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Z oBsaHU

ÚvoDNÍk

volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu Čr

Vážení spoluobčané,

všichni víme, že ve dnech 25. – 26. října 
proběhnou předčasné volby do Poslanec
ké sněmovny Parlamentu ČR. Tak, jako 
každé volby tohoto typu, i tyto jsou pro 
naši společnost mimořádně významné, 
především z pohledu dalšího vývoje 
demokracie v naší zemi. Výsledky těchto 
voleb se v následujících letech mohou 
výrazně promítnout do životů každého 
z nás. Z historie jsme poučeni, že na kaž
dém z nás záleží, jakým směrem se naše 
občanská společnost bude ubírat. Jsem 
přesvědčen, že vysoká úroveň vědomí na
šich voličů je zárukou správné volby, a to 
bez ohledu na výkyvy v jednání a chování 
našich některých volených představitelů 
v minulých obdobích. Dovolte mi proto, 
abych touto cestou apeloval na zodpověd
nost každého z nás a vyzval k co nejširší 
účasti voličů Holešova a jeho místních 
částí Dobrotic, Žop, Tučap a Količína na 
těchto volbách.  

Pavel Svoboda
starosta města Holešova

►

Z oBsaHU
▶ městský úřad informuje občany; informace k volbám do Poslanecké sněmovny Čr
▶ ve všetulích bude obnovena kaple
▶ Pozvánka na další koncerty festivalu musica
▶ na nádvoří holešovského zámku se stále pracuje 

Připomínka dvou výročí 
na Všetulských slavnostech

Pozvánka na podzimní koncerty 
festivalu Musica

Holešovská knihovna získala 
ocenění

Sfinx Holešov oslavil 150. výročí 
své existence

v Holešově pRoBěHlo spoRtovní 
klání evRopskýcH RoZměRů 

Holešov  Dokladem toho, že Holešovu ne
přinášejí popularitu a lesk pouze významné akce 
na poli kulturním, je sportovní a zároveň i spole
čenská událost evropských  rozměrů  Pohár mis
trů evropských zemí v minigolfu, který se v Hole
šově uskutečnil v průběhu 3.  5. října. Myšlenka 
uspořádat tento turnaj v České republice se před 
několika lety zrodila v hlavě Ing. Radka Doležela, 
osobnosti, která stála osm let ve vedení Českého 

minigolfového svazu, současného trenéra naší 
úspěšné evropské dorostenecké reprezentace a dr
žitele mnoha světových a evropských ocenění.  Pod 
hlavičkou Českého minigolfového svazu, s men
ším týmem spolupracovníků klubu MGC Holešov 
a především se svojí rodinou se stal v letošním roce 
hlavním pořadatelem EUROPA CUPU 2013. 

Pokračování na str. 30 >>> 
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Holešov  Úvodní koncert Podzimní části IV. 
ročníku hudebního festivalu MUSICA Holešov, 
který se koná pod záštitou starosty města Holešo
va Pavla Svobody, uvedl ve čtvrtek 26. září Karel 
Košárek a místostarosta Rudolf Seifert. Skvostný 
hudební zážitek tentokrát přinesl posluchačům 
špičkový, světově proslulý italský komorní or
chestr Straicheracademie Bozen. Pod taktovkou 
švýcarského dirigenta Kaspara Zehndra přednesl 
skladby Ernesta Blocha, Carla Philippa Emmanu
ela Bacha, Giovanni Bottesiniho a Nina Roty. To 
vše ještě podtrženo vystoupením sólistů Kamily 
Schatz – housle (Švýcarsko), Petru Iugy – kon
trabas a Karla Košárka – klavír. Byla to pro Ho
lešov další významná hudební událost, která měla 
velký lesk. Dech beroucí byly mistrovské výkony 
sólistů, především flétna charismatického Kaspara 
Zehndera, jenž byl velmi originální i při závěreč
né děrovačce, když svoji kytici hodil do publika.  
Hudební zážitek ještě podtrhla pestrá květinová 
výzdoba z  podzimních květin – především vel
kokvětých jiřin – jež byla společným dílem členů 
ČZS Holešov, jeho předsedkyně Vlasty Čablové  
a letitého přítele holešovských zahrádkářů,  za
hradníka pražského hradu Jaroslava Malého.     

kamila schatz   v  Holešově se potvrdi
la slova hudebního kritika, který po vystoupení 
Berlínské filharmonie v  roce 2000 řekl, že když 
Kamila Schatz hraje, tak splývá se svými hou
slemi, baví se a zpívá. Vystupovala jako sólistka 
s  mnoha špičkovými orchestry. Své zkušenosti 
získala od mnoha významných osobností hudeb
ní pedagogiky. Od roku 2003 působí jako ředitel
ka Kulturního festivalu Resonanzen ve Svatém 
Mořici. Díky štědrosti soukromého sponzora 
hraje Kamila Schatz na unikátní housle od Battis
ty Gaudagnini z roku 1772.

kaspar Zehnder – působí mimo jiné jako 
umělecký vedoucí festivalu Murten Classics  
a jako hudební ředitel Zentrum Paul Klee Bern. 
Od sezóny 2012/2013 převzal funkci šéfdirigenta 
Sinfonie Orchester Biel. Od jeho jmenování šéf
dirigentem Pražské komorní filharmonie, kterou 
dirigoval jako nástupce Jiřího Bělohlávka do roku 
2008 a se kterou je stále úzce spjat jako stálý hos
tující dirigent, vystupuje pravidelně v prestižních 
evropských koncertních sálech na festivalech me
zinárodního významu, spolupracuje s mnoha dal
šími hudebními sólisty a diriguje přední evropské 

mezinárodní festival mUsica Holešov 2013
orchestry. Studoval klasické 
jazyky na literárním gymnáziu 
v  Bernu a současně absolvo
val obsáhlé hudební studium 
na Bernské akademii umění, 
kde jej vyučovali světově pro
slulí hudební mistři – flétna, 
dirigování, klavír, hudební 
teorie. Jeho vzdělání doplnily 
mistrovské dirigentské kur
zy v  Curychu, Basileji, Paříži  
a v  Sieně, na Evropské Moza
rtově akademii byla jeho hlavní 
mentorkou flétnistka Auréle 
Nicolet. Svoje první dirigentské 
zkušenosti získal u komorních 
orchestrů Kammerorchester 
Neufeld Berna a Burgdorfer 
Kammerorchester. V  období 
mezi roky 1997 a 2006 působil 
jako docent a dirigent na Bern
ské akademii umění, kde se 
také věnoval soudobé hudební 
tvorbě. Po jeho pozoruhodném 
debutu v milánské La Scale v r. 

2007 následovala pozvání 
do mnoha světových or
chestrů zvučných jmen.    

Petru Iuga  Patří 
ke generaci třicátníků, 
ale již nyní patří mezi 
nejlepší světové hráče 
na kontrabas. Po studi
ích v rodném Rumunsku 
byl vybrán Yehudi Me
nuhinem k  dalšímu hu
debnímu rozvoji na jeho 
Mezinárodní hudební 
akademii ve svýcarském 
Gstaadu. Poté pokračoval 
na dalších uměleckých 
vysokých školách. Mezi 
tím se zúčastnil řady me
zinárodních soutěží, jichž 
se stal laureátem, nyní je 

Iuga sólistou řady významných 
evropských souborů, vystupuje 
i sólově.

straicheracademie bo-
zen – Toto těleso se zrodilo 
v roce 1987 a tvoří ho převážně 
hudebníci z  jižních Tyrol, kte
ří se mohou pochlubit boha
tými zkušenostmi s  komorní  
i orchestrální produkcí ve vý
znamných domácích i zahra
ničních ansámblech. Soubor 
hraje většinou bez dirigenta. 
Protože jsou ale někteří jeho 
hudebníci zároveň členy Kla
sické filharmonie Stuttgart, za
čal se souborem spolupracovat 
její dirigent Frieder Bernius.
Kromě svých vlastních kaž
doročních koncertních sérií je 
Streicherakademie pravidelně 
zvána k účasti na významných 
koncertních festivalech.

JZ   
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město, městský úŘad

výpis z usnesení orgánů města Holešova
5. řádné zasedání Zastupitelstva města 
Holešova, které se konalo 16. září 2013, 
mimo jiné:
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 
2728/1, zahrada, o výměře cca 11.000 m2, k.ú. 
Holešov, pro výstavbu a vybudování tenisového 
centra, společnosti STC Holešov, s.r.o., se sídlem 
Holešov, IČ 01492152, za kupní cenu 399 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 30. 11. 2013. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost. vzalo na vědomí 
rezignaci Markéty Habrové, bytem Količín, ze dne 
23. 07. 2013 na funkci předsedkyně Osadního vý
boru Količín a zvolilo dle ustanovení § 120 odst. 3 
písm. m) zák. č . 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Radovana Kaňu, bytem Količín, předsedou 
Osadního výboru Količín do konce volebního ob
dobí 20112015.

vzalo na vědomí rezignaci Ing. Emila Macury  
a Libora Kratochvíly, oba bytem Dobrotice, ze dne 
02. 07. 2013 na členství v Osadním výboru Dob
rotice.

zvolilo dle ustanovení § 120 odst. 1 a 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Micha
la Šimčíka, bytem Dobrotice, členem Osadního 
výboru Dobrotice do konce volebního období 
20112015 a vyjádřilo v této souvislosti souhlas 
se snížením počtu členů výboru ze současných  
9 na 8 členů. 

schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí pří
spěvku k investičním účelům“ mezi městem Ho
lešov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., 
Zlín, K Majáku 5001, IČ 70934860, v souvislosti 
se stavbou JVO Holešov v předloženém znění 
pověřilo kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Holešova překontrolováním fakturovaných částek 
vícenákladů.

schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 
5/2013 dle předloženého a doplněného návrhu.

schválilo změny a úplné znění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací města:
 1. Základní škola Holešov
 2. Základní škola Holešov
 3. Základní škola Holešov
 Mateřská škola Holešov, Masarykova 636,
 okres Kroměříž
 Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, 
 okres Kroměříž
 Mateřská škola Sluníčko, Holešov
 Centrum pro seniory, příspěvková organizace
 Ústřední školní jídelna Holešov
 Středisko volného času, příspěvková organizace
 Městské kulturní středisko, příspěvková
 organizace dle předloženého znění.

schválilo úplatné nabytí pozemku p.č. 32, zasta
věná plocha a nádvoří, včetně budovy bez čp/če 
na pozemku p.č. 32 a id. 1/16 pozemku p.č. 28, 
ostatní plocha, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví  
Ing. Jiřího Vojáčka, bytem Holešov, do vlastnictví 

města Holešova, za kupní cenu 29.000 Kč + nákla
dy s převodem spojené.

odložilo projednávání zprávy týkající se plánu 
činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva měs
ta Holešova na II. pololetí 2013 na příští zasedání 
zastupitelstva města.
 

6. mimořádné zasedání Zastupitelstva
města Holešova, které se konalo 
2. října 2013, mimo jiné:
schválilo vyčlenění finančních prostředků  
z rozpočtu města v letech 2014–2015 na spolu
financování realizace projektu „Revitalizace ulic  
v Holešově“ v předpokládané výši cca 30 % uzna
telných nákladů, tj. cca 8 mil. Kč, a na zajištění 
udržitelnosti projektu po dobu 5 let od dokončení 
jeho realizace.

schválilo
1. smlouvu se společností Tepelné hospodářství 

Holešov, spol. s r.o., o provedení změny na 
pronajaté budově čp. 1419 v ul. Pivovarská dle 
předloženého návrhu.

2. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 07. 12. 
2011 na užívání výše uvedeného objektu, týka
jící se stanovení výše nájemného (čl. III, odst. 
2) a podmínek ukončení nájemního vztahu, dle 
předloženého návrhu.

 

22. řádná schůze zasedání Rady města 
Holešova, která se konala 16. září 2013, 
mimo jiné:
schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000 
Kč sdružení MAS  Partnerství Moštěnka, o.s., IČ 
27017010, Horní Moštěnice, Dr. Stojana 120/41.
Finanční částka bude čerpána z prostředků Osad
ního výboru Količín.

schválila ceník zpoplatněných parkovacích míst 
ve městě Holešově dle předloženého návrhu.

schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
pozemků na pronájem pozemku p.č. 246/3, trvalý 
travní porost, o výměře 7.331 m2, k.ú. Žopy, s Gol
fovým klubem Holešov o.s., IČ 26577691, za cenu 
4 Kč/m2/rok, k dobudování přilehlého golfového 
tréninkového areálu, dle předloženého návrhu.

schválila změnu finančního plánu příspěvkové 
organizaci Městské kulturní středisko Holešov, 
p.o., dle předloženého návrhu.

schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlou
vě č. PM 42361/2011  ZSM/Nov uzavřené dne 26. 
08. 2011 s Povodím Moravy, s.p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11, IČ 70890013, v souvislosti s inves
tiční akcí „Holešovsko sever  kanalizace  stavba 
1  Holešov, Količín, Tučapy“ dle předloženého 
návrhu a pověřila starostu města Pavla Svobodu 
podpisem tohoto dodatku.
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného bře
mene na pozemek p.č. 694, vodní plocha, k.ú. Tu

čapy u Holešova, zapsaném na LV 450, mezi měs
tem Holešov a Povodím Moravy, s.p., se sídlem  
v Brně, IČ 70890013, v souvislosti s investiční akcí 
„Holešovsko sever  kanalizace“ dle předloženého 
návrhu a pověřila starostu města Pavla Svobodu 
podpisem smlouvy.
 
schválila „Kroniku města Holešova 2012“ dle 
předloženého návrhu.

schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
15 tis. Kč Holešovskému komornímu orchestru na 
pořízení nového notového materiálu vánočních 
koncertů a zajištění jejich realizace.
Finanční částka bude čerpána z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání.

23. řádná schůze zasedání Rady města 
Holešova, která se konala 2. října 2013, 
mimo jiné:
schválila smlouvu o vzájemné spolupráci se SMO 
při realizaci projektu „Systémová podpora roz
voje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
dle předloženého návrhu.

schválila pravidla pro čerpání finančních pro
středků města dle předloženého a upraveného 
návrhu.

schválila provedení úpravy dopravního značení  
v ul. Očadlíkova dle předložené a upravené vari
anty II a).

uložila odboru investic, správy nemovitostí  
a údržby města ve spolupráci s odborem doprav
ním a správním realizovat úpravu tohoto značení. 

schválila podání žádosti o dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Morava, podoblast 
podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území na pro
jekt „Revitalizace ulic v Holešově“. 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá
lit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 
města v letech 20142015 na spolufinancování 
realizace projektu v předpokládané výši cca 30 % 
uznatelných nákladů, tj. cca 8 mil. Kč, a na zajiště
ní udržitelnosti projektu po dobu 5 let od dokon
čení jeho realizace.

schválila udělení finanční odměny ve výši 3 tis. 
Kč čestnému dárci krve Františku Doškovi za jeho 
100. bezpříspěvkový dar krve. Finanční částka 
bude čerpána z Fondu kultury, sportu a vzdělá
vání.

neschválila poskytnutí finanční podpory zařízení 
Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci.

schválila novou organizační strukturu Městského 
úřadu Holešov dle předloženého návrhu s plat
ností od 01. 10. 2013.

Zpracoval kb
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2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
 Parlamentu České republiky:

Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, Ná-
BŘEžÍ, NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 67, 88), NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, 
PŘEROVSká, PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, 
U RUSaVY, VÍTězSTVÍ,	záMECká,	žElkOV.

Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1.	zš	HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY 
Č. P. 630 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21,  25, 26, 32, 33, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká, 
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),  
U POTOka.

Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ	UMělECká škOla F. X. RICHTERa, 
BEzRUČOVa	Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa, 
jaROšOVa,	jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá, 
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá, 
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 919, 920, 921, 922, 1093, 1099, 1167, 
1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 1353, 
1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 
1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1499, 
1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN, ÚjEzD, VěTŘák, 
zlÍNSká.

Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost:  2.	zš	HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (504, 507, 508, 
510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 544, 
545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 813, 821, 856, 859, 960, 961, 962, 
974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 
1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 
1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST,	za DRaHOU.

Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II. 
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U	lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM	S	PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY 
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH	BOjOVNÍků, 
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437, 
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.

Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ	
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502, 
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1575, 1576).

Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3.	zš	HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáC-
ká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 244, 245, 
257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 411), SlOVENSká.

Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o. 
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 57, 85, 89, 99, 155), kRáTká, 
MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193, 
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká, 
SOkOlSká,	za CUkROVaREM,	za VODOU,	zaHRaDNÍ.

Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Tučapech.

Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE  
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Holešově - Dobroticích.

Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV	žOPY,	žOPY Č. P. 63, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.

Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky
Starosta města Holešova podle §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25. 10. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin 

a dne 26. 10. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin        

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým, 
cestovním nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozdějí 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Pavel Svoboda
starosta Holešov dne 7. 10. 2013
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V průběhu měsíce září prováděla společnost VaK Kroměříž, a. s. opravu 
páteřní kanalizace v ulici Národních bojovníků. Z tohoto důvodu byla ulice 
uzavřena a vzhledem k  tomu, že práce byly prováděny v  poměrně velkých 
hloubkách, navrhla společnost provést v  letošním roce pouze provizorní 
opravu komunikace zabetonováním povrchu a v  jarních měsících příštího 
roku bude společnost VaK společně s městem Holešov řešit finální úpravu.

Ing. Stanislav Julíček

oprava kanalizace v ulici 
národních bojovníků 
dokončena

Městský úřad Holešov, Odbor územního plá
nování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“) 
jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje v souladu s ust. §52 odst.1 a §20 stavebního 
zákona a ve spojení s  částí šestou  §171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz
dějších předpisů (dále jen „správní řád“), veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu 
opatření obecné povahy -  Územního plánu Jan-
kovice (dále jen „návrh“).

V souladu s ust. §22 odst. 1 stavebního záko
na pořizovatel nařizuje veřejné projednání návr
hu na 4. 11. 2013 v 1800 hod. na obecním úřadu  
v Jankovicích.

Předmětem návrhu OOP je komplexní řeše
ní Územního plánu Jankovice, vymezeného katas
trálním územím Jankovice.

Návrh je vystaven k  veřejnému nahlédnutí 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty 

pozvání na veřejné projednání návrhu opatření 
obecné povahy územního plánu jankovice

pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek 
(tj. od 4. 10. do 11. 11. 2013 včetně) u pořizovate
le na Městském úřadu Holešov, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární 
1407, dveře č. 309 a na Obecním úřadu Jankovice, 
kde je do návrhu možno nahlédnout.  Úplné zně
ní návrhu je zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města 
Holešova www.holesov.cz na adrese: http://www.
holesov.cz/mestskyurad/odboruzemnihopla
novaniastavebnihoradu/uzemneplanovaci
dokumentacerozpracovana.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední des
ce se veřejná vyhláška považuje za doručenou.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání může každý uplatnit své připomínky  
a dotčené osoby námitky. námitky proti návrhu 
územního plánu mohou podat pouze vlastníci po
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, opráv
něný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí 
obsahovat požadavky uvedené v §52 odst. 3 sta
vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčená námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadří
zený orgán uplatní do 7 dnů od veřejného pro
jednání stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny.

k později uplatněným stanoviskům, připo-
mínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Stanoviska, námitky a připomínky musí být 
v souladu s §22 stavebního zákona uplatněny pí
semně, opatřeny identifikačními údaji a podpi
sem osoby, která je uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám 
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky podávejte 
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský 
úřad Holešov, Odbor územního plánování a sta
vebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

Ing. Petr Klenner
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Dne 18. 9. 2013   se na Městském úřadu Holešov konalo veřejné pro
jednání návrhu Územního plánu Holešov. Minimální účast na jednání však 
svědčí o malém zájmu veřejnosti o tento dokument.

územní plán tři holešovští občané 
novými státními občany čR

Dne 11. 10. 2013 byla v prostorách holešovské sala terreny za účasti zá
stupců krajského úřadu ve Zlíně a z rukou tajemníka Městského úřadu Holešov 
Ing. Františka Fuita slavnostně předána udělovací listina o nabytí státního ob
čanství České republiky rodině Herbových, která v našem městě žije již řadu let.
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podZimní etapa deRatiZace 
města Holešova 

Město Holešov zajistí prostřednictvím 
speciální firmy s  odbornou způsobilostí 
MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 3xD, 
Olomouc v období od 18. října  2013 do 30. 
listopadu 2013 jarní etapu speciální ochran
né deratizace na veřejném prostranství města 
Holešova.

Boj proti přenašečům infekčních one
mocnění škodlivými hlodavci může být 
účinný, jen pokud je deratizační opatření 
prováděno pravidelně a důsledně. Z  tohoto 
důvodu žádáme všechny občany, organiza
ce a podnikatele na území města Holešova  
o maximální spolupráci a provedení derati
zace ve stejném termínu.

Ing. Markéta Šubová
vedoucí odboru životního prostředí

UpoZoRnění pRo pRodejce 
kvasnéHo liHU, 
konZUmníHo liHU a liHovin

Od 17. října 2013 se pro podnikání  
v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu  
a lihovin vyžaduje koncese. Podnikatelé, kte
ří byli dosud oprávněni prodej uskutečňovat 
na základě jiných živnostenských oprávnění, 
mohou v  této činnosti pokračovat ještě po 
dobu 6 měsíců.  Během této doby musí po
žádat živnostenský úřad o vydání koncese, 
jinak jim oprávnění zanikne. 

Ing. Jitka Martínková
vedoucí živnostenského úřadu

V  našem městě proběhne speciální projekt 
v  rámci podpory a popularizace třídění odpadů 
za finanční podpory autorizované obalové společ
nosti EKOKOM, a. s., Zlínského kraje a Technic
kých služeb Holešov, s. r. o.

Celkem 1500 domácností získá zdarma sadu 
žluté, modré a zelené tašky na třídění. Tašky ob
drží domácnosti v následujících ulicích: B. Něm
cové, Bezručova, Dvořákova, Grohova, Hankeho, 
Holajka, Jarošova, Jiráskova, K Větřáku, Komen
ského, Květná, Luhy, Malá, Masarykova, Nádraž
ní, nám. F. X. Richtra, nám. Sv. Anny, nám. Svobo
dy, nám. Dr. E. Beneše, Očadlíkova, Osvobození, 
Palackého (část), Partyzánská, Pivovarská, Plač
kov, Plajnerova, Příční, 
Sadová, Samostatnost, 
Smetanovy sady, Spor
tovní, Střelnice, Tovární, 
Třešňové sady, Tyršova, 
U Kasáren, U Potoka,  
U Rusavy, Újezd, Větřák, 
Za Drahou, Zámecká, 
Zlínská. Dne 29. a 30. 10. 
2013  od 16 hod. je bu
dou roznášet do domác
ností pracovníci speciali
zované agentury, kteří na 
sobě budou mít jednotná 
trička  s motivem třídění 
odpadů.

Praktické plastové 
tašky tří barev na třídění 

1500 domácností v Holešově bezplatně 
obdrží tašky na tříděný odpad

papíru (modré), skla (zelené) a plastu (žluté) se 
dají spojit navzájem suchým zipem. Občané tak 
mohou doma odpad třídit přímo do těchto tašek  
a následně jejich obsah vysypat do kontejneru 
stejné barvy.

Ve vybraných domácnostech proběhne 
v  příštím roce dotazníkové šetření. Sledovat se 
také budou výsledky třídění. Pokud tato aktivita 
splní očekávání, plánuje se její rozšíření i do dal
ších domácností.

Ing. Lenka Brezanská 
referent odboru životního prostředí

Jednání Zastupitelstva města Holešova v pon
dělí 16. září bylo ostře sledováno nejen několika 
desítkami přítomných občanů, ale dokonce i štá
bem České televize. Na programu jednání bylo to
tiž schválení prodeje části městského pozemku p. 
č. 2728/1 o výměře cca 11.000 m2, který se nachází 
mezi sídlištěm Letiště a Tovární ulicí. Soukromý in
vestor – společnost STC Holešov, s. r. o. – hodlá ten
to prostor využít pro výstavbu a vybudování teni
sového centra. Doporučená kupní cena 399 Kč/m2. 

Proti záměru prodeje a zejména plánované
mu využití pozemku ale sepsali petici někteří oby

Zastupitelstvo města Holešova řešilo složitý problém
vatelé sídliště Letiště – zejména ti, kteří mají v této 
lokalitě pronajaty od města zahrádky. I když větší 
část bývalých zahrádek nyní leží ladem a místními 
zahrádkáři jsou obhospodařovány již jen některé 
z nich, rada města uskutečnila jednání s petenty 
a zavázala se pronajmout jim jiné pozemky na za
hrádkářské využití, a to ve vzdálenosti o cca 100 
metrů dále a tento nový pozemek na náklady měs
ta oplotit. Potenciální investor tenisového centra 
se zavázal dovést k těmto novým zahrádkám zdar
ma vodovodní přípojku.

Přesto se o problematice tenisového centra 
versus zahrádky na 
zastupitelstvu diskuto
valo skoro dvě hodi
ny – slovo si vzali jak 
členové zastupitelstva, 
tak zástupci občanů 
– zahrádkářů, zájem
ců o sportovní vyžití 
dětí v  zamýšlené hale 
i zástupci potenciální
ho investora. Během 
diskuse byly vysloveny 
snad všechny možné 
názory – bylo jasné, že 
se zde střetávají růz
né zájmy – nájemci 
zahrádek se nechtějí 
se svými zahrádkami 
stěhovat, naopak ro
diče dětí a mládeže a 

aktivní sportovci chtějí tenisovou halu, kde by se 
mohl hrát tenis celoročně. Někteří z diskutujících 
neměli dostatek informací – byly např. vysloveny 
názory, že doporučená cena pozemku je příliš níz
ká (ale ukázalo se, že je v dané lokalitě obvyklá), 
nebo že vstup  dětí do centra bude příliš drahý 
(zástupce investora se ale zavázal, že hodina pro 
dítě bude stát cca 40, Kč). Ani zastupitelé nebyli 
v diskusi jednotní, rozdílnost názorů se projevila 
napříč politickým spektrem, zastoupeným na rad
nici. Někteří projekt tenisového centra vítali jako 
vhodné rozšíření sportovních možností ve městě 
se všemi přínosy zejm. pro volný čas dětí a mlá
deže s tím spojenými, jiní sice uznávali správnost 
rozšíření sportovní nabídky, ale kritizovali zvole
nou variantu jako nekoncepční s tím, že by areál 
mohl být umístěn jinde. Proti tomu příznivci na
vrženého řešení namítali, že jakékoliv jiné umís
tění tenisového centra vyvolá odpor zase jiných 
dotčených občanů města. 

Nakonec zastupitelstvo hlasovalo a z přítom
ných 22 členů bylo 17 pro a 5 proti návrhu. Pokud 
tedy zájemce, firma STC Holešov, s. r. o., podepíše 
smlouvu o převodu příslušné části pozemku (jejíž 
znění bude ještě předmětem zkoumání ze strany 
právníka i zastupitelů) a uhradí dohodnutou kup
ní cenu a veškeré náklady spojené s  převodem 
pozemku, můžeme se těšit na nové sportoviště 
v našem městě.

kb
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Holešov  Vyvrcholením všetulských oslav, 
které proběhly během prvního říjnového víkendu 
jako připomínka 655. výročí založení Všetul a 125. 
výročí založení všetulské školy, byla pouť Všetu
lanů. Téměř čtvrt kilometru dlouhé procesí v čele 
s holešovským děkanem P. Jerzy Walczakem se vy
dalo od všetulského křížku přes ulici Dukelskou, 
sídliště Novosady, Třešňové sady, náměstí E. Bene
še až do farního kostela. Po celou dobu hrála pout
níkům do kroku oblíbená Holešovská muzika, kte
rou střídaly zpěvy účastníků. Jedním z cílů pouti 
bylo vysvěcení dvou základních kamenů nové vše
tulské kapličky při mši svaté, kterou sloužil děkan 
za všechny všetulské  občany a rodáky.  Přítomni 
na ní byli i vzácní hosté  představitelé holešovské 
radnice, zastupitelstva a senátor J. Čunek. 

Hlavní základní kámen s  vytesaným nápi
sem Všetuláci sobě L. P. 2013 nesli na slavnost
ně ozdobném katafalku čtyři muži v čele procesí. 
Kámen pochází ze sv. Hostýna, poskytla jej firma 
RAPOS a upravilo kamenictví pana Sedláčka 
a druhý kámen pochází z  dlažby holešovského 
zámeckého nádvoří. V  obou je tedy symbolika. 
Nově vystavěná všetulská kaplička by měla stát na 
důstojném místě v  centru Všetul. Nejlépe někde 
nedaleko původního místa. Nabízí se ale i další 
možnosti jejího umístění. Připomínku uvedených 
výročí a Dny Všetul pořádalo s dobrovolníky Stře
disko volného času TyMy a nedělní pouť s přene
sením kamene do farního kostela občanské sdru
žení „Všetuláci sobě“.

ve všetulích bude stát nová kaplička

V  těchto dnech byla dokončena 1. část 
udržovacích prací na vodním díle – zámeckém 
mlýnském náhonu, který zásobuje vodou nádrže 
(tzv. trojzubec) v  zámeckém parku. Práce byly 
prováděny  v úseku náhonu od hájenky po vtok 
do vodních nádrží. Vlivem špatného stavu koryta 
náhonu docházelo na levém břehu k podmáčení 
terénu a tím k poškozování nové výsadby stromů. 

Stavební práce prováděla společnost RAVAL 
INTERIER s. r. o dle projektové dokumentace 
zpracované společností Vegi, s. r. o. Provedené 
udržovací práce spočívaly v odtěžení nánosů z ko
ryta náhonu, v místním opevnění břehů náhonu 
lomovým kamenem a v úpravě vtokového objektu 
do zatrubněné části náhonu. Předpokládáme, že 
2. část prací, spočívající ve  vybudování drenáže, 
bude provedena v roce 2014.

Ing. Hana Vedrová
referent Odboru životního prostředí

Městského úřadu Holešov

Udržovací práce 
na zámeckém 
náhonu

Kdy a jak se zrodil nápad vybu
dovat zvoničku a další informace k za
početí stavebních prací, financování 
díla a jiné, sděluje místostarosta města  
a účastník pouti Mgr. Rudolf Seifert: 

„Povinnost obcí mít na svém úze-
mí zvonici pochází z  doby panování 
Marie Terezie a jednalo se především  
o bezpečnostní prvek. Následně se z těch-
to jednoduchých staveb stávaly domi-
nanty vesnic, jak to vidíme i v  mnoha 
okolních obcích. Tyto zděné stavby se sta-
věly kolem poloviny 19. století a v dalších 
letech (jak je tomu např. ve Slavkově p. 
H., Brusném, ale i v místních částech Ho-
lešova v Tučapech, Žopech a v Količíně).

Všetulská zvonice či kaplička byla 
zbourána v roce 1964 z důvodu narov-
nání a výstavby komunikace a následně 
i nového mostu. Takže důvody nebyly asi ideologic-
ké, ale spíše praktické, i když asi nikdo v  tu dobu 
neměl snahu problém řešit jiným způsobem. Po-
dobně jako nikdo v následných letech neprezentoval 
veřejně úmysl zvonici obnovit. Pamětní kříž, který 
stával u zvonice, byl v rámci vybudování nové ko-
munikace přenesen do středu návsi přibližně napro-
ti restauraci Barborka.

Myšlenka na obnovu zvonice není nikterak 
stará a vychází z  toho, že každá obec nejen v na-
šem regionu má nějakou dominantu v podobě kos-
tela či kapličky. Tato místa vedle např. škol a far u 

větších obcí byla vždy brána jako centrum a určité 
shromaždiště a samozřejmě i symbol podporují-
cím zdravý patriotismus. Z tohoto důvodu se nyní 
začínají vést polemiky o podobě zvonice a jejím 
umístění do rázu všetulské návsi. Samozřejmě bude 
třeba sounáležitost města, protože se jedná o veřej-
né prostranství a kolem chodníků a cest vedou sítě. 
Výstavba by také měla být v  souladu se stávající  
a uvažovanou zelení. Vybudování kapličky by také 
nemělo být a snad nebude spojováno jen určitým 
světonázorem podobně jako zájmy jednotlivců.

JZ, RS

společnost castellum pokračuje 
v činnosti

Holešov – Podobně jako každý 
rok, tak i letos uspořádala místní orga
nizace Českého svazu chovatelů výsta
vu domácího zvířectva. Proběhla v are
álu na Plačkově 5. a 6. října za velkého 
zájmu návštěvníků k radosti pořadatelů 
a především dětí. K  vidění bylo mno
ho domácího zvířectva a holubů a také 
připravena tombola. A místní chovate
lé příští rok také oslaví významné vý
ročí, jejich holešovská organizace bude 
mít 110 let. 

RS

Holešov (RS)  Volební valnou hromadou  
a stanovením cílů na nadcházející období pokračuje 
občanské sdružení Castellum Holešov ve své čin
nosti. Možná se to nezdá, ale společnost příští rok 
oslaví desáté výročí založení a možná tento mezník 
bude také důvodem k zamyšlení nad další existencí 
či zaměřením sdružení. Valná hromada proběhla 
v kině Svět 9. října a nový výbor tvoří N. Billová, M. 
Čuprová, M. Dědič, M. Olšina, E. Pešková, J. Pokor
ná, R. Seifert, A. Vybíral a nově L. Bartáková. Re
vizní komise je složena z D. Pospíšilové, J. Svobody  
a J. Šaškové. Nejbližší velkou akcí sdružení společ
ně s Divadlem 6. května bude ples, který proběhne  
1. února 2014 v zámku. Téma je již stanoveno a mělo 
by opět umožnit příchozím vzít si stylové oblečení.

chovatelé se prezentovali
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Holešov (JZ)  Posledního řádného zářijové
ho jednání Zastupitelstva města Holešova se zú
častnili občané z řad veřejnosti v nezvykle hojném 
počtu. Bylo to zásluhou jednoho kontroverzního 
bodu, který měl orgán na programu svého jedná
ní a který byl nakonec, po delší a složité diskusi 
i námitkách některých občanů, schválen. Jednalo 
se o prodej části městského pozemku p. č.  2728/1 
v  městské lokalitě sídliště U Letiště za účelem 
výstavby a vybudování tenisového centra. To by 
mělo v  budoucnu rozšířit počet holešovských 
sportovišť a sloužit tak veřejnosti. Závěrečnému 
kroku  schválení prodeje  ale předcházela složitá 
jednání, neboť, i když se jedná o pozemek města, 
nacházejí se zde v současné době zahrádky obča
nů žijících na sídlišti U Letiště. Jakým způsobem 
se městu podařilo s nájemníky dohodnout a vy
pořádat, nám sdělil místostarosta města Rudolf 
Seifert:

Je smlouva s  novým majitelem již pode-
psána?

Smlouva se schváleným zájemcem o koupi 
pozemku zatím s konečnou platností není pode
psána – informace je ale ke dni 14. 10. – a to z dů
vodu, že ještě probíhá přesné doměření pozemků. 
Již ale proběhlo připomínkování smlouvy oběma 
stranami a po přesném vyjádření prodávaného 
území asi nebude již žádná překážka smlouvu po
depsat. Smlouva obsahuje i určitá blokační usta
novení vedoucí k tomu, aby byly pozemky využity 
jen v souladu s deklarovaným záměrem.

v Holešově vyroste nové sportoviště
kdy plánuje stavitel stavbu zahájit 

a kdy dokončit ?
Podle informací investora by zahá

jení první etapy stavby mělo proběhnout 
v průběhu jara příštího roku. Jedná se ale 
skutečně o první etapu s řadou souvisejí
cích prací, jako je vybudování infrastruk
tury i s komunikacemi, parkovišti, terén
ními úpravami apod. Mělo by jít o halu, 
parkoviště  aj. a zbytek areálu v dalších asi 
třech letech.

bude se jednat o soukromé spor-
toviště s placeným vstupem či nájmem? 

Podle informací, které máme, se bude jed
nat o sportoviště soukromé. Ale podobným způ
sobem se chovají a vyžadují poplatek za vstup  
a využívání prostor i další provozovatelé sporto
višť ve městě. Tenisový areál na Střelnici má svá 
pravidla pro obsazování a využití, hřiště orelského 
areálu také, podobně jako squash, cyklotrenažéry 
(spinning) a posilovny ve Sport centru, tělocvič
ny při základních školách a o fotbalových hřištích 
nemluvě. Na druhou stranu vybudování tenisové 
haly a popř. haly pro badminton výraznou měrou 
rozšíří nabídku volnočasových aktivit v  této ob
lasti. Holešovští tenisté a milovníci těchto sportů 
nebudou tak muset přes zimní období dojíždět do 
Koryčan, Přerova či jinde.

Zajistí město nějakým způsobem náhradu 
prostor pro zahrádkáře?

Město se nyní celkem usilovně snaží vytvořit 
pro zahrádkáře – kteří mají zájem o náhradní prosto
ry – tyto vybudovat. Zajistilo vyčištění prostor v mís
tech, kde se nepočítá s investicí, a také s jejich poorá
ní a povláčení. Další jednání a pomoc pro zahrádkáře 
bude realizována a bude souviset s  přemístěním 
některých vybavení (skleníky a posezení) i s  po
mocí pro zavedení vodovodních přípojek z domů.

Zastupitelstvo města si je plně vědomo – ať 
jako celek, či jednotlivci  že zasáhlo svým rozhod
nutím velmi citelně do zavedeného života obyvatel 
sídliště U Letiště. Ale každou podobnou investici 
či záměr je třeba brát komplexněji ve vztahu nejen 
k určité lokalitě a složení obyvatel, ale především 
k celému městu. Pokud se u sídliště podaří vybu
dovat vše, co investor deklaruje, a areál bude zpro
vozněn, výrazně obohatí volnočasové vyžití a po
může i v oblasti výchovy a vývoje mladé generace. 

ZlÍn – Nejen odborný přístup, schopnost 
držet krok s moderními informačními technologi
emi, ale také nápaditost při pořádání nejrůznějších 
kulturních akcí a stejně tak i vstřícnost, vlídnost, 
laskavost a ochota pracovat pro lidi i ve volném 
čase, i to byla kritéria, která zazněla při slavnost
ním ocenění veřejných knihoven i jednotlivých 
knihovníků. To se uskutečnilo v  expozici Baťova 
mrakodrapu ve Zlíně za účasti krajského radního 
pro oblast kultury Ladislava Kryštofa, ředitelky 
Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňky Fried
lové, zástupců oceněných knihoven, jejich zřizova
telů i dalších osobností z oblasti kultury.

Akce se uskutečnila 10. října a připravila ji 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spo

kraj ocenil práci veřejných knihoven
Holešovská knihovna získala titul „knihovna roku 2013 Zlínského kraje“ 

lupráci s odborem kultury Zlínského kraje s cílem 
upozornit na práci veřejných knihoven a jejich pří
nos k rozvoji knihovnických a informačních služeb 
a tím i vzdělanosti a celkové kulturnosti obyvatel. 

„Chceme zavést tuto novou tradici, kterou 
letos pořádáme poprvé v historii Zlínského kraje. 
Rozhodli jsme se, že každoročně budeme oceňovat 
4 knihovny a čtyři knihovníky – vzhledem k tomu, 
že ve Zlínském kraji máme čtyři okresy,“ uvedl 
radní Ladislav Kryštof.

„Odborná komise, která hodnotila práci 
knihoven i knihovníků, posuzovala celou řadu 
aspektů: vedle statistických ukazatelů, jako je na
příklad procento uživatelů ve vztahu k počtu oby
vatel (včetně dětí), četnost výpůjček, péče o kni

hovní fondy či vzhled knihoven. 
Zohledněny byly také mimo
řádné aktivity, které knihovny 
v jednotlivých městech a obcích 
organizují,“ dodal Kryštof.

Výčet činností jednotli
vých knihoven a knihovníků 
přiblížila Jana Tomancová, ve
doucí útvaru služeb Krajské 
knihovny F. Bartoše ve Zlíně. 
Řada knihoven je – jak vyply
nulo z  jejích slov – skutečnými 
středisky živé kultury ve měs
tech i na venkově. Pořádají se 
v nich besedy s autory či kroni
káři, literární kavárny, výtvar
né dílny, „pohádkyády“ a další 

akce. Někteří knihovníci zase nad rámec svých 
povinností dělají pro čtenáře maximum třeba tím, 
že ochotně donášejí knížky domů starým nebo ne
mocným lidem. 

Titul „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“ 
byl udělen Městské knihovně v  Holešově (okres 
Kroměříž), kterou vede Bc. Irena Železná, Obecní 
knihovně v  Jablůnce (okres Vsetín) pod vedením 
Jany Brinčekové, Městské knihovně ve Slavičíně 
(okres Zlín), kterou vede Mgr. Gabriela Klabačková, 
a Obecní knihovně ve Starém Hrozenkově (okres 
Uherské Hradiště) pod vedením Evženie Hillerové. 

Vedle tohoto ocenění knihoven jako organi
zací se dostalo uznání za dlouhodobou vynikají-
cí práci také knihovníkům – jednotlivcům. Mezi 
nimi byla i Mgr. Jarmila Odstrčilová z  Obecní 
knihovny v Žeranovicích. Zvláštní ocenění – mimo 
statut ceny – a sice za celoživotní aktivitu v oblasti 
knihovnictví si odnesl letos osmdesátiletý knihov
ník Obecní knihovny v Petrůvce Otakar Maléř.

Oceněné knihovny dostaly finanční dar – šek 
ve výši deseti tisíc korun na nákup knih do svých 
fondů – a jednotliví ocenění knihovníci byli odmě
něni diplomem.

Po oficiálním ceremoniálu, k  jehož příjem
né atmosféře přispělo vystoupení Saxofonového 
kvarteta ZUŠ Zlín pod vedením Jana Slavíka, byli 
účastníci slavnosti pozváni k  prohlídce nového 
sídla Krajské knihovny Františka Bartoše v 14I15 
Baťově institutu.

S využitím tiskové zprávy Heleny Mráčkové 
Zpracovala Jana Zapletalová
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V nedaleké obci Kurovice můžete zažít v sobotu 26. 10. strašidelný večer. 
Obec Kurovice a Občanské sdružení Tvrz Kurovice pro vás připravily stez
ku odvahy, která vede útrobami tvrze, dětskou dílničku, lampionový průvod  
a na závěr ohňové představení skupiny Novus Origo. Vstup zdarma. Nemáteli 
strach, sejdeme se k průvodu na hřbitově v 17.45. Kostýmovaný dospělý obdr
ží uvítací drink, malé strašidlo lampion.

Pokud neholdujete strašidelným bytostem, přijďte ochutnat dne 7. 12.  
předvánoční atmosféru na adventní sobotu. Mezi zdmi, které pamatují Jana Žiž
ku z Trocnova, uslyšíte lesní roh v podání Holešovských trubačů a sborový zpěv 
od Magny Mysterie. Společně pak zapálíme svíčku na velkém adventním věnci.

pozvánka na akce
tvrz kurovice

Výstavu ovoce a zeleniny, která proběhla v Holešově společně s Medovým 
dnem v Domě zahrádkářů ve dnech 20. 9.–22. 9. provázel bohatý program. 

 V pátek byl den věnovaný především dětem z mateřských a základních 
škol. Tito malí návštěvníci prošli našimi provozovnami, kde je u vaření povidel  
a moštování ovoce provedl přítel Daněk. V sále, kde probíhala výstava ovoce   
a zeleniny a kde část patřila i místním včelařům, zaujal  děti hlavně prosklený 
úl.  Děvčata Monika Kutrová, Michaela Starostová, Pavlína Kopřivová a Kat
ka Žůrková tvořila nejen vypíchávané misky z jiřinek, ale také vázané kytky  
z mečíků a jiřinek. Ty pak doplnily celou výstavu  o další expozici. Takto se zde  
v tento den vystřídalo včetně dětí z družiny při 1. ZŠ bezmála 300 dětí. V pátek 
jsme měli na výstavě také zástupce Centra služeb postiženým Horizont ze Zlí
na, kteří nabízeli výrobky svých klientů, krásné svíčky, keramiku, mýdla aj. Po 
skončení výstavy jsme jim pak věnovali větší část z vystavovaných produktů pro 
jejich spotřebu.  Sobotní den patřil včelařům, kteří zde prodávali své výrobky  
z medu  medovinu, med, perníky, ale také další včelařské produkty. Během ce
lého dne pak promítali zájemcům včelařská témata o chovu a práci spojená se 
včelařením a získáváním medu. Návštěvníci, kteří přišli v neděli, měli zase mož
nost zhlédnout kromě jiného i fotografie z činnosti naší ZO, ze zájezdů, výstav 
a soutěží dětí. Také se ale mohli dovědět informace o chorobách a škůdcích na 
svých zahradách, informovat se přímo u odborníka  přítele Zavadila na odrůdy 
ovoce, zeptat se, které má jakou chuť, vlastnosti, či odolnost proti strupovitosti. 
Na letošní výstavě se projevila značně neúroda kvalitního ovoce, většina jablíček 
na mnohých zahradách byla potlučena červnovým krupobitím a mnoho ovoce 
spadlo zase kvůli následnému deficitu srážek. Takže na celé výstavě se objevilo 
jen  asi 120 vzorků ovoce a zeleniny včetně těch, co přinesli i členové ZO ČZS 
Dobrotice. Letošní vzorky ovoce a zeleniny z výstavy se rozdělily na část, která 
putuje na další výstavu. Na Florii v Kroměříži, kde bude probíhat výstava ovoce 
a zeleniny  od dalších pěstitelů, zahrádkářů z našeho okresu  ve dnech 10. 10. 
až 13. 10. 2013, a ty, které putovaly do Horizontu.Všem, kteří strávili svůj volný 
čas přípravou, službami na výstavě a přinesli své plody na výstavu,  patří dík. 

Vlasta Čablová
Předsedkyně ZO ČZS Holešov                                                         

výstava  ovoce  a  zeleniny  
a  medový den v Holešově 
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Holešov  Druhým komorním koncertem 
podzimního programu mezinárodního festivalu 
MUSICA Holešov 2013 bylo vystoupení špičko
vého českého smyčcového souboru Zemlinského 
kvarteta se sólisty Kasparem Zehnderem – flétna, 
Kamilou Schatz – housle a Karlem Košárkem  
klavír. Program se opět konal ve velkém sále ho
lešovského zámku v páteční podvečer, druhý den 
po koncertu úvodním. Ovšem v  již intimnější  
a komornější atmosféře, kterou umocnilo přede
vším to, že obecenstvo sedělo v půlkruhu kolem 
účinkujících, se kterými je tím více spjato. Progra
mem opět provedl Karel Košárek a hned v úvodu 

komorní koncert Zemlinského kvarteta a hostů
kUltURa

poděkoval JUDr. Zdeňku Novákovi, který stál 
u zrodu festivalu, je „tahounem“ všech dalších 
ročníků a bez jehož iniciativy by se snad festival 
ani nemohl uskutečnit. Večerem zazněly skladby 
Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslava Martinů, 
Josefa Suka a Antonína Dvořáka a co do kvality si 
nic nezadaly s vystoupením předešlého dne. Dě
kovačka nebrala konce, a tak si obecenstvo ještě 
na závěr užilo přídavek  polku v upravené podo
bě od A. Dvořáka.

Zemlinského kvarteto  již od svého založe
ní v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české 
kvartetní školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži 

smyčcových kvartet v  Bordeaux (2010), je lau
reátem Pražského jara a mezinárodních soutěží 
smyčcových kvartet v kanadském Banffu a v Lon
dýně, kde zároveň získalo Cenu publika. Zvítězilo 
i na mnoha dalších kvartetních soutěžích. V roce 
2005 byla souboru udělena Cena Českého spolku 
pro komorní hudbu a v  roce 2009 Cena Nadace 
Alexandra Zemlinského ve Vídni. Kvarteto vy
stoupilo v rámci svých turné již na čtyřech konti
nentech. Jeho repertoár zahrnuje více než 200 děl 
předních českých i světových skladatelů. 

JZ

karel košárek o mezinárodním festivalu mUsica Holešov  
Holešov  V nedávné době se ve velkém sále 

holešovského zámku uskutečnily dva skvostné 
koncerty podzimní řady mezinárodního festivalu 
MUSICA Holešov 2013. Programovým ředitelem 
a jedním z řady hlavních pořadatelů této akce je 
holešovský rodák a především klavírista Karel 
Košárek.  Ten již získal ve svém oboru světového 
uznání a věhlasu a jistě především díky němu si na 
holešovských festivalech můžeme vychutnat tyto 
skvělé koncerty. Čtenáři Holešovska jistě uvítají 
informace z takzvaného zákulisí této akce.

kdo stál u zrodu myšlenky uspořádat v Ho-
lešově tak kvalitní festival vážné hudby, jakým je 
musica Holešov? nestal se již festival vaší srdeč-

ní záležitostí? na diváky jednotlivých pořadů, 
které většinou sám uvádíte, to jistě tak působí.

Nápad založit a pořádat festival převáž
ně klasické hudby vznikal postupně. Často jsem  
o tom přemýšlel, bavil se a rozebíral to se svojí 
agenturou, věděl jsem, že někteří mí kolegové or
ganizují různé koncertní přehlídky, ale k žádným 
konkrétním krokům nedošlo. Ten pravý a defini
tivní impulz přišel po koncertě ke státnímu svátku 
28. října 2009, který jsem měl na pozvání holešov
ské radnice ve velkém sále nově zrekonstruované
ho zámku. Nová podoba vnitřních prostor zámku 
mě nadchla, byl to úplně jiný svět, než jaký jsem 
znal z dob svého dětství – z koncertů s  tátovým 
sborem nebo různých zábav a plesů. Po koncertě 

jsme se bavili s panem staros
tou Janalíkem, panem Seifer
tem a paní Janou Slovenčí
kovou a asi jak jsem byl v  té 
pokoncertní euforii, tak ta 
myšlenka o festivalu navazují
cím na velkou hudební tradici 
holešovského panství ze mě 
vypadla. Kupodivu mě s  ní 
nevyhodili. Naopak, domlu
vili jsme si další setkání, kde 
bychom řešili věc konkrétněji.

 Určitě je to pro mě sr
deční záležitost, Holešov je 
město, kde jsem prožil velký 
kus života a zámek je místem, 

které mi hodně zážitků spojuje. Mně je prostě 
v  tom velkém sále moc dobře a chci, aby se tak 
cítili i všichni ostatní. 

kdo jsou vaši nejbližší spolupracovníci při 
přípravě festivalu, o tým kolika lidí se jedná? 
s  kým spolupracujete při sestavování progra-
mu? Při výběru účinkujících sólistů i orchestrů 
jsou jistě důležité i finanční možnosti pořadate-
lů. chtěl byste za sponzorství a organizaci také 
někomu poděkovat?

Koncerty MUSICA Holešov oficiálně pořádá 
Občanské sdružení MUSICA Holešov. Pod tou
to hlavičkou se skrývá ale jen několik lidí, kteří 
hodně energie a svého volného času věnují tomu, 
aby se koncerty uskutečnily. Mají můj velký dík  
a obdiv. Především pan JUDr. Zdeněk Novák, 
předseda sdružení, který je hnacím motorem  
a tahounem. On má zásadní podíl na tom, že dnes 
probíhá již 4. ročník. Jana Slovenčíková, dobrá 
duše festivalu, bez jejíž obětavé práce by průběh 
koncertů byl nemyslitelný. Erikovi Polišenskému 
bych rád poděkoval za webové stránky a veškerou 
grafiku spojenou s  propagací festivalu, paní Ing. 
Zavadilové za to, že si vzala na starost věc pro mě 
tak ubíjející, nezáživnou a nepochopitelnou, jakou 
je účetnictví. Tu nádhernou květinovou výzdobu 
na koncertech máme díky paní Vlastě Čablové,  
a to, že si můžeme všechna vystoupení zpětně při
pomínat a v médiích dále prezentovat díky krás
ným fotkám, je zásluha pana Petra Šafaříka.  >>>
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>>> Celá akce vzniká za spolupráce s Měst
ským kulturním střediskem, vždy je možné se 
spolehnout na pány Martina Hrdličku a Tomáše 
Dvorníka. A velké poděkování za mediální pod
poru patří měsíčníku Holešovsko a také vám, 
paní Zapletalová. Vím, že doba není jednoduchá 
ani pro jednotlivce ani pro firmy a nějakému vel
kému sponzorství moc nepřeje. O to větší mám 
radost, že zde můžu jmenovat firmy jako Rapos, 
Gas, Dobe Car, Elko, pro které není až tak důležitý 
reklamní dosah jejich podpory jako samotný fakt, 
že se něco takového jako MUSICA HOLEŠOV ve 
městě uskutečňuje. 

Hlavní poděkování za to, že ta myšlenka  
o koncertech navazujících na kulturní bohatství  
a slávu, kterou zažíval zámek a Holešov v  první 
polovině 18. století, nezanikla a je uváděna v život, 
patří holešovské radnici a vedení města v čele se 
starostou panem Pavlem Svobodou. Nemluvím 
teď jen za festival MUSICA, když řeknu, že Ho
lešov má takovou radnici, díky níž kulturní život  
a duch města dýchají mnohem barevněji a inten
zivněji, než leckde jinde. 

který ročník byl pro vás samého nejvý-
znamnější a nejhodnotnější?

Vždy nejintenzivněji prožívám samozřej
mě ten ročník, který je aktuální a právě probíhá. 
Koncert, který je před námi a jehož příprava vr
cholí, beru jako ten nejdůležitější a nejvýznam
nější. Když se ale ohlédnu zpátky, zcela zásadní 
byl určitě první ročník – festival se podařilo za
ložit, dát mu určitý směr a charakter. Hned první 
rok vystoupily takové osobnosti jako Magdalena 
Kožená nebo Rafaela Millanesi a festival si tím 
rychle získal takový respekt a pozici na koncertní 
mapě České republiky, která se jinak buduje ně
kolik let. Mám velkou radost, že následující roč
níky tento fantastický začátek potvrdily a ještě jej 
umocnily. 

Poslední dva koncerty letošního festivalu 
byly skvostné a měli jsme možnost si vyslech-
nout světově známé hvězdy vážné hudby. Jaký 
čas je třeba od  naplánování až k samotnému 
uskutečnění takového koncertu? Jedná se přece 
o koncertní tělesa i sólisty z celé evropy.

s jednotlivými sólisty jste komunikoval tak, 
jako byste byli letití přátelé, je tomu tak? mluvil 
jste také o ceně a historické hodnotě hudebního 
nástroje. mám dojem, že šlo o housle paní k. 
schatz. o jaký nástroj jaké hodnoty se jedná? 
Pro čtenáře to bude jistě zajímavá informace.

Koncert 26. září byl v mnoha směrech oprav
du jedinečný. Jeho prvopočátek lze datovat někdy 
na jaro 2012, tedy je to asi rok a půl, kdy tento 
společný projekt s  festivalem „Resonanzen“ ve 
švýcarském Svatém Mořici začínal mít konkrét
nější podobu. V minulých letech jsem dostal ně
kolikrát pozvání na vystoupení ve Sv. Mořici, ale 
vždy jsem musel odmítnout s  tím, že právě v  tu 
dobu probíhá MUSICA Holešov. Při jednom na
šem setkání s houslistkou Kamillou Schatz, která 
je ředitelkou festivalu ve Švýcarsku, tedy vznikl 
nápad udělat společný projekt obou festivalů. 
Holešov „ustoupil“ v  otázce termínu – koncerty 
Resonanzen probíhají již 12 let celý třetí týden 
v  září a jsou vázány na termíny dalších kultur
ních akcí v  tomto slavném horském středisku. 
Nám začít festival o týden později než obyčejně 
až tolik nevadilo, protože státní svátek 28. září 
vycházel tento rok na sobotu. Nehrozil proto 
volný prodloužený víkend, čemuž se při plánování  
koncertů snažíme vyhnout. „Na oplátku“ jsem 
si já mohl kompletně určit celou dramaturgii  

a podobu koncertů. Ta byla výsledkem dlouhé
ho vybírání těch nejzajímavější skladeb, desítek  
emailů, telefonátů a různých jednání. K vaší další 
otázce snad mohu říct, že s dirigentem a flétnistou 
Kasparem Zehnderem a Kamillou Schatz se zná
me asi osm let, několikrát jsme již spolu hráli  
a moc si rozumíme nejen hudebně, ale i lidsky. 
Kamille jsem velmi vděčný také za to, že díky ní 
švýcarská strana velkoryse zaplatila více než dvě 
třetiny nákladů celého projektu.

A co se týká houslí – hrála na mimořád
ný nástroj z  roku 1772 z  dílny Giovanni Battis
ty Guadagniniho. Nicméně ten večer na zámku 
v Holešově zněl ještě větší unikát. Měl jej v rukou 
koncertní mistr orchestru Streicherakademie Bo
zen pan Egger. Byly to housle Guarneri del Jesu 
z roku 1742. Znám houslisty, kteří si Guarneriho 
houslí cení víc než těch od Stradivariho. Je také 
pravda, že nástrojů z  jeho dílny se dochovalo 
jen několik desítek kusů, mnohem méně než od 
kolegy a konkurenta Stradivariho. Jsou v  drtivé 
většině vlastněny různými uměleckými nadacemi 
nebo bankami. Koupit se v  podstatě nedají. Od 
Mistra Eggera vím, že před pár lety se na aukci 
jedny výjimečně objevily – za vyvolávací cenu  
5 milionů eur.

můžete prozradit, na která tělesa či sólisty 
se můžeme těšit v příštím roce? 

Vše je ve stadiu intenzivních příprav, nemo
hu vás ještě pozvat na konkrétní koncerty. Ale 
pevně věřím a těším se, že se podaří uskutečnit  
a do finální podoby dovést koncert Haasova kvar
teta, momentálně jednoho z nejžádanějších sou
borů na mezinárodních pódiích, jazzový koncert 
s  cellistou Jiřím Bártou a dva projekty se zamě
řením na dílo významného skladatele a holešov
ského rodáka F. X. Richtera – jeho instrumentální 
koncerty: trubkový se skvělou Maďarkou Fruzci
nou Hara, flétnový 
s českou hvězdou Janou 
Semerádovou a hobo
jový s Italem Alfredem 
Bernardinim. A tím 
druhým projektem je 
obnovená premiéra 
Richterova Requiem 
v podání Czech Ensem
ble Baroque orchestra 
s dirigentem Romanem 
Válkem.

 
všimla jsem si, 

že na každém vašem 
vystoupení v Holešově 
sedí v  řadách diváků 
vaše rodina. Zdědili 
po vás synové hudební 
nadání tak jako vy po 
svém tatínkovi karlu 
košárkovi starším? 
Pokud ano, máte čas 
se jim v  tomto směru 
věnovat? Jste jistě pra-
covně i časově velmi 
vytížen.   

Jsem si takřka 
jistý, že z našich kluků 
Ondry a Adama pro
fesionální hudebníci 
nebudou. Oba dělají 
docela intenzivně sport 
a mají taky spoustu 
dalších zájmů. Chodí 
sice do ZUŠ, hrají oba 

na klavír a flétnu, ale často to dopadá jako v mno
ha jiných rodinách – nejvíc napilno je v předvečer 
dne, kdy jdou do hudebky. Z čeho radost mám, 
je to, že na koncerty MUSICY chtějí sami chodit, 
bez nějakého donucení. Většinu skladeb, které 
jsou na programu, již dobře znají. Slyšeli je doma 
mnohokrát, když jsem je pro koncerty vybíral. 
A vidím, že je pro ně zajímavé a docela zábavné 
poslouchat to, co mají naposlouchané z  nahrá
vek, konečně „naživo“. Zvlášť pak ty části, které 
se jim líbí nejvíc. Často si doma taky o koncer
tech povídáme. Hlavně mě ale potěší, když budou 
mít hudbu rádi a budou ji brát jako něco, co dělá 
život hezčím.

Jaké máte plány do budoucna, čeho byste 
chtěl ve své koncertní a sólové kariéře ještě do-
sáhnout?

Ty plány by se daly rozdělit na dvě části. 
První, konkrétnější – zahrát co nejlépe již pláno
vané koncerty. Brittenův klavírní koncert v pro
sinci v Košicích nebo koncerty Bacha a Mozarta 
pro tři klavíry s Igorem Ardaševem a Michalem 
Maškem ve Zlíně. Taky koncert s  Baborák En
semble v květnu na Pražském jaru nebo Fišerův 
koncert s  Talichovým komorním orchestrem.  
A pak ta druhá: alespoň část z toho obrovského 
množství výborné hudby, která je takřka zapo
menutá nebo se hraje z nějakého nepochopitel
ného důvodu jen výjimečně, představit poslu
chačům v Holešově.  Díky tomu, že „vymýšlím“ 
většinu koncertů pro festival, jsem i pro sebe 
objevil velké množství skladeb, které jsem vůbec 
neznal a nikdy neslyšel. A k mému překvapení to 
je v mnoha případech krásná hudba, která sne
se ta nejpřísnější měřítka. Bylo by skvělé, kdyby 
znovu ožívala právě v Holešově. 

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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Holešov (JZ)  U příležitosti výročí 655 let 
od založení obce Všetuly a 125 let od založení ško
ly uspořádalo  SVČ TYMY Holešov za podpory  
a přispění města Holešova slavnostní víkend  
Všetulské dny. Ty proběhly 4.–6. října převážně 
v  areálu TYMY a jakoby navázaly na oslavy ku
latého výročí před pěti lety. Zahájeny byly v pod
večer pátku 4. října společenským večerem, tzv. 
„Setkáním Všetuláků“. Program se uskutečnil 
v příjemném prostředí tělocvičny SVČ, kde se se
šlo na sto padesát diváků Všetuláků i Nevšetuláků. 
Programem provedla ředitelka SVČ Mgr. Jarmi
la Vaclachová, přivítala především milého hosta, 
který na takovéto akci nemohl chybět  původem 
Všetulanku  Evu Miláčkovou. Potěšilo i pozdra
vení obou místostarostů města Jaroslava Chmela
ře, Rudolfa Seiferta, europoslankyně MUDr. Olgy 
Sehnalové, bývalé ředitelky 3. ZŠ a stálé přízniv
kyně akcí  SVČ TYMY Mgr. Aleny Grygerové. 

všetulské slavnosti
Program  pečlivě připravili za
městnanci TYMY a při sklence 
dobrého vína a koláčcích se při 
něm všichni dobře pobavili. 
Vystoupily v něm děti z krouž
ků Tymíčka. Svými především 
tanečními výkony přesvědčily, 
že se v nich opravdu něco na
učily a vedoucí jednotlivých 
kroužků se jim věnují. Velký 
aplaus sklidili rovněž členové 
divadla D6K, když předvedli 
taneční vystoupení české bese
dy, které uvedli premiérově na 
plese D6K a Castella Holešov. Vyvrcholením bylo 
společné přání Evičce Miláčkové k  jejímu život
nímu jubileu. Závěr programu patřil připomínce 
150. výročí založení firmy Kneisl, dnešní Sfinx 
Nestlé Holešov, a promítání historických všetul

ských fotografií, na kterých se mnozí z  přítom
ných objevili v dětských letech. Živě se debatovalo 
o tom, kdo je na které fotografii nebo kdy které 
stavení bylo zbouráno. Večer pokračoval taneční 
zábavou do pozdních nočních hodin.                

kulturní akce 1. 11. - 19.00 –21.00
tajuplný zámek - noční prohlídka zámku s překva-
pením (www.holesov.info). Vstupné: 70,/40, Kč

30. 11. tradiční vánoční trhy (nám. Dr. E. Beneše); 
slavnostní otevření zámeckého nádvoří; rozsví-
cení vánočního stromu (nám. Dr. E. Beneše)

koncerty:
Festival musIca HoleŠov 2013
5. 11. – 19.00, zámek Holešov 
Koncert ke státnímu svátku  Dne vzniku samostat
ného československého státu

Filharmonie bohuslava martinů Zlín a Jana 
boušková. Přední česká harfistka Jana Boušková a 
Filharmonie B. Martinů s dirigentem Stanislavem 
Vavřínkem za spoluúčasti Holešovského dětského 
sboru Moravské děti. Vstupné: zdarma (vstupenky 
k vyzvednutí v MIC Holešov)

27. 11 – 19.00 – zámek Holešov, sala terrena 
Petr rímský
Petr Rímský je písničkář na pomezí folku, šansonu, 
jazzu či blues. Jeho skvělá a nezaměnitelná kytaro
vá hra doplňuje velmi hluboký a podmanivý hlas. 
Vstupné: 100 Kč

29. 11. – 20.00 - kino svět, velký sál
vzpomínkový koncert na Pavla květáka – bIG 
band Holešov Josefa Hájka se sólistou – hostem 
FelIXem slovÁČkem
Vstupné: 140 Kč, předprodej MIC

29. 11 – 18.00 – zámek Holešov, new drive club 
bubenický seminář klaudy kryšpína
Klauda přijede se svým známým projektem „Dark 
energy“, v  jehož koncertní části uslyšíte nejen 
skladby „Mystic river“ a „Dark energy“ z Klaudovy 
autorské dílny, ale také songy „Sound of Muzak“, 
„Circle of manias“, „Futile“ a další od britské sku
piny Porcupine Tree. Nebudou chybět ani naprosté 
novinky, jako je například skladba od S. Lukathera 
„Hero with 1000 Eyes“. Ve druhé části večera vyu
žijte příležitosti podívat se zblízka na některé tech
niky hry na bicí, např. použití paradiddle v groo
vech. Nedílnou součástí je také volná diskuze: co 
vás trápí, jak cvičit, motivace atd. Žádné otázky 

nezůstanou nezodpovězeny. Pořádá spolek Hole
šovských bubeníků ve spolupráci s MKS. Vstupné: 
100 Kč, děti do 15 let 50 Kč 

divadlo:
22. 11. - 19.00, kino svět 
chudák Harpagon 
Divadelní představení v  podání Divadelní spo
lečnosti Josefa Dvořáka Praha. V hlavní roli Josef 
Dvořák. Vstupné: 230 Kč

výstavy:
rudolf Janovský – život, dílo a odkaz
17. 9. – 29. 11. – Městská knihovna Holešov
Rudolf Janovský (16. 9. 1873 – 18. 9. 1935) byl vlas
tivědný badatel a sběratel, amatérský archeolog, 
vrchní ředitel Spořitelny města Holešova a otec 
osmi dětí. Výstava se koná u příležitosti 140 let od 
narození tohoto čestného občana města Holešova. 
Vstup zdarma

přednášky:
Historický vývoj zámecké zahrady v Holešově
7. 11. – 17.00 – studovna Městské knihovny Hole
šov …aneb Co všechno zatím víme o jedné z nej
krásnějších zahrad Moravy. Přednáší Ing. Lenka 
Křesadlová, Ph.D., pracovnice Národního památ
kového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Kroměříži – Národního centra zahradní kultury. 
Vstupné: 25 Kč

vzpomínkový večer na profesora Zdeňka stojana
21. 11. – 17.00 – studovna Městské knihovny Holešov
Připomenutí výrazné osobnosti Zdeňka Stojana 
(15. 8. 1923 – 27. 12. 2003)  profesora holešovské
ho gymnázia, historika a vlastivědného badatele. 
Na svého kolegu i učitele přijdou zavzpomínat jeho 
spolupracovníci a žáci. Účinkuje Malé divadlo při 
Městské knihovně Holešov. Vstupné: 25 Kč

kino 
kaČenka a straŠIdla
23. 10. – 13.15  kino SVĚT
Malá Kačenka se při krátkodobém pobytu v ne
mocnici seznámí s dědou Swobodou, který jí vy
práví pohádky o strašidlech. Po nějaké době ji pře
kvapí darem. Přenechá jí Dům hrůzy ve vídeňském 
Prátru, plný strašidelných figurín. Strašidla  dr. 

Caligari, Elvíra a Berta se s Kačenkou skamará
dí. Tatínek chce však dům přestavět na bydlení  
a figuríny rozprodat. Strašidla se však chtějí vrátit. 
Přístupný. Pohádková komedie. ČR. Filmové labo
ratoře Barrandov. 84 min. Vstupné 35 Kč.

velkÁ vÁnoČnÍ JÍZda 
27. 11. – 13.15  kino SVĚT
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci 
nadělit všechny dárky? Odpovědí je existence 
Santovy provozní základny ukryté pod severním 
pólem, která je plná veselí a té nejmodernější tech
niky. Když Santův fascinující podnik omylem vy
nechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, 
vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na 
bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého 
má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě 
dřív, než se rozední. Přístupný. Animovaný. USA. 
Falcon. 98 min. Vstupné 35 Kč.

rIddIck
6. 11. – 17.30 a 19.30  kino SVĚT
Riddick se ocitá na nehostinné planetě zrazený svý
mi druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, 
aktivuje záchranný signál, který k němu přivede  
i jeho nepřátele. Po příletu dvou lodí začíná boj na 
život a na smrt. Nemilosrdní žoldáci chtějí Riddic
kovu hlavu jako tu nejcennější trofej. Ale ten, který 
vidí v černočerné tmě, prahne po krvavé pomstě! 
Přístupný od 12 let. Akční scifi thriller. USA/Velká 
Británie. Biscop. 119 min. Vstupné 70 Kč.

Peklo s PrInceZnou
18. 12. – 13.15  kino SVĚT 
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se ne
chce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smlu
veném sňatku. Co se stane, když královské děti 
odmítnou sňatek z donucení? Co se stane, když 
král Bedřich hrozí válkou a král Leopold si vymyslí 
falešné peklo s falešnými čerty? Bude svatba? Nebo 
válka? Bude hlavně spousta legrace a krásný příběh 
o lásce, která je silnější než samotné peklo. Přístup
ný. Pohádka. ČR. Bioscop. 105 min. Vstupné 35 Kč. 

připravujeme:
6. 12. 2013  zámek Holešov, New Drive Club
XIv. bluesový podzimek 
Letošním překvapením bude kapela MARSYAS.

program mks listopad
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TyMy centrum v  Holešově zásluhou velice aktivní ředitelky paní  
Mgr. Jarmily Vaclachové organizovalo dne 11. 10. taneční večer pro seniory, 
ale i pro mladší generaci v rámci Všetulských kulturních dní, které probíhaly 
v tomto týdnu. Hudební produkci zabezpečilo známé a stále populární umě
lecké duo Eva a Vašek Ševčíkovi z Blanska. Umělci účinkovali v Holešově již 
popáté, avšak  teprve tentokrát byla jejich produkce uvedena jako taneční 
večer. 

 Tato akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny TyMy centra od 18. 
do 21 hod. I přes počáteční obavy o účast vzhledem k  místu konání akce 
(mimo centrum Holešova) byl sál  naplněn téměř do posledního místečka.  
A to nejen příznivci Evy a Vaška z  Holešova, ale přišli sem i členové Klu
bu Surf (tzv. surfáci) ze vzdálenějšího okolí. Potkali jsme se zde s příznivci 
z Morkovic, z Prostějova, Olomouce a jiných lokalit. Na propagaci akce se 
významně podíleli i manželé Koumarovi  st. z kolonky Za Cukrovarem.

V úvodu pořadu paní ředitelka umělce přivítala a poté představila nej
mladší  členy společenského tance TyMy centra s taneční kreací, aby tak před
vedla aspoň část aktivit a umění členů různých zájmových kroužků a zejména  
vysokou úroveň přípravy zájemců  o naplnění volného času z řad předškolá
ků, ale i školáků  v tomto městském zařízení.

S úžasem jsme sledovali vystoupení mladého tanečního páru ve složení 
Vítek Trhlík a Vanesa Turzáková. Poté ukázali své obdivuhodné umění chlap
ci z kroužku Break dance ve složení Honza, Filip a Adam.

Pak nastoupili do akce Eva a Vašek a předvedli  své umění  uvedením 
svých původních  i převzatých skladeb, kterými vyzvali přítomné k tanci. Ale 
i ti, kteří netančili, si mohli poslechnout známě i méně známe  populární me
lodie a tak strávit večer v příjemném prostředí a dobré náladě.  Eva s Vaškem 
se střídali ve zpěvu známých skladeb, jako např. „Kapučíno“… Dokonce hráli 
na přání oslavencům, kteří byli zde přítomní. Je možné konstatovat, že večer 

eva a vašek v Holešově nadchli

Zveme vás na nejbližší koncerty Moravských dětí. 
Pokud chcete naše koncerty slyšet – zajistěte si 
prosím vstupenky v  předprodeji již nyní (Zlín: 
http://www.filharmoniezlin.cz/, Holešov – IC)

st, 23. 10.,  olomouc – reduta
Út, 5. 11. - 19.00 hod., zámek Holešov – Koncert 
k  výročí republiky. Součástí koncertu bude také 
uvedení nového CD Moravských dětí. 

Čt, 5. 12. – 19.00 hod., kongresové centrum Zlín
o vÁnocÍcH bÍlÝcH (Abonentní řada C) 
Program: Duke Ellington, Irving Berlin, George 
Bizet, Leroy Anderson, Antonio Vivaldi, Josef Suk
Účinkují: moravské děti – Holešovský dětský 
sbor, sbormistr: lenka Polášková
Filharmonie bohuslava martinů
Dirigent: kirk trevor

kam za moravskými dětmi?
Předkládáme vám koncert, který navozuje vánoč
ní atmosféru melodiemi skladatelů Duka Ellin
gtona, Irvinga Berlina, George Bizeta, Leroy An
dersona, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka atd. Kirk 
Trevor působil jako šéfdirigent Filharmonie Bo
huslava Martinů v letech 1995–1999. Je všestran
ným umělcem. Diriguje jak koncerty s klasickou 
hudbou, tak koncerty populárního charakteru 
nebo pro mládež. Původně vystudoval hru na 
violoncello, ale dirigováním se začal zabývat již 
v osmi letech. Je absolventem London’s Guildhall 
School of Music. V  současnosti je šéfdirigentem 
dvou orchestrů  Indianapolis Chamber Orchestra 
a Missouri Symphony. Bohatá je také jeho činnost 
pedagogická, nahrávací, produkční a organizační.

ne, 8. 12., 15.30 hod., kongresové centrum Zlín
HudebnÍ nadÍlka Pro dětI

Program: D. Ellington, I. Berlin, G. Bizet, L. An
derson, A. Vivaldi
Účinkují: moravské děti – Holešovský dětský 
sbor, lenka Polášková, sbormistr
Moderátor: rostislav marek
Filharmonie bohuslava martinů
Dirigent: kirk trevor
Hudební předvánoční putování po různých ze
mích pro děti a jejich rodiče. Nadílku přináší ně
kde Santa Claus, Mikuláš nebo i děda Mráz, ale 
tentokrát hlavně Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Na koncertě vystoupí Moravské děti – Holešovský 
dětský sbor, zlínský herec Rostislav Marek, anglic
ký dirigent Kirk Trevor a další.

Jana Slovenčíková
Moravské děti

byl úspěšný a zakončen ovacemi umělcům. Předpokládá se, že Eva s Vaškem 
budou hosty v  Holešově i příští rok, ale zřejmě i následující. Přítomní ná
vštěvníci si mohli zakoupit i jejich nádherné skladby v originálech na nosi
čích CD i DVD. Měli možnost seznámit se s  jejich celoročním programem 
s  možností zajet si za umělci i do okolí mimo Holešov. Za organizaci této 
kulturní akce patří veliký dík paní ředitelce TyMy centra Mgr. Jarmile Vacla
chové a jejím zaměstnancům. V průběhu večera bylo zajištěno i občerstvení 
ke spokojenosti přítomných zaměstnanci TyMy centra. 

                  Za spokojené účastníky akce 
Haviar Štefan, Holešov
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sňatky
Pavel Mezihorák – Zlín
Renáta Molová – Zlín

Veronika Hlavenková – Rymice
Jiří Doušek – Zlín

Anna Zapletalová – Žeranovice
Martin Handl – Kojetín

Eva Pavelková – Žeranovice
Michal Sedlář – Horní Lapač

Jana Odstrčilová – Horní Lapač
Ladislav Šikula – Přílepy

Jana Bloeslová – Žeravice
Zbyněk Možíš – Horní Moštěnice

Alexandra Komárková – Zlín
Milan Chomutár – Zlín

Martina Sedláková – Pacetluky
Miroslav Jadrníček – Pacetluky

Zuzana Chvátalová – Holešov
Radek Sedlařík – Holešov

po delší odmlce a na přání čtenářů obnovujeme 
od měsíce října 2013 společenskou kroniku

Martina Sochorová – Pozděchov
Petr Sláčík – Pozděchov

Hana Melichárková – Brno
Marian Románek – Brno

Markéta Skopalová – Býškovice
Ivo Hlavička – Býškovice

Petra Macíková – Ludslavice
Petr Přibyl – Zlín

Eva Glížová – Zlín
Aleš Urban – Racková

Petra Stiborová – Bystřice pod Hostýnem
Jan Miklík – Zahnašovice

Michaela Jurtíková – Kurovice
Petr Lukeš – Ludslavice

Petra Jonášková – Rusava
Josef Kocfelda  Kroměříž

narození
Natálie Hudousková – Holešov, č. Količín
Ondřej Klenner – Holešov
Pavlína Kubová – Holešov
Amálie Skoupilová – Holešov
Jakub Zedník – Holešov
Lukáš Bukovjan – Holešov
Tobiáš Jurášek – Holešov

jubilanti 
Říjen 2013
Anežka  Šipulová – Holešov
Jarmila Sedlářová – Holešov
Božena Šarmanová – Holešov
Miloslav Malý – Holešov
Marie Kratochvílová – Holešov
Jaroslava Janalíková – Holešov, č. Količín
Marie Vlčková – Holešov
Ludmila Doleželová – Holešov, č. Količín
Drahomíra Kotoučková – Holešov

Ladislav Jásenský – Holešov
Danuše Uličná – Holešov
Josef Procházka – Holešov
Jaroslav Otáhal – Holešov
Marie Slouková – Holešov
Ilona Števanková – Holešov, č. Dobrotice
Marie Utěkalová – Holešov
Vlastimil Šošolík – Holešov
Marie Trhlíková – Holešov, č. Tučapy
Irena Doleželová – Holešov
Zlatuška Sadilová – Holešov
Zdenka Hlobilová – Holešov

úmrtí
Září 2013
Růžena Pešková – Holešov
František Bránecký – Holešov
Zdeněk Maňas – Holešov
Alena Hrudíková Holešov
Jiřina Rafajová – Holešov
Marie Šidlová – Holešov
Adam Kubáč – Holešov
Josef Bradík – Holešov
Dušan Láník – Holešov
Božena Šišková Holešov
Božena Jančarová – Holešov
Tomáš Jelinek – Holešov
Štěpánka Radolcová – Holešov
Olga Rybářová – Holešov
Vendula Suchardová – Holešov
František Zubík – Holešov

poZvání 
na vítání oBčánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabíd
kou na slavnostní vítání občánků, které se koná 
v obřadní síni na zámku. Pokud budete mít zájem 
o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout 
konkrétní termín na Městský úřad Holešov – ma
trika, dveře č. 110.
Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.                         

– JM 

vZpomínka
Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte 
na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 27. listopadu 2013 
to bude již 5 let, 
co nás navždy opustil pan Pavel květák 
z Holešova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. 

Holešov (JZ) Do konce dubna příštího roku 
budou patřit společenské prostory malých sálů 
holešovského zámku výstavě obrazů slovenského 
výtvarníka, básníka a pedagoga Miroslava Barto
še. Rozsáhlá výstava jeho děl byla zahájena verni
sáží v podvečer 8. října a budou ji moci zhlédnout 
návštěvníci všech kulturně společenských akcí, 
které se v  těchto prostorách budou konat. Vedle 
hostů a představitelů města Holešova zde také 
ředitel MKS Pavel Chmelík přivítal primátora 
partnerského města Turčianské Teplice. Společně 
s ním přijal pozvání právě Miroslav Bartoš, který 
patří k uznávaným výtvarníkům a spisovatelům.  
Je členem Sdružení výtvarných umělců střední
ho Slovenska a členem Spolku slovenských spi
sovatelů. Spravuje malou galerii a pravidelně se 
angažuje v kolektivní či samostatné výstavní čin
nosti.  Ve své tvorbě se věnuje především přírod
ním motivům, jeho oblíbeným tématem je voda, 

Holešovská premiéra slovenského výtvarníka
její hloubky a odlesky, proudění. Barevné linie  
a struktury přesahují venkovní realitu a stávají se 
záznamem emocionálních zážitků a znaky myš
lenek. V  malířském projevu 
mu nejvíce vyhovuje technika 
malby akvarelem a pastelem, 
ale tvoří i technikami akrylu 
a olejomalby. Skvělým sólo
vým hudebním vystoupením 
program okořenila kytaristka 
a zpěvačka Vera Muse. Během 
pracovní návštěvy holešov
ských partnerů vznikl také 
nový projekt, jehož smyslem 
a podstatou je to, že vždy jed
nou za rok bude vystavovat 
jeden z  holešovských výtvar
níků v Turčianských Teplicích 
a tamní výtvarník v Holešově. 

Pro veřejnost bude výstava otevřena do konce mě
síce října.Od listopadu bude výstava přístupná pro 
zájemce na vyžádání.         
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V  podání světové umělkyně Martiny Jankové 
za doprovodu Collegia 1704 a pod vedením Vác
lava Lukse zazní holešovským zámkem jedinečné 
operní árie a skladby W. A. Mozarta, F. X. Richtera  
a J. Myslivečka. Pěvecké umění Martiny Jankové 
mohli slyšet posluchači bez přehánění na všech svě
tových pódiích. Rodačka z Ostravy, která čtrnáct let 
působila jako sólistka Curyšské opery a ve Švýcarsku 
stále žije, svým nádherným hlasem, obrovskou mu
zikálností a okouzlující bezprostředností vyvolává 
radost a dojetí i u lidí, od kterých bychom to zrovna 
neočekávali. Čechošvýcarka Martina Janková dnes 
patří k nejžádanějším mozartovským interpretkám. 
V roce 2000 debutovala na Salzburgském festivalu, 
kde od té doby zpívala již v jedenácti produkcích, 
mimo jiné jako Cherubín a loni v titulní roli pas
týře Aminty v Mozartově opeře IL RE PASTORE. 
Letos zde vystoupí v roli Despiny v nové produkci 
režiséra S. E. Bechtolfa v Mozartově Cosi fan tutte. 
Další angažmá ji zavedla do pařížské ChampsElysée 
(Marzelline/LEONORE), pražského Národního di
vadla (Sophia/IL SIGNOR BRUSCHINO), pražské 
Státní opery (Despina/COSI FAN TUTTE), Stavov
ského divadla (Ilia/IDOMENEO), Grand Théâtre de 
Genève (Liška Bystrouška/PŘÍHODY LIŠKY BYS
TROUŠKY, Drusilla a Fortuna/L’INCORONAZIO
NE DI POPPEA), stejně jako na festival Vídeňské 
týdny do divadla Na Vídeňce (Celia/LUCIO SILLA). 
Působila také ve velmi úspěšné operní trilogii Mo
zartDa Ponte v USA s Clevelandským orchestrem  
a F. WelseremMöstem. Souběžně s operní činnos
tí je Martina Janková žádanou koncertní pěvkyní. 
Spolupracovala s nejlepšími evropskými orchestry 
jako Vídeňskou, Berlínskou, či Mnichovskou filhar
monií. Nemusíte jezdit tak daleko – martina Janko-
vá a collegium 1704 bude koncertovat v Holešově 
v rámci mezinárodního festivalu MUSICA Holešov 
 a to v pátek 25. října 2013 v 19.30 hod. Vstupenky 
v předprodeji v síti Ticketportal a v Holešově v MIC.

Jana Slovenčíková, MUSICA Holešov

světová umělkyně martina janková a collegium 1704 
s operními áriemi na zámku v Holešově

Jak se díváme na náš život a svět, ve kterém 
žijeme? Každodenní starosti, pohledy na život  
a jeho hodnoty nejsou stejné pro všechny z nás – 
i o tom se mohli přesvědčit návštěvníci vernisáže 
výstavy nazvané Svět jinýma očima, která proběh
la ve středu 9. října v holešovské kavárně ECafé. 
Celou akci uspořádalo občanské sdružení Každý 
může pomáhat za podpory pana Josefa Smýkala. 
Myšlenka přiblížit každodenní starosti i radosti 
lidí, kteří se potýkají za pomoci své rodiny, přátel 
a známých se zdravotním handicapem, byla reali
zována díky spolupráci mladého fotografa Jakuba 
Trunce s rodinou Michalky Macurové a Roma
nem Trefilem, kteří laskavě svolili k nahlédnutí do 
svého všedního života a jeho zachycení prostřed
nictvím fotografií. 

Všichni přítomní si vyslechli hudební vy
stoupení Nelly Billové, Sylvie Šimečkové a Vlas
timila Hulenky a doprovodné slovo realizátorů 
výstavy. Martina Macurová, maminka Michalky, 
a Roman Trefil poté převzali po jednom z expo
nátů výstavy a návštěvníci si mohli prohlédnout 
další plátna představující chvíle z   rodinného ži
vota Romana a Michalky. Citlivě nafocené snímky 
ukazují návštěvníkům to, co o našich handicapo

svět jinýma očima - úspěšná vernisáž výstavy
vaných občanech vůbec nevíme a ani netušíme 
– prostředí, ve kterém tráví většinu svého času, 
jejich rodinné příslušníky i symboly pomoci těm
to lidem – plastová víčka, která sbíral a sbírá snad 
celý Holešov.

Přítomnost velkého množství hostů včetně 
fotografovaných, skvělá atmosféra podtrhnutá 
útulným prostředím kavár
ny společně se vstřícným 
přístupem majitele – to vše 
vytvořilo neopakovatelný 
zážitek pro všechny, kdož 
tento podvečer absolvovali.

Děkuji všem, kteří 
myšlenku pomoci Michal
ce a Romanovi realizovali a 
podpořili ji finančně, mo
rálně i svou přítomností na 
vernisáži. Obzvláště děkuji 
za podporu svému manže
lovi a dceři Lucii, Jakubovi 
a panu Josefu Smýkalovi, 
který opětovně finančně 
pomohl realizovat akci 

s  charitativním podtextem. Na vernisáži zazněla 
řada podnětných myšlenek a nápadů, které vytvo
ří další milníky cesty o. s. Každý může pomáhat. 
Pomáhejte i vy – každý z nás přece může někdy 
v životě patřit k potřebným lidem.

Mgr. Svatava Ságnerová
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cestopisná přednáška v městské 
knihovně Holešov

kURZY pRo šiRokoU
veŘejnost v Holešově
Angličtina „Od prvních krůčků“
Základy práce na PC a s internetem

pro podrobnější informace nás prosím 
neváhejte kontaktovat na tel. 730 186 810.

Ve čtvrtek 26. září 2013 uspořádala 
Městská knihovna Holešov přednášku 
ing. Františka Brachtla s názvem „Rus
ké magistrály na vlastní kůži“. Před
náška se věnovala nejen nejznámější 
magistrále v  Rusku a zároveň nejdelší 
souvislé železniční trati na světě Tran
ssibiřské magistrále, ale také Bajkalsko– 
amurské a Transmongolské magistrále. 
Železniční putování započal ing. Brach
tl v Sankt Petěrburgu a pokračoval přes 
Moskvu a Bajkal do Vladivostoku. Od
tud se vydal přes Chabarovsk do Mon
golska, kde navštívil hl. město Ulánbá
tar a jeho okolí. Vyprávění plné faktů  
o železnicích a zajímavých místech do
plnil promítáním fotografií.     

MK Holešov
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školství

středisko volného času, příspěvková organizace 
sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, ič: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

ProvoZ tymy 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí – pátek 8.00 – 17.00. 
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní 
tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 – 
18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefo
nické domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

20. 10. Pohádka pro děti – „O Smolíčkovi Kuhlič
kovi“, od 15.00 v divadélku TYMY, cena: 40,
20. 10. Zahájení taneční polepšovny – začátečníci 
od 17.00, pokročilí od 19.00, cena: 1400,/pár, 
přihlášky do 10. 10.
22. 10. muzikoterapie – od 16.00, cena: 400,/ 3 ho
diny, přihlášky do 18. 10.
24. 10. beseda - Posvátná místa a příběhy indi-
ánů z  kmene Černonožců v  Kanadě s  Dušanem 
Hanákem – v 17.00 v čajírně TYMY, vstupné dob
rovolné
29.-30. 10. Podzimní prázdniny v  tymy – při
hlášky do 20. 10., cena: 480, zahrnuje program, 
materiál, svačiny, obědy, pitný režim a pojištění, 
program zajišťují zkušení pedagogové
29. 10. taneční Workshop /dancehall, hip-hop/ - 
od 14.00 do 15.30, cena: 30,
30. 10. turnaj ve stolním tenise – od 10.00, cena: 
pro členy 20,, pro veřejnost 40, /herna u kina Svět/
30. 10. trampolíny – od 14.00 do 15.00, cena: 40,/
dítě, 80,/dospělí
30. 10. Podzimní tvoření – 10.00–12.00 a 15.00–
17.00, cena: 20,/dítě, 40,/dospělí
31. 10. brundibár – dětská opera Hanse Krásy, od 
18.00, cena: děti do 15 let 40,, dosp. 80, Kč
1. 11. slavnost broučků – v 17.00 náměstí Ed. Be
neše u kašny, lampionový průvod bude ukončen 
v  zámecké zahradě, děti, které budou v  kostýmu 
broučků anebo budou mít vlastnoručně vyrobený 
lampion, čeká odměna. Na lampionový průvod na
vazuje noční prohlídka zámku od 19.00. Předprodej 
vstupenek na prohlídku zámku v IC.
1. 11. Harmonizační cvičení s miladou Hyánko-
vou od 16.00 do 19.00, cena: 95, Kč
2. 11. soutěž ve společenských tancích - taneční 
soutěž „o všetulskou lentilku“ – společenský sál 
TYMY od 9.00 do 19.00.
6. 11. Jablíčka 100x jinak - speciality a dobroty 
z jablek, vaříme a pečeme s Janou, cena: 50, Kč, 
přihlášky do 4. 11.
7. 11. vernisáž výstavy fotografií dobrovolnice 
begy „Španělsko, moje rodná zem“, v 17.30 v ga
lerii Sklep TYMY
7. 11. badminton – turnaj jednotlivců pro děti do 15 
let, od 17.00, přihlášky do 5. 11., startovné: 20, Kč 
8. 11. countrybál – od 20.00 ve společenské hale 
TYMY, hraje skupina Texas, cena: 100,/předprodej, 
150,/na místě
8. 11. tvořivá dílna – kašírování pro děti i dospělé, 
15.00 – 17.00, cena: 20,/dítě, 40,/dospělí, přihlášky 
do 6. 11.
9. 11. kouzelnická škola od 14.00, cena: 40, Kč, 
přihlášky do 7. 11.
9. 11. oblastní kolo pěvecké soutěže dětská Porta 
a melodie 2013 od 10.00, přihlášky do 5. 11.
9. 11. keramická dílna – točení na hrnčířském 
kruhu od 14.00, cena: 20,/dítě, 40,/dospělí 
+ cena za výrobek, přihlášky do 7. 11.
9. 11. Workshop – Žonglování, od 14.00, cena: 
10,/dítě, 20,/dospělí, přihlášky do 7. 11.

9. 11. dámská jízda od 17.00, podvečerní program 
pro ženy, 60,/v předprodeji, 90,/na místě
12. 11. kurz první pomoci – pro veřejnost od 16.00 
do 18.00, cena: 200, Kč, přihlášky do 8. 11.
14. 11. Premedical - Přednáška o nádorových one
moc něních žen a jak snížit jejich riziko v  16.00  
v TYMY, součástí je diskuze a pro zájemce pre
ventivní mamární vyšetření v  rámci akce zdarma, 
vstupné dobrovolné
15. 11. Premedical – preventivní vyšetření, od 9.00 
do 16.00, přihlášky v kanceláři TYMY
19. 11. muzikoterapie – od 16.00, cena: 400,/3 ho
diny, přihlášky do 15. 11.
19. 11. den otevřených dveří u debrujárů – od 
16.00 hokusy pokusy u debrujárů, vstup volný
20. 11. taneční workshop s mirou – členem brea
kdance skupiny Reborn squat, od 18.00, cena: 10, 
Kč, přihlášky do 18. 11.
20. 11. malování hrníčků – pro děti i dospělé, od 
17.00, cena: 20,/dítě, 40,/dospělí + cena za hrní
ček, přihlášky do 14. 11.
21. 11. vyrábíme adventní věnce – cena: děti 20,, 
dospělí 40, + materiál, přihlášky do 18. 11.
21. 11. Zasedání městského parlamentuve 14.30 
v ICM TYMY
22. 11. diskotéka pro děti – advent pasrty od 
17.00 s DJ Tomi, předprodej do 20. 11. cena: 10,, 
na místě: 30,, čekají vás tanec, hry, soutěže, zábava
22.-23. 11. noční deskohraní – od 18.00, cena: 
70, Kč, večer s  deskovými hrami a nejen to, při
hlášky do 19. 11.
23. 11. Pyžamové party na jumping trampolínách 
s Katkou a Olgou – od 18.00 do 19.00, cena: 80,/
dospělí, 40,/děti
23. 11. Podzimní vycházka do hostýnských hor – 
sraz 9.15 na autob. nádraží, zapůjčení trek. holí 20, 
Kč, přihlášky do 21. 11.
23. 11. kouzelnická škola od 14.00, cena: 40, Kč
24. 11. adventní florbalový turnaj – turnaj nejmé
ně čtyřčlenných družstev do 15 let, od 10.00, při
hlášky do 17. 11. 
24. 11. v 15.00 PoHÁdka „adventnÍ 
PŘÍběH“
26. 11. otevřený den na modelové železnici 
– od 15.30 do 18.00, budova Duhy ve Školní 
ulici
27. a 28. 11. vánoce na Hané a valašsku – 
tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ
29. 11. rozsvícení vánočního stromu – od 
16.30, zahrada TYMY a tělocvična, předvá
noční program folklorních souborů na Hané 
a Valašsku, vstupné dobrovolné 
30. 11. republikové finále taneční soutěže 
sedmikvítek – různé taneční styly od 11.00, 
společenská hala TYMY

PŘIPravuJeme
7. 12. vánoční vídeň – zájezd, cena: 530,/os.
14. 12. vánoční jarmark – Rožnov pod 
Radhoštěm, skanzen – zájezd, cena: 150,/os., 
dítě do 3 let zdarma
lyžařské kurzy pro děti předškolního věku 
na trojáku, 13.17. 1., 20.24. 1., 3.7. 2, 17.
21. 2., bližší informace v kanceláři TYMY, při
hlášky do 15. 11.
Jarní pobyt pro děti – PIrÁtI na troJÁ-
ku – 3. 3. – 9. 3. 2014 /mohou se zúčastnit 
také rodiče s dětmi/

kurz patchworku – 650, Kč/5 tříhodinových lekcí, 
zájemci, hlaste se do 5. 11.
minikurz vaření pro děti – 4 lekce, naučíte se před
krm, polévku, hlavní jídlo a dezert, cena: 200, Kč, 
přihlášky do 5. 11.
sbÍrÁme PlastovÁ vÍČka Pro lukÁŠka 
ZÁboJe, který trpí vzácným metabolickým one
mocněním, což mu mimo jiné způsobuje velké 
pohybové problémy. Aby mohl co nejlépe chodit, 
potřebuje MOTOmed. PŘIPOJTE SE K NÁM!!!
PodPoruJeme ZvÍŘÁtka – sběr suchého 
pečiva /chleba, rohlíky, koláče/ pro domácí zvířata
PlyŠÁk Pro radost – charitativní sbírka ply
šáků, můžete nosit do TYMY vyprané a vyčištěné 
plyšáky, kteří můžou udělat radost dalším dětem, 
výtěžek sbírky bude odeslán na konto Šance a Sto
nožka, plyšáky můžete nosit do TYMY každé pon
dělí a pátek do 30. 11.
dÍvka roku 2014 – děvčata ve věku 1316 let, 
můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této 
zajímavé soutěže, která bude probíhat v lednu nebo 
únoru 2014.

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 za
hrady a součástí je také sociální zařízení. Informace 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
vaničkování - OS ČČK nabízí plavání dětí od 6 týd
nů do 1 roku
Kde: Středisko volného času – TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646, 
tel.: 777 627 440, mail: plavanicck@seznam.cz 

nabídku zájmových kroužků na školní rok 2013-
2014 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků  v kanceláři TYMY nebo na 
stránkách www.tymycentrum.cz
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měsíc v tYmY
dětský parlament v Holešově 
zasedal na radnici

V úterý 17. září se uskutečnilo první zasedání 
Parlamentu dětí a mládeže města Holešova v no
vém školním roce. Zúčastnili se ho zástupci všech 
3 základních škol a rovněž zástupci středních škol, 
které jsou na území našeho města. Jednání se ko
nalo v zasedací místnosti městského úřadu. 

v Holešově se opět připojili 
k evropskému dni bez aut 

Středisko volného času – TYMY ve spolu
práci s městem Holešov, Vyšší policejní a Střední 
policejní školou Holešov, BESIP a ČČK uspořáda
lo také v letošním roce branně bezpečnostní akci 
Den bez aut. Ta se uskutečnila 20. září na hřišti na 
Novosadech. Akce byla určena žákům 1. stupně 
všech tří holešovských škol. Děkujeme všem, kteří 
se na této akci podíleli – městu Holešov, MŠ Slu
níčko, ČČK, policejní škole, BESIPU, Centru pro 
seniory Holešov za zapůjčení invalidního vozíku. 
Mimořádný dík patří firmě Nestlé Česko, závodu 
Sfinx Holešov za poskytnutí sponzorského daru 
ve formě cukrovinek. 

Mgr. Jarmila Vaclachová

Holešov podpořil charitativní 
sbírku „ srdíčkové dny“

V Holešově se již tradičně uskutečnily pod
zimní Srdíčkové dny, které několikrát do roka 
vyhlašuje nadace Život dětem. Sbírka probíhala 
od 16. 9. do 20. 9., celkem se podařilo získat část
ku 7000 Kč. Děkuji všem pracovníkům SVČ – 
TYMY, dále žákům 9. B 3. ZŠ v Holešově a vedení 
školy za podporu této sbírky.  Poděkování si za
slouží také všichni, kteří přispěli do sbírky zakou
pením magnetků s  obrázky zvířátek, plastových 
srdíček a přívěsků s žetony do nákupních vozíků.  

Výtěžek z  těchto Srdíčkových dnů je určen na 
pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou 
stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, 
zejména maminek. Z  výtěžku sbírky budou za
koupeny rehabilitační a zdravotní pomůcky, inva
lidní vozíky, zdravotní kočárky.

mezinárodní certifikát dofeaward
získaly dvě dívky z tYmY

26. září 2013 se konalo v  Praze slavnost
ní předání certifikátu Mezinárodní ceny vévo
dy z  Edinburghu /DofEAward/. Tato slavnost 
se uskutečnila v  prostorách barokního refektá
ře Emauzského kláštera. Zúčastnilo se jí okolo 
stovky mladých lidí z celé České republiky. Mezi 
účastníky byly také dvě dívky ze Střediska volného 
času – TYMY Holešov, a to Erika Barreto a Ka
rolína Vaclachová. Obě úspěšně splnily bronzový 
stupeň této mezinárodní ceny. 

tYmY UspoŘádalo 2. Ročník BěHU 
Za svatým václavem

Sváteční sobotní odpoledne 28. 9. 2013 pro
běhlo v TYMY stylem symbolické oslavy svatého 
Václava, patrona českého státu. V souvislosti s tím
to státním svátkem se TYMY rozhodlo uspořádat 
v pořadí již 2. ročník tzv. Běhu za svatým Václa
vem. Závodili závodníci všech věkových kategorií, 
včetně maminek s  kočárky a dědečků s  batolaty.  
V cíli na ně čekala sladká odměna přímo z rukou 
nefalšovaného „svatého Václava“, který na tento 
závod pečlivě dohlížel. Všem závodníkům velké 
díky za jejich bojovnost a sportovního ducha.

všetulský jarmark doprovázela
dobrá nálada a sluníčko

5. října se uskutečnil Všetulský jarmark, 
který byl součástí oslav 655. výročí založení obce 
Všetuly a 125. výročí otevření základní školy ve 
Všetulích. Návštěvníci si mohli zakoupit tradiční  

dřevěné výrobky, hračky, píšťalky, také výrobky 
z medu, různé bylinky a potraviny ze zdravé vý
živy, výrobky z patchworku a nechyběly také tra
diční cukrovinky a perníková srdce. Pro děti při
pravili pracovníci TYMY dětské dílny. Za odměnu 
byl pro děti připraven skákací hrad, vláček Paci
fik a děti se také mohly projet na voze taženém 
koňmi, svézt se na poníkovi a navštívit také živý 
zookoutek se zvířátky. Děkujeme všem návštěv
níkům Všetulského jarmarku a také všem spon
zorům, díky kterým byla většina atrakcí pro děti 
zdarma a děti si tak mohly do sytosti vychutnat 
jízdu vláčkem, koňským spřežením i skákací hrad.
Děkuji také všem „trhovcům“, kteří se našeho jar
marku zúčastnili.

poděkování za přípravu oslav 
výročí všetul

Ve dnech 4. až 6. 10. 2013 proběhly oslavy 
655. výročí založení obce Všetuly a 125 let od 
otevření všetulské školy. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se na přípravě i organizaci těchto oslav 
podíleli: městu Holešov, Středisku volného času – 
TYMY, Vladanu Daňkovi, folklórnímu sdružení 
Hlahol, D6, Castellu, Nestlé, vinotéce Zlaté Bobu
le, zahradnictví Andrýskovi, paní Jiřině Šaškové, 
Haně Stehlíkové, Miroslavu Olšinovi, Romanu 
Hyánkovi, Jiřímu Loučkovi, Jindřichu Konečné
mu, Zdeně Machalové, manželům Hutěčkovým, 
Rudolfu Seifertovi, Evě Miláčkové. Nesmím za
pomenout poděkovat také Aničce Hrubé, byla to 
právě ona, která před sedmi lety ziniciovala pří
pravu oslav výročí Všetul a díky které se každo
ročně od roku 2008 koná vždy první neděli v mě
síci říjnu mše za Všetuly. Vzhledem k tomu, že se 
paní Anička oslav letos nemohla osobně zúčastnit, 
navštívili jsme ji u ní doma a předali jí pozdravy 
od všech účastníků oslav, což ji moc potěšilo. Paní 
Aničce držíme palce a přejeme jí hodně sil, opti
mismu a pevné zdraví. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka 
Jana Češková, pedagog TYMY
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sociální oBlast, fiRmY

Philipp Kneisl se zabýval výrobou tzv. kan
dytů, tedy tvrdých bonbonů. Po jeho smrti v roce 
1883 vedla dílnu, která se rozrostla na malou 
továrnu, vdova Alžběta. V  roce 1900 pak firmu 
předala synům Philippovi a Rudolfovi. Ti o šest 
let později zakoupili nové stroje a začali vyrábět 
pamlsky z vlastní čokolády, pro jejíž výrobu vozili 
kakaové boby z Hamburku.

Kromě čokoládových a kakaových novinek 
už tenkrát holešovská továrna vyráběla tzv. ruské 
a mokka karamely. Na poutích se také dobře pro
dávalo vydatné „žužu“, barevné řezané kousky 
nebo figurky z želatiny odlévané do všemožných 
formiček. A právě někdy v této době začal příběh 
legendy zvané lentilky. Bratři totiž zakoupili dra
žovací kotle a začali vyrábět cukrem obalované 
čokoládové pecičky.

Závod Kneisl vyráběl více než dvacet druhů 
karamelových dropsů. Každým rokem na konci 
léta se továrna chystala na výrobu vánočních ko
lekcí, která zahrnovala vše od kartonáže vlastních 
krabic až po zabalení posledního bonbonu do 
barevného celofánu. Plné ruce práce měli zaměst
nanci i na Velikonoce. 

150 let závodu sfinX
Letos je to právě 150 let, kdy okresní úřad města Holešova zaregistro-
val živnost místního podnikatele Philippa Kneisla, ze které se postup-
ně stal prosperující závod SFINX.

Továrničku sevřenou upro
střed městské zástavby už neby
lo možné dále rozšiřovat, a tak 
Rudolf Kneisl začal na polích při 
obci Všetuly, těsně za Holešovem, 
stavět novou továrnu, která byla 
dokončena v roce 1910. Místo pro budoucí továr
nu nebylo vybráno náhodou. V  jejím sousedství 
totiž už po mnoho let prosperoval cukrovar, který 
skýtal záruku spolehlivých a levných dodávek klí
čové suroviny.

Již od dob zakladatele provází výrobky této 
továrny značka se symbolem mocné sfingy. V roce 
1912 byl jako ochranná známka zaregistrován ná
zev SFINX a logo s vyobrazením egyptské sfingy. 
Autorem této značky byl na počátku 50. let bývalý 
zaměstnanec a podnikový výtvarník Karel Minařík. 

Generace pracovníků, inspirovány touto 
symbolikou, dokázaly vybojovat a uhájit místo 
cukrovinek na trhu od náročných začátků až po 
současnost.

1863 Philipp Kneisl zakládá domácí dílnu 
 s krámkem

1910 do provozu uvedena hlavní budova nové 
továrny

1946 Kneislovi odcházejí do Německa
1948 továrna znárodněna 
1992 privatizace
1999 závod se stává součástí Nestlé Česko s. r. o.
2000… soustřeďuje se zde většina linek na bon

bony (z Prahy, Szerense, Leicesteru  
a později i z Maryše Rohatec)

v  pátek 4. 10. do našeho závodu zavítala 
velmi vzácná návštěva, kterou byla pravnuč-
ka syna Philippa kneisla. Přijela s  manželem, 
synem a snachou. měli jsme pro ně připrave-
ný program, který začínal zhlédnutím filmu  
o sfinxu, prohlídkou historických fotek, pokra-
čovalo se exkurzí výrobními prostory a poté ná-
sledovalo občerstvení, při kterém nám manželé 
behrenson vyprávěli o rodině kneisl. 

SFINX Holešov je specializovaným závodem společnosti Nestlé Česko 
s. r. o., zaměřeným na výrobu nečokoládových cukrovinek, především pod 
značkami JOJO a BON PARI. Taktéž je „domovem“ tradičních cukrovinek 
jako jsou HAŠLERKY s tradicí sahající do roku 1920, a LENTILKY, jejichž 
původ lze sledovat až do roku 1907.

Za uplynulých 20 let v rámci Nestlé prošel závod výraznou moderni
zací a investicemi v řádu až stovek milionů korun ročně. Poslední moderní 
linkou je MOGUL 3 na výrobu želatinových výrobků, která byla spuštěna 
na jaře letošního roku. Investice za 150 milionů Kč tak doplnila kapacitu 
závodu a posílila i export. 

Závod má 480 pracovníků a denně vyrábí v průměru 60 t cukrovinek, 
z čehož více než polovina je určena na export do řady zemí: od Slovenska 
přes Polsko, Rusko až po Británii, USA a Austrálii. 

Závod je držitelem kombinované certifikace ISO řady 9000, 14000, 
22000 a OHSAS 18000, potvrzujících vysoký standard řízení kvality, ochra
ny životního prostředí, bezpečnosti výrobků a v neposlední řadě bezpečnos
ti a ochrany zdraví při práci. >>>

sfinX Holešov - aktuálně



20 Holešovsko

>>> K samotné registraci došlo 30. 11. 1863 
= 150 let na tehdejším okresním úřadě města Ho
lešova, když zaregistrovali Kneislovu živnost na 
výrobu tzv. kandytů – tvrdých bonbonů. 

k  tomuto významnému jubileu jsme pro 
naše zaměstnance připravili následující akce:

1) První velkou dvoudenní akcí (31. 8 –  
1. 9.) byl „den otevřených dveří“ pro zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky. 

Jak tento krásný a zároveň náročný víkend 
probíhal?

Z bezpečnostních důvodů byl provoz ve vý
robě po dobu návštěv pozastaven. Představu o 
tom, jak vznikají jednotlivé druhy výrobků, si ale 
návštěvníci mohli udělat při zhlédnutí filmu nato
čeného za chodu všech strojů.

Druhá část již probíhala přímo v provozu, 
kde naši milí a zkušení průvodci z řad zaměstnan
ců téměř 40 minut představovali výrobní zařízení. 
Prohlídka vždy končila ve školicí místnosti, kde 
sličné hostesky zvaly k ochutnávce výrobků. Ze 
všech nabízených druhů zaujala nejvíce novinka, 
plněné marshmallow. Dalším žádaným výrobkem 
byly toffo karamely a mezi dětmi to jednoznačně 
vyhrály lentilky. 

Po degustaci sladkostí se návštěvníci mohli 
přesunout na dvůr závodu nebo do prostor jídel
ny, kde byly kromě dětského koutku připraveny 
také nejrůznější atrakce a soutěže pro děti i do
spělé. 

Během víkendu prošlo závodem 1530 ná
vštěvníků, přičemž každý návštěvník u nás ušel  
2 km a musel zdolat 358 schodů.

Spokojenost všech bylo možno vyčíst z očí  
a byla vyjádřena i slovy. V takových podmínkách 
se  práce stávala zábavou a na únavu nikdo nemy
slel.  Členy realizačního týmu (viz foto) po celé 
dva dny neopouštěla dobrá nálada, úsměv na tváři  
a společně odvedli profesionální práci.

2) V sobotu 21. 9. proběhl zábavný den v du
chu indiánského léta pro zaměstnance a jejich děti.

3) Na pátek 18. 10. plánujeme „den otevře
ných dveří“ pro dodavatele.

4) A jako závěrečné ukončení 150. oslav bude 
pro zaměstnance a jejich partnery  

  1. PLES ZÁVODU SFINX, který se uskuteč
ní 16. 11. v holešovském zámku.

Holešov (JZ)  Významné životní jubileum 
 102 let  oslavila v  minulých dnech obyvatel
ka centra pro seniory a druhá nejstarší občanka 
Holešova paní Anežka Šipulová. V  doprovodu 
ředitelky CpS Holešov Ivany Bozděchové ji přišli 
navštívit a pogratulovat k narozeninám oba mís
tostarostové města. Paní Šipulová se sice již pohy
buje hlavně na invalidním vozíčku, ale jinak se těší 
dobrému zdraví, životní optimismus jí nechybí  
a dokonce oběma pánům rozdávala ještě rady 
do života. O její životní cestě pohovořila ředitel
ka CpS: „Paní Anežka Šipulová se narodila 2. 10. 
1911 v  Oseku nad Bečvou, kde žila do svých 21 
let. Pochází z pěti sourozenců, matka jí zemřela již  

představitelé města pogratulovali
nejstarší obyvatelce cps Holešov

v  7 letech. Po absolvování obecné školy začala 
sloužit u bohatých lidí a doma se starala o hospo
dářství. Později pracovala ve zlínském Svitu, pak 
v domácnosti. S manželem žila ve Zlíně do 94 let. 
Po jeho smrti odešla do pečovatelského domu 
v  Hulíně. V  CpS Holešov bydlí od června 2012. 
Měla dvě děti, syna a dceru. Syn již zemřel. Má tři 
vnuky, jednu vnučku a sedm pravnuků. Starala se 
o ně až do svých 85 let. Měla ráda rodinný život  
ráda vařila, pekla, prázdniny trávila s rodinou na 
chatě. Také měla ráda ruční práce  pletla, šila, vy
šívala obrazy a ubrusy. V současné době jezdí s do
provodem na invalidním vozíku do parku, má ráda 
vystoupení s živou hudbou a společenské aktivity.     

V  týdnu od 30. 9. do 4. 
10. 2013 pořádala Charita 
Holešov ve spolupráci s  Dia
konií Broumov humanitár
ní sbírku šatstva. Sbírka se 
konala v  prostorách budovy 
Českého zahrádkářského sva
zu v  Holešově. Občané měli 

možnost od 8 h do 16 h po celý týden donést pro 
ně již nepotřebné věci. Přinášeli velké množství 
nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, kabelky, lát
ky, domácí spotřebiče, nádobí a jiné a počet na
sbíraných věcí předčil naše očekávání. Dárci také 

úspěšná humanitární sbírka šatstva
přispívali finančně na úhradu nákladů spojených 
s dopravou nasbíraných věcí do Broumova. 

Za  Charitu Holešov bych chtěla poděkovat 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do pod
zimní sbírky šatstva, a taktéž našim třem ochot
ným dobrovolnicím (paní Kadlíkové, Matyášové 
a Gajové), které přinesené věci třídily a skládaly 
do krabic a pytlů. Tuto práci a pomoc poskytují 
již téměř celé desetiletí a patří jim za to velký dík.

Poděkování patří také Českému zahrádkář-
skému svazu v  Holešově, který zcela bezplatně 
zapůjčil již po několikáté své prostory pro účely 
shromažďování šatstva, a také p. Grossovi, který 

pro nakládku nasbíraného šatstva uvolnil z veřej
ně prospěšných prací 8 párů silných rukou.

A na závěr ještě důležitá informace pro ob
čany, kteří se na nás obraceli ohledně sběru pytlů 
před domy. Je nasnadě, že souběžně s humanitár
ní sbírkou šatstva pořádanou Charitou Holešov 
probíhal „sběr oblečení“ pořádaný jistou firmou. 
(Občané, na základě informace z  letáčku, mohli 
před domy nechat pytle s  oblečením, které pak 
následně měly být touto firmou odváženy.) Ráda 
bych upozornila, že tato akce NENÍ akcí Charity 
Holešov a nemá s ní NIC SPOLEČNÉHO. 

Leona Čapková, Charita Holešov
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spolkY, politické stRanY

Dne 3. listopadu se uskuteční již druhý roč
ník úspěšné akce „Hubertský den“ v  Holešově. 
Organizátory jsou myslivecká sdružení z  hole
šovského mikroregionu pod vedením zkušených 
zakladatelů této akce  MVDr. Z. Miklíka a Ing. F. 
Fuita. Hubertský den by měl být oslavou a propa
gací práce myslivců z  Holešovska v  oblasti péče 
o zvěř, ochrany zvěře a jejího biotopu, udržování 
mysliveckých tradic a výchovy veřejnosti ke klad
nému stavu k přírodě. Program Hubertského dne 
bude jako v loňském roce:
• veřejné myslivecké vytrubování na náměstí Dr. 

E. Beneše

pozvánka na Hubertský den v Holešově
•  slavnostní průvod myslivců – členů všech zú

častněných MS s trofejemi a zvěří
•  slavnostní troubená a zpívaná Svatohubertská 

mše sv. ve farním kostele v  Holešově (Svato
hubertská mše Bdur P. Vacka a J. Selementa, 
hrají Trubači Střední lesnické školy Hranice a 
Holešovští trubači, zpívá Holešovský chrámový 
sbor)

•  pohoštění zúčastněných, venkovní přehlídka 
psů, trofejí, stánky s mysliveckými potřebami

•  výstava uměleckých a řemeslných předmětů 
s mysliveckou tematikou, kroniky mysliveckých 
sdružení, trofejí

Holešovsko – Letošní celoročně aprílové po
časí a jeho vrtochy nám přinesly nejedno překva
pení a podobně nemile připravilo neobvykle těžké 
podmínky pro pořadatele i účastníky „Holešovské 
padesátky rusavskými kotáry...“. Tyto pochody  
a cyklovyjížďky organizuje místní Klub českých 
turistů a každoročně čeká účastníky nejen milé 
vzájemné setkání v sokolovně, ale jsou nachystá
ny trasy pro pěší od 10 do 50 kilometrů a trasy pro 
cyklisty na 25 a 50 km a jedna chuťovka pro „vr
chaře“ v délce také 50 km. Letošní účast ovlivnilo 

• společný myslivecký oběd s hosty 
• „myslivecké zábavy“ v  prostorách internátu 

Vyšší policejní a Střední policejní školy Mini
sterstva vnitra Holešov  – vědomostní soutěže, 
vytrubování, myslivecká „latina“, zvyky, obyčeje

Záštitu nad Hubertským dnem převzal 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák  
a starosta města Holešova Pavel Svoboda. Akci 
významně finančně podpořil Zlínský kraj, město 
Holešov a dále soukromí sponzoři. 

kb

počasí ohrozilo Holešovskou padesátku
nejen počasí s deštěm a chladem – nejvíce ve stále 
studeném rusavském údolí  ale v některých mís
tech také těžký terén. Přesto ti, co se na trasy vy
dali, jistě nelitovali a udělali i něco pro své zdraví.

Při letošní holešovské padesátce členové klu
bu a přátelé popřáli dlouholetému vlastivědnému 
aktivistovi a milovníkovi našeho kraje Arnoštu 
Pospíšilovi k  významnému jubileu a holešovské 
turisty čeká příští rok další významná událost. 
Samostatná turistická organizace  Klub českých 
(později československých) turistů  byla v Ho

lešově založena v roce 1914. Klub pořádal výlety  
a zájezdy, pečoval o údržbu zřícenin hradů (např. 
Lukov) a dbal na kvalitu turistického značení  
v Hostýnských vrších. Turistický odbor v dnešní 
podobě vznikl na jaře 1957 jako odbor TJ Tat
ran. První ročník pochodů (původně na 100 km) 
začal v roce 1961 a od r. 1970 je vždy se startem  
i závěrem v Holešově. Je to „Holešovská padesátka 
rusavskými kotáry“ i s dálkovými jízdami cyklo
turistů (od r. 2001). 

R. Seifert

„přijďte k volbám...“
Snad od všech zástupců politických stran 

a hnutí slyšíme a čteme, že je důležité jít volit.  
A skutečně je. V každých volbách vždy o něco 
jde a v době „polistopadového vývoje“ nemluvě.

Je zcela pochopitelné, že jsou lidé znechu
cenï politiky a požadují změnu. Těch různých 
kauz i pseudokauz bylo v  poslední době po
žehnaně a média si je navíc pěkně živila. V této 
situaci si snad každý položí onu otázku. A když 
bolestně dospěje ke kladnému rozhodnutí, po
tom začíná přemýšlet, koho volit. První se nabí
zejí nová hnutí a strany, u kterých se opětovně 
věří, že konečně přichází něco prospěšného. Je 
to ale obrovská sázka na nejistotu a riziko špat
né zkušenosti z minulých let např. s legendární
mi „Véčkaři“ a jejich propojením na byznys. Tak 
se vkrádá myšlenka zůstat při volbě zaběhnu
tých stran. Což doporučuji...

Ono se totiž i něco povedlo. Státní zadlu
žení kleslo z 5,8 % HDP pod 3 %. To je velmi 
důležité – tedy nezadlužovat se (a to i ve městě 
a rodině). Vládní opatření sice nestačila vést 
k  zásadnímu ekonomickému růstu, ale máme 
nejnižší míru chudoby v EU, jednu z nejnižších 
nezaměstnaností a investoři nám věří stejně 
jako Rakousku. Kromě toho je důležitá stabilita 
a dodržování tradičních hodnot, lidských práv, 
důstojnosti jednotlivce i nepodléhání jednodu
chým polarizačním řešením. Tedy respektovat, 
ctít a podporovat aktivitu občanů. 

Proto doporučuji kandidátku TOP 09 
S podporou Starostů.

Rudolf Seifert
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Ing. Pavel Karhan

Proč kandiduji?
Zklamali mě stávající poslanci napříč všemi politickýmim stranami.

Proč kandiduji za KDU-ČSL ?
•	 Po	prohraných	volbách	v	roce	2010	ji	opustili	všichni	prospěcháři.	 	
		 Prospěcháři	jsou	hrobníci	každé	politické	strany(a	společnosti)
•	 KDU-ČSL	je	stranou	s	tradicí,	stranou	založenou	na	úctě	k	člověku,		
	 na	úctě	k	práci	a	hodnotám	z	ní	vzniklých,	na	úctě	k	demokracii	.
•	 KDU-ČSL	je	stranou		PRAVICOVOU	uznávající	solidaritu	s	potřebnými.
•	 KDU-ČSL	je	stranou	demokratickou,	stranou	se	stálou	a	širokou		
	 členskou	základnou.	Ta	je	zárukou	stabilní	politiky	prosazující		
	 dlouhodobé	cíle.
•	 KDU-ČSL	jee	protipólem	nových,	stále	vznikajících	(a	zanikajících)		
	 politických	stran,		které	oslovují	již	jednou	či	vícekrát	oklamané		 	
	 voliče	s	novou	nadějí,	ale		s	jediným	cílem	-zajistit	prospěch	svým		
	 zakladatelům.

Volte KDU-ČSL

Pohledný,	 sympatický,	 pracovitý	 a	 prostovlasý	 nekuřák	
VŠ	51/187/78	se	závazky,	se	smyslem	pro	humor	hledá	
voliče.			       zn. Jen vážně
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 POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
 PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
 BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
 ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
 VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
 ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM

volby  2013  –  s  lIdmI  Pro  lIdI
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu Čr

ProGram Pro budoucnost
volte   č. 21

volebnÍ ProGram ksČm – vaŠe JIstota

Dne 12. října 2013 pořádal Oddíl sportovní 
střelby SKP Holešov soutěž ve střelbě z velkorážní 
pušky s puškohledem na mizivé cíle do 300 me
trů. Zahájení provedl předseda oddílu sportovní 
střelby a místostarosta městského úřadu pan Bc. 
Chmelař, který zahájil soutěž a popřál soutěžícím 

podzimní cena odstřelovačů

dobrou mušku a krásný pobyt v  našem městě. 
Soutěže se zúčastnilo 35 závodníků z  celé České 
republiky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to 
kategorie libovolná puška a standardní puška. 
Soutěži přálo i počasí, i když střelba se poněkud 
opozdila z důvodu, že padla mlha a nebylo možno 
střelbu zahájit podle plánu. Všechno bylo včas do
hnáno a pak bylo počasí to pravé střelecké. V ka
tegorii libovolná puška zvítězil Skalický Vladimír 
z  SSK Sedlnice nástřelem 451 bodů, na druhém 
místě se umístil Pavel Staněk z OSSSKP Holešov 
nástřelem 448 bodů a jako třetí byl Kučák Lukáš 
ze zásahové jednotky Brno nástřelem 435 bodů. 
V  kategorii standardní puška zvítězil Pavel Sta
něk z OSSSKP Holešov nástřelem 444 bodů, na 

druhém místě se umístil Kučák Lukáš ze zásahové 
jednotky Brno nástřelem 413 bodů a jako třetí byl 
Jiří Horák z  OSSSKP Holešov. Soutěžilo se i ve 
střelbě dvojic a tam se v kategorii libovolná puška 
na prvním místě umístila dvojice složená z OSS
SKP Holešov a zásahové jednotky Brno Staněk 
Pavel a Kučák Lukáš nástřelem 883 bodů, na dru
hém místě byla dvojice složená z  SSK Sedlnice  
a SSK Police nad Metují  Skalický a Janda ná
střelem 839 bodů a jako třetí byla dvojice složená 
z SKP Rakovník a CZ Uherský Brod  Lenz a Slin
ták nástřelem 814 bodů. Vítězové obdrželi pěkné 
poháry a dvojice medaile.

Jozef Tóth

koUpím les
I s pozemkem, posudek zajistím.
Platím hotově.

tel.: 603 275 476; lesnik.r@email.cz
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www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Stačí jednou zavolat!

  až 5O OOO Kč  měsíční splátky

  na dobu 8 a 13 měsíců  hotovost až do domu

  nejvýhodnější podmínky v regionu 

k49-60x70_personal_CB.indd   1 11.06.13   15:43

V úterý 1. 10. 2013 se konal 6. ročník turnaje 
mladších žáků „O pohár Josefa Smýkala“. Hrálo se 
na obou polovinách hřiště ve Všetulích. Na každé 
polovině hrálo pět mužstev, každý s každým. Ve 
skupině A zvítězil FC Fastav Zlín, na 2. místě SK 
HS Kroměříž, 3. FC Viktoria Otrokovice, 4. SFK 
Holešov, 5. FK Šternberk.

Ve skupině B zvítězila SK Sigma Olomouc, 
na 2. místě SK Baťov, 3. SK Bošovice, 4. Elko 
Holešov a na 5. místě Spartak Hulín. Dále se hrá
lo o umístění: o 9. místo Šternberk – Hulín – 1:4; 
o 7. místo SFK Holešov – Elko Holešov – 0:1;  
o 5. místo Otrokovice – Bošovice – 2:1; o 3. mís
to Kroměříž – Baťov – 4:0. v  turnaji zvítězilo 
mužstvo sk sigma olomouc, které porazilo Fc 
Fastav Zlín 1:0.  Nejlepším brankářem 6. ročníku 
 Marek Čtvrtlík z Olomouce; nejlepší střelec – Jiří 
Štefka z Baťova.

v Holešově proběhl již 6. ročník turnaje mladších žáků 
„o pohár josefa smýkala“

Nejlepší hráč – Lukáš 
Hrdlička ze Zlína. Vítězo
vé jednotlivých ročníků: 
1. ročník – 1. C Přerov; 
2. ročník – FC Tescoma 
Zlín; 3. ročník – SK Sigma 
Olomouc; 4. ročník – SK 
Sigma Olomouc; 5. ročník 
– FC Fastav Zlín; 6. roč
ník – SK Sigma Olomouc. 
Všem zúčastněným předal 
poháry, diplomy a odměny 
Josef Smýkal, kterému také 
děkuji za finanční podporu 
a zajištění celého turnaje.

Ladislav Linda
trenér mladších žáků 

Holešov

Mažoretky z Holešova si na své konto připsa
ly další evropský úspěch. Své kvality potvrdily na 
Mistrovství Evropy mažoretek svazu NBTA Eu
rope, které se konalo 4.–6. října 2013 v norském 
olympijském městě Lillehammer. Na tento ev
ropský šampionát se nominovaly dvě holešovské 
sólistky – Lenka Smýkalová (vicemistr ČR 2013 
– junior mladší) a Nikola Zlámalová (II. vicemistr 
ČR 2013 – junior starší). Obě naše reprezentantky 
předvedly kvalitní výkony, které zabodovaly nejen 
u diváků, ale především i u poroty. V konkurenci 
s dívkami z  osmi zemí Evropy získala v  koneč
ném hodnocení v mladší juniorské kategorii sólo 

Holešovské mažoretky zabodovaly 
na mistrovství evropy v norsku

s rekvizitou lenka smýkalová 4. místo. Ve starší 
kategorii si odvezla 3. místo a titul II. vicemistry-
ně evropy sólistka nikola Zlámalová. Za tímto 
úspěchem stojí nejen pečlivá příprava obou děvčat 
a trenérek, ale také silná podpora ze strany rodičů 
a našich fanoušků.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nemalý
mi částkami přispěli na tuto akci  městu Holešov  
a Zlínskému kraji. Velmi si vážíme vaší podpory.

Fotografie a video ze soutěže najdete na 
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz.

Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov

Fc slovácká sparta spytihněv - 
sFk elko Holešov a 1:0 (0:0) 
Sestava: David Bakala, Jaroslav Zlá
mal, Martin Charuza, Milan Rou
balík, Radek Sedlařík (65. Tomáš 
Košina), Stanislav Mrhálek, Marek 
Lukáš (74. Vojtěch Matulík ), Andrij 
Lomaka, Tomáš Münster, Roman 
Pumprla, Kristián Řehák.
sFk elko Holešov b - tJ Hlinsko p. 
H. 5:0 (2:0), góly: Plachý 3, Hlobil 2.
sFk elko Holešov b - tJ moravan 
kostelec u H. b 3:0 kontumačně, 
hosté se k utkání nedostavili
dorost
Fk bystřice p. H. - sFk elko Holešov 3:4 (0:2), 
góly: chovanec 2, vedra, doležel.
Benedikt Šuba, Dušan Chovanec (56. Jan Zaple

sfk elko Holešov
13. 10. 2013

tal), Jan Kadlčík, Daniel Kuchár (66. Patrik Javo
ra), Vojtěch Sklenář (61. Daniel Matuška), Tomáš 
Petrskovský, Tomáš Beránek (61. Samuel Marek), 
Roman Holík, David Kováč (56. Daniel Horák), 
Ondřej Vedra, Martin Doležel. 
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Holešov, brno: Letní prázdniny už před ně
jakou dobou skončily a nám se rozeběhla další 
část sezóny oddílu juda SKP Holešov. A k našemu 
překvapení velice svižně a zajímavě. Na nezájem 
dětí si rozhodně stěžovat nemůžeme, protože se 
nám počet malých judistů oproti první půlce roku 
téměř ztrojnásobil, což už je na nás dva trenéry 
celkem slušné sousto, a to hlavně proto, že chce
me, aby si děti z tréninku odnesly i něco nového, 
a proto je potřeba se jim téměř individuálně věno
vat. Z  toho důvodu jsme se rozhodli ukončit le
tošní nábor, takže případní zájemci musí vydržet  
a zkusit to zase po Novém roku. 

A aby nebyla řeč jen o trénincích, tak máme 
za sebou už i první soutěž podzimní části. Ta se 
konala v Brně, kde své síly změřila naše mláďa
ta a mladší žáci se stejně starými judisty z jiných 
oddílů nejen brněnského okolí, ale dokonce i ze 
zahraniční Bratislavy. V  první řadě musím vy
zdvihnout výkon Lukáše Adamušky, který sice 
skončil na bronzovém stupínku, ale jeho projev 
se mi jevil ze všech nejlepší, což korunoval nád
herným hodem technikou ogoshi, za kterou by 
se nemusel stydět ani zkušený judista. Kuba Ha
nák sice při svém prvním startu poněkud vyděsil 
podivným rozběhem na svého soupeře, nicméně 
potom se vše vrátilo do starých kolejí, jeho projev 
se zlepšil a odvezl si zaslouženou zlatou medai
li. Se stříbrem se musel spokojit David Dvorník, 

ZaHájení podZimní seZÓnY skp jUdo Holešov

Naše stádečko… krapet se nám rozrostlo.

který prohrál jediný zápas, a to právě s  Kubou. 
Dalšími stříbrně umístěnými byli Pavel Brázdil  
a Jirka Pohančeník, který měl ke svému prvnímu 
soutěžnímu vítězství tentokrát velmi blízko, když 
prohrál jen na pomocný jeden bod. Máme tu i dva 
bramborové judisty, kterým se zas tolik nezadaři
lo, a to Kuba Šváb a Roman Teplíček. Ale jak se 
říká „každý den není posvícení“ a příště to určitě 

bude lepší, protože já moc dobře vím, že umí víc, 
než co nám ukázali. Na závěr už jen klukům po
přeji další úspěchy a krásné hody na následujících 
turnajích a našim nováčkům, aby vytrvali a moh
li se brzo přidat k  této partě závodníků, protože 
právě jejich více či méně úspěšná vystoupení jsou 
odměnou nejen pro ně samé, ale i pro nás trenéry.

Martin Břeň

výsledky turnajů dfk Holešov
tj chvalčov – dfk Holešov: 1:1 (1:0)
sestava:  Gábina Lipková – Ema Jiroušková – Te
reza Pospíšilíková – Klára Turečková – Zuzana Te
sárková  Jan Pospíšil – Sára Illéšová – Beáta Ko
tasová – Karolína Smýkalová – Eliška Pospíšilová.

dfk Holešov – sk Žeranovice:
12:0 (7:0)
sestava: Gábina Lipková – Zuzana Tesárková – 
Ema Jiroušková – Tereza Pospíšilíková – Jan Po
spíšil – Sára Illéšová – Klára Turečková – Bety Ko
tasová – Kája Smýkalová – Tomáš Láník. branky: 
8 Illéšová, 3 Pospíšil, 1 Láník.
dfk Holešov – Baťov 1930: 1:0 (0:0)
sestava: Kasalová, Jiroušková, Pospíšilová, Foj
tová, Pospíšilíková, Víznerová, Dětská, Stolářová, 
Hovořáková, Zichalová, Rybenská.
branka: Kamila Dětská.
nejlepší hráčky: Kamila Dětská a Míša Fojtová.

valašské klobouky – dfk Holešov  
2:0 (0:0)
sestava: Kasalová – Jiroušková, Fojtová, Kozlan
ská, Pospíšilíková – Víznerová, Dětská, Zichalová, 
Lipková – Illéšová, Hovořáková. nejlepší hráčka: 
Kamila Dětská.
tj Žalkovice – dfk Holešov
0:3 (0:1)
sestava: Kasalová, Rybenská, Pospíšilová, Kozlan
ská, Fojtová, Jiroušková, Zahradníčková, Zichalo
vá, Pospíšilíková, Lipková, Hovořáková.
střídaly: Illéšová, Víznerová.
branky: 2 Lipková, 1 Hovořáková.

Mgr. Svatava Ságnerová
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PŮJČÍME VÁM NA COKOLIV 
 

VYŘÍZENÍ PŮJČKY DO 48 HODIN 
HOTOVOST AŽ DOMŮ 

TÝDENNÍ SPLÁTKY 
OSOBNÍ PŘÍSTUP 

SPLATNOST MAXIMÁLNĚ 56 TÝDNŮ 
MAXIMÁLNÍ SERVIS 

 
TEL. 774 549 175 

 

odvoZ a ekologická likvidace
aUtovRaků

včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku na mÍstě

tel.: 777 550 621, 608 749 219
autovrakoviště třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak 
vyplatíme 1000,- kč

sFk elko Holešov - tJ návojná 5 : 2 (3 : 1)
další utkání na vítězné vlně. Úvod pro nás 

začal nečekaně dobře, už ve 3. minutě našel David 
Kováč ve skrumáži před brankou Honzu Zapletala 
a ten svým prvním gólem v této sézóně zvýšil naše 
sebevědomí. Hosté sice po čase vyrovnali a měli 
chvílemi i územní převahu, ale svou letošní fantas
tickou produktivitu opět prokázalo naše mužstvo. 
Ve druhém poločase hra pokračovala ve stejném 
tempu, ale skórovali jsme zase my, když David Ko
váč se štěstím zakončil přihrávku Dana Kuchára. 
Hostům se sice podařilo snížit, ale definitivní teč

sfk elko Holešov dorost
ku obstaral Dušan Chovanec v závěru utkání. 
Dorost opět vyhrál díky nadšenému a bojovné
mu výkonu a zřejmě k překvapení všech vede 
zatím tabulku bez ztráty bodu. Dnes je potře
ba vyzvednout výborný výkon Dana Matušky, 
Dušana Chovance, Honzy Zapletala a v útoku 
neúnavného Romana Holíka a Daniela Horáka. 
Pochvalu ovšem zaslouží i zbytek týmu včetně 
střídajících hráčů. Góly Holešova dávali: Jan 
Zapletal; Ondřej Vedra; Roman Holík; David 
Kováč a Dušan Chovanec.

Pavel Kováč 

Začátkem srpna se zúčastnil Jirka Svak závo
du série 4X ProTour v Jablonci. Závod této série se 
na území ČR jel poprvé v historii, a i když se Jirka 
specializuje spíše na klasické sjezdy, tento závod si 
nenechal ujít. 

Rozdíl mezi fourcrossem a sjezdem je hlavně 
v počtu jezdců na trati. Ve 4X, jak už název napo
vídá, jedou čtyři jezdci najednou, z toho dva vy
padávají a dva postupují dál, kdežto ve sjezdu jede 
jezdec sám a  bojuje pouze s časem. Další rozdíl je 
i v trati, sjezd se jezdí převážně lesem na přírod
ním terénu, zhruba 3–4 minuty. 4X trať je kratší 
(cca 40 vteřin) plná uměle vytvořených překážek, 
převážně skoků a klopených zatáček. Na jablo
necké trati se pořadatelé opravdu vyřádili. Trať 
navrhoval mistr světa Tomáš Slavík, a proto pat
řila k těm nejtěžším tratím na světě. Kromě sko
ků, které v „profi sekci“ měřily až 12 metrů, čekal 

4X protour jablonec
na jezdce i netradiční průjezd po zdi, známý spíš 
z freestyle disciplín. 

Před sobotním závodem ještě probíhala pá
teční kvalifikace, před kterou měli jezdci pouze 
hodinu a půl vypsaného oficiálního tréninku, aby 
stihli natrénovat náročnou dráhu. Jirka to zvládl 
a i s menší chybou obsadil v kvalifikaci 41. místo. 
V sobotu ještě proběhl jeden trénink pro jezdce, 
kteří postoupili, slavnostní zahájení a v pět hodin  
start závodu. Jirka bohužel vyfasoval do první roz
jížďky silnou čtyřku, ve které startovali německá 
jednička Aiko Geler a Michal Měchura, který to 
nakonec dotáhl na páté místo. Ale i tak bral Jirka 
44. místo a spoustu zkušeností. 

Martin Hoferek
Foto JBC

Tradiční podzimní soutěž základních a  střed
ních škol – okresní kolo v přespolním běhu  pro
běhlo ve čtvrtek 3. října v biatlonovém areálu na  
Bedlině  v Bystřici p. H. Výborně připravené tratě 
a zázemí celé soutěže, kvalitní sportovní výkony 
a souboje atletek a atletů až na cílovou pásku – to 
vše bylo k  vidění po celé dopoledne; škoda jen, 
že mrazivé počasí, které se sneslo o předcházejí

okresní kolo v přespolním běhu vyhráli hoši 
z holešovského gymnázia

cí noci na celé Kroměřížsko, poněkud limitovalo 
účast škol a jejich žáků. Tato soutěž je organizo
vána za podpory Asociace školních sportovních 
klubů ČR, BK Tour a Zlínského kraje; utkávají se 
zde týmy dívek a hochů ve čtyřech věkových ka
tegoriích. V družstvu může závodit až šest běžců 
a součet umístění nejlepších čtyř vytvoří celkový 
výsledek týmu. Holešovské gymnázium tentokrát 

zastupovalo druž
stvo chlapců, které 
se skvěle dokázalo 
vypořádat s  absen
cí některých svých 
členů – hoši běželi 
v  potřebném počtu 
čtyř a dosáhli skvě
lého umístění – po
prvé se jim podařilo 
v  okresním přeboru 
zvítězit a postoupit 
do krajského kola, 
které proběhlo na 
tomtéž místě 9. října! 
Závodní pole od za
čátku opanovali Ond
řej Sedláček a Michal 
Králík, diktovali tem

po celého závodu a suverénně zvítězili; jejich vý
kon podpořili i Jakub Urbiš a Ivo Navrátil. Všem 
patří poděkování za skvělou reprezentaci školy  
a města Holešova. Výsledky závodu středních 
škol: hoši  –  1. Gymnázium Ladislava Jaroše Ho
lešov; 2. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž;  
3. VPŠ a SPŠ MV Holešov.

Mgr. Svatava Ságnerová
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vlastivěda

výstavy v roce 2014. výzva ke spolupráci
MKS Holešov–Městské muzeum 

a galerie v Holešově připravují na pří
ští rok 2014 dvě výstavy, které si kladou 
za cíl připomenout přímo osobnosti  
a události z historie našeho regionu.

V  dubnu bude zahájena výsta
va Českoslo venské legie 1914–1920  
a legionáři z Holešovska.

Na základě putovní výstavy za
půjčené Československou obcí legio
nářskou chceme připomenout osudy 
legionářů z  Holešovska, vypuknutí  
1. světové války, první vystoupení le
gionářů, ale i osudy vojáků z  rakous
kouherských zákopů. Znáteli něko
ho z našeho regionu, kdo měl svého příbuzného 
v legiích nebo v RU vojsku, kdo vlastní a byl by 
ochoten zapůjčit na zmíněnou výstavu následující 
předměty, prosím předejte mu naši prosbu. Zají
mají nás: osobní věci vojáků, legitimace, vyzna

menání, drobné upomínkové předměty, diplomy, 
dekrety, části uniforem, výstroj a výzbroj, dobové 
noviny, drobné tisky, pohlednice. V  neposlední 
řadě jsou pro nás klíčové příběhy samotných le
gionářů a vojáků.

V září by měla být otevřena výsta
va 100 let od krajinské hanácko-valaš-
ské výstavy v Holešově 1914–2014. 

Cílem této výstavy bude připome
nout největší a nejambicióznější výstav
ní akci Holešovska, které dala impuls 
pro rozvoj města, ale kvůli vypuknutí 
I. světové války byla zároveň symbolem 
jedné končící epochy. Na tuto výstavu 
potřebujeme kromě fotografií a řady 
upomínkových předmětů také předmě
ty pojící se s vystavovateli – s jejich na
bízeným zbožím, průmyslovými výrob
ky. Zajímají nás také spolky a osobnosti, 
které se výstavy účastnily.

Aby se nám podařilo důstojně při
pomenout zmíněná výročí, je k oběma výstavám 
nezbytná spolupráce holešovské veřejnosti. Děku
jeme proto předem za jakoukoliv pomoc.

Mgr. Ondřej Machálek
správce muzea, kurátor sbírkových fondů

Skvělá práce muzejního kurátora a předse
dy Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Ondřeje 
Machálka a jeho týmu z řad pracovníků knihov
ny i členů vlastivědného kroužku přinesla další 
ovoce v podobě vynikající výstavy o životě, díle 
a odkazu Rudolfa Janovského, zahájené slavnost
ní vernisáží dne 17. září ve studovně Městské 
knihovny. Nyní už polozapomenutá osobnost 

další výstava o významné osobnosti Holešova
Rudolfa Janovského byla pro 
holešovskou společnost po
jmem zejména v první třetině 
20. století. Vedoucí  Spořitel
ny města Holešova, oceněný 
za věrné služby čestným titu
lem „vrchního ředitele“, pat
řil kolem první světové války 
k  významným vlastivědným 
pracovníkům našeho města,  
který se specializoval zejména 
na archeologii a národopis. 
Zdatně v této oblasti pomáhal 
vůdčím osobám holešovské 
vlastivědy a společenského 
života, jako byl P. Pavel Kva
snička či prof. Ladislav Jaroš. 

Jeho rozsáhlá archeologická sbírka dodnes tvoří 
základ podsbírky Archeologie Městského muzea 
v  Holešově. Z osmi dětí, které R. Janovský měl  
a z nichž se dospělosti dožilo sedm, vzešlo několik 
rodů, z nichž rodina Vomelova a v další generaci 
Vávrova zůstala věrna Holešovu do dnešních dní 
a dodnes  v pravnucích R. Janovského a jejich ro
dinách ovlivňuje výrazně náš veřejný a kulturní 

prostor. 26 členů rodin potomků Rudolfa Janov
ského se zúčastnilo vernisáže výstavy a krásně tak 
ukázali kontinuitu odkazu tohoto významného 
Holešovana, čestného občana našeho města.

Úhelným kamenem vernisáže byla prezen
tace nové publikace „Rudolf Janovský – výjimeč
ná osobnost“, která vychází z  diplomové práce  
Mgr. Radky Pilařové. Publikace vyšla v rámci již 
tradiční Knihovničky Holešovska, a i když nepři
náší mnoho nového, je poctivou snahou navršit 
velké množství materiálů mapujících a dokumen
tujících život a dílo Rudolfa Janovského. Obsahu
je opravdu mimořádný objem faktů a informací, 
vždyť jen poznámkový aparát a přílohy tvoří třeti
nu stodvacetistránkové knížečky!

Výstava věnovaná Rudolfu Janovskému je 
otevřena během otvírací doby Městské knihovny, 
tedy od úterý do čtvrtka, a potrvá do 29. listopa
du. A nezbývá než si přát, aby se výstavy věnované 
jubilujícím osobnostem našeho města staly tradi
cí naší muzejní a vlastivědné činnosti a podařilo 
se uspořádat obdobné akce i na počest velikánů 
holešovské vlastivědy – v nejbližší době nás čeká 
jubileum prof. Zdeňka Stojana!

kb

Při odstraňování původní valounové dlažby, 
která vznikla pravděpodobně současně s  výstav
bou zámku za Jana hraběte z Rottalu a její rozsáh
lé zbytky se nacházely cca 25 cm pod současným 
povrchem nádvoří, se pod touto dlažbou objevilo 
podloží, které, jak je zřejmé, bylo ukryto lidským 
očím prakticky od doby výstavby současné budo
vy zámku. A protože toto podloží obsahuje zákla
dy a konstrukce řady zajímavých objektů, přistou
pil Archeologický ústav Brno k tzv. orientačnímu 
archeologickému výzkumu, který zdokumentoval 

výkopy na nádvoří holešovského zámku
průběh odkrytých konstrukcí, ale nezasáhl do 
hloubějších vrstev, které budou pod novou dlaž
bou konzervovány zase pro další generace. V sou
časnosti je průzkum ukončen a čeká se na vypra
cování příslušných zpráv.

Předběžně se zdá, že pod povrchem nádvoří 
jsou zachovány především trasy „trativodů“, které 
odvodňovaly nádvoří a zřejmě i střechy – okapy 
nádvorní části. Tyto cihelné trativody byly vybu
dovány až po původním zadláždění nádvoří, byly 
tedy do nádvoří „prokopány“, a to buď za Fran

tiška Antonína z  Rottalu v  polovině 18. století, 
nebo i později. U křídla současného zámku, které 
obsahuje hlavní vchod do zámku, zasahují zhruba 
do třetiny plochy nádvoří základy a tzv. substruk
ce starších staveb – část je cihlových a pocháze
jí pravděpodobně z renesančního žerotínského 
či lobkovického zámku, výrazná je půlkruhová 
cihlová zeď, která snad vymezovala točité schodi
ště, část je kamenných a může pocházet ze stře
dověku, kdy zde stál pravděpodobně šternberský 
hrad, který nahradil raně gotickou tvrz.   >>>
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>>> Všechny zdi v této části jsou ale značně sub
tilní, představují tedy zbytky vnitřních objektů, 
nikoliv obvodových zdí či hradeb.

Velmi zajímavé jsou mohutnější kamenné 
základy nároží zřejmě rozsáhlejší budovy, na
cházející se v  rohu nádvoří, svíraném křídlem 
s velkým sálem a křídlem vedoucím do zahrady. 
Toto nároží je obrácené směrem k předpokláda
nému renesančnímu zámku a jeho určení je zatím 
záhadné. Nedaleko něj se našla jakási „čočka“ – 
prohlubeň, obsahující zbytky středověké kerami
ky. Podle předběžné interpretace Mgr. J. Štětiny 
z Národního památkového ústavu může tento po
zůstatek mohutného zdiva navazovat na obdobné 
pozůstatky staveb, zasahujících v  této rovině do 
dna zámeckého příkopu, obráceného k  Holajce,  
a mohlo by se tedy jednat o pozůstatky původní 
gotické tvrze, která se v dalších stavebních fázích 
postupně rozšiřovala směrem k městu (ke kostelu).

V  rohu nádvoří, svíraném křídlem zámku 
s velkým sálem a  křídlem s hlavním vchodem, se 
znovu objevila stará zámecká studna. Ta zřejmě 
sloužila již ve středověku, ale i v  době relativně 
nedávné byly jejím středem vedeny trubky vodo
vodu. Tato studna bude na nádvoří přiznána – její 
vyústění na nádvoří bude pojato jako pískovco
vá obruba přikrytá mříží a vnitřek studny bude 
osvětlen. Vedle studny, rovnoběžně se zámeckým 
křídlem s velkým sálem, byla objevena při výko
pech cihlová chodba. Její výška je přes 2,5 metru, 
šířka skoro 2 metry. Chodba začínala, jak dosvěd
čují zbytky zdiva, někde v současné arkádě napro
ti zadnímu vchodu do úřadovny městské policie 

a směrem k  zahradě pozvolně 
klesala. Její klenba, nacházející 
se cca 1,5 metru pod povrchem 
na úrovni kašny, se propadla  
a tak byla chodba objevena. Byla 
vydlážděna plochými kameny 
a zřejmě vedla do sklepní míst
nosti, která se mohla nacházet 
někde pod zahradním křídlem 
zámku – při orientačním výko
pu buldozerem ale nebylo na
lezeno její pokračování, takže 
se dále buď sesula, nebo byla 
v dřívějších dobách odstraněna. 
Tato chodba byla předběžně da
tována do doby před výstavbou 
současného zámku, tedy někdy 
k počátku 17. století.

Při odkryvu nádvoří bylo 
nalezeno také několik kamenných architektonic
kých prvků, které patřily do starších fází – a to 
zřejmě v  renesančním slohu. Je to zejména dřík 
hladkého sloupu a potom záhadný, velmi zhruba 
opracovaný kámen, ze kterého vystupuje rovněž 
kulatý sloup. Ale podle tehdejších zvyklostí by měl 
sloup vycházet z  opracované patky, což v  tomto 
případě není, může se tedy jednat o nedokončený 
polotovar. Kamenné artefakty budou umístěny do 
přízemních prostor zámku a v budoucnu obohatí 
sbírky holešovského muzea.

Nečekané je, že se na nádvoří nachází rela
tivně velmi malý počet drobných předmětů – na
lezlo se několik úlomků keramiky, z nichž většina 

ale propadla shora a je datovatelná do 19., resp. 
18. století. Pár střepů snad ze století 15. se našlo ne
daleko onoho tajemného nároží u křídla s velkým 
sálem. Vzhledem k tomu, že renesanční zámek byl 
několikrát vojensky dobýván během třicetileté vál
ky (Valachy, císařskými, Švédy), nemluvě o vojen
ských akcích za doby Šternberků a jejich hradu, je 
záhadné, že se nenašly žádné pozůstatky z válečné 
činnosti – kulky, šipky, zlomky zbraní, přezky ře
menů apod. Ale nelze vyloučit, že tyto předměty 
jsou umístěny ještě hlouběji a zatím jsme se k nim 
nedostali. Takže opět musíme konstatovat, že ho
lešovský zámek si svá tajemství ještě stále uchoval.

kb

Od 1. května až do 30. září 2013 si návštěvníci 
mohli zdarma prohlédnout s vyškolenými průvod
ci nejen oba kostely, ale letos vůbec poprvé i kapli 
sv. Kříže ve Smetanových sadech. 

kostel nanebevzetí Panny marie navštívilo 
za dobu pěti měsíců 1 997 osob, z  toho 51 cizin
ců. Zájemci byli seznámeni se stručnou historií 
chrámu, prohlédli si podrobně interiér hlavní lodi, 
Černou kapli, zrestaurované oltáře v  pravé boční 
lodi a absolvovali výstup k varhanám. 

V kostele sv. anny se prohlídky uskutečnily 
podruhé a návštěvnost byla o něco málo vyšší než 

oba kostely a nově i kaple sv. kříže zpřístupněny veřejnosti
v loňském roce. Celkem 1 337 osob, z toho 16 ci
zinců, si vyslechlo informace o historii kostela a tri
nitářského řádu a dále absolvovalo prohlídku inte
riéru kostela, pěti bočních oltářů a kaple sv. Kosmy 
a Damiána s rozsáhlou nástropní malbou svatých.  

V  letošním roce se prvně naskytla možnost 
prohlédnout si spolu s  průvodcem kapli sv.  kří-
že. Prohlídky se konaly každou sobotu odpoledne 
a této možnosti využili především místní obyvate
lé. Velká většina z nich se do kaple dostala vůbec 
poprvé ve svém životě. Tuto unikátní pohřební 
kapli postavenou v polovině 17. století si prohlédlo 

223 zájemců, z toho 5 cizinců. Průvodce je sezná
mil s  historií kaple a přiblížil jednotlivé biblické 
výjevy, které se vztahují k poslednímu soudu a jsou 
namalovány na stěnách kaple.

Prohlídky místních církevních památek se 
staly již pevnou součástí nabídky, kterou město Ho
lešov poskytuje návštěvníkům a zájemcům o kul
turní prožitek. Průvodci nejen že popisují vzhled 
interiérů, ale  napomáhají porozumět významům 
jednotlivých náboženských symbolů. Návštěvník 
následně začne vnímat daný prostor úplně jinak, 
než jak byl doposud zvyklý. Z  toho důvodu jsou 
prohlídky vhodné zvláště pro místní obyvatele, 
kteří mají tyto památky denně „na očích“.

Komentované prohlídky obou holešovských 
kostelů budou opět pokračovat v pravidelném ví
kendovém intervalu od 1. května 2014. 

Radka Pilařová 
Římskokatolická farnost Holešov, www.farnost.biz
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v Holešově proběhlo sportovní klání evropských rozměrů 
>>> Pokračování ze str. 1
Tento třídenní turnaj, kterého se zúčastnilo 11 
mužských družstev a 8 ženských družstev z celé Ev
ropy (celkový počet účastníků okolo 160), proběhl 
na sportovišti miniaturgolfu MGC Holešov (areál 
bývalého letního kina). Stát se pořadatelem a do
slova hnacím motorem tak velkolepé akce je jistě 
velká čest, ale i zodpovědnost. Vedle hráčských  
a organizačních zkušeností pořadatele je bezespo
ru zárukou spokojenosti a dobrých výsledků všech 
účastníků turnaje kvalitně připravené hřiště včetně 
veškerého zázemí, které akce takových rozměrů 
vyžaduje. Dnes již víme, že průběh turnaje nic ne
narušilo, nezklamalo ani počasí a hráčům se v Ho
lešově i na sportovišti  moc líbilo. Fotoreportáž ze 
slavnostního zahajovacího ceremoniálu, samot
ného turnaje i vyhlášení vítězů přinášíme v  sekci 
aktuality na www.holesov.cz. Unavený, avšak s vý
sledkem jistě spokojený organizátor a prezident 
MGC Holešov Ing. Radek Doležel nám odpověděl 
na několik laických otázek.

kolik času vyžaduje příprava takového tur-
naje mezinárodních rozměrů a jak to, že se usku-
tečnil právě v Holešově?

 Přípravu takové akce většinou zajišťuje tým 
50 lidí. Vzhledem k tomu, že tento tým jsem neměl 
k dispozici, věnoval jsem se přípravě celé akce in
tenzivně více než rok, některé kroky jsem dokonce 
učinil již v  roce 2010. To, že se turnaj uskutečnil 
právě v Holešově, souvisí s mým působením v pre
zidiu Českého minigolfového svazu, kdy jsem si 
podal kandidaturu na uspořádání této mezinárod
ní akce a uspěl jsem.

Jaké podmínky musí splňovat sportoviště 
- areál minigolfu, kde se akce odehrává? kolik 
času a jakou sumu peněz jste věnovali jeho pří-
pravě? Jaká je finanční nákladnost akce, pokud 
nám to můžete sdělit?

V první řadě musí mít hřiště tzv. mezinárod
ní certifikát, který uděluje mezinárodní světová 
federace WMF na základě inspekce, která kontro
luje stav hřiště, zda splňuje mezinárodní pravidla. 
Dále je nutné, aby hřiště bylo otestované na ná
rodní úrovni, tzn. že by zde měly být uskutečněny 
všechny úrovně soutěží, které v dané zemi mohou 

být. Co se týká finanční náročnosti, je těžké o tom 
hovořit a ještě těžší to spočítat, ale když beru v po
taz i ubytování všech zúčastněných, pak lze říct, 
že obrat celé akce se pohyboval okolo 1,5 milionu 
korun.

Popíšete v  krátkosti systém hry? kdo se 
stal vítězem turnaje? Jsou družstva rozdělená na 
mužská a ženská? Jaké odměny byly určeny pro 
vítěze? 

Systém hry je velmi jednoduchý, všechna 
družstva absolvují každý hrací den 3 okruhy. Muž
ské týmy mají 6 hráčů plus jednoho náhradníka, 
ženské týmy mají 3 hráčky plus jednu náhradnici. 
Třetí finálový den hraje už pouze šest nejlepších 
týmů mužů i žen.  Vítězem mužských týmů se stal 
švédský tým Uppsala BGK a v ženách to byl němec
ký 1. MGC Mainz. Vítězové obdrželi poháry, me
daile a diplomy a také putovní poháry, které musí 
po roce vrátit.

vedle startovného, které si určitě zúčastnění 
hráči hradí, vás jistě podpořili i sponzoři. kdo 
z nich si zaslouží váš největší dík?

Hlavními sponzory či podporovateli akce bylo 
město Holešov a Zverimex u minigolfu, bez těchto 
dvou partnerů by nebylo možné tuto akci uspořá
dat, ale samozřejmě díky patří i ostatním partne
rům a podporovatelům akce: Zlínskému kraji, fir
mě JACOM, firmě Arles, obci Přílepy, Městskému 
kulturnímu středisku, mikroregionu Holešovsko, 
firmě Intea servis a dalším.

máte z turnaje nějaký speciální, třeba i emo-
tivní zážitek? Jak jej hodnotíte ze strany pořada-
tele a jak jej zhodnotili samotní hráči?

Upřímně řečeno, z mé pozice hlavního orga
nizátora jsem neměl příliš času ani sledovat vlastní 
zápolení mezi týmy, ještě že jsem měl na starosti 
výsledkovou tabuli a sledoval jsem zápolení při 
zapisování výsledků. Nicméně odezvy hráčů všech 
států byly velmi pozitivní a moc se jim u nás líbilo. 
Dokonce člen předsednictva mezinárodní světové 
federace chtěl od nás vysvětlení, jak je možné na 
tak malém prostoru s tak nízkým počtem organi
zátorů tak perfektně uspořádat takovou meziná
rodní akci.

v minulém čísle jste zmínil, že hráči přijeli 
do Holešova ve čtrnáctidenním předstihu, aby 
zde mohli trénovat. takovýto počet lidí ubyto-
vaných v Holešově jistě nemálo pomohl i zdejší 
podnikatelské sféře.    

Doufám, že ano.  Škoda jen, že zdejší ubytova
cí kapacity nejsou větší, řada týmů musela dojíždět 
například do Kroměříže či Přerova.

Jak již zmínil starosta města Holešova Pavel 
svoboda, nabídli jste občanům Holešova a širo-
kého okolí nevšední, historicky první a neopako-
vatelnou příležitost divácké účasti na sportovním 
klání špičkových hráčů mezinárodní úrovně. 
mohlo to být zdrojem inspirace pro mnohé tímto 
sportem doposud „nepolíbené“ jedince přede-
vším z  řad mládeže. Jsou těmto případným zá-
jemcům o tento sport dveře vašeho klubu mGc 
Holešov otevřeny, přijímáte nové členy?

Ano, samozřejmě, a těším se, že na jaře se ob
jeví mnoho mladých zájemců o tento sport z Ho
lešova a okolí. Jedna hráčská generace již odrostla, 
tak uvidíme, kdy se objeví další.

Čeho byste chtěl osobně i organizačně 
v tomto sportu ještě dosáhnout? existuje pro vás 
ještě vyšší meta?

Pro hřiště, které jsem vybudoval v  bývalém 
letním kině, šlo o nejvyšší možnou mezinárodní 
akci, která šla zde uspořádat. Vyšší metou by bylo 
uspořádání mistrovství Evropy či světa. To ale, bo
hužel, není možné. K  tomu bychom potřebovali 
mít dvě různá hřiště minigolfu vedle sebe. Samo
zřejmě rád bych někdy takovýto areál vybudoval, 
nicméně to není v silách jednotlivce, jak tomu bylo 
v případě hřiště v letním kině. Samozřejmě pokud 
by se takový areál podařilo vybudovat například 
z dotací z evropských fondů, myslím, že pak by bylo 
v  mých silách uspořádat několik těchto význam
ných mezinárodních akcí za sebou.  Nicméně nyní 
bych se rád ještě také věnoval své sportovní kariéře 
a rád bych také získal nějakou medaili z MS či ME.

Přeji vám do budoucna mnoho dalších tre-
nérských i osobních úspěchů.

Děkuji.
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

K významným datům novodobé historie měs
ta Holešova patří 24. a 25. říjen 1913. 

V těchto dnech se právě před 100 lety uskuteč
nilo slavnostní otevření a posvěcení nově postave
ného domu katolického spolku „Sušil“, který vzni
kl r. 1910 sloučením Spolku katolických tovaryšů  

100 let katolického domu central v Holešově
a mladšího vzdělávacího spolku Hostýn. Původ
ním sídlem spolku byl dům „Na Špici“ na Plačkově 
s vůbec první stálou divadelní scénou ve městě. V 
roce 1912 zakoupil Sušil dům č. 2 – hotel Pokorný 
ve středu města a na jeho místě dal vystavět v le
tech 1912–1913 nový velký spolkový dům Central 
(dnes kino Svět). Kromě restaurace a spolkových 
místností byl zde zřízen i divadelní sál s jevištěm. 
Tam pokračovali ve své divadelnické činnosti 
ochotníci katolického spolku Sušil a později zde 
hráli také divadelníci holešovského Orla a místní 
pobočky Svazu katolických žen a dívek. Při slav
nostním otevření 24. října 1913 uvedli historické 
drama „Quo vadis – Ve znamení kříže“ od Wilsana 
Borella z doby pronásledování křesťanů za císaře 
Nerona. Následujícího dne pak nový spolkový dům 
slavnostně vysvětil jeho protektor Karel princ Ho
henlohe.

Nový dům spolku Sušil se stal po přistavění 
bočního křídla s tělocvičnou (dnes část slouží jako 
herna stolního tenisu, část byla v minulých letech 

zbourána) střediskem všech katolických kulturně 
vzdělávacích spolků a organizací a dále hospo
dářských podniků ve městě: kromě Sušila jednoty 
Orla, Charity, Spolku katolických žen a dívek, Lido
vé jednoty Čs. strany lidové, venkovské Omladiny, 
Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva, 
odboru katolického učitelstva, Lidové akademie, 
Matice cyrilometodějské, Raiffeisenky, rolnické 
Zádruhy aj. Vpředu na náměstí byl Lidový konsum 
a restaurace. Holešovský Orel získal v pozdějších 
letech kinolicenci a od 28. září 1929 pořádal pra
videlná filmová představení. Ve víceúčelovém sále 
Centralu se vedle divadelních a filmových předsta
vení konaly i přednášky, schůze, plesy a další spo
lečenské akce.

Po roce 1948 se musel katolický spolek Sušil 
svého domu Central vzdát a administrativně byl 
zrušen. V dalších letech pak sloužil dům především 
jako městské kino Svět a později pro pořádání růz
ných kulturních a společenských akcí.

Ing. František Rafaja
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▶  Do 27. 10. Letní iluze XI. – velká výstava 
nejen holešovských výtvarníků – zámek 

▶  20. 10. DEN DÍKŮVZDÁNÍ  holešov
ské hody  kostel N. P. Marie (9.30)

▶  20. 10. Házená TJ Holešov  Bystřice 
 p. H. „B“ – hala při 1. Zákl. škole
▶  25. 10. Připomínka vzniku ČSR  památ

ník T. G. Masaryka u gymnázia
▶  25. 10. MARTINA JANKOVÁ  

A COLLEGIUM 1704 – koncert zámek
▶  1. 11. Tajuplný zámek  noční prohlídka 

zámku s překvapením
▶  2. 11. SFK Holešov – Boršice – krajský 

přebor fotbalu – hřiště Střelnice
▶  3. 11. Hubertovské slavnosti a mše sv. – 

setkání myslivců – kostel N.P.M.
▶  5. 11. Koncert Zlín. filharmonie a hol. 

sboru k státnímu svátku  zámek
▶  7. 11. Přednáška  Historický vývoj 

zámecké zahrady v Holešově  studovna 
knihovny

▶  21. 11. Vzpomínkový večer na profesora 
Zdeňka Stojana  studovna knihovny

▶  22. 11. CHUDÁK HARPAGON  hlavní 
role J. Dvořák – sál kina Svět

▶  27. 11. Petr Rímský  koncert folkového 
písničkáře v sala terreně

▶  29. 11. Big Band Josefa Hájka se sólistou 
a hostem Felixem Slováčkem  sál kina 
Svět

▶  29. 11. Bubenický seminář Klaudy Kry
špína  zámek Holešov, New Drive Club

▶  30. 11. Tradiční vánoční trhy; slavnostní 
otevření zámeckého nádvoří; rozsvícení 
vánočního stromu

▶  30. 11. 5. Podzimní ples 1. Základní 
školy  zámek Holešov

kIno svět
▶ KAČENKA A STRAŠIDLA 
  23. 10.  13.15; vstupné 35 Kč 
▶ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA  
  27. 11. – 13.15; vstupné 35 Kč.
▶ RIDDICK  6. 11. – 17.30 a 19.30; 
 vstupné 70 Kč.
▶ PEKLO S PRINCEZNOU 
  18. 12. – 13.15; vstupné 35 Kč. 

 vÝstavy
▶ Rudolf Janovský  život, dílo a odkaz  

do 29. 11.  městská knihovna Holešov

Změna programu vyhrazena 
 více www.holesov.info

nádvoří uzavírá další etapu 
obnovy zámku

Holešov  Od podzimu loňského roku probí
há další z dílčích etap opravy zámku. Po náročné 
celkové rekonstrukci krytiny a krovů střechy ze 
strany nádvoří a částečně nad velkým sálem v době 
loňské zimy a jarní obnově fasády je nyní v plném 
proudu zadláždění nádvoří. Tato investice se ná
ročností sice nevyrovná těm výše jmenovaným, ale 
na druhou stranu je také spojena s nemalými pro
blémy. Pokud by si někdo myslel, že se jedná jen  
o položení nějaké dlažby, mýlil by se. Investice pře
sahuje pět milionů korun.

Na počátku byla příprava a nemálo jednání se 
zástupci Národního památkového ústavu (NPÚ),  
a to především o finální podobě povrchů. Památká
ři požadovali umístit na nádvoří mlat. Naopak měs
to z důvodu snahy o co největší komfort využívání 
tohoto prostoru a jeho neprašnost žádalo nádvoří 
zadláždit. Po jednáních i o možném kompromisu 
v podobě kombinací těchto dvou povrchů, nakonec 
zástupci NPÚ ustoupili a dodavatelská firma za
dláždí nádvoří žulovými kostkami (asi 10x10 cm). 
Ty z velké většiny pocházejí z holešovského náměs
tí a dalších ulic a byly uloženy v technických služ
bách. Použitím tohoto materiálu město ušetří další 
výraznou částku. V  průběhu prací a po archeolo
gických průzkumech došlo pak ke  změnám při 
stanovení konečné podoby nádvoří. Prvotní návrhy  
i následné úpravy byly konzultovány s Ing. arch. La
dislavem Pastrnkem a jím také zapracovány.

O archeologických nálezech na nádvoří píše 
na jiném místě Holešovska Ing. K. Bartošek, ale na 

podnět města bude centrální kašna obdlážděna 
původní „valounovou“ dlažbou. Ta se nacházela 
v hloubce 20 až 30 cm pod předcházejícím po
vrchem, ale ve velké míře byla poškozena mno
ha zásahy a výkopovými pracemi souvisejícími 
s  odvodněním apod. Proto ji již nelze použít 
komplexně  navíc by pohyb na této dlažbě byl 
velmi obtížný. Snahou města je tedy původní 
dlažbu alespoň částečně prezentovat. Její prste
nec kolem kašny navíc bude tvořit i určitou bez
pečnostní bariéru. Druhým neplánovaným prv

kem na nádvoří je přiznání a prezentování 
studny. Ta leží v severozápadní části nádvo
ří a zřejmě od druhé poloviny minulého 
století byla zakryta a nepoužívána. Hloubka 
je asi šest metrů a o její funkčnosti hovoří 
skutečnost, že součástí je 42 m hluboký vrt 
a asi v 11 metrech je vodní sloupec. Dříve 
zasypaná studna byla tedy přeměněna na 
vrtanou a používána. Studna ale bude při
znána jen spíše symbolicky do výše několi
ka desítek centimetrů a zabezpečena želez
nou mříží a také dekorativně osvětlena.

Nedílnou a nemalou investicí v rám
ci zadláždění nádvoří jsou také rozvody 
elektřiny tak, aby bylo možno v  různých 
částech nádvoří postavit pódium a osvět
lení, zajistit provoz zahrádky restaurace  

i dalších zařízení souvisejícími s možností mul
tifunkčního užívání.

Poslední menší investicí související s pro
storem nádvoří je nyní záměr města, aby byl 
zadlážděn i průjezd do zámku (jedná se jen   
o střední pojezdovou část). I zde se setkávají dva 
názory. Zástupci NPÚ požadují návrat předchá
zející dubové dlažby, investor naopak navrhuje 
z  důvodu ekonomických i jisté kontinuity také 
žulovou kostku. Bude se tedy dále jednat. Celý 
prostor nádvoří by pak uzavíraly – stejně jako 
letošní etapu opravy zámku  opravená a do jis
té míry repasovaná vrata a oboje vstupní dveře. 
Na tyto práce zřejmě budou použity zbývající 
finanční prostředky ze sbírky, kterou se Holešo
váci po roce 2005 připojili k obnově naší nejvý
znamnější památky a dominanty města. A jestli 
vše vyjde, na vánoční trhy 30. listopadu společně 
nádvoří i s novou zámeckou restaurací otevřeme.

 Rudolf Seifert


