaci místostarosta 
města Rudolf Seifert. Organizátoři 

Holešov se stal městem pro byznys, v kraji je nejlepší
vyhodnotili 50 kritérií v oblasti pod-
nikatelského prostředí a přístupu 
veřejné správy. V Holešově byly 
kladně hodnoceny například níz-
ký podíl dlouhodobě nezaměst-
naných, výše průměrného platu, 

vstřícnost radnice nebo z pohle-
du podnikatelů užitečné webové 
stránky. Nejlepší výsledky v rámci 
hodnocených kritérií měl pak Ho-
lešov v kategorii „přístup veřejné 
správy - názor podnikatelů“. Na 

druhém místě se v soutěži umístila 
Bystřice pod Hostýnem a na třetím 
místě skončil Zlín. Vloni se stala 
krajským vítězem Kroměříž, Ho-
lešov se umístil na druhém místě. 

Další informace na str. 8, 9 a 10

U příležitosti výročí vzniku samostatného státu položili věnec u pomníku T. G. Masaryka také představitelé 
města Holešova. Foto Robert Rohál. Více na str. 3 a www.holesov.cz   

Svoz bioodpadu ze zahrádek 
se uskuteční v sobotu 10. listopa-
du. Harmonogram času a místa 
jednotlivých stanovišť přinášíme 
na str. 2. 

Slavnostní mše u příležitosti 
Dne díkůvzdání se konala v nedě-
li 28. října v holešovském farním 
kostele. Zúčastnili se jí věřící ze 
širokého okolí, představitelé města 
Holešova i okolních obcí. Podrob-
nosti najdete na str. 20

Zastupitelstvo města Hole-
šova má za sebou v těchto dnech 
přesně polovinu funkčního období.  
Uvnitř listu najdete rozsáhlý člá-
nek, který mapuje zásadní mezníky 
v činnosti tohoto samosprávného 
orgánu právě v období uplynulých 

24 měsíců. Největší část se pocho-
pitelně týká oblasti investic, neboť 
v Holešově bylo v průběhu této 
doby prostavěno zhruba 200 mi-
lionů korun. Rekapitulace se však 
týká i dalších oblastí.

Podrobnosti na str. 4 a 5  

Provoz na silnicích je omezen
Region (frs) - Na silnicích v okolí Holešova musí řidiči v těchto dnech 

počítat s celou řadou omezení a objížděk. Některé z nich souvisí s výstav-
bou jihovýchodního obchvatu Holešova, další pak s jinými opravami, které 
se před zimou na komunikacích provádějí. Podrobnosti najdete na str. 2  

Výstavba jihovýchodního ob-
chvatu Holešova zasáhne v těchto 
dnech i zámeckou oboru. V nejbliž-

Kanalizace povede přes oboru
ších dnech bude zahájena výstavba 
dešťové kanalizace, která povede 
k říčce Rusavě. Podrobnosti na str. 3

Svoz
bioodpadu

Den 
díkůvzdání
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Region (frs) - V souvislosti 
s výstavbou jihovýchodního ob-
chvatu dochází v těchto dnech 
k řadě omezení na komunikacích 
v okolí Holešova. „Z důvodu vý-
stavby obchvatu došlo k omezení 
provozu na silnici z Holešova do 
Přílep a z Holešova do Žop. V těch-
to úsecích byla snížena rychlost na 
30 kilometrů v hodině,“ uvedl Aleš 
Ryška z Odboru investic, silničního 
hospodářství a údržby města Měst-
ského úřadu v Holešově. 

Na silnici do Přílep je provoz 
sveden na provizorní komunikaci, 
která je obousměrná a souběžná  
s původní silnicí. Obdobné opatření 
je i na silnici ve směru do Žop, kde 
je ovšem málo místa, a proto je 
tady provoz pouze v jednom jízdním 

Dobrotice (sov) - Jak už jsme informovali v minulém čísle, na neofi-
ciální objízdnou trasu z Holešova přes Žopy do Dobrotic firma Jali nainsta-
lovala závoru s terminálem na mince.  Průjezd je umožněn za poplatek 20 
korun. Společnosti Jali patří pozemky, přes které objížďka vede. V prodejně 
Agromarket sídlící na trase neoficiální objížďky bude možné zakoupit si 
žetony v ceně 15 Kč a na vyžádání zde řidiči obdrží také daňový doklad. 
Zákazníci kamenné prodejny Agromarket také obdrží tyto žetony zdarma ke 
každému nákupu. Firmy nebo organizace si mohou pro průjezd závorami 
zakoupit na základě písemné objednávky čipovou kartu. 

Provoz na řadě komunikací je v okolí Holešova omezen

Technické služby chystají svoz bioodpadu ze zahrádek

Na objížďce jsou závory

pruhu. „Řidiči by tady měli dbát zvý-
šené opatrnosti a respektovat do-
pravní značení,“ uvedl Aleš Ryška. 

Ke změnám dochází také na 
objízdné trase přes Tučapy a Pru-
sinovice. „Podařilo se nám zajistit 
snížení rychlosti na 70 kilometrů  

v hodině mezi obcemi a také snížení 
tonáže nákladních vozidel, a to do 
7,5 tuny. Tímto opatřením došlo 
ke zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu na již tak frekventované 
silnici. Na přelomu října a listopadu 
by navíc mělo Ředitelství silnic Zlín-

ského kraje realizovat vodorovné 
dopravní značení, konkrétně  bílou 
středovou čáru, pro lepší orientaci 
zejména za nepříznivého počasí,“ 
dodal Ryška.  

Dalším omezením v okolí Hole-
šova je uzavírka silnice z Ludslavic 
do Kurovic, a to z důvodu opravy 
povrchu silnice. Toto omezení po-
trvá do 16. listopadu 2012. Opra-
vou prochází také silnice vedoucí  
z Ludslavic do Zahnašovic, kde 
bude provoz veden v jednom jízd-
ním pruhu. Tady budou práce pro-
bíhat do 10. listopadu 2012. Se 
zvýšenou opatrností je také třeba 
počítat na úseku silnice z Břes-
tu do Němčic a dále na Kostelec  
u Holešova, kde také probíhají opra-
vy silnic, a to až do 15. 11. 2012. 

Technické služby Holešov pro-
vedou v sobotu 10. listopadu sběr 
biologicky rozložitelného odpadu 
ze zahrádek podle následujícího 
harmonogramu (čas, stanoviště):

8.00 - 8.30 hod. Količín - 
před osadním výborem, sídli-
ště U Letiště (u garáží u domu 
č.p.1216).

8.40 - 9.00 hod. - Za Cukrova-
rem (u topolů na travnaté ploše), ul. 
Malá (na travnaté ploše).

9.10 - 9.30 hod. - ul. Ovocná 
(za hřištěm), nám.Svobody (na-
proti domu č. p. 176).

9.35 - 9.55 hod. - ul. Sokol-
ská (u bývalé mateřské školky), ul. 
Grohova (naproti domu č. p.1230).

10.00 - 10.20 hod. - ul. Du-
kelská (u mostu), ul. Plačkov (u 
křižovatky ul. Plačkov a Očad-
líkova).

10.25 - 10.45 hod. - ul. Družby 
(u křižovatky ul. Družby a Kráčiny), 
ul. Tyršova (tzv. Dudkova zahrada)

10.50 - 11.10 hod. - ul. Ha-
vlíčkova (u křižovatky ul. Ha-
vlíčkova a Bartošova), ul. Luhy 
(odstavná plocha u trati).

11.15 - 11.35 hod. - ul. Školní 
(naproti domu č. p.450), ul. Osvo-
bození (u Wastexu, spol. s r. o.).

11.40 - 12.00 hod. - Novo-
sady (před domem č.p. 857), ul. 
Zlínská (parkoviště u policejní 
školy, za stánkem s novinami).

12.05 - 12.25 hod. - Holajka.    
12.10 - 12.30 hod. - Žopy - na 

návsi vedle autobusové čekárny.
12.30 - 12.50 hod. - ul. Nábřeží 

(vedle domu č. p.788). 
12.40 - 13.00 hod. - Dobroti-

ce - Malá Stránka.
13.00 -  13.20 hod. - Tučapy - 

za mateřskou školou.
Technické služby upozorňu-

jí občany, že ve sbíraném odpadu 
nesmí  být  kamení. Jiný než bio-
logický odpad nebude svážen. 
Ten mohou občané odevzdat ve 
sběrném dvoře v Květné ulici.
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Výstavba jihovýchodního obchvatu Hole-
šova pokračuje i za nepříznivých klimatických 
podmínek. Část Holešova mezi koupalištěm 
a skládkou, kde „rostou“ hlavní stavební ob-
jekty, se změnila k nepoznání. Jak už jsme 
informovali v minulých číslech Holešovska, 
výstavba obchvatu zasáhne i zámeckou oboru. 
V nejbližších dnech bude zahájena výstavba 
kanalizace (stoka „K“ dešťové kanalizace), 
jejíž trasa povede od říčky Rusavy přes cvičiš-
tě kynologického klubu a dále pod zámeckou 

Začala stavba dešťová kanalizace od obchvatu do Rusavy
zdí do zámecké obory a dál kolem koupaliště 
k estakádě jihovýchodního obchvatu. Součástí 
objektu je i kanalizační potrubí pro napáje-
ní mlýnského náhonu a zámeckého rybníku 
- trojzubce. Přes část zámecké obory bude 
kanalizační potrubí uloženo v hloubce cca 7 m, 
a to z důvodu možného budoucího vypouštění 
zámeckých rybníků. Výstavba kanalizace se 
tedy dotkne nejen zámecké obory, ale i cyk-
lostezky kolem zámecké obory a příjezdové 
komunikace k zahrádkářské kolonii Dobrotice 

- obora. V souvislosti s tímto upozorňujeme, 
že průjezd přes komunikace bude v době pro-
bíhajících stavebních prací omezen. Vzhledem 
k tomu, že se bude jednat o náročnou stavbu 
vyžadující dodržování všech bezpečnostních 
pravidel, žádáme všechny spoluobčany, kteří 
se budou pohybovat v blízkosti trasy budova-
né kanalizace, aby dbali zvýšené opatrnosti! 
Děkujeme.

Monika Partyková, odbor investic,
silničního hospodářství a údržby města

94. výročí založení Československa si 
v neděli 28. října od 11 hodin připomněli polože-
ním kytic a věnců k pomníku T. G. Masaryka ob-
čané, představitelé města a zástupci politických 
a společenských organizací. Během pietního 

Pietní akt ke Dni samostatného  
československého státu

aktu, který moderoval vedoucí odboru školství 
a kultury Petr Chvátal a na kterém zahrála 
také Holešovská muzika, vystoupil s projevem 
holešovský starosta Pavel Svoboda.

Text a foto Robert Rohál

Holešov (sov) - Rychlostí sto sedmnáct kilometrů 
za hodinu se řítil v pátek večer po holešovské ulici 
Palackého šestadvacetiletý řidič osobního vozu 
Toyota. Muže následně zastavila hlídka kromě-
řížských dopravních policistů. Policisté provedli 
u muže dechovou zkoušku, která vyloučila požití 
alkoholu před nebo během jízdy. Šestadvacetile-
tému muži hrozí zákaz činnosti na šest až dvanáct 
měsíců a pokuta od pěti do deseti tisíc korun.

Řidič se řítil městem

Místní organizace České 
strany sociálně demokratické (MO 
ČSSD) v Holešově vyjadřuje po-
děkování všem voličům za důvěru 
a podporu našim kandidátům při 
volbách do Zastupitelstva Zlín-
ského kraje konaných ve dnech 
12. a 13. 10. 2012. Do 45člen-
ného krajského zastupitelstva se 
hlavně díky Vaší podpoře, voličů, 
dostalo 12 zastupitelů za ČSSD 
a mezi nimi na 8. místě, nyní jako 

Poděkování  voličům
jediný zástupce města Holešov, 
i člen naší MO ČSSD Ing. Ludvík 
Urban. Tento výsledek je pro naši 
organizaci jak velkým úspěchem, 
tak zároveň i velkým závazkem. 
Holešovská organizace ČSSD 
garantuje všem svým voličům, 
že bude v období 2012–2016 
prosazovat volební program, se 
kterým šla ČSSD do letošních 
krajských voleb.           

Výbor MO ČSSD Holešov      

Milí spoluobčané a voliči KDU-ČSL,
jménem deseti zastupitelů zvolených do Zastupitelstva Zlínského kraje 
na kandidátce KDU-ČSL Vám děkujeme za Vaše hlasy. Vážíme si Vaší 
podpory pro pracovité lidi s dobrým kreditem a hlubokým odborným 
zázemím. Máme radost z toho, že díky Vašim hlasům se KDU-ČSL 
v Holešově zlepšila z 9,25 % dosažených v roce 2008 na 11,83 procenta, 
a zaznamenala tak nejlepší volební výsledek z nelevicových stran. Vaše 
volba je nadějí pro všechny slušné občany, kteří odmítají rozkrádání státu 
na všech úrovních, ale zároveň si nepřejí nástup extremistů. My jsme 
alternativa, my jsme slušná síla, my neparazitujeme na problémech, ale 
hledáme jejich pozitivní řešení. 

Vše dobré Vám přeje
Výbor MO KDU-ČSL Holešov

Poděkování voličům KDU-ČSL

Příspěvek v letošním 19. čísle 
čtrnáctideníku Holešovsko přináší 
kromě výsledků voleb do Zastu-
pitelstva Zlínského kraje i několik 
volebních srovnání. Bohužel mezi 
nimi chybí srovnání výsledků mi-
nulých voleb z roku 2008 s těmi 
letošními. Připomeňme si, jak 
před 4 lety dopadly nejsilnější vo-
lební strany v Holešově: 1. ČSSD 
(34,51 %), 2. ODS (19,66 %),  
3. KSČM (18,09 %), 4. KDU-ČSL 

KDU-ČSL zaznamenala nejlepší výsledek z nelevicových stran
(9,25 %), 5. Starostové a nezávislí 
pro ZK (7,85 %). Letošní volby pak 
stanovily následující pořadí: 
1.  ČSSD (25,83  %),  2.  KSČM 
(20,93 %), 3. KDU-ČSL (11,83 %), 
4. ODS (10,4 %), 5. STAN a TOP 
09 pro ZK (8,33 %). Volební zisky 
ČSSD a ODS se snížily o 8,68 %, 
resp. 9,28 %, zatímco KSČM a KDU-
-ČSL dosáhly zvýšení o 2,84 %, resp. 
2,58 %. Změnilo se i pořadí stran, 
když KSČM a KDU-ČSL předběhly 

ODS a odsunuly ji až na 4. místo. 
KDU-ČSL zaznamenala letos v Ho-
lešově z nelevicových stran nejlepší 
volební výsledek.

Nesouhlasím s tvrzením Ho-
lešovska, které při srovnávání 
volebních výsledků v Holešově 
a několika okolních městech uvádí, 
že „téměř nejhorší umístění měla 
v Holešově KDU-ČSL“. Volební 
zisk lidovců v Kroměříži (11,82 %) 
a v Hulíně (11,94 %) je zcela srov-

natelný se ziskem KDU-ČSL v Ho-
lešově (11,83 %). Je pravda, že 
v Bystřici pod Hostýnem KDU-ČSL 
triumfovala se ziskem 33,50 %, ale 
je třeba si uvědomit, že na druhém 
místě krajské lidovecké kandidát-
ky kandidoval oblíbený bystřický 
starosta Mgr. Zdeněk Pánek (bez 
politické příslušnosti).

Ing. František Rafaja
člen redakční rady 

čtrnáctideníku Holešovsko

Pronajmu garáž,  
tel.: 773 902 777.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Po volbách v říjnu 2010 vznik-
la nová koalice ODS, ČSSD a Koa-
lice pro Holešov. Ve vedení města 
vystřídala koalici ODS, KDU-ČSL 
a Koalice pro Holešov, která Hole-
šov vedla v letech 2006 až 2010. 
Zastupitelé zvolili do čela města 
opět lídra ODS Zdeňka Janalíka, 
který ve volbách obdržel zdaleka 
nejvíce preferenčních hlasů. Sta-
ronovým místostarostou Holešova 
se stal Rudolf Seifert z Koalice pro 
Holešov. Novým místostarostou 
města se stal Jaroslav Chmelař 
z ČSSD. Ve své funkci naopak 
skončil dlouholetý místostarosta za 
KDU-ČSL Josef Bartošek. 

Vedle zmíněných nejvyšších 
představitelů města byli do rady 
města zvoleni ještě Gabriela Hra-
dilová (ODS), Luděk Hradil (ODS), 
Renata Lochmanová (ODS) a Lud-
vík Urban (ČSSD). V tomto složení 
fungovala rada města až do září 
2012, kdy došlo v souvislosti s od-
chodem bývalého starosty Zdeňka 

Zastupitelstvo města Holešova má za sebou polovinu volebního období

Jak se měnilo politické zastoupení v radě a zastupitelstvu

Janalíka z funkce k reorganizaci 
nejvyššího samosprávného orgánu 
Holešova. Starostou města se stal 
Pavel Svoboda (ODS), automatic-
ky se stal také členem rady. Zde-

něk Janalík se stal radním a na 
funkci v radě naopak rezignovala 
Renata Lochmanová. 

Opozici v holešovském zastu-
pitelstvu tvoří od roku 2010 KDU-

-ČSL, KSČM a také Sdružení ne-
závislých Holešovska. Lídrem této 
strany byla Jarmila Pokorná, která 
však na začátku roku 2011 na svůj 
mandát rezignovala.  

Ustavující jednání současného zastupitelstva se konalo v pondělí 8. listopadu 2010 ve velkém sále kina Svět.  

Navzdory již několik let trvající 
ekonomické stagnaci České repub-
liky a většiny zemí Evropské unie 
se v průběhu uplynulých let inves-
tiční akce v Holešově nezastavily. 
Většina prací na rekonstrukci 
holešovského zámku se sice usku-
tečnila ve volebním období 2008 
až 2010, ale v minulých týdnech 
se opět podařilo získat dotace ze 
státního rozpočtu, a mohla tak začít 
oprava části střechy zámku.  Nic-
méně v letech 2011 a 2012 se staly 
stěžejní prioritou tři jiné akce. Práce 
na odkanalizování Količína, Tučap  
a také jihovýchodního obchvatu 
města jsou již v plném proudu, při-
pravovanou výstavbu centra volné-
ho času v Americkém parku zastupi-
telstvo nakonec odložilo. I tak ovšem 
investice ve městě za posledních 
dvacet čtyři měsíců dosahují 200 mi-
lionů korun. Do města se přitom da-
řilo i nadále přivádět především pe-
níze ze státního rozpočtu, ale také 
z fondů Evropské unie. Ostatně jak 
spočítal finanční odbor Městského 
úřadu v Holešově, hodnota majetku 
města stoupla od roku 2006 o více 
než půl miliardy korun a právě díky 
probíhajícím investičním akcím se 
nadále  rychle zvyšuje.          

Kanalizace
Na podzim 2011 začala dlouho 

připravovaná akce odkanalizování 
místních částí Tučapy a Količín a 
také části Holešova v úseku kolem 
Rusavy, části Kozrálov a ulice Boře-
novská. Investice bude stát zhruba 
180 milionů korun a město Holešov 
se na ní z vlastního rozpočtu podílí 
částkou 30 milionů, zbytek je hra-
zen ze státních zdrojů. Někdejší 
starosta Holešova Zdeněk Janalík 

 Investice v Holešově dosáhly za dva roky dvě stě milionů korun
zdůraznil, že zásluhu na získání 
státních prostředků na tuto akci měli 
zejména poslanec Parlamentu ČR 
a současný starosta Pavel Svoboda 
a náměstek ministra zemědělství 
Tomáš Šimčík. V současné době je 
již většina prací v Tučapích hotová a 

v Količíne se bude pracovat hlavně 
v příštím roce. Celá akce by měla 
být hotova na podzim 2013. 

Jihovýchodní obchvat města
Na jaře letošního roku rovněž 

započala dlouho připravovaná stav-
ba jihovýchodního obchvatu města. 
Po svém dokončení by měla ule-
vit automobily přetíženému centru 
města. Naplno se však její efekt 
projeví teprve ve chvíli, kdy bude 

dostavěna rychlostní komunikace 
R49 z Hulína do Fryštáku. Inves-
torem jihovýchodního obchvatu 
města je Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje a město Holešov. Cena 
stavby činí necelých 300 milionů 
korun, přičemž Holešov se podílí 

zhruba 50 miliony korun. Výstavba 
začala letos na jaře a měla by být 
dokončena do konce roku 2013.

Další investice
Od dubna 2011 byl spuštěn 

provoz odpadového centra v are-
álu Technických služeb Holešov. 
Investice stála 41,5 milionu korun, 
přičemž město Holešov hradilo 4,15 
milionu a zbytek byl hrazen z pro-
středků Evropské unie.

V průběhu měsíců října až 
prosince 2011 došlo k rekonstrukci 
dvou hřišť u 3. Základní školy za 
bezmála 19 milionů korun. Městu 
se podařilo k tomuto účelu získat 
mimořádnou dotaci ze státního roz-
počtu ve výši 17,5 milionu korun.  

Na přelomu let 2010 a 2011 
začala oprava chodníku v Masary-
kově ulici. Chodník o rozloze zhruba 
1600 metrů čtverečních stál zhruba 
1 600 000 korun. 

V průběhu roku 2011 se rovněž 
uskutečnila výstavba parkovacích 
míst v Holešově za více než dva 
miliony korun. Město také investovalo 
do rekonstrukce dětských hřišť v Tu-
čapích, ve Všetulích, na Novosadech 
a do řady dalších menších projektů.

Zastupitelé města naopak od-
stoupili od dlouho připravované vý-
stavby centra volnočasových aktivit 
v Americkém parku. Podle tehdejší-
ho starosty Zdeňka Janalíka tento 
krok učinil pod vlivem nestabilní a 
těžko předvídatelné ekonomické 
situace ve světě, Evropské unii i 
České republice. Projekt byl opako-
vaně kritizován ze strany některých 
holešovských občanů.

Školní ulice
Školní ulice byla po dlouhá 

léta nevzhledným a problematickým 
místem širšího centra Holešova. Na 
podzim roku 2010 byli vystěhováni 
zdejší nájemníci do nových bytů 
v Bořenovské ulici a zchátralé domy 
byly srovnány se zemí. Zastupitel-
stvo města v roce 2011 prodalo 
polovinu pozemků soukromým in-
vestorům, kteří zde začali stavět ro-
dinné domy. Druhá část Školní ulice 
na svou budoucnost teprve čeká.       

Dokončení na str. 5

Strategická rozhodnutí přijala
drtivá většina zastupitelů
Práce Zastupitelstva města Holešova pokračovala i v letech 2011  

a 2012 v konstruktivní atmosféře. Strategická usnesení byla schvalová-
na drtivou většinou hlasů. Nikdy se nestalo, že by pro město důležité 
rozhodnutí prošlo většinou jednoho hlasu. Podle bývalého starosty 
Zdeňka Janalíka je to důsledek toho, že vedení města dlouho před 
samotným hlasováním vyjednávalo všechna zásadní rozhodnutí na 
nejrůznějších úrovních se zástupci všech politických klubů. Navíc se 
jednalo v drtivé většině případů o taková rozhodnutí, která naplňovala 
v minulosti schválenou dlouhodobě přijatou koncepci rozvoje města. 
Naopak při hlasování o záležitostech nekoncepčního charakteru je 
běžné, že uvnitř jednotlivých klubů se hlasuje rozdílně, zatímco stejná 
stanoviska jsou patrná napříč politickým spektrem.

„Při pohledu na vyhrocené vztahy v samosprávných orgánech ji-
ných měst si nesmírně vážím pracovní a konstruktivní atmosféry, která na 
jednáních Zastupitelstva města Holešova panuje. Osobně si myslím, že 
je to kromě jiného právě důsledek dlouhodobě nastavené a realizované 
koncepce rozvoje města, ale také skutečnosti, že složení zastupitelstva 
je přirozeně, průběžně a v rozumné míře obměňováno novými tvářemi,“ 
uvedl v minulém roce pro Holešovsko tehdejší starosta Zdeněk Janalík. 

(frs)
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Zastupitelstvo města Holešově má za sebou polovinu volebního období

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

Dokončení ze str. 3
Od srpna platí protialkoholická 
vyhláška 

Zastupitelstvo města Holešo-
va v červnu 2012 schválilo obecně 
závaznou vyhlášku o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na 
některých veřejných prostranstvích. 
Vyhláška začala platit 1. srpna 2012. 

Průmyslová zóna
Strategická průmyslová zóna 

v Holešově se stala výrazným as-
pektem, který ovlivňoval první část 
současného volebního období.  Na-
vzdory tomu, že zóna je vlastněna 
Zlínským krajem a zastupitelstvo 
města má pouze omezenou mož-
nost, jak dění kolem této krajské 
strategické investice ovlivňovat. Na 

zem k těmto kritickým reakcím byl 
záměr otrokovického výrobce mimo- 
silničních pneumatik společnosti Mi-
tas, který chtěl v zóně postavit novou 
továrnu. Aktivisté upozorňovali na 
skutečnost, že výroba pneumatik 
zatíží životní prostředí u Holešova 
a ohrozí zdejší zdroje pitné vody. 
Nakonec se aktivistům jejich záměr 
podařil a doposud největší zájemce 
o investici v průmyslové zóně začal 
stavět novou továrnu v Otrokovicích.

V průmyslové zóně tak v sou-
časné době vyrábí pouze firma Po-
kart, která se zabývá především 
výrobou kartonových obalů. V 
areálu holešovské zóny postavil 
Zlínský kraj takzvaný Technologický 
park Progress. Jedná se o komplex 
několika budov, v nichž mají najít 

dářské stagnaci a pak také kvůli 
ekologickým aktivistům, kteří svou 
činností investory odrazují.   

Musica Holešov
Jakýmsi symbolem kulturního 

dění v Holešově v průběhu první 
poloviny tohoto volebního období se 
stal festival Musica Holešov. První 
ročník se uskutečnil v roce 2010. 
Od té doby v holešovském zámku 
vystoupili špičkoví interpreti vážné 
hudby, mezi nimi například Magda-
lena Kožená, Pavel Šporcl, Karel 
Košárek, Filharmonie Bohuslava 
Martinů a další umělci a hudební 
tělesa. Na koncerty vážné hudby 
pořádané pod hlavičkou festivalu 
Musica Holešov začali pravidelně 

jezdit posluchači ze širokého okolí. 
Do svého vysílání je zařadily Český 
rozhlas i Česká televize.   

K masovým kulturním akcím 
pak v Holešově přibyla v posled-
ních dvou letech Holešovská regata 
s podtitulem festival pro celou ro-
dinu. Plejádu známých hudebních 
skupin doprovázely vodní hrátky 
na zámeckém rybníku. První ročník 
navštívily čtyři tisíce diváků, letos při 
této příležitosti našlo do zámeckého 
parku cestu osm tisíc diváků. 

V polovině roku 2012 byla  
v Holešově otevřena důstojná a velmi 
zajímavá muzejní expozice kovářství 
v Zemanově tzv. panské kovárně 
v ulici Holajka. 

František Sovadina

Populární skupiny letos přilákaly na Holešovskou regatu do zámeckého parku osm tisíc diváků.  

jednáních zastupitelstva opakovaně 
vystupovali kriticky proti zóně zá-
stupci občanských iniciativ a snažili 
se přesvědčit zastupitele, aby proti 
zóně výrazněji vystupovali. Impul-

prostory začínající podnikatelé či 
inovačně zaměřené firmy. Předsta-
vitelé kraje opakovaně uváděli, že 
se jim nedaří přilákat nové investory 
zejména kvůli celosvětové hospo-

V průběhu letošního roku probíhaly intenzivní práce na odkanalizování 
Tučap. Příští rok se těžiště prací přesune do Količína. 

Na koncert festivalu Musica Holešov přijel 
například i cestovatel Miroslav Zikmund. 
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Návrat k moudrosti 
přírody

Informace z oblasti odpadového
hospodářství

Přednášku Pablo Rus-
sella s názvem Návrat 
k moudrost i  př í rody  
a podtitulem učení severo-
amerických indiánů pro 
život v dnešním světě 
uspořádá občanské sdru-
žení Skřítek. Přednáška 
se uskuteční v úterý  
13. listopadu od 18 hodin 
v holešovském centru pro 

seniory. Vstupné je 100 Kč. Pablo Russell je in-
dián kmene Černonožců z Alberty v Kanadě. Je 
uznávaným učitelem a léčitelem svého kmene. 
Čerpá z živé tradice svých předků a učí, jak 
velmi účinné metody a tisíce let starou moudrost 
využít v našem běžném životě. 

(red)    

Ve sběrném dvoře v Květné ulici mohou 
občané Holešova a místních částí po předložení 
občanského průkazu odevzdat nebezpečné slož-
ky komunálního odpadu (obaly od barev a jiných 
chemikálií, oleje, akumulátory apod.) zdarma, 
použité elektrozařízení podléhající zpětnému od-
běru (lednice, televizory, zářivky apod.) zdarma, 
biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva, listí) do 
100 kg zdarma, stavební suť do 1000 kg zdarma, 
objemný odpad do 500 kg zdarma (za některý 
druh odpadu dle platného ceníku), pneumatiky 
100 Kč/ks. Dále lze odevzdávat papír, železo je 
vykupováno za aktuální ceny. 

Provozní doba LISTOPAD - BŘEZEN:  
Pondělí - Pátek 7.00 - 10.30 a 11.00 - 16.30, 
Sobota - 7.00 - 12.00, Neděle - zavřeno.

Provozní doba DUBEN - ŘÍJEN: Pondělí 
7.00 - 10.30 a 11.00 - 16.30, Úterý - Pátek 7.00 
- 10.30 a 11.00 - 18.00, Sobota 7.00 - 12.00, 

Neděle - zavřeno. Příjezd do sběrného dvora je z 
ulice Tovární. Pro uložení odpadu je povolen vjezd 
osobních aut nebo dodávek s celkovou hmotností 
do 2,5 tuny. Případné dotazy: tel. 573 396 722, 
ts_holesov@seznam.cz.
Upozornění

Třídíme nejen pet láhve, ale veškeré obalové 
plasty.  Do žlutých kontejnerů lze odkládat nejen 
sešlápnuté PET láhve, ale i další plastové obaly, 
jako jsou kelímky od jogurtů, plastové tašky, obaly 
od pracích a čisticích přípravků, balicí fólie apod. 
Do kontejnerů nepatří obaly se zbytky potravin  
a obaly od nebezpečných látek. Informujte se  
u svých prodejců o možnosti zpětného odběru těchto 
odpadů: motorové a převodové oleje, elektrické aku-
mulátory, galvanické články a baterie, pneumatiky. 

Děkujeme občanům, kteří nezakládají černé 
skládky a odpad ukládají na určená místa.

(ts)

Přijaté usnesení č. 236/2012 - N 2727 
Rada města Holešova schválila roz-
počtové opatření Rady města Hole-
šova č. 9/2012 dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 237/2012 - N 
2722 Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2012 O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 
se sazbami poplatku dle navržené 
varianty č. 3. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: ZM 19. 11. 2012.  
Přijaté usnesení č. 238/2012 - N 2728 
Rada města Holešova přerušila pro-
jednávání zprávy týkající se zveřej-
nění záměru pronájmu prostor pro 
zámeckou restauraci a záměru pro 
zajištění gastronomických služeb na 
holešovském zámku. Zodpovídá: Rad-
ka Stratilová. Termín: RM 22. 10. 2012.      
Přijaté usnesení č. 239/2012 - N 
2678 Rada města Holešova přeru-
šila projednávání zprávy týkající se 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo se společností EKKL, a.s., 
Kroměříž, Altýře 582, IČ 27752771, 
v souvislosti s investiční akcí 
„Centrum volnočasových aktivit 
Holešov“ spočívající v prodlou-
žení termínu dokončení z důvodu 
nutnosti vyhodnotit celý projekt  
v souvislosti s jeho využitelností  
v časovém horizontu 10 let a sou-
časně problematikou revitalizace 
Amerického parku. Zodpovídá: Mgr. 
Ivo Michálek. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 240/2012 - N 2706 
Rada města Holešova I schválila za-
dání veřejné zakázky v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., § 38, na 
akci „Odstranění hlavních závad po-
žárně bezpečnostního řešení na Cen-
tru pro seniory Holešov“.  K podání 
nabídky budou vyzváni zájemci:  VW 
WACHAL, a.s., Kroměříž 1, Tylova 
220/17,  MANAG, a.s., Zlín, Zarámí 
92, - RAPOS, spol. s r.o., Holešov, 
Nerudova 325, Pozemní stavitelství 
Zlín, a.s., Zlín, Kúty 3967, 3V &  H, 
s.r.o., Uherský Brod, Prakšická 2495 

 Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 8. října 2012
II jmenovala členy a náhradníky 
komise pro otevírání obálek: členové: 
Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Ivana Boz-
děchová, Ing. Stanislav Julíček, Ing. 
František Fuit, náhradníci: Radka 
Stratilová, Ing. Aleš Trněný, Milan 
Roubalík a členy a náhradníky komise 
pro hodnocení nabídek: členové: Mgr. 

Rudolf Seifert, Ing. Ivana Bozděcho-
vá, Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Franti-
šek Fuit, Radka Stratilová, náhradníci: 
Ing. Pavel Karhan, Miroslav Kunc, 
Libor Liška, Ing. Aleš Trněný, Milan 
Roubalík.  Zodpovídá: Ing. František 
Fuit. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 241/2012 - N 
2725 Rada města Holešova ne-
schválila přípravu investiční akce 
„Vybudování kanalizace a plyno-
vodu k rodinným domům ve Vše-
tulích“.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 

Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 242/2012 - N 2688 
Rada města Holešova projednala  
a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období září 2012.  
Přijaté usnesení č. 243/2012 - N 
2724 Rada města Holešova vzala 
na vědomí vyhlášení volného dne 

12. 10. 2012 pro žáky 8. a 9. roční-
ku na 1. Základní škole Holešov ze 
závažných organizačních důvodů.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 244/2012 - N 2726 
Rada města Holešova schválila po-
skytnutí mimořádné finanční dotace 
ve výši 1. 15.000 Kč Mažoretkám 
Holešov, o.s., IČ 22839089, Holešov, 
Osvobození 1659, na podporu činnosti, 
2. 10.000 Kč Mgr. Monice Vyhlídalové, 
bytem Holešov, na vánoční koncert 

sboru Banana Vox s kapelou Fleret, 
který se uskuteční dne 12. 12. 2012  
v kině Svět,  3. 7 000 Kč holešovskému 
dětskému sboru Moravské děti, o.s., 
IČ 22838996, Holešov, nám. Svobody 
133, na náklady spojené s pronájmem 
v souvislosti s jejich koncertem, který se 
uskuteční dne 28. 10. 2012  4.  2.000 
Kč občanskému sdružení Klub českých 
turistů Holešov na náklady spojené  
s pronájmem kinoklubu v kině Svět  
v souvislosti s besedou, která se  
v těchto prostorách uskuteční dne 10. 10. 
2012.  Finanční částky budou čerpány  
z kapitoly 51 - Rada města.  Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 245/2012 - N 
2729 Rada města Holešova stáhla   
z programu jednání zprávu týkající 
se zřízení vlastního chodníku na 
pozemcích města p.č. 2951/66 a 
p.č. 2951/65, oba k.ú. Holešov, pro 
Zuzanu Teleckou, bytem Holešov, 
Partyzánská 693. Zodpovídá: Mo-
nika Partyková.
Přijaté usnesení č. 246/2012 - N 
2730 Rada města Holešova pověřila  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
94/1963 Sb., o rodině, ve znění poz-
dějších předpisů, přijímáním prohlášení  
o uzavření manželství člena Zastupitel-
stva města Holešova PaedDr. Zdeňka 
Janalíka. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Ko-
nopecká. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 247/2012 - N 
2733 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z roz-
počtu Zlínského kraje na zabezpe-
čení akceschopnosti jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Holešov 
JPO II/1 pro rok 2013 dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Marie 
Krajcarová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 248/2012 - N 2659 
Rada města Holešova vzala na vě-
domí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 24. září 2012.                       

Pavel Svoboda, starosta města    
PaedDr. Zdeněk Janalík

ověřovatel zápisu                                                                            

Usnesení z 22. mimořádné schůze 
Rady města Holešova, 

která se konala dne 1. října 2012  
Přijaté usnesení č. 234/2012 - N 2723 Rada města Holešova I schválila 
1. výjimku z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Holešova“ 
týkající se zveřejnění výběrového řízení v souladu se zák. č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, z 30 dnů na 15 dnů. 2. zadání veřejné 
zakázky v souladu s § 38 zák. č. 137/2006 Sb. na akci „Regenerace 
panelového sídliště U Letiště v Holešově“. K podání nabídky budou 
vyzváni zájemci: - RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325, - RAVAL 
INTERIER, s.r.o., Holešov, Palackého - DK stavby, s.r.o., Praha, Vyše-
hradská - EKON ST, spol. s r.o., Holešov, Palackého 1278 - Holstav, 
s.r.o., Holešov, Hankeho 244  II jmenovala členy a náhradníky komise 
pro otevírání obálek: členové: Bc. Jaroslav Chmelař Mgr. Ivo Michálek 
Ing. Stanislav Julíček, náhradníci: Radka Stratilová, Ing. Aleš Trněný, 
Milan Roubalík a členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek: 
členové: Bc. Jaroslav Chmelař, Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Stanislav 
Julíček, Mgr. Ivo Michálek, Ing. František Fuit, náhradnící: Radka 
Stratilová, Monika Partyková, Eva Frybortová, Ing. Aleš Trněný, Milan 
Roubalík. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 235/2012 - N 2731 Rada města Holešova 
přerušila projednávání zprávy týkající se zadání veřejné zakázky  
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 38, na akci „Odstranění 
hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro 
seniory Holešov“ z důvodu nutnosti dořešení některých záležitostí 
do příští schůze rady města. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: RM 08. 10. 2012.         

Pavel Svoboda, starosta města
Bc. Gabriela Hradilová, ověřovatelka zápisu                                                                           



7

hole‰ovsko 20/2012www.holesov.cz

Sběr odpadu v Pravčicích
Pravčice (red) - Sběr biologického odpadu ze zahrádek se uskuteční 
v Pravčicích v sobotu 3. listopadu 2012 od 9 do 11 hodin v obec-
ním dvoru v sousedství autobusové zastávky. Sběr nebezpečného 
odpadu se pak bude konat před obecním pohostinstvím v sobotu 
10. listopadu od 7.20 do 8 hodin. 

V současné době se poměrně 
často hovoří o životním prostředí 
a o tom, jak o něj pečovat a jak 
ho chránit. Naše škola se zabývá 
environmentální výchovou, což je 
výchova k odpovědnému zachá-
zení s životním prostředím. Mezi 
její hlavní témata patří alternativní 
energie, hospodaření s odpady  
a jejich třídění, obnovitelné a ne-
obnovitelné zdroje, změny klimatu  
a mnohé další.

V rámci této výchovy se žáci 
7. a 8. třídy ZŠ Kostelec u Hole-
šova zúčastnili prohlídky nového 
odpadového centra Technických 
služeb Holešov. Viděli jsme, jak 
se zde dále třídí a ukládá již tří-
děný odpad - papír, plasty a sklo. 
Překvapilo nás, že se na třídicí 
lince na plasty neobjevují pouze 

Školáci se byli podívat, 
jak se třídí odpad

PET lahve a další plasty, ale i jiný 
odpad, který do žlutých kontejnerů 
nepatří. Velkou zajímavostí byl pro 
žáky bioodpad (ořezané větve, trá-
va, listí, kořeny…) v kompostárně, 
který se zpracovává na kompost. 
Měli jsme také možnost zhléd-
nout třídění a ukládání objemného 
odpadu, nebezpečného odpadu  
a elektrozařízení. Na závěr proběhl 
i soutěžní kvíz a ti nejbystřejší žáci 
dostali hezké odměny.

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat vedení Technických 
služeb Holešov, že nám umožnilo 
příjemné poznání třídění odpadů, 
které snad budeme moci využít 
v praxi a chránit tím prostředí,  
v němž žijeme. 

Mgr. Renata Hudcová, ZŠ 
Kostelec u Holešova

 Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Kostelec u Holešova se zúčastnili prohlídky 
nového odpadového centra Technických služeb Holešov.

Holešov (frs) - Tradiční sou-
těžní výstavu králíků, holubů, drů-
beže a exotů uspořádala o víkendu 
6. a 7. října Základní organizace 
Českého svazu chovatelů v Ho-
lešově. „Bylo se opravdu na co 
dívat. Vystavované exponáty jsou 
rok od roku kvalitnější, zvyšuje se i 
počet vystavovaných zvířat. Také to 
bylo vidět na spokojenosti občanů 
z Holešova a okolí. Návštěvníci 

Chovatelé předvedli na výstavě stovky zvířat
vědí, že i za nepříznivého počasí 
si mohou vystavovaná zvířata pro-
hlédnout ve výstavní hale,“ uvedl 
předseda holešovských chovatelů 
Dušan Labuda.

Na výstavě chovatelé před vedli 
186 králíků, 198 holubů a ve 37 
voliérách bylo 156 kusů drůbeže. 
Pořadatelé udělili celkem 45 čest-
ných cen. Na vše dohlížel veterinár-
ní lékař Zbyněk Miklík. 

„Chtěli bychom tímto poděko-
vat Městskému úřadu v Holešově  
a dalším sponzorům za finanční pří-
spěvek. Dík patří také všem, kteří při-
ložili ruku k dílu,“ uvedl předseda La-
buda. V příštím roce chtějí chovatelé 
uspořádat soutěžní výstavu společně 
se slovenskou družební organizací 
Slažany - Zlaté Moravce. V roce 
2014 pak holešovští chovatelé 

čekají oslavy 110. výročí založení 
jejich spolku. Holešovští chovatelé 
mají výstavní halu v Holešově na 
Plačkově, ale stále se jim nedaří do-
stat pozemky pod tímto objektem 
do vlastnictví. „Brzdí nás to v rozvoji 
mladých chovatelů, především ve 
vybudování jejich zázemí,“ dodal 
předseda Dušan Labuda, který se 
o mladou chovatelskou krev stará.Pokladník Antonín Ryška a mladí návštěvníci.

Vystavené exponáty a jednatel společnosti Josef Papež.
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V rámci Zlínského kraje bylo hodnoceno 
13 měst. Do výzkumu jsou zahrnuty všechny 
obce s rozšířenou působností (ORP), tedy ta-
ková města, která zajišťují výkon státní správy 
pro ostatní obce ve svém okolí. Zlínský kraj byl 
prvním regionem, kde k vyhodnocení došlo. 
V současné době probíhají vyhlášení výsledků 
i v dalších krajích. Díky svému umístění Holešov 
postoupil do celostátního kola. Soutěž organi-
zuje již pátým rokem prestižní týdeník Ekonom. 
Partnery projektu jsou společnosti PPF, Met-
rostav, Škoda Transportation či Hospodářská 
komora ČR. 

SBěR DAT
Vyhodnocení dat probíhalo od ledna do srp-

na letošního roku. „Město pro byznys je nejroz-
sáhlejším srovnávacím výzkumem municipalit 
v České republice. Srovnává mezi sebou 205 
obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy, 

Holešov se stal městem pro byznys, v kraji je nejlepší
k čemuž používá největšího počtu kritérií. Vý-
zkum získává více než 20 tisíc dat z nezávislých 
zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Minister-
stvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, CCB, Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR, Ústav zdravotnických informa-
cí a statistiky ČR či největšího on-line průzkumu 
platů www.platy.cz. Další data agentura získává 
on-line dotazníkovým šetřením obcí, telefonic-
kým průzkumem mezi podnikateli a vlastními 
mystery testováními,“ uvádí se v tiskové zprá-
vě vydané organizátory. Údaje vyhodnocovala 
agentura pro informace a analýzy Datank.

Čísla v tabulkách označují pořadí měst 
v jednotlivých oblastech i v konkrétních kritériích.  

František Sovadina

Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město 
pro byznys Zlínského kraje 2012 >

Celkové 
pořadí ORP 
podle všech 

50 kritérií 

Pořadí v oblasti 
podnikatelské 

prostředí podle 25 
kritérií  

Pořadí v 
oblasti přístup 
veřejné správy 

podle 25 
kritérií  

1.Holešov 3 1 
2. Bystřice pod 
Hostýnem  

6 4 

3. Zlín 3 6 
4. Luhačovice 9 3 
5. Kroměříž  2 10 
6. Vizovice  1 11 
7. Uherské 
Hradiště  

5 8 

8. Valašské 
Meziříčí  

7 7 

9. Vsetín  12 2 
10. Uherský 
Brod 

11 9 

11. Valašské 
Klobouky  

13 5 

12. Otrokovice  10 12 
13. Rožnov p. 
R.  

8 13 

 
Pořadí podíl 

podnikatelů 
počet 
firem 

vývoj počtu 
ekonomických 

subjektů 

podíl 
středních 

a 
velkých 

firem 

cena 
za 

odvoz 
odpadu 

cena 
vodného 

a 
stočného 

Názor podnikatelů 
kupní síla 

spotřebitelů 
konkurence 
v regionu 

rozsah a kvalita sítě 
dodavatelů/poskytovatelů 

služeb 

1.Vizovice 1 2 12 3 3 11 2 9 1 
2.Kroměříž 12 3 5 4 6 1 12 6 4 
3.Holešov 11 7 10 7 8 7,5 5 8 5,5 
3.Zlín 2 1 3 6 1 11 4 4,5 2 
5.Uh.Hradiště 9 5 9 5 11 2,5 6 12 3 
6.Bystřice  5 11 2 13 5 7,5 13 3 12 

7.Val.Meziříčí 8 8 7 2 7 5 9 11 8 
8.Rožnov. 7 9 6 9 13 5 3 7 5,5 
9.Luhačovice 3 4 4 11 12 11 8 13 9 
10.Otrokovice 13 6 1 1 2 11 11 4,5 11 
11.Uh. Brod 6 12 8 10 4 2,5 10 2 7 
12.Vsetín 10 10 11 8 10 5 1 1 13 

13.Val.Klob. 4 13 13 12 9 11 7 10 10 
 

Podnikatelské prostředí - aktuální rozvoj

Pořadí stabilita 
krajiny 

znečištění 
ovzduší 

vzdálenost 
k 

dálnici 

počet 
lékařů 

ceny 
stavebních 
pozemků 

ceny 
bytů 

Názor podnikatelů 
dostupnost 
pozemků a 

prostorů 
pro 

podnikání 

dopravní 
dostupnost 
(silniční a 
dálniční 

síť) 
1.Vizovice 5 3 7 8 3 6 10 10 
2.Kroměříž 12 2 1 9 9,5 9,5 2 3 
3.Holešov 13 5 3 4 9,5 9,5 3 1,5 
3.Zlín 7 11 4 3 11 13 11 8 
5.Uh.Hradiště 10 7 6 1 12,5 11,5 1 4,5 
6.Bystřice  6 6 5 6 1 1 13 6 
7.Val.Mez. 8 12 8 12 6 3 7 9 
8.Rožnov  2 10 11 13 6 3 5 4,5 
9.Luhačovice 3 4 9 7 3 6 6 11 
10.Otrokovice 11 13 2 5 8 8 8 1,5 
11.Uh. Brod 9 1 10 2 12,5 11,5 4 7 
12.Vsetín 1 9 12 11 6 3 9 13 
13.V.Klobouky 4 8 13 10 3 6 12 12 
 

Podnikatelské prostředí - kvalita lokality

1) Podnikatelské prostředí - 25 
kritérií (50 % hodnocení)
• podíl podnikatelů (podíl podnika-
jících fyzických osob v ekonomicky 
aktivním obyvatelstvu); údaj je za 
celé ORP; čím vyšší podíl, tím je 
město hodnoceno lépe 
• počet firem (počet právnických 
osob na 1000 obyvatel); údaj je 
za celé ORP; čím vyšší podíl, 
tím je město hodnoceno lépe
• podíl malých a středních firem  
v místním podnikatelském pro-
středí (podíl firem s více než 50 
zaměstnanci); údaj je za celé ORP; 
čím vyšší podíl, tím je město hod-
noceno lépe
• vývoj počtu ekonomických 
subjektů (meziroční rozdíl po-
čtu ekonomických subjektů); 
údaj je za celé ORP; čím vyšší 
změna, tím je město hodnoce-
no lépe
• cena za odvoz odpadu (výše roč-
ního poplatku za svoz odpadu pro 
právnické osoby při frekvenci svo-
zu jednou týdně); údaj se vztahuje 
k hodnocenému městu
• cena vodného a stočného 
(součet cen vodného a stočné-
ho za m3 včetně DPH); údaj se 
vztahuje k hodnocenému městu
• kupní síla spotřebitelů (vyhodno-
cení na základě průzkumu mezi 
podnikateli); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu
• konkurence v regionu (vyhod-
nocení na základě průzkumu 
mezi podnikateli); údaj se vzta-
huje k hodnocenému městu
• rozsah a kvalita sítě dodavatelů/
poskytovatelů služeb (vyhodno-
cení na základě průzkumu mezi 
podnikateli); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu
• stabilita krajiny (poměr eko-
logicky pozitivně využívaných 
ploch k negativním; pozitivně 
hodnocené plochy - zahrady, 
travní porosty, lesy a vodní 
plochy; negativně hodnocené 
plochy - orná půda, zastavěná 

Hodnocená 
kritéria

plocha, ostatní plocha); údaj je 
za celé ORP
• znečištění ovzduší (součet měr-
ných emisí za tuhé emise, SO2, 
NOx a CO v t/km2); údaj je za ORP
• počet lékařů (počet registro-
vaných pacientů na jednoho 
lékaře); údaj je za celé ORP 
• vzdálenost k dálnici či k rychlostní 
komunikaci; údaj se vztahuje jen  
k hodnocenému městu
• cena stavebních pozemků 
(průměrné kupní ceny staveb-
ních pozemků v Kč/m2); kritéri-
um se vypočítává dle velikosti 
města v příslušném okresu
• cena bytů (průměrné ceny bytů  
v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle 
velikosti města v příslušném okresu

• dostupnost pozemků a pro-
storů pro podnikání (vyhodno-
cení na základě průzkumu mezi 
podnikateli); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu 
• dopravní dostupnost - silniční  
a dálniční síť (vyhodnocení na zá-
kladě průzkumu mezi podnikateli); 
údaj se vztahuje k hodnocenému 
městu 
• nezaměstnanost (míra re-
gistrované nezaměstnanosti); 
údaj je za celé ORP; čím nižší 
nezaměstnanost, tím je město 
hodnoceno lépe 
• věk nezaměstnaných (podíl osob 
ve věku do 24 let z celkového po-
čtu nezaměstnaných); údaj je za 
celé ORP; čím vyšší je zastoupení 

osob ve věku do 24 let, tím je měs-
to hodnoceno lépe 
• dlouhodobá nezaměstnanost 
(podíl osob s délkou evidence 
nad 1 rok z celkového počtu ne-
zaměstnaných); údaj je za celé 
ORP; čím nižší je mezi neza-
městnanými podíl evidovaných 
déle než 1 rok na pracovním 
úřadě, tím je město lépe hod-
noceno 
• konkurence na pracovním trhu 
(počet uchazečů na 1 volné místo 
- dosažitelných); údaj je za celé 
ORP; čím vyšší je počet uchazečů 
na jedno pracovní místo, tím lépe 
je město hodnoceno

Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8

• průměrný měsíční plat; údaj 
se vztahuje k okresu; čím nižší 
jsou platy, tím lépe je město 
hodnoceno (data dodala spo-
lečnost Profesia, provozovatel 
portálu platy.cz)
• změna počtu obyvatel (celkový 
přírůstek obyvatel za rok vztaže-
ný na 1000 obyvatel); údaj je za 
celé ORP; čím vyšší je přírůstek 
obyvatelstva, tím lépe je město 
hodnoceno
• počet učňů a středoškolských 
studentů odborného vzdělávání 
(podíl učňů a studentů k počtu 
obyvatel); údaj je za celé ORP 
• dostupnost pracovní síly (vyhod-
nocení na základě průzkumu mezi 
podnikateli); údaj se vztahuje k 
hodnocenému městu 
2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY 
- 25 kritérií (50 % hodnocení)
• úspěšnost získávání dotací (výše 
uznatelných nákladů dotací z EU 
přepočtená na počet obyvatel); údaj 
se vztahuje k hodnocenému městu 
• podíl kapitálových výdajů 
obce; údaj se vztahuje k hod-
nocenému městu
• objem dotací na veřejnou dopra-
vu (roční objem výdajů ze strany 
obce na veřejnou dopravu -  objem 
vlastních výdajů je v rámci pořádní-
ku ohodnocen dvojnásobkem této 
sumy); údaj se vztahuje k hodno-
cenému městu 
• likvidita; údaj se vztahuje k 
hodnocenému městu (data do-
dala společnost Czech Credit-
Bureau)

• hospodaření radnice; údaj se 
vztahuje k hodnocenému městu 
(data dodala společnost Czech 
CreditBureau)
• dluhová služba / běžné příjmy; 
údaj se vztahuje k hodnocené-
mu městu (data dodala společ-
nost Czech CreditBureau)
• podpora webových stránek (pod-
pora webových stránek z pohledu 
podnikatelů); hodnocena je jedno-
duchost a přehlednost; při hodno-
cení se zohledňuje samostatná sek-
ce pro podnikatele již na domovské 
internetové stránce obce, odkaz na 
formuláře z domovské stránky, po-
čet formulářů a to, zda jsou formu-
láře uloženy ve formátu DOC nebo 
PDF; do kritéria podpory webových 
stránek se hodnotí i umístění a roz-
sah katalogu místních firem, údaj 
se vztahuje k hodnocenému městu 
• test elektronické komunikace 
(rychlost a kvalita odpovědi); 
údaj se vztahuje k hodnocené-
mu městu

Dokončení na str. 10

Podnikatelské prostředí - pracovní trh

Přístup veřejné správy - ekonomické údaje

Pořadí změna 
počtu 
obyvat

el 

nezaměstn
anost 

věk 
nezaměstna

ných 

dlouhodobá 
nezaměstn

anost 

konkurence 
na 

pracovním 
trhu 

studenti 
v 

odborné
m 

vzdělává
ní 

průměr
ný 
plat 

Názor 
podnikate

lů 
dostupno

st 
pracovní 

síly 
1.Vizovice 1 3 5 5 3 6 9 11 
2.Kroměříž 8 11 4 4 5 2 2 8 
3.Holešov 12 6 1 1 4 13 2 3 
3.Zlín 2 1 10 10 12 4 9 9 
5.Hradiště 4 5 3 3 9 3 12,5 6,5 
6.Bystřice  13 12 6 6 2 11 2 1 
7.Val. Mez. 10 8 2 2 10 1 5 2 
8.Rožnov  3 9 8 8 7 8 5 6,5 
9.Luhačovce 6 4 12 12 6 5 9 10 
10.Otrokovice 5 2 11 11 13 10 9 12 
11.Uh.Brod 11 7 13 13 8 7 12,5 5 
12.Vsetín 7 10 9 9 11 9 5 13 
13.V.Klobouky 9 13 7 7 1 12 9 4 
 

Pořadí podíl 
kapit.výdajů 

obce 

finance 
získané 

z EU na 100 
obyvatel 

podíl výdajů 
věnovaných 
na veřejnou 

dopravu 

Zdroj: Czech Credit Bureau 
likvidita dluhová 

služba / 
běžné 
příjmy 

iRating CCB 

1.Holešov 5 10 8 5 6 6 
2.Vsetín 8 4 3 11 2 1 
3.Luhačovice 4 1 13 2 10 3 
4.Bystřice  1 8 11 8 4 13 
5.V. Klobouky 10 13 12 3 1 2 
6.Zlín 11 7 1 4 12 4 
7.Val. Meziříčí 7 5 4 6 5 5 
8.Uh. Hradiště 6 6 6 1 9 12 
9.Uh.Brod 2 2 10 13 7 9 
10.Kroměříž 13 9 7 9 8 11 
11.Vizovice 9 12 9 10 3 7 
12.Otrokovice 3 3 2 7 11 8 
13.Rožnov  12 11 5 12 13 10 
 

 
Pořadí podpo

ra 
web.s
tránek 

test 
elektroni

cké 
komunik

ace 

úřed
ní 

hodi
ny 

počet 
strážní

ků 

poč
et 

dětí 
ve 
tříd
ě 

TIC/M
IC 

poplat
ek za 
pobyt 

poplat
ek za 
stáne

k 

poplatek 
za 

předzahrá
dku 

poplate
k ze 

vstupné
ho 

daň z 
nemovit

osti 

1.Holešov 5 12 12 11 10 2 2,5 3,5 12,5 4,5 3 
2.Vsetín 3 4 7 10 5 10 7 6 2 12,5 3 
3.Luhačovice 6 2 5 2 7 11 12 3,5 2 12,5 3 
4.Bystřice  9 10 13 3 1 3 2,5 11,5 2 4,5 8 
5.V.Klobouky 4 9 1 12 8 12 8,5 7 4,5 4,5 8 
6.Zlín 1,5 11 9 7 11 5 2,5 3,5 8,5 4,5 8 
7.Val.Meziříčí 1,5 3 6 8 2 9 12 11,5 8,5 4,5 13 
8.Uh.Hradiště 10 5 2 9 4 1 6 11,5 6,5 4,5 11,5 
9.Uh.Brod 12 13 3 5 3 7 5 8 6,5 10 8 
10.Kroměříž 11 8 4 1 9 6 8,5 1,0 10,5 10 3 
11.Vizovice 8 6 12 13 12 8 10 3,5 4,5 10 3 
12.Otrokovice 13 7 10 6 13 4 2,5 11,5 12,5 4,5 8 
13.Rožnov  7 1 8 4 6 13 12 9 10,5 4,5 11,5 
 

Přístup veřejné správy - komunikace, bezpečnost a poplatky

Přístup veřejné správy - názor podnikatelů

Pořadí spokojeno
st 

s přístupe
m radnice 

rozsah 
úředních 

hodin 
(dostupnos
t úředníků) 

vstřícnos
t a 

ochota 
úředníků 

odborná 
kompetenc
e úředníků 

rychlost 
vyřizován

í 
agendy 

přehlednos
t 

webových 
stránek 
úřadu 

rozšířenos
t 

korupčníh
o 

prostředí 

výše daně 
z 

nemovitos
ti 

1.Holešov 1 3,5 1 2 1,5 1 3 5 
2.Vsetín 12 13 2 6,5 6,5 13,0 1 1 
3.Luhačovice 8 10 5 9,5 9 12 7 3 
4.Bystřice  10 1 12 3 3 3 4 2 
5.V.Klobouky 6,5 3,5 10,5 4 6,5 7,5 2 4 
6.Zlín 6,5 8 6,5 5 12 7,5 11 7 
7.Val.Meziříčí 9 5 9 9,5 10,5 10,5 8 6 
8.Uh.Hradiště 11 11 6,5 11 1,5 4,5 6 10,5 
9.Uh.Brod 4,5 2 3 8 4 2 13 13 
10.Kroměříž 4,5 9 10,5 6,5 8 10,5 9 8 
11.Vizovice 2 7 4 1 10,5 6 5 9 
12.Otrokovice 3 12 8 12 5 9 12 10,5 
13.Rožnov  13 6 13 13 13 4,5 10 12 
 

Město pro byznys je srovná-
vací výzkum, jehož cílem je 
vytvořit diskusní platformu 
na téma podpory malého  
a středního podnikání ze stra-
ny místních samospráv. Vy-
hlašovatelem je týdeník Eko-
nom. Odborným garantem je 
Hospodářská komora. Data 
vyhodnocuje agentura pro 
informace a analýzy Datank.
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Roštění (sov) - Více než dva 
a půl milionu korun rozdělí mezi 
žadatele na svém území Místní 
akční skupina (MAS)- Partnerství 
Moštěnka, která koncem minulého 
týdne schválila žádosti o dotace  
z Programu rozvoje venkova, osa IV. 
Leader. Uspělo celkem 5 projektů ze 
7 předložených, podpora směřuje do 
oblasti cestovního ruchu, moderniza-
ce zemědělských podniků a přidávání 

Agrodružstvo dostane milion na stavbu ubytovny

Holešov se stal městem pro byznys, v kraji je nejlepší

hodnoty potravinářským produktům. 
Největší dotaci, rovný milion korun, 
získalo Agrodružstvo Roštění na vy-
tvoření nového ubytování na zdejší 
farmě. „Nejen že se posílí ubytova-
cí kapacity na Holešovsku, kterých 
tu není mnoho, ale pobyt na farmě 
zájemcům také umožní podívat se 
zblízka na to, jak současné zeměděl-
ství funguje, jak se například chovají 
krávy a další hospodářská zvířata,“ 

uvedla místopředsedkyně MAS 
Markéta Kropáčková. Další úspěšní 
žadatelé použijí dotaci na zakoupení  
peletovací linky či horkovzdušných 
kotlů, dva soukromí zemědělci si za 
evropské peníze pořídí nový postři-
kovač či kolový nakladač.

Další výzvu k předkládání žá-
dostí o dotaci plánuje MAS - Part-
nerství Moštěnka vyhlásit v listopadu 
2012 tak, aby uzávěrka příjmu žá-

dostí byla na začátku měsíce úno-
ra. Vyhlášena bude oblast podpory 
Občanské vybavení a služby, o niž 
bývá tradičně největší zájem, a dále 
oblasti podpory Zakládání podniků 
a jejich rozvoj a Přidávání hodnoty 
zemědělským a potravinářským pro-
duktům. „Výše finančních prostředků, 
které budou alokovány do 9. výzvy, 
by měla být známa koncem října,“ 
doplnil předseda MAS Tomáš Šulák.

Dokončení ze str. 9
• úřední hodiny (úřední hodiny 
MěÚ); údaj se vztahuje k hodnoce-
nému městu; pokud je počet úřed-
ních hodin živnostenského odboru 
vyšší nežli počet úředních hodin pro 
celý úřad, započítávají se úřední 
hodiny živnostenského odboru; při 
hodnocení se zohledňuje i výzva 
domluvit si schůzku telefonicky 
mimo úřední hodiny 
• počet strážníků (počet úvazků 
strážníků zajišťujících pořádek); 
údaj se vztahuje k hodnocené-
mu městu
• počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je 
za celé ORP
• služby a otevřenost městské-
ho (turistického) informačního 
centra; údaj se vztahuje k hod-

Hodnocená kritéria nocenému městu
• poplatek za rekreační pobyt  
v penzionu (poplatek za rekreační 
pobyt - ubytování v penzionu na 
osobu a den; ubytovaná osoba + 
využité lůžko); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu
• poplatek za stánek (poplatek 
za užívání veřejného prostoru 
- stánek k prodejním účelům, 
nejdražší lokalita, krátkodobé 
umístění); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu
• poplatek za předzahrádku (po-
platek za užívání veřejného pro-
storu - stánek k prodejním účelům, 
nejdražší lokalita, krátkodobé umís-
tění); údaj se vztahuje k hodnoce-
nému městu
• poplatek ze vstupného (popla-
tek ze vstupného na komerční, 
sportovní, kulturní a jiné akce); 

údaj se vztahuje k hodnocené-
mu městu
• daň z nemovitostí pro podnikatele 
(místní koeficient dle novely zákona 
č. 338/1992 Sb. o dani z nemovi-
tostí a výpočet daně z nemovitosti 
pro jednopodlažní prodejnu o roz-
loze 100 m2 umístěnou v nejdražší 
části obce/města); údaj se vztahuje 
k hodnocenému městu
• spokojenost s přístupem radni-
ce (vyhodnocení na základě prů-
zkumu mezi podnikateli); údaj se 
vztahuje k hodnocenému městu
• rozsah úředních hodin - dostup-
nost úředníků (vyhodnocení na zá-
kladě průzkumu mezi podnikateli); 
údaj se vztahuje k hodnocenému 
městu
• vstřícnost a ochota úředníků 
(vyhodnocení na základě prů-
zkumu mezi podnikateli); údaj se 

vztahuje k hodnocenému městu
• odborná kompetence úředníků 
(vyhodnocení na základě průzkumu 
mezi podnikateli); údaj se vztahuje 
k hodnocenému městu
• rychlost vyřizování agendy 
(vyhodnocení na základě prů-
zkumu mezi podnikateli); údaj se 
vztahuje k hodnocenému městu
• přehlednost webových stránek 
úřadu (vyhodnocení na základě 
průzkumu mezi podnikateli); údaj 
se vztahuje k hodnocenému městu
• rozšířenost korupčního pro-
středí (vyhodnocení na základě 
průzkumu mezi podnikateli); 
údaj se vztahuje k hodnocené-
mu městu
• výše daně z nemovitosti (vy-
hodnocení na základě průzkumu 
mezi podnikateli); údaj se vztahuje  
k hodnocenému městu
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Zatoulaný větroň našli v zahradě rodinného domu

Zahrádkáři navštívili Makču Pikču v Olomouckém kraji 

Holešov (frs) - K úletu sportovního modelu 
větroně došlo ve středu 17. října odpoledne 
z prostoru modelářského letiště poblíž holešovské 
části na Větřáku. „Model se pohyboval z místa 
startu přibližně severním směrem, přes ubytovnu 
v Tovární ulici, křižovatku ulic Očadlíkova a Plač-
kov, nad budovu městského úřadu, západní okraj 
zámku a dále k lávce přes řeku Rusavu. Model 
má bílá křídla o rozpětí zhruba 1,6 metru,“ sdělil 
v redakci Holešovska majitel modelu František 
Gloziga v době, kdy nevěděl, kde větroň při-
stál. Prostřednictvím médií chtěl vyzvat nálezce 
k tomu, aby model vrátil. 

Ještě před samotným zveřejněním však 
modelář pátrání odvolal. „Model byl nalezen 
krátce po přistání nedaleko budovy městské-
ho úřadu, v zahradě u Glosů. Chtěl bych touto 
cestou nálezcům moc poděkovat,“ uvedl majitel 
větroně, kterému jeho model zalétl do městské 
aglomerace již několikrát.

Podobný model větroně se „zalétl“ v minulých dnech nad Holešovem. 
Ilustrační foto František Sovadina

Ve čtvrtek 11. října se holešovští zahrádkáři 
spolu s dalšími zájemci zúčastnili zájezdu pořá-
daného holešovskou místní základní organizací 
Českého zahrádkářského svazu (ČZS).  Prvním 
cílem zájezdu byla Pradědova galerie obřích 
dřevěných soch a betlémů v Jiříkově nedaleko 
Sovince. Průvodci v galerii byly samotné dřevěné 
postavy, které měly v rukou ovládací zařízení a 
po stisknutí knoflíku tato postava vždy hlasem 

samotného tvůrce soch, pana Jiřího Halouzky, 
sdělila informace k vystavené skupině. K vidění 
zde byl také betlém v životní velikosti, křížová 
cesta a další zajímavosti. 

Po prohlídce celé galerie jsme přijeli k Arbo-
retu v Pasece, které jejího zakladatel pan Radim 
Slabý nazval „Makču Pikču“. Arboretum bylo 
vytvořeno v prostoru bývalé skládky v lomu, která 
byla zavezena několika tunami čedičové drti  

a sběrači laskají poslední slunce naší Moravy ve šťavnatých hroznech.  
Z burčáků se rodí první letošní víno. V této krásné atmosféře provoněné 
vůní babího léta pořádaly červené holešovské barety v pátek 20. října 
2012 už 3. Výsadkářské vinobraní.

V klubu internátu Střední a Vyšší policejní školy MV v Holešově 
zazněly mužné hlasy veteránů. Výsadkářský dozorčí u vchodu vítal 
prošedivělé mazáky sklenkou kvalitně destilovaných švestek. Víno 
loňské a předloňské, víno červené, víno bílé. Guláš, jaký umí uvařit jen  
a pouze chlap. Písničky a povídání. REHABILITAČNÍ ROZKAZ nejvyš-
šího přítomného důstojníka. Všechny hříchy mládí 1957 až 1969 jsou 
smazány. ROZCHOD byl velen až v 0.30 hod. 

Milí hosté - manželé Dufkovi (plk. v. v. Ing. Jiří Dufek - poslední 
náčelník štábu pluku) - vydrželi. Na krátké posezení přijali pozvání i oba 
místostarostové města. Přítomné dámy svojí individualitou dodaly onu 
rozkošnou atmosféru, kterou „staří zbrojnoši“ svými historkami trochu 
stírají. V tombole bylo možno vyhrát leccos. I tlumok na dubnovou noční 
CLAY.

Díky, Klube výsadkových veteránů v Holešově. Vám poděkování, 
světlušky, které vedete své veterány bezpečně po strmých stezkách 
života. Díky i vedení policejní školy. Vzhůru ke 4. ročníku VINOBRANÍ,  
které se bude konat - jak jinak - než v říjnu 2013.

KVV Holešov

Žloutne listí...

Výsadkoví veteráni spolupracují také s městem Holešov. Nedávno přijal jejich zástupce starosta města, na vinobraní je zase přišli pozdravit oba místostarostové.  

Vyučující i žáci 2. ZŠ Holešov 
zvou rodiče i širokou veřejnost na 
den otevřených dveří, který škola 
pořádá v úterý 13. listopadu. Akce 
se uskuteční od 7.55 do 17.00 
hodin. Ve stejný den proběhnou 

Den otevřených dveří
rovněž rodičovské schůzky. Na 
chodbě i v jednotlivých třídách 
mohou zájemci zhlédnout ukázky 
školní i projektové výuky, video-
prezentaci školy, fotografie i DVD 
ukázky ze školních akcí.     

Rymice (red) - Prestižní sou-
těž ve sběru vysloužilých elektro-
spotřebičů O keramickou popelnici 
se letos již po šesté konala ve 
Zlínském kraji. Pořadatelem je 
nezisková organizace ASEKOL  
a vítěze vyhlásila v pěti kategoriích. 
Každého z nich odměnila šekem 
na 15 000 korun. Jednu z cen zís-
kala také obec Rymice. Oceněna 
byla ve zvláštní kategorii nejlepší 

Rymice získaly cenu 
za sběr elektroodpadu

obce s mobilním svozem s přihléd-
nutím k poměru sběru celkového  
a drobného elektroodpadu. 

„Obyvatelé Zlínského kraje 
patří v recyklaci elektrospotřebičů 
mezi nejaktivnější v republice a já 
věřím, že si statut udrží i do bu-
doucna,“ dodala Taťána Pokorná, 
ředitelka zákaznického oddělení 
společnosti  ELEKTROWIN, která 
se sběrem spotřebičů zabývá.

a nyní jsou odsud nádherné výhledy do celého 
Hornomoravského úvalu. 

Po dobrém obědě v restauraci U letiště  
v Bohuňovicích jsme přijeli do Olomouce a pro-
hlédli si výstavu Flora v podzimním provedení.  
Zahrádkáři tentokrát vystavovali v pavilonu „H“. Ex-
pozice našeho územního sdružení získala ocenění 
- pohár - ústředí  ČZS za celkové pojetí  expozice.  

Vlasta Čablová
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Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš 
dobré zkušenosti se svými bývalými vztahy, si 
pozve na chalupu na grilování své tři expartnery, 
kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají 
se. Každý je povahově zcela jiný, jeden dokonce 
časem změnil svoji sexuální orientaci. Margot, 
která je opět zamilovaná a která byla svým 
novým exotickým přítelem požádána o ruku, si 
od této riskantní „grilovačky“ slibuje, že jí vrátí 
důvěru v mužské pokolení a dodá odvahu k tak 
závažnému životnímu kroku. Pohyb po podob-

Městské kulturní středisko nabídlo komedii Láska a párečky
ném „minovém poli“ však není bez rizik, což se 
bohatou měrou potvrdí, když se na večírku objeví 
i její nový přítel… 

To je v kostce příběh mistrovsky napsaný, 
místy i hořká komedie, vycházející z reálných 
životních situací, která byla s velkým úspěchem 
hrána několik sezon v Paříži. V nastudování 
pražských herců byla ovšem k vidění ve čtvrtek  
18. října také v Holešově. Hra se jmenuje Láska 
a párečky a v režii Jaromíra Janečka se holešov-
skému publiku představili Kateřina Janečková 

(kterou si televizní pub-
likum může pamatovat 
jako ošklivku Katku), 
Jan Révai, Libor Je-
ník nebo Karel Zima. 
Publikum, které přišlo 
do sálu kina Svět, jistě 
potěšily nejen známé 
tváře, ale samozřejmě 
i komické situace, kte-
ré se odehrávaly na 
jevišti a kterých bylo 
také dost. Vedle toho 
však mohly pobavit  
i jiné situace, třeba když 
jednomu z hereckých 
protagonistů vypadl 
text, a tak začal impro-
vizovat, což byl další ze 
zábavných momentů. 

Příští divadelní představení, které uvede 
Městské kulturní středisko Holešov, bude tento-
krát věnováno dětem a jejich dospělému dopro-
vodu. V neděli 9. prosince bude uvedena opět 
v sále kina Svět dramatizace známé pohádky  
Červená karkulka.   

Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček

Místostarosta Rudolf Seifert a zástupkyně ředitele Městského 
kulturního střediska Holešov Lenka Hasníková zahájili v pátek 19. října  
v prostorách zámeckého New Drive Clubu 10. ročník mezinárodního fes-
tivalu outdoorových filmů. Festival, který nabídl sérii zajímavých snímků 
zaměřených na sport i život s outdoorovou tematikou, trval celkem tři 
dny. Skončil ve večerních hodinách v neděli 21. října a nabídl vskutku 
bohatý program.

Na programu byla celá řada zajímavých filmů, z nichž se hodně líbily 
například tři snímky o horolezectví - Pád do ticha, Moonflower, Neznámá 
Antarktida a Mercúň. Vedle toho však publikum ocenilo i dobrodružné 
(Free BASE en Riglos) stejně jako cestopisné snímky jako Albánie - krás-
ka se špatnou pověstí, Cuba Libre, Ve stínu lebek a Návraty k divočině 
- Národní park České Švýcarsko. Své publikum si však našly rovněž 
filmy zaměřené na vodní sporty (Tři týdny v kaňonu, Len10Magaloop 
Challenge) či snímky, které byly o extrémním sportu (Mount St. Elias).

Že šlo o další zajímavou akci, která potěšila nejen mladé publikum, 
nemůže být sporu.  

Text a foto Robert Rohál

V Holešově proběhl mezinárodní 
festival outdoorových filmů
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Takřka zaplněný velký sál holešovského 
zámku byl v neděli 28. října svědkem mimořád-
ně úspěšného koncertu, který připravil pěvecký 
sbor Moravské děti. 

A protože podtitul Koncertu pro Holešov 
zněl Španělské variace, bylo všem zasvěce-
ným jasné,  že se bude vzpomínat na nedáv-

Holešovský sbor Moravské děti a jeho Španělské variace
ný úspěch sboru na festivalu ve španělském 
Cantonigros.

Na programu však nebyly jen písnič-
ky v podání Moravských dětí, ale proběhlo 
i vystoupení tanečního dua, přičemž došlo 
i na projekční plátno, na němž publikum vidělo 
desítky fotografií z pobytu sboru ve Španělsku. 

Koncert pro Holešov, na kterém se sbor 
- spolu se sbormistryní Lenkou Poláškovou - 
předvedl ve vynikající kondici, proběhl ve velice 
příjemné atmosféře. Znovu potvrdil své kvality, 
které už zná celá Evropa.

Text Robert Rohál
Foto autor a Jiří Vojáček
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Odpolední setkání s oblíbenou herečkou Naďou Konvalinkovou 
proběhne v pondělí 12. listopadu od 14 hodin v divadélku TYMY. 

SETKÁNÍ S HEREČKOU

Jednu z rolí nové inscenace Carmen - 
Opera podle Fagi, kterou uvádí Městské di-
vadlo Zlín, vytvoří Vladimíra Dvořáková. Ve 
zlínském divadle pracuje už nějaký čas jako 
šéfka vnějších vztahů. Ke své roli s nadsázkou 
říká: „V Carmen vyřknu čtyři věty a zapískám asi 
25 tónů na svou flétničku, a to v outfitu servírky, 
který jsem si sama ušila, protože herečky toho-
to divadla mají zcela jiné rozměry, a v lakýrkách 
ze sekáče za 30 korun.“ RR

< Vladimíra Dvořáková na letošní vernisáži    
   Letní iluze X.

Vladimíra Dvořáková na scéně 
Městského divadla Zlín
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

listopad 2012
KULTURNÍ AKCE
13. ROČNÍK FESTIVALU BLUESOVÝ PODZIMEK
10. listopadu • 19.00 • Zámek - New Drive Club
MORELAND and ARBUCKLE (USA), DANI ROBINSON (USA) a další.

4. PODZIMNÍ PLES 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
17. listopadu • 20.00 • Zámek
K tanci a poslechu hrají - Showband Pavla Březiny (Velký sál), Oldies diskotéka J. Čápka (Balkónový 
sál). Součástí plesu je taneční vystoupení, tombola a ochutnávka vín.
Předprodej v kanceláři školy tel.: 573 312 080.

KONCERT - BRATŘI EBENOVÉ - CHLEBÍČKY
22. listopadu • 19.30 • Zámek - velký sál
Bratři Ebenové zahrají skladby z jejich posledního alba a zcela jistě přijde i na jejich největší hity.

ZA CIZÍ HŘÍCHY
27. listopadu • Městská knihovna Holešov
Literárně-hudební podvečer ke 150. výročí narození valašského autora historických románů. Účin-
kuje Malé divadlo Měk Holešov a hudební soubor Corda Magico.

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

KINO SVĚT
DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU
13. listopadu • 17.30 a 19.30 • 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.

ÚTĚK Z MS - 1 
24. listopadu • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší jsou drženi na místě, odkud není 
úniku. Mimo Zemi uprostřed hlubokého vesmíru. Brilantní akční sci-fi příběh s velkou dávkou napětí 
a humoru. 
Přístupný od 15 let,  akční - sci-fi - thriller, Francie, BIOSCOP, 95 min.

GNOMEO A JULIE
28. listopadu • 13.15 a 17.30 • Kino SVĚT
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnější-
mu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr.
Přístupný, animovaná komedie, USA - HOLLYWOOD, 84 min.

PŘIPRAVUJEME
VÁNOČNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
1. prosince od 7.00 • náměstí Dr. E. Beneše
Začátek programu v 10.00 - dětský folklorní soubor Zrníčko, Banana Vox, Dramatický kroužek, Ho-
lešovští trubači. 16.00 - Dechová hudba Žopanka. 16.30 - Banana Vox. 17.00 - Rozsvícení vánočního 
stromu.

O ČERVENÉ KARKULCE 
9. prosince • 15.00 • Kino SVĚT
Dramatizace známé pohádky. Účinkuje Divadlo Duha Polná.

TANEČNÍ PLES
14. prosince • Zámek Holešov
K tanci i poslechu hraje hudební skupina QUATRO Zlín. 

MADAGASKAR 3 
16. prosince • 15.30 a 17.30 • Kino SVĚT 
Hrdinové si klestí cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst. V civilizovaném světě je jejich 
jedinou nadějí na cestě domů kočovný cirkus… 
Přístupný, animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 95 min.

MÉĎA 
18. prosince • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT 
Plyšový medvěd je skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. 
Jenže plyšák mluví, chlastá, užívá drogy a vaše holka toho má dost. 
Přístupný od 15 let. Komedie, USA, Bontonfilm, 106 min.

SOBÍK NIKO 
19. prosince •17.30 • Kino SVĚT 
O Vánocích se všechna přání vyplní. Animovaný film o malém sobíkovi Nikovi.
Přístupný, animovaný - dobrodružný, Hollywood, FIN/DNK/DEU/IRL, 80 min.

KONCERT - BIG BAND
20. prosince • 20.00 • Kino SVĚT
Účinkují: kapelník Josef Hájek, sólisté: Petra Kuciánová, Iva Svobodová, Josef Vaverka a žáci ZUŠ 
Holešov.

POSTRADATELNÍ 2 
21. prosince • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT 
Největší akční hrdinové světa se vracejí do kin.
Přístupný od 15 let. Akční – dobrodružný, USA, Bontonfilm, 103 min.

Změna programu vyhrazena.

vstupné: 240,-

vstupné: 250,- (velký sál)
200,- (malý sál)

vstupné: 290,- a 450,-

vstupné: 25,-

vstup: volný

vstupné: 65,-

vstupné: 75,-

vstupné: 50,-

vstupné: 60,-/zlevněné: 40,-

vstupné: 120,-

vstupné: 90,-/zlevněné: 70,-
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TIP PRO VÁS

Cesty do Švýcarska jsou pro mne velmi inspirativní,
říká Nelly Billová

Kdo by v Holešově neznal Nelly Billo-
vou? Učitelku ve hře na kytaru, fotografku, 
hudební skladatelku a „šéfovou“ hudebního 
seskupení Corda Magico - tím vším tato 
multifunkční dáma je… Teď právě připravila 
výstavu fotografií a fotografiky „Doteky 
světla II“, která bude k vidění v holešov-
ské kavárně Cinema. A protože vedle toho 
komponuje i nový repertoár pro svůj sou-
bor, řekl jsem si, že novinový rozhovor by 
možná přivítali všichni, kdo její výtvarnou 
i hudební tvorbu znají.  

Co vystavíš v kavárně Cinema? 
Na letošní výstavě bych ráda představila 

fotografie a koláže ze své celoroční tvorby. Ko-
láže především s přírodní tematikou i hudební, 
což je můj obor. Fotografie pak ze svých cest 
po prázdninovém pobytu ve Švýcarsku, které 
je velmi inspirativní. Ráda se tam stále vracím. 

Co tě inspiruje, ať už v hudbě, nebo 
ve fotografické tvorbě? Je to hudba, nebo 
něco jiného?

Největší inspirací pro mě byla, je a bude 
vždy příroda. Jak v hudbě, tak při práci s fotka-
mi. Prostřednictvím fotografie pak mohu pozná-
vat přírodu v jejích nesčetných proměnách, do 
největších detailů - a právě ty chvíle jsou pro 
mne velmi inspirující a naplňující. Ráda se tam 
stále vracím. Stačí se dívat kolem sebe.

Pokud mluvíme o výstavách, jak hod-
notíš uplynulé měsíce?

V letošním roce jsem hlavně vystavovala 
společně s holešovskou malířkou Libou Matulo-
vou. První společnou výstavu jsme měly v zimě 
ve Slavičíně, kde jsem již předtím vystavovala 
samostatně. Na jaře jsme pak prezentovaly 
naši tvorbu v nádherné synagoze v Děčíně.  
A v létě jsme byly pozvány vystavovat při fes-
tivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, 
přesněji ve Valašských Kloboukách, tam jsme 
měly výstavu v krásné nové galerii. Letošní rok 
jsem měla pestrý a inspirativní.

Soubor Corda Magico během svého vystoupení ve Valašských Kloboukách.

Jedna z koláží Nelly Billové.

Multifunkční umělkyně Nelly Billová.

Podzimní romance.

Co soubor Corda Magico? Kde všude 
letos hrál?

Soubor Corda Magico dal v letošním kalen-
dářním roce přednost spíše komorněji laděným 
vystoupením, většinou spojeným s vernisážemi, 
které jsem měla společně s již vzpomenutou 
Libou Matulovou. Na interpretaci se podílely 
členky souboru i přizvaní hosté, například pro-
fesorka kroměřížské konzervatoře Zdeňka Pim-
ková. V současné době se soubor intenzivně 
připravuje na natočení nového CD... 

Na čem právě pracuješ, co se týče 
muziky?

Právě nyní připravuji nové skladby jak pro 
CD, tak pro blížící se vánoční koncerty. Ještě se 
musím zmínit, že naše zpěvačka Iva Svobodová 
nám začala psát  opravdu krásné texty. Myslím, 
že nám to společně ladí.

Připravil Robert Rohál

DÁMSKÁ JÍZDA
sobota 10. 11. 2012 

od 16 hodin 
v tělocvičně TYMY

Pro ženy všech věkových kategorií

Vstupné 60 Kč v předprodeji, 
90 Kč na místě, 

možnost občerstvení

Prodej, rezervace a ostatní 
informace v kanceláři TYMY, 

tel.: 573 396 928.



17

hole‰ovsko 20/2012www.holesov.cz

ROZHOVOR

Festival Musica Holešov by měl být i o setkávání lidí, 
říká Zdeněk Novák

Podnikatel, muzikant, předseda občan-
ského sdružení Musica Holešov - tím vším 
je JUDr. Zdeněk Novák, který letos na jaře 
převzal v zámecké sala terreně cenu Osob-
nost Holešova za rok 2011 v oblasti kultury. 
Zatímco mnozí ho mají celá desetiletí zafixo-
vaného jako člena blues-rockové kapely Staří 
psi (dříve Proměny), už moc se toho neví o 
jeho práci, kterou věnuje festivalu Musica 
Holešov. Ostatně o tom všem se dočtete v 
následujícím rozhovoru. 

Proč festival vznikl, co vás k tomu vedlo?
Častokrát jsme diskutovali s mým spoluhrá-

čem z kapely Pavlem Svobodou, co udělat pro 
lepší kulturní život v Holešově. Myšlenka ale zre-
álněla až po rekonstrukci zámku. Dříve se kulturní 
akce odehrávaly v kině a to nebyl zrovna důstojný 
prostor. K nápadu, jak uspořádat koncerty, případ-
ně festival, nás pak přivedli významní hudebníci 
našeho kraje - Karel Košárek, tehdy už věhlasný 
klavírní virtuos, a renomovaný propagátor barokní 
hudby dirigent Roman Válek stejně jako pomoc 
zkušeného organizátora hudebních festivalů pana 
Dittricha z brněnské agentury CEMA. 

No a věci výrazně napomohl vstřícný přístup 
a maximální podpora tehdejšího holešovského 
starosty Zdeňka Janalíka. Celkově šlo o vzácnou 
shodu okolností a setkání několika lidí ve správ-
nou chvíli. Bez toho všeho by festival Musica Ho-
lešov byl jen snem několika hudebních nadšenců. 

Když porovnáte první a třetí ročník…?
Faktem je, že tým, který na přípravě fes-

tivalu Musica Holešov pracoval, tvořili a stále 
tvoří tři lidé -  Karel Košárek, Jana Slovenčíková 
a moje maličkost. Zatímco Karel vytvořil drama-
turgii festivalu a stal se jeho tváří, my s Janou 
zajišťujeme vše ostatní, zejména organizační  
a ekonomické věci. Nemusím myslím rozvádět, 
jak je těžké oslovovat sponzory, získat podporu 
významných institucí apod. Na tom se podílí 
významnou měrou Pavel Svoboda, i když mám 
obavy, zda mu nynější starosti se starostováním 
umožní pomáhat nám tak výrazně jako dříve. 

Přesto je mezi prvním a prozatím posledním 
ročníkem rozdíl. Určitě jsme získali zkušenosti, 
každopádně se poučili - jak už to tak chodí  
- z chyb a omylů, které provázejí snad všechny, 
kteří začínají s něčím novým. Rozhodně si myslím, 
že jsme za ty tři roky ušli pěkný kus cesty, kterou 
lemuje série nádherných koncertů stejně jako 
setkání s umělci, na které se jen tak nezapomíná.  

Má smysl dnes dělat takový festival? 
O tom nelze pochybovat, zvláště pokud 

Holešov disponuje zámkem, který k pořádání 
podobných hudebních projektů přímo vybízí. 
Navíc „jen“ navazujeme na tradici, kterou tady 
na zámku započali Rottalové. Právě za jejich 
působení probíhal na zámku v Holešově bohatý 
kulturní život. Právě ve velkém sále se už tenkrát 
hrály italské opery a probíhaly koncerty. No třeba 
pro mě i mou generaci byl zámek místem, kde 
se v šedesátých až osmdesátých letech vše ode-
hrávalo, byly zde taneční čaje a zábavy, koncerty, 
Proměny zde měly zkušebnu i první vystoupení 
v roce 1968. Prostě náš zámek má genius loci. 

Myslím, že lidé, a nejen ti místní, pochopili, 
že se tady cosi zajímavého děje, a přijíždějí z 
Kroměříže, Zlína, Přerova, Brna nebo Prahy. 
Mnozí se sem už vracejí a velice hezky mluví 
nejen o dramaturgii a umělcích, kteří tu hrají či 
zpívají, ale třeba i o atmosféře celého festivalu. 

Měl bych ještě zmínit, že Musica Holešov 
jako občanské sdružení je i platformou pro jiné 
projekty, především unikátní Letní školu barokní 
hudby, která do Holešova přivádí na 150 účastní-
ků, vesměs hudebních profesionálů, kteří po celý 
týden v srpnu studují a nacvičují barokní styl hraní 
na dobové nástroje a každý večer koncertují i pro 
veřejnost na zámku nebo v kostele u sv. Anny. 
Dále je to i tradiční Bluesový podzimek, jehož 
13. ročník se uskuteční už 10. listopadu v New 
Drive Clubu.

S jakými ohlasy publika a kritiky se 
setkáváte?

 Ohlasy jsou příznivé a pozitivní. Setkávám 
se s tím nejen po jednotlivých koncertech, ale 
třeba i mimo Holešov. Nedávno jsem se náhodně 
seznámil s Helenou Havlíkovou, operní kritičkou, 
která mimo jiné píše do Lidových novin, kde také 
vloni uveřejnila své hodnocení holešovského 
festivalu pod titulkem „Osvícená holešovská 
radnice“, a ta mi řekla: „Nemohla jsem uvěřit, 
co jsem v Holešově zažila a co jste dokázali.“  
Byli u toho ředitelé Národních divadel v Brně a 
Ostravě, i oni toho věděli dost o Holešovu a jeho 
festivalu. Ohlas letošního festivalu, který vyšel 
na stránkách odborného hudebního časopisu 
Harmonie, byl v Holešovsku uveřejněn v minu-
lém čísle. Rád bych odkázal na náš web www.
musicaholesov.cz, kam si neskromně dáváme 
nejen ohlasy z médií, ale také uveřejňujeme 
všechny informace, fotogalerii a je tam i prostor 
pro ohlasy a připomínky Holešovanů.  

Co vás utvrzuje v tom pokračovat?
Tak především je to zájem a úspěch  

u posluchačů stejně jako jistě velmi pozitivní vliv 
na společenský život města, protože koncerty 
neplní jen funkci kulturní, ale jsou i příležitostí, 
aby se lidé scházeli, aby si vychutnali dobrou 
hudbu a předtím či potom si ještě mohli spolu 
pobesedovat.  Nepochybně také přispíváme 
živému umění a umělcům, protože napomáháme 
k životu mnoha kulturním projektům, jako je třeba 
zkomponování hudebního díla, jakým byla  letoš-
ní světová premiéra klavírního koncertu Aleše 
Březiny, anebo že se zrealizuje barokní opera, 
která se prakticky až na výjimky v Čechách 
nikde neuvádí. 

Koneckonců o atraktivitě programu svědčí 
i to, že mnohé z koncertů živě přenášel Český 
rozhlas Vltava, vystoupení Baborákova orches-
tru natočila Česká televize a uvedla v sobotní 
večer. No a my, organizátoři, máme s tím vším 
skvělé vyžití. 

Text a foto Robert Rohál 

Soňa Červená

JUDr. Zdeňka Nováka zná většina Holešovanů 
jako člena kapely Staří psi, dříve Proměny.

Z mnoha povolaných úst, ať už to byli umělci 
či odborníci, jsem slyšel uznání a chválu na 
vstřícnost a kultivovanost holešovského publika, 
které se na krásné atmosféře významně podílí. 
V neposlední řadě je to i propagace Holešova a 
být známý jako kulturní centrum kraje je myslím 
naší nejvyšší ambicí.  

Musica Holešov má ale i své limity, nemys-
lím tím jen finanční rozpočet a jeho pokrytí, kde 
stále doufáme v podporu větších firem a že se 
budou angažovat v tom, čemu se říká na západ 
od nás „společenská zodpovědnost“, ale mám 
na mysli třeba i únosný počet koncertů, ceny 
vstupenek nebo náklady,  které musíme vynaložit, 
abychom zpropagovali program festivalu.
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O tom, co bude obnášet rekonstrukce - 
střechy zámku v Holešově, jsem si povídal s ře-
ditelem Městského kulturního střediska Pavlem 
Chmelíkem. Jak říká v následujícím rozhovoru, 
rekonstrukce bude, ale k omezení drtivé většiny 
kulturně-společenských akcí podle něj nedojde. 

Co bude znamenat pro činnost Měst-
ského kulturního střediska rekonstrukce 
střechy zámku? Do jaké míry a na jak 
dlouho bude omezena činnost? 

Přiznám se, že poslední dobou jsem byl 
již poměrně skeptický k možnosti pokračování 
rekonstrukce zámku. Ale najednou jako blesk 
z čistého nebe přišla finanční částka zajištěná 
starostou našeho města a pokračování re-
konstrukce je nastartováno a v pohybu! Vize  
a plány na další rozšíření kulturní a společenské 
činnosti MKS dostávají konkrétní podobu. Mou 
skepsi - vystřídala radost. Je to velký impulz  
a také další závazek. 

Na konci šestého měsíce roku 2013 by-
chom tedy měli mít v Holešově opravenou 
vnitřní část střechy, která kvůli svému špatnému 
technickému stavu nedovolovala jakoukoliv 
činnost na nádvoří zámku. Spolu s opravou 
střechy je podle mých informací také připravena 
oprava nádvořní fasády zámku. Určitě si mnozí 

Holešované vzpomenou na úžasné koncerty  
a další akce na nádvoří zámku. Toto místo nabízí 
možnost pořádání nejen hudebních produk-
cí, ale také nejrůznějších divadelně-filmových 
projektů, básnická čtení, dramatizace apod. 
Ovšem tím naprosto nejdostupnějším a nejvíce 
využívaným cílem pro každého bude možnost si 
na nádvoří jen tak posedět, číst, čekat anebo se 
oddávat samotné nádherné atmosféře, kterou 
toto místo poskytuje. 

Činnost naší organizace nesmí být téměř 
vůbec omezena. Budeme rezignovat na na-
prosté minimum připravených akcí. Jedinou vět-
ší známou a dnes již tradiční noční prohlídku na 
ukončení sezóny posuneme na hlavní sezónu 
2013. Běžné poskytování služeb, které zajišťuje 
především Městské informační centrum, se 
nezastaví. Máme dohodnutou variantu s měs-
tem i stavební firmou, že přístup do MIC bude 
nadále hlavním vchodem do zámku. Nechceme 
v žádném případě znesnadnit vzdáleností na-
šim zákazníkům možnost dostat se k širokým 
službám, které nabízíme. To samé platí i o pří-
stupu k městské policii, která společně s námi 
sdílí prostory holešovského zámku. 

Ovlivní rekonstrukce střechy blížící se 
plesovou sezónu? 

S Pavlem Chmelíkem nejen o rekonstrukci zámecké střechy
 Ujistil jsem zájemce o kulturně společen-

ské dění v holešovském zámku o neomezení -  
a hlavně nerušení připravených nebo plánova-
ných akcí. Stejně tak mohu dát slib, že plesová 
sezóna, vánoční večírky, taneční a firemní akce 
budou omezeny pouze a jen do té míry, že bude 
opět využívána přístupová cesta ze zahrady  
a zadní vchod zámku. 

Jak dobře víte, tato trasa je velmi dobře 
zajištěna dřevěnou osvětlenou lávkou. Nako-
nec jsme měli možnost si tuto cestu po několik 
let všichni vyzkoušet. Budeme se maximálně 

snažit o pohodlí našich návštěvníků. Nechceme 
přijít o zájem, kterému se těší naše holešovské 
kulturně společenské centrum. 

Slyšel jsem, že je v plánu i plně funkční  
zámecká restaurace…?

Skutečně se po několika letech objevil 
zájem investovat do projektu realizace zámecké 
restaurace. Výběrové řízení zajišťuje v tomto 
případě město Holešov. Nutná stylovost v části 
zámku byla dána již v úvodním projektu pana 
ing. arch. Pastrnka. Restaurace bude poměr-

ně velká a tyto prostory 
se nacházejí v přízemí 
zámku. Měla by zajis-
tit běžnou restaurační 
činnost a také nabíd-
nout možnosti pořádá-
ní svatebních hostin a 
večírků pro uzavřené 
společnosti. Pokud je 
mi známo, bude také 
zázemím pro provo-
zování malé zahradní 
restaurace přímo na 
nádvoří zámku. Tuto 
skutečnost určitě ocení 
maminky s dětmi díky 
bezpečnému prostoru. 

Z pohledu MKS 
je toto pro nás velmi 
vítanou zprávou. Tisí-
ce návštěvníků zámku 

budou moci poobědvat přímo v místě, které si 
vyberou za turistický cíl. To ovšem ještě více 
platí pro místní, kteří mohou využít restauraci 
po celý rok. 

V nové sezóně se pokusíme zajistit milé 
občerstvení v podobě zmrzliny, limonád, kávy  
a palačinek i přímo v zámecké zahradě. 

I když se budeme maximálně snažit, aby 
služby poskytované MKS Holešov v důsledku 

Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.

Provoz zámku nebude omezen.

Už v minulém týdnu bylo vidět
na nádvoří lešení.

stavebních rekonstrukcí byly co nejméně naru-
šeny, přesto prosím o shovívavost a pochopení  
návštěvníků, kteří dnes a denně na jedno z nej-
krásnějších míst v Holešově přicházejí. 

Text a foto Robert Rohál

Ve středu 17. října uspořádalo 
SVČ - TYMY zájezd do Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti na di-
vadelní představení Oskar a růžová 
paní. Všichni jsme obdivovali hlavní 
představitele, herce Květu Fialovou a 
Jožku Kubáníka, kteří podali úžasný 
výkon. Hned po představení jsme 
navštívili paní Květu i Jožku, předali 
jsme jim květiny a využili možnosti 
společně se vyfotografovat. 

Text a foto Jarmila Vaclachová

Setkání s Květou Fialovou 
ve Slováckém divadle
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 2. díl

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

V minulém čísle jsme začali nový miniseriál 
- připomínáme si v něm osobu snad nejvýznam-
nějšího holešovského pána, Františka Antonína, 
hraběte z Rottalu,  který zemřel 29. října 1762, 
tedy přesně před 250 lety.

 František Antonín, svobodný pán z Rottalu 
(hrabětem se stal až v roce 1728, Rottalové 
byli svobodnými pány (Freiherr), tedy barony, 
do hraběcího stavu byl povýšen pouze Jan 
z Rottalu, zakladatel holešovské větve tohoto 
rodu, ten však zemřel bez potomků, kteří by titul 
zdědili), převzal panství holešovské a bystřické 

jako svobodný mladý muž ve věku 27 let. Aby 
zajistil pokračování své rodové linie, žení se 
14. března roku 1718 ve Vídni s Marií Cecílií, 
hraběnkou z Trauttmansdoffu. Jeho manželka 
byla dcerou Maxmiliána Zikmunda, hraběte 
z Trauttsmandorffu, a Marie Barbory, rozené 
hraběnky ze Stahrenberku, dcery slavného ob-
hájce Vídně proti Turkům Arnošta Rudigera ze 
Starhembergu. František Antonín zřejmě v po-
čátcích své vlády hodně pobýval ve Vídni, kde 
se zabýval upevněním hospodářské základny 
panství a vyřešením některých problémů, které 
zdědil po svých předchůdcích. 

Asi nejvážnějším byl starý zákaz císařské 
kanceláře v pokračování stavby zámku - zakla-
datel zámku Jan z Rottalu  začal stavět holešov-
ský zámek částečně na manském - lenním (tedy 
biskupském) pozemku, aniž by získal souhlas 
jeho vlastníka, olomouckého biskupa. Snad teh-
dy přehnal důvěru ve vlastní postavení, ostatně 
za dřívějšího biskupa kardinála Dietrichštejna, 
který stál za Rottalovou kariérou, by mu asi tato 
neomalenost prošla, ale nový olomoucký biskup, 
arcikníže Leopold, si nenechal zasahování do 
biskupských držav líbit a přes různé peripetie 
prosadil, že císařská kancelář stavbu holešov-
ského zámku zakázala. Holešovský zámek tak 
zůstal více než šedesát let nedostavěn - bylo sice 
hotové přízemí i první patro, střecha i fasáda, ale 
ve druhém patře, ve kterém bylo zvykem umísťo-
vat pokoje - byty samotných šlechticů a pokoje 
hostinské, bylo obyvatelných jen šest pokojů. 

Ostatní prostory byly nedostavěné - ne-
měly stropy, byly otevřené do krovů a zřejmě  
i bez příček. František Antonín měl zřejmě vel-
ké diplomatické schopnosti - zatímco snaha 
všech jeho předchůdců o povolení dokončení 
zámku byla marná, on už v roce 1718 získává 
rozhodnutí císařské kanceláře, že zákaz stavby 
byl nezákonný, a tudíž že lze zámek dostavět. 
Ihned se rozvíjí usilovná stavební činnost - nový 
majitel panství nechává postupně dokončovat 
pokoje ve 2. patře - nad vchodem do zámku a 
nad křídlem vedoucím k pivovaru (ale nakonec 
se mu nepodaří dokončit všechny,  část pokojů 
v tomto patře - v zahradním křídle - dokončují 
až jeho potomci), velkoryse je rozšiřována a 
upravována zahrada za zámkem - ta původ-
ní, kterou vyprojektoval Filiberto Luchese při 
výstavbě zámku, byla mnohem menší a ještě 
zřejmě neobsahovala onen tak typický Neptunův 
trojzubec vodních kanálů. 

Až František Antonín z Rottalu nechává  
tedy zřejmě založit zahradu v dnešním pů-
dorysu (bez „kaštánky“ v zadní oboře u ces-
ty na Dobrotice, ve které je dodnes zachován 
ovál jezdecké trati - ta vznikla až na konci  
19. století připojením mlýnské zahrady oborního 
mlýna k celkové ploše parku), jeho zahrada je 
ovšem mnohem malebnější než dnes, obsahuje 

spoustu soch, pavilonů, umělých jeskyní, teras  
a dalších stavebních děl, které z ní vytvořily zahra-
du, „jakých Morava podobných nemá“. V pokojích 
prvního i druhého patra nechává František Anto-
nín probourat uprostřed vnitřních stěn kryjící se 
průchody, tzv. enfiládu - ta umožňuje obyvatelům 
zámku procházet za studených období mezi kom-
natami, aniž by museli vyjít na otevřenou galerii, 
vystavenou povětrnostním vlivům (zasklení arkád 
zámku v prvním i druhém patře proběhlo až v po-
lovině 19. století, do té doby byly všechny chodby 
v obou patrech otevřené!). Rovněž se staví tzv. 
zimní zámecká kaple, od vzniku zámku zde byly 
pravděpodobně dvě kaple - zimní (vytápěná)  
a letní, František Antonín nechal zimní kapli prav-
děpodobně rozšířit - zvýšit její strop o pokoj ve 
druhém patře - a hlavně nádherně vyzdobit krás-
ným barokním oltářem a aliančním erbem Rottalů 
a Trauttmansdorffů a zvláště dvěma sochami - sv. 
Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra (tehdy 

ještě nebyl ani beatifikován), patronů zpovědního 
tajemství, jejichž autorem byl skvělý Bohumír Frič 
(pozdější autor Černé kaple). 

Samozřejmě že kromě budování zámku  
a řešení problematiky fideikomisního pána dvou 
velkých panství se František Antonín snaží  

o zachování svého slavného rodu. Zřejmě nemají 
s manželkou Marií Cecílií problém tak častý u mo-
derních manželství. Jejich prvorozenou dcerou 
je Marie Anna Antonie. Zajímavé je, že některé 
prameny uvádějí její narození 19. listopadu 1717, 
tedy ještě před svatbou! Je to buď omyl, nebo 
že by vztah Františka Antonína k Marii Cecílii 
byl tak moderní, že se sblížili už před sňatkem?! 
Marie Antonie z Rottalu se v roce 1749 vdala za 
Quidobalda Josefa, hraběte z Dietrichsteinu,  
a po svém otci zdědila napajedelské panství. Ze-
mřela v roce 1767. Druhé dítě Františka Antonína 
byla rovněž dcera - Marie Amálie Anna Cecílie, 
narozená v roce 1719, která se v roce 1742 vdala 
za vévodu Giovanni Giacoma Leonarda della 
Rovere (z rodu, ze kterého pocházeli i římští 
papežové!) a zemřela v roce 1789. Nejmlad-
ší dcerou pak byla Terezie Marie Maxmiliána 
Eleonora, narozená 28. února 1721, která se 
provdala za hraběte Ference (Franjo) Lipót Na-
dásdyho z Fógarás. Její manžel pocházel z rodu 
uherských hrabat, který ale už několik generací 
sídlil převážně v Chorvatsku, kde Nadásdyové 
vykonávali významné funkce, především tzv. 
bánů, tedy chorvatských místokrálů. 

František Nadásdy se dal na vojenskou 
dráhu, dosáhl brzo hodnosti generálmajora, 
ve které zasáhl významně do válek o dědictví 
rakouské (sedmileté války) a zřejmě zprostřed-
kovaně ovlivnil i události v Holešově. Později se 
stal rakouským polním maršálem a chorvatským 
bánem. Jeho manželka zemřela mladá - v roce 
1756, tedy ve věku pouhých 35 let, ale byla 
zřejmě velmi oblíbená svým otcem - František 
Antonín odkázal jejím dětem nejlepší díl svého 
majetku - panství holešovské, ke kterému ještě 
nechal připojit Dobrotice, Jankovice, Hlinsko 
a Chomýž z panství bystřického a Kostelec, 
Roštění a Bořenovice z panství prusinovického. 
V roce 1770 potom toto panství zůstává jediné 
dceři Terezie Maxmiliány z Rottalu, provdané 
Nadásdy z Fógarás, Barboře (její bratři si po-
nechali statky v Uhrách a v Chorvatsku), která 
se provdává za hraběte Ludvíka Erdody z Mo-
nyorókerék a přes její dceru se dostává Holešov 
do vlastnictví Bruntálských z Vrbna. 

Ale to hodně předbíháme. V roce 1722 se 
Františku Antonínovi z Rottalu konečně narodil 
vytoužený syn, Ferdinand Josef, bohužel ale 
umírá v dětském věku a další potomky už pán 
na Holešově nemá.

Karel Bartošek

Interiér Černé kaple.

Zámek - detail plánu z roku 1750.
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Ve svátek patrona farního kostela nebo ve 
výročí posvěcení farního kostela se v morav-
ských obcích tradičně slaví „hody“ (v Čechách je 
to „pouť“). V našem městě na dlouhá desetiletí 
tato krásná tradice skoro zanikla a až v posled-
ních letech se ve spolupráci Římskokatolické 
farnosti Holešov, města Holešova a okolních 
obcí patřících do holešovské farnosti pomalu 
začíná obnovovat ve formě Dne díkůvzdání 
- slavnostní mše svaté, na které věřící a před-
stavitelé města a okolních obcí děkují Pánu 
Bohu za jeho dary a prosí o další požehnání. 
A protože holešovský farní kostel Nanebevze-
tí Panny Marie byl vysvěcen 22. října 1741 

Den díkůvzdání v holešovském farním kostele
olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem 
z Lichtenštejna, koná se Den díkůvzdání, tedy 
vlastně holešovské hody, na konci října. 

Letos proběhlo toto krásné setkání v ne-
děli 28. října od 9.30 hodin. Farní kostel, nád-
herně vyzdobený plody přírody i lidské práce, 
byl zaplněný do posledního místečka. 

Letos poprvé doplnily atmosféru dí-
kůvzdání prapory Holešova a okolních obcí. 
Holešovský farář a děkan Mgr. Jerzy Walczak 
připomenul ve svém kázání ohromnou tradici, 
dědictví generací našich předků, kteří se v na-
šem kostele staletí setkávali a prožívali zde 
důležité okamžiky svého života. 

Po skončení hrané a zpívané mše sv. 
přivítala její účastníky dechovka „Holešovská 
muzika“, která vyhrávala před kostelem při 
malém občerstvení, během kterého se hole-
šovští „sousedé“ setkali a popovídali si tak, jako 
to dělávali při hodech v uplynulých staletích. 
Dne díkůvzdání se zúčastnili zástupci města 
Holešova - oba místostarostové a starostové 
obcí patřících k holešovské farnosti i dalších 
sousedních obcí.

Text KB, foto RR
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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 
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonic-
ké domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
11. DÝŇOBRANÍ - od 17.00 do 18.30  - přijďte 
si zasoutěžit o nejkrásnější výtvor z dýní, 
s sebou nůž + dýně, okurky, a jiné výpěstky
2. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - od 16.30 - 
nám. E. Beneše
3. 11. O VŠETULSKOU LENTILKU - od 9.00, 
soutěž ve standardních a latinskoamerických 
tancích, vstupné: 90,-                                                  
9. 11. COUNTRYBÁL - od 20.00 v tělocvičně 
TYMY, hraje country kapela LETOKRUHY, bo-
hatá tombola, občerstvení, předtančení - coun-
try skupina Kentucky, vstupné: 100,- v předpro-
deji, 150,- na místě
9. 11. TOČENÍ NA KRUHU - od 17.30, možnost 
vyzkoušet si práci s keramikou, cena: 40,- až 
70,- dle výrobku
10. 11. DÁMSKÁ JÍZDA - odpoledne pro ženy 
- od 16.00, vstupné: 60,- v předprodeji, 90,-  
na místě
10. 11. PěVECKÁ SOUTěŽ „VŠETULSKÉ 
DOSTAVNÍK“ - od 10.00 - oblastní kolo dětské 
pěvecké soutěže, soutěžit se může s různými 
žánry písní - od lidových až po moderní, zá-
jemci, hlaste se do 2. 11. v kanceláři TYMY. 
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do re-
publikového finále.
10.11. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO 
POTTRA - od 14.00 do 16.00 v TYMY, vstupné: 
20,-  (s kouzelníkem p. Svobodou)
11. 11. SVATOMARTINSKÝ POCHOĎÁK - sraz 
v 7.45 na vlakovém nádraží v Holešově, trasa: 
vlakem do Bystřice p. H., odtud směr Hostýn, 
Rusava, zájemci, nahlaste se do 9.11. v kan-
celáři TYMY
12. 11. ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ S HEREČ-
KOU NAĎOU KONVALINKOVOU - od 14.00  

v divadélku 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
24. 11. TANEČNÍ SOUTěŽ SEDMIKVÍTEK - 
od 11.00 - celorepubliková soutěž v tanečních 
disciplínách, vstupné: 50,-
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 
vystoupení dětských folklorních souborů - pro 
veřejnost, vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME
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.

NOVINKY
Přijďte si zahrát nové deskové hry! Každé 
úterý od 14.00 do 18.00 v ICM nové deskové 
hry - Mondo, Záchranáři, Lovci noci, Tymes 
UP!, Panteon, Duch a další - vstupné 10,- Kč

BOWLING PRO DěTI
od 19.11. (pondělí) v nově zrekonstruované 
herně bowlingu v Holešově, tréninky každé pon-
dělí 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 nejpozději do 24. 
10. v TYMY, ostatní informace v kanceláři TYMY

KULTURA
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTě

JEDEN A DVě JE ŠEST A KDYBY TISÍC 
KLARINETŮ - termín bude upřesněn 

9. 3. 2013 - AIDA - MUZIKÁL PRAHA 
- Hudební divadlo Karlín
V hlavních rolích: Lucie Bílá, Noid, Dasha,  
K. Nývltová, J. Korn…
Huba: Elton John, Text: Tim Rice, Námět: Gui-
seppe Verdi 
Odjezd v 7.00 hod. - AN Holešov (možno na-
stoupit po trase)                                                
CENA: 1 250,-  Kč, v ceně zahrnut vstup, do-
prava, průvodce.
Přihlášky do 13. 12. 2013, počet míst omezen 
- přednost mají včasné rezervace

KAŽDOU SOBOTU MÁME V TYMY 
OTEVŘENO!!! 
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 
sociální zařízení. 
Informace na tel.: 573 396 928, 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

V sobotu 20. října zahájila v TYMY činnost Kou-
zelnická škola Harryho Pottra. Tuto „školu“ po-
vede známý kouzelník pan Miroslav Svoboda. 
Na první lekci se zapsalo přes dvacet nadějných 
mladých kouzelníků. Během odpoledne se děti 

V TYMY zahájila svoji činnost Kouzelnická škola Harryho Pottra
naučily několik zajímavých kouzelnických triků. 
Měly možnost si všechny triky pořádně vyzkou-
šet pod dohledem zkušeného kouzelníka, který 
jim radil a případné chyby opravoval. Všem se 
první lekce moc líbila a věříme, že většina dětí 

přijde i na další pokračování kouzelnické ško-
ly, které se uskuteční 10. 11. od 14.00 hodin. 
Zúčastnit se můžou také všichni další zájemci 
o kouzla a čáry.

Mgr. Jarmila Vaclachová

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
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SERIÁL

Thesaurus hollesoviensis a němá oběť holešovských revolučních 
událostí - 17. díl

Dny okolo státního svátku 28. října bývají 
příležitostí, jak si připomenout události, kte-
ré vedly k získání naší státní samostatnosti. 
V dalším díle našeho znovuobnoveného muzej-
ního seriálu se ale podíváme na tyto děje jinou 
optikou než pouze pohledem dat a osobností. 
Každé politické změny v českých zemích byly 
doprovázeny odstraňováním symbolů minulosti 
(například likvidace a reinstalace pomníků, 
změny muzejních expozic, přejmenovávání 
veřejných prostranství). Výjimkou není ani Hole-
šov. Do dnešního sbírkového předmětu - znaku 
s dvojhlavým rakousko-uherským orlem z budo-
vy Okresního soudu v Holešově - se ve dnech 
po 28. říjnu 1918 otisklo veškeré negativní 
naladění obyvatel vůči poraženému mocnářství.

V roce 1850 bylo v Holešově zřízeno 
okresní hejtmanství a okresní soud. Jednalo 
se o jednu z nejvýznamnějších správních změn, 
protože dříve obstarávaly politickou správu 
a soudnictví vrchnostenské úřady jednotlivých 
panství. Okresní soud se tedy stal jedním 
z nejstarších státních úřadů sídlících v našem 
městě. Do soudního okresu Holešov tehdy 
patřilo 42 obcí. První soud společně s radnicí 
sídlil v dnešním č. p. 32 (Davidovo). V něm se 
soustřeďoval veřejný život Holešova. Dům vy-
padal jinak než dnes, měl podloubí, široká vrata  
a v jeho průčelí se vypínala stříška s hodinami. 
Z náměstí vedla přes „ratúz“ ulička podél obecní 

šatlavy do Malé ulice. V roce 1854 byla mezi 
obcí a státní správou dojednána nájemní smlou-
va, která se týkala zřízení Okresního soudu 
v Holešově. A právě na průčelí této budovy mohl 
být již někdy od roku 1867 vyvěšen zmíněný 
rakouský orel ze sbírek holešovského muzea. 

Jedná se o malý státní znak Rakousko-
-Uherska, používaný jako znak rakouského 
císařství už od roku 1815. Tvořil jej černý tři-
krát korunovaný orel (dvě koruny arcivévodské  

a jedna císařská) se zlatou zbrojí, jež nesl na 
hrudi znak dynastie lotrinsko-habsburské, ko-
lem kterého byl obtočen Řád zlatého rouna.  
V heraldicky pravém pařátu nesl orel meč a žezlo, 
v levém pařátu říšské jablko. Na stuze dole je 
ve dvou řádcích samotný nápis: „C. K. Okresní 
soud“ a „k. k. Bezirksgericht“. Vyroben je ze stří-
haného plechu. Bohužel je již velmi zkorodován 
a původní barevnost malby je špatně viditelná. 
Tento předmět by si kvůli svému neuspokojivému 
stavu zasloužil brzkou konzervaci a restaurování.

Události říjnového převratu 1918 začaly 
v našem městě oproti Praze se zpožděním. 
Zpráva dorazila do Holešova pozdě v noci. 
Ráno ji vybubnoval obecní policajt a místní, kteří 
zprvu nechtěli uvěřit, si ji mohli přečíst na vlastní 
oči až s došlým Ostravským deníkem. „Kolem 
10. hodiny se mládež shromáždila na náměstí, 
vyzdobeném již červenobílými prapory. Nato 
se začalo s odstraňováním rakouských orlíčků 
a německých nápisů. Důstojníci, mužstvo, čet-
nictvo i všichni uniformovaní úředníci snímali 
rakouské orlíčky a připevňovali si červeno-
modrobílé kokardy. Klid nebyl nikde porušen,“ 
napsal ve své knize Poslední pogrom historik 
PhDr. Zdeněk Fišer. Patrně během této akce byl 
stržen i orel z budovy okresního soudu. O jeho 
pozdějších osudech zatím nic podrobnějšího 
nevíme. Dlouhou dobu byl uložen v depozitáři 
muzea, ovšem bez evidence a bližšího určení. 
Až nyní se mu dostává patřičnější pozornosti.

Za Městské muzeum a galerii 
v Holešově Mgr. Ondřej Machálek

Dnes zařazujeme 
historickou fotografii, 
kterou nám do redakce 
poslala paní Karla Kost-
ková. I když se narodila 
v Holešově, léta už žije 
v Brně, nicméně díky 
své rodině sleduje dění 
v Holešově. Ve svém ar-
chivu objevila starou fot-
ku. Podle paní Kostkové 
vznikla fotka na Holajce 
a jsou na ní paní a pán, 
kterým se prý přezdívalo 
„Slunečnice“ a „Bebliš“. 
Jestli je to pravda, na-
pište, milí pamětníci. 
Znáte pravá jména osob 
na fotografii? 

Robert Rohál

FOTO PRO PAMĚTNÍKY

Holešov na staré fotografii
Jestlipak poznáváte místo, které je na staré fotografii? Zkuste nám 

napsat, o jakou ulici jde. A pokud máte i vy nějaké staré fotografie Ho-
lešova, pošlete je do redakce - rádi si je zapůjčíme, zveřejníme a pak  
v pořádku vrátíme. Není na škodu vidět a připomenout si, jak naše město 
vypadalo kdysi... RR

V termínu 12. - 14. 10. 2012 se konal celo-
státní projekt 72 hodin - Ruku na to!  Do tohoto 
zajímavého projektu se zapojilo i SVČ-Tymy. 
Pracovníci SVČ společně s dětmi přihlásili dva 
projekty. Jeden byl zaměřen na seniory a druhý 
projekt byl zaměřen na pomoc dívce Esterce, 
která je v současné době po nehodě na inva-
lidním vozíku. V pátek 12. 10. jsme navštívili  
3. oddělení v centru pro seniory v Holešově. Zde 
jsme  si s obyvateli centra popovídali, zazpívali, 
předali dárečky od dětí. Setkání s babičkami 
a dědečky bylo pro nás všechny příjemným 
zážitkem. Obdivovali jsme u mnohých vitalitu 

TYMY se zapojilo do projektu 72 hodin - Ruku na to!
a životní optimismus a obdivuhodnou paměť 
textů písní z jejich mládí. Návštěva byla pro nás 
velmi cenná, opět jsme si všichni uvědomili, jak 
důležité jsou pozitivní zážitky z dětství, které se 
v pozdějším věku vybavují a je nač vzpomínat.

Na realizaci druhého projektu se podí-
lela děvčata z tanečního kroužku Sundance. 
V rámci soustředění napsala dopisy a nama-
lovala spoustu obrázků stejně staré Esterce, 
která je v současné době po úrazu upoutána 
na invalidní vozík. Pracovníci SVČ se přidali  
k tomuto projektu zakoupením dárku - velkého  

a malého růžového slona pro štěstí. Esterko, dr-
žíme ti palce a věříme, že za námi brzy přijedeš!

Děti a pracovníci SVČ -Tymy Holešov
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VÝZNAMNÉ DNY
6. 11. Mezinárodní den proti ničení životního 
prostředí ve válkách a ozbrojených konflik-
tech, od roku 2001 (OSN) 
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů, 
slaví se u příležitosti výročí podpisu příměří, 
kterým v roce 1918 skončila 1. světová válka 
13.11. Mezinárodní den nevidomých, výročí 
narození Valentina Haüyeho, francouzského 
zakladatele systematické výchovy nevidomých, 
v roce 1745, slaví se od roku 1946 
14. 11. Světový den proti cukrovce, slaví se 
od roku 1991 v den narození objevitele inzulínu 
Fredericka Bantinga 
15. 11. Den vězněných spisovatelů, vyhlášen 
Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993
15. 11. Světový den filozofie, od roku 2002 
(UNESCO, 3. čtvrtek v listopadu) 
16.11. Mezinárodní den tolerance, od roku 
1995 (UNESCO) 
17. 11. Státní svátek ČR - Den boje za svo-
bodu a demokracii, výročí perzekuce českého 
studentstva v roce 1939 a zahájení sametové 
revoluce v roce 1989 
20. 11. Světový den dětí, den kdy OSN přijala 
Deklaraci práv dítěte (1959) 
20. 11. Den industrializace Afriky, od roku 
1993 (OSN) 
21. 11. Světový den televize, od r. 1997 (OSN) 
25. 11. Mezinárodní den za odstranění násilí 
na ženách, výročí zavraždění tří dominikán-
ských sester - bojovnic za práva žen, od roku 
2000 (OSN) 
29. 11. Mezinárodní den solidarity s pales-
tinským lidem - výročí rozhodnutí Valného 
shromáždění OSN roku 1947 o založení ži-
dovského a arabského státu v Palestině, slaví 
se od roku 1978 
30. 11. Mezinárodní den proti konzumnímu 
způsobu života, od roku 1992 (poslední pátek 
v listopadu)

VÝROČÍ
1. 11. 1947 Zemřel KAŠPAR Josef, valašský 
lidový básník, autor popěvků, veršovaných 
zkazek; působil ve Valašské Polance (* 14. 5. 
1871) - 65. výr. úmrtí
2. 11. 1887 Narozen STLOUKAL Karel, ar-
chivář, historik; spolupracoval při zakládání 
muzea ve Zlíně; sbíral materiály k dějinám Zlí-
na; profesor všeobecných dějin na UK Praha; 
archivář Národního muzea v Praze; působil 
ve Zlíně (+ 19. 11. 1957) - 125. výr. narození 
a 55. výr. úmrtí 
3. 11. 1947 Zemřel BOGNER Adolf, drama-
tik, prozaik, básník, ochotnický herec; psal 
divadelní hry pro ochotnické spolky; vydával 
edici Divadelní hry A. B.; autor řady rozhlaso-
vých pořadů; působil ve Valašském Meziříčí  
(* 21. 10. 1875) - 65. výr. úmrtí
4. 11. 1977 Zemřel HAVELA Miroslav, malíř; 
na pražské akademii žákem Mináře, Obrovské-
ho (* 29. 6. 1919 v Kroměříži) - 35. výr. úmrtí
5. 11. 1892 Narozen CHYTIL Josef, národopi-
sec; zabýval se lidovou uměleckou tvorbou na 
Valašsku; narodil se v Prusinovicích; působil 
v Brně (+ 15. 6. 1964) - 120. výr. narození
6. 11. 1927 Narozen JUŘIČKA František, 
rozhlasový režisér, činoherní herec, novinář; 
pracoval v Československém rozhlase v Plzni; 
narodil se v Lidečku; působil v Jihlavě a v Plzni 
(+ 28. 3. 2012) - 85. výr. narození
7. 11. 1982 Zemřel PÍŠEK František, novinář, 
literární kritik; přispíval do časopisů Červen, 

VÝROČÍ - LISTOPAD 2012

Rudé květy, U-Blok; působil v Brně (* 14. 8. 
1901) - 30. výr. úmrtí
8. 11. 1802 Narozen HAMPEL Theodor, ar-
chivář; působil v Olomouci; zemřel v Kroměříži 
(+ 26. 2. 1886) - 210. výr. narození
9. 11. 1947 Zemřel MIKLÍK Josef, spisova-
tel; profesor řádového učiliště v Obořišti na 
Příbramsku; za okupace vězněn v terezínské 
Malé pevnosti; autor náboženské literatury a 
vzpomínkových knih; narodil se v Tlumačově 
(* 1. 3. 1886) - 65. výr. úmrtí
10. 11. 1852 Narozen HOŠEK Ignác, pře-
kladatel, spisovatel; autor cestopisných črt; 
překlady z ruštiny; dialektolog; autor pokusu 
o všeslovanský jazyk; působil v Hodoníně, 
Kroměříži a v Olomouci; zemřel v Kroměříži  
(+ 13. 1. 1919) - 160. výr. narození
11. 11. 1957 Narozena PŘIBYLOVÁ Jarmila, 
malířka, grafička; vytvořila desítky ex libris; vý-
tvarně řeší dětské interiéry ve školách, školkách 
a nemocnicích; narodila se v Kroměříži; působí 
ve Zlíně - 55. výr. narození
12. 11. 1912 Narozen ČERNOCH František, 
klavírista; autor klavírních koncertů; vystupoval 
samostatně s FOK; narodil se ve Valašské 
Bystřici - 100. výr. narození
13. 11. 1957 Zemřel FIALKA Jaromír, sbor-
mistr; působil jako starosta pěv. spolku Tre-
gler; autor kritických článků a statí; narodil se 
v Kroměříži; působil v Bystřici pod Hostýnem, 
v Kroměříži a v Olomouci (* 23. 12. 1892) - 55. 
výr. úmrtí
14. 11. 1917 Narozen PÍCHA Ladislav, sochař, 
restaurátor; navrhoval pamětní mince, narodil 
se v Kroměříži (+ 2. 1. 1990) - 95. výr. narození
15. 11. 1957 Zemřel GLOS Bohuslav, kon-
certní zpěvák; tenorista; autor referátů a kritik 
do časopisů Pozor, Moravská orlice, Kromě-
řížské rozhledy; narodil se v Kroměříži; působil 
v Kroměříži, v Náměšti n. O. a ve Vsetíně (* 8. 
2. 1876) - 55. výr. úmrtí
16. 11. 1997 Zemřela KRPÁLKOVÁ Věra, 
herečka činohry; 1961-62 v Západočeském 
div. v Chebu; 1957-61 a od 1962 v Jihočeském 
divadle v Českých Budějovicích; působila ve 
Zlíně (* 11. 9. 1934) - 15. výr. úmrtí
17. 11. 1907 Narozen PRAVDA Vladimír, 
publicista, fotograf; člen redakční rady vlas-

tivědného sborníku Valašsko; psal recenze 
do Lidových novin, zejména o literárněvědné 
literatuře; články z oblasti teorie fotografování; 
narodil se v Němčicích (+ 30. 3. 1978) - 105. 
výr. narození
18. 11. 1912 Narozen HRUBÝ Vilém, muzej-
ník, archeolog; narodil se v Říkovicích; působil 
v Brně, ve Starém Městě u Uherského Hradiště 
a v Uherském Hradišti (+ 23. 9. 1985) - 100. 
výr. narození
19. 11. 1912 Narozen FRANC Gustav, pro-
zaik; autor dobrodružných knih pro mládež; za 
války v Polsku, Francii, Anglii; původní občan-
ské jméno si po roce 1945 změnil na Gerard 
Fráňa, působil ve Zlíně (+ 8. 5. 1974) - 100. 
výr. narození
20. 11. 1947 Narozen HANUŠ Lumír Ondřej, 
publicista; od roku 1990 působí v Jeruzalémě na 
Hebrejské univerzitě; objevitel látky anandamid; 
člen redakční rady časopisu Adiktologie; autor 
článků o přírodě a horolezectví; syn Mojmíra 
Hanuše (*1913); narodil se v Olomouci - 65. 
výr. narození
21. 11. 1972 Zemřel HÁBA Karel, houslista, 
hudební skladatel, rozhlasový pracovník; autor 
skladeb klavírních, komorních, orchestrálních, 
písní, kantát, oper; bratr Aloise Háby (* 1893); 
narodil se ve Vizovicích; působil v Praze (*21. 
5. 1898) - 40. výr. úmrtí
22. 11. 1997 Zemřel MIKULÁŠTÍK Stanislav, 
sochař, keramik, medailér; bratr Karla Mikuláští-
ka (* 1903); narodil se v Chrastěšově; působil 
v Uherském Hradišti a ve Zlíně (* 4. 9. 1912) 
- 15. výr. úmrtí
23. 11. 1932 Narozen DOLEŽEL Vladimír, 
grafik; narodil se v Miškovicích; působil v Otro-
kovicích a ve Zlíně - 80. výr. narození
24. 11. 1982 Zemřel ŠTěDROŇ Bohumír, 
hudební teoretik, hudebník, klavírista; uplatňo-
val se jako klavírní doprovazeč i jako sólista; 
syn Františka Štědroně; externě vyučoval na 
AMU; věnoval se zvláště dílu L. Janáčka; z jeho 
podnětu byla založena společnost V. Nováka 
a obnovena činnost Společnosti L. Janáčka; 
narodil se ve Vyškově; působil v Brně (* 30. 
10. 1905) - 30. výr. úmrtí
25. 11. 1877 Narozen TRPÍK Rudolf, archivář, 
narodil se v Brně; působil ve Fryštáku (+ 12. 10. 
1960) -135. výr. narození
26. 11. 1957 Zemřel ČEJKA Teodor, vydava-
tel; věnoval se esperantu - zpracoval učebnice 
a slovníky, vydával časopisy u nás i v zahraničí; 
od r. 1964 pomník v Příboře; působil v Bystřici 
pod Hostýnem (* 10. 1. 1878) - 55. výr. úmrtí
27. 11. 1897 Narozen FAULHAMMER Franti-
šek, architekt; působil v Bystřici pod Hostýnem 
(+ 8. 2. 1985) - 115. výr. narození
28. 11. 1907 Narozen KRAUS Bohuslav, 
historik, vlastivědný pracovník; zabýval se dě-
jinami, vlastivědou, literaturou, divadlem, vý-
tvarným uměním Prostějovska, působil v Brně, 
v Olomouci a v Prostějově (+ 2. 4. 1983) - 105. 
výr. narození
29. 11. 1877 Narozen JAROŠ Josef, kni-
hovník, překladatel; dlouhodobě na Moravě; 
zmínky o jeho působení na Moravě ve spisech 
A. C. Nora; znám také jako jazykovědec; na-
rodil se v Českém Brodě; působil v Kroměříži, 
v Opavě a ve Strážnici (+ 21. 6. 1972) - 135. 
výr. narození
30. 11. 1902 Narozen DORAZIL Vlastimil, 
básník; příspěvky do deníku Haná, působil 
v Přerově (+ 11. 2. 1940) - 110. výr. narození

J. Š.
Pohled na kostel ze zámeckého parku.

Foto Robert Rohál
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FC Vysočina Jihlava - FK Holešovské 
holky 2 : 4 (1:4)

K utkání do Jihlavy odjížděla holešovská 
děvčata odhodlaná odčinit zbytečnou porážku 
z minulého kola s cílem zvítězit a potvrdit, že v 
soutěži patří do horní poloviny tabulky. Nastou-
pila v sestavě: Pavlíkovská - Vlčková, Vož-
dová, Holcová, Houdková - Mrázková, Dvor-
níková, Kovaříková, Šebestová - Šilhárová, 
Kocurková.

Od úvodního hvizdu rozhodčího se děvčata 
zakousla do soupeře, rychlejším startem na míč 
a dobrou kombinací jej přehrávala po celém 
hřišti a z výsledného tlaku si brzy vytvořila poho-
dlný náskok, když dvakrát skórovala Šebestová, 
po ní se do střelecké tabulky zapsaly Holco-
vá s Kocurkovou. Domácí celek se dostával 
k šestnáctce sporadicky a hrozil jen z ofsajdů, 
které benevolentní rozhodčí přehlíželi. Jeden 
takový vedl v poslední minutě poločasu ke 
korekci skóre. Po přestávce se vytrvalý déšť 

Holešovské holky dovezly body z Vysočiny

Žákyně DFK Holešov v polovině sezóny 2012/13

změnil na husté sněžení, které ztěžovalo kont-
rolu míče, a hostující hráčky chybným taháním 
míče a spoustou nepřesných a nesmyslných 
přihrávek postupně dostávaly do hry nadšeně 
bojující domácí celek. Zranění vedla ke střídání 
Mrázkové a Dvorníkové, čehož soupeř využil 
k snížení na rozdíl dvou branek a začal mít  
i větší ambice. Naštěstí se hra Holešovských 
holek opět zkoncentrovala a posledních 15 mi-
nut se hostující celek dostal do vytrvalého tlaku, 
z kterého plynuly dobré střelecké příležitosti, 
především Tiefenbachové, které ale končily  
v náručí domácí brankářky. Vítězství hostí bylo 
zcela zasloužené, škoda jen herního výpadku  
v průběhu 2. půle. Celkově však lze tým pochvá-
lit za hru předvedenou v první půli a nakonec  
i za dobrý výsledek ze hřiště soupeře.

Poslední domácí utkání hrajeme proti 
Nesytu Hodonín v neděli 4. listopadu od 14 
hodin na Střelnici.

Mgr. Slavomír Bednář

Není lepší odměny pro učitele nežli sledovat svého úspěšného žáka … a v duchu si říkat, že jsem 
třeba i já přispěla svou trochou do mlýna … V sobotu 27. října 2012 se v prostorách VPŠ a SPŠ MV 
Holešov uskutečnila Velká cena Holešova v nadhozu. Náhlá změna počasí výrazně ztenčila startovní 
pole závodníků, ale hlavní hvězdy celého dne  se všichni přítomní dočkali - absolvent policejní školy, 
nejlepší současný vzpěrač České republiky a úspěšný olympionik Jirka Orság do Holešova přijel  
a vzpíral - a jak!!! V rámci přípravy na mistrovství Evropy 
do 23 let, které Jiří absolvuje naposled letos v prosinci, 
předvedl  bývalý holešovský žák skvělý výkon, když 
si po úvodním pokusu 200 kg nechal na činku naložit 
220 kilogramů a i tuto hmotnost dokázal s přehledem 
dostat nad svou hlavu!!!

Jirka v soutěži, kde se setkávají vzpěrači různých 
hmotnostních kategorií a jejich výkony jsou přepočítává-
ny dle koeficientu do společného závodu, s přehledem 
zvítězil a odnesl si první cenu; domnívám se však, že u 
všech přítomných vyhrál úplně jiným způsobem  - tím, 
že do Holešova i v době přípravy na vrcholnou soutěž 
vůbec přijel, navíc zůstal stejně skromným a vstřícným 
člověkem, jakým byl v době svého studia, a když jsem ho sledovala při rozdávání podpisů místním 
mladým vzpěračům, kteří viděli svůj vzor při soutěži i mimo ni jako obyčejného člověka, měla jsem 
jen ty nejlepší pocity. Jirka si navíc z Holešova odvezl pamětní list, který mu po ukončení studia byl 
udělen městem Holešov za jeho vzornou reprezentaci v České republice i v zahraničí.

Poděkování za skvělý sportovní i společenský zážitek patří pořadatelům Velké ceny v čele s 
Danielem Kolářem, který má hlavní podíl na skvělém jménu holešovského vzpírání. Držme všichni 
Jirkovi palce v jeho sportovní kariéře a třeba za rok v Holešově na shledanou …

Mgr. Svatava Ságnerová

Velká cena Holešova pro Jirku Orsága

Sobotním zápasem v Loukově (3:1 pro do-
mácí) skončila podzimní sezóna pro holešovské 
žákyně. Tým, který se postupně formoval bě-
hem soutěže, získal nakonec z 8 utkání 9 bodů 
za tři výhry v utkáních s Prusinovicemi - 2:1, 
Slavkovem - 3:1 a v dohrávce s nebezpečným 
Loukovem 3:2 a svými výkony byl pro mnohé 
překvapením. Po odchodu zkušených Veroniky 
Víznerové, Kristýny Zichalové, Míši Fojtové a 
Dity Hovořákové,  které se okamžitě zařadily do 

základního kádru žen, začalo nanovo budování 
žákovského celku a objevila se v něm řada no-
vých tváří. V současnosti jsou hlavními oporami 
Sára Illéšová a Gábina Lipková, které hrají na 
střídavý start za družstvo žákyň 1. FC Slovácko 
a je u nich patrný největší výkonnostní růst,  
z čehož těží všechna děvčata, a dále Ema Jirouš-
ková, Valentýna Illéšová a Tereza Pospíšilíková 
hrající svou poslední žákovskou sezónu. Kolem 
nich se díky trpělivé práci trenéra Roberta Illéše 

vytváří perspektivní tým a do hry se dostávají i 
vzrůstem nejmenší, ale talentovaní Karolína Smý-
kalová a Tomáš Láník. Všichni hráči a hráčky si za 
předvedené podzimní výkony zaslouží pochvalu a 
uznání stejně jako jejich rodiče, kteří vytvořili pro 
své děti velmi dobré zázemí a v jejich sportovních 
výkonech jim byli velkou oporou. Poděkování 
patří rovněž všem členům výboru DFK, kteří za-
bezpečovali tréninky a zápasy žákovského celku.

Po ukončení podzimní sezóny začnou děvča-
ta a hoši trénovat od listopadu v hale holešovského 
gymnázia a na umělé trávě u 3. ZŠ, a v prosinci si 
společně zahrají na halovém žákovském turnaji, 
který DFK pořádá v tělocvičně ZŠ Družby 2.12.

Družstvo DFK Holešov tvořili: Gabriela 
Lipková, Sára Illéšová, Valentýna Illéšová, 
Ema Jiroušková, Terézie Pospíšilíková, Beáta 
Kotasová, Klára Turečková, Karolína Smýka-
lová, Jan Pospíšil, Zuzana Tesárková, Leona 
Hlobílková, Veronika Vokounová, Tomáš Lá-
ník, Anastázie Hermanová, Václav Herman, 
Natálie Pospíšilíková a Petr Šidlík.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Říkáme si Holešovští Poka-
líšci a hrdě reprezentujeme náš 
tým a naše město. Náš klub je 
oficiálně neregistrovaný. Nechtěli 
jsme řešit žádné „musíš“. Naše 
banda funguje na hladině přátel-
ství a to nám jde docela dobře. 
Zanedlouho oslavíme desáté vý-
ročí založení klubu. Celý příběh 
Holešovských Pokalíšků odstarto-
valy dvě rodiny, které se intenzivně 
věnovaly bikovým závodům, a aby 
se od ostatních závodníků odlišily, 
vymyslely si své dresy i název. 
Během pár měsíců znali modré 
dresy se žlutým nápisem a znakem 
Holešova bikeři v celé republice. 
Naše popularita nabírala takové 

obrátky, že brzy začal příliv dalších 
členů a tým se solidně rozrostl na 
50člennou skupinu. Nejvíce nás 
ale stmelily dohromady naše děti. 
Většina z nich je totiž stejně stará. 
Na závodech jsme se my starší 

Holešovští Pokalíšci slaví desáté výročí založení klubu
snažili a stále ještě snažíme umístit 
co nejlépe. Na pódium ale prostě 
nemáme. Jinak jsou na tom ovšem 
naše děti. Ty byly od malička ve-
dené k horské cyklistice a všichni 
jsme věřili, že ten čas strávený na 
dvou kolech, ta dřina, pády (kdo 
nepadá, nezrychlí) se jednoho dne 
musí projevit, musí přijít nějaký ten 
úspěch. No a pak to přišlo.

První medaile pro náš tým v 
minulosti zajistili Lenka a Tomáš 
Tomečkovi a také Veronika Ku-
bišová. Minulý a tento rok však 
patří Jardovi a Libuši Prchalovým. 
Dlouholetý výcvik se projevil zis-
kem mnoha medailí systémem „co 
závod, to bedna“.

Jarda Prchal na nejvyšším stu-
pínku na Valašském poháru 
horských kol.

Libuše Prchalová na stupních 
vítězů po dojezdu Rusavské 
padesátky. 

< Jarda a Libuše s trofejemi.

Největším úspěchem této 
sezóny je vítězství Jardy Prchala 
v seriálu závodů Valašský pohár 
horských kol, který dokázal vyhrát 
v kategorii do šesti let ve svých 5 
letech, a skvělé druhé místo Libuše 
Prchalové v kategorii 15 až 18 let 
na padesátikilometrovém XC zá-
vodě Rusavská 50 ve věku 11 let. 

Holt slušnej oddíl. Příští rok 
pokračujeme.

Ing. Jaroslav Prchal
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Holešov doma vyhrál, na hřišti soupeře však nebodoval

V sobotu 3. 11. přivítají fotbalisté na Střelnici celek z Provodova. 
Přijďte podpořit naše kluky v předposledním zápase podzimní 
sezóny. Začátek utkání je již ve 13:30.

SFK Elko Holešov
- FC Velké Karlovice

3   (3:0)   1
Za slunečné podzimní soboty 

přivítali hráči Holešova mužstvo FC 
Velké Karlovice + Karolinka. Oba 
týmy ze středu tabulky bojovaly o 
vítězství asi před sto diváky. Po 
faulu hned ve 2. minutě muselo 
dojít k ošetření Matulíka. Počáteč-
ní tlak Holešova vyvrcholil ve 14. 
minutě faulem gólmana Sváčka na 
holešovského Křenka a rozhodčí 
odpískal penaltu, kterou Roubalík 
nekompromisně proměnil a Hole-
šov vedl 1:0. V 19. minutě přišla 
další šance Holešova, kdy po rohu 
Sedlaříka nedosáhli na míč Sumec 
ani Křenek. Ve 23. minutě přišlo 
první střídání. Zraněného Matulíka 

nahradil na pravém beku Panák. 
Viditelnou převahu Holešov potvr-
dil ve 40. minutě. Po centru Paná-
ka Sumec hlavičkoval a míč zapadl 
za záda brankáře a stav utkání 
se změnil na 2:0. První poločas 
zakončil Holešov dalším gólem. Po 

faulu na Křenka centroval Sedlařík 
a míč skončil na hlavě Bartáka, 
který nahrál pod sebe Křenkovi a 
ten střelou zvýšil na 3:0.  

Druhý poločas byl však ze 
strany Holešova velmi rozpačitý. 
Domácí si nevypracovali žádné 
šance a rostl tlak hostů. V 63. 

minutě, po ztrátě míče ve středu 
hřiště, potrestal hostující Vrážel 
pasivitu Holešova. Stav utkání se 
změnil na 3:1. Domácí se zatáhli 
do obrany a diváci radili trenéru 
Mandíkovi, aby vystřídal a osvěžil 
tím hru domácích. To se stalo až v 

73. minutě, kdy šel do hry Machá-
lek. V 82. minutě nasadil trenér 
Mandík do hry Urubu. Ke konci 
utkání si Holešov vypracoval ještě 
jednu šanci. Machálek krásnou 
přízemní nahrávkou poslal Urubu 
do úniku, ten v poslední chvíli na-
hrál nabíhajícímu Pumprlovi, ten 

však minul prázdnou bránu a míč 
rozvlnil boční síť branky hostů. Stav 
utkání se již nezměnil. 

Sestava: Krejčí - Matulík, Ba-
čík, Roubalík, Charuza - Barták, 
Münster, Sedlařík, Sumec - Kře-
nek, Pumprla. Střídali: 23. minuta: 
Panák za Matulíka, 73. minuta: 
Machálek za Sedlaříka, 82. minu-
ta: Uruba za Křenka.  Žlutá karta: 
Sumec, Bačík, Machálek. Roz-
hodčí: Poláček - Štěpánek, Žniva.

Góly: 14. minuta: Roubalík, 
40. minuta: Sumec, 45. minuta: 
Křenek.

V sobotu 27. října: Uher-
ský Brod - Holešov 2:1 (1:0). 
Komentář k zápasu přineseme 
v příštím čísle.

Iveta Vrlová 

Mlhavé ráno v sobotu 20. října se sešlo třicet 
jezdců v sedle svých koní a tři vozy tažené koňmi 
na jízdárně v Martinicích, aby se zúčastnili jízdy 
sv. Huberta, kterou pro ně připravil SK Allmetall 
Martinice. Během nástupu byli všichni účastníci 
seznámeni s pravidly jízdy, která jsou zapsána  
v reglementu v deseti bodech, na jejichž dodržování 
dohlížel tzv. mástr. Poté se jezdci vydali pronásle-
dovat „lišku“ v podobě vedoucí jezdkyně na trať, kde 
byly přírodní překážky, polními cestami a rovněž  
i lesem. Diváci sledovali jízdu z určeného povozu.

Mlha se velmi rychle rozplynula a všichni si 
mohli užívat paprsků podzimního slunce, což bylo 
zejména příjemné během obědové přestávky na 

Hubertova jízda v Martinicích

Dětská štafeta zdolala maraton

louce v Přílepích-Petřejově. Po načerpání energie 
se skupina vydala na cestu zpět na martinickou jíz-
dárnu, aby zde zakončila celou jízdu závěrečným 
honem. Liščí oháňku po napínavém klání získal 
Petr Rektořík ze Všetul.

Večer se účastníci opět sešli, tentokrát již 
bez koní, v obecním kulturním zařízení. Zde si 
před soudním tribunálem vyslechli své rozsudky 
a projevili lítost nad hříchy spáchanými proti re-
glementu. Po soudu byl již zbytek večera věnován 
zábavě a tanci při živé hudbě. Celá akce se velmi 
zdařila hlavně díky krásnému počasí a dobré ná-
ladě všech zúčastněných i organizátorů.

Vendula Štefková

V sobotu 13. 10. 2012 proběhl při příle-
žitosti jubilejního 40. ročníku Chřibského ma-
ratonu jako jeho součást a zároveň oživení 
programu 1. Dětský maraton. Tento štafetový 
běžecký závod pro děti se uskutečnil ve spo-
lupráci Střediska volného času TYMY a Atle-
tického klubu Kroměříž. 

Vše začalo startovním výstřelem v 10:30 a 
na malé běžce a běžkyně čekala dlouhá mara-
tonská pouť 105 okruhů na místním atletickém 
stadionu. Začátek závodu absolvovaly děti 
společně s dospělými závodníky, kteří po dvou 
uběhnutých okruzích vyrazili na trať vedoucí 
přes obce v okolí Kroměříže. Dětští běžci dál 
pokračovali v ukrajování maratonských metrů 
na oválu. 

Každý z malých atletů vždy uběhl jeden 
okruh, na jeho konci pak předal štafetový kolík 
následujícímu členu štafety. Tímto způsobem 
se do závodu aktivně zapojilo bezmála 70 dětí. 
Někteří se spokojili s uběhnutím jednoho oválu, 
našli se však i tací, kteří zdolali dva, tři, čtyři a 
dokonce až pět okruhů. Za neutuchajícího vzá-
jemného povzbuzování nakonec dětská štafeta 
úspěšně zdolala maratonskou trať v čase 3 hodi-
ny a 24 minut, což je výkon, za který se nemusí 
stydět leckterý dospělý běžec či běžkyně.

Závěrem chci moc poděkovat všem dět-
ským účastníkům i jejich dospělému doprovodu 
za vytvoření vynikající atmosféry a možnost 
strávit nevšední sobotní den. 

Jakub Hřib, trenér atletiky pro děti

DFK Holešov - Slavoj Podivín: 
3:1 (1:1)

Špatný zápas s dobrým 
koncem - tak lze nejlépe cha-
rakterizovat průběh dalšího 
domácího zápasu Holešova. Hosté 
přijeli bez náhradnic a zdálo se, že 
domácí celek se konečně chopí 
šance a předvede lepší výkon než 
v předcházejících zápasech, ale 
vše skončilo u neproměněných 
šancí. Nedáš - dostaneš - fotbalové 
pravidlo se naplnilo ve 14. minutě 
po neproměněné šanci DFK, kdy 
po sérii chyb ve velkém vápně 

DFK zvítězil, výkon však nebyl přesvědčivý
skórovala nekrytá hráčka soupeře 
a ten k překvapení všech přihlíže-
jících vedl 0:1. Naštěstí domácí 
děvčata hned odpověděla - Ven-
dula Kuchařová se krásně trefila z 
přímého kopu z levé strany hřiště 
a srovnala na 1:1. Hra byla dále 
velmi neurovnaná, domácí hráčky 
nedokázaly využít  oslabení soupe-
ře, kterému sice chyběly nejlepší 
hráčky, ale přesto dokázal vytvářet 
nebezpečné situace před holešov-
skou brankou. 

Po přestávce se příliš obraz 
hry nezměnil, naštěstí  o vítěz-

ství v domácím dresu stále bojo-
valy především Kamila Dětská, 
Vendula Kuchařová a Karolína 
Kozlanská a tyto hráčky se roz-
hodujícím způsobem zasloužily 
o vítězné branky: v 54. minutě po 
trestném kopu Kuchařové doráže-
la na 2:1 Dětská. Další vyloženou 
šanci připravila v 76. minutě tato 
hráčka Veronice Kučerové, která 
na malém vápně tváří v tvář bran-
kářce nedokázala skórovat. V 81. 
minutě kopala Vendula Kuchařová 
další rohový kop, po závaru v ma-
lém vápně vybojovala míč Kamila 

Dětská, přihrála ho opět Kuchařo-
vé a ta z ostrého úhlu zvýšila na 
3:1 pro domácí. Domácí hráčky 
svou výhru uhájily, ale jejich výkon 
byl nepřesvědčivý. 

Sestava: Kasalová, Šustáč-
ková, Pospíšilová, Kuchařová, 
Kozlanská, Fojtová, Dětská, 
Hovořáková, Rybenská, Ba-
ranová, Zichalová. Branky: 
2 Kuchařová, 1 Dětská. Střídaly: 
Polášková, Šefránková, Vízne-
rová. Nejlepší hráčka: Vendula 
Kuchařová.

HC Holešov Gators - HC Žopy 5:5
Holešovské derby mezi Gators a Žopy bylo 

od počátku velmi vyrovnané. Žopy šly do trháku 
ve 28. minutě, kdy během minuty odskočily na 
4:2 a zdálo se, že si zápas pohlídají. Hráči Gators 
ovšem nesložili zbraně a 55 sekund před koncem 
snížili na 4:5. Schylovalo se k dramatu, které 
vyřešil Jantula při power-play. Jantula 4 sekundy 
před koncem srovnal na 5:5 a Gators díky této 
hezké trefě v závěru zápasu konečně bodovali.

V předcházejících zápasech hráči HC 
Žopy porazili AHK Kroměříž 4:1 a HC Gators 
Holešov prohráli s hokejisty STS Vážany ZDO 
vysokým rozdílem 3:15.  

Gymnazisté postoupili 
Ve středu 17. 10. 2012 proběhl zápas mezi 

družstvy Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov  
a VPŠ a SPŠ MV Holešov o postup do krajského 
kola ve stolním tenise hochů středních škol. 
Gymnázium jasně zvítězilo 4:2, když oba body 
policejní škola získala kontumačně za neúčast 
třetího hráče soupeře. Vítěze reprezentoval 
nejlepší současný juniorský holešovský hráč 
Libor Liška, 5. hráč celorepublikového žebříč-
ku, který získal společně s Jakubem Urbišem 
potřebný počet vítězství pro postup do dalších 
bojů. Krajské kolo se koná 6. 11. v Kunovicích 
a jeho účastníci budou bojovat o postup do 
republikového finále.

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Holešovské celky 
sbíraly body
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Soutěž HolešovskaSudoku

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KanaDa ve Zlínské ulici a MKS Holešov.
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Zpívající herec Radek Valenta.

Třiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešov-
sko č. 18/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Vím, jedno návrší“ 
(Miloš Krkoška/Václav Bárta), kterou zpívá ve filmu  Princena 
ze mlejna Radek Valenta. 
První vylosovanou výherkyní 
je Ludmila Adámková z Ko-
ličína, druhým výhercem je 
Josef Bačák ze Zahnašovic 
- oba si pochutnají v restau-
raci Kanada Holešov.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět Bo-
humilu Vašíkovi z Holešova 
a Petře Fuksové z Količína. 
Všem šťastným výhercům 
redakce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance. Uhádnete z úryvku textu, jak se písnička jmenuje, kdo 
ji zpívá a ve kterém českém komediálním filmu zaznívá? 
„…Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš nešetří, rychle k městu 
zády, nebo v mládí na Petřín…“

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. 
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Akce na nejbližších 14 dnů

Naše noviny
do každé rodiny

VÝSTAVA
Od pátku 2. 11. Doteky světla II, 
výstava fotografií a foto grafiky Nelly 
Billové, vernisáž 2. 11. v 17 hod., vy-
stoupí soubor Corda Magico, výstava  
v kavárně Cinema trvá do 30. 12.

KINO, DIVADLO,
KONCERTY 
Středa 31. 10. Modrý tygr, český ro-
dinný film - kino Svět, od 17.30 hod.

Pátek 2. 11. Slavnost broučků, velký 
lampiónový průvod Holešovem, sraz  
u kašny na nám. E. Beneše v 16.30 hod.

Neděle 4. 11. Hubertská mše, vystoupí 
Holešovští trubači a jejich hosté a Ho-
lešovský chrámový sbor - kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, od 9.30 hod.

Sobota 10. 11. XIII. ročník festivalu Blueso-
vý podzimek, vystoupí kapely Moreland and 
Arbuckle, Dani Robinson band, Bena and Ra-
dvanyi  - zámecký New Drive Club od 19 hod. 

Pondělí 12. 11. Odpolední setkání s herečkou 
Naďou Konvalinkovou - TYMY, od 14 hod.

Pondělí 12. 11. Doba ledová 4 - Země v po-
hybu, animovaná komedie USA - kino Svět, 
od 17.30 hod.

Sobota 17. 11. 4. Podzimní ples, pořádá SRPŠ 
a 1. ZŠ Holešov, k tanci hrají Showband Pavla 
Březiny a DJ J. Čápek - zámek, od 20 hod.

Čtvrtek 22. 11. Bratři Ebenové v programu 
Chlebíčky, koncert v rámci 3. ročníku festivalu 
Musica Holešov - velký sál zámku, od 19.30 hod.

Středa 28. 11. Gnomeo 
a Julie, animovaná ko-
medie USA - kino Svět 
od 17.30 hod.
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< Bratři Ebenové 
vystoupí 
ve velkém sále zámku.

Herečka Naďa Konvalinková bude besedovat v TYMY.


