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Jaký bude rozpočet
Co vy na to,
pane starosto?
Rada města Holešova schválila rozpočet
na příští rok. Tímto zásadním dokumentem se
bude v pondělí 15. prosince zabývat na svém
zasedání i zastupitelstvo
města. Jaký tento rozpočet bude? Co vy na to,
pane starosto?
Rozpočet je navržený jako reálný s tím,
že vedle běžného provozu města reflektuje
i všechny investiční akce, které hodláme v následujícím roce realizovat.
Pokračování na str. 3

Společenský život
v osadách sílí
Holešov (frs) - Společenský život v místních částech Holešova se v poslední době
začíná rozvíjet. Svědčí o tom i velká účast
občanů na řadě akcí, které se v minulých dnech
uskutečnily. Vedle pravidelných setkání s důchodci, která připravili pro své starší spoluobčany členové osadních výborů, se premiérově
uskutečnilo také rozsvícení vánočního stromu
v Količíně. Je přitom zřejmé, že se jednotlivé
osady v pořádání různých společenských akcí
navzájem inspirují. Tak například vítání občánků, které pravidelně pořádají v Tučapích, zavedli
i v Žopích a letos také v Količíně. Rozsvícením
vlastního vánočního stromu v Količíně se zase
nechali inspirovat v Žopích a vážně o zavedení
této tradice uvažují.
Dokončení na str. 3

Vážení čtenáři,
Holešovsko, které právě držíte
v rukou, je posledním vydáním
v tomto roce. První novoroční
číslo městských novin vyjde
ve čtvrtek 15. ledna.
Redakce přeje všem
svým čtenářům krásné prožití
vánočních svátků a vše dobré
v novém roce.

Novoroční ohňostroj
Pravidelný novoroční ohňostroj se
uskuteční ve čtvrtek 1. ledna 2009
od 17 hodin v zámecké zahradě.
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Změna svozu domovního odpadu

MĚSTO HOLEŠOV

Technické služby Holešov, s.r.o. upozorňují, že v souvislosti s vánočními
svátky bude domovní odpad svážen podle následujícího harmonogramu:
- ulice Očadlíkova, Plačkov, Nerudova, Sušilova - původní termín - středa
24. 12., nový termín pondělí 22. 12.
- ulice Malá, Palackého, Kráčiny, Slovenská, Družby, U Potoka, Dukelská, Tovární, nám. Dr. E. Beneše původní termín středa 24. 12., nový
termín úterý 23. 12.
Tučapy - původní termín pátek 26. 12., nový termín sobota 27. 12.
Ostatní ulice v Holešově a místní části budou sváženy dle původních
termínů.

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu p.č. 245/9, orná
půda, o výměře 36.930 m2, p.č. 245/17, trvalý travní porost, o výměře 6.440 m2, vše k.ú. Žopy GOLF KLUBU Holešov, o.s. za účelem
vybudování cvičné louky.
Písemná žádost v obálce označené heslem „golf Žopy“ musí
obsahovat: řádné označení zájemce, výši nájemného. Žádost adresovanou Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
nutno předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov do
18. 12. 2008. Doručená žádost bude projednána na schůzi rady města
dne 29. 12. 2008.
Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400, Ing. Eva Fryčová,
573 521 405 Jana Kolářová.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 2. 12.
2008 do 18. 12. 2008.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Uzavření sběrného dvora v Tučapské ulici
Technické služby Holešov, s.r.o. sdělují, že v době od 21. 12. 2008
do 5. 1. 2009 bude sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí

Zavřeno

Úterý

8,00 - 11,00

13,00 - 16,30

Středa

8,00 - 11,00

13,00 - 17,30

Čtvrtek

8,00 - 11,00

Pátek

8,00 - 11,00

Sobota

7,30 - 12,00

Neděle

Zavřeno

13,00 - 16,30

Úklid vánočních stromků
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že vánoční stromky je možné odkládat ke sběrným nádobám na
komunální odpad pouze do 11. 1. 2009. Neodkládejte je však ke kontejnerům na tříděný odpad. Po tomto termínu budou občané odkládat
vánoční stromky do sběrného dvora v jeho provozní době.
Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí

Změny v nároku na snížení sazby daně silniční od 1. 1. 2008
Tímto letákem se doplňují Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční pro zdaňovací
období roku 2008 (tiskopis MF č. 25 5408
vzor 14), které, vzhledem k datu vydání novely zákona o dani silniční, tyto informace
neobsahují.
Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších
předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně:
Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně
limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale
na datum první registrace vozidla.
Sazba daně dle ustanovení § 6 podle odstavce 1 i 2 , tj. u všech vozidel, se snižuje o
- 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace,
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- 40 % po dobu následujících dalších 36
kalendářních měsíců,
- 25 % po dobu následujících dalších 36
kalendářních měsíců.
Nárok na příslušné snížení sazby daně
vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé
registrace vozidla a končí u téhož vozidla
po 108 kalendářních měsících. Při změně
provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele
uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve
v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla
se nepoužije současně snížení sazby daně
podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.
Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla
registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České
republiky.

Pokud poplatník u vozidel dovezených ze
zahraničí nemá údaj o první registraci v technickém průkazu vozidla, může prokázat nárok
na snížení sazby daně dle § 6 odst. 7. Dle tohoto
ustanovení prokáže poplatník nárok na snížení
sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem
o první registraci vozidla, vydaným příslušným
registračním orgánem v zahraničí, popřípadě
registračním orgánem na území České republiky,
který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je
první registrace zaznamenána.
Upozornění: Pro zdaňovací období roku
2008 zůstává v platnosti dosavadní znění § 6
odst. 9, ve kterém je stanoveno, že snížení sazby
daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka
vztahuje na počet návěsů nebo tandemových
přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro
snížení daně podle těchto odstavců.
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Jaký bude rozpočet

Zastupitelé budou jednat

Co vy na to, pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Největší holešovskou investicí v příštím
roce bude bezesporu další etapa rekonstrukce
holešovského zámku. V návrhu rozpočtu je na
tuto akci vyčleněna částka 25 milionů korun,
předpokládá se však financování i z dalších
zdrojů. Společenská část zámku však bude
otevřena již začátkem roku 2009.
V příštím roce bude rovněž dokončena
významná investiční akce - kanalizace v částech
města Žopy a Dobrotice. Celkové náklady na tuto
akci se pohybují kolem 94 milionů korun a z větší
části jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pět milionů korun město vyčlenilo na spolufinancování
cyklostezky v ulici Za Vodou a také na chodník
a cyklostezku, které spojí Holešov a Žopy. Tato
komunikace se stane významnou turistickou
stezkou vedoucí z Holešova do Hostýnských

vrchů. Sedm milionů korun město vyčlení jako
spoluúčast na budování odpadového centra
a 2,5 milionu korun na vybudování lávky přes
říčku Rusavu u domu s pečovatelskou službou.
V roce 2009 budou také probíhat přípravné práce
na budování kruhové křižovatky u holešovského
gymnázia. Tato stavba by se měla ve spolupráci
s krajem stavět v roce 2010 a významně ulehčí
dopravě na hlavní holešovské tepně.
V rozpočtu zatím nejsou zahrnuty žádné
dotace od státu, a to jak v oblasti investiční,
tak v případě transferů sociálních dávek. Tyto
peníze nemůžeme započítat do rozpočtu, dokud
o nich není definitivně rozhodnuto. Státní dotace
budou do rozpočtu doplňovány postupně formou
rozpočtových opatření, a to jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů. Zastupitelstvo města bude
o rozpočtu jednat 15 prosince.

Neplatiči dostali výpověď

Společenský život
v osadách sílí

Holešov (frs) - Pracovníci městského úřadu
začali nekompromisně řešit dlouhodobý problém
s neplatiči nájemného v obecních bytech. „Osmi
nejproblematičtějším neplatičům jsme vypověděli
nájem. Prvním pozitivním krokem tohoto rozhodnutí je, že někteří neplatiči na tento krok okamžitě
reagovali a své dluhy začali platit,“ uvedl starosta
města Zdeněk Janalík.
Město Holešov v současné době eviduje na nájemném dluh ve výši 860 tisíc korun
a 62 dlužníků. Nejvyšší dlužná částka je ve výši
120 tisíc korun.

Dokončení ze str. 1
Rozvíjejícího se společenského života v osadách si všiml i starosta Holešova Zdeněk Janalík.
„Je zřejmé, že se nám ve spolupráci s osadními
výbory daří v místních částech posilovat pocit
sounáležitosti občanů s těmito osadami na straně
jedné, a na druhé straně se myslím daří zmírňovat
napětí, které v minulosti panovalo mezi osadami
a Holešovem,“ konstatoval starosta města Zdeněk Janalík.

Město bude mít novou vlajku
kromě jiného doporučila zastupitelstvu ke schválení
vybrat ze tří variant vlajku města. Rada vybírala z celé
řady předložených návrhů. Podrobně se k městské
vlajce vrátíme v některém z příštích čísel.

Holešov (frs) - Ředitelem příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov se od 1. prosince stal Mgr. Pavel Chmelík. Na svém posledním
zasedání o tom rozhodla Rada města Holešova. Ta

Poděkování za postavení plotu
Jak už to tak bývá, když se něco přihodí, je to
vždycky v době, kdy to člověk nejméně čeká! Že je
plot okolo zahrady Mateřské školy v Tučapech ve
špatném stavu, jsme věděli, ale s jeho opravou jsme
počítali až v roce 2009. Plot se zbortil následkem
poryvu silného větru.
Situace vyžadovala okamžité řešení. Ve spolupráci se zřizovatelem, který zajistil pracovníky na

zbourání starého plotu, a ve spolupráci s rodiči se
to podařilo poměrně rychle. Díky tomu, že nám pan
Antonín a Jitka Pavelcovi zajistili zdarma dodávku
sloupků k osazení plotu, ušetřila naše mateřská škola
nemalé finanční prostředky.
S jejich pomocí stojí dnes nový plot! Děkujeme Vám.
Za Mateřskou školu Sluníčko - Lenka Pacíková

dbs prusinovice s.r.o.
individuální péče vstřícné jednání

výroba nábytku
technik zakázek

návrhy a kalkulace

vít podsedníček

ing. jaroslav karásek

info@dbs-prusinovice.cz

nabytek@dbs-prusinovice.cz

tel. 573

386 362
mob .607 213 850

DBS

Letošní poslední zasedání zastupitelstva
města se uskuteční v pondělí 15. prosince od
16 hodin v zasedací místnosti budovy městského úřadu. Zastupitelé se budou kromě celé
řady dalších bodů zabývat rozpočtem města
na příští rok.

Bohoslužby o Vánocích
v Jednotě bratrské
• neděle 21. 12. - 9.30 hod. - nedělní bohoslužby
• čtvrtek 25. 12. - 9.30 hod. - 1. svátek vánoční
- bohoslužby
• neděle 28. 12. - 9.30 hod. - nedělní bohoslužby
• čtvrtek 1. 1. - 9.30 hod. - novoroční bohoslužby

INZERCE, SERVIS
Práce doma. www.jobdoma.cz
Zhubni! www.topfigura.cz
Koupím lyžáky, vel. 10 - 11.
Tel.: 732 873 515.
Chcete stavět bez starostí? Nabízíme provedení stavby ekol. a ekonom. domků na klíč
dle vašeho výběru, příp. i na vašem pozemku.
Tel.: 773 093 428.
Vedení účetnictví a daňové evidence, DPH,
mzdové agendy, účetní poradenství. Tel.:
774 968 744, 739 904 762.

JUDr. Jarmila Pokorná
advokátka
oznamuje, že otevírá
svou advokátní praxi
dne 2. 1. 2009.
Kontakt: 604 694 793
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Všem našim zákazníkům děkujeme
za projevenou přízeň,
přejeme hezké prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku.

573 386 262
mob .602 549 570
tel.

hladký průběh zakázky krátké dodací lhůty

www.nabytek.dbs-prusinovice.cz
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Beseda představitelů města s občany ve SVČ DUHA
Bezmála třicet lidí přijalo
pozvání starosty města Zdeňka
Janalíka na pravidelné setkání,
které se uskutečnilo v sále SVČ
Duha ve Školní ulici. Vedle starosty se besedy zúčastnili i další představitelé Holešova, místostarostové Josef Bartošek i Rudolf Seifert
a zastupitelky Gabriela Hradilová
a Jana Slovenčíková. V první části
setkání starosta zrekapituloval to,
jak se naložilo s podněty občanů
z minulého setkání a v následující zhruba hodinu a půl trvající
debatě přišla na řadu témata, která přítomní občané vnímají jako
problém.
Semafory nepomohou
Jedním z důležitých témat,
které je pravidelně diskutováno,
je i otázka dopravy v centru města.
V této souvislosti si někteří z přítomných stěžovali, že provoz je už
dnes tak hustý, že se nedá přejít
Palackého třída. Navrhli proto, aby
zde byly osazeny semafory. Starosta ovšem s odkazem na vyjádření
dopravních odborníků namítl, že
by světelná signalizace prakticky
zastavila provoz ve městě. V této
souvislosti odkázal na připravovanou stavbu obchvatu Holešova,

který by měl průjezd Holešovem
mírně zklidnit.
Starosta se rovněž vyjádřil
k záměru jisté realitní kanceláře,
jejímž záměrem je vykupovat pozemky v oblasti Za Kozrálovem.
Znovu zdůraznil, že město nemá

regulační plán, v němž jsou tyto
plochy určené k bydlení.
Ořez na hřbitově
Starosta společně s místostarostou Bartoškem rovněž informovali o aktuální situaci při výstavbě

Na setkání s představiteli města přišla do sálu SVČ DUHA
necelá třicítka občanů.
s obchodními aktivitami této kanceláře nic společného. Připomněl
pouze, že byl na tuto oblast stejně
tak jako na prostor pod Želkovem
směrem k Tučapím vypracován

průmyslové zóny, díky níž bude kromě jiného zrekonstruována a rozšířena kapacita čističky odpadních
vod ve Všetulích. Zdeněk Janalík
také znovu zdůraznil, že na stavbu

zóny sice nemá město žádný přímý
vliv, nicméně představitelé Holešova opakovaně jednají s představiteli
kraje a dalších zainteresovaných
institucí tak, aby negativní vliv zóny
na život ve městě byl co nejmenší.
Občané se rovněž zajímali
o výměnu nájemce obřadní síně
a také o bezpečnost na hřbitově
související s možným padáním větví. Starosta zdůraznil, že město vyčlenilo zhruba čtvrt milionu korun,
kromě jiného i na provedení ořezu
větví na hřbitově.
Rondel v roce 2010
K dalším tématům, která ani
tentokrát na besedě nechyběla,
byla otázka nočního klidu ve městě, řešení problematiky Školní ulice
či problému úklidu v Sušilově ulici.
Někteří z občanů míní, že čištění
ulice každých čtrnáct dnů je zbytečné. Kvůli němu pak musí svá
vozidla parkovat jinde.
V rámci debaty starosta přítomné informoval o probíhajících
i budoucích investičních akcích,
včetně rekonstrukce zámku. Kromě jiného také zdůraznil, že kruhový objezd u gymnázia by měl být
postaven v roce 2010.
(frs)

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1
územního plánu obce Němčice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního
úřadu obce s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel Změny č. 1 územního plánu
obce Němčice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění (dále jen stavební zákon) oznamuje projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního
plánu obce Němčice v souladu s § 20 odst. 2
stavebního zákona a v souladu s § 47 odst.
2 stavebního zákona.

Masarykovo nám. 9/5,
4

Návrh zadání změny č. 1 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od
26. 11. 2008 do 25. 12. 2008.
Návrh zadání změny č. 1 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 311. Návštěvu lze uskutečnit
v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel.

573 521 702) a na Obecním úřadě Němčice pondělí, středa 7.30 - 17.00 hod. nebo
po předchozí telefonické dohodě mimo
úřední dny (tel. 573 385 359). Do návrhu
zadání lze rovněž nahlédnout na internetových
stránkách města Holešova (www.holesov.cz
v sekci městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem návrhu zadání změny je
nová návrhová plocha bydlení v severní
části obce.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení
obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy,
sousední obce, krajský úřad a obec Němčice,
pro niž je změna pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský
úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky
na obsah změny územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a požadavek
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu
podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné
lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených
orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným
po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Své požadavky a podněty podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu
Městský úřad Holešov, odbor územního
plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 17
Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu
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Usnesení z 24. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 14. listopadu 2008
Přijaté usnesení č. 334/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
po projednání žádosti Jiřího Pozzi,
bytem Holešov, schválit zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku p.č. 705/97, zahrada,
o výměře 184 m2, k.ú. Všetuly,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 335/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje částí městského
pozemku p.č. 2728/1, zahrada,
o celkové výměře cca 112 m2,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 336/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č.
1017/4,1017/3 a 907/20 o celkové
výměře cca 124 m2, vše k.ú. Holešov, v předloženém znění, pro
výstavbu šesti garáží. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 15. 12.
2008.
Přijaté usnesení č. 337/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č.1386/3, 1386/4, 1377/4,
1377/6, 1377/7, 1377/8, 1377/9,
1377/10, 1377/11, 1681/9, k.ú.
Holešov, a p.č. 675/7, 675/8,
685/2, k.ú. Všetuly, stávajícím
vlastníkům již postavených
a zkolaudovaných garáží
na těchto pozemcích. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 338/2008.
Rada města Holešova. I. projednala nabídky na zveřejněný prodej
části městského pozemku p.č. PK
289, k.ú. Žopy, manželů Fenzových, bytem Přerov, a společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., a nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova tyto nabídky
akceptovat z důvodu nesplnění
podmínek zveřejněného záměru
prodeje, II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
znovuzveřejnění záměru prodeje
části městského pozemku p.č. PK
289, k.ú. Žopy, za minimální kupní
cenu 100 Kč + náklady s prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 339/2008.
Rada města Holešova projednala nabídku MgA. Vladimíry Dvořákové, bytem Holešov, na koupi městských nemovitostí, a to
objektu čp. 1636 na pozemku
p.č. 59/2 a pozemku p.č. 59/2,

k.ú. Holešov, a nedoporučila
Zastupitelstvu města Holešova tuto nabídku akceptovat
z důvodu zamýšleného jiného
využití než pro potřebu bydlení.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 340/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy na užívání části městského pozemku
p.č. 1147/8, zast. plocha a nádvoří, ve dvorním traktu objektu čp.
465 na ul. Novosady v Holešově za účelem stání motorových
vozidel s Miroslavem Škrabalou,
bytem Holešov, za nájemné 250
Kč/parkovací místo o výměře 20
m2/měsíc. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 341/2008.
Rada města Holešova odložila
projednání zprávy č. 550 z důvodu nutnosti jejího dopracování. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 12. 2008
Přijaté usnesení č. 342/2008.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Václavem a Věrou Fraňkovými, bytem Holešov, na užívání
bytu vel. 1+1, o výměře 63,00
m2, označeného č. 3, v domě
s pečovatelskou službou čp.
1597 na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 343/2008.
Rada města Holešova schválila
smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny se společností
E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,
v souvislosti s probíhající stavební
akcí „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 344/2008.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 12.000 Kč Holešovským trubačům, o.s., IČ:
22731342, na podporu uspořádání slavnostního koncertu
k 300. výročí postavení holešovského farního kostela, který
se uskuteční dne 12. 12. 2008
v prostorách kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie. Částka bude
čerpána z kapitoly 51 Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 345/2008.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holešov, o.s.,
IČ: 18188389, na nutnou opravu
budovy v ulici Bezručova čp. 640.
Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 346/2008.
Rada města Holešova schválila
Středisku volného času Holešov změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 347/2008.
Rada města Holešova schválila
výši odměny
- ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové
- ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Drahomíře Konvalinkové
- ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Aleně Grygerové
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190,
okres Kroměříž, Lence Pacíkové
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Aleně Kotoučkové
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové
- ředitelce Střediska volného času
Holešov, Bc. Janě Slovenčíkové
- ředitelce Střediska volného času
Všetuly, Mgr. Jarmile Vaclachové
- ředitelce Ústřední školní jídelny
Holešov, Mileně Michalcové
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně
Bozděchové
- zástupci ředitele Městského
kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, Mgr. Pavlu
Chmelíkovi dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 348/2008.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

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.

dotace ve výši 7.000 Kč Dívčímu fotbalovému klubu Holešov, IČ: 26535360, na podporu
uspořádání 1. mezinárodního
halového turnaje v kopané žen
- Mikulášský turnaj O pohár Holešova, který se uskuteční dne
6. 12. 2008. Částka bude čerpána z kapitoly 51 Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 349/2008.
Rada města Holešova schválila
2. Základní škole Holešov převod částky 70 tis. Kč z rezervního
fondu na posílení rozpočtu na rok
2008. Zodpovídá: Mgr. Drahomíra
Konvalinková, ředitelka školy. Termín: 30. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 350/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova stanovit dle § 84 odst. 2
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v souladu s nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstva, v platném znění,
s účinností od 1. 1. 2009 výši
měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města
v předloženém znění. Zodpovídá: JUDr. Václav Lang. Termín:
15. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 351/2008.
Rada města Holešova schválila
v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, poskytnutí peněžitého
daru místostarostům Mgr. Rudolfu Seifertovi a Josefu Bartoškovi
za úspěšné plnění úkolů v roce
2008 ve výši dle předloženého
návrhu.
Přijaté usnesení č. 352/2008.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení rady města ze dne
3. října 2008.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
po projednání žádosti Kristýny Hájíčkové, bytem Žalkovice, schválit
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 245/17,
trvalý travní porost, o výměře cca
2.000 m2, k.ú. Žopy.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 15. 12. 2008.
Rada města Holešova neschválila vyhrazení parkovacího místa pro Ilonu Smolkovou, bytem
Holešov, před domem čp. 1377
na ul. Masarykova v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu

5

hole‰ovsko 23/2008

Zápis z besedy se starostou města s občany - 25. 11. 2008 v SVČ DUHA
Podněty k řešení:
1. Nečitelné cedule o zákazu
venčení psů v prostoru mezi 3. ZŠ
a monoblokem - návrh na výměnu
za piktogramy, aby nebylo nutné
číst text.
2. Je možné osvětlit cyklostezku mezi ulicemi Tovární a Zlínská?
3. Požadavek na vyznačení
parkovacích míst a jízdních pruhů
na parkovišti a komunikaci na Novosadech.
4. Požadavek na prodloužení
intervalu čištění komunikace v ulici
Sušilova ze 14 dní na 1 měsíc - mrhání financemi. Žádost o možnost
využití parkoviště za poliklinikou
pro víkendové parkování vozidel
obyvatel ulice Sušilova.
5. Chybí odpadkové koše
v ulici Školní.
6. Žádost o vyčlenění místnosti na zámku jako skladu na židle a stoly II. kategorie, které by
se používaly při pořádaní burz
a bleších trhů, aby nedošlo k rychlému zničení nově zakoupených
stolů a židlí.
7. Pokácet, ořezat stromy
na hřbitově - hrozí pád, kořeny
prorůstají do hrobů.

Žádosti občanů:
1. Žádost o vydání protihlukové vyhlášky po vzoru okolních
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měst na ochranu obyvatel před
nepřiměřeným hlukem.
2. Žádost o „výstavbu“ laviček po městě, zejména v ulicích
Grohova, Letiště, Sušilova.
3. Žádost o zřízení přechodu na křižovatce ulic Bartošova
a Havlíčkova pro snadnější pohyb
dětí při chůzi do a ze školy.
4. Školní č.p. 431 - zničena
dvířka od HUP - žádost o jejich
opravu.

Dotazy a náměty
zodpovězené na besedě:
1. Požadavek na umístění semaforu na křižovatce ulic
Palackého, Nerudova, Grohova nemožné, dle odborníků na dopravu by došlo k zastavení dopravy
a ucpání celého města.
2. Informace o lokalitě Želkov
a Kozrálov - v návaznosti na dopisy zasílané realitní kanceláří záměr, územní plán, realizace, časový horizont - jedná se o lokality
určené k bydlení, město nespolupracuje se žádnou realitní kanceláří a pozemky zde nevlastní
3. Podrobnější informace
o průmyslové zóně, jaký je vliv
města na podobu a složení - faktický vliv nemá město žádný, zóna
je majetkem kraje.
4. Může dojít k vyvlastnění
pozemků na Kozrálově ve veřejném zájmu na stavbu bytů pro

pracovníky v zóně? - Nemůže,
město ani o tento způsob řešení
nemá zájem.
5. Mohlo by město upravit
cyklostezku ze Žop na Lysinu?
Není majetek města, nelze financovat z městských peněz.
6. Stížnost na hlučnou mládež pod vlivem drog a alkoholu
v ulici Nerudova, zejména v noci
z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli, požadavek na regulaci
automatů a restaurací na území
města - řeší se v rámci pochůzkové činnosti MěP.
7. V Hanácké ulici na parkovišti stojí auto rok na jednom
místě - nelze zakázat, jedná se
o veřejné parkoviště, přístupné
všem.
8. Požadavek na odklon těžké
dopravy z Nerudovy ulice - jedná
se o státní silnici, město nemůže
zakázat či omezit průjezd touto
ulicí. Doprava by se pak přesunula
do Novosad a Školní ulice.
9. SVČ DUHA končí. Co bude
ve zdejších prostorách dál? Požadavek na zachování kurzů jógy
- Ano, SVČ DUHA končí, bude
jedno SVČ pro celé město, v prostorách Duhy bude zřejmě škola.
10. Jaké se plánuje řešení
ulice Školní, jsou zpracované studie, bude k ní otevřená debata
občanů? - Plány města se občané
dozvědí v nejbližší době z Holešovska, zatím je vše v jednání.

11. Co se plánuje na pozemcích bývalého koupaliště v Havlíčkově ulici, je zpracován konkrétní
plán - dojde k rozšíření stávajícího
dětského hřiště, další využití plochy zatím není plánováno.
12. Dotaz na upřesnění změny nájemce hřbitova a opravu
hřbitovní zdi - mění se nájemce
obřadní síně, nikoliv hřbitova. Zeď
bude opravena v rámci opravy
obřadní síně.
13. Dotaz na možnost refundace prostředků vynaložených
na údržbu chodníků před domy
obyvatel města - právně a technicky takřka nemožné, jedná se o nesystémové řešení, které nezapadá
do strategie údržby města.
14. Jak se postoupilo v rekonstrukci zámku a termínu uvedení
vstupenek na reprezentační ples
města do prodeje? - Vstupenky
budou v předprodeji od 16. 12.
15. Obyvatelka Bartošovy
ulice vyjádřila pochvalu a spokojenost s prací pracovníků města
na VPP.
16. Je možno realizovat
přechod pro chodce v Přerovské
ulici? Podle vyjádření odborníků
na dopravu není možno z důvodů dopravně-technického řešení
dané ulice.
17. Dotaz na horizont realizace kruhové křižovatky u gymnázia.
Křižovatka by měla být realizována v roce 2010.
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Činnost Lions Clubu Holešov Cecilie na podzim 2008
Občanské sdružení Lions Club
Holešov Cecilie pokračovalo aktivně
ve své činnosti i v podzimních měsících letošního roku. V polovině října
zahájila svou činnost Občanská poradna pro řešení sociálně obtížných
situací, která sídlí v horním podlaží
budovy sídla České spořitelny (dveře č.6) v Palackého ulici č.p. 1634
v Holešově. Tato činnost již umožnila
několika klientům vyřešit jejich složité
rodinné a životní problémy formou
odborné pomoci a rady. Občanská
poradna je v provozu každou středu
v době od 15.30 do 17.30 hodin.
9. 10. 2008 se na zámku v Holešově konala prohlídka zrekonstruovaných prostor určená pro klienty Centra
pro seniory v Holešově. Této akce se
zúčastnilo 20 klientů, kterým při pohybu a prohlídce zámku pomáhaly jednak
pracovnice Centra pro seniory, jednak
4 členky Lions Clubu Holešov.
DOPROVOD NA KONCERT
Další prezentací naší činnosti se
stal koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů a polských vokalistů,

který se konal 11. října 2008 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
u příležitosti 90. výročí vzniku České
republiky. Této akce se zúčastnilo také
10 klientů Centra pro seniory v Holešově (4 na vozíčku + 6 chodících
osob s oporou), které na koncert doprovázelo a staralo se o jejich pohodlí
10 členek Lions Clubu Holešov.
13. listopadu se v prostorách
Centra pro seniory konalo Martinské
posezení, na jehož organizaci se rovněž podílely členky našeho klubu. Naší
nejčerstvější akcí byla členská schůze,
která se konala 14. listopadu v prostorách Bacardi clubu. Tohoto setkání se
kromě našich členek zúčastnili zástupci Lions Clubu z Rychnova n. Kněžnou
paní Andrea Hynková, MUDr. Boris
Hynek a MUDr. Jaroslava Pokorná,
kteří pomáhají našemu občanskému
sdružení odbornou radou a vlastními zkušenostmi ze zahájení činnosti
rychnovského Lions Clubu. Schůzky
se rovněž zúčastnil MUDr. Rudolf Vévoda, který zastupuje brněnský Lions
Club, jenž převzal patronát nad činností holešovského sdružení.

Členky klubu doprovázejí seniory v zámecké zahradě.

Obyvatelé Centra pro seniory se dostali díky pomoci členek Lions
Clubu i na koncert do holešovského kostela.
POMOC SENIORŮM
V současné době je činnost
našeho klubu soustředěna především na pomoc seniorům formou
spolupráce a participace na akcích
Centra pro seniory v Holešově, neboť se domníváme, že tato sociální
skupina patří v dnešní době mezi
osoby nejvíce přehlížené, zapomenuté a odsunuté z moderní společnosti, ale přitom kontakt s ostatními
lidmi potřebují možná nejvíce ze
všech. Někdy stačí pouze náš milý
pohled či úsměv, vlídné slovo či jakýkoliv komunikační kontakt se starými lidmi, a jejich odpověď nemusí
být hlasitá, stačí pohled do očí či
do rozzářené vrásčité tváře. Učme
se stáří přijímat, být k němu pokorní
a vnímat ho jako běžnou součást
našeho života.
KALENDÁŘ TŘPYT ŽIVOTA
Dalšími akcemi našeho Lions
Clubu Cecilie Holešov bude spoluúčast na vánočním jarmarku v rámci

benefičního koncertu VPŠ a SPŠ MV
v Holešově, který proběhne 9. 12.
v kině Svět, kde se budeme prezentovat našimi výrobky, z nichž největší
pozornost zcela jistě sklidí kalendář
Třpyt podzimu. Autorkou této působivé publikace je výtvarnice Nelly
Billová, která ve spolupráci s vybranými seniorkami z Holešova vytvořila nádherné výtvarné koláže, jež
kalendář tvoří. V souladu s posláním
lionského hnutí, které se zaměřuje
především na prevenci onemocnění
zraku a jeho léčbu, bude výtěžek
prodeje tohoto kalendáře věnován
na stimulační pomůcky pro zrakově
postiženou čtyřletou holčičku. Další
akcí našeho sdružení bude sbírka
starých brýlí, která proběhne ve vybraných institucích v Holešově.
Chcete-li pomoci nemocným,
starým či jinak potřebným lidem, neváhejte jim podat pomocnou ruku
jakýmkoliv způsobem.
Mgr. Svatava Ságnerová

Výzva - Tříkrálová sbírka 2009
Opět se přiblížil čas, kdy skupinky tří králů vyjdou do ulic, aby
žádaly spoluobčany o příspěvek
na Tříkrálovou sbírku. Cílem tentokrát již desáté sbírky, konané
v celorepublikovém měřítku, je pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka 2009 se uskuteční v sobotu 10. 1. 2009 (tedy
1. sobotu po svátku Tří králů).
Sbírku podpoří také dobročinný
Tříkrálový koncert, který v neděli
4. ledna 2009 v přímém přenosu
odvysílá Česká televize a Český
rozhlas - Radiožurnál.
Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale jedná se
především o obnovení tradice, při
níž koledníci přestrojení za tři krále

přicházejí k vašim domovům, aby
roznášeli radost, pokoj a světlo
svou koledou a označili dveře domů
symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky
a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních
Charit. Pro svůj specifický charakter
je Tříkrálová sbírka nemyslitelná
bez obětavosti stovek dobrovolníků
a v neposlední řadě bez vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je
pro každého z nás možností, jak
se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji
potřebují. Proto Charita Holešov
vyzývá všechny, kteří mají odvahu
se zapojit, jsou ochotní přijmout roli
vedoucího skupinky či koledníka
a obětovat kousek svého volného
času, aby se hlásili na telefonní číslo: 737 484 565, popřípadě na pevnou linku Charity: 573 398 486 nebo
na e-mail: kp.holesov@caritas.cz
nejpozději do 7. 1. 2009.

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městských pozemků p.č.
2005/1, 2 o výměře 160 m2 ul. Osvobození, vše k. ú. Holešov, roční
nájemné 1 Kč/m2, k zahrádkářskému využití.
Písemné nabídky musí obsahovat řádné označení zájemce.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 26. 11. 2008
do 12. 12. 2008.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov.
Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová, tel.
573 521 405 Jana Kolářová.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
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V Količíně na návsi historicky poprvé rozsvítili vánoční strom
Količín - Historicky první rozsvícení vánočního stromu
na količínské návsi spojené se
zahájením adventu se uskutečnilo v pondělí 1. prosince. Členové
zdejšího osadního výboru připravili
od 17 hodin asi hodinový vánočně
laděný program, v rámci něhož
nejprve vystoupili žáci hudební

školy a v druhé části pak zazpívaly Moravské děti z Holešova.
Na slavnost, které se zúčastnili
také zástupci holešovské radnice,
přišla zhruba stovka občanů. Hladký průběh lehce komplikoval pouze
silný vítr, který občas odnesl tóny
koled někam do polí.
frs

Hezké vánoční svátky popřál místním občanům také starosta
Holešova Zdeněk Janalík. Samotného rozsvícení stromu se pak ujal
Miroslav Kunc, jehož firma osvětlení stromu připravila. >

V první části vystoupily děti z količínské pobočky hudební školy.

Pěvecký sbor Moravské děti v akci na količínské návsi.

Tematický vzdělávací program
EVROPSKÁ UNIE A MY
Ve dnech 9. - 13. listopadu 2008 byl prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání ve spolupráci s Evropským parlamentem
a CK Mgr. Petr Hambálek realizován velmi
hodnotný vzdělávací program pro ředitele škol
Zlínského kraje. V tomto dosti časově náročném
programu se podařilo velmi dobře zvládnout návštěvu s prezentací několika institucí. Mezi nimi
Radu Evropy, Areál EP ve Štrasburku, návštěvu
Evropské komise s hodnotnými třemi přednáškami v Bruselu, návštěvu univerzitního města
Lovaň, Evropského parlamentu a milé setkání
s europoslancem Mgr. Tomášem Zatloukalem,
členem výboru EP pro vzdělání, školství a kulturu. Poslední z návštěv evropských institucí
byla prohlídka v Evropském hospodářském
a sociálním výboru.
Náplň byla pracovně nabitá, ale velmi
hodnotná a přínosem pro nás pro všechny.

Z turistických zajímavostí je nutné vyzvednout
prohlídku samotného Štrasburku s katedrálou,
prohlídku hlavního města Lucemburska, Atomia, parku miniatur Minieurope a pamětihodnosti v Bruselu.
Organizační zajištění vzdělávacího programu bylo na vysoké úrovni. Výhodou bylo
rovněž získání mnoha studijních materiálů,
které můžeme využít ve školní praxi.
Poděkování za uskutečnění tak hodnotné
akce patří organizátorům a všem zúčastněným.
Mgr. Drahomíra Konvalinková, 2. ZŠ Holešov, ředitelka školy
Mgr. Alena Grajciarová, ZŠ Kostelec u Holešova, ředitelka školy
Mgr. Jitka Heryánová, 3. ZŠ Holešov, zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Blanka Moráčková, ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem, ředitelka školy

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1
zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu veřejného
prostranství p. č. 1333/2 - ostatní plocha
o výměře 1572 m2, p. č. 1333/3 - ostatní
plocha o výměře cca 200 m2, p. č. 3706/10 ostatní plocha o výměře cca 900 m2 stávající
autobusové nádraží v Holešově za účelem
provozování autobusové dopravy za minimální nájemné 150 000 Kč/rok.
Písemná žádost označená heslem „autobusové nádraží“ musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku ceny, závazek umožnit
jiným dopravcům provozování autobusové dopravy se zastávkami na uvedených parcelách,
rozsah údržby všech pronajatých pozemků
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včetně přístřešku pro cestující umístěném na
I. nástupišti.
Žádosti adresované Městskému úřadu
Holešov, Masarykova č. 628, Holešov lze předložit poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov do 10.00 hod. dne 19. 12. 2008.
Došlé žádosti budou projednány na schůzi
Rady města Holešova dne 29. 12. 2008. Bližší
informace o pronájmu veřejného prostranství
poskytne odbor správy nemovitostí Městského
úřadu Holešov, tel.: 573 521 405, paní Kolářová
Jana, paní Hanslíková Jitka.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední
desce v termínu od 2. 12. 2008 do 18. 12. 2008
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader
v panelových domech,
realizace na klíč
Informace na tel.:
731 114 537

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500 kg
nad 3500 - 12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1459
1651
1651
1740
1740
1740
2620
2620

cena do
1587
2112
2310
2988
3270
5040
5349
7110

3658
6215
8890

6750
9393
13332

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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Setkání s důchodci v tučapském kulturním domě
Ve čtvrtek 4. prosince se v kulturním domě
v Tučapích konala oblíbená akce místních seniorů - podzimní setkání s důchodci. Celý večer
zahájilo roztomilé vystoupení dětí z místní mateřské školy, které v převlecích za malé čertíky
navodily atmosféru adventu u všech přítomných.
Dále vystoupily s pásmem písniček a hudebním
doprovodem místní školačky. Krátkou rekapitulaci uplynulého roku a vánoční zdravici přednesl

starosta města Holešov a senátor Parlamentu
ČR PaedDr. Zdeněk Janalík, který popřál všem
přítomným pěkné Vánoce a všechno nejlepší v roce 2009, a společně s místostarostou
města Holešova Mgr. Rudolfem Seifertem si
připil se všemi přítomnými výborným vánočním punčem. Následovalo stručné zhodnocení
práce osadního výboru Tučapy v podání jeho
předsedy ing. Tomáše Nedbala a tradiční reka-

pitulace uplynulého období v podání kronikářky
Tučap Mgr. Svatavy Ságnerové. Pro přítomné
důchodce připravil osadní výbor Tučapy bohaté pohoštění a dobře zásobený bufet, k tanci
a poslechu všem vyhrávalo duo bratří Žůrků.
V závěru posezení byla vylosována bohatá
tombola, a mnoho přítomných si proto odneslo
domů malý předvánoční dárek.
Mgr. Svatava Ságnerová

Kulturní program pro seniory si připravily děti z místní mateřské školy.

Setkání seniorů v Žopích
Žopy (frs) - Tradiční setkání
se seniory se v minulých dnech
uskutečnilo také v Žopích. Příjemné posezení pro své spoluobčany připravili členové místního
osadního výboru. Jako obvykle se
v programu představily děti z místní mateřské školky. Zajímavým

zpestřením programu bylo vystoupení Blanky Takáčové, při kterém
předvedla ukázku břišního tance.
Seniory ze Žop přijeli pozdravit
rovněž představitelé Holešova.
Po ukončení oficiálního programu pokračovalo setkání neformální částí při dobrém jídle a pití.

PODĚKOVÁNÍ
Charita Holešov tímto děkuje Svazu českých bojovníků za svobodu (SBS Holešov) za
poskytnutí finančního daru v hodnotě 10 000 Kč
na činnost Charity. Poděkování rovněž patří paní
Josefě Hoškové za dar v podobě šicího stroje.
Děkujeme za pomoc při naplňování poslání
Charity.

Chirurgická ambulance Holešov
přeje svým pacientům, kolegům a přátelům radostné svátky vánoční
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
MUDr. Josef Pokorný

Úvodní část programu obstaraly děti z mateřské školy. Foto Alois Janalík

Netradiční součást programu – ukázka břišních tanců.
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Počet obyvatel Količína se v posledních letech zvyšuje
Količín (frs) - Zhruba padesát
občanů Količína v důchodovém
věku přišlo ve středu vpodvečer
do místního hostince na besedu se
seniory, kterou uspořádali členové
místního osadního výboru. V první
části programu vystoupily v pásmu
pohádkových scének a písniček
děti z Mateřské a základní školy
v Rymicích, následně pak zahrály
několik vánočně laděných písniček
děti z količínské pobočky hudební
školy v Kroměříži. Přítomné po-

zdravil a příjemné svátky popřál
jménem svým a celého holešovského zastupitelstva starosta města Zdeněk Janalík.
S demografickým vývojem
Količína v letošním roce seznámila přítomné členka osadního
výboru Marta Fuksová. Z údajů
vyplynulo, že počet lidí v této části
města se zvyšuje. Zatímco v roce
2005 tady trvale žilo 338 obyvatel, v roce 2008 už 362. V tomto
roce se doposud narodilo 8 dětí

V programu vystoupily děti z Mateřské a základní školy v Rymicích.

Akce pořádané osadním výborem v Količíně bývají tradičně
hojně navštěvované.

a zemřelo 6 občanů. Minutou ticha
tak přítomní uctili památku Zdeňka
Useina (1946), Miroslava Svačiny (1946), Františky Kamencové
(1923), Marie Doleželové (1945),
Marie Kamencové (1925) a Marie
Fuksová (1925).
Novými občánky pak jsou
Dominik Marek, Tereza Mirynská,
Vojtěch Kaňa, Tereza Kuželová,
Jiří Navrátil, Sofie Oppová, Šarlota Valsová, Martina Matyášová
a Tomáš Fuksa.

Nejstarší občankou je Marie
Zapletalová (1911), Marie Dočkalová (1915), Jarmila Matyášová
(1922), Marie Gambasová (1922),
Jarmila Hanzlíková, Rudolf Barták
(1921), Jan Mlynek (1923), Stanislav Podsedníček (1925) a Vladislav Adámek (1926).
Po skončení oficiální části byla
pro všechny přítomné připravena
večeře a večer pokračoval volnou
zábavou za hudebního doprovodu
p. Aloise Cholasty.

Ve Všetulích si připomněli tradiční Vánoce na Hané a Valašsku
Již 6. rokem pořádají ve SVČ Všetuly „v předvečer adventu“ akci Vánoce na Hané a Valašsku.
Motivují tím všechny malé i velké návštěvníky
k nadcházejícímu adventnímu období.
Tato akce si za dobu svého trvání vydobyla
uznání a přízeň v mnoha mateřských a základ-

Tetičky z Valašska přiblížily dětem zvyky
a atmosféru tradičních Vánoc.

ních školách nejen v Holešově, ale také v širokém okolí. Za dva dny prošlo budovou TYMY
ve Všetulích téměř 900 dětí a dospělých.
V malých dílničkách si mohly děti vyrobit vánoční ozdoby, napsat dopis Ježíškovi,
vyslechly si povídání o adventních věncích,

vánočních zvycích a u betléma si zazpívaly
vánoční koledy.
Takto naladěny potom přecházely na „Valašsko a Hanou“, kde jim tetičky v typických
krojích a typickým nářečím přiblížily atmosféru
tradičních Vánoc v oblasti Hané a Valašska.
Děti se zde dozvěděly spoustu
zajímavých věcí, setkaly se s Lucií
a ponocným, ochutnaly frgále, koláčky a čaj z devatera bylin, obdivovaly malování perníků a dozvěděly
se, co to je valašské sťastíčko.
Poděkování si zaslouží všichni,
kteří při této náročné akci pomáhali.
Jednalo se o spoustu dobrovolníků,
hlavně z řad našich aktivních důchodkyň. Velmi nám pomohli také
studenti ze Střední policejní školy
a Střední odborné školy v Holešově.
Přejeme všem pohodový advent,
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Na Vánoce do TYMY se přišli podívat
Mgr. Jarmila Vaclachová
i místostarostové města Rudolf Seifert a Josef Bartošek.
ředitelka SVČ Všetuly

Hasiči ukončili zásah a šli nadělovat
Holešov (red) - V sobotu 6. prosince v noci
byl nahlášen požár nízké budovy v chatové
oblasti u Rybníčků. Na místo vyjela sdružená
jednotka HZS a SDH PS Holešov. Na místě bylo
zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru chaty
a nedalekého přístavku. Hasiči po příjezdu na
místo události rozvinuli vysokotlaký proud a požár postupně lokalizovali. Ke kompletní likvidaci
požáru došlo až ráno. Po příjezdu vyšetřovatele
hasičů rozebírali zbylé konstrukce chaty. Po
návratu ze zásahu se hasiči převlékli do kostýmů Mikuláše, čerta a anděla a šli nadělovat na
náměstí, kde právě probíhaly vánoční trhy.
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Policisté hledali opilce
Region (red) - Devatenáct opilých mladistvých nachytali policisté během zásahu, který
se uskutečnil v noci ze soboty 6. na neděli
7. prosince v osmnácti vybraných restauracích na Kroměřížsku. Nejvíce - 7 z nich - pak
přistihli v Holešově, kde nezletilci seděli v barech a restauracích ještě ve tři hodiny ráno.
U zkontrolovaných nezletilců policisté naměřili
nejčastěji hodnotu do jednoho promile. Narazili
ale i na mnohem vyšší hodnoty.
Opilé provinilce pak policisté předávali jejich rodičům. Za nalévání alkoholu dostali pokutu
i někteří číšníci a číšnice. Zásahu se zúčastnilo
sedmadvacet policistů a služební pes.
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Sbor dobrovolných hasičů Holešov má za sebou výroční valnou hromadu
Holešov (rr) - Volba návrhové komise,
zpráva starosty o činnosti a hospodaření sboru
za rok 2008, zpráva velitele sboru a jednotky
o činnosti, zpráva o činnosti mladých hasičů,
zpráva revizní komise, plán činnosti sboru na
rok 2009 a návrh finančního rozpočtu na rok
2009, předání vyznamenání a věrnostních medailí, diskuse, návrh usnesení včetně kulturního
vystoupení v podání mladých hasičů a následná
volná zábava - to byl program výroční valné
hromady Sboru dobrovolných hasičů Základní
organizace v Holešově. Proběhla v sobotu
29. listopadu v Domě požární ochrany za účasti
jak členské základny a vedení, tak představitelů

města - starosty Zdeňka Janalíka, místostarosty
Rudolfa Seiferta a vedoucího odboru kanceláře
starosty Petra Kvasnici.
„Na loňské valné hromadě nebo následně
po ní se rozhodlo dobrovolně, především z důvodu
vzájemných názorových a mezilidských neshod,
opustit řady našeho sboru osmnáct členů. Někteří,
především starší členové, ukončili své členství
natrvalo, jiní pokračují ve svých aktivitách v jiném
sboru. Takže k 1. lednu 2008 jsme zaznamenali
docela citelný pokles členské základny. V průběhu
roku jsme však postupně začali naši členskou
základnu opět navyšovat, a to nejen o dospělé
členy, ale - jak je dobrým zvykem - také o mladé

hasiče. K dnešnímu dni (29. 11. 2008, pozn. aut.)
má náš sbor zaregistrováno celkem dvaadevadesát členů, což je pokles ve srovnání s loňskem
o třináct. Z tohoto počtu je čtyřiatřicet mladých
hasičů ve věku do osmnácti let, to je sedmatřicet
procent členské základny. Věkový průměr našeho
sboru včetně mladých hasičů je osmadvacet let.
Nejstarší členka sboru je Marie Adámková, která
v tomto měsíci oslaví své již devětaosmdesáté
narozeniny, nejmladší člen má šest let. Takže
jak sami vidíte, věkové rozpětí mezi nejmladším
a nejstarším členem sboru je třiaosmdesát let,“
uvedl ve svém projevu starosta a jednatel SDH
Zdeněk Nesvadba.

Starosta města Zdeněk Janalík přišel pozdravit
holešovské hasiče.

Vyznamenání a věrnostní medaile předával Antonín Sklenář,
starosta okrsku Holešov.

Výroční schůze vojenských veteránů

Obecní zabijačka v Rymicích

Výroční schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů se uskuteční
12. prosince 2008 na internátě „A“ Vyšší a Střední policejní školy Holešov.
Sraz účastníků je ve 14 hodin před vchodem do V a S policejní školy.
Těšíme se na Vaši účast.
Za KVV předsednictvo klubu

Rymice (frs) - Obecní zabijačku spojenou s vánočním jarmarkem uspořádali
v sobotu 6. prosince v Rymicích. V kulturním areálu za obecním úřadem připravilo
vedení obce tuto akci již po čtvrté. Součástí byl i třetí ročník koštu rymické slivovice.
Místní i přespolní návštěvníci mohli ochutnat zabijačkové pochoutky, vybrat si u stánků řemeslné výrobky s vánoční tematikou a k tomu všemu hrála dechovka.

Poděkování
mladým hasičům
Vedoucí mladých hasičů Rymice děkují žákům
za vynaložené úsilí a nasazení v lize Středomoravského poháru 2008 a přejí
krásné prožití vánočních
svátků se spoustou splněných přání nejen mladým hasičům, ale i všem
členům SDH Rymice.
V pátek 19. prosince se od 16 hodin
uskuteční v rymickém kostele hudební
koncert dětí z místní školy a od 17 hodin
bude předvánoční program pokračovat
před obecním úřadem zpíváním u vánočního stromu s nadílkou.
(frs)

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE. Částka 199 000 korun byla vyčleněna na opravy bosáží přílepského zámku. Finance poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zatímco letos na podzim proběhla první
etapa obnovy bosáží, pokračování prací proběhne příští rok.
(rr)
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Nejvýznamnější události, které se v Holešově odehrály
v průběhu roku 2008
Holešov (red) - Celá řada významných událostí provázela právě končící rok na Holešovsku.
Vedle rozsáhlých investičních akcí typu rekonstrukce zámku, zahájení výstavby strategické
průmyslové zóny či příprav na napojení Holešova

na rychlostní komunikaci R49 a vybudování jihovýchodního obchvatu navštívilo naše město i několik
významných osobností veřejného života. Jejich
pobyt ale neměl jen formální či zdvořilostní charakter, zvláště když spolu s představiteli města řešili

okolnosti dalšího rozvoje města i regionu. Bohatý
byl letošní rok i na několikadenní akce typu Sedm
dnů města Holešova, Bluesový podzimek a Týden
židovské kultury. Další akce, které proběhly, připomenou fotografie na této dvojstraně...

V neděli 20. dubna proběhl v kostele sv. Anny koncert duchovní
hudby. S holešovským sborem Moravské děti zazpívala i operní diva
Pavlína Senič.

V květnu Holešov navštívili členové rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Kromě jiného si prohlédli zámek, na jehož
rekonstrukci jdou i ze státní pokladny nemalé prostředky.

Součástí multikulturního festivalu Sedm dnů města Holešova
bylo i uvedení komedie Na správné adrese, kterou s úspěchem uvedl
holešovský ochotnický soubor Divadlo 6. května.

Každoroční součástí holešovského Drásala je i tzv. Open jízda, otevřená pro všechny zájemce o vyjížďku na kole. Letos se museli účastníci
v polích za Holešovem potýkat s rozbahněným terénem.

Osmý ročník festivalu Týden židovské kultury nabídl takřka třicet
pořadů, v nichž vystoupila stovka účinkujících. Na snímku ředitel
festivalu Jiří Zapletal a černý americký zpěvák Bert Lindsey.

V srpnu se uskutečnilo v areálu střední policejní školy slavnostní
odhalení pamětní desky 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který
působil v Holešově v šedesátých letech minulého století.
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Nejvýznamnější události, které se v Holešově odehrály
v průběhu roku 2008

Devátý ročník festivalu Bluesový podzimek dopadl nad očekávání:
dobrá muzika i nálada byly hlavním festivalovým rysem. Na snímku
Fernando Noronh, kterého doprovodila kapela Black Soul.

V neděli 28. září byla za účasti představitelů města a kraje slavnostně
otevřena sala terrena v zámku. Snímek, na němž jsou zachyceni první
hosté, pochází z předsálí jednoho z nejkrásnějších zámeckých sálů.

V říjnu byla na holešovském letišti slavnostně zahájena výstavba
strategické průmyslové zóny. Bagr, který provedl první záběry do
plochy letiště, obsluhoval tehdejší hejtman Libor Lukáš.

Dobrá zpráva pro všechny sportovce: v měsíci říjnu byly na Orelském
hřišti v Holešově slavnostně otevřeny nové víceúčelové hřiště, cvičná
tenisová stěna a také hřiště na plážový volejbal.

Stovky hostů si připomněly 120. výročí od založení 1. Základní školy.
Kromě velké slavnostní akademie proběhly i dny otevřených dveří,
škola navíc vydala publikaci mapující vývoj tohoto školního ústavu.

Začátkem října proběhly i oslavy připomínající 650 let trvání Všetul
a 120 let od otevření tamní školy. Součástí třídenní akce bylo
i předávání pamětních listů. Jeden obdržela také paní Eva Miláčková.

13

hole‰ovsko 23/2008

Miroslav Macek na besedě v Drive Clubu
Společnost CASTELLUM Holešov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem uspořádala ve čtvrtek 27. listopadu
v prostorách Drive Clubu setkání s MUDr. Miroslavem Mackem.
Bývalý politik, překladatel a básník hovořil o svém vztahu k poezii.
Představil svůj překlad sonetů od Williama Shakespeara, které jsou věnovány lásce,
kráse, politice a pomíjivosti.
Hovořil také o svých překladatelských
začátcích, kdy básnicky zpracoval dílo Rainera
Maria Rilkeho, konkrétně básnické sbírky Elegie z Duina a Sonety Orfeovi.
Ukázky z překladatelského a básnického
díla přednesl kromě samotného autora i pan
Jiří Zapletal.
JP
< Miroslav Macek v Drive Clubu.

Vánoční koncert
29. 12. 2008 v 19 hodin
J. J. Ryba:
Česká mše vánoční
účinkují: Pěvecké sdružení Tregler
(Bystřice pod Hostýnem) a Holešovský chrámový sbor, sólisté Kateřina
Hájková, Kristýna Vylíčilová, Rudolf
Janoš, Roman Hoza. Chrám Nanebevzetí Panny Marie
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Ředitelství Základní
umělecké školy
F. X. Richtera v Holešově
přeje všem čtenářům Holešovska
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2009
pevné zdraví a hodně pracovních
i osobních úspěchů.
Za pedagogický sbor
PhDr. Jaroslav Zámečník, ředitel školy

Třpyt podzimu
Přesně jeden rok působí v našem městě
občanské sdružení Lions Club Holešov Cecilie.
Jeho činnost je zaměřena na veřejný prospěch
a dobročinnost. Lionské hnutí se soustřeďuje zejména na prevenci a léčbu nejrůznějších
onemocnění zraku. Aktivně se podílí na pomoci
nevidomým a zrakově postiženým.
Lions Club Holešov Cecilie vydává v těchto
dnech krásný nástěnný kalendář pod názvem
Třpyt podzimu. Autorkou portrétů včetně velmi
citlivě vedeného grafického zpracování kalendáře je členka sdružení Nelly Billová, která svou
práci odvedla bez nároku na honorář stejně jako
její modelky - seniorky města Holešova.
Výtěžek z prodeje kalendáře se členky
sdružení rozhodly věnovat na stimulační pomůcky pro zrakově postiženou čtyřletou Andrejku
z našeho regionu.
Cena kalendáře je 199,- Kč. Již nyní děkujeme všem, kteří si kalendář Třpyt podzimu zakoupí.
Bude jistě nevšedním dárkem pro vaše blízké.
JP
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Program kina Svět
Čtvrtek 11. 12. v 19 h: ABSURDISTÁN - Německo, komedie s titulky. Inspirací pro vznik třetího
celovečerního filmu Veita Helmera byla novinová
zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti
mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod.
Odepřely jim sex, dokud nezajistili normální chod
domácností. Groteskně laděné podobenství o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán
uprostřed pouště někde mezi Evropou a Asií.
Pondělí 15. 12. a úterý 16. 12. v 19 h: VICKY CRISTINA BARCELONA - USA/Španělsko,
komedie s titulky. Milostné psaníčko z Barcelony
od Woodyho Allena. Příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má před svatbou, a její hédonická
kamarádka Cristina (Scarlett Johansson) přijíždějí
do Barcelony, kde potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem. To je chvíle pro Penelope
Cruz, která exceluje v roli žárlivé exmanželky.
Středa 17. 12. ve 13.15 a 17 h: LOTRANDO A ZUBEJDA - ČR, hraná pohádka. Úspěšná pohádková
komedie podle scénáře Zdeňka Svěráka s celou
řadou pěkných písniček. Pohádka na motivy Karla
Čapka Loupežnická pohádka a Doktorská pohádka.
V režii Karla Smyczka hrají Jiří Strach, Marian Labuda, Barbora Seidlová, Pavel Zedníček a další.

Jiří Macháček

Pátek 19. 12. a sobota 20. 12. v 19 h: NESTYDA - ČR, komedie. Nová česká komedie dnes
už renomovaného režiséra Jana Hřebejka podle
bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství
a o sexu s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Dále hrají
Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel Liška,
Pavel Landovský, Roman Luknár a další.
Neděle 21. 12. v 19 h: MALÉ OSLAVY - ČR,
drama. Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou
v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex.
Známé herce Annu Šiškovou a Boleslava Polívku
doplňuje talentovaná mladá herečka - Tereza Nvotová. Režie Zdeněk Tyc (Smradi, Žiletky, Vojtěch
řečený sirotek a jiné).
Sobota 27. 12. a neděle 28. 12. v 19 h: ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ - USA, akční fantasy
s titulky. Jason Tripitikas (Michael Angarano) je
sedmnáctiletý fanoušek kung-fu, který často sní
o příhodách Opičího krále a nakupuje levná DVD
s kung-fu filmy u tajemného slepého starce jménem
Starý Hop (Jackie Chan). Prastará hůl, kterou
v jeho obchodě jednoho dne objeví, ho za dramatických okolností přemístí do staré Číny, kde
se v doprovodu bojovníka Lu Jena (opět Jackie
Chan), mladé a odvážné Golden Sparrow (Yifei Liu)
a mlčenlivého mnicha (Jet Li) musí vydat na cestu
plnou nástrah, na které je nucen čelit zlověstným
nefritovým válečníkům a jejich veliteli v podání
Collina Chou a na jejímž konci nejen zachrání
samotného Opičího krále a celou zemi, ale možná
se stane i lepším člověkem...
Pondělí 29. 12. a úterý 30. 12. v 17.30 h: VESMÍRNÍ OPIČÁCI - USA, animovaný v českém znění.
Rodinná komedie, v níž je šimpanzí kosmonaut
Ham Třetí (Vojtěch Kotek), původem cirkusák,
vyslán do vesmíru, aby splnil nebezpečný úkol.
Neochotně přijme úlohu neohroženého zachránce
a společně s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou (Lucie Vondráčková) a nevrlým a věčně
podrážděným velitelem Titanem (Martin Písařík)
podstoupí vesmírně dobrodružný a nesmírně náročný výcvik, aby mohli najít sondu, která zmizela
kdesi v intergalaktické červí díře...

Program MKS a Drive Clubu
Od středy 3. 12. SVATÍ VE SBÍRKÁCH MĚSTA HOLEŠOVA. Vánočně laděná výstava, jejíž
expozice tvoří znovuobjevené a zrestaurované
artefakty z holešovských depozitářů, je otevřena denně kromě pondělí. Městská galerie
Pátek 12. 12. v 18.30 h: PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT. Při příležitosti 300 let vybudování
holešovského farního chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. V programu vystoupí spojené
soubory hornistů při Trubačské škole J. Selementa z Prahy a Holešovští trubači, o. s.,
jako netradiční host potom cimbálový soubor
Voděnka z Bystřice p. H. Farní kostel

Čtvrtek 25. 12. BESÍDKA aneb JESUS AT
DRIVE PO TŘETÍ! Tradičně netradiční vánoční dýchánek s divadlem HVIZD a jeho hosty,
tentokrát z fryštáckého rockového podsvětí!
K tanci i poslechu zahrají Tři tuny (alternativní
hard pop 80. let s lehkým závanem nefalšovaného smradu) a Prázdné obaly (veselý rock
z Fryštáku). Drive Club

FILMOVÝ TIP
ANGLICKÉ JAHODY (ČR 2008)
Film o nesnázích doby, o lásce, zklamání
a ztracených iluzích. To vše a mnohem více
na vás čeká v novém celovečerním filmu
Anglické jahody. Režisérem tohoto dramatického příběhu Anglické jahody je Vladimír
Drha, osobnost české filmové tvorby, jenž
režíroval mimo jiné Čechovův román Racek.
Do jeho filmografie patří například i filmy Král
a blázen, Na krásné vyhlídce a připsat si může
také režii řady úspěšných seriálů, které vídáte
na TV PRIMA - jsou to především Rodinná
pouta 3 a Velmi křehké vztahy.
A co nás v Anglických jahodách vlastně čeká?
Ocitáme se v horkém letním Československu
roku 1968. Mladý Tomáš Sinek se rozhodne
odjet do Anglie na letní brigádu sběru anglických
jahod. Jeho rodina, ač má na Tomášův nápad
rozličné názory, nakonec souhlasí a rozhodne se
vypravit jej do světa co nejlépe a nejpečlivěji.
Tomáš řádně oslaví svůj poslední večer v Československu a pobaví se s několika svými
kamarády a svou dívkou Táňou. Když se však
dalšího dne vypraví na nádraží, pln představ
o lákavé zemi a sběru anglických jahod, ani si
nevšimne, že situace v Československu se přes
noc změnila. Přišlo totiž ráno 21. srpna 1968
a s ním ruští vojáci. Osudy lidí z Československa
se začnou mísit s osudy lidí, kteří do naší země
přišli nikoli z vlastní vůle, ale na příkaz. Ani oni
pořádně netuší, co se vlastně děje, pouze plní
rozkazy, které jim byly dány.
Anglické jahody jsou filmem, ve kterém si
každý najde to své. Vidíme mladé milence,
kteří si chtějí užívat lásky a radosti - ale narodili
se zkrátka do špatné doby, která poznamená
jejich vztah, aniž by oni sami chtěli. A stejně
tak můžeme sledovat příběhy generací, obyčejných lidí, kteří snili o normálním spokojeném
životě, ale právě oné srpnové noci poznali, že
jejich sen o klidu a harmonii se rozplynul. A nikdo z nich se neodváží říci, zda odplul na pár
dní nebo se rozplyne v nekonečnu.
Do hlavních rolí filmu Anglické jahody obsadil
režisér Vladimír Drha řadu hvězd televizní,
divadelní a filmové scény.
Můžete se těšit na výkony Viktora Preisse
a Pavly Tomicové a skvělé obsazení mladých
hrdinů, pro jejichž postavy byli vybráni například
Ivan Lupták, Marie Štípková nebo Richard
Zevel. Ve filmu bylo třeba obsadit také role
ruských vojáků. Ze zahraničního konkurzu byl
vybrán herec Alexej Bardukov, který je označován za ruského Brada Pitta a který své mimořádné herecké nadání rozhodně nezapře.
Film Anglické jahody promítne kino Svět 20.
a 21. 1. 2009. Z dalších snímků uvidíte ještě
filmy Kozí příběh (3. - 4. 1.), Rembrandtova noční
hlídka (5. 1.), Quantum of Solace (7. - 8. 1.), Trio
z Belleville (11. 1.) a Prosím přetočte (28. 1.)

Neděle 14. 12. v 17 h: HOLEŠOVSKÝ BIG
BAND řízený JOSEFEM HÁJKEM. Dlouho
očekávaný koncert plný věčně zelených evergreenů a swingové muziky. Ze zpěváků se
u mikrofonu vystřídají Petra Kuciánová a Josef
Vaverka. Kinosál
BLÍŽÍ SE KONCERT BIG BANDU
V HOLEŠOVĚ.
Na snímku kapelník Josef Hájek a „jeho“ zpěvačka Petra Kuciánová, protagonisté koncertu,
který proběhne 14. prosince v kinosále... >
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Hvězdy, které v letošním roce zavítaly za holešovským publikem

Dvojice Jana Lewitová a Vladimír Merta vystoupila v Holešově
i letos - naposledy v Drive Clubu včera v rámci festivalu 9 bran.

Zpívající herec David Kraus zahrál se svou
kapelou v Drive Clubu.

Tomáš Valík a Silvie Koblížková
- protagonisté komedie Postel plná cizinců.

Oblíbený spisovatel Arnošt Lustig byl tradičním hostem letošního
ročníku tradičního holešovského festivalu Týden židovské kultury.
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Také vizovická kapela Fleret s Jarmilou Šulákovou jezdí do Holešova
skoro jako domů. V letošním roce zde zahráli na podzim.

V Posteli plné cizinců si zahrála i další
oblíbená herečka Petra Špindlerová.

Hvězdami další zájezdové komedie Chudák manžel, kterou uvedlo
MKS Holešov, byli Oldřich Navrátil a Jaroslava Obermaierová.
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Socha biskupa Bruna ze Schamberka holešovského dřevořezbáře
Josefa Nevřaly bude umístěna v Kroměříži
Dřevěnou sochu biskupa Bruna ze
Schamberka (1241 - 1281), zakladatele arcibiskupských sklepů v Kroměříži, dokončil nedávno
holešovský dřevořezbář Josef Nevřala. Zřejmě
už začátkem příštího roku bude socha odhalena v restauraci U Bruna na Velkém náměstí
v Kroměříži. Autor ji vyrobil z lipového dřeva
a strávil na ní necelé tři měsíce práce.
„Byla to výzva, k níž patří i zkoumání historie, což mě zároveň i baví,“ tvrdí o své poslední
práci holešovský kumštýř. „Při studiu osobnosti
tohoto biskupa jsem zjistil, že byl u zakládání
Kroměříže, ale třeba i Uherského Hradiště.
Tento pán žil v době Přemysla Otakara II.,
dokonce ho doprovázel na bojištích. Zemřel na dnešní dobu - docela mlád, bylo mu čtyřicet.
A jak jsem získával jeho podobu? Tady jsem

měl trochu problém, neboť jsem ho viděl jednak
jako vojenského biskupa, jednak ve svátečním
oblečení. Já zvolil tu druhou variantu.“
Biskup Bruno ze Schamberka není ale
zdaleka první socha, která vzešla z dílny Josefa Nevřaly. Už předtím vytvořil repliku Panny
Marie pro kostel v Dobrčicích na Přerovsku. Je
autorem také nejrůznějších dřevěných reliéfů.
Hodně se věnuje figurální dřevořezbě, aktuální
je i jeho betlém.
Dřevořezbář Josef Nevřala pochází ze
Staré Vsi, ale v Holešově žije od roku 1971.
Původní profesí je letecký mechanik, ale tuhle
práci už dávno nevykonává. Léta se už věnuje
práci se dřevem, na kterou má od roku 1996
živnost. Pokud má vzpomenout, kdo mu dal
základy plastiky, uvede jméno pana profe-

Kromě sochy biskupa vytvořil Josef Nevřala i takového
pěkného vodníka.

sora Ruteho. Zatímco dříve tvořil ponejvíce
na své chalupě na Trojáku, dnes už má dílnu,
respektive ateliér přímo ve svém domku. A je
spokojen. I zakázek má prý dost. Několikrát
také vystavoval, například v Hovězí a Luhačovicích. Výstava v Holešově ho snad ale
také nemine.
„Hodně se věnuji restaurování soch,“ říká
Josef Nevřala. „Zrovna teď to jsou andělé pro
Dobrčice. Ale je tu taky řada drobnějších prací
na zakázku. Ale objeví se i ty větší... V nejbližší
době mě čeká sousoší, které by se mělo skládat ze čtyř osob a psa. Celé sousoší bych měl
vytvořit do konce května příštího roku. Snad se
s tím nějak poperu.“
Robert Rohál

Nevřalova socha biskupa bude zdobit restauraci
U Bruna v Kroměříži.

Publikace
mají úspěch
Holešov - Dvě publikace, které vyšly v rámci
Knihovničky Holešovska, jsou stále k mání ve vybraných holešovských trafikách a obou knihkupectvích. Zatímco první nese název Osmašedesátý
a její autor František Sovadina se v ní takřka na padesáti stránkách zabývá činností holešovského 7.
výsadkového pluku zvláštního určení v krizových
dnech srpna roku 1968,
druhou napsal Robert Rohál. Jeho čtyřicetistránková
brožura Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory
Wrbnové popisuje složité
životní peripetie manželky
posledního zámeckého
pána v Holešově Rudolfa
Wrbny ml.
Oba autoři - shodou
okolnosti redaktoři listu Holešovsko - přibližují čtenářům nejen nedávnou historii, ale současně si udržují
primát v tom, že se jako
první pustili do témat, která
jsou holešovské veřejnosti
blízká a která vlastně ještě
nikdo předtím tak podrobně nezpracoval.
ret

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE. Žáci i jejich učitelé vystoupili společně na jednom
z prvních předvánočních koncertů v holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odměnou
jim byl plný chrám a spokojenost publika, které odcházelo z kostela s povznesenou náladou.
Na snímcích skupina Corda Magico, kterou tvoří učitelky ZUŠ Holešov, dětský sbor a orchestr
sestavený z učitelů ZUŠ.
(rr)
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
Město Holešov se významným
a rozhodujícím způsobem zapsalo
do života a mučednické smrti jednoho svatého - moravského Jana
Sarkandra. Tento svatý byl svatořečený teprve
nedávno - při návštěvě papeže Jana Pavla
II. v Olomouci, místě jeho mučednické smrti,
v roce 1995. Na východní Moravě a v Polsku
byl ale Jan Sarkandr (Sarkander) uctíván katolíky už alespoň sto padesát let před tímto
svatořečením a je jakousi moravskou obdobou
českého Jana Nepomuckého. Na druhé straně
moravští nekatolíci zásluhy Jana Sarkandra
neuznávají a považují ho za zlého pronásledovatele nekatolíků. Je tedy postava tohoto svatého svým způsobem kontroverzní a dodnes
vzbuzuje rozporuplné reakce a spory.
Jan Sarkandr pocházel ze Slezska
a po vystudování teologie působil na různých
moravských farách. Byla to tehdy doba narůstajícího napětí mezi nekatolíky, kteří představovali většinu obyvatelstva Čech i Moravy, a katolíky, kteří byli stále víc podporováni
panovníkem - habsburským císařem. Toto
napětí se později vybilo v pražské defenestraci,
stavovském povstání nekatolíků v Čechách
a později i na Moravě proti císaři a nakonec
i v dlouhé a ničivé třicetileté válce.
Jan Sarkandr byl vášnivým katolíkem.
Jeho víra a přesvědčení byly opravdové, byl
zřejmě i dobrý kazatel a člověk s kouzlem
osobnosti, takže ho katolická strana nasazovala na „riziková“ místa. V roce 1616 byl povolán
jako farář, tedy katolický duchovní správce,
na faru v Holešově. V té době se stal Holešov
jedním z nábožensky nejvýbušnějších míst.
Donedávna patřil pánům ze Žerotína, kteří
byli vůdci Českých bratří na Moravě - jedné
z nekatolických církví vzniklé v Čechách, která
se zdála katolíkům ze všech nejnebezpečnější.
Za jejich působení vznikla v Holešově vyšší bratrská škola, působili zde slavní bratrští
kazatelé, učenci i umělci a Holešov se stal
jedním z hlavních center českobratrské církve.
Českobratrský kostel stál na místě dnešního
kostela svaté Anny a bratrská škola a fara byly
naproti - v Krutilově domě.
Kromě Českých bratří byla v Holešově
luteránská - evangelická církev, další nekatolické náboženství s kostelem na místě dnešního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
a s farou tam, kde je nyní fara katolická.
Katolíci v Holešově prakticky vůbec nebyli.
Tento stav trval až do doby, kdy se pánem
Holešova stal Ladislav Popel z Lobkovic. Původně byl sám nekatolík, ale vlivem manželky,
vášnivé katoličky, přešel ke katolíkům a rozhodl
se prosadit ve svém holešovském panství
katolické náboženství. To ale nebylo jednoduché - podle tehdejších zákonů, potvrzených
císařem Rudolfem II., si mohl každý obyvatel
Čech a Moravy bez ohledu na vrchnost vyznávat náboženství, jaké chtěl a nikdo ho nesměl
nutit k jeho změně.
Přesto se Ladislav Popel z Lobkovic rozhodl obrátit obyvatele Holešova na katolickou
víru, a to třeba i násilím. Jeho snaha byla ale
komplikována nejen odporem holešovských
měšťanů, ale i faktem, že sousední, bystřické
panství vlastnil Václav Bítovský z Bítova - stejně
vášnivý nekatolík a obránce všech nekatolíků
na Moravě. Bystřický pán se holešovských
nekatolíků zastával a pánu z Lobkovic velmi
komplikoval život.
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O Janu Sarkandrovi
Do této situace přišel na holešovskou
faru Jan Sarkandr. Ihned se pustil do práce
a opravdu se mu dařilo získat alespoň část
holešovských měšťanů. Podle zvyklostí té doby
se samozřejmě nezříkal pomoci zámeckých
mušketýrů, kteří občas „zatvrzelé“ měšťany
zatýkali, zavírali do šatlavy či pokutovali. I Jan
Sarkandr se za svoji činnost dostal do prudkých sporů a dokonce soudních pří s bystřickým pánem z Bítova.

SERIÁL
V roce 1618 vypuklo v Čechách a později i na Moravě povstání stavů - tedy šlechty
a svobodných měšťanů proti císaři. Na Moravě
hlavně v roce 1619 ovládli zemi nekatolíci, holešovský pán před nimi uprchl a i Jan Sarkandr,
se dostal do potíží. Ty byly tak velké - holešovští
nekatolíci ho považovali za svého velkého
nepřítele - že se Jan Sarkandr rozhodl alespoň
než se nejhorší rozčilení uklidní, odejít z Holešova. Uchýlil se na hranice Slezska a Polska
do katolického poutního místa Čenstochové.
Polsko bylo silně katolickou zemí a našel zde
bezpečné útočiště.
Po několika měsících, když dostal zprávy,
že se situace uklidnila, se vrátil na svou faru
do Holešova. Nedlouho po jeho návratu ale
vtrhlo na Moravu vojsko kozáků, nazývaných
podle svého velitele lisovčíci, které najal polský
král a poslal přes Moravu na pomoc habsburskému císaři do boje proti nekatolíkům.
Lisovčíci všude, kde táhli, loupili, drancovali
a vypalovali města i vesnice - to byl podle
nich boj proti kacířům - nekatolíkům. Ohnivá
řeka plná utrpení nevinných a bezbranných
lidí se blížila k Holešovu. Když se kozácké
vojsko objevilo před branami města, holešovští
radní, i když většinou nekatolíci, požádali Jana
Sarkandra o pomoc. Ten svolal své katolické
ovečky a s monstrancí v rukou vyšel nájezdní-

kům vstříc. A stal se skoro zázrak
- divocí vojáci místo aby skupinku
věřících rozsekali a vrhli se na nechráněný Holešov, zastavili, smekli
čepice, zazpívali s procesím mariánské písně,
pomodlili se a opatrně Holešov objeli, aniž
cokoliv komukoliv udělali - aby hned poté
s divokou zuřivostí vypálili a vyplenili nedaleký
Hulín a další moravská města a vesnice.
Janu Sarkandrovi byli samozřejmě všichni
obyvatelé Holešova, kteří s hrůzou očekávali
smrt nebo alespoň ztrátu majetku, nesmírně
vděčni. To, že zachránil město před vypleněním,
přivedlo ke katolické víře možná víc lidí než
výhrůžky či násilí od zámeckých mušketýrů.
Ale Sarkandrův triumf netrval dlouho.
Za několik týdnů přijeli vojáci poslaní vzbouřenými stavy, Jana Sarkandra zatkli a odvezli
do Olomouce. Zde zasedal stavovský tribunál, který vznesl vůči holešovskému faráři
obvinění ze zemězrady. Byl podezříván, že
během svého pobytu v Čenstochové domluvil
s Poláky vyslání kozáckého vojska na Moravu,
a tudíž je vinen za násilnosti, které zde lisovčíci páchali. Za důkaz proti němu bylo bráno
ušetření Holešova. Soudci chtěli rovněž zjistit,
o čem se Jan Sarkandr domlouval s holešovským pánem Václavem Popelem z Lobkovic
- chtěli od něj získat informace o podílu pána
z Lobkovic na kozáckém nájezdu, aby mohli
obžalovat i jeho.
Jan Sarkandr všechna obvinění proti sobě
popřel a odmítl říci cokoliv z toho, co mu svěřil
pán z Lobkovic, protože byl zpovědníkem
holešovského pána a pro katolického kněze
je prozrazení zpovědního tajemství strašným
hříchem, kterého se Sarkandr nechtěl za žádnou cenu dopustit.
Předním soudcem v jeho případě byl bohužel bystřický pán Bítovský z Bítova - ten měl
se Sarkandrem nevyřízené účty, a proto jej
nešetřil. Jan Sarkandr byl celkem čtyřikrát krutě
mučen. Legenda o jeho mučednictví říká, že
požádal o knihu modliteb, kterou mu věznitelé
dali, ale měl tak zmrzačené a rozbité ruce, že
když si potřeboval v knize otočit list, musel to
udělat jazykem. Pálili mu boky pochodněmi,
a to tak strašlivě, že oheň proděravěl tělo
a byly mu vidět vnitřnosti. Byl ale statečný - jako
snad jediný člověk, o kterém je to prokazatelně
známo, nepodlehl mučení, aby prozradil svým
mučitelům zpovědní tajemství či aby, jak se
tehdy běžně stávalo, jim neřekl to, co chtěli
vědět, i když to nebyla pravda.
Jan Sarkandr na následky krutého mučení
16. března 1620 zemřel. Brzo po jeho smrti
začali lidé nejen na Moravě, ale i v Polsku,
Maďarsku a v Čechách jeho památku uctívat.
V polovině 19. století byl papežem blahoslaven a v roce 1995 svatořečen. Při moderním
historickém bádání se zjistilo, že byl obžalován
a mučen nespravedlivě - lisovčíky na Moravu
skutečně nepozval on, ale přímí vyslanci habsburského císaře.
Sarkandrův soudce, který se asi nejvíc
podepsal na jeho krutém osudu, bystřický
pán Václav Borovský z Bítova, byl nakonec
také potrestán - jako švédského důstojníka ho
zajali císařští vojáci, byl v Brně souzen a mimo
jiné za smrt Jana Sarkandra, kterou soudci
označili za sprostou vraždu, odsouzen k smrti
a popraven.
(Příště Židovské pověsti)
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Mikuláš ztratil plášť, mikuláška sukni...

Dobrosrdečný Mikuláš, děsivý čert i roztomilý andílek byli v minulém
týdnu vzácnými hosty v klubovně zdravotně postižených,
kde se bohatě nadělovalo...

Dva Mikulášové, rej čertů i skupina andělů (ve skutečnosti šlo
o žáky osmých a devátých tříd 2. ZŠ Holešov) nadělovali rovněž
v mateřských školách v Masarykově a Grohově ulici.

Také ve všetulském SVČ TYMY naděloval Mikuláš s andělem a čertem
Do pohádkového světa Mikuláše přenesla v pátek 5. prosince děti
z mateřských škol kouzelná čepička plná hvězdiček. Protože byli kluci
a holky velmi šikovní a splnili všechny úkoly - tančili, sportovali, přenášeli
dárečky, tleskali a zpívali, zazvonily rolničky a přišel pan Mikuláš s nadílkou.
S sebou si přivedl i pomocníčka andělíčka, ale v patách měl i čerta, který
pozoroval děti a řinčel řetězy.
Holky i kluci Mikuláši zazpívali a zatančili a andílek jim rozdal sladkou
nadílku. Děti byly velmi statečné a plné sil, a tak s čertem svedly boj v přetahování. Nejhodnější byly paní učitelky a s čertem si také poradily, i písničku
zazpívaly Mikuláši, a tak i pro ně byla připravena sladká odměna.
V odpoledních hodinách se Mikuláš zastavil udělat radost a odměnit
šikovné děti, které navštěvují kroužky ve SVČ Všetuly.
Pro všechny členy z kroužků TYMY byla připravena nadílka, soutěže
a „diskošou“.
Hanka S.

21. 12. Zvonečkové koledování - od 9 hod. na nám. Dr. E.
Beneše, zpívání koled s dětským folklorním souborem Klásek za
zvuku zvonečků, přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky.

Ve všetulském SVČ Tymy hráli zase prim - jak vidno
z obrázku - právě andělé...

Krásné Vánoce
Rok už ke konci se chýlí,
krajinou zní zvonů hlas,
bude tady každou chvíli,
ten kouzelný Vánoc čas.
Ať spěcháme závějemi
nebo jdeme blátem cest,
vyhledáme mezi všemi
tu, co domů musí vést.
Ať nad dárky u stromečku
zazáří vaše líce
a ať planou na chviličku
tak, jako ty svíce.
Až budete na Silvestra
s přáteli si ťukat,
přejte všem, ať v novém roce
není důvod fňukat.
Za celý kolektiv
zdravotně postižených
Marie Nováková

Kdepak je to moje zlaté mládí?
Vánoční přání
Vánoce prý jsou čaroděj,
co splní každé tajné přání.
Já jenom jedno přání mám,
prozradím vám ho bez
váhání.
Aby byl klid a mír na celé
naší zemi,
aby se všechny děti těšily
a smály,
snad moje přání splní se mi.
Co víc si může člověk přát
jen to,
aby jeden druhého měl
doopravdy rád.
To bych si přála nejvíce,
myslíte, že jsem spadla
z měsíce?
Kdepak, měsíc svítí jenom
v noci,
to lidé mají zemi ve své
moci.
(J. Stratilová, CPS Holešov)

Tuto písničku si můžu jen zazpívat. Dnes už pátý rok žiji v Centru pro seniory a věřte, že toho nelituji. Je to krásný podzim života.
Máme tady různé akce, cvičení s balónky, trénování paměti, kroužek
zpěvu, čtení - kde právě čteme o holešovském zámku a rodu Rottalů,
kinokavárnu.
Každý čtvrtý pátek v měsíci oslavují výročí narozenin oslavenci. Dostanou pohoštění, zavzpomínají na své mládí a zpěváci jim pak zazpívají jejich
oblíbenou písničku. Přijde mezi nás i paní ředitelka Mgr. Bozděchová a paní
Medková z MÚ Holešov. Všem osobně popřejí, je to od nich moc pěkné, že
mají pochopení pro seniory. Také jsme se byli podívat na probíhající opravu
holešovského zámku. Návštěvu nám zařídila JUDr. Pokorná a zámkem nás
provázel pan starosta PaedDr. Janalík. Je dobře, že se holešovská památka
opravuje, a děkujeme všem řemeslníkům, kteří tam pracují.
Na sv. Martina jsme tu měli veselici. K poslechu a tanci hrál pan
Cholasta a přijel i Martin na bílém koni. Pobavili jsme se, zatančili i zazpívali. Také jsme tu měli výstavu ovoce a zeleniny, prodej kalendářů
a 19. listopadu nám zatančily a zazpívaly děti z MŠ Sluníčko.
V prosinci se těšíme na Vánoční posezení s muzikou. Na budově
nám dodělávají nová plastová okna, aby nám nefoukalo do pokojů.
Na každém pokoji máme nové zvonky, a to díky novému vedení. Tak
jsem ráda, že jsem neváhala a šla do takového zařízení, které pečuje
o nás letité a miluje slovíčko nemusím. Můžu jen pečovat a starat se
o své tělo, aby ještě chvíli vydrželo.
Díky celému vedení, sestřičkám a ostatním pracovníkům, že se
o nás tak starají.
Jiřina Stratilová, Centrum pro seniory Holešov
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Další z projektů v 1. ZŠ HOLEŠOV
Kamarádství se rodí z poznání - projekt s tímto názvem právě
ukončujeme v 1. Základní škole Holešov. Na jeho realizaci jsme získali
od Zlínského kraje 40 000 Kč, které jsme použili na organizaci dvoudenního pobytu nově vzniklých kolektivů žáků 6. tříd v malebném prostředí
Hostýnských vrchů. Naším cílem bylo posílit sebevědomí žáků, naučit
je vzájemné spolupráci, vybudovat kamarádské vztahy, a vytvořit tak
bezpečné klima ve třídách. Jako druhá největší škola v okrese z hlediska
počtu žáků si uvědomujeme, že velké množství dětí s sebou nese také
větší riziko některých negativních jevů ve společnosti, jako jsou šikana,
intolerance apod. Proto jsme žákům umožnili navázat přátelství, naučit
se respektovat navzájem, neostýchat se vyjádřit svůj názor a současně
akceptovat jiný, začlenit se do vznikajícího kolektivu, poznat své spolužáky v neformálním prostředí při zábavných aktivitách. Tyto a mnohé
další kompetence budeme i nadále rozvíjet pomocí našeho školního
vzdělávacího programu. Na rusavském soustředění jsme však položili
základy pro další třídní spolupráci a na základě příznivého hodnocení
celého projektu žáky učiteli i rodiči budeme v příštích letech usilovat
o uskutečnění pravidelných „seznamovacích“ akcí tříd jako jednoho
z mnoha způsobů prevence sociálně patologických jevů.
Mgr. Jarmila Růžičková

www.re-max.cz

550 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Prodej
celodřevěné, zateplené chaty. Výměra poz.
1.511 m2, zast. plocha 29 m2 s povolením na rozšíření až na 60 m2. Součástí prodeje je nerez. obytný
přívěs, který umožňuje přespání dalších tří osob.
Vytápění chaty je na tuhá paliva nebo elektřinu.

2 200 000 Kč Tel.: 603 323 111
Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej řadového RD 3+1 v Bystřici pod
Hostýnem-Rychlově. Výměra pozemku
534 m2, obytná plocha 125 m2. Dům je
vytápěn plynem nebo krbovými kamny.

Vánoční koncert v Lucerně
Určitě všichni znáte mezinárodní dětskou nadaci STONOŽKA,
která pomáhá dětem už dlouhých osmnáct let. A právě na její slavnostní narozeniny jsme byli pozváni na Vánoční koncert v Lucerně. Žáci
1. a 3. Základní školy se vypravili v pátek 5. prosince do Prahy. Zájezd
se velmi vydařil, přálo nám pěkné počasí, Praha byla krásně vyzdobená,
Vánoční koncert v Lucerně se setkal s velkou odezvou.
V programu vystupovalo hodně známých zpěváků, například Petr
Vágner, Ewa Farna, celý program moderoval Vojta Kotek. Byl to krásný
kulturní zážitek. Večer nás čekala prohlídka vánoční Prahy, která byla
kouzelná. Pro nás všechny byl páteční den velmi příjemný, na který
budeme rádi vzpomínat.
Naší STONOŽCE blahopřejeme k narozeninám a přejeme hodně
radostných dnů a dalších společných setkání.

Cena na vyžádání Tel.: 603 323 111

1 275 000 Kč Tel.: 604 383 641

Hlinsko pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej RD v Hlinsku pod Hostýnem.
Obytná plocha domu 197 m2, celková výměra poz. 1.112 m2. Dům má dvě bytové
jednotky a je částečně podsklepen.

Tučapy, Prusinovice, Zlínský kraj. Prodej orné půdy o výměře 88.721 m2. Lokalita: Kouta, Stráně, Na Skalách, Horní
Háje (7.015 m2, 21.430 m2, 49.586 m2,
10.690 m2). Prodej i jednotlivě.

1 150 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 585 000 Kč Tel.: 604 383 641

Prusinovice, Zlínský kraj. Prodej bytu
3+1 o výměře 60 m2 po celk. rekonstrukci.
K bytu náleží pergola, zahrádka, kůlna. Byt
má vlastní plyn. kotel i kotel na vodu.

Přílepy, Zlínský kraj. Prodej nemovitosti,
která v minulosti sloužila k podnikání, obor
- restaurace a prodejna. Tyto prostory se
nachází v přízemí a lze je dispozičně upravit
na rodinné bydlení.

Pavlína Očadlíková, 1. ZŠ
Adéla Paštěková, 3. ZŠ

1 482 000 Kč Tel.: 604 383 641

72 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Přílepy, Zlínský kraj. Prodej RD v obci
Přílepy. V domě je plynové topení. Dispoziční řešení 3+1.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej pozemku na
výpadovce z Holešova. Poz. je o rozloze
1.037 m2. Je vhodný jako zahrada a není
územním plán. schválen k výstavbě.

2 370 000 Kč Tel.: 608 759 000

Cena na vyžádání Tel.: 608 759 000

Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového bytu
s lodžií 3+kk o vým. 85 m2, nacházející se ve
zvýšeném přízemí nového cihlového domu.
Bytová jednotka je v osobním vlastnictví.

Chvalčov, Zlínský kraj. Prodej stavebního pozemku o výměře 2.718 m2. Pozemek je možno rozparcelovat na dvě
stavební parcely.

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

Žáci 1. a 3. ZŠ Holešov byli pozváni na koncert do Prahy.
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Středisko volného času DUHA Holešov

Školní 1582, 769 01 Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Středisko volného času
Holešov DUHA nabízí:
rozvrh pravidelné činnosti najdete na internetových stránkách: www. svc-duha.cz nebo
na tel. čísle 573 395 355, e-mail: duha@svc.
duha.cz
MALÉ OHLÉDNUTÍ
Derniéra Duhy
Ve čtvrtek 4. 12. jsme se naposledy sešli
s našimi externisty a kolegy, abychom společně „oslavili“ konec existence našeho střediska.
Letos je to právě 33 požehnaných let. Loučení
bylo příjemné a smutné zároveň. Děkujeme
všem za milé setkání a spolupráci.
Kolektiv pracovníků SVČ Holešov
PŘIPRAVUJEME
Vánoční besídka 9. 12. 2008 od 18.00 hod.
Své schopnosti a dovednosti v tento
večer předvedou členové zájmových útvarů

zdobí více než čtyřicet tisíc světel a na mnoha místech probíhají tradiční vánoční trhy.
Návštěvu Vídně zahájíme prohlídkou centra
rakouské metropole - Hofburg, Michalské
náměstí, Uhelný trh, Příkopy, kostel sv. Petra,
tradiční výstava betlémů, dóm sv. Štěpána,
Korutantská třída, Státní opera, parlament,
radnice a další. Samozřejmostí jsou také trhy
na náměstí Freyung a vánoční vesnička Marie
Terezie. S sebou platný cestovní doklad. Pojištění a vstup do objektů si hradí každý sám.
CENA 470,- Kč.
POZVÁNKA
Moravské děti - Holešovský dětský sbor
S časem adventu a vánočních příprav
se také plní kalendář Moravským dětem.
Koncerty proběhnou:
11. 12. - vánoční koncert s dětským sborem
Plamínek - v kině Svět Holešov

13. 12. - vánoční koncert v evang. kostele
v Prusinovicích
21. 12. - vánoční koncert v Sazovicích
26. 12. - vánoční koncert Holešov
Kromě Vánoc nás čeká náročná příprava
na slavnostní koncert k otevření sálu na zámku
v Holešově, na který chystáme společně s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně Stabat
Mater od Pergolessiho.
ZA KULTUROU
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Neděle 28. prosince 2008
- Adéla ještě nevečeřela
Jedno z největších a nejúspěšnějších
muzikálových představení Slováckého divadla
můžete k svátkům vánočním svým blízkým darovat právě teď. Scéna už odehrála několik velmi úspěšných představení po letošní podzimní
premiéře. Režisér a choreograf Radek Balaš si
k sobě přizval hudebního skladatele Ondřeje
Brouska, a společně tak vytvořili komedii, která
ctí jak filmovou předlohu, tak divadelní prostor.
Představení je již obsazené, přijímáme pouze
náhradníky. Cena - 340,- Kč
ÚSPĚCHY
Projekt na Hájenku
Nestlé Česko s. r. o. vyhlásilo v říjnu
tohoto roku další grantový program na podporu volného času dětí a mládeže, ochranu
životního prostředí a podporu zdravého života.
Této možnosti jsme využili a napsali projekt
na Ekocentrum v zámecké oboře v Holešově.
Náš projekt, který je zaměřen na vybudování
biozahrady za budovou Hájenky a úpravu
jejího bezprostředního okolí v grantovém řízení, uspěl. Proto již od prosince 2008 začínáme s přípravami na realizaci tohoto projektu.
Společnosti Nestlé Česko s. r. o. srdečně
děkujeme.

Holešovský dětský sbor Moravské děti čeká v následujícím období série koncertů.

S. Němčíková

SVČ Holešov. Přijďte si poslechnout a ocenit
jejich talent.
Koncert v kině Svět 11. 12. 2008
od 15.00 hod.
Společný koncert Holešovského dětského sboru, Plamínku a Dětského sboru Uničov
v kině Svět.
Vánoční tradice a jarmark Rožnov pod
Radhoštěm 13. 12. 2008
Pojeďte s námi nakoupit dárečky na velkolepý jarmark do Rožnova pod Radhoštěm, do valašského skanzenu. Cena dospělý
100,- Kč, dítě 50,- Kč, vstupné do areálu si hradí každý sám. Čekají na vás Vánoce na dědině
- adventní a vánoční zvyky, koledy, sváteční
výzdoba, zvykoslovný program, Mikuláši, čerti,
nabídka dárků a tradičních výrobků. Je nutné
se přihlásit ve SVČ Holešov.
Vánoční Vídeň 13. 12. 2008, odjezd z AN
v 7.30 hod.
Ve vánoční Vídni je v této době cítit vánoční atmosféru doslova na každém kroku. Vídeň
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

Hvězdný pozdrav sněžných vloček, mnoho dárků pod stromeček. Nádherné Vánoce a šťastný nový rok 2009
přejí pracovníci SVČ Všetuly TYMY
ZVEME VÁS
13. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod
Radhoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov,
cena: 100,-/dosp., 50,-/dítě, v ceně doprava
a průvodce (zájemci, přihlaste se v kanceláři
TYMY do 5. 12.)
16. - 18. 12. Plyšák pro radost - charitativní
sbírka na náměstí E. Beneše Holešov od 14.00
do 17.00 ve spolupráci s Parlamentem dětí
a mládeže Holešov
21. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Klásek za zvuku zvonečků,
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky.
PŘIPRAVUJEME
17. 1. Sousedská veselice aneb ples Všetuláků - od 19.30
24. 1. Dětský karneval „Z pohádky do pohádky“
21. 2. Countrybál - k tanci a poslechu hraje
skupina TEXAS
NOVÉ KROUŽKY OD LEDNA 2009
MULTI SPORT - pro děti od 10 do 14 let, které
rády sportují a hrají basketbal, házenou, fotbal
a florbal, přijďte si zahrát každý pátek od 15.00
do 16.00
JUDO - pro chlapce od 14 let každý čtvrtek od 14.45 do 15.45 či v pátek od 15.00
do 16.00
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI - pro ženy a dívky,
které chtějí zdravě, zábavně a bezpečně cvičit
na gymnastickém míči
NÁBOR DO FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Do hanáckého folklorního souboru Klásek hledáme kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají
na hudební nástroje - zkoušky souboru bývají
vždy ve středu od 15.30 v TYMY. K nám do souboru zveme i „dospěláky“, kteří by nám chtěli
pomáhat udržovat tradice Holešovska, rádi si
zazpívají a zatancují.
SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme s KENNY - BABY CLUBEM,
který nabízí hlídání v podobě MINIŠKOLIČ-

KY pro děti od 1 roku - hlídání dětí s cíleným
programem - pravidelný pobyt dítěte ve stálém
kolektivu dětí a instruktorek, tříhodinový program
je zaměřený na psychické i fyzické otužení dítěte,
na rozvoj hrubé, jemné motoriky, řeči ve spojení
s hudebními, tanečními a výtvarnými prvky.
Cvičení pro rodiče s dětmi od 2. měsíce zpestření denního režimu dítěte i maminky na mateřské dovolené, získání informací o potřebách,
možnostech a psychomotorickém vývoji dítěte,
vyvážený vývoj dítěte v jednotlivých oblastech vývoje - rozvoj hrubé a jemné motoriky,
řeči, sluchu, zraku, hmatu, rovnováhy, orientačních dovedností i koordinace pohybů,
psychické i fyzické otužení dítěte i rodiče a zlepšení obranyschopnosti organismu.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
„LEDOVÁ PRAHA“ - pátek 30. 1. - neděle
1. 2. 2008
procházky Prahou, královská cesta, prohlídka
muzeí dle výběru dětí, cena: 790,- (v ceně je
doprava, ubytování a placka na MHD)
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
„SNĚŽNOU DOLINOU“ - pondělí 9. 3. - pátek
13. 3. 2009
pro lyžaře i nelyžaře, děti i rodiče s dětmi, ubytování na Trojáku, možnost lyžařského výcviku
s instruktorem, cena: 2.290,-/dítě, 2.690,-/dospělý (v ceně ubytování, doprava, plná penze,
program, pedagogický a zdravotnický dozor,
materiál, odměny). Přihlášky do 20. 12.
POZVÁNKA DO DIVADLA
CARMEN 14. 1. 2009
Opera G. Bizeta v Janáčkově divadle v Brně
o lásce vojáka Josého a nezkrotné španělské
cikánky Carmen. Odjezd v 17.00 z AN Holešov,
cena: 520,-/dospělý, 470,-/důchodci, 410,-/děti,
studenti (přihlášky do 11. 12.)
DRACULA 12. 2. 2009
Děj se odehrává v 15. a 16. století a v současnosti. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje
okolní vojvodství. Dracula je proklet a odsouzen
k věčnému životu a nekonečné touze po krvi.
Cena: 1.190,- (přihlášky do 15. 12.)

Adventní období je spojeno s řadou akcí jak pro děti,
tak pro jejich rodiče.
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MONA LISA 7. 3. 2009
Muzikál představující Monu Lisu jako ženu s velkým srdcem a tvrdou hlavou. V novém muzikálu
v divadle Broadway zazní skladby charismatického zpěváka a skladatele Drupiho. Cena:
990,- (přihlášky do 9. 1. 2009)
OHLÉDNUTÍ
Ježíškovy dílničky v TYMY
S prvními sněhovými vločkami přišla zima a s ní
i předvánoční čas. SVČ Všetuly provonělo jehličí
a na návštěvníky dýchla vánoční atmosféra z ozdobených a rozsvícených stromečků. Adventní
období je spojeno s řadou kulturních akcí v TYMY
jak pro děti a rodiče s dětmi, tak i veřejnost.
Vánoce klepou na dveře a pro malé i velké jsme
připravili výtvarné ateliéry Ježíškovy dílničky.
Děti si vyráběly přáníčka, malované hrnečky,
čerty i andílky a mnoho dalších dárečků.
Ve Všetulích volili Miss Roma
V sobotu 22. 11. se ve SVČ Všetuly uskutečnil již
druhý ročník soutěže Miss Roma. Letos se zúčastnilo 10 děvčat, která soutěžila ve třech disciplínách.
Nejdříve se každá dívka představila a odpověděla
na několik otázek poroty. Ve druhém kole děvčata
zazpívala libovolnou píseň. Zazněly písničky české i romské. Poslední úkol byl taneční. Dívky se
postupně představily se svou vlastní taneční choreografií. Poslední disciplína byla pro všechny přítomné i porotu nejvíce zajímavá. Všichni obdivovali
přirozené taneční pohyby a rytmus u většiny dívek.
Porota ve složení Mgr. Alena Grygerová (ředitelka
3. ZŠ), Eva Miláčková (herečka a dabérka ) a Ruda
Šenkyřík (velký hudebník) neměla vůbec jednoduchou úlohu. Po dlouhém rozhodování nakonec
korunky krásy a šerpy převzaly: Denisa Gáborová,
Natálie Pačajová a Alenka Čonková. Pochvalu
a poděkování si zaslouží také všechna děvčata,
která se zúčastnila. Ve druhé části odpoledne
proběhla také taneční soutěž chlapců. Nejlepšími
tanečníky se stali: Mario Rakaš a Nikolas Gábor.
Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme.
SVČ Všetuly je již třetím rokem zapojeno do projektu Romský asistent. Tento projekt finančně
podporuje KÚ Zlín.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ Všetuly

Miss Roma 2008: první tři nejkrásnější romské dívky spolu
s členy poroty.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na prosinec
BELETRIE
BAUER Jan - Zemřít pro jediného boha: Historický román z počátků českého státu.
DeLILLO Don - Padající muž: Psychologický
román popisující, jak teroristický útok 11. září 2001
v New Yorku ovlivnil životy přímých účastníků.
HARRIS Joanne - Krysařovy střevíce: Nové
setkání s hrdiny bestselleru Čokoláda.
JAMES Syrie - Ztracené memoáry Jane Austenové: Fiktivní příběh o životě slavné anglické
spisovatelky.
KAVUROVÁ Hana - Toxický squat: Syrově upřímná exkurze do světa tvrdých drog.
KOLÁČEK Luboš Y. - Císařovna musí zemřít:
Historický román z období vlády Karla IV. a jeho
ženy Anny Svídnické.
LANDSMANN Ivan - Šestý smysl: Nový román
zúročuje autorovy zkušenosti z někdejšího socialistického Československa, z holandského exilu
i z období po listopadu 1989.
PATOČKA Karel - Území ostnatého drátu: Napínavý špionážní příběh, ve kterém nechybí pohled
na praktiky StB, intriky a zločiny, které mají skrýt
minulost.
PAWLOWSKÁ Halina - Zanzibar aneb První
světový průvodce Haliny Pawlowské: Kniha
vzpomínek, poznatků a postřehů z cest známé
autorky.
PROCHÁZKOVÁ Lenka - Slunce v úplňku: Kniha je
románově zpracovaným příběhem Jana Palacha.
RUSHDIE Salman - Klaun Šalimar: Široce rozklenutý děj nového románu Salmana Rushdieho
zavádí čtenáře do vyprahlých ulic Kalifornie, válečné
Francie a Anglie i pekla náboženského fanatismu.
SIMENON Georges - Maigret. Liberty bar. Maigret v noční Paříži: Komisař Maigret patří k nejznámějším románovým detektivům a jeho další případy
přináší tato kniha.
SMETANA Miloš - Zakázaná láska: Skandální životní příběh Zdeny, dcery Karla Havlíčka Borovského.
STOKER Bram - Hadí zámek: Temná legenda
ožila a krajem se opět šíří strach...
THOMAS Scarlett - Konec pana Y: Gotický
thriller, napínavý příběh o poznání vlastního nitra,
sexuality i lásky.
WALTARI Mika - Zázračný Josef neboli Život
je dobrodružství: Romantický příběh o nalezení
štěstí. Dívka ze zámožné rodiny se setká s chudým studentem psychologie a její život nabere
nečekaný spád.
WU Emily - Peříčko v bouři: Neuvěřitelný příběh,
který autorka prožila jako dítě a dospívající dívka v 60.
a 70. letech 20. století v Mao Ce-tungově Číně.

NAUČNÁ LITERATURA A POPULÁRNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
AMBROS Peter - Život hraný z listu: Kniha
o osudech klavíristky, učitelky hudby a propagátorky díla bratra Gedeona Kleina Elišky Kleinové,
která se narodila v nedalekém Přerově v židovské
rodině.
BÍLEK Jiří - Hádanky naší minulosti. 8: V osmém, posledním díle Hádanek s podtitulem Moudrý
císař s pověstí hlupáka, autor prochází období od
2. poloviny 15. století do konce století 16.
CICCONE Christopher - Život s Madonnou:
Autor, bratr slavné zpěvačky, podává živý a detailní
obraz jejího života.
FIEBAG P.; FIEBAG J. - Tajemství Grálu: Autoři
sledují 3 200 let staré stopy nejtajuplnějšího artefaktu, který kdy na Zemi existoval.
FORWARD S. - Když nám rodiče ničí život:
Nenechte si život řídit rodiči, kteří vám ho záměrně ničí.
JUREWITZ-FREISCHMIDT S. - Vládkyně Louvru: Autorka představuje životní osudy italské
princezny Marie Medicejské a španělské infantky
Anny Rakouské.
LACIKA Ján - 1000 divů Slovenska: Výpravná
obrazová publikace o nejkrásnějších přírodních
a stavebních slovenských památkách.
LAGARDE André - Francouzská literatura 19.
století: Antologie představující francouzskou literaturu od romantismu po symbolismus.
MANDŽUKOVÁ Jarmila - Dělená strava: Užitečné rady, návody, informace a kuchařské recepty
netradičního způsobu stravování.
MOTL Stanislav - Oběti a jejich vrazi: Kniha
o tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům.
ROHÁL Robert, VALÍK Tomáš - Slavné filmové hlášky: Nejlepší hlášky z padesáti českých
filmových komedií od 60. let minulého století až
po současnost.
ROHÁL Robert - Když se osud nemazlí: Příběhy
mediálně známých žen (M. Vančurová, M. Kubišová, R. Rázlová, L. Kozderková, J. Šulcová a další),
jejichž životní peripetie nebyly vždy jen procházkou
růžovým sadem...
TOULKY minulostí světa. 10: Tento díl Toulek je
věnován evropským národním státům, revolučnímu
roku 1848, porevoluční normalizaci, první světové
válce a vzniku moderního světa.
ZÁRUBA Dalibor - Na toulavém kole: Průvodce
po nejkrásnějších cyklistických stezkách Čech
a Moravy. Knižní podoba úspěšného televizního
seriálu s Martinem Dejdarem.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
AWDRY W. A Ch. - O mašince Tomášovi. 2:
Mašinka Tomáš je tu zase se třemi novými příběhy,
které ještě neznáte.
BRAUNOVÁ Petra - Terezománie: Dívčí román, volné pokračování románu Borůvkové léto s Terezou.
ČERNÁ Michaela - O malíři Lukášovi: Tři televizní pohádky, doplněné barevnými fotografiemi.
ČTVRTEK Václav - Hrompac a Tancibůrek: Šest
krátkých příběhů o obru Hrompacovi a mužíčku
Tancibůrkovi, co spolu prožili a vyváděli.
DANIELS Lucy - Opuštěná kobylka: Zvířátka jsou
pro Mandy Hopeovou tím nejdůležitějším na světě.
A v Arše zvířat, proslulé veterinární ordinaci svých
rodičů, nachází neustále nové kamarády.
DEARY Terry - Oxford: Oxford je sice proslulý svými velkolepými věžemi a úctyhodnou univerzitou,
ale děly se tu i docela děsné věci...
DINOSAUŘI: Zajímavá, bohatě ilustrovaná knížka o dinosaurech pro malé zájemce, doplněná
CD-ROMem.
DISNEY Walt - Veselé Vánoce s medvídkem Pú:
Radujte se z kouzla Vánoc společně s medvídkem
Pú a jeho přáteli ze Stokorcového lesa.
FOGDEN E. - Příhody Bořka Stavitele. 1: V této
knížce si můžete přečíst o různých příhodách Bořka
Stavitele a jeho pomocníků.
GEE Joshua - Encyklopedie hrůzy: Děsivá pravda o upírech, přízracích, monstrech a dalších.
HAWKING L.; HAWKING S. - Jirkův tajný klíč
k vesmíru: Kniha se čte jedním dechem a spojuje
v sobě veselé dobrodružství s mnoha pozoruhodnými vědeckými údaji o našem vesmíru.
ISENBERG H. G. - 1000 policejních vozů: Publikace o významných typech a modelech automobilů
sloužících policii na celém světě.
MOUTARDE C. - Nápadník pro šikovné holky:
Knížka obsahující na tisíc a jednu možností, jak prožít báječné okamžiky a přitom se nikdy nenudit.
NIEHAUS Alisha - Piráti, poklady, dobrodružství: Popadněte dýky a mačety a vyrazte s námi
za divokým dobrodružstvím po sedmi mořích.
POŽÁRNÍK Sam: Příběhy požárníka Sama a jeho
kamarádů z Pontypandy.
SPRINGER Nancy - Případ lidumilné levačky:
Enola Holmesová opět zasahuje v novém detektivním příběhu z viktoriánské Anglie.
TROJOVSKÁ Inesa - Předtucha konce: Závěrečný díl fantasy trilogie o rozsáhlé tajuplné říši pod
hladinou moře.
Další knižní novinky na www.mks.holesov.cz nebo
www.knihy.mks.holesov.cz
I.Ž.

Za hojnou účast ve výtvarné soutěži Poštovský panáček a velké množství zdařilých prací
se tentokrát Městská knihovna Holešov rozhodla udělit cenu kolektivní. Děti ze školní družiny
1. ZŠ obdržely krásnou encyklopedii o zvířatech, která jim všem pobyt v družině jistě zpříjemní.
Radost z odměny byla zasloužená.
(lb)
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve 3. ZŠ v Holešově
Vánoční období zahájil v naší škole vánočně laděný Den otevřených dveří, který se
uskutečnil v úterý 2. prosince. Po celý den
přicházeli do školy rodiče žáků, přátelé školy
a další hosté. V doprovodu starších žáků ze
žákovského parlamentu obdivovali vánoční
výzdobu v prostorách školy, bohatý vánoční
jarmark výtvarných a keramických prací žáků,
krásně nazdobené perníčky a adventní věnce.
Vánoční atmosféru dotvářely české vánoční
koledy, které zněly v aule školy. Především rodiče žáků 1. stupně využili možnosti nahlédnout
do tříd na vyučování, prohlédnout si učebny
a další prostory školy.
Na desátou hodinu bylo připraveno v tělocvičně pro mladší kamarády z Mateřské školy
Sluníčko a žáky 1. stupně první vánoční představení. V programu se představili zpěváčci
z dětského pěveckého sboru Plamínek s vá-

nočními koledami, mladší žáci s hrou na flétny,
žáci školní družiny s tanečním vystoupením
a především dramatický kroužek s hudebně
dramatickým vánočním programem. Během
dne vystoupili žáci se svátečním kulturním
programem třikrát. Každé vystoupení bylo jiné,
ale pokaždé velmi pěkné, odměňované velkým
potleskem přítomných.
Součástí odpoledního programu bylo také
sváteční posezení v tělocvičně s malým občerstvením pro rodiče a všechny přítomné. Paní
kuchařky ze školní jídelny připravily vánoční
čaj a voňavé perníčky, které nejen voněly, ale
také všem chutnaly.
Zdařilým Dnem otevřených dveří jsme
ve škole zahájili příjemné předvánoční období.
Další vánoční prezentací žáků školy se staly v sobotu 6. prosince tradiční vánoční trhy
ve městě a 9. prosince benefiční Vánoční kole-

dování, kde vystoupili žáci dramatického kroužku a školní družiny s vánočním programem.
Ve čtvrtek 11. prosince se představí v kině Svět
dětský pěvecký sbor Plamínek se svými hosty
na tradičním již pátém Vánočním koncertu.
Vánoční období ukončíme vstřícnou podporou Tříkrálové sbírky v sobotu 10. ledna,
do které se již přihlásilo 20 žáků školy.
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům
školy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
Dne otevřených dveří, vánočních programech,
žákům za úspěšnou prezentaci školy a také
všem, kteří naše vánoční programy podpořili
svou účastí.
Ze 3. Základní školy přejeme všem krásné
Vánoce plné pohody, radosti a štědrosti, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2009.
Mgr. Alena Grygerová
ředitelka školy

3. Základní školu ovládlo Recyklohraní
Marně přemýšlíte, kam s vysloužilým mobilem? Lámete si hlavu nad tím, co udělat s použitými bateriemi? Naši žáci vědí, že tento odpad
se musí třídit, a proto jej přinášejí k nám do školy.
A proč právě do školy? Protože jsme se zapojili
do projektu na podporu třídění baterií a elektrozařízení s názvem RECYKLOHRANÍ. Celá akce
spočívá ve sběru starých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. V rámci projektu jsme
byli vybaveni sběrnými nádobami, do kterých vše
třídíme. Učíme se tak třídit nebezpečný odpad
a zároveň chránit životní prostředí.
Naši žáci se zhostili tohoto úkolu velmi zodpovědně. Nosí do školy nepotřebné drobné elektrospotřebiče, baterie a akumulátory. Stejně tak
se zapojujeme do zábavných her, soutěží, kvízů

z oblasti třídění a recyklace i výtvarných a fotografických soutěží. Například v pracovních činnostech
jsme vyráběli boxy na použité baterie.
Za nasbírané baterie, drobná elektrozařízení a splněné úkoly získáme body, díky kterým
budeme moci žákům pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Pokud vás
zajímá, jak to všechno funguje, podívejte se na
www.recyklohrani.cz.
Chcete-li i vy udělat něco pro naše životní
prostředí a zároveň pomoci dětem získat body
na nákup odměn, zapojte se do Recyklohraní
s námi. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé
drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem.
Za 3. ZŠ Mgr. Petra Chmelařová

Tak vypadají boxy
na použité baterie.

ŠKOLNÍ HRÁTKY PRO ŽÁČKY DRUŽINÁČKY VE 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Listopadový víkend byl plný her a soutěží.
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Ve dnech 7. 11. - 8. 11. 2008 se uskutečnil
v prostorách 3. ZŠ Holešov v pořadí již druhý
projekt s názvem ŠKOLNÍ HRÁTKY PRO ŽÁČKY
DRUŽINÁČKY. Cílem této akce bylo především
upevnění kamarádských vztahů a schopnosti
spolupráce ve skupině, vytvoření přátelského
a nekonfliktního prostředí, rozvoj komunikačních
dovedností, schopnosti naslouchat jeden druhému
a v neposlední řadě také vybudování si pozitivnějšího vztahu jak k pedagogům, tak i ke škole.
Víkend byl plný her, aktivit a soutěží. Součástí programu byla také návštěva SPŠ MV
v Holešově doplněná preventivním programem
kriminality mládeže. Děti si vyzkoušely prvky
daktyloskopie, nechyběla ani prohlídka ochran-

ných prostředků příslušníků Policie ČR a názorná
ukázka zatýkání nebezpečného pachatele. Vše
dopadlo skvěle. Cíle projektu se nám podařilo
naplnit. Nejen ohlasy dětí, ale i pedagogů vypovídají o příjemně stráveném víkendu. Důkazem
je také přátelská atmosféra, s níž se denně
setkáváme při práci v naší družině.
Touto cestou bych ráda poděkovala paní
ředitelce Mgr. Aleně Grygerové za vstřícnou
pomoc a podporu a především Kpt. Mgr. Petru
Bendovi a Haně Bendové za pomoc při realizaci
projektu. Nesmím opomenout také studenty SPŠ
MV, kteří se na celé akci aktivně podíleli.
Bc. Iveta Dvořáková, 3. ZŠ Holešov
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Rozhovor se Zdeňkem Grygerou nejen o jeho fotbalové kariéře
Fotbalista Zdeněk Grygera je v současné
době zřejmě nejpopulárnějším Holešovanem,
který šíří věhlas tohoto města doma i daleko
za hranicemi. V současné době působí v Juventusu Turín a patří k základním pilířům české
fotbalové reprezentace. V následujícím rozhovoru jsme se jej ptali nejen na sportovní kariéru,
ale zajímalo nás také jeho soukromí.
Už jste se stačili zabydlet v novém
domě v Přílepích? Proč jste si vlastně vybral ke stavbě domu právě Přílepy? Máte
k nim hlubší vztah, tedy kromě toho, že jste
se narodil ve zdejším zámku?
Vzhledem k zahraničnímu angažmá v Itálii
se zabydlujeme postupně. Při volbě stavby rodinného domu rozhodlo velmi pěkné prostředí
v blízkosti Holešova a mé rodiny, krásný výhled
a klid k relaxaci.
V Holešově vás zná asi téměř každý.
Jak se k vám lidé chovají?
Velmi pěkně a přátelsky, nesetkal jsem se
s negativním chováním vůči mé osobě. Rád
se do Holešova vracím a těším se na další
setkání.
Jak vnímáte vlastní popularitu, když
například jdete s rodinou po holešovské
ulici? Je to příjemný pocit, vadí vám zájem
nebo to prostě neřešíte?
Na určitou popularitu už jsem si zvykl,
samozřejmě že ji registruji a vnímám, ale nezneužívám.
Co děláte ve svém volném čase? Máte
kromě fotbalu i jiné koníčky?
Většinu volného času trávím s rodinou,
jinak si rád zahraji tenis nebo v zimě hokej.
Docela rád poslouchám rockovou a popovou
hudbu.
Do ukončení vaší fotbalové kariéry
je sice ještě daleko, už jste ale uvažoval

o tom, co byste chtěl ve fotbalovém důchodu dělat?
Mám určitou představu, co bych chtěl dělat,
ale ještě nejsem plně rozhodnutý. Ještě mám
čas na přemýšlení a správné rozhodnutí.

Například kladenský hokej počítá s Jaromírem Jágrem po ukončení jeho zahraničního angažmá. Chtěl byste i vy zakončit
svoji kariéru v některém z českých klubů?
Kdyby ano, za který klub byste chtěl hrát?
Může se na nějakou vaši pomoc těšit i holešovský fotbal, případně fotbal přílepský,
kde má být konečně vybudováno fotbalové
hřiště?
Po skončení zahraničního angažmá bych
se chtěl vrátit domů, takže na závěr fotbalové
kariéry bych třeba mohl nabídnout své fotbalové
zkušenosti fotbalovému klubu Holešov. Samozřejmě rád pomůžu také fotbalu v Přílepích.
Velmi často sponzorujete různé aktivity. Pokud vím, výrazně jste přispěl do sbírky
na opravu holešovského zámku, naposledy
jsem zaregistroval, že jste zaplatil jedno ze
zastavení poutní cesty spojující Velehrad

INREAL, s.r.o. Kroměříž, Jánská 25
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, tel. 573 398 580, 604 452 091
inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

Prodej
• 7-403 pozemky v Rackové,
3545 m2 a 1308 m2,
cena 420 Kč/m2 a 200 Kč/m2
• 7-419 stav. poz. ve Slavkově
pod Hostýnem, 2064 m2, cena
650 tis. Kč
• 8-101 zahrada v Žeranovicích,
není st. poz., info v RK
• 8-102 bytu 3+1 - novostavba
v Popovicích u Rataj, cena v RK
Pronájem
• 5-110 výr. a sklad. hal v Hulíně
cena v RK, možný i prodej
• 7-121 výr. a sklad. hal v Jankovicích, cena 480,- Kč/m2/rok
• 8-104 byt 3+1 ve 2. NP v RD v Ludslavicích, cena 8.000,- Kč + inkaso
• 8-105 objekt k víceúčelovému využití v Holešově, cena v RK, www.
aukcerealit.eu, 733 642 332

• A-1450 pozemek v Rychlově
603 m2 - 390.000,- Kč
• A-1453 pozemek ve Zlobicích
2384 m2 - 525.000,- Kč
• A-1454 nadstandardní RD 4+1
v Olomouci - 4.850.000,- Kč
• A-1473 pozemek v Chropyni
2854 m2 - 857.000,- Kč
• A-1494 bývalá hospoda v Žeranovicích - 500.000,- Kč
• A-1534 luxusní RD v Trávníku
4+1/3+1 - 6.000.000,- Kč
• A-1535 druž. byt 2+1 v Holešově - 1.000.000,- Kč
• A-1573 RD 2+1 a 5+1 v Hulíně
- 3.500.000,- Kč
• A-1635 RD 4+1, řadový v Kroměříži - 3.950.000,- Kč
• A-1654 RD 2+1 v Jankovicích 300.000,- Kč
• A-1694 pozemek v Přílepích
771 m2 - 1.000,- Kč

Prodej - vyvolávací ceny
• A-1447 penzion s restaurací na
Chvalčově-5.000.000,- Kč
• A-1448 objekt výr. a sklad. charakteru-5.000.000,- Kč

Registrujte se a svou budoucí
nemovitost si vydražte v aukci
na www.aukcerealit.eu

s Hostýnem. Podle čeho si vybíráte projekty, na které přispíváte?
To, co je prospěšné a slouží lidem, rád
podpořím. Také podle toho, k čemu mám určitý
vztah a také důvěru.
Štěstí, talent a píle. To jsou nejspíše
tři základní předpoklady pro to, aby se
z obyčejného kluka stal špičkový fotbalista. Který z těchto tří předpokladů je podle
vás nejdůležitější a čeho se vám dostávalo
nejvíce?
Myslím, že nejdůležitější je píle. Talent
je určitě potřebný, ale bez píle a velkého úsilí
bych to určitě nedotáhl tak daleko. Štěstí je také
potřebné, kolikrát i štěstí rozhodne o kariéře.
Existuje ještě další faktor, který může
ovlivnit špičkového sportovce?
Ano, velmi dobré rodinné zázemí a schopnost být psychicky odolný.
Vzpomenete si ještě na moment, kdy
jste si řekl: mohl bych to dotáhnout až
do reprezentace?
Ten moment nastal v době, kdy jsem hrával stabilně českou ligu a Ligu mistrů za AC
Sparta Praha.
Jaký vztah jste měl ke Karlu Brücknerovi a co říkáte na jeho rakouské angažmá?
Vztah je čistě profesionální. Jeho angažmá
v Rakousku mě překvapilo, ale samozřejmě mu
přeji úspěch a hlavně zdraví.
Jak budete trávit letošní Vánoce?
Se svou rodinou a přáteli v Holešově a Přílepích. Už se těším na naše setkání. V předvánočním čase zdravím všechny čtenáře Holešovska a přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků, do nového roku 2009 hodně zdraví,
úspěchů a vše dobré.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

Sportovní akce ve sportovní
hale 1. ZŠ
Sobota 13. 12. - okresní liga sálového fotbalu, neděle 14. 12.
- turnaj mladších žáků ve fotbale SFK Holešov, sobota 20. 12. celostátní liga sálového fotbalu, neděle 21. 12.- fotbalový turnaj
starších žáků, čtvrtek 25. 12. - turnaj holešovských hospod ve
fotbale, pátek 26.12.- fotbalový turnaj Memoriál Petra Kasaje, sobota 27. 12. - fotbalový turnaj starých pánů Sokol Tučapy, neděle
28. 12.- turnaj přípravek ve fotbale SFK Holešov, pondělí 29. 12.
- turnaj mužů ve florbalu, úterý 30. 12. - turnaj starých pánů ve fotbalu,
sobota 3. 1. 2009 - okresní liga sálového fotbalu, sobota 10. 1.
- turnaj ve florbalu mladších žáků, neděle 11. 1.- SFK Holešov,
turnaj mladších žáků ve fotbalu.

Akciová společnosti Vodní zdroje Holešov
Tovární 1423, 769 01 Holešov,
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici:

soustružník-frézař-montážník.
Požadavky: praxe při práci na soustruhu a fréze,
řidičský průkaz sk. B výhodou.
Firma nabízí zaměstnanecké benefity
(stravenky, příspěvek na penzijní připojištění,
ozdravný program).
Nástup: leden 2009
Kontakt: Petr Šíma, tel., mobil: 573 312 134, 602 504 193
fax.: 573 312 130, e-mail: sima@vzh.cz
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První ročník Mikulášského turnaje O pohár Holešova vyhrál DFK
V předvánoční atmosféře uspořádal 6. prosince Dívčí fotbalový klub
Holešov 1. ročník mezinárodního
halového turnaje v ženské kopané
- Mikulášský turnaj „O pohár Holešova“. Patronát nad touto akcí převzali
starosta města Holešova a senátor
Parlamentu ČR PaedDr. Zdeněk
Janalík a Zdeněk Grygera, holešovský rodák, obránce FC Juventus
Turín a současný reprezentant ČR
v kopané. V hale 1. ZŠ bojovalo
ve dvou skupinách 8 týmů, z toho
6 moravských a dva ze Slovenské
republiky. Utkání probíhala v bojovné, ale velmi korektní atmosféře,
a všechny zápasy velmi dobře řídili
v pozici rozhodčích hráči SFK Holešov Milan Roubalík a Michal Truhlář.
Od začátku byl jasným favoritem
turnaje slovenský celek FC Union
Nové Zámky, který jasně vyhrál svou
skupinu a dominoval svým precizním
kombinačním fotbalem a pěknými
individuálními výkony. Druhou skupinu vyhrál domácí DFK Holešov. Obě
vítězná mužstva se také nakonec
utkala ve finálovém zápase, v němž
domácí tým DFK Holešov nakonec

Hráčka DFK Holešov střílí první branku domácího mužstva na turnaji.
zvítězil 2:1. V nádherném zápase
hrál Holešov proti jasnému favoritovi
bez bázně a 3/4 utkání byly zcela
v jeho režii - v 8. minutě nádherně
skórovala po přihrávce Jablunkové
Hana Samsonková a v 11. minutě
zvýšila překvapivě vedení DFK Míša
Dobroslávková po pěkné spolupráci
s Pechovou. Poslední 4 minuty patřily soupeři - nejdříve po individuální chybě hráčky domácích snížil
na 2:1, avšak závěr zápasu patřil
domácím: s vypětím všech sil uhá-

Další z gólových situací domácích hráček.

jily hráčky Holešova výhru a tímto
výsledkem překvapivě vyhrály celý
turnaj. Nové Zámky nezvládly tento
zápas především kondičně a jejich
výborné individuality se nedokázaly prosadit proti disciplinovanému
výkonu domácích hráček. Oslavy
vítězství domácích byly ve znamení
obrovské únavy děvčat, ale aplaus
haly, zaplněné domácími fanoušky
a fan clubem DFK Holešov, si všichni včetně trenérů řádně vychutnali.
Celek DFK na rozdíl od předcházejícího turnaje podal velmi disciplinovaný a bojovný výkon a jeho
hra gradovala až v závěrečných kolech. Své soupeře předčil výbornou
kondicí, bojovností a koncentrací
v rozhodujících zápasech. Brankářka Hanka Kršňáková kapitulovala pouze z penalty a 1x ve finále
a podala pěkný výkon. V obraně
dominovala Pája Jablunková, která byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka turnaje a získala kromě
poháru hlavní cenu - podepsaný
dres Zdeňka Grygery; dobré výkony
předváděly i další obránkyně - Katka Brezanská, Dominika Stolářová

a zaskakující Míša Dobroslávková.
V útoku dominovala svou dravostí
a výborným držením míče Katka
Bakalíková, přes nemoc hrála dobře
i Hana Samsonková a další útočnice
Lucka Pechová a Andrea Vybíralová. Vítězství bylo dílem celého týmu
a všech členů DFK Holešov.
Celek Holešova tvořily tyto
hráčky: Hana Kršňáková, Vendula
Kuchařová, Pavlína Jablunková,
Dominika Stolářová, Kateřina Brezanská, Lucie Pechová, Michaela
Dobroslávková, Kateřina Bakalíková, Tereza Vybíralová, Hana Samsonková, Andrea Pagáčová, Tereza
Stratilová, Tereza Vymětalová a Silvie Weissová.
Poděkování za bezproblémový průběh turnaje patří hráčkám,
organizátorům, všem sponzorům
tomboly a patronům - městu Holešov a výše zmíněným osobnostem. Příští ročník se bude konat
5. prosince 2009. Na naši akci
zveme všechny příznivce ženské
kopané.
Mgr. Svatava Ságnerová

Volejbalový úspěch studentů Gymnázia Ladislava Jaroše
Studentům Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově se letos podařil husarský kousek. Získali tituly
přeborníků okresu ve volejbale žáků středních škol
a dosáhli tzv. double. V Bystřici pod Hostýnem se
20. 11. 2008 konalo okresní kolo chlapců. Tento turnaj
pořádala SPŠ nábytkářská v krásné městské hale
Sušil. Své síly mezi sebou změřily, stejně jako loni, čtyři
střední školy našeho okresu. Celým turnajem nejlépe
prošli chlapci našeho gymnázia, kteří zvítězili ve všech
zápasech a v pomyslném finále zdolali loňského vítěze
z Gymnázia Kroměříž. Zaslouženě tak získali nejen
prvenství v turnaji, ale i právo postupu do krajského

finále. O tento úspěch se zasloužili tito studenti: Michal
Kvapilík, Daniel Krejčí, Josef Oral, Marek Filandr,
Dalibor Garčár, Radim Chuděj a Jiří Kulda.
Holešovské gymnázium 27. 11. 2008 pořádalo
okresní kolo dívek ve stejné soutěži. Tento turnaj
se hrál jako 12. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera
a přihlásilo se do něj 8 družstev. Naše děvčata si
lehce poradila se svými soupeřkami ve skupině
a probojovala se až do finále. Zde na ně čekalo
stejně jako u chlapců silné družstvo kroměřížského gymnázia. Kamarádi ze školy vytvořili našim
holkám nádhernou, bouřlivou atmosféru, kdy ne-

Úspěšné volejbalové týmy holešovského gymnázia.
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chyběly ani divácké mexické vlny. A tyto domácí
podmínky naše družstvo dokonale využilo a obhájilo loňské prvenství . Děvčata tak budou společně
s chlapci zastupovat náš okres v krajském finále
ve Valašském Meziříčí v příštím roce. Naši školu
reprezentovali: Jitka Červenková, Martina Fuksová,
Iva Hrudíková, Aneta Šandová, Markéta Paseková,
Tereza Streckerová a Šárka Křepelková. Oběma
družstvům děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a držíme palce v kraji!
Mgr. Ivo Janečka
učitel TV na Gymnáziu L. Jaroše Holešov
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Mladí holešovští vzpěrači jsou mistry České republiky
Během roku úspěšně bojovali mladší žáci
oddílu vzpírání TJ Holešov v žákovské lize a svými výkony se probojovali na mistrovství ČR
jednotlivců v žákovském trojboji (trojskok snožmo, hod medicinbalem a trh soupažný), které
proběhlo 22. listopadu v Boskovicích. Současně
proběhlo také finále ligy mladších žáků, do kterého se nominovalo šest nejlepších družstev
ČR. Podle „papírových“ předpokladů měli naši
závodníci šanci na některou z medailí v obou
kategoriích, ale výsledek předčil všechna naše
očekávání.
OBHÁJCE NEZKLAMAL
Nejlepší holešovský závodník Jan Navrátil
obhajoval titul z r. 2007 v kategorii nad 62 kg.
Svým výkonem nezklamal, potvrdil své výsadní
postavení mezi mladšími žáky a dosáhl nejlepšího výkonu celé soutěže. Jako jediný ze
všech závodníků ve všech hm. kategoriích překonal český rekord v trojskoku snožmo (7,0 m)
a hodu medicinbalem (11,1 m), přidal 40 kg v trhu
a ziskem druhého titulu mistra ČR ml. žáků se
rozloučil s touto kategorií.
Za Jendou nechtěl zaostat ani Vojta Buček, napodobil svého kolegu a výkony 5,7 m
v trojskoku, 7,8 m v hodu a 25 kg v trhu zvítězil
v kategorii do 56 kg.
V kategorii do 36 kg soutěžili z SKP Holešov Josef Kolář a Matěj Kabátek. Posledním
nezdařeným pokusem přišel o medaili Jožka,

Jan Navrátil

Družstvo mladých holešovských vzpěračů
se svým trenérem.

když předvedl 5,5 m v trojskoku, hodil 6,9 m,
utrhnul 22 kg a obsadil nepopulární 4. místo.
Protože bude soutěžit v kategorii mladších žáků
i v příštím roce, má motivaci pro zlepšení. Matěj
bojoval, ale na lepší než 6. místo jeho snaha
nestačila.

družstev. Mistrem ČR družstev mladších žáků se
stali domácí závodníci z Boskovic, hned za nimi
se na druhém místě umístila TJ Holešov a třetí
místo obsadil SKV Havířov. Všichni naši závodníci
odjížděli spokojeni, protože každý z nich vybojoval aspoň jednu medaili. Ziskem dvou titulů
mistra ČR a druhým místem v družstvech potvrdili
holešovští závodníci, že patří v r. 2008 mezi trojici
nejlepších klubů mladších žáků v ČR.
Doufáme, že tyto úspěchy přilákají nové
zájemce o tento sport ve věku 10 let a starší, trénujeme v úterý a čtvrtek v tělocvičně
policejní školy (mládež do 13 let hlavně atletické disciplíny), sraz před hlavním vchodem
v 16.30, kontakt p. Kolář, tel.: 737 665 114.

STŘÍBRNÉ DRUŽSTVO
Co se nepovedlo těmto dvěma závodníkům
v kategorii jednotlivců, to si vynahradila celá
naše čtveřice v soutěži družstev. Družstvo TJ
Holešov nastoupilo v sestavě Navrátil, Buček,
Kolář a Kabátek. Již během atletických disciplín
se naše družstvo usadilo na medailových pozicích a po skončení trhu vyhlásili rozhodčí pořadí

Vzpěrači TJ Holešov třetí
v druhé lize
V nabitém kalendáři vzpěračských soutěží proběhlo 8. listopadu v Holešově 3. kolo II. ligy
mužů ve vzpírání - druhé nejvyšší
vzpěračské soutěže. V tělocvičně policejní školy se představily
týmy, které jsou zařazeny do moravské skupiny II. ligy - Třinec,
Příbor, Brno, Nový Hrozenkov,
Zlín a domácí družstvo. Po velmi
vyrovnaných jarních a podzimních
kolech se o umístění rozhodovalo
až v tomto posledním kole, každé
družstvo ještě mohlo vyhrát nebo
být poslední.
Domácí Holešov nastoupil
v sestavě Milan Horák, Radek
Klabal, Daniel Kolář, Milan Švec,
Jarda Navrátil a Tomáš Cetkovský.
Všichni závodníci podali perfektní

zodpovědné výkony a v součtu se
naše družstvo umístilo v tomto kole
na vynikajícím 2. místě. Holešovské závodníky porazil pouze Třinec
se dvěma závodníky na hostování
ze Slovenska.
V hodnocení celého ročníku
II. ligy obsadil Holešov výborné
3. místo, když zvítězil Třinec a druhé
místo obsadil Příbor. Další pořadí:
4. místo Brno, 5. místo Zlín, 6. místo
Nový Hrozenkov. V rámci Zlínského
kraje se stal Holešov nejlepším
družstvem mužů. Všem závodníkům patří poděkování za ochotu
obětovat svůj čas na trénink a soutěže a snahu pomoci týmu. Doufáme, že i v příštím roce budeme
bojovat o přední umístění.
(dk)

Fotbalový turnaj na Štěpána
Štěpánský turnaj v sálové kopané Memoriál Petra Kasaje 2008
se uskuteční v Holešově 26. prosince. Začátek je v 8 hodin ve sportovní hale 1. Základní školy. Turnaje se zúčastní 8 družstev z Holešova,
Přerova, Zlína, ale například i z Bratislavy. Občerstvení zajištěno.

Vzpěračské družstvo Holešova.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Nebylo moc luštitelů, kteří reagovali na fotohádanku z čísla 21/2008.
Na fotografii správně poznali hlavu sochy u restaurace Archa na Novosadech. „Snímek zachycuje sochu sedící ženy v oblasti sídliště Novosady,“
napsali nám v e-mailu Musilovi z Holešova, kteří se stávají výherci
pizzy v Restauraci Kanada. Druhým výhercem, respektive výherkyní se
stává Lenka Václavíková z Kurovic, která si zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky
do kina Svět vylosovaným - Janě
Rezkové z Holešova a Janě Ondruchové z Roštění.
A tady je dnešní hádanka:
poznáte, co to je - a kde stojí část
tohoto sousoší? Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov,
Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci
s Restaurací Kanada ve Zlínské
ulici, Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
(red)

Rozvoz pizzy, jídel
... až do domu ...

Dotazník Holešovska
František Cinciala, holešovský děkan
Vaše životní krédo?
Mám dvě hesla z Písma sv.: „Scio cui credidi“ (Vím, komu jsem uvěřil)
a „Gaudete in Domino semper“ (Radujte se stále v Pánu).
Ke které knize se rád vracíte?
Rád se vracím ke knize mého dětství a jsem rád, že mám i kolekci DVD
Karla Maye: VINNETOU, OLD SHATTERHAND, POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE, VINNETOU RUDÝ GENTLEMAN, VINNETOU
POSLEDNÍ VÝSTŘEL.
Váš oblíbený umělec?
Mám rád umělce Leonarda da Vinciho - dílo „Mona Lisa“, které je vystaveno v Louvru v Paříži, a „Pieta“ v bazilice sv. Petra v Římě, dále
„Poslední večeře“ a další….
Jaký sport vás oslovuje?
Poslední dobou - pohled na fotbal, hokej, moje záliba v létání - paragliding, a taky to moje relaxační horské kolo…
Co máte rád na talíři?
Moje oblíbené jídlo je pstruh na jakýkoliv způsob.
Kde si rád posedíte?
Na prvním místě je to slušné a nekuřácké prostředí s přáteli.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Pracuji každý den s lidmi… Pokud bych mohl být na pustém ostrově skutečně sám, tak bych volil mít horské kolo, papír, tužku a nějakou knihu…

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává 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 1950 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
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
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http:www.holesov.cz.
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Co vás naplní pocitem absolutního
štěstí?
Možná mi mnozí neuvěří, ale pro mne
je to skutečně to ticho, ve kterém naslouchám Bohu...
Z čeho máte největší obavu?
Musím zde přiznat, že díky nedokonalosti lidského vyjádření v dané chvíli
mohou někteří posluchači nepochopit
hloubku předávaného duchovního obsahu, kterým je chci obdarovat…
Ve které historické době byste
chtěl žít?
Rád bych viděl na vlastní oči dobu
13. století a projevy sv. Františka z Assisi, který jako syn bohatého kupce
(dnes bychom řekli úspěšného podnikatele) silně zazářil svým originálním
životem pro tehdejší celý svět.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Za celé mé kněžské putování farnostmi mohu říci, že zde Hostýnské
vrchy jsou pro mne v rámci horské cyklistiky a relaxace se Svatým
Hostýnem nejbližší.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
I když jsem pracoval deset let jako elektronik a nyní jsem knězem, přesto,
kdybych se mohl vrátit k rozhodování, tak bych znovu volil kněžství, abych
mohl lidem přiblížit Boha, který je Láska a chce lidi učinit šťastnými.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Musím přiznat, že zde na zemi je to všechno „relativní“, že zde se mnoho
„skrývá“, jen na věčnosti u posledního soudu to bude všechno odhaleno - jaké
kdo měl úmysly… Dobro bude odměněno a zlo definitivně potrestáno.

