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Dámy a pánové, 
vážení spoluobčané.
Dovolte mi, prosím, 
abych Vám všem, kteří jste se ve dnech 
10. až 11. října 2014 zúčastnili voleb do 
Zastupitelstva města Holešova, touto cestou 
poděkoval za Váš zodpovědný přístup 
k našemu městu a jeho občanům. 
Současně chci touto cestou poděkovat všem 
šesti politickým subjektům, které se v Ho-
lešově v rámci volební kampaně zúčastnily 
čestného politického soupeření o vedení 
v nejvyšších orgánech města. Vážím si toho, 
že těchto šest uskupení ctilo tradičně pozitivní 
politickou kulturu v našem městě a nesnížilo 
se k nedůstojným praktikám, jichž jsme byli, 
bohužel, svědky v jednom nejmenovaném 
případě i u nás.
Dále chci poděkovat za spolupráci všem svým 
spolupracovníkům a kolegům Městského úřa-
du v Holešově, pracovníkům příspěvkových 
organizací města Holešova (základní školy, 
mateřské školky, městské kulturní středisko, 
Školní jídelna, středisko volného času TYMY 
a MC Srdíčko), pracovníkům obchodních 
společností města Holešova (Technické 
služby s.r.o Holešov, Tepelné hospodářství 
s.r.o. Holešov), dále pak všem společenským 
organizacím 
a spolkům, podnikatelské sféře a dalším, 
kteří se významně podílí na životě a chodu 
našeho města.
Novému vedení města Holešova, které vzejde 
z povolebních vyjednávání a všem Vám přeji 
v následujícím volebním období hodně 
pracovních a osobních úspěchů.

 Pavel Svoboda

K volbám do zastupitelstva přišlo 
v Holešově celkem 48 % voličů

Holešov (JZ) - Celkem překvapivá volební 
účast občanů ve volbách do zastupitelstva obce po-
tvrdila, že voliči v Holešově přišli v hojnějším počtu 
k volbám parlamentním, které se konaly v roce 2013, 
a to je více jak o 10 %. Komunální volby proběhly 
v Holešově bez problémů. Nové vedení radnice a za-

stupitelstvo bude zvoleno na veřejném ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města Holešova. Předpoklá-
dá se, že termínem jeho konání bude pondělí 3. lis-
topadu 2014 a místem kino Svět. 

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích najede-
te uvnitř listu. 

Nejstarší voličkou v  Holešově, která odevzdala svůj hlas do komunálních voleb, je paní Marie Mičková,  
roč. 1910, v listopadu bude mít 104 roků. Volila do přenosné hlasovací urny volebního okrsku č. 3 v sobotu 
10. října, doma v Komenského ulici.

Foto Ing. František  Nevřala, předseda volební komise okrsku č. 3
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Evropské stříbro pro holešovské mažoretky Arabelky
Holešovské Arabelky dokázaly, že patří mezi nejlepší mažoretkové týmy v Evropě. Z chorvatského města Slavonski Brod si přivezly pohár za 2. místo a titul 
Vicemistrů Evropy. Mistrovství Evropy mažoretek svazu NBTA Europe se konalo o víkendu 3. - 5. října a zúčastnilo se jej deset zemí.

Dobrotice - Základní organizace českého svazu zahrádkářů Dobroti-
ce uspořádala na Sádku podzimní výstavu výpěstků ovoce, zeleniny, květin. 
Proběhla také soutěž „Jablko roku“ a soutěž o nejchutnější jablečný zákusek. 
Akce se uskutečnila v poslední zářijový víkend a také díky slunečnému počasí 
ji zhlédlo mnoho návštěvníků. Oku lahodila rozličná květinová a podzimní 

„Naučte draka létat“ 
Podzimní výstava růží, aranžmá z okrasných květin a soutěžních 
výpěstků roku 2014 v zámeckém zahradnictví STELLA v Holešově 

PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVY
Výstava zahrádkářů v Dobroticích - přehlídka ovoce, zeleniny a květin

Arabelky ME 2014 - Slavonski Brod Vicemistr Evropy 2014

aranžmá, která společně s krásně vybarvenými výpěstky zahrádkářů působi-
la jako čarokrásné umělecké dílo, které vytvořila příroda a ruce zahrádkářů. 
Vítězové soutěží si odnesli pěkné věcné ceny. Do další spolkové činnosti pře-
jeme zahrádkářům hodně chuti a úspěchů. 

JZ
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

vzala na vědomí informaci tajemníka městské-
ho úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova  
z 25. srpna 2014;
doporučila zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 446/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 22 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého a upraveného 
návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 
st. 335, zastavěná plocha, o výměře 47 m2, p. č. 248/5, 
zahrada, o výměře 747 m2 a p. č. 248/6, zahrada,  
o výměře 15 m2, vše k. ú. Žopy, dle předloženého  
a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 
p. č. 3765, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků 
p. č. 2951/49, ostatní plocha, p. č. 2951/39, ostatní 
plocha, a p. č. 2951/41, ostatní plocha, vše k. ú. Hole-
šov, dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. 
č. 1946/14, orná půda, o výměře 90 m2, k. ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu.
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků 
p. č. 1938/3, orná půda, p. č. 1946/1, orná půda, a p. 
č. 1946/128, orná půda, o celkové výměře cca 504 m2,  
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. 
č. 1720/11, zahrada, o výměře 159 m2, p. č. 1720/37, 
ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. č. 1726/1, orná 
půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada, o výměře 
38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144 m2, vše k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikos-
ti 16/24 pozemku p. č. 1979/1, orná půda, k. ú. Ho-
lešov, z vlastnictví společnosti REDONA, s. r. o., do 
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 300 Kč/m2;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
prodej městského pozemku p. č. 705/97, zahrada,  
o výměře 184 m2, k. ú. Všetuly, Jiřímu Pozzi za kup-
ní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 12. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. 
prodej městských pozemků p. č. 2780/5, p. č. 2780/6, 
p. č. 2780/7, p. č. 2780/8, p. č. 2780/9, p. č. 2780/10, 
p. č. 2780/11, p. č. 2780/12 a p. č. 2780/13, vše k. ú. 

21. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
8. září 2014, mimo jiné

Holešov, Petru Kopcovi za kupní cenu 300 Kč/m2  
+ náklady s prodejem spojené.
2. prodej městského pozemku p. č. 2780/4, k. ú. Ho-
lešov, Jaromíru Hlavicovi za kupní cenu 300 Kč/m2  
+ náklady s prodejem spojené. Smlouvy musí být uza-
vřeny v termínu do 31. 12. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
prodej částí městských pozemků p. č. 710, ostat-
ní plocha, p. č. 709/1, ostatní plocha, p. č. 705/53, 
ostatní plocha, a p. č. 705/1, ostatní plocha, ozna-
čených v GPL č. 1421-77/2014 jako nový pozemek 
p. č. 705/126, ostatní plocha, o výměře 627 m2, k. ú. 
Všetuly, Liboru Janalíkovi za kupní cenu 1.250 Kč/m2  
+ náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být uza-
vřena v termínu do 31. 12. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
prodej městského pozemku p. č. 628/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 96 m2, k. ú. Holešov, 
Jiřímu a Evě Jandovým za kupní cenu 200 Kč/m2  
+ náklady s prodejem spojené. Na pozemku p. č. 
628/1 bude současně zřízeno věcné břemeno - slu-
žebnost stezky pro pozemky p. č. 628/2, p. č. 628/3, 
p. č. 624 a p. č. 627, k. ú. Holešov. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 31. 12. 2014. Po marném uply-
nutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
I schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. 16/2010 s Ing. arch. Vladimírem Dujkou, Zlín, 
Kamenná 3858, IČ 14639351, na akci „Územní plán 
Holešov“ dle předloženého návrhu.
 II pověřila starostu města Pavla Svobodu a místosta-
rostu města Bc. Jaroslava Chmelaře podpisem tohoto 
dodatku;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
plán společných zařízení v rámci „Komplexní po-
zemkové úpravy v k. ú. Žopy“ dle předloženého ná-
vrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
realizaci plánu společných zařízení komplexních po-
zemkových úprav Žopy - stanovení priorit dle před-
loženého návrhu;
přerušila projednávání zprávy týkající se navýšení 
příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015 na 
100 Kč na jednoho obyvatele dle žádosti Zlínského 
kraje ze dne 8. 6. 2014;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
úplatný převod pozemků z vlastnictví města Hole-
šova do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem třída 
Tomáše Bati 21, IČ 70891320, v souvislosti se stavbou 
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle 
předloženého návrhu; 
schválila uzavření „Dohody o podmínkách prová-
dění údržby“ mezi městem Holešov a Ředitelstvím 

silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, Zlín, 
K Majáku 5001, IČ 70934860 v souvislosti se stavbou 
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle 
předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové orga-
nizace 1. Základní škola Holešov dle předloženého 
návrhu; 
přerušila projednávání zprávy týkající se provedení 
rekonstrukce osvětlení sportovní haly při 1. Základní 
škole Holešov za podmínky financování z vlastních 
zdrojů této příspěvkové organizace.
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
změnu v seznamu vlastníků pozemků v souvislos-
ti s usnesením ZM č. 8/2014 ze dne 25. 2. 2014 a č. 
60/2014 ze dne 24.06.2014 týkající se uzavření smluv 
o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou stav-
bou „Holešovsko sever - kanalizace“ dle předložené-
ho návrhu; 
schválila uzavření smlouvy o přeložce zařízení dis-
tribuční soustavy č. 13002899 v Holešově v ul. Sme-
tanovy sady se společností E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, dle 
předloženého návrhu.
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
„Plán prevence kriminality 2014–2015“ města Hole-
šova dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
rozpočtové opatření města Holešova č. 5/2014 dle 
předloženého návrhu;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve 
výši
- 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holešov, o. s., Ho-
lešov, Bezručova 640, IČ 18188389, na zajištění čin-
nosti mládeže v roce 2014;
- 3.000 Kč Centru pro seniory, p. o., Holešov, Příční 
1475, na uspořádání pétanguevého turnaje.
- 5.000 Kč na podporu darování kostní dřeně, v je-
jímž rámci se uskutečnil 11. 9. 2014 koncert Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR v prostorách VPŠ a SPŠ 
MV Holešov; 
Finanční částky budou čerpány z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova po splnění všech 
povinností určených Statutem Fondu kultury, sportu 
a vzdělávání;
I projednala předloženou dopravně-urbanistickou 
studii ulice 6. května v Holešově-Všetulích. 
II doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
variantu č. 3 této dopravně-urbanistické studie; pro-
jednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí 
rady města za období srpen 2014.

I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Zateplení 3. Základní školy Holešov“ o uchazečích  
v tomto pořadí: 1. RAPOS, spol. s r. o. Holešov, Ne-
rudova 325, IČ 25504487, 2. Pozemní stavitelství  

22. mimořádná schůze Rady města Holešova,
která se konala 16. září 2014, mimo jiné

Zlín, a. s., Zlín, Kúty 3967, IČ 46900918, 3. POZI-
MOS, a. s., Zlín, K Pasekám 3663, IČ 00147389
II starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlou-
vy o dílo s vybraným uchazečem č. 1 společnos-
tí RAPOS, spol. s r. o. Holešov, Nerudova 325, IČ 

25504487. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít 
smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila sta-
rostu města uzavřením smlouvy s dalším uchazečem 
ve vybraném pořadí.
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schválilo předložený a doplněný program jedná-
ní Zastupitelstva města Holešova konaného dne  
22. září 2014;
schválilo ověřovateli zápisu Miroslava Kunce, Li-
bora Lišku a Zdeňka Hlobila;
schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Svata-
va Ságnerová, Bc. Renata Lochmanová a Ing. Pavel 
Karhan;
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení z řádného zasedání Za-
stupitelstva města Holešova konaného 24. června 
2014 a mimořádného zasedání konaného 11. srp-
na 2014;
vzalo na vědomí informaci starosty města o čin-
nosti orgánů města od posledního jednání Zastu-
pitelstva města Holešova;
schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěv-
kové organizace 1. Základní škola Holešov dle 
předloženého návrhu;
schválilo změnu v seznamu vlastníků pozemků  
v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města 
Holešova č. 8/2014 ze dne 25. 2. 2014 a č. 60/2014 
ze dne 24. 6. 2014 týkající se uzavření smluv  
o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou 
stavbou „Holešovsko sever - kanalizace“ dle před-
loženého návrhu; 
schválilo úplatný převod pozemků z vlastnictví 
města Holešova do vlastnictví Zlínského kraje, se 
sídlem třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320, v sou-
vislosti se stavbou „Silnice II/490: Holešov - jiho-
východní obchvat“ dle předloženého návrhu; 
schválilo rozpočtové opatření města Holešova  
č. 5/2014 dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 446/1, ostatní plocha, o výmě-
ře cca 22 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu; 
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků p. č. st. 335, zastavěná plocha, o výměře 
47 m2, p. č. 248/5, zahrada, o výměře 747 m2 a p. č. 
248/6, zahrada, o výměře 15 m2, vše k. ú. Žopy, dle 
předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 3765, ostatní plocha, o vý-
měře cca 90 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého 
návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí měst-
ských pozemků p. č. 2951/49, ostatní plocha,  
p. č. 2951/39, ostatní plocha, a p. č. 2951/41, ostatní 
plocha, vše k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
neschválilo zveřejnění záměru prodeje městské-
ho pozemku p. č. 1946/14, orná půda, o výměře  
90 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
neschválilo zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků p. č. 1938/6, orná půda, p. č. 
1946/1, orná půda, a p. č. 1946/128, orná půda, 
o celkové výměře cca 504 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 159 m2, 
p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. 
č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, 
zahrada, o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, 
o výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu; 
neschválilo úplatné nabytí spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 16/24 pozemku p. č. 1979/1, orná 
půda, k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti RE-
DONA, s. r. o., do vlastnictví města Holešova za 
kupní cenu 300 Kč/m2.

5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo 22. září 2014, mimo jiné

schválilo prodej městského pozemku p. č. 705/97, 
zahrada, o výměře 184 m2, k. ú. Všetuly, Jiřímu 
Pozzi za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prode-
jem spojené. Smlouva musí být uzavřena v termí-
nu do 31. 12. 2014. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
schválilo 1. prodej městských pozemků p. č. 
2780/5, p. č. 2780/6, p. č. 2780/7, p. č. 2780/8, p. č. 
2780/9, p. č. 2780/10, p. č. 2780/11, p. č. 2780/12 
a p. č. 2780/13, vše k. ú. Holešov, Petru Kopcovi 
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené
2. prodej městského pozemku p. č. 2780/4, k. ú. 
Holešov, Jaromíru Hlavicovi za kupní cenu 300 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouvy 
musí být uzavřeny v termínu do 31. 12. 2014. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto 
usnesení platnost;
schválilo prodej částí městských pozemků p. č. 
710, ostatní plocha, p. č. 709/1, ostatní plocha, p. 
č. 705/53, ostatní plocha, a p. č. 705/1, ostatní plo-
cha, označených v GPL č. 1421-77/2014 jako nový 
pozemek p. č. 705/126, ostatní plocha, o výměře 
627 m2, k. ú. Všetuly, Liboru Janalíkovi za kupní 
cenu 1.250 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 12. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost.
schválilo prodej městského pozemku p. č. 628/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 96 m2, k. ú. 
Holešov, Jiřímu a Evě Jandovým za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Na po-
zemku p. č. 628/1 bude současně zřízeno věcné 
břemeno - služebnost stezky pro pozemky p. č. 
628/2, p. č. 628/3, p. č. 624 a p. č. 627, k. ú. Ho-
lešov. Smlouva musí být uzavřena v termínu do 
31. 12. 2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
pozbývá toto usnesení platnost; 
schválilo realizaci plánu společných zařízení 
komplexních pozemkových úprav Žopy - stano-
vení priorit dle předloženého návrhu;
schválilo plán společných zařízení v rámci „Kom-
plexní pozemkové úpravy v k. ú. Žopy“ dle před-
loženého návrhu;
I schválilo 1. revokaci přijatého usnesení  
č. 47/2014 - N 1302, kterým 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo za účelem vyřeše-
ní kritické dopravní situace na 
křižovatce v ul. Palackého - 6. 
května v Holešově úplatné na-
bytí spoluvlastnického podílu 
id. 2/3 pozemku p. č. 70, jehož 
součástí je stavba Všetuly,  
č. p. 127, rodinný dům, na po-
zemku p. č. 70, k. ú. Všetuly, 
LV č. 1705, z majetku Úřadu 
pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových do majetku 
města Holešova za maximální 
kupní cenu 297.000 Kč
2. úplatné nabytí spoluvlast-
nického podílu id. 2/3 po-
zemku p. č. 70, jehož součástí 
je stavba Všetuly, č. p. 127, 
rodinný dům, na pozemku 
p. č. 70, k. ú. Všetuly, LV č. 
1705, z majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 

majetkových do majetku města Holešova za kupní 
cenu 310.000 Kč, a to za účelem vyřešení kritic-
ké dopravní situace na křižovatce v ul. Palackého  
- 6. května v Holešově
3. kupní smlouvu č. UZSVM/BKM/6385/2014-B-
KMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, týkající se nabytí spoluvlastnického 
podílu id. 2/3 pozemku p. č. 70, jehož součástí je 
stavba Všetuly, čp. 127, rodinný dům, na pozem-
ku p. č. 70, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu
II pověřilo starostu města Pavla Svobodu podpi-
sem uvedené smlouvy s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových;
schválilo poskytnutí příspěvku na obnovu mo-
vitých kulturních památek pevně spojených se 
stavbou v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových 
zón Ministerstva kultury ČR Římskokatolické far-
nosti Holešov, IČ 47930217, nám. Dr. E. Beneše 
40, Holešov, a to na:
- restaurování bočního oltáře sv. Anny ve farním 
kostele – 3. fáze ve výši 471.000 Kč,
- restaurování bočního oltáře sv. Jana Sarkandera 
ve farním kostele – 3. fáze ve výši 87.000 Kč,
- restaurování bočního oltáře Zvěstování Panny 
Marie ve farním kostele – 2. fáze ve výši 280.000 Kč,
celkem tedy 838.000 Kč, které město Holešov 
obdrželo od Ministerstva kultury ČR na tento 
účel formou dotace (rozhodnutí MK ČR č.j. MK 
35540/2014 OPP);
schválilo dopravně-urbanistickou studii ulice  
6. května v Holešově-Všetulích dle předloženého 
základního návrhu s upřesněním:
- přemístění zpomalujícího dopravního prvku 
před stanoviště 10.5,
- umístění autobusových zastávek dle základního 
návrhu (jednostranný záliv),
- napojení ulice 6. května na ulici Palackého dle 
varianty 3 (okružní křižovatka).
Zásady pro projektování:
- niveleta chodníku bude maximálně ve výšce 
současného stavu,
- niveleta komunikace bude maximálně ve výšce 
původní kostky,
- výška obrub bude maximálně 80 mm,

- odvodnění území směrem 
od domů ke komunikaci;
schválilo „Plán prevence 
kriminality města Holešova 
2014-2015“ dle předloženého 
návrhu;
vzalo na vědomí předloženou 
zprávu kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Holešova 
týkající se nesplněných usne-
sení za období 2007–2014;
schválilo výplatu odměn čle-
nům výborů Zastupitelstva 
města Holešova za výkon je-
jich funkce v roce 2014 dle 
předloženého návrhu;
Zodpovídá: Ing. František Fuit
Termín: bezodkladně

neschválilo návrh na zadání 
změny projektu parkoviště 
v lokalitě ulice Havlíčkova - 
Školní, řešící vjezd a výjezd  
z tohoto parkoviště.
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vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 8. září 2014;
schválila výplatu odměn členům komisí Rady 
města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2014 
dle předloženého návrhu; 
I neschválila příspěvek Společenství vlastníků 
jednotek v domě č. p. 544 v Holešově na opravu 
kanalizační přípojky
II pověřila vedoucí odboru SÚ a ISÚ prověřením 
průběhu celé této akce a podáním zprávy na příští 
schůzi rady města;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 3680/2  
a p. č. 3533/2 v k. ú. Holešov pro společnost E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společnos-
tí E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Ho-
lešov, Květná - kabel NN, Tech. služby“ dle předlo-
ženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služeb-
nost inženýrské sítě na části pozemku p. č. 975/1  
v k. ú. Všetuly pro společnost E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Všetuly, Sokolská - kabel. příp. NN, Zalabák“ dle 
předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1946/133 
a p. č. 3666/3 v k. ú. Holešov pro společnost E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ28085400, zastoupená společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislos-
ti se stavbou „Holešov, Jarošova - kab. příp. NN, 
Směšný“ dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na části pozemku p. č. 1946/133 
v k. ú. Holešov pro společnost E.ON Distribuce, 

25. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
22. září 2014, mimo jiné

a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Holešov, Jarošova - kab. smyčka NN, Hradilová“ 
dle předloženého návrhu;
schválila příspěvkovým organizacím - 1. Základní 
škola Holešov; - Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace změny finančních 
plánů dle předložených návrhů;
schválila 1. členy komise pro otevírání obálek  
a pro hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou 
zakázkou „Dodávka technologie a související 
montážní činnosti na digitalizaci Městského ka-
merového a dohlížecího systému města Holešova 
– I. etapa“: Pavel Svoboda - předseda, František 
Hrubý, Ing. Tomáš Maceška, plk. Ing. Andrej Ro-
hál, Ph.D., Eduard Dlhopolček, DiS. 
2. náhradníky komise: Mgr. Rudolf Seifert, Bc. Ja-
roslav Chmelař, PaedDr. Zdeněk Janalík, Ing. Bc. 
Martin Novotný, Bc. Roman Zálešák; 
I revokovala usnesení č. 280/2014 - N 3592 ze 
schůze Rady města Holešova, která se konala dne 
25. srpna 2014, týkající se pronájmu části městské-
ho pozemku p. č. 595 o výměře cca 700 m2, ostatní 
plocha, k. ú. Tučapy u Holešova, a
II schválila pronájem části městského pozemku 
p. č. 595 o výměře cca 700 m2, ostatní plocha, k. 
ú. Tučapy u Holešova, Zdeňku Trhlíkovi za cenu  
1 Kč/rok na dobu 15 let;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 5/2014; 
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti 
stezky a cesty na pozemku p. č. 1646, k. ú. Holešov, 
ve vlastnictví města Holešova - právo hospodaření 
2. Základní školy Holešov pro pozemky p. č. 1636, 
p. č. 1635/1 a p. č. 1635/2, k. ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu.
Doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. revokaci přijatého usnesení č. 47/2014 - N 1302, 
kterým Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
za účelem vyřešení kritické dopravní situace na 

křižovatce na ul. Palackého - 6. května v Holešo-
vě úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 
pozemku p. č. 70, jehož součástí je stavba Všetuly, 
č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 70, k. ú. 
Všetuly, LV č. 1705, z majetku Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových do majetku měs-
ta Holešova za maximální kupní cenu 297.000 Kč
2. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 
pozemku p. č. 70, jehož součástí je stavba Všetuly, 
č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 70, k. ú. 
Všetuly, LV č. 1705, z majetku Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových do majetku 
města Holešova za kupní cenu 310.000 Kč, a to za 
účelem vyřešení kritické dopravní situace na kři-
žovatce v ul. Palackého - 6. května v Holešově
3. kupní smlouvu č. UZSVM/BKM/6385/2014-B-
KMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, týkající se nabytí spoluvlastnického 
podílu id. 2/3 pozemku p. č. 70, jehož součástí je 
stavba Všetuly, čp. 127, rodinný dům, na pozemku 
p. č. 70, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;
schválila 1. členy komise pro otevírání obálek  
a hodnoticí komise akce „Ozelenění valu JVO“ dle 
předloženého návrhu
2. revokaci části 2 a 3 usnesení č. 239/2014 ze schů-
ze Rady města Holešova 7. 7. 2014;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace 
ve výši 
- 15.000 Kč Středisku volného času, příspěvková 
organizace, Holešov, Sokolská 70, IČ 75088606, na 
podporu akce „Všetulské dny“ 2014 a rekonstrukci 
kolejiště na modelové železnici, 
- 20.000 Kč Martině Zichalové, bytem Novosady 
1503, jako příspěvek na dopravu invalidního syna 
do speciální školy,
- 5.000 Kč občanskému sdružení Castellum Ho-
lešov, společnost pro obnovení kulturního centra  
v holešovském zámku, u příležitosti připomínky 
10. výročí založení. Finanční částky budou čer-
pány z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města 
Holešova po splnění všech povinností určených 
Statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání.

(red) Anketa měsíčníku Holešovsko, vyhlá-
šená v zářijovém čísle našeho časopisu, se týkala 
názorů čtenářů na úroveň časopisu a na jeho další 
osud. Ankety se zúčastnilo více než pět desítek re-
spondentů. Přinášíme výsledky zpracování jejich 
hodnocení:
1. otázka - Jak hodnotíte úroveň časopisu Hole-

šovsko (hodnocení známkováním jako ve škole 
– od 1 do 5, přičemž jednička je nejlepší, pětka 
nejhorší známka). 

 Výsledek: průměrná známka 2,1

2. otázka – Oznámkujte úroveň jednotlivých rub-
rik časopisu (opět stejný způsob známkování) 

 Výsledky:
- rubrika Město, městský úřad - průměrná 

známka 3,0
- rubrika Kultura - průměrná známka 1,4
- rubrika Sociální oblast, firmy – průměrná 

známka 2,2
- rubrika Sport – průměrná známka 1,7
- rubrika Mikroregion – průměrná známka 1,9

Výsledky ankety Holešovska
- rubrika Školství – průměrná známka 1,7
- rubrika Spolky, politické strany – průměrná 

známka 2,3
- rubrika Vlastivěda – průměrná známka 1,7

3. otázka – Zaškrtněte, jak hodnotíte současnou 
podobu Holešovska 

 a jeho distribuce (rozvoz 
do schránek zdarma) 
oproti předcházející po-
době Holešovska a jeho 
tehdejší distribuci (pro-
dej v trafikách). Výsled-
ky:

- Lepší nyní - 69 %
- Lepší dříve – 23 %
- Stejné – 7 %
- Nevím – 4 %

4. otázka – Souhlasíte 
s požadavkem na zruše-
ní časopisu Holešovsko? 

Výsledky: - Ano – 9 %
 - Ne – 82 %
 - Je mi to jedno – 9 %

Závěry z tohoto anketního průzkumu nechť 
si udělá každý čtenář sám.
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Víkendových voleb do holešovského zastupitel-
stva se zúčastnila téměř polovina oprávněných 
voličů. 

Z 9 715 voličů zapsaných ve volebních seznamech 
odevzdalo v komunálních volbách svůj hlas 4 542 
Holešovanů, což je 46,76 procenta.

Volby v Holešově velmi vyrovnané
Pořadí politických subjektů:
1. KDU-ČSL - 18,98 % - 4 mandáty 
2. Koalice pro Holešov - 16,32 % - 4 mandáty 
3. ANO 2011 - 16,14 % - 4 mandáty 
4. ČSSD - 14,69 % - 3 mandáty 
5. KSČM - 11,92 % - 3 mandáty

6. Sdružení nezávislých Holešovska - 11,82 % 
- 3 mandáty 
7.  ODS - 10,08 % - 2 mandáty 
Všechny kandidující politické subjekty se dostaly 
do zastupitelstva. Rozdíl mezi prvním a posled-
ním byl pouhých necelých 9 procentních bodů, 
přepočteno na mandáty - pouhé dva mandáty.

Volby do Zastupitelstva města Holešova konané
ve dnech 10.–11. 10. 2014    

Název strany Počet 
hlasů Procent Mandátů

1 Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová 18 029 18,98 4

2 Koalice pro Holešov 15 504 16,32 4

3 ANO 2011 15 333 16,14 4

4 Česká strana sociálně demokratická 13 952 14,69 3

5 Komunistická strana Čech 
a Moravy 11 327 11,92 3

6 Sdružení nezávislých Holešovska 11 231 11,82 3

7 Občanská demokratická strana 9 573 10,08 2

Zvolení členové Zastupitelstva města Holešova
(10.–11. 10. 2014)
(seřazeno dle počtu získaných hlasů)   

Pořadí Jméno 
a příjmení Volební strana Počet 

hlasů

1 Rudolf Seifert Koalice pro Holešov 1 268

2 Pavel Karhan KDU-ČSL 1 245

3 Zdeněk Janalík ODS 1 093

4 Jana Slovenčíková Koalice pro Holešov 950

5 Zbyněk Miklík KDU-ČSL 945

6 Jakub Šneidr Koalice pro Holešov 944

7 Jiří Konečný ANO 2011 869

8 František Rafaja KDU-ČSL 867

9 Jaroslav Chmelař ČSSD 846

10 Oldřich Rektořík KDU-ČSL 830

11 Tomáš Nedbal ANO 2011 797

12 Ludvík Urban ČSSD 794

13 Radek Doležel ANO 2011 793

14 Jiří Mikulenka Koalice pro Holešov 777

15 Martin Koplík ANO 2011 757

16 Ludmila Hřeben 
Štaudnerová KSČM 734

17 Libor Liška ČSSD 726

18 Svatava Ságnerová Sdružení nezávislých
Holešovska 698

19 Ivan Manďák KSČM 670

20 Lenka Dúbravčíková Sdružení nezávislých 
Holešovska 662

21 Zdeněk Hlobil KSČM 652

22 Jaromír Tomšů Sdružení nezávislých 
Holešovska 651

23 Pavel Svoboda ODS 544

Volební okrsek č. 1 - Centrum pro seniory   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Koalice pro Holešov 2 276 24,43
2 KDU-ČSL 1 898 20,37
3 ANO 2011 1 433 15,38
4 ČSSD 1 243 13,34
5 ODS 1 179 12,65
6 KSČM 775 8,32
7 Sdružení nezávislých Holešovska 513 5,51

Volební okrsek č. 2 - 1. Základní škola Holešov  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Koalice pro Holešov 1 657 22,25
2 KDU-ČSL 1 315 17,66
3 KSČM 1 136 15,26
4 ČSSD 1 028 13,81
5 ANO 2011 833 11,19
6 Sdružení nezávislých Holešovska 787 10,57
7 ODS 690 9,27

Volební okrsek č. 3 - Základní umělecká škola  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Sdružení nezávislých Holešovska 2 217 17,84
2 KDU-ČSL 2 061 16,58
3 Koalice pro Holešov 2 029 16,32
4 ČSSD 1 945 15,65
5 ANO 2011 1 765 14,20
6 ODS 1 407 11,32
7 KSČM 1 006 8,09

Volební okrsek č. 4 - 2. Základní škola Holešov  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 KDU-ČSL 1 323 19,25
2 ANO 2011 1 156 16,82
3 Koalice pro Holešov 1 070 15,57
4 ODS 1 042 15,17
5 Sdružení nezávislých Holešovska 981 14,28
6 ČSSD 815 11,86
7 KSČM 484 7,04

Volební okrsek č. 5 - Městský úřad v Tovární ulici  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 KSČM 1 579 21,58
2 ANO 2011 1 233 16,85
3 ČSSD 1 156 15,80
4 Koalice pro Holešov 1 066 14,57
5 KDU-ČSL 995 13,60
6 ODS 645 8,82
7 Sdružení nezávislých Holešovska 642 8,78
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Volební účast      

Pořadí Volební místnost Hlasy Procenta Voličů Obálek Okrsek
1 Žopy 4 916 53,81 446 240 12
2 Městský úřad v Tovární ulici 7 316 52,40 647 339 5
3 Základní umělecká škola 12 430 51,76 1080 558 3
4 Količín 2 901 50,17 297 149 13
5 Dům s pečovatelskou službou 11 154 49,49 1075 532 6
6 Středisko volného času 9 015 49,07 864 424 9
7 2. Základní škola Holešov 6 871 47,54 690 328 4
8 Centrum pro seniory 9 317 47,43 934 443 1
9 3. Základní škola Holešov 8 614 46,76 879 411 8
10 Tučapy 2 906 46,48 355 165 10
11 Mateřské centrum Srdíčko 8 824 44,04 990 436 7
12 Dobrotice 3 239 43,75 352 154 11
13 1. Základní škola Holešov 7 446 32,82 1106 363 2

Holešov celkem 94 949 46,76 9715 4542

Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou (Novosady 1597)

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 ANO 2011 2 068 18,54
2 KDU-ČSL 2 004 17,97
3 Koalice pro Holešov 1 834 16,44
4 ČSSD 1 813 16,25
5 Sdružení nezávislých Holešovska 1 479 13,26
6 ODS 1 107 9,92
7 KSČM 849 7,61

Volební okrsek č. 7 - Mateřské centrum Srdíčko  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 KDU-ČSL 1 848 20,94
2 ČSSD 1 615 18,30
3 KSČM 1 340 15,19
4 ANO 2011 1 275 14,45
5 Koalice pro Holešov 1 073 12,16
6 Sdružení nezávislých Holešovska 930 10,54
7 ODS 743 8,42

Volební okrsek č. 8 - 3. Základní škola Holešov  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 ČSSD 1 545 17,94
2 KDU-ČSL 1 367 15,87
3 ANO 2011 1 337 15,52
4 Koalice pro Holešov 1 280 14,86
5 Sdružení nezávislých Holešovska 1 181 13,71
6 KSČM 1 175 13,64
7 ODS 729 8,46

Volební okrsek č. 9 - Středisko volného času   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 KDU-ČSL 2 239 24,84
2 Koalice pro Holešov 1 730 19,19
3 ANO 2011 1 354 15,02
4 KSČM 1 218 13,51
5 ODS 875 9,71
6 ČSSD 816 9,05
7 Sdružení nezávislých Holešovska 783 8,69

Volební okrsek č. 10 - Tučapy   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 KDU-ČSL 1 019 35,07
2 ANO 2011 526 18,10
3 Sdružení nezávislých Holešovska 426 14,66
4 ČSSD 330 11,36
5 Koalice pro Holešov 267 9,19
6 KSČM 196 6,74
7 ODS 142 4,89

Volební okrsek č. 11 - Dobrotice   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 ANO 2011 945 29,18
2 KDU-ČSL 655 20,22
3 ČSSD 459 14,17
4 KSČM 367 11,33
5 Koalice pro Holešov 313 9,66
6 Sdružení nezávislých Holešovska 274 8,46
7 ODS 226 6,98

Volební okrsek č. 12 - Žopy   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Sdružení nezávislých Holešovska 829 16,86
2 KDU-ČSL 794 16,15
3 KSČM 742 15,09
4 ANO 2011 693 14,10
5 ODS 658 13,38
6 ČSSD 657 13,36
7 Koalice pro Holešov 543 11,05

Volební okrsek č. 13 - Količín   

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 ANO 2011 715 24,65
2 ČSSD 530 18,27
3 KDU-ČSL 511 17,61
4 KSČM 460 15,86
5 Koalice pro Holešov 366 12,62
6 Sdružení nezávislých Holešovska 189 6,51
7 ODS 130 4,48
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(red) Na webových stránkách OLAM – Spo-
lečnosti Judaica (www.olam.cz) uveřejnil před-
seda tohoto spolku, Jiří Richter, Otevřený dopis 
starostovi města. Jeho autorkou je členka OLAMu 
a židovské obce Brno dr. Miriam Havelková, která 
jej po vytisknutí srpnového čísla Holešovska za-
slala vedení města a redakci Holešovska. Doporu-
čujeme všem zájemcům, aby si dopis v originále 
přečetli na webových stránkách OLAMu – jen ve 
stručnosti – pisatelka polemizuje s kladným hod-
nocením právě proběhlého ročníku Festivalu 
židovské kultury na stránkách Holešovska, ze-
jména s  pochvalou organizátora tohoto festivalu 
– Městského kulturního střediska Holešov. Dále 
pisatelka kritizuje, že v článku nebyly dostatečně 
vyzdvihnuty zásluhy OLAMu a zejména J. Rich-
tera při přípravě dřívějších ročníků festivalu, že 
je v  článku lživě uvedeno, že OLAM se dlouho 
nemohl rozhodnout, zda na festivalu bude spolu-
pracovat, když podle ní J. Richter už na podzim 
2013 prohlásil, že se přípravy letošního ročníku 
nezúčastní, dále že doplněk názvu festivalu Ha-
Makom jako místo setkávání je nevhodný, protože 
tento název je míněn vždy jako setkání s Bohem, 
že festival byl letos zaměřen především na židov-
skou kulturu a na styčná místa mezi křesťanstvím 
a židovstvím, což autorka považuje za urážku ju-
daismu, a že na festivalu vystoupila Latinská scho-
la ve stylizovaných řeholních šatech s kříži na pr-
sou se zpěvem sice i hebrejských, ale i latinských 
starozákonních a novozákonních textů, což má 
judaisty urážet. Nakonec autorka odsoudila pub-
likum festivalu, které nebylo složeno z poučených 
zájemců o judaistiku, ale pouhých konzumentů 
kultury.

Redakce Holešovska je nucena k těmto tvrze-
ním uvést, že se prakticky ve všech bodech mýlí. 
Ostatně není se co divit – ani předseda OLAMu 
J. Richter ani autorka dopisu Dr. M. Havelková se 
neúčastnili   programů letošního festivalu, nevě-
dí tedy pořádně, o čem píší. Pravda je, že letošní 
ročník festivalu organizovalo výhradně Městské 
kulturní středisko Holešov, a to proto, že OLAM 
již několik let úpěnlivě žádal město o pomoc při 
přípravě festivalu a při jeho organizování, proto-
že na tuto činnost neměl dle svého vyjádření dost 
sil. J. Richter sice na podzim minulého roku pro-
hlašoval, že se přípravy dalšího ročníku festivalu 
OLAM nezúčastní, to ale (což lze zdokladovat) 

Reakce na „Otevřený dopis starostovi města“ 
o článku ke 14. ročníku Festivalu židovské kultury

prohlašoval posledních cca 8 ročníků festivalu 
každoročně. Naopak členka výboru OLAMu M. 
Šonová se až do května 2014 zúčastňovala jed-
nání přípravné skupiny festivalu a odmítala uza-
vření programu s tím, že by to měl ještě schválit 
J. Richter a že ještě OLAM nerozhodl, zda se 
přípravy festivalu zúčastní (toto čekání na vyjá-
dření OLAMu ostatně ztížilo tvorbu programu 
festivalu, protože mnoho vystupujících uzavírá 
svůj program v zimě a na začátku léta už nemo-
hou přijímat žádné další termíny). Druhý název 
festivalu Ha-Makom (místo setkávání) navrhl  
a doporučil Městskému kulturnímu středisku 
praktikující Žid a judaista Achab Heidler, nelze 
tedy asi tvrdit, že se jedná o pohanu a urážku ži-
dovství. Holešovská Latinská schola na festivalu 
vystoupila opravdu ve svých standardních „hábi-
tech“, ale bez křížů na prsou – to je jen důkaz toho, 
že autorka dopisu koncert neviděla a jen ráda 
poslechla lživé pomluvy. Program scholy byl (kro-
mě písní i v průvodním slovu, kdy byly citovány 
pochvalné výroky papežů o  judaismu) koncipo-
ván jako ukázka styčných míst mezi judaismem 
a křesťanstvím, jako poukazování na mosty mezi 

oběma systémy… Ale to hlavní – Festival židovské 
kultury v Holešově vznikl (a to díky OLAMu) jako 
kulturní aktivita využívající světoznámé holešov-
ské židovské památky a místní tradice, prvořadě 
zaměřená na informování veřejnosti o zajímavém 
kulturním dědictví Židovstva v  našem prostoru, 
ukazování na styčná místa mezi našimi kulturami 
a „stavění mostů“ mezi v Holešově již zmizelým 
židovstvím a současným obyvatelstvem. V dřívěj-
ších ročnících byly prioritně pořádány koncerty, 
ukázky tanců, na besedy byli dokonce zváni ka-
toličtí kněží… Jestliže v posledních ročnících fes-
tivalu se stejně jako v OLAMu samém začalo pře-
devším pěstovat náboženství a OLAM se pomalu 
přetváří na judaistickou studijní společnost, je to 
jeho vnitřní věc. Pokud ale město, resp. Městské 
kulturní středisko organizuje festival ŽIDOVSKÉ 
KULTURY, je a bude to vždy o  židovské kultu-
ře a o holešovských židovských památkách, ne 
o judaismu. Duchovně studovat a povznášet se 
mohou „poučení zájemci o judaismus“ u rabínů  
a v synagogách, holešovský festival slouží oprav-
du především kultuře, požadovat po něm přede-
vším náboženský rozměr je omyl.

Převzal jsem osobní záštitu nad letošním 
14. ročníkem Festivalu židovské kultury. Sou-
časně jsem podpořil jeho zorganizování městem 
Holešovem a Městským kulturním střediskem 
Holešov včetně značných finančních a personál-
ních nákladů, které zajištění této kulturní akce 
město stálo. Tím jsme vyslyšeli mnoho let trva-
jící prosby občanského sdružení OLAM - Spo-
lečnost Judaica, abychom organizaci festivalu 
převzali na bedra města, neboť OLAM podle 
svých představitelů nemá sílu festival dále za-
jišťovat. Pokud po, nejen podle mého názoru, 
velmi úspěšném průběhu Festivalu židovské 
kultury je jedinou reakcí ze strany OLAM – spo-
lečnost Judaica zlostný a obviňující dopis, neza-
kládající se navíc na reálných faktech, a nakonec 
jeho zveřejnění ve formě „Otevřeného dopisu 
starostovi města“, musí být reakce a rozhodnu-

Starosta města Holešova Pavel Svoboda se k „Otevřenému 
dopisu starostovi města“ spolku OLAM – společnost Judaica 
vyjádřil následujícím způsobem:

tí města Holešova jednoznačné. Město Holešov  
a jeho příspěvková organizace - Městské kultur-
ní středisko definitivně končí s jakoukoliv účas-
tí na pořádání Festivalu židovské kultury. Měs-
to samozřejmě přiměřeným způsobem podpoří 
aktivity OLAM – Společnost Judaica, a to včet-
ně případného uspořádání takovéhoto festivalu 
podle představ tohoto spolku. Město v  dalších 
letech na případnou žádost OLAM – Společ-
nost Judaica bez problému pronajme potřebné 
prostory pro pořádání festivalu tímto spolkem 
a jistě i přiměřenou částkou podpoří tuto akti-
vitu tak, jak podporuje i ostatní aktivní spolky  
a občanská sdružení. Tím ale angažovanost 
města Holešova a Městského kulturního stře-
diska definitivně končí.

Pavel Svoboda
starosta města Holešova

Holešov (JZ) - Dokladem toho, že služba 
strážníků městské policie je mnohdy složitá a ne-
bezpečná, byl jeden ze zákroků, u kterého zcela 
náhodou byla zástupkyně redakce Holešovska. 
Incident se stal ve večerních hodinách v pátek  
26. září v Sušilově ulici. 

Služba centrálního pultu kamerového systé-
mu hlásila, že se v prostorách městského hřbitova 
nacházejí dvě osoby, pravděpodobně opilé nebo 
pod vlivem omamných látek, které zde působí 
výtržnosti. Navíc v  doprovodu dobrmana, který 
ohrožuje kolemjdoucí. 

Díky brilantnímu a pohotovému zákroku 
dvou strážníků se podařilo tyto osoby zajistit  

Výběr ze svodky Městské policie Holešov
a zklidnit rozzuřené zvíře. Od 
té doby mají tito hoši, můj ještě 
větší obdiv. Tato situace jenom 
potvrdila správné rozhodnutí 
radnice, když pořídila pro potře-
by větší bezpečnosti veřejnosti 
dva služební psy, kteří budou se 
svými psovody skládat potřebné 
zkoušky 29. října a poté budou 
moci již bez omezení vykonávat 
službu. 

Z výcviku policejních psů > 
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám poděkovat za podporu, kterou jste nám vyjádřili 
v letošních volbách do Zastupitelstva města Holešova. Vaší podpory 
si nesmírně vážíme a chceme vás ubezpečit, že stejně jako v minu-
lých letech bude naší prioritou především služba veřejnosti.

Luděk Hradil, předseda MS ODS Holešov 

Sdružení nezávislých
Holešovska - SNH děkuje

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a dali svůj hlas 
kandidátům naší volební strany. Za politické hnutí Sdružení nezá-
vislých Holešovska byli do Zastupitelstva města Holešova zvoleni: 
Mgr. Svatava Ságnerová, MUDr. Lenka Dúbravčíková, Ing. Jaromír 
Tomšů. Věříme, že svými postoji a konáním budeme prospívat na-
šemu městu a jeho občanům. Děkujeme za důvěru a slibujeme, že 
voliče nezklameme.

JUDr. Jarmila Pokorná, předsedkyně SNH

Místní organizace České strany sociálně demokratické (ČSSD) 
děkuje všem voličům za důvěru a podporu našim kandidátům při 
volbách do Zastupitelstva města Holešova, konaných ve dnech 10. - 11. 
10. 2014. 

Strany KDU-ČSL, Koalice pro Holešov a hnutí Ano získaly čtyři 
mandáty, ČSSD se umístila na čtvrtém místě se třemi mandáty. Bude ji 
reprezentovat Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Ludvík Urban a Libor Liška.

Jsme přesvědčeni, že jsme v  období 2010–2014 v  zastupitelstvu 
pracovali zodpovědně a plnili v rámci možností náš volební program. 
Naše priority na léta 2014–2018 na něj navazují a budeme-li mít mož-
nost i nadále pracovat ve vedení města, budeme je prosazovat.

Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Ludvík Urban, Libor Liška 

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Informace členské základny 
a kandidátů hnutí ANO k výsledku 
komunálních voleb 2014 v Holešově

Členská základna a kandidáti hnutí ANO 
do komunálních voleb 2014 v Holešově schválili 
koaliční dohodu s  jedním z vítězů voleb v  Ho-
lešově „Koalicí pro Holešov“ a partnery ČSSD  
a ODS. Stejně tak byl vyjádřen souhlas s vůlí part-
nerů, aby kandidátem na starostu města byl pan 
Rudolf Seifert, který obdržel v  Holešově nejvíce 
preferenčních hlasů. Podpisem koaliční dohody 
za hnutí ANO byl pověřen pan Radek Doležel  
a pan Tomáš Nedbal. Text dohody a body progra-
mu práce nové koalice budou ještě předmětem 
jednání koaličních partnerů v nejbližších dnech. 

Současně také členská základna a kandidáti hnutí ANO vyjádřili nesouhlas 
s koalicí s KDU-ČSL.

Předsedy MO Holešov pana Radka Doležela jsme se zeptali, co říká na 
výsledky voleb a povolební jednání:

Pane předsedo, obligátní otázka, jak jste spokojen s volebním výsledkem?
Pokud jako nová strana v Holešově získáme z ničeho 4 mandáty, což je stejně 

jako jiné dlouhodobě zaběhlé subjekty, a jsme de facto jedním z vítězů voleb v Hole-
šově, tak nemůžu být nespokojen. Myslím, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná.

Jak složitá byla povolební vyjednávání?
Základem je programová shoda a pravidla budoucí práce partnerů. Naše-

mu hnutí jde o změny v řízení města - na základních principech jsme se shod-
li. Stejně tak jsme se shodli, že respektujeme vítěze voleb pana Rudolfa Seiferta 
(pozn. red.: získal absolutně nejvíce hlasů ze všech kandidátů) jako našeho spo-
lečného kandidáta na starostu. 

Co říkáte na množící se útoky ze strany KDU-ČSL?
Přiznám se, že těmto nerozumím, stejně jako jsem jim nerozuměl i v předvo-

lebním čase. S představiteli KDU-ČSL jsme jednali a shodu jsme nenalezli. Přesto 
jsme vystavováni stálým útokům představitelů KDU-ČSL. Tento nepřátelský po-
stoj je rovněž jedním z faktorů, který přibouchl dveře spolupráci s touto stranou. 

A těmi dalšími faktory bylo?
Například rozpor v otázce řešení hazardu, kdy ze strany KDU-ČSL je toto 

stěžejním tématem bez rozmyslu hlubších souvislostí. Připomínám však, že to je 
právě hnutí ANO, které se otázku hazardu snaží řešit komplexně na celostátní 
úrovni. Dalším byl třeba zásadní rozpor v otázce budoucnosti holešovské prů-
myslové zóny. My opravdu nemůžeme souhlasit s návratem většiny plochy prů-
myslové zóny k zemědělskému využití a zmařit tím nejen několikamiliardovou 
investici, ale i získání nových pracovních míst. 

Vaše slovo na závěr prosím?
Chtěl bych poděkovat našim voličům za přízeň a současně jim vzkázat, 

aby nám drželi palce v naší práci. V novém volebním období bych si přál, aby 
vzájemných pří a napadání bylo co nejméně. A všechny občany Holešova bych 
chtěl ujistit, že naše slova o změnách k lepšímu myslíme vážně.

Děkuji za rozhovor.
Jana Zapletalová

Vážení spoluobčané, zodpovědní voliči!

 Volby do ZM Holešova jsou úspěšně za námi a my chceme 
Vám všem, našim členům a příznivcům, poděkovat za hlasy, které 
jste nám dali. Vážíme si Vaší důvěry a buďte si jisti, že zvolení za-
stupitelé za KSČM jsou ztotožněni se svým závazkem maximálního 
nasazení a obhajoby Vašich práv, potřeb i zájmů a udělají vše pro 
to, aby tato nebyla prohospodařena, nýbrž maximálně zúročena  
v procesu zastupitelské činnosti. 

  za MěR KSČM Ludmila Hřeben Štaudnerová, předsedkyně 

Poděkování Koalice 
pro Holešov

Vážení spoluobčané,
jménem kandidátů Koalice pro Holešov si Vám dovoluji poděkovat za 

podporu v  letošních komunálních volbách. Zvolení zástupci tohoto sdru-
žení mají zkušenosti z práce nejen v Zastupitelstvu města, ale také z aktivit  
v občanské a volnočasové oblasti, kterou považujeme za podobně nebo stejně 
důležitou pro rozvoj a stabilizaci života v našem městě. Podobně aktivními 
jsou další naši kandidáti a také oni budou i nadále ve svých iniciativách po-
kračovat a jistě přispějí i z této oblasti k dotváření pozitivního klima ve městě.

Chtěli bychom vás ubezpečit, že při rozhodování v orgánech města bu-
deme vždy preferovat celkový prospěch a nebudeme dávat prostor zájmovým 
či ambiciózním skupinám s vlastními cíly. Práci zastupitele města chápeme 
jako práci pro všechny. To znamená i pro ty s  jiným politickým přesvědče-
ním, s  jiným vyznáním nebo občanskými postoji. Za velmi prospěšné nyní 
považujeme uklidnění předvolební a povolební situace v Holešově. Ta byla 
narušena zbytečnými osobními útoky, které mohou město dále rozdělovat.

Nejdůležitější je ale pro nás budoucnost. Za několik posledních voleb-
ních období – ať v zastupitelských lavicích seděla kterákoli strana – se v na-
šem městě mnoho vybudovalo. A na toto by i nové vedení města mělo na-
vázat. Kromě toho je třeba myslet na aktuální potřeby a vycházet z  reality. 
To znamená, že se společnost a její požadavky v průběhu let mění a je třeba 
pružně reagovat i v této oblasti.

Vážení spoluobčané, přejeme vám klidné podzimní dny a mnoho osob-
ních a pracovních úspěchů a těšíme se na spolupráci.

S úctou
Rudolf Seifert
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KULTURA

Holešov - Pátý ročník hudebního festivalu 
MUSICA Holešov uzavřela podzimní řada čtyř 
koncertů, které se uskutečnily v prostorách zámku 
v  týdnu od 17. do 21. září. Nad letošním roční-
kem společně převzali záštitu ministr kultury ČR 
Mgr. Daniel Herman, hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Holešo-
va Pavel Svoboda. Také díky velké podpoře města 
Holešova mohli jeho organizátoři v čele s klavír-
ním virtuosem Karlem Košárkem opět připravit 
velmi kvalitní koncertní program a do Holešova 
pozvali umělce těch nejzvučnějších jmen. Všech-
ny čtyři koncerty uvedl Karel Košárek. Skvostem 
programu byl hned úvodní koncert v  hlavním 
sále zámku. Pod dirigentskou taktovkou Roma-
na Válka zde zazněla v  podání Czech Ensemble 
Baroque novodobá premiéra mimořádného díla 
holešovského rodáka - kantáta pro sóla, sbor a or-
chestr Requiem F. X. Richtera. Přednesená hudba 
posluchače přenesla do druhé poloviny 18. století, 
do velké epochy hudebního klasicismu, který byl 
formován geniálními hudebníky. „Někteří z  nich 
by mohli být z  dnešního národnostního pohledu 
považováni za „velké Čechy. Mezi jmény Benda, 
Stamitz, Vranický, Kramář, Voříšek nebo Mašek 

Mezinárodní festival MUSICA HOLEŠOV 2014 
je jméno Františka Xavera Richtera 
vnímáno s  velkou úctou a respek-
tem. Tento „Holešovský“ František 
Xaver, jak se prý sám signalizoval, 
studoval hudbu v Uherském Hradi-
šti a poté ve Vídni, aby své znalosti  
a talent zúročil v  manheimské ka-
pele, Kemptenu a zejména jako ka-
pelník ve Štrasburku,“ sdělil tvůrce 
premiérového nastudování Roman 
Válek. Popsal i složitou cestu, jakou 
se původní hudební party dostaly 
z  francouzských archivů k  nám,  
a poté je teprve přepracovávali do 
premiérové koncertní podoby. Ta 
zazní v brzké době také na vlnách 
rádia Vltava a zájemci si budou moci zakoupit  
i CD, které připravuje F. Supraphon. Nezapomněl 
také poděkovat představitelům města Holešova  
a MKS Holešov za podporu a skvělé podmínky, 
které jim společně v Holešově připravili. Richte-
rova smuteční hudba i Requiem, které chystal pro 
případ svého úmrtí, byly skutečně poprvé prove-
deny nad jeho rakví 14. září 1789. Zemřel ve Štra-
sburku, 12. září 1789 ve věku osmdesáti let. 

Dvě další velké hvězdy 
české kultury - Soňa Červená 
a Arnošt Goldflam - vystou-
pily v  hudebně-literárním 
programu druhého večera 
festivalu, a sice kuchyňské 
revue Bohuslava Martinů. 
Opět se jednalo o koncert-
ní premiéru původní verze 
kompletního baletu s  texty 
J. L. Budína za doprovodu 
členů Filharmonie B. Marti-
nů. Krom dvou hlavních in-
terpretů byl velmi váženým 
a vzácným hostem večera 
také cestovatel a spisovatel 
Miroslav Zikmund, který 

přijal pozvání. V závěru programu za obrovského 
aplausu publika převzali všichni tři vážení hosté 
z rukou starosty města Pavla Svobody upomínko-
vé předměty a květinové dary a Červená s Gold-
flamem ještě gratulace k narozeninám. 

Atraktivní spojení dvou hudebních světů 
klasiky a jazzu přinesl třetí koncertní večer, který 
pořadatelé opět umístili do prostor velkého sálu. 
Pod názvem Mezi klasikou a jazzem … v premié-
rovém koncertním programu u nás poprvé zazně-
ly skladby Claude Bollinga, Michaila Kapustina  
a Fridricha Guldy v  podání Jiřího Bárty - cello, 
Karla Košárka - klavír, Petra Dvorského - kon-
trabas a Martina Nováka - bicí.

Koncertní tečkou hudebního festivalu Mu-
sica 2014 bylo nedělní dopolední matiné v  sala 
terreně zámku. Své hudební umění zde společně 
předvedli Karel Košárek - klavír a mladičká velmi 
nadějná flétnistka Michaela Koudelková. 

Úvodní i závěrečnou řeč a poděkování před-
nesl Karel Košárek. Zahajovací koncert končil slo-
vy „Hudba mě dělá lepším“. Nedá se nesouhlasit. 
Myslím, že pro všechny návštěvníky byla hudba, 
jež zde zazněla, velmi povznášející a ducha obo-
hacující. 

Jana Zapletalová

Martinická Omladina se dne 28. září zúčastnila setkání Hanáků  
s Olomouckým hejtmanem v Zábřehu.

Společné setkání Hanáků v  Olomouckém kraji s  olomouckým hejt-
manem a zástupci pořádajícího města a pozvanými hosty se 
stalo již pěknou tradicí. Letos se této akce zúčastnil i ministr 
zemědělství p. Juračka spolu se 43 pozvanými soubory z Pře-
rova, Prostějova, Chropyně, Vyškova, Litovle, Kojetína, Velké 
Bystřice a řady dalších míst. Nechyběli zde i zástupci z oblasti 
Holešovska, a to Kulturní sdružení Omladina Martinice, které 
prezentovalo tuto oblast.

Slavnost odstartovala o půl deváté ráno požehnáním 
svatebního koláče v tamějším kostele, kde následovala boho-
služba s  doprovodem lidových sborů. Poté prošel krojovaný 
průvod zúčastněných souborů městem. 

Zdravily jej stovky zvídavých diváků. Akce vyvrcholila na 
Masarykově náměstí ve 13.00 hodin předvedením pravé ha-
nácké svatby a vystoupením dalších jednotlivých souborů na 
různých místech ve městě.

O tom, že se tato akce vydařila, svědčí i nový rekord v po-
čtu zúčastněných Hanáků, a to 735 krojovaných. Taktéž o dob-

Martinická Omladina se zúčastnila setkání Hanáků 
ré a vydařené akci svědčí i velmi dobrá organizace pořadatelů pod vedením 
Ing. Hany Pospíšilíkové a krásné slunečné podzimní počasí.

VO
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Holešov - Příjemný a chvílemi velmi dojem-
ný večer připravily návštěvníkům, příznivcům 
a rodinným příslušníkům svým Koncertem pro 
Holešov „Střípky z  Rigy“ Moravské děti. Ten se 
uskutečnil v úterý 23. září ve velkém sále zámku 
a záštitu nad ním převzal místostarosta města 
Holešova Mgr. Rudolf Seifert. Se svou sbormis-
tryní Mgr. Lenkou Poláškovou, klavíristkou  
Mgr. Martinou Mergentalovou a manažerkou 
sboru Mgr. Janou Slovenčíkovou si tak společně 
s  publikem zavzpomínaly na zážitky ze světové 
olympiády sborů  World Choir Games, která se 
letos uskutečnila v  lotyšské Rize. Díky projekci 
filmů ze života na festivalu byl koncert spojením 
zpěvu, zážitků, radosti i vyprávění. A místy v pub-
liku ukáply i slzy dojetí. Podrobně jsme o úspěchu 
Moravských dětí v Rize psali již v minulých čís-
lech. Sbor vzorně reprezentoval nejen Holešov, ale 
také celou Českou republiku ve dvou soutěžních 
kategoriích šampionů a přivezl dvě stříbrné me-
daile. Velké poděkování za tento úspěch zaznělo 

Ohlédnutí Moravských dětí za dvěma stříbry z Rigy
nejen z úst místostarosty Seiferta, ale také z  úst 
sbormistryně Poláškové, která poděkovala přede-
vším rodičům zpěváků za velkou podporu dětí a 
jejich aktivit. „Moravské děti tímto děkují přede-
vším městu Holešov za mimořádnou finanční pod-
poru účasti na World Choir Games v  Rize, stejně 
tak Ministerstvu kultury, hejtmanu Zlínského kraje 
MVDr. S. Mišákovi a rodičům zpěváků. Jsem velmi 
ráda, že v Holešově máme tak skvělé vedení města, 
které svou nemalou finanční podporou umožnilo 
Moravským dětem se olympiády zúčastnit a repre-
zentovat tak naše město,“ poděkovala na závěr ma-
nažerka sboru Jana Slovenčíková. 

POZVÁNKA 
Moravské děti začínají novou sezonu …
* 18. října - KLIMKOVICKÝ PODZIM 2014 - kon-
cert na přehlídce pěveckých sborů v Klimkovicích
* 14. – 16. listopadu - třídenní sborové soustře-
dění na Rusavě

* 20. listopadu - Benefiční koncert - MARTIN 
CHODÚR s  kapelou, gospelovým sborem a 
Moravskými dětmi Holešov - Velké kino Zlín; 
koncert pod záštitou náměstka primátora Mgr. 
M. Kašného. Výtěžek z tohoto koncertu bude vě-
nován na podporu činnosti střediska rané péče 
EDUCO Zlín.
* 29. – 30. listopadu - XV. Mezinárodní festival 
adventní a vánoční hudby, Praha
* 7. prosince - OSTROV SNŮ - koncert pro děti 
s  Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v  Kon-
gresovém centru ve Zlíně. Zde sbor zazpívá pod 
taktovkou dirigenta Miloše Machka skladby W. 
A. Mozarta, G. Verdiho, B. Smetany, G. E. Griera, 
N. Rimskeho – Korsakova, S. Prokofjeva a dalších 
světových skladatelů. 
* 26. prosince - Vánoční koncert v Holešově spo-
lu s dětským sborem Plamínek.
Více na http://www.moravskedeti.websnadno.cz

J. Zapletalová 

BLUE EFFECT v Holešově 
nezklamal

Holešov (JZ) - Na pozvání starosty města Holešova Pavla Svobody a ka-
pely Staří psi se v New Drive Clubu holešovského zámku uskutečnil koncert 
legendární kapely BLUE EFFECT Radima Hladíka a jeho rockových přátel. 
Setkání bylo o to příjemnější, že vstup byl zdarma. O co více bylo návštěvní-
ků, o to příjemnější zde byla atmosféra. Určitě i proto hráli Effecti tak dlouho 
do noci. Svůj největší hit Sluneční hrob dokonce několikrát neúnavně opa-
kovali. Skvělé bylo i publikum, tak doufejme, že nám v Holešově kapela zase 
brzy a ráda zahraje. Pořadatelům patří velký dík za dobrou akci. 

Holešov, Všetuly (JZ) - Občanské sdružení „Všetuláci sobě“ uspořáda-
lo první říjnovou neděli všetulskou pouť a hodové slavnosti. Ty byly zaháje-
ny již zmíněnou poutí, která vyšla od křížku v ulici 6. května přes Novosady, 
Třešňové sady, nám. Dr. E. Beneše do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde 
proběhla hodová mše svatá. Krom účastníků v překrásných hanáckých krojích 
a martinického sdružení Omladina se části slavností zúčastnil také poslanec 
Parlamentu ČR Ondřej Benešík. Poté pouť pokračovala zábavným programem 
pro děti i dospělé v parku ve Všetulích. K tanci a poslechu zahrála Vážaňanka.  
Ve 14 hod. se uskutečnilo svatofrantišské požehnání zvířatům a poslední pod-
zimní vyjížďka cyklistů do okolí Holešova, kterou pod vedením Romana Hy-
ánka organizovalo SVČ TYMY Holešov. Program celého dne umocnilo ještě 
počasí, které dalo znát, že babí léto ještě neskončilo. 

Hodové slavnosti 
ve Všetulích
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(kb) Svatováclavský koncert Holešovského 
komorního orchestru v  kostele sv. Anny, který 
pořádala Koalice pro Holešov, byl opět, jak už se 
u koncertů HKO stává zvykem, skutečným hu-
debním svátkem. V prosluněném odpoledni, kdy 
paprsky podzimního slunce zalily měkkým svět-
lem nádherný prostor lodi tohoto krásného hole-
šovského chrámu, se v plné síle projevil stále se 
zlepšující zvuk holešovského orchestru. Opravdu 
skvělá akustika sv. Anny (ostatně mnohem lepší 
než chrámu farního) ještě podtrhla skutečné mis-
trovství a špičkovou sehranost Kurečkova orchest-
ru. HKO tentokrát vsadil na klasiku – Sinfonia  
J. Zacha se pomalu stává jakousi znělkou tohoto 
orchestru. V Sonatě a quatro od P. J. Vejvanov-
ského vystoupil jeden z hostů orchestru Vladimír 
Češek ml., jehož sólová trubka si doslova hrá-
la s  orchestrem podle nejlepších tradic barokní 
hudby. Stejně tak druhý host orchestru, osvěd-
čená flétnistka Petra Bradáčová, podal skvělý 
výkon v  Bachově orchestrální suitě h moll. No  
a „chef d´oeuvre“ – zlatým hřebem koncertu pak 

Svatováclavský koncert
bylo na závěr provedení 
Mozartova Divertimenta 
D dur. Tuto Mozartovu 
skladbu, která je mno-
hými považována za vr-
chol jeho skladatelského 
mistrovství a přes svou 
zpěvnost, melodičnost 
a zdánlivou lehkost je 
těžkým interpretačním 
oříškem, zahrál Hole-
šovský komorní orchestr 
tak, že by se nemusel sty-
dět na předních evrop-
ských, ba světových kon-
certních pódiích – lehce, 
bezchybně a s  přesným 
vystižením mozartovské 
nálady, kterou toto dílko přímo přetéká.

Pokud bude v  této nastoupené cestě HKO 
pokračovat, dost možná, že se o něm dozvíme  
i v  daleko širším, mezinárodním kontextu jako  

o špičkovém interpretačním tělese. A máme v Ho-
lešově štěstí, že můžeme chodit na takové nádher-
né svátky klasické hudby. Tak co nejdřív s HKO 
na slyšenou!

4. října se uskutečnil v  areálu 
TYMY tradiční Všetulský jarmark. 
Návštěvníci jarmarku si mohli zakou-
pit tradiční dřevěné výrobky, hračky, 
proutěné zboží, med, různé bylinky a 
potraviny ze zdravé výživy, tyčinky, 
koláče, různé výrobky pro děti – ple-
tené věci a oblečky a nechyběly také 
tradiční cukrovinky a perníková srd-
ce. Velký zájem byl o stánek „Vše za 
12,-“, kde si mohli zákazníci zakoupit 
různé věci do domácnosti za velmi 
dobrou cenu. Na jarmarku nechybě-
lo také občerstvení, výborné stejky 
a uzenina na roštu, burčák a hlav-
ně dobrá nálada. Pro děti připravili 
pracovníci TYMY dětské dílny, kde 
si mohly děti vyrobit různé výrobky 

TYMY uspořádalo již třetí Všetulský jarmark
v rámci Dnů Všetul

z keramiky, točily na hrnčířském kruhu a nechybělo 
také malování na obličej. V rámci jarmarku byl také 
den otevřených dveří v TYMY. V tělocvičně byla při-
pravena dráha a ukázka RC modelů a také cvičení na 
trampolínkách. V dalších místnostech čekaly na děti 
různé zajímavé dílny, např. bubnování, kouzelnická 
a divadelní dílna. Za odměnu pro děti byl připraven 
skákací hrad a vláček Pacifik.

Děkujeme všem návštěvníkům Všetulského 
jarmarku za vytvoření příjemné atmosféry a dobré 
nálady. Děkujeme také městu Holešov za podporu 
této akce. Poděkování si také zaslouží všichni pra-
covníci SVČ – TYMY a všichni dobrovolníci za po-
moc při zajištění této akce. 

Děkuji také všem „trhovcům“, kteří se našeho 
jarmarku zúčastnili, a těším se s nimi i všemi ostat-
ními návštěvníky na příští Všetulský jarmak.

Jarmila Vaclachová

(kb) Mladá holešovská fotografka Jana Dúbravčíková dosáhla významného mezinárodní-
ho úspěchu. V rámci prestižního foto festivalu „II Wielkopolski Festival Fotografii im. Irene-
usza Zjezdzalki“ v Poznani se dne 18. října od 19.00 uskuteční vernisáž mezinárodní výstavy 
pouliční „street“ fotografie „No Rush. Street and Backyard stories“. Hlavním organizátorem 
této výstavy je polská skupina mobilních 
fotografů MOBILNI. Za krátkou etapu fun-
gování (cca jeden rok) mají za sebou něko-
lik úspěšných malých i velkých výstav po 
celém Polsku i v ČR (zámek Holešov), řadu 
ocenění a nyní se rozhodli uspořádat výstavu 
mezinárodního formátu. Této akce se kromě 
polských fotografů zúčastní i vybraní autoři 
mobilní fotografie z Německa, Litvy (např. 
zakladatel populárního blogu www.ipho-
nephotographyschool.com Emil Pakarklis), 
Itálie (skvělí Goodfellas) či z České republiky.  
A v  necelé desítce oslovených českých foto-
grafů je právě Jana Dúbravčíková, která v Pol-
sku zastupuje naše město.

Úspěch holešovské fotografky
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Ve středu 1. října uspořádalo občanské sdru-
žení Castellum v sala terreně holešovského zámku 
slavnostní setkání členů a přátel společnosti. Pečli-
vě připravená akce byla připomínkou desátého vý-
ročí trvání Castella. Návštěvníci strávili příjemnou 
hodinku ve společnosti výtečné muziky v podání 
souboru Corda Magico, doprovázející emotivně 
laděné vystoupení členů Castella, které nenásilnou 
formou připomnělo životní i profesní peripetie 
zakladatele společnosti Jiřího Zapletala. V předsá-
lí pak na návštěvníky čekalo pohoštění, při němž 
si mohli prohlédnout na několika výstavních pa-
nelech aktivity společnosti v průběhu uplynulých 
deseti let. Vyvrcholením oslav byl i následující ve-
černí koncert sourozenců Ulrychových a skupiny 
Javory beat ve vyprodaném sále kina Svět. 

Občanské sdružení Castellum, jak se zdá, si 
našlo své místečko v kulturním dění našeho měs-
ta. Je to zajisté z velké části zásluha prvního před-
sedy společnosti Jiřího Zapletala. Neměli bychom 
však zapomínat ani na ty, kteří v jeho práci pokra-
čují a snaží se udržet směr, který při zrodu spo-
lečnosti nastínil. Mezi ně patří zejména současná 
předsedkyně Castella JUDr. Jarmila Pokorná. Do-

Společnost Castellum má už deset let
volím si proto několika slovy 
připomenout její práci, díky 
níž má společnost stále řadu 
příznivců. 

Jarmila Pokorná patří 
mezi zakládající členy, ale 
je třeba říci, že od počátku i 
mezi ty nejaktivnější. Díky 
její osobnosti se podařilo 
hned zpočátku získat re-
spekt vznikajícího spolku u 
představitelů města a ocho-
tu k  jednání o budoucnos-
ti zámku. Věřím, že i tato 
jednání přispěla k  tomu, že 
v současné době nám zámek 
a především jeho kulturní 
využití závidí i větší města s renomovanými kul-
turními centry. Svůj podíl na tom bezesporu má i 
její vytrvalá práce. Není to činnost jednoduchá a 
nepřináší jen samé radosti. Přesto jsou její výsled-
ky viditelné a přinášejí potěšení návštěvníkům 
společenských plesů či účastníkům pravidelných 
zájezdů, které společnost pořádá. 

Jménem svým i celého předsednictva spo-
lečnosti Castellum JUDr. Jarmile Pokorné za tuto 
činnost děkuji a zároveň vyjadřuji naději, že i na-
dále zůstane v jejím čele ku prospěchu společnosti 
i města. 

Miroslav Olšina

Že jsou i na území našeho kraje cenná  
a chráněná místa se vzácnou a ojedinělou faunou 
a flórou, se mohli přesvědčit posluchači zajímavé 
přednášky RNDr. Dušana Trávníčka, pracovníka 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Přednáška 

Přírodovědná přednáška v holešovské knihovně
nazvaná Chráněná území Zlínského kraje sezná-
mila posluchače nejprve s chráněnými krajinnými 
oblastmi Bílých Karpat a Beskyd. Její druhá část 
byla zaměřena na významné lokality jednotlivých 
okresů. Odborný výklad byl doplněn zajímavými 

fotografiemi vzácných rostlin a živočichů, z nichž 
někteří jsou v rámci Evropy zcela unikátní. Prá-
vě jejich znalost i ochrana by měly být prioritou 
všech lidí, kteří mají naši přírodu rádi.

MK Holešov

Město Holešov dokončilo rekonstrukci stromořadí na hřbitově, která 
obsahovala kácení stromořadí lip a vybraných zeravů, odstranění pařezů  
a výsadbu nových stromů zeravů, svitelů a lip. Po relativně rychlém vykácení 
dřevin byly okamžitě odfrézovány pařezy, což bylo nejnáročnějším úkonem 
celé akce. Následně proběhla výsadba nových stromů. V příštím roce bude 
realizační firma Vykrut – zahradní úpravy provádět následnou péči na vysá-
zených rostlinách. Všechny tyto práce jsou hrazeny z Operačního programu 
Životní prostředí se čtvrtinovou spoluúčastí města Holešov.

Město Holešov tímto děkuje občanům a návštěvníkům hřbitova za trpě-
livost v době realizace zahradnických prací na hřbitově. Podle plánu je hřbi-
tov uklizen a připraven k důstojnému uctění Památky zesnulých.

Ing. Pavla Pšejová – referentka OŽP

Výsadba na hřbitově 
ukončena
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Koncerty 
Bluesový podzimek 
Pátek 24. října, New Drive Club, 19.30 hod., Dan-
ny Bryant (Anglie), Staří psi, Ladě – blue alternati-
va, Matěj Ptaszek a Dobré ráno Bluesband
 
CHANTAL POULLAIN A SKUPINA 
CHANSONS
Čtvrtek 20. listopadu, kino Svět Holešov, 19.00 
hod.; vstupné 230 Kč

Divadlo - muzikál
Divotvorný hrnec
Čtvrtek 13. listopadu, zámek Holešov, 19.00 hod.; 
vstupné 100 Kč 
Muzikál - v české úpravě Jana Wericha a Jiřího Vo-
skovce; Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

AKCE
Připomínka státního svátku Dne vzniku samo-
statného československého státu
Pietní vzpomínka s kladením věnců u pomníku T. 
G. Masaryka, Holešov - úterý 28. října, 17.00 hod.

NOČNÍ PROHLÍDKA v ZÁMKU aneb Poplete-
né pohádky 
Pátek 31. října, zámek Holešov. (18.00 – 20.30 
hod.); tradiční noční prohlídka zámku pro děti  
i dospělé; cena: 70 /40 Kč

Vernisáž výstavy fotografií Gustáva Hegedűše  
a Mgr. Rudolfa Seiferta
Čtvrtek 30. října, v 17.00 hod., zámek Holešov

Večerní prohlídka synagogy
Pátek 14. listopadu v 17.00 hod.; vstupné: plné 50 
Kč, snížené 30 Kč

Slavnostní zahájení výstavy Odkaz paní Lukrécie 
a pana Albrechta – Nekšové na východní Moravě
Čtvrtek 13. listopadu, 17.00 hod., studovna Měst-
ské knihovny Holešov
Vernisáž výstavy, kterou připravil Spolek přátel 
hradu Lukova a sdružení Communitas Auxilium 
s úvodní přednáškou správce hradu Lukova Ing. 
Jiřího Holíka a historika Mgr. Víta Němce. Pořádá 
Vlastivědný kroužek Holešov a MKS Holešov – 
Městská knihovna a Městské muzeum.

Výstavy
Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta – Nekšo-
vé na východní Moravě
13. 11.–15. 12., studovna Městské knihovny Holešov 
Výstava k 400 letům od úmrtí Lukrécie Nekšové 
z Landeka a 380 let od násilné smrti Albrechta z 
Valdštejna. Smrtí Lukrécie (23. března 1614) vyha-
sl rod Nekšů z Landeka. Jeho představitelé svou ná-
boženskou tolerancí, hospodářskými schopnostmi 
a příkladným vztahem k poddaným psali téměř 70 
let historii celé východní Moravy. Byli majiteli pan-
ství Lukov, Vsetín a Rymice. Je paradoxem, že jen 
díky sňatku Lukrécie s Albrechtem z Valdštejna se 
jim dostalo pozornosti historiků. Výstavu připra-
vily Spolek přátel hradu Lukova a sdružení Com-
munitas Auxilium. Výstava bude otevřena v rámci 
běžné otevírací doby Oddělení pro dospělé čtenáře 
Městské knihovny. Vstup volný.
Hračky dávné i nedávné
Do 31. 10., zadní galerie zámku Holešov /PRO-
DLOUŽENO/

Program akcí MKS Holešov - říjen, listopad
Prázdninová výstava historických hraček pro malé 
i velké. Panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, vo-
zítka, kostky a další hračky se poprvé vydají na zá-
mek v Holešově. Výstavu tvoří exponáty zapůjčené 
od sběratelky hraček a panenek Aleny Pleslové ze 
Záměle u Rychnova nad Kněžnou, která svou sbír-
ku tvoří již 25 let. Vstupné: plné 60/snížené (děti 
od 6 let, studenti, senioři) 40 Kč; školní skupiny  
20 Kč / 1 žák + pedagogický doprovod zdarma; ro-
dinné vstupné 160 Kč; děti do 6 let zdarma.
LETNÍ ILUZE XII.
14.–28. října, zámek – New Drive Club
Tradiční výroční souhrnná výstava obrazů, grafik, 
plastik, užitého umění a fotografií.
INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Pátek 24. října, Městská knihovna Holešov - vý-
stava fotografií 
Tři fotografové, tři pohledy, jedna výstava. Vy-
stavují Michaela Doleželová, Monika Jeglíková, 
Milan Caha. Výstava potrvá do 28. 2. 2015. Vstup 
zdarma.
Město a výstava. Vzpomínka na Hanácko-valaš-
skou krajinskou výstavu v Holešově 1914
Do 31. října, kino Svět, Kinoklub
Připomenutí stoletého výročí významné události, 
která ovlivnila celé naše město i region. Krajinská 
výstava, která nemá v novodobé historii našeho 
města obdoby, hýbala před sto lety celým regio-
nem. Prezentoval se zde nejen průmysl a živnosti, 
ale také národopis, školství, zemědělství a vědec-
ký a kulturní rozkvět. Původní plány pořadatelů 
bohužel poznamenal sarajevský atentát a nástup 
první světové války. Vstupné: 40/20 Kč

Přednášky
INDONÉSIE, 8 LET NÁVRATŮ
Pátek 24. října, 19.00 hod., Městská knihovna Ho-
lešov - beseda a zahájení výstavy fotografií ,,Indo-
nésie tří tváří“. Vstupné 25,- Kč.
Historické mapy Holešova a Holešovska
27. listopadu, 17.00 hod., studovna Městské knihov-
ny Holešov. Přednáška Ing. Františka Dvorníka, 
bývalého ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, katastrálního pracoviště Holešov o nejstarších 
mapových dílech zachycujících naše město a regi-
on. Pořádá Vlastivědný kroužek Holešov a MKS 
Holešov – Městská knihovna a Městské muzeum.

KINO 
Mezinárodní festival outdoorových filmů 
24. 10.–26. 10. Městská knihovna
24. 10. - 20:00 - Holešov - Městská knihovna Holešov
The Grand Canyon of the Stikine River - Zahalen 
ve tmě a v tajemství, Grand Canyon řeky Stikine je 
Mount Everest divoké vody. Za více než 30 let jeho 
hrozivá obtížnost...
Mission Steeps - Xavier de Le Rue a Sam Antha-
matten jsou známí tím, že přináší rychlost a ply-
nulost do prostředí vysokých hor.
Tuk Tuk Anywhere - Film Tuk Tuk Anywhere se 
snaží zachytit kouzelné okamžiky života a povahy lidí  
v Thajsku. Vše bylo natočeno během dvoutýdenního...
Timelapsy v Patagonii - Strávil jsem úžasný měsíc 
ve stanu. Uprostřed ledovců, v údolí, která obklo-
povaly 3tisícové vrcholy jako Fitz Roy a méně...
Slepá dôvera - Juraj Práger je normálne zdravé 
dieťa, vyrastajúce v milujúcej rodine. Keď pomaly 
prichádza do puberty, tak sa mu začína...
Skoky do Amazonky - Kolumbijský cliff-diver se 
vydal hluboko do Amazonského pralesa. Společně  
s dalším cliff-diverem Eberou Pava strávili 10 dní na...

Filmová představení, 99 min., vstupné: plné 60 Kč, 
snížené 40 Kč
Sobota 25. 10. - 17.30 - Holešov - Městská knihov-
na Holešov
The Crossing - Celovečerní dokumentární film 
následuje dva mladé Australany, Clarka Cartera 
a Chrise Braye, kteří vyráží za dobrodružstvím...
David Lama: Aljaška 2013 - Horolezec David 
Lama je známý tím, že je schopný zdolávat i ty 
nejnáročnější alpinistické trasy a Dani Arnold 
zase proslul svou...
Dream - Zajímalo by mě…jestli…snad jednoho 
dne… Když se kajakářský nováček vydá poprvé 
pádlovat, spatří na řece skupinu...
Filmová představení, 100 min., vstupné: plné 60 
Kč, snížené 40 Kč
Sobota 25. 10. - 20.00 hod. - Holešov - Městská 
knihovna Holešov
Príbehy tatranských štítov - Stopy na hrebeni - Zá-
padné, Vysoké a Belianske Tatry. Spája ich krásny, 
logický, dlhý hrebeň. Je na ňom viac než 130 vr-
cholov, veží a štítov....
Czech Blood in Marocco - Dokument mapující 
trip českých bikerů Michala Marošiho a Richarda 
Gasperottiho po Maroku. Legendarní freerideři 
strávili téměř...
A Portrait of Orozbek - PORTRÉT OROZBEKA 
je detailním pohledem na život Orozbeka, tádžic-
ko-kyrgyzského lovce a pastevce, který žije ve 
vzdáleném...
Filmová představení, 95 min., vstupné plné 60 Kč, 
snížené 40 Kč
Neděle 26. 10. - 17.30 hod. - Holešov - Městská 
knihovna Holešov
Cerro Torre - A Snowballs Chance in Hell - Na 
pozadí dechberoucí Patagonie si David Lama, zá-
zračné lezecké dítě, klade za cíl vylézt na nechval-
ně známý jihovýchodní...
Adrenalinové podzemí Znojmo - Budete pro-
cházet nízkými chodbami v předklonu, protaho-
vat se úzkými průchody, brodit se vodou, lézt po 
mokrých žebřících...
Postřehy odjinud - Polsko očima Miroslava Ka-
rase - Rybářský sen - Kdo chce vyplout na moře  
a živit se rybolovem, musí mít loď. Může si ji kou-
pit anebo si ji nechat vyrobit na míru. Pan Juliusz...
Filmová představení, 105 min., vstupné plné  
60 Kč, snížené 40 Kč
Neděle 26. 10. - 20.00 hod. - Holešov - Městská 
knihovna Holešov
Into The Mind - Sherpas Cinema je hrdý na to, že 
může představit svůj nejnovější celovečerní film 
od tvůrců cenami ověnčeného filmu...
Cave Unicycling - Při své nedávné cestě do Car-
diffu měli Michael a Katie Garrettovi to štěstí, že 
mohli nafilmovat nejnovější světový...
Wild Steppe - Matt a Jamie, dva cestovatelé závislí 
na Střední Asii společně s Alpamysem, mladým 
kočovným mongolsko-kazašským lovcem orlů...
Rock Wall Climbing - Jak začínají velcí lezci se 
svým lezením? Samozřejmě že na malých stěnách. 
To může být i případ osmileté lezkyně...
Filmová představení, 105 min., vstupné: plné 60,- 
Kč, snížené 40,- Kč

Připravujeme
Bluesový podzimek II. 
6. prosince., 19.30 hod. - Philip Sayce (Kanada), 
Jan Spálený a ASPH, New Drive klub
BIG BAND Holešov Josefa Hájka
Pondělí 15. prosince - vánočně laděný koncert se 
vzpomínkou na Glenna Millera
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Beletrie
BAUER, Jan – Pád císařova zetě: Historický ro-
mán z období vlády Karla IV.
KAFKA, Franz – Proces: Ve vrcholném autorově 
díle čtenář prožítvá postupnou psychickou změnu 
člověka, který je drcen nemilosrdným soukolím 
státní mašinérie. 
KALLENTOFT, Mons – Páté roční období: Pátý 
díl série o policejní inspektorce Malin Forsové.
MATTHEWS, Owen – Babylon Moskva: Belet-
risticky zpracované otřesné svědectví o Rusku  
90. let 20. stol.
MÜLLER, Herta – Cestovní pas: Silný příběh za-
chycující život na rumunském venkově za Ceau-
sescovy diktatury.
OLCZAK, Martin – Vražedná akademie: Švédská 
policie stojí před zdánlivě neřešitelnou záhadou...
SCHOFIELD, Michael – Svět malé January: Str-
hující příběh o tom, jak se otec snaží pomoci své 
malé dceři najít místo v tomto světě, navzdory její 
vážné duševní nemoci.
VÁCHA, Dalibor – Červenobílá: Historický ro-
mán líčí šest let československých legií v Rusku.
VÝBORNÁ, Lucie; POKORNÝ, Jan – 100 stateč-
ných: Série rozhovorů redaktorů Radiožurnálu  
s pozoruhodnými osobnostmi naší země.

Naučná literatura
BAJER, Jiří – Rakytník: Publikace o kulturní plo-
dině, která vyvolává stále větší zájem. 
ROHÁL, Robert – Hvězdy od vedle: Holešovský 
autor připravil 30 profilů slovenských hereček  
a herců, známých z filmového plátna, divadelních 
prken nebo televizních obrazovek. 

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na říjen
ŠIMÁNEK, Leoš – Severskou divočinou: Ve své 
nejnovější knize známý cestovatel popisuje stavbu 
srubu u jezera Clark a plavbu po řekách na Aljašku.
THOMSON, Graeme – George Harison: Vynika-
jící biografie, která vyšla u příležitosti nedožitých 
sedmdesátin britské hudební legendy. 
WHITTON, Hana – Toulky literární Anglií: Vy-
dejte se na toulky Anglií, tentokrát Anglií literár-
ní! Průvodkyní vám bude česká spisovatelka, žijící 
toho času poblíž Oxfordu.
WIGNALL, Judita – Živá kuchyně, cesta ke zdra-
ví: Kniha přináší informace o všem, co potřebuje-
te vědět o živé stravě a o tom, jak revolučně ozdra-
vit svůj jídelníček a životní styl.

Knihy pro dětské čtenáře
BRUNELLE, Lynn – Jak tábořit: Praktická příruč-
ka o táboření, určená táborníkům od 7 let. 
CESTA kolem světa: Jedinečná ilustrovaná ency-
klopedie přinášející informace o všem, co se na-
chází na naší zemi.
DAVIS, Jim – Garfield ve velkém: Průvodce po 

počátcích kočičí filozofie, aneb Jak to vlastně 
všechno začalo... 
GELLERSEN, Ruth – Příběhy ze sedla. Honba za 
pokladem: V jízdárně U Růžového koně pořádají 
honbu za pokladem, a k tomu ještě na koních...
PEROUTKOVÁ, Ivana – Anička v Austrálii: Nadše-
ná Anička poletí s tatínkem a s babičkou do Austrá-
lie. Moc se těší, určitě ji tam čekají báječné zážitky!
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana – Hravá škola hezkého 
chování: Někdy v životě obtížně rozeznáváme, co 
je špatné a co dobré. Nauč se to rozlišovat! Příběhy 
v této knížce ti pomohou. 
VEBROVÁ, Sandra – Ducháčkovic rodina aneb 
Strašidla mezi námi: Seznamte se s Ducháčkový-
mi! Tatínek Mlživoj, maminka Blanka a jejich tři 
neposední potomci jsou milá strašidla, kterých se 
rozhodně nemusíte bát. 
WILSON, Jacqueline – Nejdelší velrybí píseň: Pří-
běh pro děti, v němž nešťastná Ella objevuje velryby  
a čím více se toho o nich dozvídá, tím více ji okouzlují. 
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info nebo www.knihy.holesov.info. IŽ

Chtěla bych tímto poděkovat poctivé nálezkyni, která našla a vrátila mi moji ztracenou pe-
něženku, kterou nalezla na náměstí E. Beneše v Holešově. Peněženku dle jejího sdělení nejprve 
šla odevzdat na služebnu městské policie. Přítomná služba ji však poslala na ztráty a nálezy na 
městský úřad. Nakonec se nálezkyně rozhodla přinést mi peněženku až domů. Pánové strážníci, 
možná by příště v takovém případě neškodilo více lidského přístupu ve Vašem jednání. A můj 
velký obdiv a poděkování slečně Monice Šebové. 

Jaromíra Čajková

PODĚKOVÁNÍ
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Sňatky
Zuzana Foltýnová - Holešov
Jaroslav Komín - Holešov

Martina Štůrcová - Veleň
Tomáš Herodes - Míškovice

Michaela Mačáková - Zlín
Tomáš Giebel - Rajnochovice

Martina Fuitová - Rymice
Michal Svoboda - Praha

Ladislava Chrobáková - Holešov
Radek Barot - Holešov

Michaela Válková - Otrokovice
Petr Doležel- Hulín

Pavla Janečková - Hulín
Radek Mičola - Martinice

Pavla Slezáková - Zlín
Martin Bagar - Ústí

Kateřina Podoláková - Křenovice
Ondřej Bosák - Křenovice

Zuzana Škopová - Holešov
David Soldán - Holešov

Veronika Svobodová - Zlín
Zdeněk Zavadil - Kroměříž

Michaela Halašková - Valašské Klobouky
Petr Kostka - Valašské Klobouky

Radka Pilařová - Holešov
Martin Procházka - Lukavice

Irena Dohnalová - Horní Těšice
Leoš Thomayer - Zlín

Anna Lišková - Holešov
Václav Rezek - Holešov

Tereza Tománková - Radkova Lhota
Tomáš Dýšek - Hulín

Společenská kronika
Lenka Tvrdoňová - Komárno
Marek Schindler - Bystřice pod Hostýnem 

Andrea Sklenářová - Holešov
Karel Kotouček - Holešov

Kateřina Voženílková - Zlín
Petr Majdyš - Slušovice

Daniela Růžičková - Blazice
Tomáš Ochmann - Holešov

Aneta Žůrková - Racková 
Pavel Totek - Žeranovice

Martina Michaligová - Racková
Pavel Kojecký - Racková

Jubilanti 
říjen 2014
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Miloslav Malý - Holešov
Marie Kratochvílová - Holešov
Jaroslava Janalíková - Holešov, č. Količín
Marie Vlčková - Holešov
Marie Drozdková - Holešov
Vlasta Kubešová - Holešov
Vlasta Pištěková - Holešov
Marie Válková - Holešov
Jozefa Belzová - Holešov
Zdeněk Doseděl - Holešov
Libuše Dvořáková - Holešov
František Šálek - Holešov, č. Količín
Růžena Šálková - Holešov, č. Količín
Marie Gahurová - Holešov
Ivanka Hanzlíková - Holešov
Jaroslav Pavelka - Holešov
Ján Pilo - Holešov
Zdeňka Smolková- Holešov
Bohumír Matula - Holešov
Anna Vybíralová - Holešov

NAROZENÍ
Anna Peclová - Holešov
Miroslav Pospíšilík - Holešov
Vojtěch Sedlář - Holešov

Richard Bozděch - Holešov
Dominik Duchyňa - Holešov
Kateřina Vymětalová - Holešov
Thea Tučková - Holešov
Eliana Dora Pololáníková - Holešov
Amelie Horáková - Holešov, č. Količín
Filip Lánský - Holešov
Marek Vyhlídal - Holešov
Vratislav Machálek - Holešov
Karolína Šrubařová - Holešov
Leontýna Petr - Holešov
Ella Nováčková - Holešov
Emma Valdová - Holešov
Vanesa Polaštíková - Holešov, č. Količín
Elena Olšáková - Holešov
Jakub Hejník - Holešov
Jan Kmuníček - Holešov

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS PO-
ZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, 
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁD-
HERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO 
ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁ-
NÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHOD-
NOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ 
ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MAT-
RIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, TEL. 573 521 355. 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí
Vlasta Chytílková - Holešov
Anna Koš‘tálová - Holešov
Andrej Rohál - Holešov
Jarmila Polášková - Holešov
Martin Houdek - Holešov
Jaroslav Moravec - Holešov
František Vrtělka - Holešov, č. Tučapy
Miroslav Kocián - Holešov, č. Količín
Vlastimír Janský - Holešov
Stanislav Hodouš - Holešov
Mária Váňová - Holešov
Bohumila Šenkyříková - Holešov
Zdeňka Ševčíková - Holešov
Josef Možíš - Holešov
Ludmila Holinková - Holešov
Jiřina Hodoušová - Holešov

 - JM -
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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 15.00 – 
18.00, pro členy TM Klubu vstup možný od 13.00
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické 
domluvy minimálně den předem v  kanceláři na 
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
20. 10. Podzimní vazby v ulici Pivovarská 1419 – 
od 16.30, cena: 40,- Kč + vlastní materiál, 
přihlášky do 15. 10. v SVČ - TYMY
21. 10. Beseda o studiu v Anglii – od 15.30, vstup 
volný – TM klub
21. 10. Muzikoterapie pro dospělé s Helenkou – od 
16.00 do 19.00, cena: 400,- Kč, přihlášky do 17. 10.
22. 10. Kouzlení z dýní v ulici Pivovarská 1419 – 
od 15.30, 20,- dítě, 30,- dospělí, přihlášky do 20. 10.
28. 10. Výlet od pravěku do současnosti – trasa 
Holešov–Štramberk – jeskyně Šipka – Kopřivnice, 
odjezd v  9.00 z  AN Holešov, návrat okolo 18.00, 
cena: 100,- dítě, 150,- dospělý/příspěvek na BUS + 
vstupy hradí každý sám/, přihlášky do 20. 10.
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny v TYMY - ce-
lodenní program pro děti od 9.00 do 16.00, cena: 
160,-/den
(program, oběd, 2x svačina, pitný režim, materiál) 
pondělí – taneční a výtvarné dílny + Otevřený do-
meček – spontánní aktivity, 
středa – výtvarné a rukodělné dílny + sportovní turnaj, 
cena: 160,- zahrnuje celodenní program, materiál, 
svačiny, obědy, pitný režim a pojištění, program za-
jišťují zkušení pedagogové /je možné se zúčastnit  
i jednotlivých dílen/, přihlášky do 20. 10.
29. 10. Prazdninový šachový turnaj pro neregis-
trované děti  v TYMY - od 9.00, kategorie - roč-
ník 2004 a mladší /tzn. 10 let a mladší/, hra 2x  
15 min., vedoucí turnaje Marian Tomeček, startov-
né 20,- Kč, přihlášky do 24. 10. v TYMY osobně 
nebo telefonicky na 734 358 563 nebo 573 396 928, 
všední dny od 8.00 do 18.00.
30. 10. Olympiáda škol v  orientačním běhu – 
v 10.00 Stadion míru - zámecká zahrada
31. 10. Slavnost broučků – od 17.00 na náměstí E. 
Beneše, průvod broučků projde přes náměstí E. Be-
neše, ulici Palackého, Nerudovou ulicí, náměstím 
Sv. Anny do zámecké zahrady, na akci budou nava-
zovat noční prohlídky zámku
1. 11. Soutěž ve společenských tancích - Taneční 
soutěž „O Všetulskou lentilku“ – společenský sál 
TYMY od 9.00 do 20.00
3. – 8. 11. Italský týden – pondělí od 16.00 „Itálie se 
představuje“, úterý „Filmový klub – VIVA ITALIA“ 
v  čajírně TYMY + výroba tradičních benátských 
masek od 16.00, středa od 16.00 „Italský tanec“ /
tradiční i moderní/ v „zrcadlovce“, čtvrtek od 16.00 
ochutnávka italských specialit v čajírně TYMY, pá-
tek od 16.00 posezení v čajírně TYMY, CELÝ TÝ-
DEN BUDEME V ČAJÍRNĚ NABÍZET VÝBORNÉ 
„KAPUČÍNO“ A DALŠÍ ITALSKÉ DOBROTY + 
vědomostní soutěž a další informace o Itálii
7. 11. Country bál – od 20.00 ve společenské hale 
TYMY, hraje skupina Texas, cena: 100,- předpro-
dej, 150,- na místě, čeká vás bohatá tombola, ob-
čerstvení, předtančení country skupina Kentucky
8. 11. a 22. 11. Kouzelnická škola od 14.00, cena: 
20,- pro členy, 50,- pro ostatní, 
přihlášky do 4. 11. a 18. 11.

8. 11. Oblastní kolo pěvecké soutěže Dětská Por-
ta a Melodie 2014 od 10.00, přihlášky do 3. 11.
8. 11. Martinská slavnost aneb „Slavnost světýlek“ 
– akce pro rodiče s dětmi, sraz v 17.00 v Pivovarské 
1419, lampionky či světýlka s sebou, akce bude pro-
bíhat v Americkém parku
11. 11. Zasedání městského parlamentu ve 14.30 
v ICM TYMY
13. 11. Didgeridoo aneb Pradávné zvuky - zají-
mavá hudební dílna pro děti i dospělé s netradiční-
mi nástroji /didgeridoo, bubínky, chrastítka…/ od 
16.00 do 18.00, vstupné: 20,- děti, 50,- dospělí
14. 11. Předvánoční dílničky – výroba dárků od 
15.00, cena: 10,- až 30,- Kč dle velikosti a počtu dárků
15. 11. a 22. 11. RC Modely – od 14.00 do 18.00 
v  tělocvičně TYMY, vstupné: členové zdarma, 
ostatní 70,- Kč
28. 11. Premedical – preventivní vyšetření, od 9.00 
do 16.00, přihlášky v kanceláři TYMY
18. 11. Muzikoterapie – od 16.00, cena: 400,-/3ho-
diny, přihlášky do 14. 11.
20. 11. Vánoční dílna – adventní věnce, vánoční 
svícny s paní Vlastou Čablovou, od 16.30, 
lektorné 100,- Kč + cena materiálu /pokud doma 
máte základ věnce, 4 svíčky, podpichy pod svíčky, 
stuhy, sušené ozdoby … vezměte s sebou/
21. 11. Chůze pro zdraví s  turistickými holemi – 
sraz v 15.30 v Pivovarské 1419, zapůjčení holí 20,-, 
proběhne pod vedením lektora po zámecké zahradě
22. 11. Točení na hrnčířském kruhu – od 14.00, 
cena: 80,- + cena materiálu, přihlášky do 15. 10.
22. 11. PODZIMNÍ VYCHÁZKA hostýnskými 
horami, odjezd v 9.15 z autobus. nádraží v Hole-
šově – směr Tesák, možno přistoupit v Bystřici pod 
Host., startovné: 20,- (možno zapůjčit trekové hole) 
v TYMY, cestovné si hradí každý sám, přihlášky  
do 20. 11.
26. a 27. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční 
dopolední program pro děti MŠ a ZŠ
27. 11. Kreativní dílna s Bárou – od 17.45 – ma-
lujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč + cena 
materiálu
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16.30, 
zahrada TYMY a tělocvična, předvánoční program 
folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné 
dobrovolné 
28. - 29. 11. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 
100,- členové, 150,- ostatní, večer s  deskovými 
hrami a nejen to, přihlášky do 26. 11.
29. 11. Republikové finále taneční soutěže Sed-
mikvítek – různé taneční styly, od 11.00, společen-
ská hala TYMY
30. 11. Čertovská pohádka – v divadélku TYMY, 
vstupné 40,-

Akce ICM a TM KLUBU
4. 11. Turnaj v kulečníku – v 15.30, startovné 10,- čle-
nové TM klubu, 20,- nečlenové, přihlášky do 31. 10.
11. 11. Turnaj v piškvorkách – v 16.00, startovné 
10,- členové TM klubu, 20,- nečlenové, 
přihlášky do 7. 11.
18. 11. Turnaj ve stolním tenise – v 15.30, startov-
né 10,- členové TM klubu, 20,- nečlenové, 
přihlášky do 14. 11. 
25. 11. Turnaj v sudoku – v 15.30, startovné 10,- 
členové TM klubu, 20,- nečlenové, 
přihlášky do 21. 11. 

Naše nové odloučené pracoviště v budově bývalé 
školy v ulici Pivovarská 1419 – pravidelná čin-
nost:
Pondělí 15.30 Pompony, 16.30 Balet
Úterý 17.30 Pidilidi /zájemci, hlaste se předem 
v kanceláři TYMY/
Středa 17.00 Africké tance pro děti, 18.00 Africké 
tance pro dospělé /zájemci, hlaste se předem v kan-
celáři TYMY/
Pátek 16.30 Barevný svět aneb Výtvarné hrátky, 
17.00 Jóga s Alenkou, 18.00 Tajči /zájemci, hlaste se 
předem v kanceláři TYMY/
Další zájmová činnost např. angličtinka, keramika, 
klub pro maminky s dětmi „Krásenka“ a další závisí 
na vašem zájmu, vítáme vaše další náměty a nápady 
na volnočasovou činnost v této budově

Hledáme nové spolupracovníky pro zájmové 
kroužky a pro pomoc při pořádání akcí, 
zájemci, hlaste se v kanceláři!!!

KNIHOVNIČKA TYMY – pokud doma máte kni-
hy, které již nechcete, rádi je přijmeme do naší nové 
knihovny /knihy pro děti i dospělé/. Knihy můžete 
nosit od pondělí do pátku do TYMY, 
nebo v pátek od 16.00 do 18.00 do ulice Pivovarská 
1419. 

VYHLAŠUJEME KERAMICKOU SOUTĚŽ 
„O NEJHEZČÍHO ANDĚLA“
– kategorie – MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, výtvo-
ry z keramiky přineste do TYMY do 30. 11. 2014, 
vítězové postupují do finále celorepublikové soutěže

PŘIPRAVUJEME
6. 12. Vánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,-/os.
13. 12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoštěm, 
skanzen – zájezd, cena: 150,-/os., dítě do 3 let 
zdarma
TIP NA DÁREK OD JEŽÍŠKA - 28. 2. Muzikál 
v Praze – FANTOM OPERY – nejúspěšnější mu-
zikál všech dob poprvé v ČR v divadle GOJE MU-
SIC HALL PRAHA, cena: 1.090,-, (1.240,-, 1.250,-)

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 2015 – děvčata ve věku 13–16 let, 
můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této 
zajímavé soutěže, která bude probíhat v lednu nebo 
únoru 2015.

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný pro 
pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapaci-
ta cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Infor-
mace na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2014–
2015 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo na 
stránkách www.tymycentrum.cz
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Přednášku o Ukrajině, kterou nabídla Chari-
ta Holešov žákům základních škol, do své výchov-
ně vzdělávací náplně práce zařadili pedagogové 
z  2. ZŠ v  Holešově. Umožnili tak žákům 8. a 9. 
tříd nahlédnout do situace, o níž se v posledním 
roce velmi často hovoří v rádiích, televizích či ji-
ných médiích. O válce a nepokojích na Ukrajině 
tak žáci slyšeli přímo od člověka, který je nejen 
pracovníkem arcidiecéze a kněz, koordinátorem 
humanitární pomoci pro Ukrajinu, ale je přede-
vším rodilý Ukrajinec. Poutavou přednášku P. 
Rostislav Strojvus prokládal i krátkým filmem, 
který seznámil všechny přítomné s projekty, které 
jsou na Ukrajině pořádány Arcidiecézní charitou 
Olomouc. Že není ani běžný život lidí na Ukrajině 
jednoduchý, se přesvědčily děti hned v úvodu fil-
mu a postupně se dovídaly také o tom, v jak těžké 
situaci jsou lidé v této zemi nyní, když ještě pro-
žívají strach z nepokojů a bojů. Fotografie z míst, 
kde se P. Strojvus pohyboval a pomáhal organizo-
vat pomoc, zachycovaly místa klidná a milá, dět-

Ukrajina - pohledem kněze, charitního pracovníka, 
rodilého Ukrajince

ské domovy, hrozivě zničené 
budovy i bídu a každodenní 
dřinu lidí, kteří usilují o pře-
žití…

Po přednášce, mezi do-
tazy, které byly pokládány 
a nabádaly k  další diskuzi, 
projevili žáci zájem pomoci 
přímo. P. Rostislav nabídl, že 
pokud by měly děti ze ško-
ly zájem, mohou například 
uspořádat sbírku školních 
potřeb, protože ani těchto 
obyčejných a základních po-
třeb pro výuku se dětem na 
Ukrajině nedostává v  tako-
vém množství, jaké je třeba. 

Tak uvidíme, třeba se nápad pomoci stane 
reálným činem a děti pomohou dětem.

Velké poděkování patří učitelům a vedení 
školy za zájem, spolupráci a přístup k problematice 

nepokojů na Ukrajině, protože právě díky tomu se 
formuje postoj budoucích dospělých. 

Autor článku: Leona Čapková

Již 14 let si mohou Evropané každoročně  
26. září připomenout Evropský den jazyků - zkrá-
ceně EDJ. Ve většině měst Česka mohli zájemci 
navštívit řadu akcí, jejichž cílem bylo nejen před-
stavit význam tohoto dne, ale také ukázat důle-
žitost znalosti cizích jazyků. Ve čtvrtek 25. září - 

Česko si připomnělo Evropský den jazyků
den před EDJ  - připravilo SVČ TyMy zajímavý 
program pro 3. ZŠ Holešov a také jazykové hrátky 
pro děti, které v  odpoledních hodinách dorazily 
do TyMy. Mluvili jsme anglicky, španělsky, italsky  
a rusky a občas to proložili českými slovíčky. Prv-
ní ročník Evropského dne jazyků vyšel v roce 2001 

z iniciativy Rady Evropy a ihned si získal oblibu 
mezi řadou kulturních institucí v celé Evropské 
unii. V dnešní době se do oslav každoročně zapo-
jují milióny Evropanů.

Barbora Winklerová
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Hraní deskových her už dávno není považováno za zábavu pouze pro děti a na 
trhu lze koupit statisíce různých her i pro dospělé. Deskohraní se pomalu, ale jistě 
zabydluje i v Holešově. 

První noční deskohraní tohoto školního roku proběhlo třetí zářijový víkend 
v SVČ TyMy a děti z Holešova a okolí si jej ani tentokrát nenechaly ujít. Tradičně 
mezi nejoblíbenější hry patří Duch na všechny možné způsoby, Záchranáři a Lovci 
noci. Pro malé i velké milovníky „deskovek“ jsme na letošní školní rok přichystali 
nějaké novinky, ale víc neprozradíme. Příště se určitě musíte zúčastnit také.

 Barbora Winklerová

Deskohráči se po prázdninách 
sešli v TyMy

Den, kdy svítí světlušky
V týdnu od 8. do 12. září se v ulicích Holešova a Bystřice pod Hostý-

nem objevily dvojice, které bylo již na dálku poznat. Měly na sobě křídla, na 
hlavách tykadélka a v  ruce lucerničky. Tyto krásné světlušky symbolizující 
světlo prodávaly přívěsky na klíče, píšťalky a svítící náramky. Podílely se tak 
na celostátní sbírce Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhajícího nevi-
domým dětem. Dvojice žáků ZŠ Bratrství z Bystřice pod Hostýnem a dvojice 
dobrovolníků ze SVČ nasbíraly pro nevidomé téměř 6500,- Kč. SVČ Holešov 
Tymy tuto sbírku zastřešovalo, ale hlavní dík patří žákům uvedených škol  
a jejich pedagogům, kteří sbírku pomohli zorganizovat.

Alena Starečková, SVČ, p. o. Holešov

Středisko volného času – TYMY ve spolupráci s městem Holešov, po-
licejní školou, BESIP a ČČK uspořádalo také v  letošním roce branně bez-
pečnostní akci Den bez aut. Akce se vzhledem k nepřízni počasí uskutečnila  
až 1. října. Byla určena žákům 1. stupně holešovských základních škol. Pra-
covníci Střediska společně s ostatními partnery, připravili pro děti dvanáct 
stanovišť, kde plnily různorodé zajímavé disciplíny. Například nordic wal-
king, řešení křižovatek, první pomoc, chůzi poslepu, vybavení kola a další. 
Školáci si mohli také vyzkoušet, jak se žije handicapovaným, byla pro ně při-
pravena dráha na invalidním vozíku. Letošní branné dopoledne se vzhledem 
k  počasí muselo nakonec přece jen uskutečnit v  tělocvičně, na zajímavosti 
této akce to však neubralo. 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli – městu Holešov, ČČK, 
policejní škole, BESIP, Centru pro seniory Holešov za zapůjčení invalidního 
vozíku. Poděkování si zaslouží také školáci holešovských základních škol za 
aktivitu a nasazení při plnění všech úkolů. Děkuji také vedení 1. a 3. základní 
školy za zapůjčení tělocvičny.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ

Letošnímu Evropskému dni bez aut v Holešově 
počasí příliš nepřálo
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V neděli 14. 9. 2014, v tento podmračený den, jsme připravili společně 
s obchodním domem TESCO zábavné odpoledne pro děti. 

Akce se konala ještě jako součást ukončení prázdnin, ale současně to bylo 
takové malé zpříjemnění začátku školního roku. Rodiče mohli v klidu naku-
povat a děti si vybraly v našem zábavném koutku to, co je nejvíce zaujalo. Ať už 
to byl bowling, velké dřevěné pexeso, nebo výtvarná dílnička. Jako vždy bylo 
velkým lákadlem malování na obličej. To si nenechalo ujít snad žádné dítě. 
Zabavily se všechny, malé i větší děti a ještě navíc si jako vždy mohly vybrat 
jeden z dárků, které pro ně TESCO připravilo. Děkujeme tímto panu řediteli, 
který odměny pro děti zajistil. Těšíme se na shledanou zase příště. 

Za SVČ Jana Češková, pedagog

Není drak jako drak
Už od rána 7. října jsme napjatě čekali, jaké bude počasí. Proč? Protože 

jsme se chystali na TYMYčkovskou drakiádu. Počasí nakonec nezklamalo – 
bylo ideálně větrno. Draci ve Všetulích na poli za drahou létali i padali, ve 
vzduchu dělali pěkné efekty i orali pole. Ostatně jako na každé jiné draki-
ádě. Někomu se dráčci vznášeli lépe, jiným hůř, ale zkrátka nepřišel nikdo. 
Za snahu byly oceněny všechny děti. Soutěžilo se o nejvyšší dolet, o největ-
šího draka, o nejmenšího draka, o nejoriginálnějšího draka vlastní výroby,  
o nejkrásnějšího draka, o nejmladšího účastníka drakiády. Soutěž o největ-
šího bojovníka naší drakiády vyhrál Max Říha z Pravčic, protože se vytrvale 
snažil dostat do vzduchu všechny draky.

Drakiádě předcházely i dvě dračí dílny, kde jsme vyráběli papírové dra-
ky, se kterými jsme rovněž soutěžili. Pravda ale je, že ti kupovaní létali přece 
jenom lépe.

Barbora Winklerová

Zábavné odpoledne 
s TESCEM

V Holešově se již tradičně uskutečnily podzimní Srdíčkové dny, které 
několikrát do roka vyhlašuje nadace Život dětem. Sbírka probíhala od 22. 9. 
do 26. 9., celkem se podařilo získat částku 2.776,- Kč. 

Děkuji všem pracovníkům SVČ – TYMY, dále žákům Praktické školy 
Holešov a vedení školy za podporu této sbírky. Poděkování si zaslouží také 
všichni, kteří přispěli do sbírky zakoupením magnetek 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 výtěž-
ku sbírky budou zakoupeny rehabilitační a zdravotní pomůcky, invalidní vo-
zíky, zdravotní kočárky.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ – TYMY

Holešov se zapojil do charitativní sbírky „Srdíčkové dny“

Na letošní prázdniny připravilo SVČ - TYMY 
pestrou a bohatou letní činnost. V červenci se usku-
tečnil opět stanový tábor na základně v Podhradní 
Lhotě pod názvem Indiánskou stezkou a Léto s tan-
cem. Tohoto tábora se zúčastnilo 38 dětí, které pro-
žily týden plný dobrodružství. V rámci celotáboro-
vé hry usilovaly děti o záchranu černého mustanga, 
což se jim také na závěr tábora podařilo. Další po-
bytový tábor byl zaměřen na výtvarnou činnost, což 
vyplývalo z jeho názvu – Harryho Ateliér v přírodě. 
V srpnu se konal již tradiční tábor na Horní Bečvě 
na Retasu. Zde proběhly tábory – Taneční léto s Ol-
gou, Léto na koni, Za sportem do Beskyd, Výtvarné 
dobrodrůžo, Muzikoterapie a poprvé v  letošním 
roce se uskutečnil tábor pro rodiče a děti Pohádko-
vé léto. Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 90 dětí  
a dospělých. Všichni společně prožili krásný slu-
nečný týden plný zábavy, dobrodružství, sportování 
a her. Kromě těchto pobytových táborů naše stře-

Léto s TYMY 2014 bylo velmi dobrodružné
disko nabídlo také 11 příměstských táborů. Každý 
tábor měl svoji specifickou náplň. Jednotlivé tábory 
byly zaměřeny na sport, výtvarnou činnost, pozná-
vání okolí Holešova, fotbal, znakovou řeč, break 
dance, play station atd. Příměstských táborů se zú-
častnilo 170 dětí. Poprvé letos jsme uskutečnili také 
příměstský tábor ve sportovním areálu v  Sazovi-
cích. Všichni účastníci táborů jako odměnu dostali 
na závěr tričko s naším logem, které jim bude připo-
mínat dny strávené na letošním táboře. Kromě tá-
borů měly děti možnost v průběhu celých prázdnin 
přijít k nám do TYMY na různé spontánní aktivity 
– trampolínu, stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis 
atd. Pracovníci SVČ zajišťovali během prázdnin také 
dětský program na několika zajímavých kulturních 
a sportovních akcích v Holešově a jeho okolí – např. 
Drásal, Rusavská 50, Čmelák show, program pro 
děti v Zahnašovicích a Němčicích. Také v letošním 
roce jsme v  naší prázdninové nabídce měli pobyt 

u moře. Poslední prázdninový týden jsme uspořá-
dali ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi v italském 
Caorle. Na závěr prázdnin uskutečnilo naše SVČ 
- TYMY tradiční akci v zámecké zahradě pod ná-
zvem Rozloučení s  prázdninami. Této akce se zú-
častnilo velké množství dětí i rodičů. Společně jsme 
se tak rozloučili s krásnými bezstarostnými, dvěma 
měsíci. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům za 
přípravu táborů a akcí. Velký dík patří také všem 
našim externím spolupracovníkům za pomoc při 
zajištění letní činnosti. Poděkování si zaslouží také 
všichni provozní pracovníci a sponzoři. Velký dík 
patří restauraci U Černé kaple za zajištění stravy na 
příměstské tábory a MKS za spolupráci při zajištění 
programu příměstských táborů. Těšíme se už teď na 
Léto s TYMY 2015. Věříme, že i v průběhu školní-
ho roku prožijeme společně hodně zajímavého na 
našich akcích. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Holešovské Arabelky dokázaly, že patří mezi 
nejlepší mažoretkové týmy v  Evropě. Z  chorvat-
ského města Slavonski Brod si dovezly pohár za 
2. místo a titul vicemistrů Evropy. Mistrovství 
Evropy mažoretek svazu NBTA Europe se konalo  
o víkendu 3. – 5. října a zúčastnilo se jej deset zemí.

Evropské stříbro pro holešovské mažoretky Arabelky

Sociální podnikání 
v Holešově

Spolek Každý může pomáhat uspořádal v  Holešově první seminář na téma 
Sociální podnikání. Na této akci, konané v  kavárně Cinema Café, prezentovala  
Mgr. Šárka Dořičáková, ambasadorka sociálního podnikání střední Moravy a kon-
zultantka Ministerstva práce a sociálních věcí, nové příležitosti pro osoby se zdravot-
ním, sociálním a společenským znevýhodněním. 

Mgr. Svatava Ságnerová

Arabelky byly na tento šampionát nomi-
novány díky vítězství na červnovém mistrovství 
České republiky. Děvčata soutěžila v  náročné 
disciplíně Parade Corp – pochod po obvodu sou-
těžní plochy s  prvky twirlingu. Nesměly chybět 
výhozy hůlek, přehozy jednotlivých mažoretek  
a různorodé twirlingové prvky propojené s  po-
chodovými i tanečními kroky. Abychom vůbec 
mohly v  této disciplíně startovat, bylo nutné 
upravit původní vítěznou choreografii podle ev-
ropských pravidel. Během letních prázdnin proto 
měly trenérky i samotná děvčata plno práce s na-
cvičením nové sestavy. 

Na mistrovství Evropy odjely dívky již ve 
čtvrtek večer a až do neděle čekaly na svůj start. 
V pátek proběhlo ve sportovní hale velkolepé slav-
nostní zahájení, kde Arabelky nasály tu správnou 
soutěžní atmosféru. Odměnou za jejich úsilí, stres 
i čekání byl zisk druhého místa a titulu vicemi-
str Evropy Parade Corps Juvenile (dětská kate-
gorie). Před námi se umístil jen tým z Holandska  
a od prvního místa nás dělilo jen pár bodů. Pora-
zily jsme Chorvatsko, Norsko, Anglii, Slovinsko, 
Bulharsko a Francii. Soutěžní vystoupení zvládla 
děvčata s elánem a ladností. Nervozita sice byla 
znát, přece jen je to velká zodpovědnost reprezen-

tovat náš stát, ale na děvčatech bylo vidět, že cvičí 
s nadšením a radostí. To ocenila jak porota, tak  
i diváci. Po jejich výkonu burácela celá hala.

Úspěšně nás také reprezentovaly sólistky 
Lenka Smýkalová a Nikola Zlámalová. Ty byly 
nominovány jakožto mistryně a vicemistryně 
národního šampionátu ČR, aby zastupovaly náš 
stát v disciplíně sólo s rekvizitou. V kategorii ju-
nior mladší získala Lenka Smýkalová 5. místo  
a nechala za sebou dalších dvanáct soupeřek. 
V juniorkách starších obsadila v konkurenci dva-
ceti sólistek 10. místo Nikola Zlámalová.

Velice si vážím toho, s jakým nasazením se 
Arabelky a jejich trenérky na evropský šampio-
nát připravovaly a dokázaly podat skvělý výkon 
v  nové disciplíně. Je to pro nás největší úspěch 
v celé dosavadní kariéře holešovských mažoretek.

Chtěla bych poděkovat za velkou podporu 
všem našim fanouškům a městu Holešov i Zlín-
skému kraji za finanční příspěvek. Také děkuji 
rodičům mažoretek – maminkám, které pomáhají 
s organizací a přípravami, a všem dalším, kteří nás 
podporují na soutěžích a přijeli Arabelkám fandit 
i do Chorvatska.

Lenka Doleželová
Mažoretky HolešovLenka Smýkalová, 5. misto

Někteří občané z Holešova si vzpomenou, 
že tam kde je nyní policejní škola, byl vojenský 
útvar, který měl krycí název VÚ 7374 a byl zde od 
roku l961 do roku 1969 a plnil úkoly vyplývající 
i z jeho názvu „7. výsadkový pluk zvláštního ur-
čení“. Červené barety, které nosili vojáci tohoto 
útvaru byly známkou toho, že tento útvar byl vý-
jimečný. O této výjimečnosti svědčí i to, že po 46 
letech se 23. srpna t. r. v Dobroticích sešlo 44 pří-
slušníků roty „C“, kteří v Holešově sloužili v roce 
1966–1968. Bylo to setkání, které i otrlým veterá-
nům - výsadkářům  vehnalo slzy do očí. Při pre-
zentaci otázka „a který jsi ty“? po těch letech byla 
dojemná (někteří se opravdu neviděli od skončení 
vojny) a i pohled na některá naše „mužná těla“ 
byl úsměvný.

Kamarádskou atmosféru navodil i Účastnický 
list, který spolu i perníkovou medailí, na které byl 
znak našeho útvaru, obdržel každý účastník setká-
ní. Při zahájení se minutou ticha vzpomněli ti, kte-
ří zahynuli, ale následně i ti, kteří se z důvodu ne-
moci, vzdálenosti (Polsko, Kanada, USA) nemohli 
zúčastnit. Vzpomínali jsme i na události z 21. srp-

Setkání „Červených baretů“ 
na l968, kdy se naše kasárna pokusila obsadit oku-
pační vojska. Postoj velení pluku, ale i samotných 
vojáků nedovolil naše kasárna obsadit, byli jsme 
jediní, kteří v rámci tehdejší ČSLA tímto tvrdým  
a nesmlouvavým postojem to dokázali. Za tento 
postoj si to velení pluku i s rodinami pak v násled-
ných letech tvrdě „odskákalo“.Nebyly to jen vzpo-
mínky, které organizátoří setkání oživili písemným 
testem z historie našeho výjimečného v 
rámci tehdejší ČSLA útvaru, ale i soutěž ve 
střelbě ze vzduchové pistole na pohyblivý 
terč a hod granátem na cíl. Velmi dobrý 
ohlas u „klukú“, jak jsme se oslovovali, měl 
test. Nejlepší jednotlivci tohoto „trojboje“ 
byli odměněni věcnými cenami od spon-
zorů a drobnými dárky od organizátorů. 
I když v závěru setkání se nám počasí sna-
žilo pokazit radost z příjemného posezení 
s kamarády, nepodařilo se to! Harmonika 
a písničky u ní dokázaly, že i takové pod-
mínky nás neodradí, něco v nás zůstalo, 
co nás vedlo k tomu, že i s těžkými pod-
mínkami jsme se vždy se ctí vyrovnali.  

V debatách ve skupinkách jsme si společně slíbili, 
že ve   vhodných termínech se budeme setkávat,  
a to tak, aby vojenský útvar (VÚ) 7374 Holešov  
a zejména rota „C“ nebyly nikdy zapomenuti! 
Organizátorům setkání (která skupina vojáků se 
po 46 letech schází?!?!) a sponzorům za všechny 
účastníky děkuje                                             

Franta Gult, veterán - výsadkář
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Dobrotice (JZ) - Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Dob-
rotice uspořádala na Sádku podzimní výstavu výpěstků ovoce, zeleniny, 
květin. Proběhla také soutěž „Jablko roku“ a soutěž o nejchutnější jablečný 
zákusek. Akce se uskutečnila v poslední zářijový víkend a také díky sluneč-
nému počasí ji zhlédlo mnoho návštěvníků. Oku lahodila rozličná květinová 
a podzimní aranžmá, která společně s krásně vybarvenými výpěstky zahrád-
kářů působila jako čarokrásné umělecké dílo, které vytvořila příroda a ruce 
zahrádkářů. Vítězové soutěží si odnesli pěkné věcné ceny. Do další spolkové 
činnosti přejeme zahrádkářům hodně chuti a úspěchů. 

Podzimní výstava 
zahrádkářů v Dobroticích

Místní skupina Českého červeného
kříže Holešov děkuje městu Holešov
za poskytnutí dotace z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání na naši činnost
pro rok 2014.

Pavel Šlechta
předseda MS ČČK Holešov

Své aktivity na podzimních vý-
stavách zakončili členové ZO ČZS 
Holešov na Výstavišti Floria Kromě-
říž, kde ukázali svoji expozici. Ta již 
byla k vidění na dožínkových slavnos-
tech v Holešově. Zároveň tato aktivní 
organizace zve zájemce na přednášku 
Pěstování jabloní a hrušní, která se 
bude konat v  Domě zahrádkářů na 

Holešovští zahrádkáři se prezentovali na Výstavišti 
Floria Kroměříž

Dlažánkách 14. 11. v 16.00 hod. Zájem-
cům o aranžování pak nabízí účast na akci 
Advent u zahrádkářů, kterou připravuje 
na 25. 11. od 16.00 hod. Dále vedení or-
ganizace doporučuje zájemcům o zahrád-
kářské akce, aby sledovali nástěnky ZO 
ČZS, kde se o nich včas dočtou podrob-
nější informace. 

red
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Pionýrská skupina Mirko Očadlíka se i v letošním roce zapojila do pro-
jektu Otevřené klubovny. Od soboty 6. září až do pátku 12. září si mohli v naší 
klubovně zahrát děti i dospělí deskové hry, kulečník, fotbálek a také stolní 
tenis. Této akce se zúčastnili hlavně členové naší PS, přivedli s  sebou také 
kamarády a strávili v  naší klubovně spoustu pěkných chvil. Během celého 
školního roku připravíme pro veřejnost několik dalších zajímavých akcí. Vě-
říme, že už ve staronové klubovně, kterou bychom měli během měsíce října 
získat zpět od města. 

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS

Hodně let se pokouším hrát golf. Ne ze snob-
ství, jak to v dnešní době činí někteří, aby byli ,,in“, 
ale pro potěšení. Nehraji velmi dobře, ale zato vel-
mi rád. Začínal jsem za přijatelný poplatek v rod-
ném kraji v nejvyšším místě Drahanské vrchoviny, 
kde se v sousedství mojí rodné obce rozprostírá 
krásné golfové hřiště s osmnácti jamkami, odkud 
je nádherný výhled na Malou Hanou a Českomo-
ravskou vysočinu. Čas od času si tam v noci ,,za-
hráli“ také divočáci a poškodili pečlivě udržované 
travnaté plochy. Tehdy jsem netušil, že se někdy 
s divočákem potkám na golfu v poledne. V sou-
časnosti si na zmíněném hřišti kvůli vysokému 
poplatku mohou dovolit hrát jen zbohatlíci, pro-
fesionální sportovci, herci… Proto jsem s radostí 
uvítal otevření golfového hřiště s nynějšími devíti 
jamkami v Žopích na úpatí Lysiny.

Čas od času si tam zajdu zahrát za mírný 
poplatek pro seniory. Těším se nejen ze hry, ale  
i z  malebného pohledu tentokrát na pravou Ha-
nou. V nedávném zářijovém slunném dni babí-
ho léta jsem se opět vydal za potěšením do Žop. 
Kolem poledne jsem zahrával poslední devátou 
jamku. Odpaliště se nachází těsně pod lesem  
v sousedství cesty ze Žop do horní části Přílep. 
Jamka je na spodním okraji hřiště u zmiňované 
cesty. Odpal (drive) podél cesty lemované švestka-
mi se mi jakž takž povedl, míček přistál asi ve sto 
třiceti metrech. Dal jsem hůl do bagu (tlumoku 
na hole) a jel s vozíkem k míčku. S překvapením 
jsem zjistil, že od dvě stě metrů vzdálené jamky 
se k míčku blíží velký pes. Obával jsem se, že mi 
míček sebere a uteče s ním. Po chvíli jsem byl pře-

Pionýři v Holešově otevřeli 
svoji klubovnu veřejnosti

HLEDÁM KE KOUPI
byt 2-3+1 nebo dům v Holešově a nejbližším okolí. 

Tel.: 722 126 474 

Neobvyklý golfový ,,spoluhráč“
kvapen ještě více – k míčku, a tedy i ke mně, se 
neblížil pes, ale divoké prase.

Domníval jsem se, že půjde hledat popadané 
švestky pod stromy, ale divočáka to vůbec nezají-
malo. Nadále se přibližoval po travnaté ploše hři-
ště k míčku a se zdvižený ryjem (čumákem) větřil 
(nasával pachy) směrem ke mně. Po cestě směrem 
od Přílep šla paní, která se asi z přítomnosti divo-
čáka notně vylekala a hledala otevřenou branku 
v některé zahradě, aby se za plotem ukryla. Do-
čkala se - z  jedné zahrady vyběhl pán a překva-
peně zíral na neobvyklého návštěvníka hřiště. To 
už divočák bez povšimnutí minul míček a neo-
hroženě směřoval přímo ke mně. Pro jistotu jsem 
z bagu vytáhl nejtěžší hůl a připravil se k obraně. 
Co když je divočák napadený vzteklinou? Snažil 
jsem se křikem a máváním hole divočáka odehnat, 
ale ten s klidem krokem 
pokračoval v  přímém 
směru a minul mě na 
pět kroků. Zmizel v lese 
pod Lysinou.

S  rozechvěním 
z takového setkání jsem 
dohrál míček do jam-
ky. Opodál na cvičném 
jamkovišti dával jedno-
mu adeptu hry učeb-
ní lekci golfu správce 
hřiště. Zeptal jsem se 
obou, zda viděli, odkud 
divočák přišel na hřiš-
tě. Překvapeně na mne  

zírali; asi si mysleli, že mně přeskočilo. Musel jsem 
vše uvést na pravou míru a dověděl jsem se, že vů-
bec prase nespatřili. Přitom jim šlo za zadky. Tak 
byli zaujati výcvikem.

Když jsem vše po návratu vyprávěl manžel-
ce, sdělila mi, že její kamarádku před dvěma dny 
ve dne také překvapil v lese u Přílep divočák. Asi 
to byl stejný tulák. Možná utekl chovatelům di-
vočáků ze Žop či Jankovic. Možná se ztratil tlupě  
a hledal ji. Mohl být také nějak nemocný a tlupa 
ho odvrhla…

Jako myslivec jsem se během čtyřiceti let 
v rusavské honitbě mnohokrát setkal s divokými 
prasaty, ale takové neobvyklé setkání jsem nezažil. 
Jsem asi jediný, kdo si ,,zahrál“ golf s divočákem. 

Jiří Valenta
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Sportovní střelecký klub Policie ČR při Vyšší 
policejní škole a Střední policejní škole MV Ho-
lešov organizoval na střelnici v Dobroticích stře-
leckou soutěž z velkorážní pušky, která zároveň 
uzavřela letošní sezonu. Pro většinu soutěžících se 
jednalo o pátou soutěž roku a tím pádem si moh-
li zhodnotit své výsledky a srovnání výslednosti  
s ostatními střelci. Že se jedná o soutěžní discipli-
ny náročné, je zřejmé především z toho, že terče 
na které se střílí, jsou ve vzdálenostech 100, 200 
a 300 metrů  a střelba na ně je časově omezena. 
Kromě toho ve druhé části závodu se střílí i na 
pohybující se cíl, ve vzdálenosti  300 metrů, rych-
lostí 2-3 metry za vteřinu na průseku 15 metrů, 
což je ta nejnáročnější část závodu a také větši-
nou rozhoduje o konečném umístění závodníků. 
Každý soutěžící v průběhu soutěže vystřelí 55 ks 
nábojů na terče různé velikosti a tvaru. Celkový 
výsledek je dán součtem všech zásahů a tím je  
i stanoveno pořadí na stupních vítězů. V závodě 
se používají různé zbraně, a tak je soutěž rozdě-
lena do tří kategorií. Kategorie „standard“ má  

Podzimní cena SKP Holešov - střelecká soutěž 
z velkorážní pušky

nejpřísnější pravidla a omezení je 
nejen na ráži zbraně, ale i na nej-
větší zvětšení použitého puško-
hledu a omezení odporu spouště. 
V další kategorii „volné“, je, jak 
vyplývá z názvu, povoleno v pod-
statě všechno, co si střelec může 
přát. Tato kategorie bývá také 
nejvíce obsazená. Nově se střílí 
kategorie „speciál“ a ta zahrnuje 
skutečné speciály - zbraně kvalit-
ní, přesné a samozřejmě i drahé.

Soutěž byla zahájena společ-
ným nástupem všech soutěžících. 
Předseda střeleckého klubu Mgr. 
Karel Kratochvíl pozdravil závodníky, představil 
tradičně se účastnícího zástupce města Holešo-
va místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře, jenž 
přivítal soutěžící a popřál jim mnoho úspěchů  
v soutěži. Po tomto úvodu převzal soutěžící hlavní 
rozhodčí Ing. Miloslav Šefránek. Závod byl po-
měrně náročný na organizaci, neboť se zúčastni-

lo téměř 60 soutěžících z celé republiky. Proběhl 
bez jakýchkoli problémů díky dobré organizaci 
práce dalších členů klubu. Soutěž byla ukončena, 
vítězové převzali poháry a diplomy a výbor klubu 
poděkoval všem za účast. Dá se konstatovat, že se 
závod vydařil a doufáme ve zdárné pokračování  
v příštím roce.

Nově otevřená herna stolního tenisu v Hole-
šově, umístěná ve zrekonstruovaných prostorech 
bývalé střední odborné školy v Pivovarské ulici, 
sice již fakticky několik týdnů slouží k usilovným 

Exhibice stolního tenisu v Holešově
tréninkům a utkáním v  ping-pongu, ale na své 
jakoby zasvěcení si počkala až do pátku 19. září. 
Ve večerních hodinách se zde uskutečnil oprav-
dový svátek tohoto nejmasovějšího sportu. Ho-

lešovským stolním tenistům se podařil husarský 
kousek – do Holešova přijely dvě největší legendy 
českého (a moravského) stolního tenisu – Milan 
Orlowski a Jindřich Panský.  >>>
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>>> Tito světoznámí špičkoví hráči, oba několika-
násobní mistři Evropy, opravdoví klasici moder-
ního ping-pongu, věnovali našemu městu několik 
skvělých hodin velkolepých zážitků, a to nejen pro 
příznivce tohoto sportu. 

V první části večera sehráli lawntenisoví in-
ternacionálové několik přátelských zápasů s  nej-
lepšími holešovskými hráči. Milan Orlowski se 
utkal s o dvě generace mladším Liborem Liškou 
ml. a ve vyrovnaném zápase prohrál 2:3. Jindřich 
Panský sehrál s holešovským Bronislavem Klujem 
vítězný zápas 3:1 a nakonec hosté proti Holešova-
nům vyhráli 3:0. Druhá část večera ale přinesla 
naprosto unikátní zážitek – exhibici těchto dvou 
mistrů, kterou obdivoval celý svět. Skvělí hosté se-

hráli podle starých pravidel jeden set do 21 bodů, 
ale nejednalo se o zápas, nýbrž o skutečně neu-
věřitelné představení. Oba hráči vystřídali různé 
pálky – hráli minipálkou o průměru ani ne10 cm, 
pánví, prkýnkem na maso, obří pálkou o průměru 
snad půl metru, paličkou na maso, hráli s pálkou 
i minipálkou zastrčenou na břiše za gumu dresu, 
hráli vsedě na židli mimo hřiště, hráli vestoje, 
vsedě i vleže na stole, hráli s přebíháním po stole, 
hráli se dvěma i třemi míčky najednou – prostě 
hráli v  absurdních polohách a situacích, které si 
do té doby nikdo nedovedl představit, hráli zce-
la skvěle a ještě přitom vtipně komentovali své 
počínání tak, že diváci se už ani nemohli smát. 
A přitom hráli tak úžasně, že ani úplní laici ani 

špičkoví stolní tenisté nevěřili svým očím, že je 
něco takového možné – vždyť Jindřich Panský 
je ročník 1960 a Milan Orlowski dokonce 1952! 
K pohodě a krásnému vyznění celé akce přispěla i 
naprosto profesionální práce špičkových rozhod-
čích, bratrů Františka a Petra Chvátalových.

Strhující zážitek byl opravdu důstojným 
zahájením provozu nové herny stolního tenisu 
v Holešově. A doufáme, že takovéto neuvěřitelné 
výkony, vyplývající z tvrdé dřiny a současně vyso-
ké inteligence a skvělé povahy obou hráčů, budou 
inspirovat i řady holešovských stolních tenistů!

Libor Liška
předseda oddílu stolního tenisu Holešov

1. kolo Divize D, 27. 9. 
SH Gymnázium Uničov

FBC ZŠ Uničov - FbC Slow Shoes Holešov 
3:8 (2:4, 0:1, 1:3)

B(A): 9. Kvapil, 20. Jemelka (Havlíček), 48. 
Galetka P. (Kvapil) - 12., 15. Nedbal R. (-, Mi-
keška D.), 13., 60. Nedbal J. (Grygera, -), 19. Mi-
keška D. (Nedbal J.), 37. Müller (Tkadlčík), 41. 
Šiška (Grygera), 42. Tkadlčík (Mikeška D.)

vyloučení: 14., 25., 51. Havlíček (2,2,2), 32. 
Galetka P. (2), 42., 51., 56. Škoda (2,2,2) - 23. Gry-
gera (2), 60. Nedbal J. (2)

K prvnímu utkání Divize D zajížděli florba-
listé Holešova na hřiště Uničova. Do duelu dvou 
nováčků soutěže nastupovali hosté povzbuzeni 
vítězným tažením v poháru, kde dokráčeli již do 
osmifinále, avšak ve značné okleštěné sestavě číta-
jící pouze 9 hráčů do pole (mladík Grygera si na-
víc před zápasem ještě stihl odbýt svou premiéru 
v Českém poháru v cyklokrosu). 

Úvod zápasu v chladu uničovské sportov-
ní haly nepřinesl žádné zběsilé tempo. Zakrát-
ko se však Uničov po zaváhání hostující obrany 
ujal vedení, čímž víceméně zápas konečně začal. 
Slow Shoes rázem přidali na obrátkách. Značnou 
převahu dokázali hosté přetavit ve 4 vstřelené 
branky v rozmezí 7 minut, když se postupně tre-
fovali bratři Nedbalové a kapitán Dan Mikeška. 
V poslední minutě úvodního dějství však domácí 
dokázali korigovat na rozdíl 2 branek. Ve druhé 
části tlak Holešova mírně opadl, avšak i to stačilo 
ke spolehlivé kontrole vývoje utkání. Nádherná 
souhra trojice Dan Mikeška, Tkadlčík a zakon-
čujího Müllera byla po hříchu jedinou brankou 
prostřední pasáže zápasu. Třetí třetina měla při-
nést snahu domácích o zvrat skóre, ale opak byl 
pravdou. Výhra a první tři body do tabulky tak 
putují na Hanou. 

Sestava Holešova: Mikeška O. - Mrnuš-
tík, Nedbal R., Fridrich - Mikeška D., Tkadlčík, 
Müller, Nedbal J., Šiška, Grygera 

2. kolo Divize D, 28. 9. 
SH Gymnázium Šumperk

FBC Asper Šumperk - FbC Slow Shoes Ho-
lešov 5:6 (1:2, 2:3, 2:1)

B(A): 9., 56. Matěj (-, Šíma), 39., 48. Vařeka 
(Pudil, Mrázek), 40. Maus - 26. Trčka (Grygera), 
9., 26. Mikeška D. (2x Tkadlčík), 22. Nedbal R. 
(Trčka), 37. Nedbal J. (Mikšík), 41. Grygera

vyloučení: 40. Kováč (2) - 40. Nedbal R. (2), 
49. Nedbal J. (2)

Informace a výsledky Florbalového klubu Holešov
Další zápas po sobotní výhře čekal holešov-

ské florbalisty hned v neděli v Šumperku. Opatrný 
začátek utnul v 6. minutě po výborném forčekin-
gu Grygery kanonýr Trčka. Na vyrovnání domá-
cích bleskurychle (3 sekundy) odpověděl Dan Mi-
keška a vrátil Holešovu vedení. Po zbytek úvodní 
části si hosté udržovali mírnou herní převahu, ale 
další góly již nepřidali. Co se nepodařilo v první 
třetině, napravil Holešov v úvodu prostředního 
dějství. Radek Nedbal po nezištné Trčkově při-
hrávce a opět Dan Mikeška po souhře celého prv-
ního útoku zařídili hostům pohodlný tříbrankový 
náskok. Zbytečná ztráta koncentrace však dovolila 
Šumperku vstřelit do konce druhé třetiny 2 góly 
(ten druhý pouhou vteřinu před koncem) a dala 
duelu nový náboj. Úvod závěrečné části si vzal do 
parády výborně hrající Grygera a utěšenou střelou 
opět dopřál hostům třígólové vedení. Domácí se  
i přesto nevzdali a vytrvalým tlakem se jim po-
dařilo snížit až na rozdíl jediné branky. Kýžené 
vyrovnání naštěstí pro Slow Shoes již nepřišlo,  
a ti si tak připsali další vítězství, díky kterému se 
po prvním hracím víkendu mohou velebit na prv-
ním místě divizní tabulky. 

Sestava Holešova: Mikeška O. - Mrnuštík, 
Nedbal R., Fridrich, Nedbal J. - Mikeška D., Tka-
dlčík, Mikšík, Trčka, Šiška, Grygera, Müller 

Osmifinále Poháru ČFbU, 
8. 10. SH 1. ZŠ Holešov

FbC Slow Shoes Holešov - FbC Aligators 
Klobouky 5:6 po prodl. (2:2, 1:2, 2:1, 0:1)

B(A): 15., 58. Mikeška D. (Fridrich, Mikšík), 
18. Tkadlčík, 28. Müller, 41. Mikšík (Fri-
drich) - 3., 63. Dufek (2x Líznar), 18., 44. Líznar 
(Gremmel, Volek), 23. Koláček (Líznar), 34. Bábí-
ček O. (Jakubec)

Vyloučení: 18. Grygera (2), 35. Svozil (2), 42. 
Nepraš (2), 43. Mikeška D. (2), 48. Müller (2), 50. 
Nedbal R. (2) - 18. Koláček (2)

V osmifinále Poháru České florbalové unie 
přivítal Holešov na svém hřišti družstvo Aliga-
tors Klobouky. Hosté hrající Národní ligu, tedy  
o jednu úroveň vyšší soutěž než divizní Slow Sho-
es, byli v utkání mírným favoritem.

Úvod zápasu měli ve své režii hosté, jejichž 
herní tempo bylo o notný stupeň vyšší než u sou-
peřů. Vyústěním těchto skutečností bylo vedení 
Aligátorů. Po obdržené brance domácí začali 
nebezpečně dotírat na branku soupeře. Dan Mi-
keška v 15. minutě poprvé rozjásal početné obe-
censtvo. Po následném oboustranném vyloučení 
se při hře 4 na 4 prosadil Líznar a vrátil hostům 

vedení. Toto však mělo jen jepičí život, neboť  
o pár chvil později vyrovnal pohotový Tkadlčík,  
a do šaten se tak odcházelo za nerozhodného sta-
vu. Druhá třetina opět odstartovala vstřeleným 
gólem hostů. Následně se šance přelévaly na obou 
stranách. Závěrečná pasáž prostředního dějství 
přinesla převahu Aligátorů, kterou přetavili ve své 
další jednobrankové vedení. Třetí třetinu zahájili 
gólem domácí a povzbuzeni rychlým vyrovnáním 
zvýšili důraz, což se však nesetkalo s pochopením 
u rozhodčích, kteří je poslali do tří. Další dvě po 
sobě jdoucí vyloučení byla jen logickým odrazem 
nezvládnutých emocí Holešova. Oslabení však pa-
radoxně Slow Shoes prospěla a začali se soustředit 
na hru a ne na fauly. Kýžený gól přišel dvě a půl 
minuty před koncem z hole kapitána Dana Mikeš-
ky. Holešov dokázal popáté srovnat. Konec nor-
mální hrací doby již prakticky žádnou příležitost 
ani jednoho týmu nepřinesl a hrdinou desetimi-
nutového prodloužení se stal nezmar Dufek, který 
poslal Klobouky do čtvrtfinálové skupiny. 

Sestava Holešova: Mikeška O. - Fridrich, 
Nepraš, Nedbal R., Mrnuštík - Mikšík, Tkadlčík, 
Mikeška D. Grygera, Šiška, Nedbal J., Müller, Svo-
zil, Trčka 

3. kolo Divize D, 11. 10.
SH ZŠ Holešov

FbC Slow Shoes Holešov - FK Orel Telnice 
6:4 (2:1, 3:2, 1:1)

B(A): 15. Trčka (Nedbal R.), 19. Šiška (Mrnu-
štík), 22., 42. Fridrich (2x Trčka), 25. Nedbal J. (Ne-
dbal R.), 33. Grygera (Nedbal J.) - 7. Hela (Světlík), 
28., 52. Budík (Daler, Knotek), 33. Daler (Jirásek)

Vyloučení: 47. Tkadlčík (2) - 20. Suchomel 
(2), 35. Večeřa R.(2), 42. Knotek (2), 50. Nevrtal (2)

4. kolo Divize D, 12. 10. 
SH ZŠ Holešov

FbC Slow Shoes Holešov - Bulldogs Brno B 
5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

B(A): 21. Mikeška D. (Fridrich), 25., 28., 37. 
Fridrich (Grygera, Tkadlčík, Trčka), 45. Grygera 
(Fridrich) - 7., 34. Adámek (2x Voltner), 59. Volt-
ner (Adámek)

Vyloučení: 11., 42. Grygera (2,2) - 16. Grábl 
(2), 26., 50. Titz (2,2), 36. Bábíček (2)

Dalšími zápasy pokračovala florbalová di-
vize D. Holešov po úspěšném vstupu do soutěže 
hostil na svém hřišti celky FK Orel Telnice a béčko 
brněnských Bulldogs.
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Sobotní zápas proti Telnici, v jejíž sestavě 
figurovalo několik hráčů s extraligovými zkuše-
nostmi (Knotek, Daler, Rudolf Večeřa), přinesl 
dramatickou podívanou s vítězným koncem pro 
domácí. Úvod druhého dějství jednoznačně patřil 
Holešovu, který hosty převyšoval ve všech herních 
činnostech. V poslední části Jihomoravané zvýšili 
tlak, ale Slow Shoes si již vítězství s přehledem po-
hlídali. Velkou zásluhu na tomto měl skvěle chy-
tající Ondra Mikeška. Holešov si tak připsal skalp 
jednoho ze spolufavoritů celé soutěže a udržel si 
stoprocentní ligovou bilanci.

Zápas proti záloze Bulldogs Brno začal pro 
Holešov velmi nešťastně, když si hned ve 2. minutě 
bolestivě poranil kotník brankář Ondra Mikeška. 
S velkým sebezapřením se však do utkání vrátil  
a dochytal jej až do konce. Po přestávkové domluvě 
v šatně vlétlo na hřiště zcela odlišné družstvo do-
mácích. O vedení se postaral ve velké formě hra-
jící Fridrich, když zužitkoval nezjištné přihrávky 

Trčky a Tkadlčíka. Hostům se 
sice podařilo snížit, načež si 
ale opět vzal slovo víkendový 
démon Fridrich a další přesi-
lovkou ranou zkompletoval 
svůj první hattrick v životě. 
V  úvodu třetího dějství zby-
tečně fauloval Grygera, hosté 
ale příležitost nevyužili. Ihned 
poté se rozhodl Grygera odči-
nit svůj předchozí prohřešek  
a pátou brankou domácích, za 
asistence koho jiného než Fri-
dricha, definitivně utnul šance 
Brna na zvrat. Po kosmetické 
úpravě skóre na konečných 5:3 
mohli Slow Shoes slavit další vítězství, díky kte-
rému se s plným počtem dvanácti bodů osamo-
statnili na čele divizní tabulky. Sestava Holešova: 
Mikeška O. - Fridrich, Mrnuštík, Nedbal R., Ne-

praš - Trčka, Tkadlčík, Mikeška D., Grygera, Šiš-
ka, Nedbal J., Müller, Svozil (jen neděle), Mikšík 
(jen neděle). 

Jaroslav Fuksa, FbC Holešov

Sestava: Heglasová - Jašková, Dvorníková, 
Voždová, Otáhalíková, Mikešová, Holcová, Ho-
líková, Šustová, Kocurková, Šilhárová. V průbě-

TJ ELSEREMO Brumov - FK Holešovské holky 1:4 (1:3)
hu 2. poločasu zasáhly do hry i Přikrylová, Nela  
a Petra Ševčíkovy.

Branky: Kocurková, Dvorníková, Šilhárová, 
Šustová.

V  nádherném podzimním od-
poledni nastoupil v  Brumově celek 
holešovských děvčat k souboji o čelo 
tabulky. Utkání začalo impozantním 
nástupem hostujícího celku, který 
se snadno dostal v průběhu 6 minut 
do dvoubrankového vedení. Branky 
střílely Kocurková po samostatném 
průniku do šestnáctky hostí a Dvor-
níková, která krásnou hlavičkou do 
protipohybu brankářky využila dobře 
zahraný roh Šilhárovou. Nápor hostí 
uťala hrubá chyba holešovské bran-
kářky v 7. minutě, která nepochopi-

telně pustila za svá záda nevydařený centr domácí 
hráčky téměř z půlky hřiště. Tempo poté poněkud 
opadlo, ale hostující celek měl i nadále více ze hry, 
snažil se o klidnou rozehrávku zezadu a oproti mi-
nulým zápasům sehrál ukázněnou partii ve stře-
du pole. Když v 31. minutě přidala Šilhárová třetí 
branku z penalty nařízené za vlastní sražení, bylo 
o výsledku utkání prakticky rozhodnuto. Domá-
cí měly jen jedinou příležitost k úpravě skóre, ale 
střela se do branky nevešla. Po přestávce Holešov 
klidnou hrou a zpomalováním tempa udržoval 
domácí celek v uctivé vzdálenosti od své branky 
a hrozil z rychlých kontrů, které tentokrát zaha-
zovala Šustová. Přesto se tato hráčka do seznamu 
střelců dostala, když si její nevydařenou střelu do-
mácí brankářka nešťastně srazila do vlastní sítě. 
Na skóre 1:4 se nic nezměnilo ani po masovém 
střídání na obou stranách.

(kb) V sobotu před svátkem sv. Václava, pa-
trona zemí Koruny české, uspořádala holešovská 
organizace KDU-ČSL na orelském hřišti už druhý 
ročník Svatováclavského turnaje v  kopané. Opět 
se nejednalo o žádné vrcholové sportovní klá-
ní, ale spíš o příjemné setkání přátel a známých 
pod širým nebem s dobrým občerstvením a větší 

Svatováclavský turnaj v kopané již podruhé
či menší trochou zdravého a adrenalin vy-
volávajícího pohybu. Turnaje se zúčastnilo 
stejně jako v  loňském roce šest družstev  
(z toho dvě družstva smíšená). Kromě dvou  
nováčků (fotbalisté z Třebětic a z Roštění)  
a staronového družstva Příbuzných ze Vše-
tul obhájil loňské pěkné poslední šesté mís-

to Fatým, slo-
žený se starých  
a mladých hráčů 
a hráček. Loňští 
vítězové – Mi-
nistranti, vystu-
pující letos pod 
novým názvem 
Ministři, sestoupili na 
místo čtvrté a vítězem 
turnaje se stal tým 
Klidná síla – výrazně 
posílený  a vytrénova-
ný loňský tým Elektro-
centra Karhan. Šťast-
ní vítězové i celkem 
spokojení poražení 
obdrželi řadu pohárů, 
medailí i dalších tro-
fejí, které byly určeny 

hlavně pro mladinké naděje turnaje – hráče sotva 
dorostlé školním lavicím. A samozřejmě věcné 
ceny se dostaly na všechna družstva, a to včetně 
toho posledního.

Mimořádně milé setkání a sportovní svátek 
se tak pomalu stává pěknou tradicí, takže všichni 
účastníci i diváci se jistě těší na třetí ročník toho-
to podzimního fotbalového klání. A většina týmů 
se domlouvala, že musí do příštího roku zlepšit 
formu a začít pravidelně trénovat – no není nic 
blahodárnějšího než motivace řady hráčů k  tak 
potřebnému sportování!
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Po vyrovnaném prvním poločase přehráli domácí holešovský tým po 
jeho zbytečných individuálních chybách a zaslouženě zvítězili.

Sestava: Tomáš Láník – Klára Turečková, Monika Řiháková – Katka Božková, 
Beata Kotasová, Karolína Smýkalová – Štěpánka Víznerová, Táňa Kotasová
Střídal: David Jemelík
Branka: Karolína Smýkalová

 Mgr. Svatava Ságnerová

TJ Prusinovice - DFK Holešov 
6:1 (2:1)

Perně vybojované tři body s  kvalitním soupeřem – to by mohla být 
nejstručnější charakteristika zápasu. Soupeř přijel s jednoznačným úkolem – 
odvézt si plný bodový zisk a po porážce Nezdenic se se svým záměrem nijak 
netajil, domácí zase měli potvrdit dobrý výkon z posledního střetnutí. Prv-
ní poločas jasně patřil Holešovu. Po přestávce soupeř vyrovnal hru, na řadě 
holešovských děvčat byla vidět únava a hra se přelévala na obě strany. DFK 
zaslouženě vyhrál a získal cenný skalp Valašských Klobouků.

Sestava: Kasalová, Jiroušková, Pospíšilová, Kozlanská, Fojtová, Řiháková, 
Dětská, Pospíšilíková, Zichalová, Rybenská, Lipková
Střídaly: Hovořáková, Turečková
Branky: Pospíšilíková, Lipková
Nejlepší hráčka: Kamila Dětská a Kája Kozlanská

Mgr. Svatava Ságnerová

SPOLEČENSKÉ 
ŠATY
Prodej a půjčení šatů:
K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
PRO DRUŽIČKY
SPOLEČENSKÉ
Holešov, Palackého 1400

Tel.: 731 068 488

DFK Holešov - Valašské Klobouky 2:1 (1:1)

DFK Holešov - TJ Lubná 5:3 (0:1)
Konečně se žákyně 

Dívčího fotbalového klubu 
Holešov dočkaly vítězství! 
Po pěti porážkách se nově 
tvořící tým dočkal a po bo-
jovném výkonu a střeleckém 
koncertu Moniky Řihákové 
zvítězil nad Lubnou! Přitom 
po prvním poločase domácí 
celek prohrával po zbytečné 
chybě obrany a nemohl se 
dostat do tempa zápasu; tre-
nérka domácích proto pro-
vedla změny v  rozestavení 
hráček a výsledek se dostavil 

– holešovský celek šel postupně až do vedení 5:1. 
Na konci zápasu sice našim děvčatům docháze-
ly síly, ale vítězství už tým uhájil a radost hráček 
a hráčů, rodičů i našich fanoušků byla velká – tři 
body zůstaly poprvé v sezóně 2014/15 na kontě 
DFK!!!

Sestava: Tomáš Láník – Klára Turečková – Katka 
Božková, Monika Řiháková, Kája Smýkalová – 
Beáta Kotasová, Nela Miháliková, Táňa Kotasová 
Střídali: Natálka Mikulíková, Štěpánka Víznerová, 
David Jemelík
Branky: 4 Monika Řiháková, 1 Beáta Kotasová

Mgr. Svatava Ságnerová
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Holešov – Koalice pro Holešov uspořádala v  rámci své předvolební 
kampaně tři koncerty spojená se setkáním s občany. Jednalo se Svatováclav-
ský koncert v kostele sv. Anny pořádaný společně s Holešovským komorním 
orchestrem 28. září. Dobrovolné vstupné v hodnotě 3600 Kč věnovali poté zá-
stupci orchestru děkanu P. J. Walczakovi jako podporu náročné opravy domu 
a kaple U sv. Martina (sbírka na opravy dále probíhá). Tímto koncertem jsme 
také zahájili tradici svatováclavských koncertů, protože i v Holešově by bylo 
dobré si připomínat význam patrona naší země.

Další dva koncerty proběhly o týden později v sále restaurace Starý pivo-
var s country kapelou Texas a do třetice o den později v klubu Wats s dalším 
skvělým holešovským tělesem Good Old Trails. Dobrovolné vstupné z těchto 
koncertů ve výši 2100 korun směřuje do rozvoje enviromentálního centra v 
zámecké hájence v Holešově, které provozuje a dále chce zdokonalovat o.s. 
Skřítek s dalšími mládežnickými organizacemi.

Rudolf Seifert

Výtěžky z koncertů na památky 
a středisko mládeže

Víkend otevřených dveří 
na modelové železnici  

Holešov (JZ) - Napros-
to jedinečnou podívanou 
připravili pro veřejnost ve 
dnech 18. a 19. října želez-
niční modeláři SVČ TYMY.  
V prostorách Mateřského 
centra Srdíčko uspořádali 
víkend otevřených dveří na 
modelové železnici. Svou že-
leznici, která již za 22 let, co 

na ní tvůrci pracují, má již bezmála 150 metrů kolejiště a jezdit na ní může 
více jak desítka souprav, přesunuli do hlavního sálu střediska na Novosadech. 
Celý přesun, tj. seskládání a montáž modelu, zabral několik hodin mravenčí 
práce modelářů, ale výsledek stál za to. Na tento unikát se přišlo podívat bě-
hem dvou víkendových dnů na tři stovky návštěvníků. O kroužku železnič-
ních modelářů a stavbě modelu železnice se více dozvíte v rozhovoru s jedním  
z jejích hlavních tvůrců v příštím čísle Holešovska. 

Kroužek železničních modelářů se zabývá stavbou železničních mode-
lů a příslušenství. Je určen pro chlapce ve věku od 8 let. Většinou se pracuje 
s ostrými a přesnými nástroji. Pro začátečníky jsou připraveny jednoduché 
i složitější železniční stavby pře-
vážně domečků, stanic, nádraží 
apod. Po zvládnutí začátků a zís-
kání zručnosti je možné vyrábět  
i složitější modely vagónků  
a lokomotiv schopných jízdy. 
Veškeré komponenty, ze kterých 
je model složen, jsou dílem zruč-
ných modelářů.   
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VLASTIVĚDA

V  sobotu 11. října 2014 v  podvečer se  
v krásných prostorách Zámecké restaurace 
sešli členové Vlastivědného kroužku Holešov  
a pozvaní hosté na slavnostní valné hromadě, 
aby si připomenuli 55. výročí založení. Předseda 
sdružení Jan Dúbravčík v úvodu přivítal pozvané 
hosty, mezi nimiž byli i bývalí členové kroužku.

Bohužel, vzhledem k  probíhajícím volbám 
se omluvili pozvaní představitelé města. Poté 
místopředseda kroužku Ondřej Machálek krátce 

Vlastivědný kroužek si připomněl 55. výročí založení
připomněl jeho historii. Zdůraznil význam za-
kládajících členů a dalších vynikajících osob-
ností Holešova, kteří přispěli k  vysoké kvalitě 
zejména vlastivědných přednášek. V  60. a 70, 
letech minulého století bylo zaregistrováno až 
200 zájemců o vlastivědné přednášky a exkurze 
za památkami Holešova a okolí. Významná byla 
i publikační činnost členů kroužku. Vlastivědný 
kroužek v  Holešově se ale nevyhnul i obdobím 
krize a stagnace. Na připomínku historie kroužku 

pak navázal Jan Dúbravčík s  nástinem záměru 
jeho další činnosti. Vlastivědný kroužek bude 
nadále vyvíjet činnost v  osvědčených oblastech, 
jako jsou přednášky a vycházky za historickými  
a přírodními památkami pro veřejnost, publikační 
a propagační činnost ve prospěch města Holešova 
a jeho bohaté historie. Velký význam je přikládán  
i spolupráci s Městským kulturním střediskem.

 Jan Dúbravčík

V roce 1924 slavila česká veřejnost sté výročí 
narození významného skladatele Bedřicha Sme-
tany. K  oslavám se připojil i Holešov. Ke chvály-
hodnému počinu se rozhodl holešovský Pěvecký 
spolek Podhoran – nechal v tom roce postavit skla-
datelův pomník. Spolek hradil většinu finančních 
nákladů - peníze získal z  mnoha koncertů, které 
pořádal v okolních městech a vesnicích. Uvádí se, 
že to byl první Smetanův pomník na Moravě. Byl 
umístěn v důstojném prostředí tehdejšího Školní-
ho parku. Holešovské oslavy při odhalení pomní-
ku byly bohaté – koncert Podhoranu, promenádní 
koncert, průvod s  alegorickými vozy, proslovy, 
fanfáry…

Pomník se nachází pod klenbou košatých 
stromů – lísky turecké a lípy. Na stupňovité ka-
menné podnoži stojí bohatě členěný sokl. Na soklu 
se vypíná vysoký masivní čtyřboký pískovcový 
hranol se skosenými hranami. Na něm je na přední 
straně vytesán citát z opery Libuše a nápis „Bed-
řich Smetana 1824-1884“. Vytesaný nápis najdeme 
i na zadní straně hranolu: ,,Tvůrci moderní české 
hudby Pěvecký spolek Podhoran.“ Pomník je za-
vršen skladatelovou bustou v nadživotní velikosti, 
vytesanou z pískovce.

Autorem busty je akademický sochař, malíř 
a ilustrátor Emil Hlavica (1887–1952), rodák ze 
Vsetína. Sochařské dílo má výrazně nadsazenou 
modelaci, mírně nakloněná hlava se zamyšleným 
pohledem jako by naslouchala hudebním moti-
vům. Sochař neusiloval o běžný povrchní popis, 
ale snažil se proniknout do duševních znaků por-
trétovaného a přiblížit divákovi rysy hudebního 
génia. Emil Hlavica pocházel z rodiny s umělecký-
mi vlohami – otec byl řezbář, matka vyšívačka, bra-
tr František akad. malíř, bratr Rudolf sochař. Emil 
byl na Akademii žákem sochařského velikána J.V. 
Myslbeka a později dokonce jeho spolupracovní-

90 let Smetanova pomníku v Holešově
kem. Věnoval se hlavně sochařským pracím por-
trétním a monumentálním. Jeho díla najdeme na 
mnoha místech Moravy.

V souvislosti s pomníkem umístěným v ny-
nějších Smetanových sadech by možná nebylo na 
škodu zmínit se stručně o historii tohoto zajímavé-
ho prostranství. 

Původně se za kaplí sv. Martina a kolem kap-
le sv. Kříže rozkládal hřbitov. Významná památka 
hřbitovní kaple sv. Kříže tam byla postavena roku 
1662 podle projektu prestižního evropského archi-
tekta Filiberta Lucheseho. Malebná osmiboká raně 
barokní stavba byla v pozdějších letech uvnitř vy-
zdobena černobílými freskami s výjevy ze Starého  
a Nového zákona. V  kapli se nacházejí staré ná-
hrobní kameny. Barokní kaple sv. Martina s krás-
ně tvarovanou věžičkou je mladší, byla postavena 
v roce 1744. Nynější oltářní obraz namaloval akad. 
malíř Karel Žůrek (1861–1929), rodák z Třebětic. 

Hřbitov byl v  roce 1856 
zrušen. Dva vzácné členitě 
modelované barokní náhrob-
ky byly přeneseny na nový, 
současný hřbitov. Jeden patří 
významnému holešovskému 
občanovi Janu Tomaštíkovi 
(na náhrobku je vytesáno To-
masscik), druhý byl původně 
náhrobek Marie Polaschkové 
(+1762) a byl v roce 1899 po-
užit hrob Barbory Schrottové. 
Oba náhrobky jsou v blízkosti 
hlavního kříže.

V  roce 1882 bylo pro-
stranství v  místech starého 
hřbitova upraveno, jak praví 
listina ,,Pamětní spis města 
Holešova – 1882“, která byla 

nalezena v báni kostela sv. Anny při opravě v roce 
1971. ,,Na místě starého zrušeného, vedle opatrov-
ny sv. Martina se nacházejícího hřbitova přičině-
ním spolku pro okrasu města, jejž založil a jehož 
předsedou byl tehdejší c. kr. adjunkt p. Ludvig Od-
strčil, jemuž město za jeho nezištnou snahu a na-
máhání díky povinno jest, zařízen: z dobrovolných 
příspěvků z  města a některých přifařených obcí 
libosad, nazvaný ,,Císařský libosad“. Plán k tomu-
to libosadu, jakož i práce při zařizování převzal 
z  ochoty p. Václav Buresch, zahradník u hraběte 
Seilerna v Přílepích“. 

Zásluhou okresního školního dozorce Jana 
Rosypálka a starosty města Františka Pokorného 
byla v  libosadu postavena v  roce 1888 (jak si lze 
dodnes přečíst na kovovém praporci na střeše) 
nová školní budova, nynější 1. Základní škola. 
Snad od té doby byl užíván pro libosad název Škol-
ní park, který někteří občané užívají dodnes.

V  roce 1911 přibyla 
v  parku další škola – nynější 
2. Základní škola. Uvádí se,  
a právem, že v té době patřila 
mezi nejkrásnější školní bu-
dovy na Moravě. Dominují na 
ní čtyři členitě tvarované vě-
žičky, secesní rostlinné reliéfy 
a u vchodu plastiky Komen-
ského a učedníka (plastiky 
byly patrně zabudovány obrá-
ceně – měly pohlížet k portá-
lu a na sebe).

A přichází rok 1924, po-
stavení Smetanova pomníku  
a patrně v té době změna ná-
zvu parku na Smetanovy sady. 

Jiří Valenta 
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V úterý 7. října proběhlo v prostorách čítárny 
Městské knihovny v Holešově za zcela mimořád-
ného zájmu skoro stovky diváků promítání další-
ho filmu videokronikáře našeho města Blahoslava 
Nováka. Zatímco ve svém prvním filmu natočil 
tento zkušený kameraman, režisér a scenárista 
film o hlavních holešovských památkách, vydal 
se tentokrát po stopách dvou druhů holešovských 
zajímavostí. První část filmu nazvaná Dekora-
tivní průčelí holešovských domů ukazuje fasády 
a zejména štukové a kamenické výzdobné prvky 
27 nejzdobnějších holešovských domů. Divák tak 
má možnost uvidět architektonické detaily, které 
sice každodenně na svých pochůzkách míjí, ale 
jejichž existenci si pořádně neuvědomuje. A tu se 
před ním otvírá nádherný svět reliéfů, štukových 
ozdob, zdobných prvků – architrávů, archivolt, 
říms, tympanonů, kuželkových balustrád, fre-
sek a dalších výzdobných motivů, pocházejících 
převážně z přelomu 19. a 20. století. Ve filmu je 
kladen důraz zejména na výtvarnou stránku vý-
zdoby jednotlivých domů, nejedná se tedy o po-

Další film o holešovských památkách
pis holešovské architektury, jsou ale 
prezentovány domy, jejichž autory 
byli jak holešovští stavitelé Antonín 
a Vladimír Fischerovi, Jan Janáč, ale 
i vídeňský Leo Steinitz či chvalčovský 
rodák, spolupracovník Dušana Jurko-
viče, Valentin Hrdlička. Jakýmsi „bo-
nusem“ a dalším pěkným filmem jsou 
Věže a věžičky v Holešově, krátký film 
zachycující celkem 29 holešovských 
věží a věžiček. Celkově trvá film skoro 
44 minut (z toho délka Dekorativních 
průčelí je 34 minut). Film tentokrát, 
na rozdíl od Památek Holešova, není 
komentovaný, doprovází jej nálado-
vá hudba Cordy Magico, autor postupoval podle 
ideového scénáře holešovského výtvarníka a znal-
ce památek Jiřího Valenty. Při promítání filmu 
v Městské knihovně doprovodil jednotlivé pasáže 
zasvěceným komentářem místní památkář Karel 
Bartošek, který při popisu historie domů nacháze-
jících se na náměstí Dr. E. Beneše vyšel z přelomo-

vé publikace Miroslava Olšiny Proměny holešov-
ského náměstí – i domy mají své příběhy.

Je tedy i tento další film Blahoše Nováka vel-
mi zajímavým a pro Holešovany milým a příjem-
ným příspěvkem k poznání našeho města. A už se 
těšíme na další Blahošovy filmy o pamětihodnos-
tech našeho města.  -kb-

VÝROČÍ - LISTOPAD 2014
3.11. 1999  Zemřel GALÍK, Josef, PhDr. Csc., spisovatel, literární historik, 

pedagog (FF UP Olomouc), absolvent holešovského gymnázia. 
Napsal studii o Vladislavu Vančurovi - „Tři studie o V. Vančuro-
vi“ (Olomouc, 1970), studijní literaturu: „Česká literatura po 
roce 1945: 1945–1968“, „Česká literatura po roce 1945: 1969–
1988“, „Česká literatura 20. století: antologie textů“ aj. Romány: 
„Zkouška před termínem“ (1975), „Soud i odpuštění“ (1987)  
s podtitulem Moravská epizoda. Dále publikaci věnovanou rodné 
obci a vydanou u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky 
- „Racková“ (1997) (* 21. 10. 1932 v Rackové) – 15. výročí úmrtí

13. 11. 1969 Zemřel SLOVÁČEK, Rudolf, akademický architekt, absolvent 
Akademie výtvarného umění, třída prof. Josefa Janáka. Se svým 
bratrem Otakarem otevřeli projekční kancelář v Holešově. Po 
válce pracovali na plánech obnovy zničeného města Opavy. Byl 
také znalcem heraldiky a staveb hradů (Chlum, Křídlo, Obřa-
ny) (* 16. 05. 1906 v Holešově) – 45. výročí úmrtí

15. 11. 1919 Narozen HABARTA, Jan, sochař, studoval sochařství na Škole 
umění ve Zlíně u prof. Vincence Makovského. Jeho díla jsou 
součástí sbírek moravských galerií v Brně, Zlíně, Uherském 
Hradišti a Olomouci. V roce 1952 vytvořil bustu z kamene  
F. X. Richtera v Růžové zahradě parku holešovského zámku.  
V roce 1972 vytvořil pro Holešov kamennou plastiku – Děvče 
s jablky – kterou najdeme na sídlišti Novosady. (+ 16. 12. 1989 
ve Zlíně) – 95. výročí narození

Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NONSTOP: 605 290 183

HOLEŠOVSKÁ
POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.

Otevírací doba Po - Pá - 8.00 - 16.00 hodin
 So - Ne - mobil

Pozvánka na výstavu
Gusto Hegedüš

MOJE ŽIVLY
Zámek Holešov - 30. říjen 2014 

až březen 2015
Vernisáž 30. října v 17 hodin

Fotograf Gusto Hegedüš je přední slovenský fotograf pocházející 
z Turčianských Teplic. Součástí vernisáže je i otevření výstavy 
fotografií Rudolfa Seiferta věnované zámku a městu Holešov.
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F. X. Richter - Requiem - v rámci festivalu Musica Holešov byla v Holešově uvedena novodobá premiéra mimořádného díla holešovského rodáka

Blue Effect a Staří psi publikum nezklamali - společný koncert v New Drive Clubu. Staří psi vystoupí v programu Bluesového podzimku 24. září 

Svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky v kostele sv. Anny zpestřila vystoupení dvou sólistů

Big Band Jiřího Hájka s výjimečným hostem a vítěznou hvězdou soutěžního pořadu Super Star Martinem Chodůrem společně vystoupili v kině Svět 
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▶ Do 31. 10. LETNÍ ILUZE XII. - výstava 
v New Drive Clubu (zámek) 

▶ 24. 10. Bluesový podzimek - New Drive 
Club zámku

▶ 24. 10. Indonésie tří tváří - výstava 
fotografií v městské knihovně do 28. 2. 

▶ 25. 10. (14.00) SFK Elko Holešov A - 
Vsetín - fotbalové hřiště Střelnice

▶ 24. - 26. 10. Mezinárodní festival outdo-
orových filmů 

▶ 28. 10. DEN DÍKŮVZDÁNÍ, holešov-
ské hody - kostel N. P. Marie, 9.30 hod.

▶  28. 10. Připomínka státního svátku Dne 
vzniku samostatného československého 
státu - pomník T.G.M., 17.00 hod.

▶ 30. 10. Václav Hudeček a Camerata 
Moravia - zámek Holešov

▶  30. 10. Výstava fotografií Gustáva He-
gedüše a Mgr. Rudolfa Seiferta - zámek 
Holešov, 17.00 hod.

▶ 31. 10. Slavnost broučků - lampionový 
průvod Holešovem, 17.00 hod.

▶  31. 10. Noční prohlídka zámku, aneb 
popletené pohádky - 18.00 - 20.30 hod.

▶  1. 11. O všetulskou lentilku 2014 - sou-
těž ve standardních a latinskoameric-
kých tancích - TYMY, 9.00 - 19.00 hod.

▶ 2. 11. SFK Elko Holešov B - Němčice - 
fotbalové hřiště Všetuly, 10.15 hod.

▶ 2. 11. TJ Holešov - TJ Veselá - házená, 
hala 1. ZŠ, 10.30 hod.

▶ 7. 11. Country bál (tělocvična TYMY)
▶ 9. 11. Svatohubertský den
 - kostel N. P. Marie, 9.00 hod.
▶ 13. 11. Muzikál Divotvorný hrnec - 

Konzervatoř P. J. V. Kroměříž, zámek hol.
▶  13. 11. Slavnostní zahájení výstavy 

Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta - 
Nekšové na východní Moravě - studovna 
Městské knihovny Holešov, 17.00 hod.

▶  14. 11. Večerní prohlídka synagogy - 
17.00 hod. 

▶ 21. 11. Společenský večírek 1. ZŠ - 
„Áčko“ - Internát pol. školy MV 

▶ 11. 12. Vánoční koncert - pěvecký sbor 
Plamínek - aula 3. ZŠ

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY  
a MC Srdíčko uvnitř čísla
Změna programu vyhrazena,
více www.holesov.info; www.holesov.cz

Fotoreportáž

Kulturně-společenské akce 
v předvolebním období

Společnost Castellum Holešov si připomenula dásáté výročí svého trvání vzpomínkovým večerem,
po kterém následoval koncert skupiny Javory

Osvědčená skupina Texas pobavila své fanoušky
na Starém pivovaru

Směs blues, jazzu a rocku hraje skupina GOOD 
OLD TRAILS pod vedením Jardy Bachnera - foto 
z akce ve WATS music clubu

První říjnová sobota patřila v  SVČ TYMY jarmarkovým zvykům a obyčejům, dětským radovánkám 
i dobrému jídlu a pití. Součástí programu Všetulských hodů bylo odpolení svatofrantišské požehnání 
zvířatům

Početná družina cyklistů se zúčastnila poslední podzimní vyjížďky v čele s Romanem Hyánkem a za 
slunného počasí první říjnové neděle si užila přírodní krásy okolí Holešova 

Texty k jednotlivým akcím uvnitř čísla >>>


