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Holešov (frs) - Bezmála 400 tisíc korun 
vybrala Charita Holešov v rámci letošní Tříkrá-
lové sbírky. Skupinky dětí v kostýmech Kašpara, 
Melichara a Baltazara v doprovodu dospě-
lých  koledovaly v Holešově i okolních obcích 
a od dobrých lidí sbíraly do zapečetěných ka-
siček peníze ve prospěch těch, kteří potřebují 
pomoc bližních. Do čela koledníků se postavil 
děkan holešovské farnosti František Cinciala, 
který v roli jednoho z východních mudrců přijel 
již v pátek 4. ledna společně se svými kolegy 
bryčkou taženou koňmi, aby tradiční tříkrálo-
vou koledou oslovil pracovníky holešovského 
městského úřadu.

Další informace na str. 24   

Koledníci vybrali
bezmála 400 tisíc

Tradiční ohňostroj v holešovské zámecké 
zahradě zahájil nový rok. Jeho autor Zdeněk 
Hlobil připravoval světelnou a akustickou show 
několik týdnů. Letošní podívaná trvala dvanáct 
minut a třicet čtyři vteřin, doprovázela ji hudba 
s keltskými motivy a filmovými melodiemi.

(red)      

Město čeká perný rok Chystá se zápis do škol

Co vy na to, 
pane starosto?

V letošním 
roce čeká Hole-
šov několik ná-
ročných investič-
ních akcí, přičemž 
rozpočet města je 
značně napjatý. 
Co vy na to, pane 
starosto?

Těch věc í , 
které nás v letoš-
ním roce čekají, je 
velké množství. Samozřejmě jsou všechny 
odvislé od dostatečného množství finančních 
prostředků. Všichni se budeme snažit peníze 
získat, protože na některé investiční záměry 
peníze v rozpočtu zatím nejsou. Předpokládá-
me ovšem, že se nám podobně jako v loňském 
roce podaří zabezpečit potřebný přísun financí. 
V roce 2007 se nám podařilo nad rámec schvá-
leného rozpočtu získat na státních dotacích 
78 milionů korun. V této souvislosti bych chtěl 
vyzvednout mimořádné úsilí poslance Parla-
mentu ČR Pavla Svobody, který se o značnou 
část těchto dotací zasloužil. 

Další informace na str. 3 

Zápis do prvního ročníku základních škol 
v Holešově pro školní rok 2008/2009 se koná 
v pátek 8. února 2008 od 12 do 17 hodin. Zákon-
ný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, 
které se narodilo do 31. srpna 2002. Zákonný 
zástupce může požádat o zápis dítěte, které se 
narodilo od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002. 

Pokračování na str. 2

V příštím čísle Holešovska zveřejníme 
v přehledných tabulkách odjezdy autobusů ze 
všech zastávek v Holešově, Količíně, Tučapích, 
Žopích a Dobroticích. Nezapomeňte si koupit 
příští vydání Holešovska.

Odjezdy autobusů

Uzávěrka AKCE MILION 

Holešov (red) - Upozorňujeme případ-
né žadatele (spolky, organizace, jednotlivce) 
o čerpání finančních prostředků z Akce milion 
v roce 2008, aby své žádosti odevzdali nejpoz-
ději do konce měsíce ledna 2008. Jednotný 
formulář lze vyzvednout na odboru školství 
a kultury, případně je ke stažení na internetu 
(www.holesov.cz, podsekce odb. školství a kul-
tury). Z důvodu nových kritérií, schválených Za-
stupitelstvem města Holešov v loňském roce, 
již na pozdější žadatele nebude brán zřetel. 
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Potřebujete v rámci 
svých podnikatelských aktivit 

okamžitě novou obchodní společnost? 

Obraťte se na nás! 

Holešov (frs) - Další z kontrolních dnů se 
uskutečnil v pondělí 17. prosince v prostorách 
rekonstruovaného zámku v Holešově. Prohlíd-
ky staveniště se tentokrát vedle představitelů 
a pracovníků města zúčastnili i další hosté. 
Mezi nimi i někteří holešovští zastupitelé, ale 
například i děkan holešovské farnosti František 
Cinciala či poslanec Parlamentu ČR Pavel 
Svoboda. V průběhu zhruba hodinové návštěvy 

Bourací práce na zámku dělníci vloni dokončili
seznámili zástupci dodavatelské společnosti 
RAPOS, spol. s r.o. přítomné s průběhem re-
konstrukčních prací. Hosté si postupně prošli 
rozsáhlé prostory sklepení, podívali se do velké-
ho sálu i dalších nadzemních prostor zámku.  

„Do konce roku 2007 byly dokončeny 
bourací a vyklizovací práce v přízemí a ve 
sklepních prostorách, kde se provádějí výko-
pové práce s pokládkou kanalizace. V přízemí 

řemeslníci začali provádět rozvody vody, to-
pení a elektriky. Pokračuje se s repasováním 
jednotlivých oken a zároveň se dopracovává 
projektová dokumentace vzduchotechniky ve 
velkém sále,“ upřesnila rozsah dosud provádě-
ných prací Radka Stratilová z Odboru investic, 
silničního hospodářství a údržby Městského 
úřadu v Holešově, která vykonává na zámku 
stavební dozor.

V průjezdu na nádvoří si účastníci kontrolního dne prohlédli archeologicky 
cenné věci, které byly nalezeny při asanačních pracích.

Hosté si prohlédli rovněž rozsáhlé prostory 
zámeckého sklepení. 

Pokud jste osobou, která pobírá příspěvek 
na péči ve výši od 2 000 Kč do 11 000 Kč, upo-
zorňuji na změny v oblasti výplaty příspěvku na 
péči od 1. ledna 2008!

Výplata příspěvku na 
péči bude zastavena v pří-
padech, kdy bude komplex-
ní péče zajištěna  v lůžkových zdravotnických 
zařízeních, což jsou nemocnice, léčebny dlouho-
době nemocných, psychiatrické léčebny apod. 

Výplata příspěvku se pozastaví, pokud ve 
zdravotnickém zařízení budete pobývat alespoň 
jeden kalendářní měsíc. 

Sociální služby a příspěvek na péči
O přijetí i ukončení pobytu ve výše jme-

novaných zdravotnických zařízeních jste vždy 
povinen informovat Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví Městského 
úřadu v Holešově. 

Pokud toho nejste 
schopen sám, přechází 

tato oznamovací povinnost na osobu, která 
vám zabezpečuje pomoc a péči.

JUDr. Jarmila Pokorná
členka zastupitelstva  

Pamětní list u příležitosti padesátého bezpříspěvkového darování krve 
předali představitelé města Josefu Očadlíkovi z Količína. 

Na konci loňského roku 
odešel náš přítel 

Dalibor Cymbálník. 
Čest jeho památce.

Výbor MO ČSSD Holešov

Vzpomínka 

Pokračování ze str. 1
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz 

zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Dítě se společně se zákonným zástupcem 

dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž škol-
ském obvodu má místo trvalého pobytu, pokud si 
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu. 

Na základě obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 1/2007 byly s účinností od 1. ledna 
2008  nově stanoveny školské obvody základních 
škol zřízených městem Holešovem. Kompletní 
seznam ulic zařazených do obvodů jednotlivých 
škol přineseme v příštím vydání Holešovska.

(red)

Chystá se zápis do škol

Okénko pro seniory 

Společnost C-fi rmy, s.r.o., 
sídlem nám Dr. E. Beneše 25, Holešov 

Kancelář společnosti INREAL 
Tel.: 573 398 580, GSM: 604 452 091

Nabízí k prodeji nově založené obchodní společnosti. 

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.

Chcete 
začít 
podnikat? 
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Do pracovního kolektivu ve vašem regionu hledáme spolupra-
covníky s praxí z následujících oborů:
• účetní (muže i ženy)
• učitel (muže i ženy)
• logistik (muže i ženy)
• stavební dozor (muže i ženy)
• personalista (muže i ženy)

Požadujeme:
dodržování firemního know-how, filosofie a systému • vysoké pracovní 
nasazení orientované na výsledky práce • komunikativnost, schopnost 
vedení rozhovorů • schopnost organizovat, schopnost improvizace 
• samostatnost, korektní a odpovědné vystupování • touhu uspět, 
časovou flexibilitu 

Nabízíme:
právo používání firemního know-how, filosofie a systému • jasnou 
kariéru v perspektivním oboru • významný příjem • mezinárodní 
certifikaci • firemní rentu

Termín nástupu: ihned

MOTTO:  … úspěch dělá radost….!   

Pro pozvání k pohovoru zašlete kontakt na:
poradenstvi.region@email.cz
nebo na tel.: + 420 543 254 579
Uveďte vždy region a telefonní kontakt!

Poradenská kancelář, Vlhká 25, 602 00 Brno

Evropská poradenská kancelář
rozšiřuje tým talentovaných 

spolupracovníků

Dokončení ze str. 1

Jaké jsou tedy hlavní úkoly pro le-
tošní rok?

Hlavní úkoly letošního roku jsou jasně 
dané. V první řadě se jedná o dokončení 
rekonstrukce části zámku a zprovoznění 
jeho společensko-kulturních prostor. Letos 
by měla být rovněž provedena největší část 
akce kanalizace Dobrotice - Žopy, která bude 
dokončena v roce následujícím. Této stavby 
využijeme k tomu, abychom vybudovali mezi 
Holešovem a Dobroticemi cyklostezku s as-
faltovým povrchem a veřejným osvětlením, 
čímž obě části spojíme příjemnějším a poho-
dlnějším způsobem. 

Jednou z důležitých činností bude aktiv-
ní vystupování města z hlediska zmírňování 
škodlivých dopadů při budování průmyslové 
zóny, v níž letos Zlínský kraj začne budovat 
infrastrukturu. Proto jsme hned na začátku 
roku vstoupili do jednání se Zlínským krajem. 
Chceme vytvořit kolem průmyslové zóny 
biokoridor, kterým bychom tuto část oddělili 
od samotného města.

Letos rovněž začnou přípravné práce 
pro stavbu jihovýchodního obchvatu. Jedná-
me s krajem o jiných možnostech vyústění 
obchvatu a musíme také začít vykupovat 
pozemky, abychom nepromeškali čas v sou-
vislosti s výstavbou rychlostní komunikace 
R49, která povede z Hulína do Fryštáku.

(frs)

Město čeká 
perný rok

Zastupitelé zapojili město Holešov 
do programu prevence kriminality

Vyhláška nově stanoví 
upravené školské obvody

Holešov (frs) - Zapojení města Holešova 
do městské úrovně Programu prevence krimi-
nality na léta 2008 až 2011 schválilo Zastupitel-
stvo města Holešova. Zároveň tím deklarovalo, 
že město Holešov zajistí minimálně 20procentní 
spoluúčast v případě přiznání státní dotace 
na realizaci zmíněného programu. Zastupitelé 
rovněž jmenovali místostarostu města Rudolfa 
Seiferta manažerem prevence kriminality měs-
ta Holešova. Rada města Holešova zároveň 
jmenovala pracovní skupinu prevence krimi-
nality, v níž jsou kromě jiných například velitel 

Obvodního oddělení Policie ČR v Holešově, 
velitel městské policie či ředitel holešovské 
policejní školy.

Z Programu prevence kriminality bude 
možné financovat například digitalizaci a roz-
šíření městského kamerového systému i jeho 
propojení s místním obvodním oddělením Policie 
ČR a s místní policejní školou. Dále může být 
jeho součástí rozšíření spolupráce při prevenci 
kriminality se Střední policejní školou MV  Hole-
šov a také je například možné vybudovat z těch-
to prostředků dopravní hřiště či skatepark.  

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se sta-
noví školské obvody základních škol zřízených 
městem, schválilo na svém posledním jednání 
holešovské zastupitelstvo. 

Návrh na vydání nové obecně závazné 
vyhlášky města vyšel z usnesení Zastupitelstva 
města Holešova ze dne 17. 9. 2007, které roz-
hodlo o pojmenování třech nových ulic v Hole-
šově (Jarošova, Drásalova, Plajnerova). Nové 
ulice vznikly v prostoru mezi ulicemi Bezručova, 
Sadová a Osvobození, které patří do školského 
obvodu 1. základní školy Holešov. Rada města 
proto navrhla, aby i ulice Jarošova, Drásalo-
va a Plajnerova patřily do školského obvodu 
1. základní školy.

V souvislosti s touto změnou zastupitelé 
schválili i další úpravy obecně závazné vy-
hlášky, které podle návrhu školské komise 
a rady města vychází ze zkušeností. Celá ulice 

Sušilova  tak byla zařazena do školského ob-
vodu 2. základní školy Holešov. Původně část 
této ulice od polikliniky po ulici Školní spadala 
do školského obvodu 3. základní školy. Dru-
hou změnou schválenou zastupitelstvem bylo 
zařazení ulice Za Drahou ze školského obvodu 
3. základní školy do školského obvodu 2. zá-
kladní školy. Třetí změnou je přeřazení Smeta-
nových sadů ze školského obvodu 1. základní 
školy do školského obvodu 2. základní školy. 

Podle zákona nejsou školské obvody zá-
vazné. Rodiče dětí mohou pro své ratolesti 
zvolit libovolnou školu. Ředitelé škol, v jejichž 
obvodu žák bydlí, jsou naopak povinni takové 
dítě přijat, jestliže rodiče o to projeví zájem, 
a dát mu případně přednost před dítětem z ji-
ného školského obvodu.  

(frs)
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Holešov (frs) - Ke srážce telat 
s jedoucím vlakem došlo ve středu 
2. ledna ve Všetulích.  „Dne 2. ledna 
po desáté hodině večer oznámil 
na linku 158 řidič, jedoucí do Ho-
lešova, že v místní části Všetuly  
za závodem Nestlé spatřil, jak 
po poli jdou tři telata směrem k že-
lezniční trati. Policejní hlídka, která 
se vydala na místo oznámení pro-
věřit, spatřila zaběhlý skot právě 
v okamžiku, kdy jel po železniční 
trati motorový vlak. Došlo ke srážce 
vlaku se skotem, po které  zůstalo 
v kolejišti jedno mrtvé tele, další dvě 

Vlak v Holešově srazil tři telata
telata byla zraněna. Vlak pokračoval 
v jízdě ve směru na obec Třebětice,“ 
uvedla policejní mluvčí Květoslava 
Malenovská.

Policisté spolu se strážníky 
Městské policie Holešov zajistili 
místo srážky, aby nedošlo k dal-
ší nehodě, a informovali o srážce 
vlaku se skotem výpravčího na za-
stávce v Třeběticích.  

Vlak byl v Třeběticích strojvedou-
cím zkontrolován a přitom bylo zjiště-
no poškození vzduchového okruhu 
a únik vody z motoru. Pro cestující byl 
proto vypraven náhradní vůz.

Holešov (frs) - Ke smrtelné dopravní nehodě došlo 27. prosince 
v  17.25 hodin na náměstí Dr. Beneše v Holešově v blízkosti kruhového 
objezdu. „Při  projíždění  mírné pravotočivé zatáčky se osmapadesátiletý 
řidič Škody Octavia plně nevěnoval řízení vozidla, přehlédl chodkyni, která 
přecházela vozovku, a přední částí svého vozidla do ní narazil,“ uvedla 
policejní mluvčí Květoslava Malenovská. Při nárazu utrpěla pětašedesá-
tiletá žena z Holešova těžké zranění, jemuž při převozu do nemocnice 
v sanitce podlehla. Na vozidle vznikla škoda ve výši asi 45 000 Kč. Řidič  
je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. 

Střet s vozidlem žena nepřežila

Holešov (frs) - K požáru osob-
ního vozidla Š 100 došlo v neděli 
23. prosince krátce před jedenáctou 
hodinou na náměstí Dr. E. Beneše. 
„Majitel vozu uvedl, že jel s autem 
na vánoční nákupy. Aby mu neby-
la zima, tak položil za sedadlo řidiče 
2  kg tlakovou nádobu na propan-butan 
s hořákem, který zapálil. Při průjezdu 
kruhovým objezdem se mu „plynové 
topení“ nahnulo a plamen hořáku za-
pálil textilie sedadla,“ vysvětlil příčinu 
požáru mluvčí Hasičského záchranné-
ho sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Na místě zasahovaly jednotky 
profesionálních i dobrovolných ha-

Uprostřed města hořelo auto
sičů z Holešova, které byly na místě 
požáru do dvou minut od výjezdu. 
Zásahem se podařilo zabránit roz-
šíření požáru na celý vůz, a uchrá-
nit tak další hodnoty. Hořící vozi-
dlo bylo odstaveno na přechodu 
pro chodce u kruhového objezdu 
v centru města. Při zásahu hasičů 
byla další doprava řízena strážníky 
Městské policie Holešov. Po uhaše-
ní požáru odtáhli hasiči ohořelý vrak 
mimo silnici a doprava byla zno-
vu uvolněna v 11.20 hodin. Požár 
zničil značnou část interiéru auta 
a způsobená škoda byla vyčíslena 
na 4 000 Kč. 

 4 240 000 Kč Tel.: 608 759 000

Žeranovice Prodej přízemní celopodsklep. 
novostavby 4+1s podkrovím, garáží a zahr. 
1373 m2. Obytná plocha 118 m2, kolaudace 
r. 2003. Cihlový dům, střecha Bramac, el. 
bojler, vytáp. lokální plynové.

 3 690 000 Kč Tel.: 603 323 111

Martinice Prodej novostavby RD 4+1, 
kolaud. r. ́ 06, celk. vým. pozemku 543 m2. 
Vytáp. plyn. Dřev. eurookna, pál. taška Ton-
dach, plov. podlahy, dlažba, podl. topení, 
radiátory, dvougaráž, internet.

RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01  Holešov
tel. 573 334 665

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

 2 890 000 Kč Tel.: 603 323 111
Holešov Prodej prostor. RD 7+2 se tře-
mi byt. jednotkami, garáží a zahradou 
o vým. 926 m2. Celková výměra pozemku 
1182 m2.

 1 620 000 Kč Tel.: 608 231 972

Holešov  Prodej bytu 3+1 v OV o vým. 
75 m2. Rekonstrukce domu plánována 
v r. 2008 (fasáda, balkony, okna).

 1 350 000 Kč Tel.: 608 759 000

Ludslavice Prodej zaběhlé hospody. 
Možnost přestavby na RD 3+1+prostor-
né podkroví. Zahrada 645 m2. Stodola 
s možností garáže.

 280 000 Kč Tel.: 739 486 421

Bořenovice Prodej stav. pozemku o vý-
měře 760 m2 a sousedícího poz. 416 m2. 
Zpevněná příjezdová cesta. Přípojka 
na plyn a el. u pozemku. 

 2 490 000 Kč Tel.: 603 323 111
Hulín Prodej RD 5+1 s garáží a zahr. Část. 
podsklepeno, vyt. plyn nebo tuhá paliva, 
voda obecní. Poz. celkem 1210 m2. Ve výb. 
stavu, k bydlení bez poč. investic.

 1 290 000 Kč Tel.: 608 231 972
Holešov Prodej bytu 2+1 v OV o vým. 54 m2. 
Nová plov. podlaha, jinak v pův. stavu. Byt 
je vhodný pro zájemce, kteří dávají přednost 
vlastním rekonstrukčním představám.

 1 150 000 Kč Tel.: 608 759 000

Lechotice Prodej samostatně stojícího 
podsklepeného RD 4+1 s velkým balko-
nem, garáží a zahr. 510 m2. Nová střecha 
v r. 2006. Dům připraven k rekon. 

 1 380 000 Kč Tel.: 739 486 420

Žopy Prodej velmi pěkného část. zrekon. 
RD 4+1 s průjezdem a zahr. Plech. sedlová 
střecha, dřev. podlahy. Vyt. plyn nebo tuhá pal. 
Součástí RD je sklípek. Možnost půdní vest. 
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Rada města přijala tato usnesení:
1. Zpráva č. 394/26/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2 písm. m) zák. 
č. 28/2000 Sb., o obcích, schválila 
s účinností od 1. 1. 2008 uzavření 
nájemní smlouvy s MUDr. Janem 
Stavělem, bytem Holešov, k užívá-
ní nebytových prostor v městském 
objektu čp. 1580 na ul. Novosady 
v Holešově za nájemné ordinace 
18,95 m2 á 380 Kč/m2/rok, laboratoř 
35,52 m2 á 330 Kč/m2/rok, čekár-
na 10,07 m2 á 260 Kč/m2/rok, ost. 
prostory 13,24 m2 á 200 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 26/2007 ze schůze Rady města Holešova 
konané dne 21. prosince 2007

Usnesení č. 25/2007 ze schůze Rady města Holešova 
konané dne 10. prosince 2007

za účelem provozování stomatolo-
gické praxe. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
2. Zpráva č. 395/26/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2 písm. m) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
schválila uzavření nájemní smlou-
vy s PhDr. Evou Krystýnkovou 
na užívání bytu vel. 1+1, o výmě-
ře 31,90 m2, označeného č. 1, 
v městském domě čp. 55 na nám. 
Dr. E. Beneše v Holešově. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 1. 2008.

3. Zpráva č. 396/26/2007 Rada 
města Holešova pověřená Zastu-
pitelstvem města Holešova v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích schválila
 a) rozpočtové opatření města Ho-
lešova č. 7 /2007 dle předloženého 
návrhu a b) úpravu rozpisu rozpoč-
tu města Holešova č. 7/2007 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško.
4. Zpráva č. 397/26/2007 Rada 
města Holešova udělila Pamětní 
list v deskách města Holešova Evě 

Janalíkové, ředitelce Charity Ho-
lešov, u příležitosti jejího ukončení 
výkonu této funkce.
5. Rada města Holešova  schvá-
lila poskytnutí finanční dotace 
základní organizaci Českomorav-
ského svazu chovatelů poštovních 
holubů Holešov ve výši 50 tis. Kč 
na podporu rozvoje této organi-
zace.

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města
Josef Bartošek

ověřovatel zápisu

Rada města přijala tato usnesení: 
1. Zpráva č. 385/25/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, schválila 
odpis pohledávky města Hole-
šova za firmou TESO Holešov, 
s.r.o., Holešov, Školní 453, IČ: 
48531511, ve výši 17.690,50 Kč, 
z důvodu její nedobytnosti. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.
2. Zpráva č. 391/25/2007 Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě na prodej městských 
pozemků p.č. 641/6, ost. plocha, 
o výměře 436 m2, p.č. 642/2, zast. 
plocha, o výměře 9 m2 a p.č. 642/4, 
ost. plocha, o výměře 165 m2, vše 
k.ú. Všetuly, se společností VaK 
Kroměříž, a.s., Kroměříž, Koto-
jedská 366, IČ: 49451871. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.
3. Zpráva č. 386/25/2007 Rada 
města Holešova doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova, aby 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. u) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
schválilo výplatu odměn členům 
kontrolního výboru, finančního 
výboru a osadních výborů za vý-
kon jejich funkce v roce 2007 dle 
předloženého návrhu.
4. Zpráva č. 387/25/2007 Rada 
města Holešova dle ustanovení 
§ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila výplatu odměn členům 
komisí rady města a komise soci-
álně-právní ochrany dětí za jejich 
práci v roce 2007 v předloženém 
znění.
5. Zpráva č. 388/25/2007 Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření města č. 

Úspěšný rok 2008 
přeje všem svým zákazníkům

6/2007 dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
6. Zpráva č. 388/25/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úpravu rozpisu rozpočtu 
města č. 6/2007 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško.
7. Zpráva č. 389/25/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit rozpočet města na rok 
2008 dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
8. Zpráva č. 390/25/2007 Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
opakované zveřejnění záměru 
pronájmu prostor „Zámecké re-
staurace“ v objektu holešovského 
zámku - 1. NP, ul. F. X. Richte-
ra 190, v upraveném znění dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček.
9. Zpráva č. 392/25/2007 Rada 
města Holešova v souladu s usta-
novením § 102 odst. 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, schválila 
poskytnutí finanční částky ve výši 
3.000 Kč Občanskému sdružení 
rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální 
Korálky na podporu aktivit vedou-
cích k rozvoji zdravotně postiže-
ných dětí a žáků. Finanční částka 
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada 
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně.
10. Zpráva č. 393/25/2007 Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova:
a) schválit zapojení města Holešo-
va do městské úrovně Programu 
prevence kriminality na léta 2008 
- 2011, b) deklarovat, že město 
Holešov zajistí 20% finanční spo-

luúčasti při přiznání státní dotace 
na realizaci tohoto programu a c) 
jmenovat místostarostu města 
Mgr. Rudolfa Seiferta manaže-
rem prevence kriminality města 
Holešova.
11. Zpráva č. 393/25/2007 Rada 
města Holešova schválila pracovní 
skupinu prevence kriminality města 
Holešova ve složení: Mgr. Rudolf 
Seifert, místostarosta města, Anto-
nín Zalabák, velitel Městské policie 
Holešov, Ing. Pavel Karhan, radní 
města Holešova, Doc. Ing. Ivan 
Zelinka, Ph.D., zastupitel města 
Holešova, npor. Svatopluk Zelen-
ka, velitel obvod. oddělení Holešov 
Policie ČR, plk. Mgr. Jiří Veselý, 
ředitel Střední policejní školy MV 
Holešov, pplk. Mgr. Bc. Andrej 
Rohál, pracovník Střední policejní 
školy MV Holešov, PhDr. Viera Ho-
ráková, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, 
a Mgr. Jana Kozová, vedoucí Od-
boru kancelář starosty.
12. Rada města Holešova 
schválila udělení Pamětního listu 
v deskách PharmDr. Ottu Šalerovi 

u příležitosti jeho životního jubilea 
80 let za jeho dlouholetou umělec-
kou činnost.
13. Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci o plně-
ní usnesení rady města ze dne 
26. 11. 2007.
14. Rada města Holešova 
schválila termíny konání schůzí 
rady města a jednání zastupitel-
stva města v I. pol. 2008 takto: 
rada města leden 7. a 21., únor 4. 
a 18., březen 3., 17. a 31., duben 
14. a 28., květen 12. a 26., červen 
9. a 23, červenec 28. srpen 25. Za-
stupitelstvo města únor 18, duben 
28. a červen 23.
15. Rada města Holešova v sou-
ladu s usnesením Zastupitelstva 
města Holešova č. 6/5/2007 ze 
dne 12. 11. 2007 projednala dopo-
ručení kontrolního výboru a schvá-
lila opatření učiněná v této souvis-
losti starostou města.

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města
Josef Bartošek

ověřovatel zápisu



6

hole‰ovsko 1/2008

Zastupitelstvo města přijalo tato 
usnesení:
1. Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Libor Liška, Ludmila 
Štaudnerová a Josef Jakubčík.
2. Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo předložený a doplně-
ný program jednání zastupitelstva 
města konaného dne 10. prosince 
2007.
3. Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informaci 
starosty města o činnosti orgánů 
města od posledního jednání za-
stupitelstva města.
4. Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informaci 
tajemníka městského úřadu o pl-
nění usnesení zastupitelstva měs-
ta ze dne 12. 11. 2007.
5. Zpráva č. 113/07/2007/Z 
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, schválilo prodej měst-
ského pozemku p.č. 2989/49, 
zahrada, o výměře 143 m2, k.ú. 
Holešov, manželům Josefovi 
a Bedřišce Daňkovým, bytem 
Holešov, za kupní cenu 120 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně.
6. Zpráva č. 114/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešo-
va projednalo žádost manželů 
Pavelkových, bytem Martinice, 
a  neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků p.č. 
209, ost. plocha, o výměře 75 m2 
a p.č. 210/2, ost. plocha, o výměře 
96 m2, vše k.ú. Holešov.
7. Zpráva č. 115/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešo-
va  schválilo zveřejnění zámě-
ru prodeje městských pozemků 
p.č. 641/6, ost. plocha, o výměře 
436 m2, p.č. 642/2, zast. plocha, 

Usnesení č. 7/2007 z jednání Zastupitelstva města Holešova 
konaného dne 10. prosince 2007, 

upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

o výměře 9 m2 a p.č. 642/4, ost. 
plocha, o výměře 165 m2, vše 
k.ú. Všetuly, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
8. Zpráva č. 125/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na prodej 
městských pozemků p.č. 641/6, 
ost. plocha, o výměře 436 m2, 
p.č. 642/2, zast. plocha, o výměře 
9 m2 a p.č. 642/4, ost. plocha, 
o výměře 165 m2, vše k.ú. Všetu-
ly, se společností VaK Kroměříž, 
a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: bez-
odkladně.
9. Zpráva č. 116/07/2007/Z  Za-
stupitelstvo města Holešova pro-
jednalo žádost Kateřiny Matocho-
vé, bytem Dobrotice, a neschvá-
lilo zveřejnění záměru prodeje 
městských pozemků p.č. st. 114, 
zbořeniště, o výměře 85 m2, části 
pozemku p.č. st. 65, zast. plo-
cha, o výměře cca 30 m2 a části 
pozemku p.č. 28/2, ost. plocha, 
o výměře cca 20 m2, vše k.ú. Dob-
rotice. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: bezodkladně.
10. Zpráva č. 117/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 178 
odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
schválilo vydání obecně závaz-
né vyhlášky města Holešova č. 
1/2007, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených 
městem Holešov, v předloženém 
a upraveném znění. Zodpovídá: 

Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.
11. Zpráva č. 118/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo Pravidla pro poskytování 
finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na nájem tělocvičen pro 
děti a mládež v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.
12. Zpráva č. 119/07/2007/Z 
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, schválilo vydání 
obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 3/2007, kterou se 
zrušují některé obecně závaz-
né vyhlášky města Holešova, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Mgr. Jana Kozová. Termín: 
bezodkladně
13. Zpráva č. 120/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, schválilo vydání 
obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 4/2007, kterou se 
vydává Požární řád města Ho-
lešova, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Mgr. Jana Kozová. 
Termín: bezodkladně.
14. Zpráva č. 121/07/2007/Z 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo opakované zveřejnění 
záměru pronájmu prostor „Zá-
mecké restaurace“ v objektu 
holešovského zámku - 1. NP, ul. 
F. X. Richtera čp. 190, v upra-
veném znění dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček.
15. Zpráva č. 122/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, schválilo rozpoč-
tové opatření č. 6/2007 dle před-

loženého a doplněného návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
16. Zpráva č. 122/07/2007/Z 
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, schválilo úpravu rozpi-
su rozpočtu města č. 6/2007 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško.
17. Zpráva č. 123/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, schválilo rozpočet 
města Holešova na rok 2008 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško.
18. Zpráva č. 124/07/2007/Z  Za-
stupitelstvo města Holešova v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, schválilo 
výplatu odměn členům kontrolního 
výboru, finančního výboru a osad-
ních výborů za výkon jejich funkce 
v roce 2007 v předloženém znění.
19. Zpráva č. 126/07/2007/Z  
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo: a) zapojení města Ho-
lešova do městské úrovně Progra-
mu prevence kriminality na léta 
2008 - 2011
b) deklarovalo, že město Holešov 
zajistí minimálně 20% finanční 
spoluúčast při přiznání státní dota-
ce na realizaci Programu preven-
ce kriminality na léta 2008 - 2011
c) jmenovalo Mgr. Rudolfa Seifer-
ta, místostarostu města, manaže-
rem prevence kriminality města 
Holešova.

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města

Ing. Pavel Karhan 
ověřovatel zápisu
JUDr. J. Pokorná

ověřovatelka zápisu

Okresní soud v Kroměří-
ži rozhodl předsedkyní senátu 
JUDr. Vladimírou Sedlaříkovou 
jako samosoudkyní ve věci vý-
konu rozhodnutí oprávněného:  
Finanční úřad Holešov, nám. E. 
Beneše 59, 769 01 Holešov pro-
ti povinnému Rudolf S., bytem 
Martinice 4, 769 01 Holešov, pro 
276 331,18 Kč s příslušenstvím - 
prodejem nemovitosti, takto: 

Soud vydává tuto dražební 
vyhlášku: 

Dražební vyhláška

I. Dražební jednání se naři-
zuje na den 6. 2. 2008 v 8.30 hod. 
v budově Okresního soudu 
v Kroměříži, dv.č. 304, II. po-
schodí - jednací síň č 6. 

II. Draženy budou *) ne-
movitosti, a to: spoluvlastnický 
podíl id. 1/3 rodinného domu čp. 
898 na p.č. 2053/1, garáže bez 
čp/če na p.č. 2053/2, pozem-
ku p.č. 2052 zahrada o výměře 
226 m2 p.č. 2053/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 155 m2, 

p.č. 2053/2 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 29 m2, p.č. 2053/3 
zahrada o výměře 35 m2, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, zapsa-
ných na LV č. 1993 pro katastrální 
území Holešov u Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Holešov. 

III. Výsledná cena nemovitostí 
byla určena ve výši 229 840,- Kč. 

IV. Nejnižší podání se stanoví 
ve výši 114 920,- Kč. 

 V. Výše jistoty se stanoví 
ve výši 86 000,- Kč. 

 Jistotu lze zaplatit v hotovos-
ti do pokladny Okresního soudu 
v Kroměříži v době od 6.30 hodin 
do 14.30 hodin nebo na účet sou-
du v bance ČNB Brno č. 6015-
1827691/0710, variabilní symbol 
1212002205. K jistotě zaplacené 
tímto způsobem lze přihlédnout 
jen tehdy, bude-li před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že 
došla na účet soudu.



7

hole‰ovsko 1/2008

Žopy (frs) - Dobudování are-
álu dětského hřiště, překop proti 
přívalovým dešťům, vyčistění po-
toka, zahájení nové tradice louče-
ní s létem či uspořádání již tradiční 
předvánoční besedy se seniory. 
To jsou jen některé z akcí, které 
v uplynulém roce zorganizoval 
osadní výbor v Žopích. Na ve-
řejné schůzi s občany, která se 
uskutečnila v sobotu 15. prosin-
ce v žopské hospodě, informoval 
o činnosti osadního výboru jeho 
předseda Luděk Hradil. Ve své 
úvodní řeči rovněž připomněl ty 
projekty, které se v obci v nejbliž-
ší době uskuteční. Kromě jiného 
hovořil o úpravě prostoru kolem 
kapličky a řešení zeleně na žop-
ské návsi. Hlavní akcí, která místní 
v příštím roce čeká, je však budo-
vání kanalizace. Předseda Hradil 
také občany informoval o zájmu 
holešovských leteckých modelářů 
využívat louku vedle žopského 
areálu ke své činnosti. V přípa-
dě vzájemné dohody by se tak 
do Žop mohla přesunout i atrak-

Předvánoční setkání s občany holešovských osad

Žopy letos čeká především budování kanalizace
tivní akce Čmelák model show, 
kterou modelářský klub doposud 
pořádal na holešovském letišti. 

Veřejné schůze v Žopích se 
zúčastnili starosta Holešova Zde-
něk Janalík a místostarosta Rudolf 
Seifert.  

Starosta kromě jiného infor-
moval o úpravách v rozpočtu měs-
ta, v rámci nichž přešlo financování 
jednotlivých osad pod kancelář 
starosty. Díky tomuto přesunu má 
být hospodaření v jednotlivých 
částech Holešova přehlednější. 
Starosta rovněž vysvětlil, jakým 
způsobem hodlá město postupovat 
při nadcházející velké investiční 
akci, kterou je budování kanalizace 
Žopy - Dobrotice a znovu zopako-
val, že město počítá s vybudová-
ním chodníku pro pěší, který spojí 
Žopy s Holešovem. Dále přítomné 
ujistil, že samospráva chce co nej-
dříve vyřešit i vlastnictví pozemků 
pod žopským areálem tak, aby tyto 
pozemky patřily městu.  

Jedním z témat, které vyvolalo 
vzrušení v následné diskusi, byly 

i úvahy o případné úpravě návsi, 
jejíž součástí má být i obměna ze-
leně. Ne všichni občané Žop mají 
na budoucí podobu návsi stejný ná-
zor. Předseda Hradil proto navrhuje, 
aby projekt budoucí podoby zeleně 
na návsi zpracovali odborníci. „Ná-
ves bude vypadat tak, jak si řeknete. 

Holešov nechce Žopům vnucovat 
nic, co by Žopáci nechtěli,“ sdělil 
v této souvislosti Zdeněk Janalík.

V závěru pak starosta města 
poděkoval členům osadního výbo-
ru i ostatním občanům Žop, kteří 
v průběhu uplynulého roku udělali 
něco pro obec. 

Setkání vedení města s občany v žopské restauraci. 

Količín (frs) - Týden před Štědrým dnem uspořádal osadní výbor 
v Količíně setkání občanů s představiteli města. Do sálu útulné količín-
ské restaurace přišlo několik desítek občanů všech věkových kategorií. 
V silné sestavě se dostavili i zástupci regionální i celostátní politiky. 
Vedle členů osadního výboru v čele s předsedkyní Markétou Habrovou 
byli přítomni starosta města Zdeněk Janalík, místostarostové Josef 
Bartošek a Rudolf Seifert a také zastupitel Miroslav Kunc. Do Količína 
přijeli i poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Josef Smýkal 
a Pavel Svoboda. 

V úvodu setkání starosta Janalík připomněl, že v průběhu roku 
město investovalo na základě požadavku osadního výboru do Količína 
přes jeden milion korun, díky kterým bylo na výletišti postaveno nové 
sociální zařízení. Zdeněk Janalík rovněž ocenil celou řadu kulturních 
a společenských tradic, kterou v Količíně dodržují. Na straně druhé 
občany upozornil, že v blízké budoucnosti nebude možné investovat 
do nových chodníků a cest, protože Količín bude v příštích letech díky 
chystané kanalizaci celý rozkopán.  

Velkou část programu tvořila diskuse občanů. Připomínky občanů 
se týkaly například špatné dopravní obslužnosti, údržby cyklostezky, 
chybějící prodejny v obci či rychle jedoucích řidičů. 

Do Količína přijela silná
sestava politiků

V Količíně se sešla silná sestava politiků a plný sál občanů.

Děti z mateřské školy zpříjemnily předvánoční posezení žopským 
seniorům, které pro ně uspořádal osadní výbor a kterého se zúčastnili 

rovněž představitelé města.   

Předvánoční posezení pro seniory připravil i osadní výbor v Količíně. Kulturní 
program obstaraly děti a paní učitelky z rymické základní a mateřské školy.  
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Pravčice - Rozpočet na rok 
2008, stejně jako rozpočtový vý-
hled na léta 2008 až 2010, schvá-
lila na svém předvánočním zase-
dání v Pravčicích valná hromada 
mikroregionu Holešovsko, jejímiž 
členy jsou starostové Holešova 
a osmnácti okolních obcí. Kromě 
jiného se shodli na tom, že do spo-
lečného rozpočtu bude každá obec 
přispívat částkou 15 korun na jed-
noho občana. V rámci rozpočtu 
starostové schválili padesátitisí-
covou dotaci pro kroměřížskou 
nemocnici na pořízení softwaru 
na včasnou diagnostiku zelené-
ho zákalu. Zástupce nemocnice 
původně žádal 90 tisíc korun, ale 
starostové v diskusi argumentovali 
tím, že by na zařízení měly přispět 
i obce z jiných mikroregionů býva-
lého okresu Kroměříž. 

Na svém jednání v Pravčicích 
starostové rovněž schválili nový 

Mikroregion Holešovsko přispěl 
kroměřížské nemocnici

Hostitelem posledního jednání valné hromady mikroregionu 
Holešovsko v loňském roce byl Obecní úřad v Pravčicích.

Strategický plán rozvoje mikroregi-
onu Holešovsko. Zatímco původní 
plán zpracovala specializovaná 
agentura, na novém dokumentu 
pracovala skupina složená z před-
stavitelů obcí, především však pra-
covnice regionálního rozvoje Měst-
ského úřadu v Holešově Radomíra 
Pospíšilová. Díky této skutečnosti 
tak mikroregion ušetřil značné 
finanční prostředky. Strategický 
plán je důležitý zejména z hlediska 
získávání dotací z kraje, státního 
rozpočtu a Evropské unie.

Na zasedání starostů vystou-
pil i ředitel Technických služeb 
Holešov Miroslav Strnad. Kromě 
jiného uvedl, že společnost za-
koupila nový vůz na svoz odpadu 
a informoval o dalších opatřeních 
ohledně služeb, které společnost 
poskytuje nejen pro město Hole-
šov, ale i pro okolní obce. 

(frs)

Mikroregion  Holešovsko tvoří 19 obcí  (včetně města Holešova): 
Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Le-
chotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Pravčice, 
Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a  Žera-
novice. Územně se jedná o 25 katastrálních území, neboť správně pod 
město Holešov  patří k. ú. Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy a pod 
obec Kostelec u Holešova spadá i  místní část - Karlovice se samostatným 
katastrálním územím. Centrem mikroregionu je město Holešov.

Jako hlavní koncepční dokument pro čin-
nost mikroregionu  byl zpracován v roce 2000 
Regionální rozvojovou agenturou východní 
Moravy Strategický plán rozvoje mikroregionu 
Holešovsko. Vzhledem k tomu, že tento doku-
ment nebyl doposud aktualizován  a ukázala se 
potřeba  doplnit a aktualizovat údaje za uply-
nulé období  v části analytické i návrhové,  
rozhodla valná hromada mikroregionu na svém 
zasedání dne 24. 5. 2007 o jeho aktualizaci. 
Aktualizovaná verze Strategického plánu roz-
voje mikroregionu Holešovsko byla schválena 
valnou hromadou mikroregionu Holešovsko 
17. prosince 2007.

Dokument čítá zhruba padesát stran a má 
také několik příloh. V situační analýze se zabý-
vá popisem aktuálního stavu v nejrůznějších 
oblastech. Jednotlivé kapitoly tak například 
popisují  sídelní a demografickou strukturu, 
občanskou vybavenost, infrastrukturu, průmysl, 

Starostové schválili Strategický plán rozvoje 
mikroregionu Holešovsko 

zemědělství, obchodní síť, služby, zdravotní 
a sociální péči, školství, zaměstnanost a celou 
řadu dalších oblastí. Analytická část označuje 
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby  mik-
roregionu. Strategická část odkrývá problémové 
oblasti, cíle, opatření a aktivity, organizační za-
jištění a aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
mikroregionu Holešovsko.

Přílohy strategického plánu:
 1. Hustota obyvatelstva v jednotlivých 
  obcích mikroregionu k 31. 12. 2006
 2.  Struktura půdního fondu v mikroregionu 
  dle katastrálních území
 3.  Zdravotní služby v mikroregionu
 4.  Školství v mikroregionu
 5.  Zájmová činnost v mikroregionu
 6.  Kulturní, společenské a sportovní akce 
  v mikroregionu
 7.  Infrastruktura v mikroregionu

 8.  Vlastníci vodovodů a kanalizací 
  v mikroregionu
 9.  Velké a zvláště velké zdroje znečištění 
  v mikroregionu
 10.  Nemovité kulturní památky v Holešově evi-

dované v Ústředním seznamu kulturních  
památek ČR

Kompletní obsah Strategického plánu 
rozvoje města Holešova bude k nahlédnutí 
na Městském úřadě v Holešově a na obec-
ních úřadech v jednotlivých obcích mikrore-
gionu. V elektronické podobě bude k dispo-
zici na internetových stránkách městského 
úřadu  www.holesov.cz v průběhu ledna. 
Jednotlivé části tohoto dokumentu bude-
me zveřejňovat v průběhu letošního roku 
i ve čtrnáctideníku Holešovsko.    

(frs)

Holešov (frs) -  Postupná příprava průmys-
lové zóny v Holešově a její napojení na páteřní 
dopravní infrastrukturu byla hlavním tématem 
jednání hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše 
a dalších představitelů kraje s ministrem prů-
myslu a obchodu Martinem Římanem na konci 
loňského roku. 

 „Shodli jsme se na tom, že příprava zóny 
probíhá ze strany státu, CzechInvestu a kraje 
koordinovaně a podle harmonogramu,“ řekl 
hejtman Libor Lukáš. Na holešovskou zónu 
jsou podle Martina Římana ve státním rozpočtu 
připraveny finanční prostředky. „Byl bych rád, 
kdyby příprava pokračovala tak, aby výstavba 
mohla začít v polovině příštího roku,“ upřesnil 
v prosinci 2007 ministr Říman, který také uvedl, 
že „investoři projevují zájem o letecký průmysl, 
protože si vyzkoušeli, že je zde kvalifikovaná 
pracovní síla.“ 

Hejtman Lukáš k tomu dodal: „Pokraču-
jeme tak, aby faktická výstavba zóny byla za-
hájena v polovině roku 2008, aby v roce 2009 
mohli začít nastupovat investoři.“

Ministr jednal o zóně 
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Regionální rada regionu soudržnosti 
Střední Morava schválila Regionální operační 
program na roky 2007 - 2013 a vyhlásila výzvy 
k čerpání evropských peněz.

„Výbor Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava vyhlásil ve středu 12. prosince, 
den po slavnostním podepsání 
regionálních operačních progra-
mů, druhé kolo výzev z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava. Jedná se pře-
devším o bezmotorovou dopra-
vu, fyzickou revitalizaci území 
ve městech a na venkově, inte-
grovaný rozvoj cestovního ruchu 
a podporu absorpční kapacity,“ 
upřesnil zaměření jednotlivých 
výzev člen Výboru Regionální 
rady a holešovský krajský za-
stupitel Tomáš Šimčík.  

Jednání výboru předchá-
zelo i v pořadí druhé zasedání 
Monitorovacího výboru ROP 
Střední Morava, na kterém jeho 
členové schválili kritéria pro výběr předložených 
projektů. Oba výbory mimo jiné schválily poslední 
verzi Regionálního operačního programu Střední 
Morava, která byla předtím schválena taktéž Evrop-
skou komisí. Tato verze je spolu s aktualizovanou 
šestou verzí Prováděcího dokumentu zveřejněna 
na webových stránkách Regionální rady www.
rr-strednimorava.cz. Současně jsou zde uvedena 
přesná znění výzev, včetně kompletní dokumenta-
ce. Spolu s výzvami výbor schválil i harmonogram 
vyhlašování dalších výzev na letošní rok 2008. 

Výzvy vyhlášené 
12. prosince 2007 

Bezmotorová doprava 
- výstavba především regionálně významných 

Výzvy k čerpání evropských peněz vyhlášeny

Pozemkový fond České republiky, Husi-
necká 1024/11a, 130 00 Praha 3 oznamuje 
od 1. 1. 2008 zrušení územního pracoviště 
Pozemkového fondu ČR v Kroměříži a slou-
čení s územním pracovištěm Pozemkového 
fondu ČR ve Zlíně.

Úřad upozorňuje klienty, že veškerá čin-
nost územního pracoviště  PF ČR Kroměříž 
bude zajišťována nově sloučeným územním 
pracovištěm PF ČR Zlín. Název sloučeného 
pracoviště a adresa: Pozemkový fond ČR, 
územní pracoviště PF ČR Zlín se sídlem ve Zlí-
ně, Zarámí 88, 760 41 Zlín. Nová telefonní spo-
jení: tel.:  577 653 315, vedoucí - 577 653 303, 
fax: 577 211 257 e-mail: zlin@pfcr.cz.

Krajský zastupitel Tomáš Šimčík. 

stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich napo-
jení dle strategických dokumentů platných pro 
danou oblast: 
- regionálně významné stezky pro bezmotorovou 
dopravu: Jantarová stezka, Moravská stezka, 
cyklotrasa Jeseník - Břeclav (na území regionu 

soudržnosti cyklotrasy č. 53, 
52 a 521), cyklotrasa Jeseník 
- Znojmo (na území regionu 
soudržnosti cyklotrasy č. 55, 
511 a 512), cyklostezka podél 
Baťova kanálu, cyklostezka 
Bečva, navazující části cyk-
lostezek Otrokovice - Vizovice 
a Kunovice - Uherský Brod - 
Luhačovice, 
- ostatní stezky pro bezmotoro-
vou dopravu 

Fyzická revitalizace území 
(město nad 5000 obyvatel) 
a Fyzická revitalizace území 
(venkov do 5000 obyvatel) 
- revitalizace náměstí, parků 

a dalších veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně 
- revitalizace městských částí, městských jader 

Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
- výzva je vyhlášena na předložení integrovaných 
plánů rozvoje území, jehož součástí budou aktivi-
ty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu, 
např. lázeňství, aktivní formy cestovního ruchu, 
sportovní areály 

Podpora zvyšování absorpční kapacity
regionu
- výzva je určena krajům a Regionální radě re-
gionu soudržnosti Střední Morava k předkládání 
projektů s důrazem na aktivity na zvýšení informo-
vanosti o ROP Střední Morava v regionu. 

(frs)

Prajem Vám pekný deň. Chcel by som 
sa Vám poďakovať za možnosť sledovať pro-
stredníctvom Vášho časopisu Holešovsko život 
v Holešove a v jeho okolí. Časopis má dobrú 
úroveň a informácie si v ňom nájde každý 
občan mikroregiónu. V poslednom čísle ma 
napríklad zaujala strana o stretnutí dôstojníkov 
VÚ 7374. Príslušníkom tohto útvaru som bol 
práve vtedy, keď plukovník Košan nepustil 
Rusov do kasární. Prajem Vám veľa tvorivých 
síl pri tvorbe časopisu a príjemné a šťastné 
vianočné sviatky. S pozdravom 

PhDr. Milan POLČA,
Šéfredaktor Železničné ozveny

Pozemkový fond 
v Kroměříži končí

Z dopisu čtenáře

Vážení čtenáři,
právě vychází nová publikace „Cestujeme po Moravě - Zlínský kraj“. 

Je to již druhé vydání navazující na první, které vydala firma Aspida s.r.o. 
z Brna. Dočtete se zde nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně 
známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde 
strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci 
koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát ně-
které informace udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí 
znají velmi dobře. :-) Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy 
cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy 
na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, 
muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské 
subjekty, které v těchto místech působí. Kde tyto publikace můžete získat? 
Distribuujeme je na městské a obecních úřady, informační centra, veřejnosti 
přístupné památky, muzea a galerie,  sportovní a kulturní centra,  ZOO... 
a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých 
se pravidelně účastníme. Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo 
- FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště - Černá louka. Tyto publikace si 
můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 
Brno, e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace 
zašleme. Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám 
pouze Plzeňský a Karlovarský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4 
letech, abychom vám poskytli aktuální informace.

K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací 
na našich webových stránkách: www.aspida.cz.

Neváhejte nám zavolat  nebo napsat své podněty a připomínky k těmto 
publikacím či jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí? 

Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno.
Tel./fax: 545 221 137, www.aspida.cz, e-mail: aspida@aspida.cz.
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HOLEŠOVSKO - TERMÍNY VYDÁNÍ 2008
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ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Kroměříž (BD) - Ve dnech 28. a 29. 11. 
se v Kroměříži konala výroční schůzka Ná-
rodního koordinačního výboru Evropského 
týdne mobility (ETM) a Evropského dne bez 
aut (EDBA) 2007, jehož se od letošního roku 
účastní i Holešov.

Schůzku zorganizovala Mgr. E. Veverko-
vá, národní koordinátorka ETM a EDBA v ČR 
spolu s kroměřížskou koordinátorkou Ing. J. 
Knapkovou a za podpory místostarostky MÚ 
Kroměříž MUDr. O. Sehnalovou. Cílem setkání 
bylo nejen zhodnocení uplynulého ročníku ETM 
a EDBA a seznámení se s vizí pro rok násle-
dující (příští téma bude zaměřeno na kvalitu 
ovzduší ve městech), ale také řešení cyklistické 
a dopravní infrastruktury a neformální interní 
soutěž o nejlepší český ETM 2007. Do oficiální 
soutěže o nejlepší ETM 2007 v EU se za ČR 
přihlásilo 8 měst. Vítěz bude vyhlášen 13. února 
2008 v Bruselu.

Setkání místních koordinátorů k akci ETM a EDBA
Mgr. Veverková poděkovala také zástup-

cům měst za obětavost, s jakou se zapojili 
do organizace EDBA a ETM, protože díky jejich 
úsilí se Česká republika objevila na 6. místě 
mezi 35 evropskými státy, které letos kampaň 
pořádaly. Také seznámila přítomné s aktuálními 
informacemi z EU i z MŽP.

Další informace na www.env.cz/etm, kde 
jsou nejen programy měst, ale i fotogalerie 
z ETM a EDBA, aktuální kontakty na místní 
koordinátory. V době konání akce zde byly 
umístěny programy měst podle krajů, data 
konání a podle názvů.

Něco málo z čísel
Celkem se v ČR letos kampaně zúčastnilo 

75 měst = 14 % nárůst. Co se týče trvalých opat-
ření, 55 % českých a moravských měst je zaměřilo 
na přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch 

chodců, cyklistů a veřejné dopravy (v Evropě to 
bylo 48 % měst). Celkem se v Evropě a ve světě 
kampaně účastnilo 2016 měst = 15 % nárůst. 
V roce 2007 města přijala kolem 1560 trvalých 
opatření, nejvíce v oblasti vybavenosti měst pro 
cyklisty a chodce, v oblasti výchovy a komunikace 
o dopravní politice, dále opatření pro zlepšení in-
frastruktury a dostupnosti pro všechny občany.

Např. v Praze jel místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí Martin Bursík 
22. září na kole spolu s ministrem Cyrilem 
Svobodou, nizozemským velvyslancem Van 
Hoornem, zástupci Magistrátu hl. města Prahy 
a dalšími - kolem 2000 lidí se projelo po magis-
trále až ke Kongresovému centru a zpět.

Jak bylo řečeno na schůzce národních ko-
ordinátorů, která se konala v polovině listopadu 
v Bruselu, ČR se řadí podle evropské koordi-
nátorky Valerie Benárd mezi nejaktivnější státy 
s nejvyšším počtem zúčastněných měst.

Horní Lapač je malá obec ležící nedaleko 
Holešova. Nemá ani 300 obyvatel a ani histo-
rickými památkami příliš neoplývá. O to víc se 
proto musíme starat o ty, které v obci máme.

Kraj pomohl s opravou kříže a cesty

Jednou z nich je kamenný kříž, který vítá 
návštěvníky při příjezdu do obce od nedalekého 
Fryštáku. Pochází už z roku 1866 a vzhledem 
k tomuto úctyhodnému stáří už nebyl v příliš 
dobrém stavu. Zub času se na něm za ta léta 
podepsal. Zastupitelstvo obce proto loni roz-
hodlo, že ho svěří do péče odborníků. Jelikož 
jde o památku, která má více než sto let, oslovil 
starosta obce František Kolečík kvalifikované 
restaurátory. Zbývalo vyřešit otázku financování. 
Poněvadž je Horní Lapač jen velmi malou obcí, 
která má jen omezený finanční rozpočet, obrátili 
jsme se na Fond kultury Zlínského kraje s žá-
dostí o pomoc. Naše prosba byla vyslyšena.

V roce 2006 byla realizována první část 
restaurátorských prací, která spočívala v opravě 
vrchní části kříže. Tyto práce vyšly na celkem 
40 tisíc korun. Z této částky uhradila 10 tisíc korun 
obec, zbytek poskytl formou dotace Zlínský kraj. 
V loňském roce restaurátoři dokončili opravu 
spodní části kříže - podstavce s reliéfní výzdobou. 
Tyto práce si vyžádaly dalších 22 tisíc korun. 
Fond kultury z této částky přispěl 16 500 koruna-
mi, obec doplatila zbývajících 5 500 korun.

Chtěli bychom proto touto formou vyjád-
řit poděkování za tuto finanční pomoc. Sami 
bychom si totiž podobné akce mohli jen stěží 
dovolit. Nechat chátrat tuto památku by přitom 
byla určitě škoda.

Nová cesta
V loňském roce byl položen i nový živičný 

povrch na místní komunikaci Ke Hřišti o celkové 
výměře 1020 m2. To si vyžádalo náklady ve výši 
296 000 korun. Na základě naší žádosti o dotaci 
nám Zlínský kraj na tuto akci přispěl částkou 
50 000 korun, zbytek - 246 000 korun - byl 
uhrazen z rozpočtu obce.

Miroslava HolubováNově opravený kamenný kříž.

Nový živičný povrch cesty pod příkrovem 
sněhu.
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Už od roku 1959 zajišťuje Střední škola 
obchodní a oděvní v Bystřici pod Hostýnem vý-
uku textilních a obchodních oborů, a udržuje tak 
tradici velmi kvalitního praktického vzdělávání.

Stejně jako v minulých letech i pro příští rok 
se nabízí možnost výběru z několika studijních 
oborů. Výuční list lze získat v tříletých oborech 
vzdělávání (Krejčí, Prodavač smíšeného zboží), 
maturitní zkouškou je pak zakončeno studium 
Oděvnictví nebo oboru Obchodník.

Absolventi jiných středních škol se mohou 
také přihlásit ke zkrácenému jednoletému studiu, 
a získat tak výuční list jako krejčí nebo prodavači, 
případně zkrácenému dvouletému studiu ukon-
čenému maturitní zkouškou z oboru Oděvnictví 
nebo Obchodník.

Téměř 50 let zkušeností umožňuje připra-
vovat zájemce o obory pro zvolené povolání jak 
po stránce teoretické, tak i po praktické stránce. 
Prostory školy tvoří důstojné zázemí žákům 
všech oborů, jen praktické vyučování „obchodní-
ků“ je zajišťováno také na smluvních pracovištích 
obchodních organizací v Kroměříži, Holešově, 
Hulíně a Bystřici pod Hostýnem.

Budova školy je moderně a funkčně zrekon-
struovaná, a proto mají žáci k dispozici nejen vyba-
vené jazykové, počítačové a odborné učebny, ale 
také knihovnu, jídelnu, posilovnu, bufet a automat 
na teplé nápoje. Zdravotně postiženým návštěvní-
kům školy pak slouží bezbariérový vstup a výtah.

Seznamte se: Střední škola obchodní a oděvní 
v Bystřici pod Hostýnem

Žákyně školy se pravidelně zúčastňují 
módních přehlídek. 

Myslíme také na sociálně slabší žáky, kte-
ří mají možnost půjčovat si zdarma ke studiu 
učebnice, knihy ze školní knihovny a využívat 
mnoha výhod (včetně prakticky neomezeného 
přístupu k počítači nebo využití kopírky za mini-
mální poplatek).

Žáci školy se již tradičně účastní okresních, 
krajských i celostátních sportovních a odborných 

soutěží (Prostějovská jehla, Mladý módní tvůrce, 
Ozdobné balení dárků, soutěž odborných do-
vedností a znalostí), na nichž se často umisťují 
na předních místech. Před dvěma lety proto žá-
kyně oboru Oděvnictví získaly možnost navštívit 
během školního roku Brusel a seznámit se s ta-
mějšími pamětihodnostmi a institucemi Evropské 
unie. V tomto školním roce se stejným směrem 
vydal žák oboru Obchodník Rostislav Študent, 
který byl takto oceněn krajským úřadem ve Zlíně. 
Během 5 dní projel sídla evropských institucí 
ve Francii, Belgii a Německu. Ne všichni žáci 
školy však mohou být těmi nejlepšími. I pro ostatní 
jsou tedy pořádány pravidelné zájezdy do Vídně 
a jiných evropských velkoměst, exkurze na vele-
trhy a výstavy, divadelní představení atd.

Zpětnou vazbu své činnosti získávají za-
městnanci školy i její zřizovatel díky dobře fun-
gujícímu školnímu parlamentu, školské komisi 
i díky výsledkům kontrol České školní inspekce, 
které označují školu za nadprůměrnou.

Přesvědčte se o tom také. Navštivte naše 
webové stránky (www.sosbph.cz) nebo přijďte 
osobně kterýkoliv pátek od 8.00 do 12.00 ho-
din. Rádi vám podáme podrobné informace, 
seznámíme s prostorami školy a zodpovíme vaše 
případné otázky.

Advent je na naší škole časem, 
kdy se děti nejen těší a připravují 
na Vánoce, ale i obdobím mnoha 
pěkných zážitků. Pro žáky druhých 
ročníků k nim tradičně patří také 
návštěva rožnovského skanzenu 
a programu Vánoce na dědině.

Letos jsme se s druháky vypra-
vili také. První naší zastávkou na ces-
tě bylo Muzeum valašských strašidel 
v Domě dětí a mládeže ve Valaš-
ském Meziříčí. V přítmí a za zvuků 
tajemných tónů děti ani nedutaly, 
když viděly postavy z valašských 
pohádek a pověstí, mnohé v život-
ní velikosti - stodolového mistra, 
černokněžníka, tančící divoženky, 
permoníky z Radhoště, čerta, obrov-
ského draka. Na děti tyto pohádkové 
postavy velmi zapůsobily. 

Další zastávkou byla svíčkárna 
UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde nás majitel firmy seznámil s výro-
bou svíček a mohli jsme si v prodejně 
zakoupit jejich kvalitní výrobky. A pak 

Vánoce na dědině
už nás čekala zasněžená, oprav-
du jako vánoční, valašská dědina 
ve skanzenu a chalupy příjemně vy-
topené kamny nebo pecemi. V každé 
nás teta v kroji pěkně přivítala a se-
znamovala s valašskými tradicemi 
a zvyky. Ve staré škole si děti mohly 
vyzkoušet sedět ve starodávných la-
vicích i na peci, pocítit rákosku a za-
zpívat si s panem řídícím koledu při 
harmoniu. Na závěr programu byly 
děti odměněny chutným perníkem 
a čajem z devatera bylin.

Do Holešova jsme se vrátili 
sice už za šera, ale díky zkušenému 
a ochotnému panu řidiči Kolomaz-
níkovi v pořádku a velmi spokojeni 
s náplní celého dne.

Myslíme si, že v dnešní uspě-
chané a přetechnizované době je 
třeba vracet se k tradicím.

Mgr. Ivana Svačinová
Mgr. Dagmar  Křenková

1. základní škola Holešov

Učitelé 1. základní školy Holešov zvou
všechny malé i velké školáky, rodiče nebo prarodiče

na Den otevřených dveří dne 15. 1. 2008.

Naše škola oslaví již 120. výročí založení. Tyto oslavy chystáme 
na podzim roku 2008. Proto prosíme všechny, kteří mají doma nějaké staré 
fotografie nebo jiné písemné materiály vztahující se k 1. základní škole
a mohli by je zapůjčit k okopírování, aby se ozvali v kanceláři školy osobně 
nebo telefonicky na čísle 573 312 080 nebo 736 772 612.

Děkujeme.

Pozvánka do školy

Program: 7.30 - 11.25  možnost účastnit se  výuky ve třídách I. stupně
 14.00 - 16.00  prohlídka učeben I. a II. stupně.

Půl století zkušeností

Směr Brusel

Nadprůměrná 
škola
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Již po jedenácté jsme pro Vás připravili seznam místních firem 
a podnikatelů, jenž je k dispozici v internetové databázi Městského 
informačního centra, a to na stránkách www.holesov.info. 

Tato databáze pomáhá nejen nám pracovníkům Městského in-
formačního centra při poskytování potřebných informací klientům, ale 
i všem zájemcům hledajícím kontakt právě na Váš podnik. Jelikož však 
za pravdivost a aktuálnost uvedených údajů nejsme schopni poskytnout 
záruky, obracíme se na vás se žádostí o jakékoliv připomínky či upozor-
nění, týkající se níže uvedených údajů. Ty je rovněž možné upravit či 
doplnit přímo na zmíněných internetových stránkách. 

Děkujeme za Vaše veškeré dosavadní i budoucí podněty, připomínky 
a upozornění.

Městské informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 17
tel./fax: 573 395 344
mic@mks.holesov.cz
www.holesov.info

Opravna
AEROSERVIS s.r.o.; Tovární 1268, 769 01  Holešov; 573 395 913
AIR-TECH s.r.o.; Tovární 1268, 769 01  Holešov; 573 396 361
DARA-AIR, spol. s r.o.; Novosady 1502, 769 01 Holešov; 
573 395 475
Lecian Petr; Plačkov 610, 769 01  Holešov; 573 398 220
Reimer Pavel; Zlínská 928, 769 01  Holešov; 573 398 344
Turoň Karel; Novosady 472, 769 01  Holešov; 573 396 545
Podhajský Josef - VOREMO; Palackého 1400, 769 01 Holešov; 
573 396 795

      Databáze místních firem a podnikatelů

Optika
Rektoříková Ladislava; Palackého 518, 769 01  Holešov; 573 397 535
Optik Švehlová; nám. Dr. E. Beneše 54, 769 01  Holešov; 573 398 837

Ovoce, zelenina
Wastex - velkoobchodní sklad ovoce, zeleniny a potravin Holešov; 
Osvobození 1378, 769 01  Holešov; 573 394 034-037

Pálenice
MARTINICE a.s.; Martinice 205, 769 01  Martinice; 573 399 070
KVS plus s.r.o.; Přílepy 236, 769 01  Holešov; 573 397 494

Palivo
PALIVA HOLEŠOV s.r.o.; Palackého 1398, 769 01  Holešov-Všetuly; 
573 396 092

Papírnictví
ANTALIS s.r.o.; Grohova 1267, 769 01  Holešov; 573 394 194-196
BM plus, spol. s r.o.; Palackého 501, 769 01  Holešov; 573 397 777
Miklík Dušan; Grohova 785, 769 01  Holešov; 573 352 406
Ing. Vlčková Denré - Papír, hračky; Palackého 544, 769 01 Holešov; 
573 398 205
Trnka Vladimír; nám. Dr. E. Beneše 51, 769 01  Holešov - prodejna; 
573 397 481; Palackého 495, 769 01  Holešov - sklad; 573 399 689

Počítače, počítačová technika
Elektrocentrum Karhan - Divize IT; Palackého 519, 769 01  Holešov; 
573 396 365
Freecomp; nám. Dr. E. Beneše, 769 01  Holešov; 720 212 231
Paldus Petr - PC STAR; Očadlíkova 589, 769 01  Holešov; 573 394 313
Kubica Pavel; U Letiště 1187/43, 769 01  Holešov; 573 396 875

Česká podnikatelská pojišťovna - až  
50% bonus na povinném pojištění motoro-
vých vozidel. S tímto tvrzením jsme se v zá-
věru roku setkali na bilboardech, letácích, 
v masmédiích… Nejde jen o reklamní trik? 
Na to jsme se zeptali zástupce České pod-
nikatelské pojišťovny, a.s. (dále jen ČPP) 
v našem regionu dr. Vlastimila Skařupy.

Ne, nejedná se o klamavou reklamu. ČPP 
skutečně pro rok 2008 připravila pro své poten-
ciální klienty tzv. „Extra bonus PROFI“, na jehož 
základě je tomu, kdo sjedná pojistnou smlouvu 
(pojistníkovi), přiznán bonus o 36 měsíců vyšší, 
než na jaký má nárok, a to až do výše 50 %.

Např.: Škoda Felicia od 1525 Kč/rok, 
nákladní auto o hmotnosti nad 3500 kg do 
12 000 kg od 3950 Kč/rok.

Obchodní společnosti, a pojišťovny 
k nim bezesporu patří, si zakládají na pre-
zentaci svých úspěchů mimo jiné i prostře-
dím, se kterým se klient při jednání setká, 
a vy pracujete, mírně řečeno, v prostředí 
spartánském?

V poslední době se často hovoří o „klient-
ském přístupu“, málokdo však ví, co to v praxi 
znamená. Skutečnost je prozaická. Není možné 
pouze sjednat pojistnou smlouvu a pak...

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Jde o to, aby se 
klient cítil být partne-
rem s velkým P, aby 
vnímal podporu v si-
tuacích, kdy to nej-
více potřebuje, aby 
ten, na koho se obrátí, 
nebyl anonymní hlas 
za telefonním sluchát-
kem, ale někdo, koho 
zná, komu důvěřuje 
a na koho spoléhá. 
Řešili jsme tak již řadu 
i složitých situací, ať 
již šlo o nehody, po-
ruchy, ale i reklama-
ci pojistného plnění, 
vyčíslení výši škody, 
výše pojistného… Co 
se týká místa a pro-
středí, ve kterém se 
nacházím, to je plně 
v souladu s tím, o čem hovoříme, tedy být tam, 
kde mne klient potřebuje - v prostorách MěÚ,  
kde je veden registr vozidel a s tím úzce souvisí 
i pojištění vozidel a změny s tím související. 

Hodně se setkáváme s makléři a po-
jišťovacími zprostředkovateli, kteří pracují 
pro více pojišťoven. Vy pracujete pouze pro 
jednu pojišťovnu, proč?

Pojišťoven, které mají ve své nabídce 
pojištění motorových vozidel, je na českém 
pojistném trhu více než 10. Liší se zejména 
v maximální výši pojistného plnění, v rychlosti 
a kvalitě likvidace pojistných událostí, ve veli-
kosti pojistného kmene (pořadí na pojistném 
trhu), v přístupu ke klientovi a také ve výši 
pojistného.

Ve svém přístupu ke klientovi si zakládám 
na spolehlivosti, korektním jednání a zejména 
na důvěře ve vlastní nabídky, které považuji 

za optimální, tedy zakládám si na víře, že to, 
co doporučuji,  je podle mého to nejlepší, a že 
tomu také věřím. Z toho důvodu nemohu nabí-
zet více pojišťoven a vždy říkat, že je to nejlepší, 
co mohu nabídnout.

Etický kodex mi nedovoluje hovořit ne-
gativně o jiných pojišťovacích společnostech. 
Mohu pouze dodat, že po zvážení všech okol-
ností jsem zvolil Českou podnikatelskou pojiš-
ťovnu, která nabízí ucelenou škálu pojistných 
produktů.

Kdy a kde vás mohou klienti najít?  
Pracuji v budově městského úřadu v To-

vární ulici, vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 
hodin. V ostatní dny včetně sobot a nedělí 
jsem k dispozici  na telefonech 605 268 460, 
573 394 107, e-mail: vlast.skarupa@tiscali.cz.

PR    

Dr.  Vlastimil Skařupa sídlí v předsálí budovy městského úřadu 
v Tovární ulici.
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Bylo to 3. prosince 2007, kdy ve Veletržním paláci v Praze proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže Náš kraj 2007. 
Ocenění v osmi kategoriích soutěže Náš kraj 2007 převzali z celé České 
republiky zástupci krajských a městských úřadů, destinačních manage-
mentů, turistických regionů a turistických center. Městské informační 
centrum Holešov získalo skvělé 3. místo v kategorii Nejlepší 
informační centrum České republiky zřizované městem. Tuto cenu 
přebíral ředitel Městského kulturního střediska, pan Josef Jakubčík. 

Soutěž Náš kraj pravidelně vyhlašuje vydavatelství C.O.T media 
a v její porotě usedají zástupci institucí podporujících cestovní ruch, čle-
nové akademické obce, odborníci na reklamu a marketing či odborníci 
z vysokých škol. 

Odborná porota soutěže Náš kraj 2007 pracovala v tomto 
složení:
PhDr. Blažena Křížová - Ministerstvo pro místní rozvoj (ředitelka odboru 
pro cestovní ruch)
Doc. Ing. D. Jakubíková - Vysoká škola hotelová (prorektorka pro vědu 
a zahraniční vztahy)
Štěpánka Orsáková - CzechTourism, regionální odbor
Mgr. Jolana Součková - Česká centra (vedoucí tiskového oddělení)
Ing. Miloň Mlčák - Veletrhy Brno (vedoucí manažer projektu GO, Re-
giontour)
Jan Novotný - Incheba Praha (obchodní ředitel Incheba Praha)
Vít Pechanec - World Media Partners (jednatel)
Jiří Mikeš - Vysoká škola ekonomická

Ředitel MKS Holešov Josef Jakubčík v Praze - na snímku vlevo při přebírání ceny, na snímku vpravo s pracovnicemi MIC.

Město Holešov má 3. nejlepší informační centrum v ČR

Výsledky soutěže Náš kraj 2007 - Nejlepší informační centrum 
v ČR zřizované městem:
1. místo - Informační centrum Hradec Králové
2. místo - Informační středisko Českého Švýcarska
3. místo - Městské Informační centrum Holešov

Městské informační centrum Holešov je členem Asociace turistic-
kých informačních center A. T. I. C., v rámci které je zařazeno v kategorii 
A. Aktivně se podílí na rozvoji cestovního ruchu a na propagaci města 
i celého regionu v rámci cestovního ruchu České republiky, o čemž 
svědčí členství v radě A.T.I.C. a spolupráce s agenturou Czech Tourism. 
Informační centrum  ve spolupráci s městem Holešov zároveň prezentuje 
město na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.

Do jeho činnosti spadá celý balík služeb, zahrnující jak služby turis-
tům, tak i občanům města a okolí. Vedle poskytování informací o kultur-
ních památkách, ubytování, stravování, kulturních i společenských akcích 
dále provádí směnárenskou činnost, činnost cestovní agentury, rezervace 
a prodej vstupenek do kina Svět Holešov, předprodej vstupenek sítí Ti-
cketPro, TicketPortal, TicketArt, Ticketstream a Filharmonie Bohuslava 
Martinů, nabízí kopírovací služby, internet pro veřejnost a mnoho dalších. 
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci MIC: Lenka Hasníková, Jana 
Vybíralová, Jana Rýdlová a Dana Barotová
Kontakt:
nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov 
Tel./fax: 573 395 344
mic@mks.holesov.cz, www.holesov.info

Doslova pastvou pro oči byla bez nadsázky Orientální show, která proběhla 15. prosince v nabitém holešovském kinosále. V programu, 
který připravilo MKS Holešov, vystoupily jednak členky souboru Aphrodite, jednak malé i velké účastnice kurzů orientálního tance. 

(rr) 

Orientální show nadchla holešovské publikum
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Holešovská veřejnost vnímá Petru Kuciá-
novou (dříve Konečnou) jako zpěvačku, která 
má obvykle za zády big band a její hudební 
láskou je swing. Holešovská rodačka, která 
nyní žije a pracuje v Kroměříži, je totiž spjatá jak 
s big bandem Josefa Hájka, tak s bigbandovým 
orchestrem Oty Šalera, s nímž ji čeká v příštích 
dnech ještě poslední vystoupení. Jak známo, 
kapelník Ota Šaler s muzicírováním končí. Roz-
hodně však se zpíváním nekončí Petra Kuciá-
nová, což dokládá i tento rozhovor. 

Viděl jsem vás v nedávné době zpívat 
se dvěma holešovskými big bandy. Zpíváte 
ještě v nějaké jiné kapele?

Jak říkáte, zpívám s holešovským big ban-
dem pana Josefa Hájka a s kromě-
řížským big bandem pana magistra 
Oty Šalera. To je vše, co se týče 
swingové muziky. Jinak ještě trochu 
fušuju do klasické hudby, a to díky 
dnes už spíš příležitostné spoluprá-
ci s brněnským smíšeným sborem 
Gaudeamus.

Kdo vás přivedl ke swingo-
vé muzice - a je to skutečně váš 
šálek čaje?

Poprvé jsem zpívala s panem 
Šalerem před asi deseti lety, ale po 
pravdě řečeno, zpočátku jsem pro ně 
byla spíš takovým zajímavým zpest-
řením, a to nejen proto, že jsem jim 
výrazně snižovala celkový věkový 
průměr, ale hlavně díky mému tehdy 
velmi omezenému repertoáru, který se 
skládal v podstatě výhradně z popo-
vých věcí. Ke skutečně swingové hud-
bě mi ukázal cestu až o něco později 
dnes už bohužel zesnulý pan Lubomír 
Veteška, dirigent a skladatel, ke kterému jsem 
začala v Brně chodit na hodiny „swingového 
zpívání“. Právě on mi ukázal tuhle cestu a já 
jsem mu za to nesmírně vděčná. Swing mi dává 
volnost především v interpretaci písně, kterou 
mi jiný žánr dát nemůže. Můžu píseň zpívat 
stokrát a pokaždé bude jiná. Noty ukazují jen 
takové mantinely, do kterých se musí člověk vejít, 

Mým suverénně největším fanouškem je můj tatínek, 
tvrdí Petra Kuciánová

Swingovou muzikou se koncem loňského prosince představil v kině Svět KM big band Oty Šalera. Tentokrát šlo o poslední koncert v Holešově, 
protože kapelník s muzikou končí. Nechyběly ani ovace,  kytice a jiné projevy díků. Dárkový koš a Pamětní list Otovi Šalerovi  předala za město 
Holešov holešovská radní Gabriela Hradilová. 

(rr)  

KM big band Oty Šalera se rozloučil na koncertě v Holešově

a zbytek je jednoduše to, co zrovna v danou chvíli 
cítím.Takže ano, je to můj šálek čaje.

Když se vrátíme do minulosti, co nebo 
kdo způsobil, že jste začala zpívat na ve-
řejnosti?

Nejspíš to nikdo nezpůsobil. Vyplynulo to 
jaksi z toho, že jsem odmalička zpívala a ba-
vilo mě to. Myslím, že poprvé jsem veřejně 
do mikrofonu zpívala v pěti letech na nějakém 
zájezdu ROH. Od šesti let jsem chodila na zpěv 
do hudební školy a od čtvrté třídy jsem zpívala 
v hlavním sboru HDS (dnes Moravské děti). 
Mám za sebou dokonce i krátkou epizodu, 
kdy jsem vystupovala jako sólistka se zlínskou 
filharmonií. Především jsem se ale realizovala 

do věcí, které jsou nad moje síly, a tak mohu 
být klidná.

Předpokládám, že zpívání je jen koní-
ček. Jaké je vaše povolání?

Vystudovala jsem farmacii a pracuji v Kro-
měříži v lékárně jako magistra.

Dovedete si představit, že byste jezdila 
po světě s nějakým big bandem jako profe-
sionální zpěvačka? 

Ne, nedovedu. Z toho už jsem dávno vy-
rostla. Zpívání je pro mne koníček, jako povolání 
by mne ale neuspokojovalo. I když po pravdě, 
někdy na gymnáziu jsem byla docela ochotná 
to zkusit, ne tedy jezdit s big bandem, ale dala 
jsem si přihlášku na zpěv na JAMU. Samozřej-

mě jsem neuspěla a s odstupem času 
jsem ráda, že to tak dopadlo.

Jakou muziku ráda poslouchá-
te a co naopak nemusíte?

Poslouchám v podstatě všechno, 
snad kromě dechovky.

Kdo je vaším největším fa-
nouškem? Je to manžel, který - jak 
jsem si všiml - sedí obvykle v hle-
dišti, když zpíváte…?

Můj manžel mi fandí a jsem moc 
ráda, že mi bez výhrad umožňuje se 
věnovat zpívání. Mým ale suverénně 
největším fanouškem je můj tatínek, 
který se mnou odmalička absolvoval 
nepočítaně cest, koncertů a zkou-
šek a i dnes si mne ještě rád přijde 
poslechnout, byť zná můj repertoár 
nazpaměť.

Budeme vás slyšet v Holešově 
nebo jinde i v roce 2008?

Nejbližší koncert budeme mít 
13. ledna 2008 s panem Šalerem 

v Domě kultury v Kroměříži. Bude to jeho po-
slední koncert, protože se rozhodl ukončit svou 
muzikantskou dráhu. Je to samozřejmě škoda, 
ale naprosto jeho rozhodnutí chápu a respek-
tuji. I tak se naprosto nesmazatelně zapsal 
do hudební historie našeho regionu.

Robert Rohál

Za mikrofonem Petra Kuciánová.

jako sboristka a pouze příležitostná sólistka 
napřed v HDS, později v Brně v Gaudeamu.

Jste trémistka?
Nemyslím si, že bych byla trémistka, spíš 

naopak. Obzvláště pokud zpívám s big bandem. 
Když člověk nezapomene text, tak se nemůže  
v podstatě nic stát. Znám dobře své hlasové 
možnosti a především slabosti a nepouštím se 
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10. - 11. 1. v 19 h: MEZI NEPŘÁTELI - Francie, 
válečné drama s titulky. Dobový pohled na fran-
couzskou koloniální válku založen na historic-
kých faktech, odkrývá přeměnu vojáků v týrané 
vězně a spojenců v nepřátele. Morální hodnoty 
jsou válkou a jejími zvěrstvy podrobeny velmi 
těžké zkoušce. V hlavních rolích Benoit Magi-
mel, Albert Dupontel, Marc Barbé a další. Režie 
Florent Emilio Siri.

12. - 13. 1.  v 19 h: SNĚHOVÝ DORT - VB/
Kanada, drama s titulky. Příběh o lásce, přá-
telství a neortodoxním vztahu muže unikajícího 
své temné minulosti, autistické matky, která 
se musí vyrovnat se ztrátou své dcery, a váš-
nivé ženy držící si lásku dostatečně od těla. 
Neokázalé drama plné skvělých hereckých 
výkonů. V hlavních rolích Alan Rickman, Si-
gourney Weaver, Carrie-Anne Moss a další. 
Režie Marc Evans.

20. - 21. 1. v 19 h: ZLATÝ KOMPAS - USA, 
fantasy v české verzi. Strhující dobrodružná fan-
tasy, vycházející z úspěšné knižní trilogie Philipa 
Pullmana. Děj se odehrává v paralelním světě, 
kde má lidská duše podobu zvířete, kde mluvící 
medvědi bojují ve válkách a kde se záhadně 
ztrácejí děti. Hlavní postava - dvanáctiletá Lyra, 
se vydává najít a zachránit svého nejlepšího 
kamaráda Rogera, ale jak během času vychází 
najevo, jejím hlavním úkolem je zachránit nejen 

svůj, ale i náš svět. V hlavních rolích Nicole 
Kidman, Sam Elliott, Eva Green, Daniel Craig, 
Dakota Blue Richards. Režie Chris Weitz.

22. 1. v 19 h: ONCE - Irsko, hudební melod-
rama s titulky. Výjimečný irský snímek vypráví 
o osudovém setkání dvou spřízněných duší, 
dublinského pouličního hudebníka (Glen Han-
sard - ze skupiny The Frames) a české pia-
nistky (Markéta Irglová), kteří spolu komunikují 
především pomocí úchvatné hudby. Souznění, 
které se prolíná celým filmem, je umocněno tím, 
že představitelé hlavních rolí složili a nazpívali 
veškeré písně a jsou i partnery životními. Film 
Once vznikl jako malý, jednoduchý film, ale již 
dnes je jasné, že se jedná o jeden z nejúspěš-
nějších projektů s českou účastí za posledních 
několik let. „Film Once mi dal inspiraci na celý 
rok dopředu,“ prohlásil o snímku renomovaný 
filmový tvůrce Steven Spielberg). Režii filmu 
má John Carney.

24. -  25. 1. v 19 h: POSLEDNÍ PLAVKY - ČR, 
komedie. Nová česká rozmarná komedie. Pří-
běh Jardy Kuchaře – hrdiny zašlé éry tuzexové-
ho bonu. Každé léto tráví u opuštěného rybníka, 
kde provozuje ještě opuštěnější bufet… Až 
jednoho dne se z vody vynoří monstrsumec… 
Petr Čtvrtníček v hlavní roli! Dále uvidíme napří-
klad  Jiřího Lábuse nebo Rudolfa Hrušínského 
ml. Režie Michal Krajňák.

19. 1. ve 20 h: HORKÁ LEDNOVÁ NOC. 
Hudební rockový koktejl, v jehož rámci vystoupí 
kapely My Funeral a The Neoromantics. 
Drive Club

26. 1. v 19 h: II: JAZZ BALL. Pokračová-
ní úspěšného večírku, komorního jazzového 
plesu v netradičních prostorách Drive Clubu. 
Připravena je i zajímavá tombola. 
Vstupné: 100 Kč místenka ke stolu, 
80 Kč vstupenka bez místenky. Drive 
Club

6. 2. v 19.30 h: HRADIŠŤAN. Koncert 
skvělé cimbálové muziky řízené umě-
leckým vedoucím Jurou Pavlicou.
Kinosál

8. 2. ve 20 h: HM… Koncert alter-
nativní kapely, se kterou společně 
proplujeme mořem poezie. Tato ka-
pela, ceněná v muzikantských kruzích 
pro svoji originalitu, hudební nápady 
a brilantní aranžmá, je pestrou ochut-
návkou různých žánrů, nabídnutých 
s lehkostí, muzikantskou přirozeností 
a vtipem. Více na  www.skupina.hm. 
Drive Club

10. 2. v 15 h: POHÁDKA O ZIMNÍM 
PUTOVÁNÍ - Pohádkový příběh inspi-
rovaný předlohou Hanse Christiana 
Andersena Sněhová královna. Před-
stavení nastudoval soubor Gymnázia 
L. Jaroše Hvizdoši, režii má Vladimíra 
Dvořáková. Drive Club

15. 2. ve 20 h: JANA KOUBKOVÁ. 
Vystoupení renomované jazzové hvěz-
dy, která neztrácí jas, a kterou tudíž 
musíte vidět a slyšet! Drive Club

V únoru zazpívá v Drive Clubu vynikající jazzová 
zpěvačka Jana Koubková.

FILMOVÉ TIPY

DVD TIPY

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

• KRÁLOVNA ALŽBĚTA 
(VB, historický film s titulky). Po devíti letech se 
režisér vrátil k osudům královny Alžběty. Druhý 
díl líčí vrcholné období její vlády v druhé polovině 
16. století. Protestantská královna je trnem v oku 
katolické Evropě, navíc je jí - coby „Panenské“ 
královně - neustále připomínána otázka jejího 
následovnictví. Alžbětu tentokrát vnímáme jako 
ženu ve středním věku, mučenou pochybami 
i zamilovanou, křehkou i sebevědomou. V hlav-
ních rolích Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey 
Rush a další. Režie Shekhar Kapur.

• VÁCLAV 
(ČR, tragikomedie). Retardovaný Václav svým 
chováním pije krev celé vesnici. Jednou ovšem 
jeho vylomeniny končí trestným činem a Václav 
je uvězněn. Pomoci mu může obětavá maminka 
a prezidentská milost, která je však podmíněna 
peticí spoluobčanů. Strhující příběh scenáristy 
Marka Epsteina na motivy skutečných událostí..
V hlavních rolích Ivan Trojan, Emília Vášáryo-
vá, Jan Budař, Petra Špalková a další. Režie 
Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, Roming).

Oba filmy uvede kino Svět Holešov 
na konci tohoto měsíce.

• Jiří Schelinger: HOLUBÍ DŮM
Vůbec první DVD zpěváka, jehož rockový 
i popový kumšt nás trvale láká! Loňská velmi 
úspěšná 2CD kompilace Jsem prý blázen 
jen dokázala trvalou oblibu muže, který se 
suverénně pohyboval na hraně možností drs-
ného hlasu v kombinaci s hitovými melodiemi. 
Mnozí na něj vzpomínají jako na opravdu velmi 
stylového hardrockera, jiní si pamatují onu ob-
divuhodně rychlou účinnost refrénovek s často 
recesistickými texty.
To všechno tu najdete v maximálně možném 
množství a v optimální kvalitě obrazu i zvuku. 
Výborní muzikanti - často pro tehdejší televizní 
vysílání s pečlivě zasponkovanými dlouhými 
vlasy - doprovázejí Schelingera v repertoáru 
od poctivě elektrického boogie Tak nehraj 
dál po nesmrtelně romantický Holubí dům, 
a od důrazně frázovaných Jahod mražených 
po filmové Což takhle dát si špenát či good-
timové René, já a Rudolf. Schelinger, rocker 
i popák, sólista i hostitel prominentních zpě-
vaček, v produkci a s texty F. R. Čecha, ale 
i s muzikou Karla Svobody či Jaroslava Uhlíře 
a slovy Zdeňka Svěráka. Jiří Schelinger: více 
než čtvrtstoletí od tragické smrti, a přece mu-
zika stále plná energie!

• Hana Zagorová: VZPOMÍNÁNÍ
Archiv nahrávek České televize poskytl další 
opravdu silnou sestavu písniček, dokumentují-
cích mimořádně úspěšnou kariéru dámy s kva-
litním repertoárem i dlouhodobou popularitou. 
Zaznamenaná audiovizuální historie Hany 
Zagorové tu v časové řadě začíná rokem 
1969 a Svobodovou písní Tisíc nových jmen, 
následují například Breviář lásky, Já jsem tvá 
neznámá, Asi, asi, Proč ti na tom tak záleží, 
Dotazník, Nápad, Studánko stříbrná či Spě-
chám, tedy sestava nepochybných velkých 
hitů domácího i zahraničního původu.
Zpěvačka rozhodně nepodcenila ani neestrádní 
televizní možnosti a její speciální profily Zpívá 
Hana Zagorová, Dluhy Hany Zagorové, Výtah 
v hotelu Sen či další vizuální zpodobnění po-
stupně k šansonu tendujících songů, často sní-
mané kameramanem Petrem Čepickým, platí 
za velmi vysoko nastavenou laťku dodnes.
Téměř třicet písňových klipů z let 1969 až 1987 je 
doplněno také zajímavým odkazem na filmovou 
zkušenost (Trhák) či připomínkou úplné součas-
nosti (letošní muzikál Jack Rozparovač).

22. 2.  ve 20 h: SESTRY STEINOVY. Nový 
objev českého šansonu. Jsou to ostré texty, 
ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary, 
ale není to folk. Karolina Kamberská a Lucie 
Steinhauserová - Sestry Steinovy. Rozhodně 
neváhejte a přijďte si je poslechnout! Více 
na www.sestrysteinový.cz 
Drive Club
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Vernisáží byla hned na začátku ledna 
v Městské galerii Holešov zahájena výstava 
„Krása detailu, kouzlo celku“, která potrvá do 3. 
února. Jednou z vystavujících autorů, respek-
tive autorek je i známá holešovská výtvarnice 
Hana Palečková, která se v prostorách holešov-
ské výstavní síně prezentuje vitrážemi, pracemi 
ze skla stejně jako originálními šperky. Více 
o osobnosti a tvorbě Hany Palečkové prozradí 
následující rozhovor.  

Výstava nazvaná Krása detailu, kouzlo 
celku je vaší první?

Ne, není. Ale je to první výstava, kterou 
zahajuji vernisáží.

Můžete prozradit pro ty, kteří ještě ne-
navštívili vaši výstavu, co všechno v Měst-
ské galerii v Holešově vystavujete?

Doteď jsem vystavovala hlavně malbu 
na hedvábí, obrázky pro děti nebo práce z pa-
píru. Tentokrát  to bude sklo. Vitráže, skleněné 
šperky a jiné drobnosti. Kromě toho nebudu 
vystavovat sama, přizvala jsem si na pomoc 
dámy patchworkářky. Možná se budete divit, ale 
vitráže a patchwork mají ledaco společného.

Inspiruje mě i historický film v kině, říká výtvarnice Hana Palečková

Kdy to bylo poprvé, že jste si řekla, že 
budete vystavovat a tvořit něco krásného 
pro lidi?

Už jako dítě jsem byla zručná a ráda jsem 
si kreslila. Vytvářela jsem drobné dárky, malo-
vala a rozesílala přáníčka. Mé práce se vysta-
vovaly v rámci výstav LŠU v Kroměříži. Později 
jsem výtvarně spolupracovala se zkušenými 
pedagožkami i při vzniku slabikářů pro dyslek-
tiky a postižené děti. Ale tady v Holešově jsem 
se představila asi před patnácti lety, s Bárou 
a Pavlem Ševečkovými a Pavlem Šlachtou. 
Byla to netradiční výstava. Hedvábí a paličko-
vané krajky v kontrastu s kovářskými pracemi 
a historickými zbraněmi.

V těchto dnech vystavujete v Holešově 
„užité umění“, což předpokládá i autorovu 
fantazii a invenci. Můžete říct, co všechno 
vás inspiruje či pohání tvořit a vyrábět tyto 
krásné věci?

Zpočátku to byly naše malé dcery. Obrázky 
byly veselé a barevné. Malba na hedvábí, to 
byla chuť na změnu a posunout se o kousek 
dál. Pracovat se sklem a dělat vitráže, to bylo 
přání mého manžela. Jeli jsme se tedy učit 

do Čech. Ale taky je to zvědavost. Seznámit 
se s materiálem, respektovat jeho vlastnosti, 
umět je využít a zkoušet, co všechno mi dovolí. 
Zkouším sama sebe.  Není to snadné, ale baví 
mě dělat si věci po svém, zaujmout. Inspiruje 
mě okolí, nálady, hudba, ale třeba i historický 
film v kině. 

Můžete říct, jaké je vaše původní povo-
lání a jak jste se vlastně dostala k tomu, co 
děláte dnes? Pokud ale vím, tak váš záběr 
je dost široký…

Vystudovala jsem nábytkářskou školu 
v Bystřici p. Hostýnem a pracovala v oboru. 
Ale po  mateřské dovolené jsem zůstala u toho, 
co mi bylo nejbližší, co jsem předtím nemohla, 
na co jsem si netroufla. Nebylo to jednoduché, 
některé aktivity, kterým jsem se zpočátku se 
zápalem věnovala, jsem už ukončila. 

Pro koho je vaše tvorba určena a jaké 
jsou reakce vašeho okolí?

Těžko říct... Hedvábné doplňky i šperky 
žádají zejména ženy. Potom jistě upoutají po-
zornost mužů. Vitráže jako skleněné výplně 
i drobné solitéry do interiéru nenechají v klidu 

žádného. Sami jsme jimi „vyzdobili“ náš dům. 
Vitráže se líbí, ve dveřích i v oknech. V interiéru 
i exteriéru.

 Začal rok 2008, a proto se nemůžu 
nezeptat na to, co byste si přála, aby se 
vám letos podařilo nejvíc?

Novoroční přání se neprozrazují. Ale přeji 
všem návštěvníkům, aby se tahle výstava líbila.

Robert Rohál

Výtvarnice Hana Palečková s galeristou Vratislavem Brázdilem 
těsně před vernisáží.

V rámci vernisáže Krása detailu, kouzlo celku měla slovo 
i Hana Palečková. 
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Holešov (rr) - Krása detailu, kouzlo celku 
- to je název výstavy, která byla slavnostně ote-
vřena ve středu 2. ledna ve výstavní síni Měst-
ské galerie v Holešově. Svá díla ze skla (šperky, 
vitráže) zde představuje nejen Hana Palečková, 
ale je tu zastoupeno i několik autorek techniky 
zvané patchwork. Ručně šité a mimořádně 
nápadité přehozy a přikrývky zde vystavují 

V galerii jsou k vidění vitráže, šperky ze skla i patchwork

například Dana Březinová, Dagmar Zajíčková, 
Jana Dušková, Daniela Švábová, Irena Řezníč-
ková, Alena Blažková, Pavla Maďarová, Libuše 
Valušková nebo Marie Šlachtová.

Jedním z příjemných momentů slušně na-
vštívené vernisáže bylo i vystoupení loutkového 
souboru Klubíčko z Napajedel.

Prodejní výstava Krása detailu, kouzlo 
celku potrvá do 3. února. 

Otevřena je denně kromě pondělí, 
a to ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin, zatímco přes víkend od 8 do 12 
a od 13 do 16 hodin.

Hana Palečková představila v rámci vernisáže všechny autorky, 
které vystavují patchwork i jiné drobnosti. 

Ještě předtím však vystoupili členové loutkového souboru, 
který na vernisáž do Holešova přijel až z Napajedel. 

Pozornost žen poutaly i originální šperky ze skla, které vytvořila 
holešovská výtvarnice Hana Palečková. 

Vernisáž si nenechali ujít ani oba holešovští místostarostové 
- Rudolf Seifert i Josef Bartošek. 

Nechyběl ani starosta Zdeněk Janalík, který je v poslední době vidět 
prakticky na každé vernisáži. 

Vernisáž přilákala ostatně řadu lidí, kteří si nenechali ujít křehkou 
krásu i um a šikovnost „patchworkářek“. 
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Když jsem prohledával historické 
fotografie v městské knihovně, narazil 
jsem na několik zajímavých objektů, 
které jsou již sice zbourány, ale mys-
lím, že si zaslouží připomenutí alespoň zde, 
na stránkách našeho zpravodaje. A protože 
je těch zaniklých staveb více, rozhodl jsem se 
je postupně rozepsat do seriálu.

Rosova kaple v Holešově stávala v mís-
tech nynější Bezručovy ulice, kde byla roku 
1977 zbořena z důvodu výstavby nových ro-
dinných domků. Jak uvádí záznamy v archívu 
(kopie je v městské knihovně), jde o rodinnou 
hrobku, kterou dal v letech 1885 - 1886 vy-
stavět Ferdinand Rosa, stavitel a holešovský 
měšťan (1827 - 1890), majitel několika domů 
v Holešově. 

Ferdinand Rosa si o povolení ke stavbě 
požádal 21. srpna 1885 na okresním hejtman-
ství v Holešově. Na pozemku své zahrady 
zamýšlel vystavět kapli - a pod ní hrobku pro 
sebe, svou manželku a pozůstatky svých 

šla komise z okresního holešovského 
hejtmanství, aby schválila Rosův záměr 
o umístění třetí rakve (pro jeho sestru 
Terezii) na konec chodby v hrobce.

Dne 26. února 1977 byla hrobka pod 
kaplí otevřena za účasti zástupců MěstNV 
Holešov. Pozůstatky všech příslušníků rodiny 
Rosovy byly dány do jedné rakve a pracov-
níky pohřební služby uloženy na Městském 
hřbitově v Holešově.

Díky Městské knihovně Holešov si mů-
žeme prohlédnout několik fotografií Rudolfa 
Hlavici z výše zmiňovaného odkrytí hrobky. 

Historie Rosovy kaple byla čerpána 
z článku Rolanda Schwarse.

Patrik Trnčák

Pohled na vstupní část Rosovy kaple. Kaple mezi novodobou zástavbou.

Otevírání hrobky. Uložené rakve v hrobce.

K poslechu i tanci hraje dechová hudba 
Zdounečanka.

Kuturní dům Jankovice, začátek ve 20.00 hodin

Odvoz pro okolní obce autobusem, časy odjezdů 
budou zveřejněny na plakátech.

SERIÁL

Rosova kaple

Zaniklé stavby v Holešově I.

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
Sobota 19. ledna 2008

HASIČSKÝ PLES

příbuzných. Stavba mu byla povolena a již 
příštího roku, dne 11. října 1886, oznamuje 
F. Rosa, že kaple i hrobka jsou hotovy a žádá 
o schválení. Ještě pak 4. dubna 1887 se se-
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Částka 12 000 korun byla vybrána 
na dobrovolném vstupném v rámci Vánoč-
ního koledování, které proběhlo 18. prosince 
v prostorách Městského kulturního střediska. 
Vánoční koledování připravili studenti SPŠ MV 
v Holešově ve spolupráci se žáky 3. základní 
školy Holešov pod záštitou Městského kul-
turního střediska. 

U zrodu této charitativní akce, jejímž 
záměrem bylo zpříjemnit vánoční čas našim 
hendikepovaným spoluobčanům, stála zkuše-
ná dvojice výchovných pracovnic, která celou 
akci vymyslela - Hanka Bendová ze SPŠ MV 
Holešov a Iveta Dvořáková z 3. ZŠ Holešov.

Již odpoledne probíhal v předsálí kina 
vánoční jarmark, kde si mohli přítomní hosté 
za symbolické ceny zakoupit vánoční svícny, 
krásně nazdobené perníčky, vánoční stromeč-
ky, keramické dlaždice a další výrobky dětí 

Vánoční koledování na pomoc hendikepovaným dětem
z uvedených škol. Vstup do kinosálu doprovo-
dil každý host dobrovolným vstupným.

Na jevišti vystoupil nejdříve divadelní 
soubor „LA ROTTAL“, aby v režii Pavla Chme-
líka uvedl  premiéru „Velikovánoční hry o vě-
cech srandovních aj vážných“, potom přišli 
na řadu žáci 3. základní školy Holešov, kteří 
se představili v hudebně dramatickém pásmu 
Advent. Děti oblečené do krojů nastudovaly 
program v dramatickém kroužku pod vedením 
paních učitelek Ivony Vávrové a Marie Zaple-
talové a paní vychovatelky Ivety Dvořákové. 
Ostatně už předtím se s ním děti představily 
v rámci vánočních trhů. 

Vybraná částka byla určena na charitu, 
a to konkrétně na pomoc hendikepovaným 
dětem docházejícím ať už do Sdružení reha-
bilitačních pracovnic Holešov nebo do Speci-
ální mateřské školy Kroměříž. U předávání, 

které proběhlo v samém závěru Vánočního 
koledování, tudíž nemohli chybět ani ředitelka 
3. ZŠ Holešov Alena Grygerová,  místostarosta 
Rudolf Seifert, zástupce ředitele MKS Pavel 
Chmelík stejně jako zástupce ředitele policejní 
školy Ivo Skalický.  Právě z jejich rukou převzaly 
vybranou částku pracovnice Rehabilitačního 
střediska Holešov Jarmila Viznerová a Hana Ga-
lasovská a také zástupkyně ředitelky speciální 
Mateřské školy Kroměříž Ludmila Kočí.

Uznání si zaslouží všichni, kteří se podí-
leli na přípravě společného vánočního progra-
mu, stejně tak paní kuchařky ze školní jídelny 
při 3. ZŠ Holešov, které připravily vánoční čaj 
a voňavé perníky. Nezbývá než doufat, že se 
tato příjemná charitativní akce stane pravidel-
nou součástí předvánočního času v Holešově 
i v následujících letech. 

Svatava Ságnerová a Robert Rohál

Divadelní soubor LA ROTTAL uvedl Velikovánoční hru o věcech 
srandovních aj vážných.

Děti ze 3. ZŠ Holešov měly velký úspěch s hudebně dramatickým 
pásmem Advent. 

Pro školáky ze 2. základní školy Holešov 
zahrál a zazpíval těsně před Vánocemi známý 
písničkář Pepa Nos. Rozhovor s ním přineseme 
v některém z příštích čísel.  

(rr)

Vánoční koledy zazněly těsně před svátky i v Drive Clubu, kde zazpíval pěvecký sbor 
1. základní školy Holešov Banana Vox. Důvodem vydání bylo vánočně laděné CD, které v závěru 
pěkného koncertu slavnostně pokřtili v „nabitém“ sálku místostarosta Rudolf Seifert a ředitelka 
školy Jarmila Růžičková.

(rr)

Sbor Banana Vox křtil vánoční CD
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

TYMY VÁS ZVE

12. 1. Patchwork - od 9:00, textilní technika na vý-
robu bytových doplňků, polštářů, cena: 450,- + 
materiál (přihlášky v kanceláři do 10. 1.)

Sobota 19. 1. Sousedská veselice „PLES 
VŠETULÁKŮ“- od 19:30, živá hudba - DUO 
ALFA, občerstvení a bohatá tombola
21. 1. Břišní tance pro nejmenší - od 17:30, 
ukázková hodina břišních tanců pro dívky od 
5 let do 15 let
23. 1. Poradna pro Vaše dobré zdraví aneb 
co o Vás prozradí Váš obličej a oči Vám sdělí 
Marcel Černoch - nutno se objednat předem 
do 21. 1., cena: 200,- za 1/2 hod.
23. 1. Voda živá - voda mrtvá - od 18:00 
beseda s Marcelem Černochem 
24. 1. Kurz pletení košíků - od 15:30,  ple-
tení z přírodního materiálu pedig, práce není 
náročná, s sebou zahradnické nůžky a ručník, 
cena: 250,-
Sobota 26. 1. VELKÝ TYMY KARNEVAL 
„Hry na Olympu“ - od 15:00 maškarní bál pro 
všechny malé i velké kluky a holky, spousta 
zábavy, tance, soutěží, bohatá tombola, děti 
s maskou vstup ZDARMA
31. 1. Dárek za vysvědčení - od 15:00 do 18:00 
pro všechny děti, které přijdou s vysvědčením 
do kanceláře TYMY, připravena malá odměna

PŘIPRAVUJEME
7. 2. První pomoc v praxi - základy první 
pomoci pro veřejnost pod vedením ředitelky 
ČČK Alice Juračkové, cena: 50,-/os. 
23. 2. Country bál - živá hudba, občerstvení, 
předtančení a bohatá tombola

POLOLETNÍ PRÁZDNINY S TYMY
1. - 3. 2. Ledová Praha - zájezd do Prahy s pro-
gramem pro děti, procházky Prahou, Královská 
cesta, návštěva muzeí dle výběru dětí, cena: 
790,- (doprava, účastnický poplatek - ubytování, 
placka MHD)

JARNÍ PRÁZDNINY S TYMY
3. - 7. 3. „SNĚŽNOU KOTLINOU“ - jarní pobyt 
pro děti i rodiče s dětmi na horách v Hrubém 
Jeseníku. Cena: 1.960,-/dítě, 2.560,-/dospělý 
(v ceně je doprava, ubytování, plná penze, 
základní pojištění dětí, program s návštěvou 
hotelového bazénu s mořskou vodou, zdravotní 
dozor).

NÁPADY PRO ROK 2008 
Barbie klub - pro holčičky a jejich panenky, 
šití oblečků aj.
Filmáček - vytváření animovaných filmů s digi 
foťákem a na PC.
Dance PAD - sportovní vyžití pro děvčata, 
virtuálně řízené cvičení přes PC.
Mami mimi - hrajeme si s panenkami a učíme 
se, jak správně pečovat o nejmenší.
Aerobik MIX - cvičení pro ženy, od ledna v pon-
dělí od 19:00.
Němčina pro začátečníky i pokročilé - kon-
verzace v německém jazyce pro děti, studenty 
a dospělé. 
V průběhu měsíce února připravujeme v SVČ 
Všetuly novinku pro mládež z Holešova  i okolí, 
poskytování informací z různých oblastí, sleduj-
te naše internetové stránky.

POZVÁNKA DO DIVADLA 
Opera NABUCCO 6. února 2008. Středa  

6. 2. 2008 v Janáčkově divadle Brno.  Slavná 
opera Giuseppe Verdiho. Odjezd v 17:00 hod. 
z AN Holešov. Cena: 440,-  dospělí, děti, stu-
denti a důchodci, ZTP 390 (zahrnuje vstup, 
dopravu a průvodce). 

Muzikál CIKÁNI JDOU DO NEBE. Čtvr-
tek 21. 2. 2008 Městské divadlo Brno. Odjezd 
v 17:30 z AN Holešov, cena 680,- dospělí,  děti, 
studenti a důchodci 455,-.

Muzikál TŘI MUŠKETÝŘI 15. března 2008
Zveme Vás do divadla HYBERNIA 

15. března 2008 na odpolední představení 
muzikálu Tři mušketýři. Slavný historický příběh 
o přátelství, lásce, ale také o intrikách a nená-
visti odehrávající se za vlády Ludvíka XIII. Cena: 
890,- (vstup, doprava, průvodce).

OHLÉDNUTÍ
Zvonkové koledování v Holešově
Dětský folklorní kroužek Klásek vznikl 

v září loňského roku  v SVČ Všetuly jako od-
dělení kroužku Zrníčko a navštěvují jej děti 
školního věku. Co vše se zvládly naučit za tak 
velmi krátkou chvíli, předvedly již v listopadu 
při rozsvícení stromu na zahradě TYMY. V před-
vánoční čas, na stříbrnou neděli 16. 12. 2007, 
si pro širokou veřejnost  připravily „Zvonkové 
koledování“. Po krátkém vystoupení plném 
dětských koled, říkadel a tanečků a za zvuku 
zvonečků a rolniček na náměstí E. Beneše 
v Holešově se děti v krojích vydaly koledovat. 
Svým zpěvem koled,  přáním krásných svátků 
vánočních a šťastným novým rokem potěšily 
nejedno srdce. Za své koledování byly obda-
rovány sladkostmi i penízky vhozenými do ko-
lednického džbánku. Rádi bychom všem touto 
cestou poděkovali za přispění. Vybrané peníze 
budou použity na činnost kroužku Klásek a jeho 
prezentaci na veřejnosti.

Plyšák pro radost
SVČ Všetuly ve spolupráci s PDM Holešov 

pořádalo v rámci Týdne mládeže od 18. 12. 
na náměstí E. Beneše v Holešově již  3. ročník 
sbírky „Plyšák pro radost“. Tato sbírka se usku-
tečnila jen díky Vám, kteří jste v průběhu měsíce 
listopadu přinesli do TYMY plyšové hračky, se 
kterými si už nehrajete. Tito plyšáci byli za sym-
bolické ceny a dobrovolný příspěvek prodáni 
a výtěžek sbírky byl odeslán na konto sdružení 
ŠANCE - pomáhající dětem hematologicky 
a onkologicky nemocným. Všem, kteří přispěli 
ať již materiálně či finančně, děkujeme.

Předvánoční Srdíčkový den 
„Srdíčkový den“ je sbírkou, která je pořádá-

na třikrát do roka OS ŽIVOT DĚTEM. Nejinak 
tomu bylo i v loňském roce. Do tradičního před-
vánočního Srdíčkového dne se již po několikáté 
zapojilo i Středisko volného času Všetuly  a po-
dařila se vybrat nádherná částka  21.512,-Kč, 
která putuje na konto Život dětem. Výtěžek je 
určen na nákup přístrojové techniky pro dětská 
oddělení nemocnic, pečující o malé pacienty, 
a současně také na podporu vzdělání. Všem, 
kteří do sbírky přispěli a zakoupili si sbírkové 
předměty, děkujeme. Velké poděkování ovšem 
patří i těm, kteří tuto sbírku pomáhali organizač-
ně zajistit, a to jsou členové PS Dr. M. Očadlíka 
Holešov, dětský parlament a vedení III. ZŠ 
Holešov, studentky SOŠ Pivovarská, student-
ky a studenti OU a ZŠP Holešov a studentky 
Gymnázia L. Jaroše Holešov. Tato sbírka bude 
probíhat i v lednu - sbírkové předměty s logem 
„Život dětem“ si zájemci budou moci zakoupit 
na akcích pořádaných SVČ Všetuly.

PŘIPRAVUJEME!
SVČ Všetuly připravuje ve spolupráci 

se Ski Troják pro děti i rodiče s dětmi lyžování 
na Trojáku (1x týdně). Nabídnuta i možnost 
lyžování s instruktorem. Bližší informace na tel.: 
573 39 69 28 či www.tymycentrum.cz.

Dětský folklorní soubor Klásek u vánočního stromu na holešovském náměstí.
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 Středisko volného času DUHA Holešov

Rozvrh pravidelné čin-
nosti najdete na interne-
tových stránkách: www.

svc-duha.cz nebo na tel. čísle 573 395 355, 
e-mail: duha@svc-duha.cz

PŘIPRAVUJEME:
11. 1.  Základy první pomoci - život zachra-
ňující úkony. Odborný výklad s praktickými 
nácviky poskytnutí první pomoci a resuscitace 
na modelu. 
14. 1. Artterapie - výtvarné zpracování znaků 
EU - Holešov
15. 1. Artterapie - výtvarné zpracování znaků 
EU - B. p. H.
18. 1.  Zdravý životní styl III. Navazující 
pokračování - správné stravování, možnosti 
relaxace, prevence obezity, hygienické návy-
ky.   - B. p. H.
20. 1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - od 14:00 
Sokolovna Holešov
Na téma z pohádky do pohádky s Duháčem 
a Duhajdou. Promenáda masek, hry a soutě-
že o ceny, dětská diskotéka, bohatá tombola, 
občerstvení.
27. 1. AQUAPARK - Uherský Brod. Výlet 
do aquaparku, vodní svět, vodní atrakce - 
pro děti i dospělé. Odjezd od SVČ DUHA: 
8:30 hod. Přihláška je platná pouze po zapla-
cení předem.
3. 2. MASOPUSTNÍ ZVYKY a PRŮVOD Ho-
lešovem
10. 2. nebo 17. 2. Maškaráda na ledě (dle  
počasí - bude upřesněno). Zámecká zahrada. 
Soutěže, hry, tanec na ledě v maskách pro 
malé i velké. 
14. 2. Valentýnská soutěž v aerobiku - 
„STEPmania“ a „Dance With Intensity“ - 15.30 
- sál SVČ Holešov - DUHA - pro malé i větší 
dívky i chlapce. Soutěž  o ceny na tanečních 
podložkách  připojených k PC.  (NOVINKA!!!)
2. - 7. 3. JARNÍ PRÁZDNINY na HORÁCH 
-  Tradiční jarní prázdniny na horách - pro 
děti i rodiče v rekreačním středisku Karolinka- 
-Bzové. Určeno pro lyžaře i nelyžaře - úplné 
začátečníky, snowboardisty a všechny, kdo 
si chtějí užít aktivní týden na horách. V ceně - 
ubytování, doprava, pojištění, strava 5x denně, 
lékařka po celou dobu pobytu, pedagogické 
vedení, zkušení lyžařští instruktoři s akreditací,  
instruktoři lyžování a instruktor snowboardingu. 
Večerní odborné i zábavné programy.
Cena: 1.890,- /děti, 1.980,-/dospělí  

NOVINKY„HIP-HOP“ nejen  pro děvčata.
Nový zájmový kroužek pro děvčata i chlap-

ce. Rádi tancujete? Tak proč  nezkusit nový 
styl, jako je třeba HIP-HOP. Hledáme dívky 
i chlapce ve věku 8 - 14 let. Přihlášky v DUZE 
nebo na tel. 608 904 068. Ukázková hodina:  
středa 30. ledna -  16:30 hod.

TANEČNÍ PODLOŽKY „DANCE pad“   - 
individuální i skupinové cvičení  na tanečních 
podložkách „STEPmania“, „Dance with Inten-
sity“ připojených  a řídících přes PC.

Stálá nabídka výukových programů  - 
EVVO

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
DUHA při SVČ Holešov nabízí nové výukové 
programy pro školy - možnosti doplnění ŠVP. 
Programy zajistíme dle vaší objednávky. Výu-
kové programy se konají ve SVČ Holešov nebo 
v učebnách či okolí škol a školních zařízení. Dél-
ku programu, obsahovou náročnost a další lze 
upravit dle vašich požadavků. Je možné vytvořit 
i další speciální programy dle vašeho přání. Cena 
výukového programu je 20,- Kč za žáka.

OHLÉDNUTÍ
Vánoční hvězdička
V předvánočním čase - ve středu 19. pro-

since - se konala v sále DUHY Vánoční hvěz-
dička. Byl to program, který si připravily děti 
z našich zájmových kroužků pro své rodiče, 
kamarády i známé. Představily se také naše 
„novinky“ - například kroužek HIP-HOPU nebo  
minimažoretky.

Benefiční vánoční koncert dětem  
Jedním s vánočních koncertů Holešov-

ského dětského sboru Moravské děti byl také 
koncert 15. prosince v nádherném prostředí 
KD Elektra v Luhačovicích. Patronkou této 
benefiční akce byla zpěvačka Bára Basiková. 
Moravské děti zpívaly  vánoční koledy  nejenom 
samostatně, ale měly i možnost ty nejkrásnější 
a nejznámější klasické koledy si zazpívat spo-
lečně s Bárou Basikovou, Vašem Patejdlem, 
Věrou Martinovou, italským zpěvákem Davidem 
Mattiolim s poznat se také s moderátorem 
pořadu - Martinem Zounarem.  

Benefiční koncert se konal pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje  Libora Lukáše. Výtě-
žek z koncertu byl věnován Klinice reprodukční 
medicíny ve Zlíně, Kojeneckému ústavu ve Va-
lašském Meziříčí a Dětskému domovu v Boj-
kovicích. Součástí koncertu byl také vánoční 

stromek snů, pod který mohl každý přinést 
ještě malý dárek pro děti z Dětského domova 
v Bojkovicích.

  
Vánoční koncert Moravské děti v Ho-

lešově.
26. prosinec se stal již tradičním dnem 

pro vánoční koncert Moravských dětí v Hole-
šově. Koncert se konal v chrámu  Nanebevzetí 
P. Marie a diváci mohli slyšet jak přípravný 
sbor Moravských dětí - Plamínek (ZŠ Družby), 
tak samozřejmě hlavní sbor pod vedením sbr. 
Mgr. Lenky Poláškové za doprovodu orchestru 
absolventů a žáků konzervatoře  v Kroměříži, 
a také  krásná sóla v podání Romany Hýžové 
a Romana Hozy. Díky patří všem za vzornou pří-
pravu a  prohloubení krásné vánoční atmosféry, 
ale také Farnímu úřadu v Holešově za možnost 
pořádání koncertu a nesmíme opomenout ani 
diváky za finanční podporu. Na dobrovolném 
vstupném se podařila vybrat úctyhodná částka 
- přes deset tisíc korun.  

Vánoční turnaj v kopané 2007
Vánoční halový  turnaj v kopané, který se 

uskutečnil 22. prosince pro mladší přípravku 
ve sportovní hale při 1. ZŠ, připravilo SVČ 
DUHA Holešov. Turnaj byl pořádán pro chlapce 
narozené r. 2000 a mladší. Zúčastnila se ho 
mužstva fotbalových klubů Jiskra Otrokovice, 
Spartak  Hulín, HS Kroměříž, SK Valašské 
Meziříčí a  FK DUHA Holešov. Každé utkání 
poskytlo hezkou podívanou pro všechny diváky. 
V turnaji s přehledem zvítězilo mužstvo Jiskry 
Otrokovice před mužstvy Hulína  a Kroměříže. 
Na závěr byly všem týmům předány věcné 
ceny, nejlepší si odnesli pohár. Holešovští 
chlapci, kteří navštěvují fotbalovou školičku, 
kterou organizuje jako kroužek SVČ DUHA 
a technicky zabezpečuje SFK Holešov, hráli 
s respektem vůči soupeřům, kteří se pravidelně 
zúčastňují soutěží ve svých klubech. Získávání 
zkušeností při takovýchto akcích je pro školičku 
velmi důležité, protože po prázdninách, kdy 
začíná nový fotbalový ročník, doplní mužstvo 
mladší přípravky, která hraje krajskou soutěž. 
Díky za pomoc při organizování turnaje patří 
všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu 
podíleli, a taktéž sponzorům, kteří zajistili ceny 
pro účastníky. 

Na další turnaj nejmenších fotbalistů se 
můžeme těšit opět v Holešově - ve sportovní 
hale při 1. ZŠ v neděli 3. února.

Trenéři  S. Jaša a K. Daněk

Bára Basiková a část souboru Moravské děti. Mladí holešovští fotbalisté se svými trenéry.



22

hole‰ovsko 1/2008

Společenská kronika

Sňatky
Miroslav Rozehnal - Holešov
Ivona Sadilová - Holešov

Juraj Gabor - Holešov
Jana Bikárová - Brno

František Večeřa - Pacetluky
Kamila Ležáková - Hulín

Petr Lázna - Slavkov p. Host.
Andrea Petrskovská - Rymice

Jubilanti
Prosinec 2007
Růžena Krejčí - Holešov
Růžena Bornerová - Holešov
Ladislav Kryl - Holešov
Marie Olšáková - Holešov
Eduard Sadílek - Holešov
Miroslav Vizner - Holešov
Břetislav Křepelka - Tučapy

Otto Petržela - Holešov
Jindřiška Knápková - Holešov
Alois Němčík - Holešov
Anna Gábová - Holešov
Antonín Vaculík - Holešov
Mária Vystrčilová - Holešov
Marie Sadílková - Holešov
Emilie Dvořáková - Holešov
Miloslav Michálek - Holešov
Jarmila Otáhalová - Holešov
Vlasta Hradilová - Holešov
Františka Svačinová - Holešov
Břetislav Hrabec - Holešov
Vlasta Mikešková - Holešov

Leden 2008
Arpád Weisz - Holešov
Věra Geverová - Holešov
Marta Janáková - Holešov
Vítězslav Ošlejšek - Holešov
Kamila Ševčíková - Holešov
Dominik Masárik - Holešov
Marie Brančíková - Holešov

Augustin Papež - Holešov
Karel Malota - Količín
Bohumil Knápek - Holešov
Josef Sovadina - Holešov
Nina Zelenková - Holešov
Jan Adámek - Žopy
Jarmila Kelnarová - Holešov
Josef Vyňuchal - Holešov
Josef Juráň - Holešov
Lenka Kuhlová - Holešov
Vojtěch Němec - Holešov
Zdenka Smékalová - Holešov

Narození
Veronika Smýkalová - Žopy
Karolína Gáborová - Holešov
Karolína Vašutová - Holešov
Anděla Hrbáčková - Holešov
Jakub Vyhlídal - Holešov
Vojtěch Balner - Holešov
Nicolas Žalák - Holešov
Jaroslav Brázdil - Holešov
Richard Koláček - Holešov

Michaela Pospíšilová - Holešov
Justýna Klanicová - Holešov
Adéla Zelová - Holešov
Radim Sklenář - Holešov
Amálie Zmeškalová - Holešov
Adam Slimák - Holešov
Zdeněk Raška - Holešov
Adam Trnka - Holešov
Barbora Nevařilová - Holešov

Úmrtí
Josef Horňák - Holešov
Zdeněk Dvořák - Holešov
Vlasta Šicová - Holešov
Antonín Obdržálek - Holešov
Anežka Minářová - Holešov
Zdeňka Heryánová - Holešov
Josef Šálek - Holešov
Ludmila Hudečková - Holešov
Jarmila Bobalíková - Holešov
Věra Kaulová - Holešov
Vlasta Páleníčková - Holešov

-JM-

Přestože se již po vánočních svátcích 
zaprášilo, nelze nepoukázat na jedinečnou 
akci, která se po své nečekaně zdařilé loňské 
premiéře v Drive Clubu letos opakovala.

Na mysli mám  Besídku č. 2, komponovaný 
večer, v němž má svůj prostor hudba i divadlo. 
Příznivci recese a humoru mohli zhlédnout je-
dinečné představení divadla Hvízd „Zachraňte 
les“, ve kterém exceluje Jiří Kuhl, dnes již 
ostřílený showman! Jeho osobité  nápady, které 
jdou téměř na dřeň humoru, otevírají obzory ma-
loměšťáckým představám o loutkovém divadle. 
Ono má totiž mnoho podob a tváří, a ne každý 
si tuto skutečnost připouští. Jiří Kuhl bere do hry 
vše, na co přijde, a vnímavý divák tak objeví krá-
su obyčejné věci, jedinečnost okamžiku a snad 
je mu pak i na tom světě o něco líp…

Hlavní protagonisté - hajný Milan se svým 
věrným psem Alíkem a děda Popelář.

Hodobóžová BESÍDKA v Drive Clubu
Ale nebylo to jen divadelní představení, 

které ten večer přispělo k dobré náladě. Valaš-
skoklobúcká kapela Ležérně a vleže se svými 
nestárnoucími filmovými melodiemi potěšila 
mnohé, no a třešničkou na dortu a zároveň 
sladkou tečkou byli Los Perdidos, kapela, kte-
rou není třeba příliš představovat, kapela, která 
stále kvalitněji a zodpovědněji přistupuje ke své 
muzice, přestože „imič“ zbloudilých ztracenců 
rozhodně neztrácí… 

Proto ještě jednou díky všem aktérům 
i příznivcům a za rok na Hod boží opět (doufám) 
na shledanou!

    
 MgA. Vladimíra Dvořáková, 

MKS - Drive Club

Ráda bych poděkovala III. ZŠ v Holešo-
vě, SPŠ MV v Holešově a MKS v Holešově 
za finanční dar, který před Vánocemi věnovali 
speciální mateřské školce v Kroměříži pro posti-
žené děti, do které chodí i moje dcera Veronika. 
Tento dar získali zorganizováním benefiční akce 
„Vánoční koledování s jarmarkem“ v prostorách 
kina Svět v Holešově.

Především pak pro velký díl práce a orga-
nizace děkuji pedagogům Bc. Ivetě Dvořákové 
a Haně Bendové. Každý, kdo se byl v úterý 
18. 12. 2007 podívat, ocení jejich obětavost 
a vtipně řešený program. Organizátoři za po-
moci studentů SPŠ MV a žáků III. ZŠ, kteří 
se v rámci mimovýukových činností podíleli 

Díky za pomoc hendikepovaným dětem
na kulturním programu, vytvořili pro návštěvníky 
tu pravou kouzelnou a příjemnou předvánoční 
atmosféru. Byla jsem mile překvapena, jak jsou 
holešovští žáci a studenti vedeni pomáhat dě-
tem, kterým nebylo dopřáno plného zdraví.

Nesmím také opomenout zaměstnance 
Městského úřadu v Holešově, kteří pod orga-
nizačním vedením pana JUDr. Václava Langa 
přispěli velkým finančním darem k zakoupení 
speciální motorické pomůcky pro tyto hendi-
kepované děti. Vstřícnost mých kolegů mě 
potěšila a jejich pomoci si velmi vážím.

Všem přeji úspěšný rok 2008, pevné zdraví 
a věrné přátele.

Irena Nášelová 

Dovolte mi jménem holešovské rehabilitace 
poděkovat paní ředitelce Aleně Grygerové, paní 
Yvetě Dvořáková, paní Haně Bendové a dalším 
spolutvůrcům a účastníkům Vánočního koledo-
vání, které jste uspořádali.

Bylo pro nás  příjemným zastavením v před-
vánočním shonu, a i když do Štědrého dne zbýva-
lo pár dnů, obdarovali jste naše zdravotní zařízení 
peněžním darem, za který jsme velmi vděční.

Využijeme poskytnutou částku na nákup re-
habilitačních pomůcek pro naše malé pacienty, pro-
tože chceme jejich aktivity zpříjemnit a podpořit.

Děkuji i mým spolupracovnicím za kvalitní 
péči, kterou předávají nejen malým pacientům, 
ale i těm odrostlejším, a přeji všem, aby rok 2008 
byl plný tvůrčích aktivit a dobrých nápadů.

Jarmila Viznerová
Sdružení rehabilitačních pracovnic

Poděkování

Pozvánka
do SVČ Všetuly TYMY

Sobota 19. 1. Sousedská veselice
- Ples Všetuláků, začátek v 19.30 hod,
Živá hudba - DUO ALFA, občerstvení 

a bohatá tombolaProtagonisté i ocenění během závěrečné děkovačky charitativní akce Vánoční koledování, 
která proběhla  v holešovském kinosále. 
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1. 1. 1973 Zemřel BĚHOUNEK, František, 
český fyzik - radiolog, polární badatel a spi-
sovatel, autor odborných publikací a literatury 
pro mládež a science fiction (* 27. 10. 1898) 
- 35. výr. úmrtí
2. 1. 1818  Narozen KRIESTEN, Josef, ma-
líř, sochař, restaurátor, realizoval především 
církevní zakázky, navrhoval kostelní nábytek 
(+ 30. 7. 1887) - 190. výr. narození
3. 1. 1923 Zemřel HAŠEK, Jaroslav, čes-
ký prozaik, satirický žurnalista a publicista
(* 30. 4. 1883) - 85. výr. úmrtí
4. 1. 1928 Narozena v Chropyni DERKOVÁ, 
Jarmila, herečka činohry - 80. výr. narození
5. 1. 1988 Zemřel ILEK, Bohuslav, literární 
historik, literární teoretik, překladatel, spisovatel 
(* 9. 4. 1902) - 20. výr. úmrtí
6. 1. 1893 Narozen ŠRÁMEK, Josef, grafik, 
malíř, ilustrátor, autor scénických návrhů a užité 
grafiky (+ 16. 2. 1971) - 115. výr. narození
7. 1. 1638 Narozen HIRSCHMENTZEL, Kris-
tián Bohumír, historik, spisovatel, autor příbě-
hů, pohádek, anekdot, lidových písní, tanců 
(+ 26. 2. 1703) - 370. výr. narození
8. 1. 1943 Zemřel GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří 
Stanislav, český činitel v olympijském hnu-
tí, autor příruček společenského chování 
(* 23. 1. 1861) - 65. výr. úmrtí
9. 1. 1903 Narozen SCHNEIDERKA, Lud-
vík, malíř, autor krajinomalby, portrétů, zátiší, 
figurální kresby, působil v Bystřici pod Hostý-
nem a na Rusavě (+ 12. 11. 1980) - 105. výr. 
narození
10. 1. 1878 Narozen ČEJKA, Teodor, vydavatel, 
filolog, pedagog, věnoval se esperantu - zpraco-
val učebnice a slovníky, vydával časopisy u nás 
i v zahraničí, působil v Bystřici pod Hostýnem 
(+ 26. 11. 1957) - 130. výr. narození
1. 1. 1983 Zemřel NOVOTNÝ, Boris, historik 
umění, archeolog, specializace na slovanskou 
archeologii 10. - 12. století, zejména v jihomorav-
ských lokalitách (* 8. 9. 1922) - 25. výr. úmrtí
12. 1. 1928 Zemřel TĚSNOHLÍDEK, Rudolf, čes-
ký publicista, básník a prozaik, překladatel, autor 
dětské literatury (* 7. 6. 1882) - 80. výr. úmrtí
13. 1. 1888 Narozen DUŠA, Ferdiš, grafik, ilu-
strátor, keramik, malíř, inspirace životem na Os-
travsku, Valašsku a slovenském venkově, ztvár-
nil biblické motivy na způsob lidových maleb 
na skle (+ 1. 12. 1958) - 120. výr. narození
14. 1. 1948 Zemřel HLADÍK, Josef, medailér, 
restaurátor, sochař, autor pamětních medailí,  
sochařských portrétů, pomníků (* 13. 5. 1874) 
- 60. výr. úmrtí
15. 1. 1893  Narozen HURT, Andělín, etnograf, 
folklorista, kulturně-osvětový pracovník, vlasti-
vědný pracovník, zakladatel muzejního spolku, 
působil na Valašsku (+ 14. 9. 1938) - 115. výr. 
narození
16. 1. 1908 Narozen MATOUŠ, Rudolf, kni-
hovník, kronikář, sběratel lidových pověstí, 
vlastivědný pracovník, přispíval do časopisu 
Podřevnicko, Lukovského zpravodaje, autor pu-
blikací o Lukově (+ 8. 4. 1988) - 100. výr. nar.
17. 1. 1868 Narozena WIEDERMANNOVÁ- 
-MOTYČKOVÁ, Zdenka, vydavatelka, pedagož-
ka, zakladatelka 1. dívčího gymnázia v Brně, 
organizátorka ženského hnutí na Moravě 
(+ 16. 10. 1915) - 140. výr. narození
18. 1. 1973 Zemřel ŘEZNÍČEK, Bohumil, kro-
nikář, sběratel lidových pověstí, působil na Kro-
měřížsku (* 19. 9. 1896) - 35. výr. úmrtí
19. 1. 1948 Zemřel ŠKULTÉTY, Jozef, slo-
venský novinář, literární kritik a historik, jazy-
kovědec a překladatel (* 25. 11. 1853) - 60. 
výr. úmrtí
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20. 1. 1978 Zemřel CVEK, Vojtěch, archivář, 
publicista, vlastivědný pracovník (* 29. 3. 1903) 
- 30. výr. úmrtí
21. 1. 1883 Narozena OSTRAVICKÁ, Mařa, 
divadelní herečka, kulturně-osvětová pracovni-
ce, prozaička, působila v ženském hnutí u nás 
i v Polsku (+ 30. 8. 1958) - 125. výr. narození
22. 1. 1883 Narozen BENEŠ, Vincenc, český 
malíř, člen Spolku výtvarných umělců Mánes, 
České akademie věd a umění, člen Osmy 
a Skupiny výtvarných umělců (+ 27. 3. 1979) - 
125. výr. narození
23. 1. 1883 Narozen ETHEN, Waldemar, 
básník, historik umění, literární historik, za-
měřil se na osobnosti spjaté s Prostějovem 
(+ 24. 8. 1949) - 125. výr. narození
24. 1. 1803 Narozen VINAŘICKÝ, Karel 
Alois, básník, překladatel, autor knih pro děti 
(+ 3. 2. 1869) - 105. výr. narození
25. 1. 1743 Narozen WINTERHALTER, Jan 
Josef, malíř, autor fresek a oltářních obrazů 
na Znojemsku a Brněnsku (+ 17. 1. 1807) - 265. 
výr. narození
26. 1. 1843 Narozen BENÍŠEK, Ignác, odborný 
publicista, historik (+ 6. 1. 1898) - 165. výr. nar.
27. 1. 1873 Zemřel BRUKL, Bedřich, grafik, řez-
bář, topograf (* 21. 3. 1820) - 135. výr. úmrtí
28. 1. 1928 Narozen TABÁŠEK, Oldřich, vlas-
tivědný pracovník, geolog, zabýval se historií 
Frenštátska, člen redakční rady Hlasů muzea 
a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, osobnost 
Valašska (+ 27. 7. 1995) - 80. výr. narození
29. 1. 1923 Narozen PLUDEK, Alexej, čes-
ký prozaik a publicista, dramatik, knihovník, 
nakladatelský redaktor, novinář, prozaik, tele-
vizní dramaturg, autor knih pro děti a mládež 
- 85. výr. narození
30. 1. 1978 Zemřel ZEMAN, Vítězslav, foto-
graf, vlastivědný pracovník, kronikář Jeseníka, 
autor sborníku Severní Morava, spolupracoval 
s rozhlasem a televizí, jeho životním tématem 
byly čarodějnické procesy (* 15. 12. 1916) 
- 30. výr. úmrtí
31. 1. 1923 Narozen v Holešově KÝN, Vladi-
mír, sochař, působil v Praze, práce s kovem, 
kamenem, betonem, dřevem, sádrou, pálenou 
hlínou - 85. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ

1. 1. 1978 Zemřel BUREŠ, Cyril, sbormistr, 
varhaník, upravoval lidové písně pro dechový 
orchestr, působil ve Valašských Kloboukách 
(* 6. 3. 1898) - 30. výr. úmrtí
3. 1. 1858 Narozen v Holešově JANOCH, 
Heinrich, klavírista, pedagog (+ 18. 12. 1929) 
- 150. výr. narození
4. 1. 1868 Narozen v Hradisku u Kroměří-
že KRATOCHVÍL, Dominik, dirigent, varhaník 
(+ 2. 10. 1934) - 140. výr. narození
5. 1. 1993 Zemřel SALICH, Milan, hudební 
režisér, skladatel, sběratel lidových písní ze 
Slezska (* 19. 5. 1927) - 15. výr. úmrtí
6. 1. 1968 Zemřel PARÝZEK, Stanislav, di-
rigent, houslista, hudební pedagog, sklada-
tel, upravovatel lidových písní, autor scénické 
hudby k činohrám a rozhlasovým kabaretům 
(* 6. 11. 1903) - 40. výr. úmrtí
7. 1. 1928 Narozen BRTNÍK Miloslav, choreo-
graf, hudebník, sběratel a upravovatel lidových 
písní na Jihlavsku a Humpolecku - 80. výr. nar.
8. 1. 1713 Zemřel CORELLI, Arcange-
lo, italský hudební skladatel (* 17. 2. 1653) 
- 295. výr. úmrtí

9. 1. 1848 Zemřel ZWONEČEK, Fried-
rich, dirigent, sbormistr, hudební skladatel 
(* 31. 5. 1807) - 160. výr. úmrtí
12. 1. 1903 Narozen v Holešově SOBOTA, 
Jaroslav, operní pěvec, tenorista, působil v Olo-
mouci (+ 15. 5. 1970) - 105. výr. narození
13. 1. 1683 Narozen GRAUPNER, Chris-
toph, německý hudební skladatel a varhaník 
(+ 10. 5. 1760) - 325. výr. narození
14. 1. 1963 Zemřel AICH, Anton, klavírista, 
sbormistr, hudební skladatel, autor orches-
trálních a vokálních skladeb (* 22. 2. 1878) 
- 45. výr. úmrtí
16. 1. 1938 Zemřel MACÁK, František, dirigent, 
hudebník, skladatel, autor polek, valčíků, po-
chodů (* 16. 10. 1875) - 70. výr. úmrtí
17. 1. 1913 Narozen LETTOVSKÝ, František, 
hudební skladatel, houslista, violista, kompo-
noval instruktivní skladby pro housle a kla-
vír, psal hudební kritiky do ostravského tisku 
(+ 9. 8. 1987) - 95. výr. narození
18. 1. 1703 Narozen PLUMLOVSKÝ, Ignác, 
hudební skladatel, dramatik, tvůrce hanác-
kých zpěvoher, latinské duchovní hry a pastorel 
s českým textem (+ 2. 5. 1759) - 305. výr. nar.
21. 1. 1948 Zemřel WOLF-FERRARI, Ernan-
no, italský hudební skladatel (* 12. 1. 1876) 
- 60. výr. úmrtí
24. 1. 1933 Zemřel BRACHTL, Julius Edu-
ard, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, 
dramatik, autor divadelních her pro mládež, 
skládal sbory a vánoční koledy (* 18. 11. 1849) 
- 75. výr. úmrtí
25. 1. 1913 Narozen LUTOSLAWSKI, Witold, 
polský hudební skladatel - 95. výr. narození
26. 1. 1818 Zemřel GOLLETZ, Jan, koncertní 
zpěvák, hudební skladatel, autor chrámových 
skladeb (* 6. 5. 1766) - 90. výr. úmrtí
27. 1. 1823 Narozen LALO, Eduard, francouzský 
hudební skladatel (+ 22. 4. 1892) - 85. výr. nar.
29. 1. 1863 Narozen MACALÍK, Šimon, di-
rigent, sbormistr, hudební skladatel, autor 
drobných orchestrálních skladeb, písní, sborů 
(+ 14. 6. 1948) - 145. výr. narození
30. 1. 1918 Narozen KROMBHOLC, Jaro-
slav, dirigent, hudební skladatel, autor komor-
ních a orchestrálních skladeb (+ 16. 7. 1983) 
- 90. výr. narození

VÝZNAMNÉ DNY

1. leden 
 - Státní svátek - Den obnovy samostatného         
   českého státu
 - Mezinárodní den míru (Světový den míru)
27. leden 
 - Významný den ČR - Den památky obětí  
  holocaustu a předcházení zločinům proti
  lidskosti
28. leden 
 - Mezinárodní den mobilizace proti jaderné
  válce
 - Den širokopásmových služeb
31. leden 
 - Světový den pomoci malomocným

H.K.

Zájezd na muzikál

CIKÁNI JDOU DO NEBE
Čtvrtek 21. 2. 2008 Městské divadlo Brno

Odjezd v 17.30 z AN Holešov.

Pořádá TYMY Holešov
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Tříkrálová sbírka na Holešovsku už poosmé

Ještě jedno ohlédnutí za loňskými Vánocemi …

Tříkrálovou sbírku byla zahájena už v pátek 4. ledna na holešovské 
radnici. Jedním ze Tří králů byl holešovský děkan František Cinciala. 

V sobotu 5. ledna dopoledne  jsme mohli skupinky koledníků, kteří 
„startovali“ z domu U sv. Martina, potkat nejen v ulicích Holešova. 

Tento snímek pochází z obce Količín, kde koledníky doprovodila 
předsedkyně osadního výboru Markéta Habrová. 

Rozsvícením vánočního stromečku před 
školou jsme zahájili vánoční období v naší škole. 
V pátek 7. prosince zavítal do školy Mikuláš 
s početnou skupinou čertů, který obdaroval 
žáky bohatou nadílkou.

První vánoční prezentací žáků školy se 
staly v sobotu 8. prosince tradiční „Vánoční 
trhy“ ve městě. Hudebně dramatický pořad 
„Advent“, který nastudovali žáci v dramatickém 
kroužku, se setkal s velkým ohlasem a zájmem 
návštěvníků ve městě. 

Ke zdařilým dnům ve škole patřilo úterý 
11. prosince, kdy se uskutečnil „Den otevře-
ných dveří“. Rodiče žáků, přátelé školy a hosté 
přicházeli již od ranních hodin. V doprovodu 
starších žáků ze žákovského parlamentu ob-
divovali vánoční výzdobu v prostorách školy, 
velmi zajímavou výstavu výtvarných a kera-
mických prací žáků s vánoční a zimní tématikou 
v aule školy. Během prvních dvou vyučovacích 
hodin mohli nahlédnout do tříd na vyučování, 
prohlédnout si učebny a všechny prostory školy. 
Na desátou hodinu byl připraven v tělocvičně 
školy vánoční program pro mladší kamarády 
z MŠ Sluníčko. Závěrečná skladba „Zima“ v na-
studování žáků školní družiny roztleskala mla-
dé publikum. Součástí odpoledního programu 
bylo také sváteční posezení v tělocvičně, kde 

bylo pro rodiče a všechny přítomné připraveno 
malé občerstvení. Vánoční čaj a voňavé per-
níky připravily paní kuchařky ze školní jídelny. 
Během odpoledne žáci ještě dvakrát vystoupili 
s vánočním programem. Vánoční atmosféru 
podpořili vánočními koledami zpěváci z pěvec-
kého kroužku Plamínek. 

Ve čtvrtek 13. prosince se představili žáci 
dětského pěveckého sboru Plamínek a komorní 
sbor žáků 2. stupně na tradičním „Vánočním 
koncertu“ v kině Svět. Tento koncert se usku-
tečnil již počtvrté. Opět nás čekal zaplněný sál 
holešovského kina, vstřícné publikum, krásné 
písničky, které zpívaly děti s velkou radostí 
a chutí. V sále se rozezněly housle, flétny, 
kytara, klavír, zvonkohra, dětské hlasy se nesly 
zaplněným sálem. Velký potlesk byl pro zpěvá-
ky tou nejlepší odměnou za náročnou přípravu 
hodinového koncertu. 

Velkou vánoční akcí zaměřenou na pomoc 
postiženým dětem bylo „Vánoční koledování“, 
které se uskutečnilo 18. prosince v prostorách 
MKS.Vánoční koledování připravili společně 
studenti SPŠ MVv Holešově a žáci naší školy 
pod záštitou Městského kulturního střediska. 
Společné vánoční koledování podpořila svou 
účastí a také finanční podporou řada rodičů, přá-
tel škol, hostů a holešovských občanů. Vánočně 

naladěni jsme odcházeli s hřejivým pocitem, že 
v předvánoční době nezapomínáme na pomoc 
těm, kterým osud nedopřál plného zdraví. 

Druhý vánoční svátek vystoupili v chrámu 
Nanebevzetí P. Marie v Holešově na „Vánočním 
koncertu“ s Holešovským dětským sborem 
„Moravské děti“ také naši zpěváčci z Plamínku. 
Účinkování s Holešovským dětským sborem 
„Moravské děti“ bylo pro naše zpěváčky velkým 
povzbuzením do další práce. 

Sváteční vánoční období jsme ukončili 
vstřícnou podporou „Tříkrálové sbírky“ v sobotu 
5. ledna, do které se zapojilo 15 žáků školy. 

Věřím, že jsme svým bohatým programem 
přispěli ke slavnostní a sváteční atmosféře 
vánočních svátků nejen ve škole, ale také v na-
šem městě. 

Ráda bych poděkovala všem pracovníkům 
školy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
vánočních programů, žákům školy za úspěšnou 
prezentaci školy a také všem, kteří naše vánoč-
ní programy podpořili svou účastí. 

Do nového roku přejeme ze 3. Základní 
školy v Holešově všem pevné zdraví, hodně 
štěstí a úspěchů v novém roce 2008.

Těšíme se na další společná setkání v roce 
2008. 

Mgr. A. Grygerová, ředitelka 3. ZŠ Holešov

A tady je výčet jednotlivých obcí a čísel, 
který redakci Holešovska poskytla Charita 
Holešov: Bořenovice 4 250,50 Kč, Dobrotice, 
7 068,00 Kč, Holešov 133 692,00 Kč, Horní La-
pač 8 826,00 Kč, Jankovice 10 202,50 Kč, Količín 
7 351,00 Kč, Kostelec 17 464,00 Kč, Kunovice
6 600,00 Kč, Ludslavice 16 871,00 Kč, Martinice 
15 174,00 Kč, Němčice 6 439,00 Kč, Pacetluky 
5 687,00 Kč, Prusinovice 27 095,00 Kč, Přílepy 
22 861,00 Kč, Racková 18 435,00 Kč, Roštění 
14 805,50 Kč, Rymice 14 253,00 Kč,  Třebětice 
9 021,00 Kč, Tučapy 8 335,00 Kč, Zahnašovice, 

11 361,00 Kč, Žeranovice 18 033,00 Kč, Žopy 8 218,00 Kč.

Celková částka letošní Tříkrálové sbírky činí celkem 392 041,50 Kč.

Mgr. Milan Jelínek, Ředitel Charity Holešov
Eva Relichová, DIS., Asistentka TJS 2008

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008
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V posledním školním dni roku 2007, který 
připadl na 21. 12., se již tradičně na hole-
šovském gymnáziu konal „Vánoční den“. Pro 
neznalce této zajímavé události: Vánoční den 
je přehlídka všech tříd a jejich programů, které 
si připravily ve spolupráci se svými třídními pro-
fesory. Tento rok si organizaci vzalo na starost 
několik studentů ze třídy kvinta v čele s třídním 
profesorem Jakubem Šneidrem. 

Letošní program byl vskutku bohatý a za-
jímavý. Naši nejmladší, primánci, si s pomocí 
paní profesorky Sklenářové připravili velmi 
pěkné provedení „Živého betlému“, sekundáni 
otevřeli dílnu, ve které bylo možné nazdobit si 
perníčky nebo si některá povedená díla koupit. 
Když jsem vstoupila do třídy tercie, přivítal mě 
malý orchestr v čele s vynikajícím zpěvákem 
Tadeášem Hozou. Jejich „Poetická kavárna“ 
mě velmi nadchla a líbila se mi. Poté jsem se 
šla podívat ke kvartánům, kam mě přilákala 
krásná vůně vánočního punče, což byl i název 
jejich programu. Já a ostatní kvintáni jsme pro 
své spolužáky vyzdobili studentský klub a ote-
vřeli jsme Čokoládovnu. Kromě mnoha druhů 

Předvánoční čas na holešovském gymnáziu

S vánočními koncerty se v Holešově roztrhl pytel

horké čokolády jsme podávali i čokoládové 
fondue, které se setkalo s velkým ohlasem. 
Sextáni hráli „rockové koledy“, septima nám 
předvedla své chemické dovednosti a oktaváni 
zahráli krásné divadlo - Žralok Houmles aneb 
Případ vánočního únosu. Nováčci na naší ško-
le, prváci, nás v jedné třídě zajímavě poučili, jak 
se slaví Vánoce v různých zemích a ve druhé 
třídě bylo možno ochutnat vynikající čaje z je-
jich Čajovny. Velmi se líbila i „Vánoční pohoda“ 
ve 2. A a již tradiční „Vánoční pošta“. Tento 
nelehký úkol si na svá bedra vzali studenti 
2. B a zvládli to skvěle. Ve 3. A nás opět čekalo 
divadlo a ve 3. B netradiční pouštění vánočních 
večerníčků. Po skončení programu se všichni 
studenti i s učitelským sborem odebrali do spor-
tovní haly, kde se konalo každoroční slavnost-
ní shromáždění. Sbor a orchestr složený ze 
studentů kvinty, 1. A a 1. B lehce rozpačitě 
zazpíval a zahrál několik známých koled pod 
taktovkou již výše zmíněného Tadeáše Hozy. 
Celý projekt vedla paní profesorka Vlasta 
Herodesová, které patří velký dík. Celá akce 
byla zakončena projevem naší paní ředitelky 

Kubíčkové, která všem popřála krásné svátky 
a šťastný nový rok 2008. 

Očima jednoho z organizátorů bych chtěla 
tento Vánoční den zhodnotit jako velmi vyda-
řenou předvánoční akci. Myslím, že jsme si 
všichni tenhle zajímavý den užili a že se těšíme 
na další ročník.  

Lucie Ságnerová, kvinta

Ke zdařilým adventním koncertům patřily i ty, které se uskutečnily 
v předvánočním čase v sále základní umělecké školy.

K mimořádným zážitkům patřil koncert Moravských dětí v holešovském 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, na kterém vystoupil i sbor 3. ZŠ Plamínek.

Eldorádo zažívaly během Vánoc nejen 
děti, které se vypravily do zámeckého parku 
na zledovatělou plochu rybníků…

Foto Pavel Vystrčil

V rámci vzdělávacích programů pro devátý 
ročník základních škol dostala v prvním čtvrt-
letí naše třída 9. B projekt z rodinné výchovy, 
ve kterém bylo za úkol vypracovat projekt 
na téma „Rodina“. Rodina sama o sobě má 
spoustu odvětví, a proto nám byla dána vol-
ná ruka a my mohli udělat kteroukoliv část 
tohoto složitého a náročného 
tématu. Nejdříve jsme se roz-
dělili do několika skupin, kte-
ré se skládaly ze dvou až tří 
spolužáků. Nejlepší na tomto 
projektu bylo asi to, že si způ-
sob vypracování mohla zvolit 
každá skupina sama. A proto 
byly projekty také velmi rozma-
nité. Na splnění úkolu dostala 
každá skupina měsíc. 

Vyvrcholením každého 
projektu byla jeho prezentace. 
Všechny projekty byly velmi 
zajímavé. Objevila se zde té-
mata jako „Rodina ve světě“, 
„Složení rodiny“, „Rodinné pro-

„Rodina“ na 2. ZŠ
blémy“, „Domácí násilí“ a řada dalších. Většina 
projektů byla prezentována na profesionální 
úrovni pomocí počítačového programu. Myslím, 
že každý si dal na projektu záležet a všechny 
projekty byly velice zdařilé.

Petr Dujka, 9. B

Připraveno je občerstvení,
bohatá tombola, divočák, srnec, bažant…

Vstupné včetně večeře činí 170 Kč.
K tanci i poslechu hraje Záhorská kapela.

Zvou pořadatelé

Tradiční myslivecký ples
se uskuteční 2. února 2008

v hasičské zbrojnici Holešov.
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V sobotu 15. 12. 2007 pokračovala v Hole-
šově zápasy 9. a 10. kola 3. liga mužů ve florbale. 
Soupeři Slow Shoes byly týmy FbC Akademik 
UASK Vyškov a SPA Gullivers Sokol Brno I.

FbC Slow Shoes Holešov - FbC Akade-
mik UASK Vyškov 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Branky (asistence): Šubín 2 (Vysloužil, Galan-
dr), Mikeška D. (Šubín), Galandr (Šubín)

V utkání dvou sousedů v tabulce byl sice fa-
voritem tým Holešova, ale Vyškov jej dokázal zle 
potrápit. Předvedl velmi dobrý výkon a nakonec 
byl blízko bodového zisku. Slow Shoes vstoupili 
do utkání se snahou vstřelit rychlý uklidňující gól, 
ale výsledkem byla jen mírná uzemní převaha. 
Ve druhé polovině první třetiny se Vyškovu po-
vedlo dvakrát skórovat, a dostat se tak do velmi 
nadějného vedení. Ve druhé třetině se Holešovští 
začali více tlačit do brankoviště hostí a odměnou 
jim byly dva góly Milana Šubína, který Holešov po-
sílil, společně s Jiřím Galandrem, jen pár dnů před 
utkáním. Vyškov se ještě jednou dokázal dostat 
do vedení a po dvou třetinách vedl 3:2. I ve třetí 
třetině se Vyškov držel a nepouštěl Holešov 
do příliš velkých šancí, i když tlak Holešova sílil. 
Slow Shoes dokázali vyrovnat v přesilové hře pár 
minut před koncem zápasu, když se pohotovou 
tečí prosadil Dan Mikeška. Celou poslední třetinu 
měl Vyškov velké problémy s lepší fyzickou kon-
dicí Holešova, ale i tak vše nasvědčovalo tomu, 
že zápas nebude mít vítěze. Sedm sekund před 
koncem se však Holešovští dostali do brejku 3 
na 2, který ukázkově vyřešilo nové duo Šubín 
- Galandr. Holešov si tak připsal velmi důležité 
body, které byly sice trošku šťastné, ale na druhou 
stranu vydřené a neskutečně vybojované.     

FbC Slow Shoes Holešov - SPA Gullivers 
Sokol Brno I 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)

1. 1. FbC Aligators Hukot Klobouky 12 11 1 0 78:32 34

2. FBC Sokol Bučovice      12   8 2 2 79:53 26

3. Bulldogs Brno B      10             6 1 3 46:34 19

4. F.A.T.R. Dubňany      10             5 1 4 49:36 16

5. TJ Sokol Brno Židenice      10   5 1 4 49:37 16

6. FbC Slow Shoes Holešov         10 5 1 4 39:33 16

7. SPA Gullivers Sokol Brno I. B  12 5 1 6 51:53 16

8. FbC Akademik UASK Vyškov 10 4 1 5 47:55 13

9. 1. AC Uherský Brod    10       4 0 6 44:49 12

10. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní 12 4 0 8 60:86 12

11. 1. FBC Bedea Kroměříž    12        3 2 7 54:75 11

12. FK Orel Telnice   12                     3 0 9 46:74 9

13. SK Snipers AISE Slavičín B 10 1 3 6 32:57 6

3. liga mužů - divize VI

V regionu roste talentovaný automobilový jezdec

Florbalisté si pod stromek nadělili dvě výhry
Branky (asistence): Šubín 3 (Filipčík 2, Svozil), 
Svozil 2 (Šubín, Vysloužil), Doležal 2 (Mikeš-
ka D., Lánský), Mikeška D. (Vysloužil), Lánský 
(Vysloužil)

 Ve druhém utkání nastoupil Holešov proti 
béčku brněnských Guliverů, kteří pro něj byli 
velkou neznámou. Zápas divákům nabídl vyrov-
naný souboj snad jen v prvních pěti minutách. 
V jeho zbytku pak Slow Shoes nedali Guliverům 
sebemenší šanci a zdrcujícím způsobem je pře-
jeli. Tak výborný zápas se Holešovu už dlouho 
nepovedl a dá se říct, že byl jejich vůbec nejlepší 
v historii. Holešovu se dokonce podařilo „přilepit“ 

Tabulka soutěže po 12. kole

Martinice (frs) - Nový automobilový talent 
vyrůstá s velkou pravděpodobností na Holešov-
sku. Osmnáctiletý Martin Zimák z Martinic se vě-
nuje motoristickému sportu již od svých devíti let 
a v průběhu této doby slavil na domácích i za-
hraničních tratích celou řadu úspěchů. V roce 
2007 vybojoval v barvách SHARK RACING 
TEAMU Dunajská Streda 3. místo ve středoev-
ropské zóně automobilového slalomu FIA ZSE. 
Na mistrovství České republiky dojel ve třídě 
do 1 400 cm3 na 2. místě a v juniorské kategorii 
stál na stupni nejvyšším. První místo rovněž 
obsadil ve Slováckém slalomu a v soutěži KW 
BERG TROPHY, na mezinárodních závodech 
automobilů do vrchu získal 2. místo jako junior 
a 4. místo ve třídě ST 1 400. 

Vzhledem ke svému věku se Martin Zi-
mák mohl doposud zúčastňovat pouze soutěží 
na uzavřených tratích, od letošního roku se mu 

však otevírá možnost jezdit atraktivní závody 
rallye. Svůj Peugot 206 vyměnil za CITROËN 
SAXO VTS 16, stejně tak vystřídal jezdecký 
tým a z Dunajské Stredy se přesunul severněji 
do GX TUNING Banská Bystrica.

Motoristický sport je drahý koníček, a proto 
se neobejde bez sponzorského zázemí. Mar-
tin Zimák společně se svým otcem tak děkují 
za dosavadní podporu majiteli holešovských 
benzínových pump Václavu Bryalovi, hulínské 
karosárně Jaroslava Šindelka, autodílně Josefa 
Mlčáka a Autoopravně Bězděčík z Martinic. 

Talentovaný jezdec by uvítal i další zájem-
ce o sponzorství z řad místních podnikatelů, 
kterým by následně dělal reklamu na motoris-
tických podnicích nejen u nás a na Slovensku, 
ale i v celé řadě dalších evropských zemí. 

<   Martin Zimák na nejvyšším stupni.

Jmenuji se Richard Bubík 
a jsem starostou Paintball klubu 
Žopy http://www.klub.paintball-
zopy.net. Chtěl bych tímto člán-
kem přiblížit hru Paintball. Tato 
hra má spoustu variant a mož-
ností. Většina lidí vidí paintball 
pouze jako „hraní si na válku 
a vojáky“. Ano, v takovém přípa-
dě se jedná o styl military a i takto 
se hraje, ale rozhodně to není 
jediná varianta. 

Paintball klub Žopy nabízí adrenalinovou zábavu 
Paintball se po celém světě 

hraje především ve své sportovní 
podobě, a to opět v několika vari-
antách. Každá z nich má svá bez-
pečnostní a hrací pravidla. Sport je 
to velmi atraktivní a adrenalinový. 
Navíc jej mohou hrát i méně zdatní 
jedinci, protože je kolektivní, týmo-
vou a taktickou hrou. Je považován 
za moderní a výbušný sport a mys-
lím si, že nebude trvat dlouho, kdy 
se objeví na olympijských hrách. 

V Evropě se pořádají dvě hlav-
ní soutěže. Milénium se hraje spíše 
v západní části Evropy a Centuri-
one ve východní a střední Evropě. 
V naší republice je pořádána tzv. 
Česká paintballová liga a Xball, 
což je jedna z dalších variant spor-
tovního paintballu. V celé Evropě 
i České republice se samozřejmě 
hraje i celá řada dalších turnajů.  

Díky své několikaleté paint-
ballové aktivitě jsem se stal ev-

ropským rozhodčím. Na turnaje 
pořádané v ČR přijíždí spousta 
týmů nejen z naší republiky, ale 
i z přilehlých částí Evropy, a to 
od mladých juniorů až po hráče 
ve vyšším středním věku. Dokonce 
se těchto turnajů účastní i několik 
dívčích týmů. Poslední dobou jsou 
tyto turnaje hojně navštěvovány 
diváky a medializovány nejen v re-
gionálních televizích. 

Richard Bubík

k sedačce správce haly pana Tučka, který si 
nemohl tak skvělé představení nechat ujít. Jinak 
není nutné k zápasu nic dodávat, protože to byla 
jednostranná záležitost. Poděkování si zaslouží 
také fanoušci, kteří Holešov ráno i odpoledne 
neúnavně povzbuzovali. Jen díky nim se Ho-
lešovu podařil obrat proti Vyškovu korunovaný 
infarktovou koncovkou a nádherný ofenzivní 
koncert proti Brnu.      
Sestava: Králík - Galandr, Vysloužil, Mikeška P., 
Filipčík, Doležal - Šubín, Svozil, Štětkář, Lánský, 
Černoch, Mikeška D., Fuksa

Jan Vysloužil
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Rybářský kroužek SVČ DUHA pořádá rybářský tábor v prostoru 
Pahrbek Napajedla, a to  v období od 29. 6. do 5. 7. 2008. Žádáme 
zájemce, aby své předběžné přihlášky podali do konce února v SVČ 
DUHA. Předběžná cena je 2 400 Kč. Podrobné informace podá Jiří 
Navrátil, tel. 776 767 391.  

Rybářský táborMladší žáci uspěli

Bilance letošního ročníku II. Moravsko-
slezské ligy žen skupiny A je pro členky Dívčího 
fotbalového klubu Holešov mnohem radostnější 
než ta loňská. Před rokem skončil tým DFK 
na předposledním místě tabulky s 5 body za 
1 vítězství a 2 remízy z deseti celků, kdežto le-
tos získala děvčata 16 bodů za 5 výher a jednu 
remízu v 12členné tabulce. Cílem trenérky bylo 
umístění do 8. místa a snaha hrát vyrovnané zá-
pasy se všemi celky tabulky, což se až na jedinou 
výjimku podařilo. Herní projev týmu se výrazně 
změnil a Holešov dokázal bodovat také s týmy 
z horní části tabulky.

Pomáhají i žákyně
Po vydařené letní přípravě včetně turnajů 

v Dánsku a v Holešově zúročila děvčata tréninko-
vou dřinu ve zlepšených výsledcích. Na podzim 
společně trénovalo 21 fotbalistek a do hry se jich 
aktivně zapojilo 20, z toho čtyři děvčata stále hrají 
v žákovském týmu. Opory tohoto celku - Domini-
ka Stolářová a Adéla Motalová - hrály v základní 
ženské sestavě a společně s Míšou Dobrosláv-
kovou zkušenosti z této soutěže zúročily ve svém 
suverénním herním výkonu v žákovské soutěži. 
Několik hráček ukončilo činnost, ale objevily se 
nové nadějné fotbalistky - Veronika Vajďáková, 
Tereza Vybíralová a Věra Hošková - které oku-
sily na podzim atmosféru pro ně nové soutěže 
a jsou příslibem do budoucna. Kostru týmu tvořily 
hráčky vloni se trápícího týmu - letos vynikající 
stoperka Pája Jablunková, neúnavná bojovnice 

Holešovské fotbalistky se oproti loňsku výrazně zlepšily
Lucka Pechová, skvěle technicky vybavená 
Hanka Kršňáková, talentovaná středopolařka 
Jaroslava Jurčová a nejlepší útočnice Lenka 
Háblová. Tato děvčata v družstvu herně do-
minovala, svými výkony výrazně ovlivňovala 
dění na hřišti a dokázala k výborným výkonům 
strhnout své další spoluhráčky.

Krátké ohlédnutí
Holešov začal sezónu výhrou se Stacho-

vicemi, pak přišla série tří vyrovnaných zápasů 
- ale bohužel porážek - a v pátém utkání utrpěl 
tým ostudnou prohru s lídrem soutěže TJ Nové 
Sady 8:0 na domácím hřišti… Po tomto utkání 
se dokázal tým semknout a po povinné výhře 
ve Veřovicích remizoval s do té doby suverénem 
soutěže Dobroticemi a vzestup výkonnosti ko-
runoval výhrou 4:3 v Ostravě! V závěru soutěže 
přišla pouze prohra s Lubinou na velmi těžkém 
terénu, a utkání s Vítkovicemi a Valašským Me-
ziříčím skončila pro DFK vítězně.

Převažují pozitiva
Oproti loňsku se Holešov prezentoval sna-

hou o ofenzivní fotbal s kombinačními prvky
a  většinu utkání sehrál v sestavě se stoperkou, 
čtyřmi záložnicemi a dvěma útočnicemi. Nega-
tivní skóre 21:26 padá na vrub jednak střídání 
na postu brankářky a individuálních chyb obrany, 
jednak velmi malé produktivity útočné řady, která 
nedokázala efektivně zakončovat, a zúročit tak 

herní převahu celého týmu. Výrazný posun ve hře 
prokázala záložní řada, která dobře spolupraco-
vala s obranou a často rozhodovala zápasy i gó-
lově. Děvčata se celkově také zlepšila v poziční 
hře a byla patrná snaha celého týmu o kombinaci 
a herní tvořivost. Po kondiční stránce nastal 
výrazný posun vpřed, neopakovala se loňská 
situace, kde některé hráčky dohrávaly zápasy 
na pokraji sil. Vynikající je vnitřní disciplína týmu, 
bojovnost a snaha zvítězit byly vidět na straně 
Holešova stále častěji. Tréninková a zápasová 
morálka týmu je vzorná, účast v přípravě byla 
až na výjimky téměř stoprocentní. Velmi dobrou 
vizitkou týmu je rovněž nulová bilance zranění, 
což je mimo jiné důsledek zlepšené kondice 
a odolnosti hráček. Nedostatky jsou neustále 
ve zpracování míče, využití standardních situací 
a především v koncovce DFK.

Za vydařenou sezónu patří dík všem 
hráčkám za jejich disciplínu, trpělivost 
a vzorný přístup, rodičům a fanouškům 
za pomoc při organizačním zajištění chodu 
oddílu, výboru DFK za zajištění pohodových 
podmínek a TJ Sokol Tučapy za zajištění 
herních podmínek. Poděkování patří také 
sponzorům, zejména městu Holešov, firmě 
Nestlé, paní Jurčové a Jablunkové, pánům 
Motalovi, Kuchařovi a Svobodovi a dalším 
za příspěvky na činnost klubu. Zájemkyně 
o dívčí fotbal od 8 let - kontaktujte trenérku: 
tel: 605 702 141, 573 397 154.

Mgr. Svatava Ságnerová

V neděli 16. 12. 2007 se uskutečnil halový turnaj mladších žáků 
ve sportovní hale Holešov. Pozvání na turnaj přijala tato mužstva: SFK Jiskra 
Otrokovice, SK HS Kroměříž, FK Chropyně, FC Chropyně, SFK Holešov, 
TYMY Holešov. Mužstvo SFK Holešov  si před Vánocemi nadělilo krásný 
dárek v podobě prvního místa. Sestava vítězného družstva: Oral, Kadlčík, 
Navrátil, Kuchár, Mlčák J., Srovnal, Stibora, Petrskovský.

Trenér L. Linda

Úspěšná sestava mladších žáků.

patří starostce TJ Sokol 
Holešov, sestře Ireně Smrčko-
vé, která v listopadu oslavila 
60. narozeniny. Začínala cvičit 
v holešovské gymnastice jako 
dorostenka a po čtyřiceti letech 
se do holešovské sokolovny vrá-
tila do zdravotního cvičení žen 
Sokola nejen jako cvičenka, ale 
i cvičitelka. Několik let vykonávala 
funkci náčelnice a od února  2007 

Blahopřání holešovských sokolů
stojí v čele TJ Sokol Holešov jako 
starostka. Stala se tak první ženou 
v čele Sokola Holešov od jeho 
založení v roce 1886. 

Do dalších let přejeme se-
stře Smrčkové především zdraví, 
osobní pohodu a hodně oběta-
vých spolupracovníků při zásluž-
né práci k udržení sokolské tradi-
ce v našem městě. 

TJ Sokol Holešov 
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk: 
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né 
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
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Fotokuriozita Dotazník Holešovska

V dnešním èísle jsme losovali jména výhercù dvou loòských èísel (21 
a 22) a všem luštitelùm našich soutìží a hádanek se zároveò omlouváme, 
protože se nám z nedostatku místa do posledního loòského èísla neveš-
la pravidelná fotosoutìž. Dnes vše napravujeme. Vylosovanými výherci 
fotosoutìže z èísla 21 (poslali jste bezmála 20 odpovìdí) se stávají Ladislav 
Drábek a Lenka Václavíková, lístky do kina za správnì vyluštìné sudoku 
posíláme Michalu Macùrkovi a Marii Mìchurové. Všichni jste správnì poznali 
dìtské høištì mezi ulicí Havlíèkova a sídlištìm Novosady, které se nachází 
na místì bývalého koupalištì. Na soutìžní úkoly z èísla 22 jsme obdrželi 17 
odpovìdí. Z odpovìdi L. Drábka citujeme: „... na snímku je dùm na nám. Dr. E. 
Beneše è. p. 59 (Pokorných, dnes finanèní úøad). Moudrý internet praví, že od 
r. 1702 bylo v domì pekaøství, od r. 1726 øeznictví a v r. 1782 se stal majitelem 
Nìmec Funchsachwantz, barvíøský mistr z Engelsbergu. Barvíøské øemeslo 
bylo výnosné a po èase prodal dùm i se zaøízením paní Kateøinì Porázkové, 
která za dva roky zemøela. Dùm byl prodán 
se všemi právy mlynáøi Josefu Gogelovi. 
Barvíøské øemeslo se do domu vrátilo v r. 
1827, a tak se zde udrželo až do poloviny 
19. století. Dìdictvím pak dùm získal rod 
Pokorných.“ Na pizzu si tentokrát zajdou 
Ludmila Machalová a Petr Kupka. Lístky 
do kina za správnì vyluštìné sudoku posílá-
me Bohumilu Vašíkovi a Tomáši Stuchlíkovi. 
Poznáte, co pøedstavuje dnešní obrázek? 
A kterému objektu v Holešovì patøí tato 
vìžièka? Své odpovìdi posílejte na adresu: 
Holešovsko, MìÚ Holešov, Masarykova 628, 
769 17, Holešov, e-mail: jana.zapletalova@
holesov.cz. Soutìž vzniká ve spolupráci 
s Restaurací Kanada na Zlínské ulici, Piz-
zerií U Letištì a MKS Holešov.

JZ        

Na dnešním obrázku vidíte děkovačku brněnského herce Miroslava 
Částka, který před lety vystoupil několikrát v D-klubu tehdejšího Sdruže-
ného závodního klubu ROH Holešov. Částek zde vystoupil s „divadlem 
jednoho herce“, a pokaždé měl velký úspěch. Pamětníci si snad ještě 
dodnes pamatují i na D-klub, což byl malý sálek v přízemí holešovského 
zámku, v němž se konaly folkové koncerty, večery poezie, poslechové 
diskotéky nebo komorní divadelní produkce. 
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Vaše životní krédo?
„Každý je strůjcem svého štěstí.“

Ke které knize se ráda vracíte?
„Navzdory básník zpívá“ - Jarmila 
Loukotková.

Váš oblíbený umělec?
Zpěvačka Marie Rottrová

Jaký sport vás oslovuje?
Fotbal - samozřejmě že nyní fandím italskému klubu JUVEN-
TUS Turín.

Co máte ráda na talíři?
Každé dobré jídlo a hlavně výborné dezerty.

Kde si ráda posedíte?
V příjemném prostředí s rodinou a s přáteli.

S kým chcete být na pustém ostrově?
S rodinou, samozřejmě s vnoučaty Davídkem a Filípkem, 
s přáteli.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Dobré zdraví a radost ze všeho, co se mi podaří.

Ve které historické době chcete žít?
17. - 18. století - éra vlády rodu Rottalů na zámku v Holešově.

Který kraj vám přirostl k srdci?
Rodný kraj, Holešov a blízké okolí.

Jakou profesi chcete vykonávat?
Profesi, kterou mám ráda, učitelka, nyní ředitelka školy.

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Jsem optimistka, věřím, že ano.

Mgr. Alena Grygerová,
ředitelka 3. ZŠ Holešov


