Velká vánoční soutěž o plazmovou televizi a dalších devět hodnotných
cen od společnosti Karhan končí. V dnešním čísle najdete poslední
otázku. Soutěžní kupóny s odpověďmi zasílejte podle pokynů
v pravidlech soutěže nejpozději do 11. prosince.
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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

O čem jednali zastupitelé?
Co vy na to, pane starosto?
V neděli 29. listopadu se sešli na pracovním jednání zastupitelé města Holešova v nových prostorách hudebního klubu ve sklepení zámku. O čem
jste jednali? Co vy na to, pane starosto?
Zvolili jsme tuto formu výjezdního zasedání, abychom oficiálně otevřeli další opravenou část zámku,
prostory pro malé kulturní formy. Využil jsem této
příležitosti a kolegy jsem jako každoročně seznámil
se souhrnem prací na zámku a jejich financování
v letošním roce. Zastupitelé se samozřejmě pravidelně zajímají o postup prací, zúčastňují se kontrolních dnů, informují se
i při jiných příležitostech. Již od roku 2007 však pravidelně na konci roku
rekapitulujeme výčet prací, které se v daném roce vykonaly. V neděli jsme
zároveň diskutovali o perspektivách financování a rekonstrukce dalších částí
zámku. V nejbližším období se bude jednat zejména o dokončení prvního
poschodí, nádvoří a také střechy.
Pokračování na str. 3

Slavnostního přestřižení pásky ve vstupu do nového hudebního
klubu v zámeckém sklepení se zúčastnili téměř všichni členové
holešovského zastupitelstva.

Světelné efekty
v zámeckém klubu.

Bluesový podzimek se uskuteční o víkendu
v novém hudebním klubu zámeckého sklepení.
Podrobnosti na str. 14

AKCE !!!

riérových
Míchání inte barev
a fasádních
- 13 %

BARVY LAKY
U Alberta,
Tovární 31,
HOLEŠOV
Tel.: 777 191 023

O víkendu budou
vánoční trhy
Dvoudenní vánoční trhy pořádá Městské
kulturní středisko Holešov na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Holešově v sobotu 5. a v neděli
6. prosince.
V rámci doprovodného programu se bude
konat od 8.30 a od 10 hodin dětské folklorní
vystoupení, v 16.30 se pak uskuteční pod vánočním stromem sraz čertů a Mikulášů. Se svojí
hudební nadílkou přijde rovněž divadlo Hvizd.
Součástí trhů bude samozřejmě prodej tradičního občerstvení a řemeslných výrobků.
V neděli pak uspořádá Výbor klubu umění
a řemesel od 8 hodin vánoční přehlídku lidových
řemesel a tradic.
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Zámecký plot byl opraven
Mnoho Holešovanů chodí a ještě více jezdí ulicí Partyzánskou zatáčkou od zámku kolem zámeckého parku směrem na Dobrotice či
k zadnímu traktu pivovaru. Několik set metrů dlouhý železný a podezděný
plot parku je v těchto místech nejvýznamnějším, dominantním prvkem,
na který si všichni kolemjdoucí či kolemjedoucí zvykli. A tak mnozí
z nás ani nezaznamenali, že v letošním roce byl tento původně značně
zchátralý, rozpadlý a zrezivělý plot důkladně opravován pracovníky firmy
Rekonstruktiva s.r.o. A tento podzim se už skví, dalo by se říci, že novotou, i když je velmi citlivě a historicky věrně zrekonstruován do podoby,
kterou měl na počátku 20. století. Tak jako celý areál zámku, který se
město Holešov za dohledu orgánů památkové péče rovněž snaží uvést
do stavu odpovídajícího době posledních hrabat z Wrbna.

Opravu a rekonstrukci plotu, jejichž cena dosáhla půl milionu korun,
umožnily dotace získané od Zlínského kraje. Především to byla dotace
ve výši 121 336,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009 z rozpočtu Zlínského
kraje a dále dotace ve výši 60 000,- Kč z Fondu kultury Zlínského kraje.
Obě tyto dotace umožnily našemu městu, aby z letos velmi omezeného
a napjatého rozpočtu nechalo opravit tuto památku, která sice není zvlášť
nápadná, ale vlastně pro všechny návštěvníky přijíždějící sem z východu
či severovýchodu je prvním vjemem, prvním zážitkem z Holešova.
Takže díky krajským prostředkům jsme mohli opět zlepšit tvář Holešova a sami se přesvědčte, že toto zkrásnění stojí za to!
-kb-

Vánoční strom se rozsvítil
Stovky lidí se přišly v neděli navečer podívat na první oficiální
rozsvícení vánočního stromu v Holešově. Hezký adventní čas popřál
všem starosta města Zdeněk Janalík a přesně v pět po odpočítání všech
přítomných stovky žároviček rozsvítil Miroslav Kunc z Firmy EMKA.
Samotný smrk byl uřezán v Tyršově ulici a ukotven na obvyklém místě
na náměstí Dr. E. Beneše.

Pravidla soutěže o 10 věcných cen

Na rozsvícení stromu se přišly podívat stovky lidí.

(1. plazmová televize, 2. mikrosystém, 3. DVD přehrávač, 4. mikrovlnná trouba, 5. žehlička, 6. pánev, 7. sendvičovač, 8. kuchyňská váha,
9. osobní váha, 10. stolní lampa)
1. V číslech Holešovska 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 vyjde vždy zřetelně
označený kupón s otázkou. Odpověď na otázku lze vždy najít v jiné části
Holešovska v inzerátu firmy Karhan.
2. Soutěžící odpověď na otázku vepíší na označené místo do kupónu.
Na kupón rovněž napíší své jméno, příjmení, adresu a telefonický, případně
mailový kontakt. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas s užitím svých
osobních údajů pro účely této soutěže.
3. Kupóny se správnou odpovědí se posílají hromadně v zalepené obálce
na adresu redakce Holešovsko, Městský úřad Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov nebo mohou obálku s odpověďmi předat na podatelnu
Městského úřadu Holešov v ulici Masarykova 628, a to nejpozději do
11. prosince 2009. Rozhodující je razítko podatelny městského úřadu.
4. Do závěrečného slosování bude zařazen ten soutěžící, který pošle minimálně 6 (ze 7 možných) správných odpovědí.
5. Každý soutěžící může poslat pouze jednu obálku s odpověďmi.
6. Slosování se uskuteční za přítomnosti vedoucího odboru školství a kultury,
zástupce redakce Holešovska, právníka města Holešova a zástupce firmy
Karhan. Deset vylosovaných soutěžících bude zveřejněno v posledním
letošním čísle Holešovska, tedy v čísle 23.
7. Nebude-li chtít některý ze soutěžících v případě vylosování být zveřejněn
v novinách, pak tuto skutečnost výrazně vepíše do soutěžního kupónu.
8. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci města Holešova.
9. Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti
není možná.

--------------------------------- soutěžní kupón č. 7 --------------------------------Co letos frčí u firmy Karhan?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Vaše jméno, příjmení, adresa a telefon nebo e-mail:
……………………………………………………………………………………
…………..................................................................................................
Zasláním tohoto kuponu a Vaším podpisem udělujete pořadateli
souhlas s užitím osobních údajů pro účely této soutěže
Kromě stromu zářily také oči těch nejmenších. Nejvíce jich bylo
přímo pod stromem u betléma.
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...................................................................................................................
................................................................................................................
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O čem jednali zastupitelé?

VÝZVA PRO
HOLEŠOVANY!

Co vy na to, pane starosto?

Pokud máte doma nejrůznější artefakty
z dob budování komunismu (obaly od výrobků,
odznaky, dobové plakáty, uniformy Veřejné
bezpečnosti či Lidových milicí, noviny, časopisy,
předměty či výrobky evokující socialismus atd.)
a chcete se jich zbavit, přineste je do Městského muzea na nám. Dr. E. Beneše (kontaktujte
pana Vratislava Brázdila).
(red)

O tom, že houby stále rostou, se
přesvědčil i velitel městské policie Antonín Zalabák. Nadílku na fotografii našel
v minulých dnech nedaleko Holešova.

Pokračování ze str. 1
V každém případě už máme větší část rekonstrukce
za sebou. Po zakoupení zámku jsme si nechali vypočítat
kvalifikovaný odhad, podle něhož má stát rekonstrukce
asi 350 milionů korun. V tuto chvíli je proinvestováno
zhruba 200 milionů korun a mohu konstatovat, že se nyní
držíme spíše pod plánovanou hranicí nákladů.
Musím ještě zdůraznit, že hudební klub čeká oficiální
otevření pro veřejnost a hudebníky v sobotu 5. prosince,
kdy se zde bude konat Bluesový podzimek.
(frs)

Rozsvícení stromu
v Žopích
Osadní výbor Žopy pořádá slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akce se uskuteční
v neděli 6. prosince od 17 hodin dole na návsi.
Doprovodný program obstará vystoupení žáků
ZUŠ Holešov a sboru Banana Vox. Přítomni by
měli být i zástupci města Holešova.
(red)

Nabízím k pronájmu
RD v Přílepích
po celkové rekonstrukci.
K dispozici je plyn, krb, satelit,
připojení na internet, velká zahrada.

Tel. 737 731 761.

Starosta Holešova seznamuje zastupitele a vedoucí odborů městského úřadu v nových
prostorách hudebního klubu s tím, jak pokročila rekonstrukce zámku v průběhu letošního roku.
Foto František Sovadina
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Strategická průmyslová zóna Holešov byla dokončena
Holešov (red) - Projekt vybudování jednoho z největších
rozvojových záměrů ve Zlínském
kraji, kterým je Strategická průmyslová zóna Holešov, dosáhl dalšího
mezníku ve své faktické realizaci.
Termín dokončení základní vnější
infrastruktury plánovaný na konec
listopadu letošního roku se podařilo dodržet a jednotlivé stavby byly
dokončeny.
Samotná výstavba základní
technické a dopravní infrastruktury
byla rozdělena do devíti staveb.
Každá z nich řešila samostatně
konkrétní inženýrské sítě - vodovod, plynovod, komunikace a podobně. Pro zadržování dešťových
vod o objemu až 60 000 krychlových metrů byl vybudován suchý
poldr s regulací nátoku a odtoku.
Stavbaři také vybudovali kanál
dešťových vod. Jde o otevřené
koryto podél jižního okraje průmyslové zóny se zaústěním do
suchého poldru. Byla také posta-

vena zcela nová budova pro meteorologickou stanici, která na území
dnešní zóny působí nepřetržitě již
od roku 1953.
Jako zdroj pitné vody slouží
skupinový vodovod společnosti
VaK Kroměříž. Je vybudováno rovněž rezervní napojení na vodovodní přivaděč Hulín - Holešov. Vodovodní řad Přílepy je zaústěn do
nového vyrovnávacího věžového
vodojemu s objemem 300 krychlových metrů na severovýchodním
okraji zóny. Tento vodojem se stal
dominantou Strategické průmyslové zóny Holešov. Jeho celková
výška činí zhruba 36 metrů, průměr
nádrže pak 11 metrů.
K odvodu odpadních vod
slouží splaškový kanalizační sběrač vedený podél jižního okraje
zóny v souběhu s kanálem dešťových vod. Zaústěn je do čerpací stanice, odkud budou odpadní
vody čerpány výtlačným potrubím
do přívodní kanalizace na čistírnu

Informace o technické a dopravní infrastruktuře: vodovod a kanalizace 5 900 metrů, kanalizace, plynovod 3 000 metrů, elektrické rozvody 4 250 metrů kanál dešťových vod 1 900 metrů,
komunikace 27 600 čtverečních metrů, vnitrokomunikace 24 000
čtverečních metrů, cyklostezky 8 900 čtverečních metrů.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili starosta Holešova
Zdeněk Janalík, představitelé Zlínského kraje, Czechinvestu
a stavební společnosti.

Slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci řady médií. O názory
starosty Holešova se zajímal reportér České televize Josef Kvasnička.
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Na panelu si mohli hosté při slavnostním otevření
prohlédnout maketu zóny.
odpadních vod Holešov. Přívod
plynu do zóny je řešen dvěma samostatnými větvemi ze západního
a východního směru.
Zajímavou stavbou z hlediska životního prostředí je přeložka
koryta potoka Mojena, protékajícího územím budoucí průmyslové
plochy. Mojena byla dříve kvůli letišti částečně skryta v betonových
skružích pod zemí a nyní disponuje
otevřeným korytem s meandry.
Byla rovněž vybudována dvě
nezávislá napojení zóny na telekomunikační síť. První napojení je
z ulice Palackého, druhé z ulice
Tovární. Obě napojení obsahují
jak metalický kabel, tak trubky pro
napojení optiky.
Hlavním dopravním napojením Strategické průmyslové zóny
Holešov je východní trasa s přímou vazbou na připravovanou
silnici R49 a na obchvat silnice
II/490. Okružní křižovatka v místě
napojení, která byla slavnostně
otevřena letos v srpnu, je dostatečně kapacitním řešením. Doprava bude po R49 a obchvatu
II/490 odváděna mimo Holešov.
V souběhu s východní komunikací
zóny je vedena rovněž cyklostezka
o šířce tři metry.
Západní trasa dopravního
napojení je považována pouze za

doplňkovou. Areál budoucí průmyslové zóny v minulosti nebyl
napojen na železniční síť. Investor
ovšem využil skutečnosti, že zóna
leží v těsné blízkosti celostátní železniční trati Kojetín - Valašské
Meziříčí. Přistoupil proto k vybudování vlečky o délce 700 metrů.
Odbočná výhybka z hlavní trati se
nachází v sousedství nákladiště
Všetuly. Použité řešení umožňuje
obsluhu vlečky jednotlivými vozy,
které budou naváženy manipulačními vlaky.
Dále bude v zóně pokračovat
výstavba vnitřní infrastruktury, která souvisí s postupným obsazováním areálu a kdy budou přivedeny
základní inženýrské sítě co nejblíže
k plánovaným pozemkům očekávaných investorů. Ve spolupráci
s agenturou Czechinvest pokračují intenzivní jednání se všemi
potenciálními investory. V současné době je evidováno více než 30
indikativních poptávek od různých
typů investorů s předpokladem, že
alespoň pět zájemců je připraveno
k realizaci konkrétních investičních
záměrů během příštího roku. Atraktivitu zóny zvyšuje i připravovaný
projekt Technologického parku Holešov, který ocení zejména inovační firmy specializující se na oblast
výzkumu a vývoje.

Mezi hosty nechyběli ani holešovští zastupitelé či poslanci Parlamentu ČR.
Fota František Sovadina.
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Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 12. listopadu 2009
Přijaté usnesení č. 131/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Ludmilu Štaudnerovou a Miroslava Kunce.
Přijaté usnesení č. 132/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi ve
složení: Zdeněk Hlobil, Libor Liška a Bc. Jana Slovenčíková.
Přijaté usnesení č. 133/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 12. listopadu 2009.
Přijaté usnesení č. 134/2009. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 135/2009. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Zastupitelstva města Holešova ze
dne 14. září 2009.
Přijaté usnesení č. 136/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5)
a § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
pořízení změny územního plánu
města Holešova na návrh Milady Jakubčíkové, bytem Holešov,
ze dne 12. 10. 2009, spočívající
ve změně funkčního využití pozemků p.č. 750/4, 781/4, 781/5,
781/6, 781/7, 781/8 a 781/17, k.ú.
Všetuly, na plochy výroby se
záměrem výstavby fotovoltaické
elektrárny. Své usnesení podmínilo úhradou nákladů spojených
s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 137. Zastupitelstvo města Holešova zrušilo usnesení Zastupitelstva města Holešova
č. 81/2009 ze dne 15.6.2009, týkající se ukončení platnosti Regulačního plánu části města Holešova
- lokalita Za Kozrálovem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 138/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 6 odst. 5) a § 64
odst. 1) s použitím § 71 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, pořízení změny Regulačního
plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem, spočívající
v ukončení jeho platnosti a předává předložený návrh zadání
změny pořizovateli. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 139/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 1828/1,
ostatní plocha, o výměře cca 20 m2,
k.ú. Dobrotice, dle předloženého

návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 13. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 140/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č.
1962/2, orná půda, o výměře 375
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 13. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 141/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí budovy bez čp/
če na p.č. 1608/7 a pozemku p.č.
1608/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2, k.ú. Holešov,
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 142/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského
pozemku p.č. 647, ostatní plocha,
o výměře cca 15 m2, k.ú. Všetuly,
Luďku a Ludmile Holotíkovým,
bytem Kostelec u Holešova, za
kupní cenu 250 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30.
4. 2010. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 143/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej části městského pozemku
p.č. 1923/3, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2 a části městského
pozemku p.č. 1923/4, trvalý travní
porost, o výměře cca 900 m2, k.ú.
Holešov, Martinu Vránovi, bytem
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené
a (Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 4. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost).
2. prodej části městského pozemku p.č. 1923/3, ostatní plocha, o výměře cca 250 m2 a části
městského pozemku p.č. 1923/4,
trvalý travní porost, o výměře
cca 1000 m2, k.ú. Holešov, Bc.
Jiřímu Půčkovi, bytem Holešov,
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. (Smlouva bude uzavřena v termínu do
30. 4. 2010. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost). Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 144/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských
nemovitostí - budovy čp. 1419
na pozemku p.č. 1851/2, pozemek p.č. 1851/2, zastavěná plocha, o výměře 781 m2 a pozemek
p.č. 1852/21, zahrada, o výměře
1.144 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová.
Termín: 13. 11. 2009.

Přijaté usnesení č. 145/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí částí pozemků
p.č 1801/1, ostatní plocha, silnice,
o výměře určené v GPL 42 m2, p.č.
1828/3, ostatní plocha, o výměře
určené v GPL 120 m2, p.č. 1828/6,
ostatní plocha, o výměře určené
v GPL 916 m2, k.ú. Dobrotice, a pozemků p.č. 439, ostatní plocha,
silnice, o výměře 3.408 m2 a p.č.
477, ostatní plocha, silnice, o výměře 8.923 m2, k.ú. Žopy, z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví města
Holešova. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 146/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. prodej městského pozemku p.č. 1944/1, orná
půda, o výměře 921 m2 a městského pozemku p.č. 1943/13,
orná půda, o výměře 365 m2, EN
consult, s.r.o., Holešov, za kupní
cenu 405 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené a (Smlouva
bude uzavřena v termínu do 30.
4. 2010. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost). 2. prodej městského
pozemku p.č. 1944/2, orná půda,
o výměře cca 1.600 m2 a městského pozemku p.č. 1943/14,
orná půda, o výměře 291 m2, vše
k.ú. Holešov, EN consult, s.r.o.,
Holešov, za kupní cenu 405 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené. (Smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 4. 2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost).
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 147/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí budovy čp.
1409 na ul. Havlíčkova v Holešově
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 148/2009. Zastupitelstvo města Holešova I.
zrušilo usnesení č. 11/2009 ze
dne 23. 2. 2009 na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví České
republiky a II. schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví
České republiky, zastoupené
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, a to pozemku p.č. 1801/2, ostatní plocha,
o výměře 925 m2, k.ú. Dobrotice,
z důvodu opravy komunikace.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 149/2009. Zastupitelstvo města Holešova I. zrušilo usnesení Zastupitelstva města
Holešova č. 51/2008 ze dne 28. 4.
2008 a II. schválilo uzavření kupní
smlouvy s Povodím Moravy, s.p.,
na základě které město Holešov
nabude do vlastnictví oddělený díl
„a“ o výměře 262 m2 od pozemku
p.č. 1817/1 v souvislosti s investiční

akcí „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 150/2009.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí
majetku z vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, tř. T. Bati 21, IČ
70891320, a to pozemky p.č.
451/4 (p.č. 451/1) a p.č. 451/5 (p.č.
451/1), k.ú. Žopy, v souvislosti
s investiční akcí „Holešov - cyklostezka Holešov“. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 151/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví Pozemkového fondu
České republiky, Praha 3, Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ 45797072,
a to pozemků p.č. 358/20 (PK 366)
a p.č. 358/27 (p.č. 358/8), k.ú. Žopy,
v souvislosti s investiční akcí „Holešov - cyklostezka Holešov“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 152/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, a to pozemků p.č. 2001/4 a 2001/5, vše
k.ú. Holešov, z důvodu přípravy
realizace stavby „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 153/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině
Mateřské školy Sluníčko, Holešov,
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž
dle předloženého návrhu a 2. podání žádosti o zápis změn v rejstříku
škol a školských zařízení týkajících
se dodatku č. 4 ke zřizovací listině
této mateřské školy. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 154/2009.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření
města Holešova č. 7/2009 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 155/2009. Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo
na vědomí v souladu s ustanovením
§ 119 odst. 5 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, předloženou zprávu kontrolního výboru o výsledcích
kontrol provedených ve III. čtvrtletí 2009 a II. uložilo Radě města
Holešova projednat přijaté závěry
a doporučení.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ludmila Štaudnerová
ověřovatelka zápisu
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Oznámení
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako
pořizovatel Změny č. 1 regulačního
plánu části města Holešov - lokalita Za Kozrálovem dle § 6 odst. 1
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s § 20
stavebního zákona a v souladu
s § 64 odst. 2 stavebního zákona projednávání návrhu zadání
Změny č. 1 regulačního plánu
části města Holešov - lokalita
Za Kozrálovem.
Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu
15 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce Městského úřadu Holešov, tj. od 25. 11.
2009 do 10. 12. 2009.
Návrh zadání změny regulačního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru
územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov,

pracoviště Tovární 1407, dveře
č. 311. 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 je ukončení platnosti regulačního plánu. Každý může uplatnit
ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění
požadavky na obsah zadání.
Návrh zadání včetně tohoto
oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány. Do 30 dnů od obdržení
návrhu zadání mohou dotčené
orgány uplatnit u pořizovatele
své požadavky na obsah zadání
vyplývající z právních předpisů.
K později uplatněným požadavkům
se nepřihlíží.
Své požadavky podávejte
písemnou formou a zasílejte
na Městský úřad Holešov, odbor
územního plánování a stavebního řádu, Tovární 1407, 769 17
Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu

Záměr pronájmu koupaliště
Město Holešov v souladu s ustanovením § 39, odst.1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronájmu
areálu městského koupaliště v Holešově, Partyzánská ul. - zámek Technickým službám s. r. o. Holešov: minimální nájemné 10.000 Kč ročně s tím, že
město se bude spolupodílet na úhradě energií, zachování stávajícího využití
objektu (koupaliště), předpoklad jiných aktivit v objektu, závazek provozovatele pojistit provoz koupaliště (odpovědnost za škody a úrazy).
Zájemce o pronájem areálu zámeckého koupaliště - vč. bazénu a nebytových prostor - musí podat žádost písemně, a to buď na adresu Městský
úřad, Masarykova č. 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny městského úřadu nejpozději do 9. 12. 2009. Žádost označená heslem „zámecké
koupaliště“ musí obsahovat: řádné označení zájemce (IČ, bankovní spojení,
kontakt), živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku. Pronájem
koupaliště bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Bližší informace o pronájmu areálu koupaliště poskytne odbor
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400,
Ing. Eva Fryčová, nebo Jana Kolářová, tel. 573 521 405.
Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí

Usnesení z 22. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 9. listopadu 2009
Přijaté usnesení č. 373/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit 1. dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Sluníčko,
Holešov, Havlíčkova 1190, okres
Kroměříž, dle předloženého návrhu a 2. podání žádosti o zápis
změn v rejstříku škol a školských
zařízení týkajících se dodatku č. 4
ke zřizovací listině Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Havlíčkova
1190, okres Kroměříž. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM
12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 374/2009.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 9.000 Kč na podporu realizace peer programu
1. Odbornému učilišti a Základní škole praktické Holešov, IČ
47935910, 2. Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774,
a 3.Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Holešově, IČ 64422402.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 375/2009. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory
předchozí souhlas k přijetí daru
v těchto případech: 1/ chodítko
od organizace Fatima Arnhem za
cca 3.000 Kč, 2/ zdravotnické potřeby od firmy Martek MEDICAL,
a.s., Třinec za cca 20.000 Kč, 3/
10.000 Kč od paní Antonie Květákové na aktivizační činnosti seniorů, 4/ zdravotnické potřeby od firmy
Martek Medical, a.s., Třinec za
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3.935,61 Kč. Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto
usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana
Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 376/2009.
Rada města Holešova schválila rozpočtové opatření města
Holešova č. 5/2009 v souladu
s usnesením Zastupitelstva
města Holešova ze dne 15. 6.
2009. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 377/2009. Rada
města Holešova schválila vypsání výběrového řízení k uzavření
rámcové smlouvy na „Zabezpečení provozu a údržby veřejného
osvětlení v Holešově a jeho místních částech“ dle předloženého
návrhu. K podání nabídek budou
osloveny firmy: 1. PROGRES Holešov, spol. s r.o., Holešov, Tučapy 118, 2. Chropyňská strojírna,
a.s., Chropyně, Komenského 75,
3. E.ON ČR, s.r.o., RCDs Otrokovice, Otrokovice, Zlínská 230,
4. Miroslav Kunc - EMKa, Holešov, Masarykova 635, 5. ELTRO
Bystřice p. H., s.r.o., Bystřice pod
Hostýnem, Čs. brigády 109. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 378/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. prodej městského pozemku p.č. 1944/1, orná
půda, o výměře 921 m2 a městského pozemku p.č. 1943/13,
orná půda, o výměře 365 m2,
Bc. Petru Tkadlčíkovi, bytem

Ostrava-Poruba, za kupní cenu
385 Kč/m 2 + náklady s tímto
prodejem spojené a (Smlouva
bude uzavřena v termínu do
30. 4. 2010. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost). 2. prodej městského
pozemku p.č. 1944/2, orná půda,
o výměře cca 1.600 m2 a městského pozemku p.č. 1943/14,
orná půda, o výměře 291 m2, vše
k.ú. Holešov, Mgr. Markétě Ježkové, bytem Holešov, za kupní
cenu 355 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. (Smlouva
bude uzavřena v termínu do
30. 4. 2010. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost). Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 379/2009. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
bezúplatné nabytí budovy čp. 1409
na ul. Havlíčkova v Holešově od
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 12. 11. 2009.
Přijaté usnesení č. 380/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s dopravní zdravotní službou SANITA CAR, s.r.o., IČ 276 650 46, na
užívání městských nebytových
prostor (garáže) v objektu čp.
478 na ul. Sušilova v Holešově,
a to: nájemné za garáž o výměře 44 m2: 8.692 Kč/rok vč. DPH,
energie, napojení na PCOO:

11.996 Kč/rok vč. DPH s účinností od 1. 1. 2010. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 381/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Šárkou Klimkovou, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1 o výměře 53,67
m2, označeného č. 1, v městském
domě čp. 1602 na ul. Novosady
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 382/2009.
Rada města Holešova schválila vyhlášení výběrového řízení
na dodávku výpočetní techniky
a softwaru pro potřebu projektu
„Vzdělávání v eGon Centru Holešov“. V rámci této výzvy budou na základě průzkumu trhu
osloveny firmy: SQC s.r.o., Pod
Rozhlednou 1822, 760 01 ZLÍN 1,
TENO PLUS, s.r.o., tř. 3. května
325, 763 02 Zlín-Malenovice,
AVEX COMPUTER SYSTEMS,
spol. s r. o., Smetanova 2401,
760 01 Zlín, DELCOM - CZ , s.r.o., Kroměříž, Malý Val 1552/9.
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 383/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady
města Holešova ze dne 26. října
2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert v. r.
ověřovatel zápisu
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Žopané si slavnostně otevřeli nový chodník do Holešova

Jindřich Dovrtěl, Soňa Sovadinová a Josef Bláha se ujali slavnostního
aktu přestřižení pásky nového chodníku, který bude zároveň sloužit
jako cyklostezka.
Žopy - Za velkého zájmu obyvatel Žop se v pondělí 16. listopadu uskutečnilo slavnostní otevření
osvětleného chodníku, který spojil
Žopy s Holešovem. Nejen z hojné
účasti, ale i z reakcí občanů bylo
zřejmé, že si této investice místní
velmi váží. Slavnostního přestřižení pásky, které se uskutečnilo
u značky ŽOPY na samém začátku nového chodníku, se ujalo trio
Žopanů, kteří pro tuto obec hodně
udělali. Bývalý předseda osadního výboru Josef Bláha, dlouholetý

kronikář Jindřich Dovrtěl a několikanásobná vítězka bikemaratonu Drásal ve své kategorii Soňa
Sovadinová. Přítomni byli členové
osadního výboru v Žopích, zástupci města a další hosté. Účastníci
se pak zastavili na hřišti, které bylo
osazeno novým osvětlením a doplněno mantinely. Slavnost byla
završena posezením v budově
osadního výboru. Po celou dobu
přítomným vyhrávala dechová
hudba Holešovanka.
(frs)

Den Slabikáře se vydařil
Stalo se již tradicí, že v 1. Základní škole v Holešově se každoročně pořádá akce s názvem
Den Slabikáře. Připravuje se
na období, kdy už by prvňáčci
měli poznat a přečíst písmena
v Živé abecedě, složit z nich slabiky, slova i jednoduché věty. Ten
letošní se uskutečnil dopoledne
11. listopadu 2009. Žáci obou prvních tříd nedočkavě čekali, až budou moci svým rodičům, prarodičům a ostatním přítomným ukázat,
co se během krátké doby ve škole
již naučili. S nadšením předvedli
nejen jak umí zazpívat písničku,
přednést básničku, ale hlavně že
se jim čtení a práce s písmenky
opravdu daří. Sladkou odměnou

Všichni přítomní se pak vydali v doprovodu Holešovanky do budovy
osadního výboru.

za pěkný výkon byla pro každého
žáka čokoládová medaile. Nechyběl ani pamětní list, který jim
tento slavnostní okamžik může
dlouho připomínat. Největší radost
však udělal všem dětem Slabikář,
který převzaly od svých třídních
učitelek. Ten prvňáčkům otevře
cestu k dalším písmenkům, slovům a pěkným příběhům, které
na ně v první třídě čekají. Na žáky
prvních tříd se přišla podívat i ředitelka školy paní Mgr. Jarmila Růžičková a zástupce ředitelky pan
Mgr. Petr Oral. Slavnost se líbila
dětem i rodičům.
Mgr. Otmara Jeřábková,
třídní učitelka 1. B

www.re-max.cz

1 730 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 160 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 3+1 s lodžií po celkové rekonstrukci o výměře 78 m2,
3. patro pan. domu s výtahem. V celém bytě
nové rozvody elektřiny, bodové osvětlení,
nové odpady, rozvody vody, plast. okna.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1 v OV
o výměře 62 m2, 1. patro zrekonstruovaného panel. domu s výtahem. Byt má nová
plastová okna včetně žaluzií a parapetů,
nové vnitřní dveře, lodžii, šatnu a 2 sklepy.

130 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Cena V RK

Tel.: 739 486 444

Holešov, Zlínský kraj. Prodej pozemku v Holešově, lokalita U Letiště o výměře 926 m2.
Pozemek je vedený jako orná půda. Příjezdová komunikace z obou stran asfaltová.

Hulín, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1. Plocha
pozemku 442 m2, zastavěná plocha 83 m2,
užitná plocha 150 m2. Celý dům je podsklepen, k RD náleží garáž, kotelna i prádelna.

1 860 000 Kč Tel.: 739 486 444

1 100 000 Kč Tel.: 731 618 472

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej RD 5+2
v Kroměříži, lokalita Dolní Zahrady.
K domu patří zahrada o výměře 369 m2,
dále zděná hospodářská budova, dílna,
dřevník.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej cihl. bytu 2+1 s balk.
o celk. ploše 52 m2 + 3,4 m2 balkon + 5 m2 sklep. Byt
se nachází ve 3. patře ze 3. Byt je v původním stavu, má prostornou kuchyň a dva průchozí pokoje,
u kterých se dá měnit dispozice. V bytě jsou nové
stupačky, nová přípojka plynu, nové radiátory.

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

www.re-max.cz
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Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Ludslavice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel územního plánu Ludslavice 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 územního plánu Ludslavice v souladu s § 20
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu
30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 20. 11. 2009
do 20. 12. 2009.

Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na odboru
územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311
a na Obecním úřadě Ludslavice.
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 je
stanovení požadavků na zpracování
návrhu územního plánu, zejména
požadavků na rozvoj obce, na plošné a prostorové uspořádání území,
urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a roz-

voj hodnot v území a požadavků
na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Návrh zadání včetně tohoto
oznámení obdrží jednotlivě dotčené
orgány státní správy, sousední obce,
krajský úřad a obec Ludslavice, 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 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

Veřejná vyhláška
Oznámení o veřejném projednání návrhu
opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního
plánu obce Němčice a zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu
obce Němčice.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako 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 v platném znění (stavební
zákon) dále jen stavební zákon oznamujev souladu
s § 20 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - Změna
č. 1 územního plánu obce Němčice, které se
uskuteční dne 4. 1. 2010 v 16.00 hod. na obecním
úřadě v Němčicích.
b) vystavení upraveného a posouzeného
návrhu opatření obecné povahy.
Změna č. 1 územního plánu obce Němčice k veřejnému nahlédnutí v době od
2. 12. 2009 do 4. 1. 2010 včetně.

Do návrhu opatření obecné povahy - Změna
č. 1 územního plánu obce Němčice je možno
nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 309. Do návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Němčice
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách
města Holešova (www.holesov.cz v sekci městský
úřad - Odbor územního plánování a stavebního
řádu) a obce Němčice (www.obec-nemcice.cz).
Předmětem návrhu Změny č.1 územního
plánu obce Němčice je změna funkčního využití
pozemků ZPF - velkovýrobně obhospodařované
na plochu individuálního bydlení v severní části
obce. Tato návrhová plocha bydlení bude přímo
navazovat na stávající plochy bydlení. Jiné požadavky na rozvoj území obce změna územního
plánu neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny
č. 4 územního plánu sídelního útvaru Prusinovice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel změny č. 4 územního plánu obce Prusinovice 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. 4 územního plánu sídelního
útvaru Prusinovice v souladu s § 20 odst. 1 a 2
a § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání změny č. 4 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode
dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 27. 11.
2009 do 27. 12. 2009.
Návrh zadání změny č. 4 je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 a na Obecním
úřadě Prusinovice. 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 změna
systému odkanalizování území obce v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje, změna funkčního využití ploch v zastavě-
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ném i mimo zastavěné území obce, doplnění
regulativů a návrh technické infrastruktury k ploše
výroby na severním okraji obce.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží
jednotlivě dotčené orgány státní správy, sousední
obce, krajský úřad a obec Prusinovice, 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

musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám
a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte písemnou
formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407,
769 01 Holešov. Toto oznámení plní současně
funkci pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu

Ostré střelby v prosinci
Ostré střelby na posádkové střelnici
v Dobroticích v měsíci prosinci. Čt 3. 12. 08:00
- 14:00, Pá 4.12. 07:00 - 12:00, So 5.12., Ne
6.12. nestřílí se, Po 7.12. 08:00 - 16:00, Út
8.12. 08:00 - 15:00, St 9.12. 08:00 - 15:00, Čt
10.12. 07:00 - 15:00, Pá 11.12.08:00 - 12:00
So 12.12. Ne 13.12. nestřílí se, Po 14.12.
08:00 - 16:00, Út 15.12. 07:00 - 15:00, St
16.12. 07:00 - 12:30, Čt 17.12. 07:00 - 14:00,
Pá 18.12. 07:00 - 12:00. Od Soboty 19. 12 až
do 31. 12. se nestřílí.

SERVIS, INZERCE
Práce doma. www. jobdoma.cz
Nabízím k pronájmu RD v Přílepích po celkové
rekonstrukci. K dispozici je plyn, krb, satelit, připojení na internet, velká zahrada. Tel.
737 731 761.
Z důvodu expanze hledám spolupracovníky
pro pobočky v Holešově a Bystřici pod
Hostýnem. Kontakt: 777 709 721
Prodám dětské horské kolo (asi tak pro desetileté dítě) žluté barvy ve velmi dobrém stavu.
Cena dohodou. Tel. 724 105 808.
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Projektům se ve Střední odborné škole Holešov daří
Střední odborná škola Holešov je stejně
jako mnoho dalších škol zapojena do projektů
financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, ale záběr a využití jsou v porovnání
s ostatními velmi široké.
Za zmínku jistě stojí projekt „Let´s go 09“
(Leonardo da Vinci), kdy si pětice žákyň naší
školy mohla v říjnu tři týdny v Berlíně zkoušet, jak probíhá praktická výuka v německých
školách. Jaký přínos měla tato stáž, je možno
vyčíst ze slov samotných účastnic: „Při pobytu
v cizím prostředí jsme ztratily veškeré jazykové,
psychické i sociální zábrany, zlepšily jsme si své
jazykové dovednosti, rozšířily jsme si všeobecné znalosti o Německu, navázaly jsme nové
kontakty, osamostatnily jsme se a do budoucna
uvažujeme o práci v jedné ze zemí EU.“ Další
z projektů, který již běží v rámci programu Comenius, je partnerství se školou z Hennigsdorfu, Berlín - Eduard - Mauer Oberstufenzentrum.
Na začátku prosince nás navštíví delegace 10
žáků a 2 učitelů z této školy. Během dvou let se
uskuteční vzájemné desetidenní pobyty v obou
zemích, které budou přispívat nejen k odstranění jazykových bariér, ale i bariér sociálních
a dovednostních. Doposud proběhlo setkání
našich a německých pedagogů, kteří se podílejí
na projektu.
Třetím projektem, který se podařilo uskutečnit pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, je projekt s názvem SVES, tedy studijní návštěvy odborníků
ve vzdělávání. Jako ředitel školy jsem navštívil
vzdělávací středisko Low Bank Ground Outdoor
Education Centre Conistn ve Velké Británii.
Tématem studijní návštěvy bylo Creative and
inspiring learning out of the classroom (tvořivé

a inspirující vzdělávání mimo třídu). První
vhled do problematiky tématu uvedl
Geoff Cooper, ředitel
LBG Outdoor Education Centre Coniston,
který představil své
vzdělávací středisko, jeho činnost, zaměstnance a aktivity,
které je zde možno
realizovat. Jeho informace byly doplněny
praktickými ukázkami a prohlídkou centra. Velmi podrobné
představení britského
vzdělávacího systému zajistila Shirley
Gornall, školní inJeden z projektů školy v rámci programu Comenius
spektorka. S aktivije partnerství se školou z Hennigsdorfu, Berlín - Eduard - Mauer
tami, které je možno
Oberstufenzentrum.
realizovat v Grizelda
Forest Centr, nás seznámila Tania Crockett, zkoumej), conserve (uchovej) a share (sdílej).
provedla nás celou oblastí s názornými ukázka- Všechna setkání byla velmi příjemná, vedená
mi činností, které žáci, případně rodiny s dětmi s vysokou profesionalitou přednášejících.
Naše škola bude dále pokračovat v aktivimohou vykonávat. Ve vzdělávacím středisku
Cumbria University jsme se zúčastnili vzděláva- tách, které podpoří mobilitu žáků, a bude zvycího semináře, který vedl vysokoškolský učitel, šovat jejich odborné a jazykové kompetence.
Rober Geaves. Důraz byl kladen na hledání Pro zájemce o studium nabízíme informační
pojítek mezi potřebami člověka a ochranou setkání v rámci dne otevřených dveří 4. 12.
přírody. V neposlední řadě musím připomenout 2009. Informace o našich aktivitách také
návštěvu Brantwood, historického domu Johna naleznete na www.soshol.cz.
Ruskina, vědce a literáta, který specifikoval 4
PhDr. Mojmír Šemnický
činnosti, které je důležité při vzdělávání doředitel školy
držovat. Je to discover (objev), explore (pro-
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V Holešově se jednalo o dalších možnostech rozvoje venkova
Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských
regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov
2009 v Holešově. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování
sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva
zemědělství ve prospěch venkova, formulovali
cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli se nad základními
principy politiky pro venkov pro období 2013-2020.

„Celostátní síť pro venkov by měla sloužit
jako platforma pro setkávání, partnerskou diskusi
a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kterým by měl být zachován rovný přístup
bez zvýhodňování některého ze sektorů, resp.
pilířů zemědělské politiky,“ uvedl vrchní ředitel
sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství
Ing. Pavel Sekáč.
Národní konference se zúčastnili nejen zástupci ministerstva zemědělství a jím zřizovaných

Jedním ze záměrů využití prostor holešovského zámku je i pořádání
různých konferencí. Zatím se daří tento úkol plnit, a šířit tak povědomí
o krásných prostorách zámku do celé republiky.

Přítomné účastníky z celé republiky, včetně ministra
pro místní rozvoj, přivítal starosta Holešova
Zdeněk Janalík.

Ukončení podzimní sbírky šatstva
V týdnu od 19. do 23.
října pořádala Charita
Holešov podzimní humanitární sbírku šatstva
pro Diakonii Broumov.
Tato sbírka se opět konala v prostorách budovy
sv. Martina a bezesporu
patřila množstvím nasbíraného materiálu k velmi úspěšným. Lidé přinášeli velké množství
nejrůznějšího oblečení, bot, přikrývek hraček
a jiného materiálu, který naplnil celkem třistasedmdesát banánových i jiných krabic a přes

agentur pro zemědělství a venkov a platební
agentury SZIF, ale také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací, jako je Národní síť místních akčních skupin,
Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora
a Národní observatoř venkova. Konference byla
realizována pod hlavičkou Celostátní sítě pro
venkov a spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
(ts)

osmdesát pytlů. Dárci také přispívali finančně
na úhradu nákladů spojenou s dopravou nasbíraných věcí do Broumova, kde bylo za tímto
účelem odesláno na účet 4 000 Kč.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podzimní sbírku,
a také našim dobrovolnicím, které vše třídily,
skládaly do krabic a pytlů a bez jejichž pomoci
by se sbírka určitě neobešla. Pokud byste měli
zájem zúčastnit se další sbírky šatstva, budete
mít možnost již na jaře příštího roku.
Bc. Michaela Konečná

Z důvodu expanze
společnosti hledáme
1 až 2 spolupracovníky
pro pobočky v Holešově
a v Bystřici pod Hostýnem.
Tel.: 777 709 721

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Vědomosti o drogách jsou mezi občany nízké
Dne 18. listopadu 2009 jednala Komise
drogové problematiky města Holešova za přítomnosti členů ONYX (občanské sdružení zabývající se touto problematikou v regionu Zlínska,
Gahurova 1563/5, 760 01 Zlín, tel. 776 256 510).
Kromě jiného jsme se dozvěděli, že v souvislosti se stoupající drogovou problematikou v ČR
jsou vědomosti občanů velmi slabé.
Proto jsem se rozhodl k problému zveřejněnému v Holešovsku 4/2008 vrátit.
Druhy drog
• kouření je legální droga, zákonem omezena
jen věkem a reklamou.
• alkohol - omezení zákonem viz. zákaz kouření, ale je prvním stupněm k dalším drogám
• heroin, morfin, kodein = zakázaná droga,
aplikovaná čicháním, kouřením a injekcí!!!
• marihuana, hašiš = rostlinná droga aplikovaná
kouřením
• pervitin = bílý prášek aplikovaný šňupáním
a injekcí, současně velmi rozšiřován!!!
• kokain = bílý prášek, aplikovaný čicháním,
šňupáním, kouřením a injekcí!!!
• extáze = bílá, růžová a žlutá tabletka
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• LSD = aplikovaná ústy, formou papírků a injekčně!!!
• těkavé látky = butan, aceton, toluen, éter, čikuli,
chloroform, alkapren jsou aplikované čicháním.
• léky = uklidňující barbituráty - diazepan, analgetika proti bolesti. Důležité je respektovat
lékařský předpis, jinak je možná závislost především u dětí, kde poškozují organismus.
Pozor!!! Drogy používané injekcí jsou nebezpečné přenosem hepatitidy, HIV - AIDS
i jiných chorob. Pozor také na zranění o jehlu
z odhozených injekčních stříkaček!!!
Jak poznáme použití drog
Zpočátku velmi obtížně. Později změnami
chování, nálady, únavou, otupělostí, nechutenstvím, ztrátou zájmu o studium, práci, zábavu,
koníčky, sport, tajné úniky někam…, výrazy
a podobně. V oblasti materiální se jedná o zápach z oděvů, z úst, zbytky, obaly, pomůcky
k aplikaci apod.
Co dělat při zjištění
Zachovat klid, poučení u lékaře, speciálních psychologů, pracovníků v oblasti drog,

psychologů škol (Holešov, Kroměříž, Zlín),
na základě konzultací stanovit postupy. Zde
apeluji na rodiče, pedagogy, partnery, kamarády, cvičitele, trenéry - nenechte tyto lidi padnout
bez pomoci.
Pozor! Současný vývoj směřuje k:
- nárůstu drog proti alkoholu
- nárůstu kriminality uživatelů drog (peníze,
krádeže…)
- nárůst dopravních nehod s dopady nejen pro
aktéry samotné, ale i jiné účastníky silničního
provozu,
- nárůstu rodinných rozvratů, násilí
- kolapsům ve sportovní činnosti - úmrtí, vyloučení ze sportu (vztahy drogy a doping =
vyloučení ).
Závěr
Omezení ve škole, problém možnosti získání, držení řidičských oprávnění, povolení
držení zbraní a problém práce vůbec. Co se
spolupracovníkem, na nějž není spolehnutí.
Například pracovníci v kultuře, herci, zpěváci,
pracovníci v TV, ale například i v politice.
Mgr. Karel Dočkal, člen komise
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V restauraci U Miloša se konala beseda přílepských seniorů
V pátek 13. listopadu 2009
zaplnilo sál přílepské restaurace
„U Miloša“ na 70 místních seniorů
starších 65 let. K tradiční společné
besedě je pozvalo obecní zastupitelstvo, které pro ně opět připravilo
pohoštění a bohatý program. Po přivítání a úvodním slovu starosty obce
Rudolfa Solaře se ujal mikrofonu
Zdeněk Němec, dlouholetý člen
zastupitelstva a bývalý kronikář,
který zavzpomínal na staré časy
a přiblížil starším občanům dnešní
Přílepy. Z jeho vystoupení stojí za
zmínku stav obyvatelstva dnešních
dynamicky se rozvíjejících Přílep.
Obec měla ke dni konání besedy
333 čísel popisných s 920 obyvateli. Nejstarším občanem, v našem
případě občankou, je devadesátiletá paní Otýlie Macháčková a nejmladším občánkem „slečna“ Kamila
Sovadinová, která se narodila před

šestnácti dny. Paní Macháčková
obdržela od starosty květinu a srdečné přání zdravíčka do dalších
let. Na otázku, jaký má recept na
dlouhověkost, odpověděla: „Recept
neznám, ale ráda si dám každý den
malou štamprličku dobré slivovice.“
Stejné přání bylo adresováno také
ostatním přítomným seniorům. Kromě zmíněného přání nezapomněl
starosta všem poděkovat za celoživotní dílo, výchovu nastupujících
generací a také za práci a zásluhy
na dnešní podobě Přílep.
Po proslovech už následoval
kulturní program. Babičkám a dědouškům zazpívaly pod vedením
svých učitelek děti z mateřské školy
pásmo písniček o ročních obdobích
a mezi diváky nechyběli ani rodiče
a starší sourozenci dětí. „Malošky“
na pódiu pak vystřídaly starší děti
z místní základní školy, které po-

Známé lidové písničky si zazpívali postupně všichni přítomní.

Tradičně přicházejí před přílepské seniory s kulturním programem
děti ze základní i mateřské školy.
těšily celý sál veselou operetkou
„O Červené karkulce“. Všechny
mladé pěvce vybavily maminky
krásnými kostýmy a za jejich výkon
by se nemuseli stydět ani v opeře.
Připomínkou lidových tradic,
na které si jistě mnozí senioři z dětství pamatují, bylo vystoupení dětského folklorního souboru Zrníčko
z Holešova. Jejich milé krojované
vystoupení připomnělo prastaré
zpívánky, říkadla a zvyky z krajiny
Hané.
Po chutné večeři pokračovalo
odpoledne volnou sousedskou besedou při skleničce dobrého vína,
kdy mohli všichni zavzpomínat na
dávné časy nebo na kamarády, známé či sousedy, kterým zdravotní
stav či odloučení nedovolily účast
na besedě. K poslechu a pro ty odvážnější i k tanci hrála po celý večer

kapela AZ Aleše Ctibora. Nechyběl
ani veselý zpěv, jelikož ke zpěvu
těch známějších lidových písniček
se postupně přidávali všichni.
V pozdějších večerních hodinách se rozešli domů poslední spokojení hosté a všichni si jistě odnesli
dobrý pocit z příjemně stráveného
času ve společnosti těch, se kterými
vyrůstali, pracovali, potkávali se na
třídních schůzkách svých potomků
nebo si navzájem pomáhali. Prostě
ve společnosti těch, kteří celý svůj
život nebo alespoň jeho část prožili
jako sousedé v jedné malebné obci
na úpatí Hostýnských vrchů.
Závěrem patří poděkovat
všem, kteří besedu připravili nebo se
na ní jakkoliv podíleli a popřát pevné
zdraví do dalších let nejen seniorům,
ale všem občanům Přílep.
Miroslav Sovadina

Asistenční centrum pomáhá ženám začít s podnikáním
Asistenční centrum pro podporu podnikání
žen ve Zlíně pomáhá ženám začít s podnikáním
a nově se sladěním rodinného a profesního života.
Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně v období
od 1. září 2009 do 31. srpna 2011 realizuje projekt:
„Asistenční centrum pro podporu podnikání žen
ve Zlíně“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost díky
finanční podpoře z Evropského sociálního fondu
EU a státního rozpočtu České republiky.
Globálním cílem dvouletého projektu je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných
příležitostí na trhu práce a vytvoření podmínek
pro soulad rodinného a pracovního života. Podle
průzkumů v evropských zemích včetně České
republiky je totiž sladění práce a rodiny jednou
z největších bariér pro úspěšné podnikání žen
(tato čísla v různých průzkumech oscilují od 23 %
do 45 %; ženy většinou zakládají podniky ve věku
od 30 do 50 let, kdy již jsou vdané a mají děti).
Specifickými cíli projektu jsou:
• podpora žen vstupujících do podnikání pomocí
odstraňování bariér, které jim brání v účasti na trhu
práce
• podpora již podnikajících žen prostřednictvím
cílených opatření pro slaďování rodinného a pracovního života
• podpora již podnikajících žen, které podnikají
v oblasti péče o děti.
Asistenční centrum pro podporu podnikání žen
ve Zlíně při Obchodní a hospodářské komoře ve Zlíně poskytuje tyto služby: individuální poradenství
při přípravě podnikatelského záměru a podnika-

telského plánu, individuální poradenství při vstupu
do podnikání včetně odborných konzultací (daňové,
právní aj.), individuální poradenství včetně coachingu v oblasti slaďování pracovního a rodinného
života, pořádání odborných seminářů a workshopů.

Hlavním rysem Asistenčního centra je individuální přístup, soustavný kontakt a zohlednění specifických problémů i potřeb podnikatelek.
„Asistenční centrum pro podporu podnikání žen
ve Zlíně“ je k dispozici v prostorách Obchodní
a hospodářské komory, 23. budova svitovského
areálu - Vavrečkova 5262.
Veškeré služby poskytované „Asistenčním
centrem pro podporu podnikání žen ve Zlíně“ jsou
ZDARMA. V rámci projektu „Asistenční centrum pro
podporu podnikání žen ve Zlíně“ ženám nabízíme
také doprovodná opatření:
• příspěvek na péči o dítě, a to po dobu účasti
na semináři. V praxi to znamená, že ženy, které
nemají kam umístit dítě či děti po dobu konání
semináře či workshopu, mají možnost dítě či děti
umístit do komerčního zařízení poskytujícího služby
v oblasti péče o děti a poplatek za umístění dítěte
či děti jim bude proplacen z projektu

• příspěvek na veřejnou dopravu. Ženám, které se
účastní seminářů či workshopů, bude proplaceno
cestovné ve výši odpovídající nejkratší cestě z místa
bydliště do místa realizace semináře a zpět.
Partnerem projektu je Regionální klub Zlín
Moravské asociace podnikatelek a manažerek
(MAPM), se kterým Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně úspěšně spolupracuje již několik
let. V oblasti podpory podnikání žen patří Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně společně
s brněnskou obchodní komorou k nejaktivnějším
komorám v České republice. V období 2005 - 2008
byly obě obchodní komory zapojeny do projektu
financovaného v rámci iniciativy EU EQUAL: ASISTENČNÍ CENTRA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ
ŽEN A SNÍŽENÍ RIZIK NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ,
jehož hlavním partnerem byla MAPM a spolupráce
pokračuje i v současnosti.
Asistenční centrum ve Zlíně bylo pozitivně
vnímáno nejen klientkami, ale také ze strany Zlínského kraje, úřadu práce, živnostenského úřadu
a Českého svazu žen. Oceněním výsledků práce
centra bylo přidělení dotace Zlínského kraje na pokračování provozu v období od 1. července 2008
do 30. dubna 2009.
Ing. Rita Lečbychová, CSc., ředitelka Obchodní
a hospodářské komory ve Zlíně
Vedoucí projektu
Tel.: 573 776 001,
e-mail: rita.lecbychova@ohkzlin.cz
Ing. Romana Keglerová, konzultantka Asistenčního centra pro podporu podnikání žen ve Zlíně
Tel.: 573 776 004,
e-mail: romana.keglerova@ohkzlin.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Lucie Petranová - Rudoltice
Pavel Antl - Rudoltice

Kristýna Žáková - Zlín
Pavel Kováč - Zlín

Simona Šišková - Prusinovice
Martin Novák - Prusinovice

Ivana Dvořáková - Kojetín
Jan Filipík - Roštění

Ludmila Foukalová - Holešov
Martin Benda - Holešov

Lenka Nedbalová - Prusinovice
Ondřej Berger - Černotín

Ivana Stoklasová - Prusinovice
Milan Orlita - Buchlovice

Lucie Málková - Martinice
Lukáš Hala - Zlín

Lenka Bartošková - Prusinovice
Alois Barot - Prusinovice

Vendula Sehnalová - Trutnov
Milan Kovář - Trutnov

Jitka Peprníčková - Zlín
David Voltner - Holešov

Michaela Juráňová - Mysločovice
Pavel Volný - Mysločovice

Romana Lajdová - Holešov
Antonín Kubík - Krnov

Žaneta Janíková - Luhačovice
Martin Sloboda - Luhačovice

Ivana Kuldová - Martinice
Roman Stískal - Martinice

Ivana Zlámalíková - Holešov
Roman Malošík - Zahnašovice

Jarmila Kuklová - Holešov
Vincenc Vaculík - Holešov

Vlasta Juráňová - Racková
Marek Páleníček - Racková

Petra Števanková - Holešov
David Martinec - Holešov

Jarmila Klabačková - Sazovice
Zdeněk Vyňuchal - Žeranovice

Eva Dědičová - Holešov
Rudolf Mana - Holešov

Hana Matulová - Žeranovice
Tomáš Tomanec - Žeranovice

Jana Talachová - Bystřice pod
Hostýnem
Ondřej Sýkora - Příbor

SŇATKY

Petra Olšáková - Kroměříž
Josef Fuksa - Rymice
Jarmila Onderková - Rymice
Jaroslav Vymětal - Míškovice
Sylvie Ballová - Hulín
Martin Šustr - Hulín
Nikola Krejčí - Holešov
Jiří Štopl - Holešov
Tereza Krátká - Fryšták
Martin Barták - Hulín
Lada Hlobilová - Holešov
Igor Kvita - Vsetín
Pavel Frodl - Holešov
Andrea Mozolová - Valašské Meziříčí
Silvie Kouřilová - Martinice
Jan Kühnert - Bystřice pod Hostýnem
Marcela Matyášová - Holešov
Vladimír Hudousek - Kostelec nad
Orlicí
Zuzana Doležalová - Kostelec
u Holešova
Michal Šimčík - Kostelec u Hol.
Jana Kováčová - Holešov
Ondřej Škrla - Holešov
Alena Konečná - Holešov
Vít Bartoš - Jimramov
Marcela Mališková - Žeranovice
Jaromír Linhart - Žeranovice
Olga Rumplíková - Bystřice pod
Hostýnem
Ladislav Lučan - Domaželice
Kateřina Zámečníková - Otrokovice
Daniel Blahut - Olomouc
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Eliška Nejedlá - Lukoveček
Jan Svoboda - Mokrá - Horákov
Jana Bakalíková - Holešov
Danyel Detlef Schmitz - Německo
Simona Adámková - Holešov
František Vaculík - Holešov
Kateřina Strachotová - Martinice
Petr Horák - Martinice
Lenka Grajcarová - Holešov
David Svoboda - Kostelec u Holešova
Jana Sklenářová - Pacetluky
Zbyněk Diatka - Pacetluky
Markéta Fiurášková - Holešov
Miloslav Münster - Holešov
Naděžda Baďurová - Bořenovice
Pavel Ševeček - Bořenovice
Radka Mazánková - Hulín
Michal Trchalík - Holešov
Michaela Marková - Holešov
Jaroslav Chytílek - Holešov
Hana Kolářová - Zlín
Jan Hardubej - Zlín
Renata Skopalová - Vítonice
Robert Novák - Býškovice
Ilona Ježíková - Přerov
Zdeněk Fryštacký - Zlín
Jarmila Šenkyříková - Holešov
Radek Sklenář - Kostelec u Holešova
Marcela Dvořáková - Němčice
Martin Ležák - Kostelec u Hol.
Kateřina Dovrtělová - Holešov
Tomáš Soldán - Holešov

NAROZENÍ
Adéla Stiborová - Holešov
Ema Veverková - Holešov
Filip Daníček - Holešov
Šimon Třetina - Holešov, č. Žopy
David Telecký - Holešov
Michaela Doleželová - Holešov
Natálie Marková - Holešov
Ludmila Karhanová - Holešov
Václav Olivík - Holešov
Vendula Konečná - Holešov
Kateřina Černíčková - Holešov
Matěj Šticha - Holešov
Marek Teplíček - Holešov
Lucie Petrželová - Holešov,
č. Količín
Adam Petržela - Holešov,
č. Količín
Daniel Hlaváč - Holešov
Michal Steiger - Holešov
Sára Jana Smýkalová - Holešov,
č. Žopy
Matouš Bíbr - Holešov
Eliška Štěbrová - Holešov
Anette Hasilíková - Holešov
Klaudie Grygerová- Holešov
Patrik Dohnal - Holešov
Barbora Vyňuchalová - Holešov
Lucie Vybíralová - Holešov
Tomáš Michalec - Holešov
Martin Rakaš - Holešov
Isabel Rohovská - Holešov
Elen Mlčáková - Holešov
Natálie Doleželová - Holešov
Michal Klůj - Holešov
Štěpán Kasala - Holešov
Alex Mikula - Holešov
Oliver Hustin - Holešov
Monika Kubešová - Holešov
Ondřej Sladký - Holešov
Marek Piska - Holešov
David Bezděk - Holešov
Karolína Novotná - Holešov
Barbora Vaňková - Holešov
Šimon Sanétrník - Holešov
Kamila Staňková - Holešov
Olivia Paštěková - Holešov
Zuzana Mikulíková - Holešov
Vojtěch Dědičík - Holešov
Ján Daniel - Holešov

JUBILANTI
Srpen 2009
Marie Zapletalová - Holešov,
č. Količín

Emilie Kočová - Holešov
Růžena Přikrylová - Holešov
Marie Maňasová - Holešov
Bedřiška Brázdilová - Holešov
Vlastimila Slavotínková - Holešov
Jarmila Hejníková - Holešov
Věra Konečná - Holešov
Božena Provazníková - Holešov
Marie Mičolová - Holešov
Helena Hyánková - Holešov
Vlasta Molíková - Holešov
Marie Došlíková - Holešov
Marie Vlasáková - Holešov
Marie Dudová - Holešov, č. Žopy
Ludmila Koštialová - Holešov
Anna Navrátilová - Holešov
Irena Zimmermannová - Holešov
Marta Chaloupková - Holešov
Jiřina Abšnajdrová - Holešov
Září 2009
Josef Ponížil - Holešov, č. Žopy
Antonín Konečný - Holešov
Anna Diatková - Holešov
Marta Trhlíková - Holešov,
č. Tučapy
Vojtěcha Dostálová - Holešov
Milena Hlaváčová - Holešov
Jenovéfa Dusíková - Holešov
Františka Šmakalová - Holešov
Libuše Pokusová - Holešov
Marie Holujová - Holešov
Milada Douchová - Holešov
Miloslav Valenta - Holešov
Marie Francová - Holešov
Hilda Colová - Holešov
Olga Zálešáková - Holešov
Olga Prusenovská - Holešov
Marie Becherová - Holešov
Miroslav Vyhnálek - Holešov
Drahomíra Riemerová - Holešov
Věroslava Chytílková - Holešov
Jarmila Grebíková - Holešov
Anděla Pospíšilová - Holešov
Vlasta Trhlíková - Holešov
Ludmila Radoňová - Holešov
Říjen 2009
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Zdenka Daňková - Holešov
Marie Drozdková - Holešov
Anežka Kovářová - Holešov
Pavla Dvořáková - Holešov
Vlasta Kubešová - Holešov
Ludmila Fuksová - Holešov,
č. Žopy
Vlasta Pištěková - Holešov
Božena Jančarová - Holešov
Antonín Nášel - Holešov
Marie Válková - Holešov
Jozefa Belzová - Holešov
Zdeněk Doseděl - Holešov
Libuše Dvořáková - Holešov
František Šálek - Holešov,
č. Količín
Růžena Šálková - Holešov,
č. Količín
Marie Gahurová - Holešov
Ivanka Hanzlíková - Holešov
Jaroslav Pavelka - Holešov
Listopad 2009
Marie Mičková - Holešov
Vlasta Slavíková - Holešov,
č. Žopy
(Pokračování na str. 20)
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Bojovník může podlehnout, v naší paměti a historii města zůstává…
Koloběh života nás vede určeným obdobím a nikdo se nedokáže jeho pravidlům vzepřít.
A tak také utichlo statečné a nesmírně aktivní
srdce Miroslava Neumanna. Jedné z nejvýznamnějších osobností 20. století našeho města
- vlastence, aktivního bojovníka proti nacismu,
politického vězně, junáka, spisovatele, neúnavného propagátora historie partyzánského hnutí
a odboje v našem regionu, ale i dalších událostí souvisejících s našimi dějinami, nositele
mnoha vysokých československých, českých,
sovětských a ruských vyznamenání a čestného
občana města Holešova. Samozřejmě také
milujícího otce rodiny, manžela a skromného
čestného člověka.
V úvodu jedné své práce napsal: „Uzavírám svou soutěžní práci s nostalgickým ohlédnutím za uplynulými léty a také s pocitem obavy,
zda jsme v našem regionu udělali vše, co
bylo v našich silách pro osvobození vlasti.
Když na tuto pohnutou dobu vzpomínám, před
očima mi defilují tváře partyzánů, pasekářů
i dalších účastníků odboje, kteří byli za svou
ilegální činnost nacisty popraveni, vězněni nebo
se dnešních dnů už nedožili. Padli, abychom
mohli žít, a dokázali posunout štafetu svobody,
demokracie a tradic opět o kus dál. Neustále
se zamýšlím nad tím, zda jsme udělali kus
poctivé práce nebo zda jsme zaostali za svými
tehdejšími předsevzetími a ideály. Jsem však
přesvědčen, že občané našeho regionu jako
celek nezklamali a položili pevné základy budoucnosti našeho státního zřízení. To ostatní
záleží už na příslušnících mladších generací,
aby v naší práci pokračovali a dokázali, že
podstoupené oběti nebyly nadarmo.“

Je třeba říci, že Miroslav Neumann skutečně neprožil svůj život nadarmo. Bojoval
s nacisty a banderovci, čestně přežil a vydržel komunistické věznění a následné represe,
dokázal popularizovat a připomínat důležité
okamžiky naší historie a předávat své zkušenosti a poznatky dalším generacím. Jeho život

v Brně a pracoval v restauraci u svého otce.
Od roku 1942 byl aktivním ilegálním odbojovým
pracovníkem (Zelený kádr, TVCO, Partyzánská
skupina J. Žižky aj.). V letech 1948-51 byl
vězněn za údajnou protistátní činnost a po propuštění pracoval v OSP Holešov. Od roku 1965
mohl publikovat a zpracoval řadu hodnotných
prací popisujících odboj v našem regionu (Zrádci a hrdinové, Byla kdysi válka, Krvavé
Velikonoce, Ve stínu hákového
kříže, ale např. i Vzpomínky
na Jana z Víckova a třicetiletou
válku). Spolupracoval s Českou televizí při natočení seriálů
„Legenda o živých mrtvých“
a „Muž, který nesmí zemřít“.
Pomáhal publikovat bystřickému spisovateli P. Hejcmanovi
v 70. letech při jeho perzekuci
a takřka do svých posledních
dnů besedoval se studenty
a žáky škol v regionu o době
protinacistického odboje.
Miroslav Neumann odešel náhle 24. listopadu 2009
a rozloučení s ním proběhne
Miroslav Neumann na jedné z besed spolu
v kostele Nanebevzetí P. Marie
s Karlem Bednaříkem.
3. prosince ve 14.30 hodin.
byl plodný a aktivní. Ostatně první svazeček Jeho elán, odvaha, vlastenectví a čestnost ať
populární Knihovničky Holešovska patří mu - nám jsou vzorem. Jistě všichni, kteří měli čest
v roce 1998 vydalo město jeho Kroniku žhavých se s M. Neumannem setkat, na něj nezapodnů - Historii Tajné vojenské a civilní organizace menou…
Holešov (TVCO).
Miroslav Neumann se narodil 3. června
S úctou Rudolf Seifert,
1921 v Holešově, absolvoval Hotelovou školu
místostarosta

Pozvánka na

slavnostní koncert a program
k 300. výročí narození F. X. Richtera
Neděle 13. prosince 2009
Holešovský zámek a zahrada
14.30 hod. - „Matiné“ u památníku FXR v Růžové zahradě
hol. zámeckého parku
Připomínka 50. výročí odhalení památníku FXR v Holešově.
15.00 hod. - Uvedení na trh knihy o FXR od Dr. P. Macka,
vedoucího Ústavu hudební vědy FF MU Brno, a beseda
s autorem - sala terrena zámku
17.00 hod. - Slavnostní koncert Filharmonie B. Martinů Zlín
k oslavám 300. výročí narození hudebníka, skladatele a pedagoga F. X. Richtera (1709 Holešov - 1789 Štrasburk).
Vyvrcholení a ukončení oslav - zámek Holešov, velký sál
Na koncert vstupné 100 Kč, předprodej v MIC Holešov.

Základní umělecká škola F. X. Richtera
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Holešově
vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ
spojený s vánoční výstavou
výtvarného oddělení
Čtvrtek 17. prosince 2009 v 17.30 hodin
– sala terrena holešovského zámku.
Vstupné dobrovolné
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CD TIPY
POHODA VÁNOC/ BESÍDKA MILOSLAVA
ŠIMKA V DIVADLE SEMAFOR
Veselé výstupy a humorné písně, ale také
koledy a vánoční atmosféra semaforské
besídky. Účinkují Miloslav Šimek, Luděk
Sobota, Pavel Bobek, Uršula Kluková, Stella
Zázvorková. Zpívají Zuzana Burianová, Miroslav Paleček a Michael Janík, Hana Horecká, Helena Maršálková, Josef Foustek,
manželé Svobodovi a sbor Divadla Semafor
V roce 1984 vznikla tato nahrávka ze svátečního a mimořádného večera, který každým
rokem pořádal v předvánoční době Miloslav
Šimek se svým souborem v Divadle Semafor. Tak jako se pod stromeček přinášejí
dary, předvádí zde každý z členů souboru to
nejlepší, co má k dispozici ze svých výstupů
a písní, aby obdaroval posluchače a diváky
tradiční besídky.
Jak bylo zvykem v besídkách Šimka a Grossmanna, také zde střídají písničky humorné
výstupy. Uršula Kluková předvádí nesmírně
vtipně svou matku, Luděk Sobota věští z ruky
a spolu s Miloslavem Šimkem je komickým
pacientem ušní ambulance či podivným návštěvníkem časopisu Svět zvířat.
Písnička Miroslava Palečka s Michaelem
Janíkem Představte si, co jsem dostal od Ježíška je variantou známé „šlitrovky“, Josef
Foustek se rozezpívává o televizních seriálech a jeho kritika je stále aktuální, právě
tak jako píseň o tradici rodinných obědů
zpívaná Hanou Horeckou. Název besídky
přesně vystihuje vánoční náladu vzácného
záznamu z archivu Divadla Semafor.
JIŘÍ ŠLITR, JIŘÍ SUCHÝ:
NEJVĚTŠÍ HITY 2
Slavné písničky zpívají Jiří Suchý, Jiří Šlitr,
Eva Pilarová, Zuzana Vrbová, Pavlína Filipovská, Naďa Urbánková, Lenka Hartlová,
Monika Hálová a Karel Štědrý
Letošní výročí padesáti let existence Divadla
Semafor vybízí k důstojné oslavě. Supraphon se připojil k blahopřání vydáním další
ze série slavných známých a populárních
písniček, kterými se do kulturní historie této
země zapsali jejich tvůrci, Jiří Suchý a Jiří Šlitr.
V chronologickém řazení začínáme rokem
1958 písní Pověrčivý uzenář ze hry Kdyby tisíc
klarinetů. Následují pak písně semaforské klasiky Blues pro tebe, Dítě školou povinné, Malé
kotě, Blues na cestu poslední, Sup a žluva,
Sluníčko, Bílá myška, Amfora, Slavná obhajoba, Teplé prádlo, Na vrata přibili můj stín,
Máme rádi zvířata, Blázen a dítě a Šišlala.
Objeví se zde také v minulosti cenzurou zakázaná píseň Kdo chce psa bít, vždycky si hůl
najde, dále píseň na téma výtvarného stylu
Surrealistická krajina, melodie ze Šlitrovy
pozůstalosti a posmrtně Suchým otextované
finále Revizora v Šantánu s názvem Končí divadlo či závěr první poloviny buffo-opery Dobře placená procházka nazvaný Haleluja.
V bonusu je pak slavný popěvek Takový
je život známý spíše jako Potkal potkan
potkana.
RR

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v restauraci PUMPA
v Holešově
Sobota 5. 12. od 15 hodin
Do restaurace přijde Mikuláš, čert i anděl
vyslechnout si básničky a písničky, přičemž ty
nejšikovnější a nejhodnější děti odmění.

Tel. 573 395 010
14

STAŘÍ PSI
stálice české bluesové scény
opět na domácím pódiu

MICHAL PROKOP
& FRAMUS FIVE
nestor českého blues
a kmotr holešovského
hudebního klubu

DURO TURTEV
AND FRIENDS
slovensko-americké trio
experimentálního blues

5. 12. 2009 ve 20 hod.

9. BLUESOVÝ
PODZIMEK 2009

OTEVŘENÍ HUDEBNÍHO KLUBU
NA HOLEŠOVSKÉM ZÁMKU
SLAVNOSTNÍ KŘEST
Vstupné: 90,Předprodej vstupenek: MIC Holešov a Velké kino Zlín

Historické pohlednice Holešova
Takřka sto padesát historických pohlednic Holešova se objevilo ve dvaapadesátistránkové
publikaci, kterou vydalo koncem
listopadu město Holešov. Vzácné pohledy, které zachycují převážně začátek dvacátého století,
pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda
Lišky (1940 - 2006). Úvodní slovo napsal Karel Bartošek, editorem tohoto ojedinělého projektu,
na němž se spolupodílel i Libor
Liška, byl Robert Rohál. „Historické pohledy našeho kraje mohou
plnit nejednu roli - obyvatele Holešova a okolí potěší, reprezentují
nás v blízkém i vzdáleném okolí
a jsou významným badatelským

pramenem o naší historii, prostě
naší pamětí,“ píše Karel Bartošek
v úvodu publikace - a má pravdu.
Retrospektivní publikace,
která nabízí v zajímavých dobových grafických úpravách pohledy na dnes už neexistující anebo
zrenomované objekty (centrum
města, významné budovy, zámek, zámecký park) či různé akce
(průmyslová výstava, městské
trhy), vychází v rámci Knihovničky
Holešovska. Brožura bude k dostání v obou holešovských prodejnách knih, ve vybraných trafikách,
v Městském informačním centru
i ve vestibulu Městského úřadu
Holešov.
(red)
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Program kina Svět
Čtvrtek 3. 12. a pátek 4. 12. v 19.30 h:
PAMĚTNICE - ČR, komedie. Poetický příběh
o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou různých osobností. Miluška Bínová,
kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí
po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spolužáků jí kdysi zničil život.
Libuše Švormová a plejáda známých starších
českých herců (Libuše Havelková, Zita Kabátová, Josef Zíma, Antonie Hegerlíková, Josef
Somr a další) v tomto filmu opět zajiskří.
Neděle 6. 12. v 17.30 h: HRDINOVÉ Z DARANU - Holandsko, dobrodružný v českém znění.
Strhující příběh o přátelství a touze něco dokázat a někomu pomoci. Jedenáctiletý anglický
chlapec Jimmy žije v Africe se svou matkou,
která na něj nemá čas. Jimmy na místním tržišti
potká domorodou dívku Charitu a sněhově bílou mluvící žirafu Seraf. Tajemná Seraf daruje
Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu příběh
o dvou domorodých kmenech, které mezi sebou
válčí o půdu. Jimmy je prý jediný, kdo může
tento konflikt vyřešit. Začíná nebezpečná cesta
do vnitrozemí k bájnému místu Pareo Rock.
Středa 9. 12. v 19.30 h: V HLAVNÍ ROLI
JÁ - Irsko, komedie s titulky. Černá komedie je drsnější a černější než většina černých
komedií, které jste mohli doposud vidět. Jejím
hrdinou je člověk, který má oprávněný pocit, že
se ocitl na dně. Bohužel netuší, že dno může

mít i sklep. Neúspěšný herec Mark nosí permanentně uštvaný výraz, na konkurzech bývá
většinou do počtu a navíc během nich zažívá
mrazivá ponížení uštědřovaná nespokojenými
režiséry.
Středa 9. 12. v 17.30 a čtvrtek 10. 12. v 19.30
h: BOBULE 2 - ČR, komedie. Volné pokračování úspěšné komedie Bobule, kterou vidělo
v kinech přes 360 000 diváků a která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008.
Pokračování komedie obohatí nové postavy
v čele s Jiřím Kornem, Jiřím Krampolem, Janou
Švandovou a dalšími. Pro Lubomíra Lipského,
který znovu ztvární roli dědečka, jsou 2 Bobule
filmovou rolí číslo 100! Opět budeme sledovat
eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Ten
se zaplete s krásnou dívkou, jejíž otec má ale
o nápadnících své dcery jiné představy...
Pátek 11. 12. a sobota 12. 12. v 9.30 h:
PROTEKTOR - ČR, drama. Příběh osudového
vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného
dramatu prožívají vlastní drama soukromé.
Příběh o skutečných citech, o lásce, která
v extrémních dobách může vést až na samou
hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě
sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných
časech protektorátu. V hlavních rolích Marek
Daniel, Jana Plodková, Jan Budař a další, režie
Marek Najbrt.

FILMOVÉ TIPY
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
(ČR, rodinná komedie) Středověk trochu
jinak uvidíme v novém filmu režiséra Karla
Janáka (Snowboarďáci). Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny
hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití
naruší nečekaná událost. Martin z Vamberka, čestný rytíř a starostlivý otec pěti dětí, je
nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav.
Odjíždí proto na královský dvůr hájit svoji
čest a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra a jeho sourozenců. V hlavních
rolích rodinné historické komedie hrají Pavel
Kříž, David Prachař, Tereza Voříšková, Matěj
Hádek a další. Kino Svět promítne tento
snímek ve dnech 21. - 23. 12. v 17.30 h.
JULIE A JULIA
(USA, komedie s titulky) Co se stane, když
se třicetiletá sekretářka z Queens Julie
Powell jednoho dne rozhodne, že během
jednoho roku uvaří všech 524 receptů z klasické kuchařky Mastering The Art Of French
Cooking, kterou v roce 1961 napsala Julia
Child? Nakoupí spoustu másla, na internetu
rozjede blog s názvem Julie/Julia project
a dá se do práce. A co když se podle tohohle příběhu rozhodne natočit film Nora
Ephron (Když Harry potkal Sally, Samotář
v Seattlu)...? Napíše scénář, do hlavních rolí
obsadí Meryl Streep a Amy Adams a pustí
se do práce...
Kino Svět promítne 27. a 28. 12. v 19.30 h.

Program MKS a Drive Clubu
Pátek 4. 12. ve 20 h: KVĚTY koncert alternativní rockové kapely
z Brna. Drive Club

orchestru. Zpívají Petra Kucianová, Iva
Svobodová a Josef Vaverka. Kinosál
Sobota 19. 12. Ve 20 h: LOS PERDIDOS a hosté - křest nového CD.
Známá chiapaspunková legenda
z Holešova má svůj velký den! Nové
CD přijedou podpořit také hosté, například olomoucká kapela Homebwoyrasta reggae. Drive Club

Sobota 5. 12. ve 20 h: BLUESOVÝ
PODZIMEK - v pořadí už 9. ročník
tradičního festivalu. V atraktivním
programu, kterým bude slavnostně
zahájen provoz nového zámeckého
hudebního klubu (přičemž role kmotra
se ujme znamenitý bluesový zpěvák
Michal Prokop), zahrají Staří psi, Michal Prokop & Framus Five a Duro
Turtev and Friends. Zámecký klub
(sklepení zámku)
Sobota 5. 12. a 6. 12. od 7 h: VÁNOČNÍ TRHY - tradiční předvánoční
jarmark s kulturním programem, který
bude začínat v 8.30 a 10 hodin, podvečerní představení bude od 17 hod.
Nám. Dr. E. Beneše
Neděle 6. 12. v 15 h: ČERTOVSKÁ
POHÁDKA - veselé zimní čertovské
příhody v loutkové pohádce Jiřího
Kuhla (divadlo Hvizd). Drive Club
Pondělí 7. 12. a úterý 8. 12. V 19.30
h: TRAVESTI SHOW SCREMERS
- známá kabaretní skupina přijede
do Holešova tentokrát se speciálně
laděným pořadem Vánoční speciál.
Kinosál
Pátek 18. 12. v 19.30 h: BIG BAND
HOLEŠOV, řídí Josef Hájek. Vánoční
koncert swingového holešovského

VÝSTAVY:
ČERNOBÍLÉ FOTOGRAGIE ROBERTA ROHÁLA - Kolekce fotografií holešovského autora je k vidění
do konce roku v interiéru zámecké
vinárny.
Kmotrem otevření nového zámeckého klubu u příležitosti
Bluesového podzimku bude Michal Prokop, který na festivalu
zároveň i zazpívá.

20. VÝROČÍ KONCE BUDOVÁNÍ
SOCIALISMU - předměty, skulptury,
inspirace či varování? Vzpomínková
výstava je otevřena do 13. 12. Městská galerie
DALŠÍ VÝSTAVY V HOLEŠOVĚ:
VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRY
DVOŘÁKOVÉ - od 26. 11. ve vinárně u penzionu Hana (v Masarykově
ulici)
VÝSTAVA OBRAZU JITKY
„MADONNY“ HRDLIČKOVÉ
- od 29. 11. v Piano clubu (bývalá
kavárna Central)
< V rámci Bluesového podzimku
zahrají také Staří psi.
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Zábavný program nabídl Shreka i písně sboru Banana Vox
V neděli 15. listopadu byl holešovský sál v kině Svět zaplněn
zvířátky a různými pohádkovými
bytostmi. Dva soubory z 1. ZŠ Holešov zpestřily nedělní odpoledne
svým rodinám, kamarádům a široké veřejnosti.
Divadelní kroužek odehrál
další reprízu úspěšné hudební
pohádky Shrek. Kdo by neznal
příběh zelené postavičky a jejich
věrných kamarádů. S potěšením
jsme mohli sledovat, jak jsou výkony malých herců s každou hrou
lepší a lepší. Do svých rolí se opět
vžili tak věrohodně, aniž by diváci poznali, že polovinu souboru
schvátila chřipka.
V druhé polovině programu
se nám představil pěvecký sbor

Banana Vox. Veselý písničkový program s názvem „Máme rádi zvířata“
rozhýbal všechny přítomné v sále.
Tento sbor již dlouhá léta vede Mgr.
Monika Vyhlídalová a její neutuchající nadšení pro tuto práci se na
jejich vystoupení vždy odrazí.
Ozvučení tohoto programu,
ale i předchozích vystoupení měl
na starosti náš „dvorní“ zvukař Pavel Březina, který s oběma soubory
spolupracuje.
Vidíme, že děti dovedou
nedělní odpoledne strávit nejen
sledováním televizních pořadů,
ale umí také pobavit a zpříjemnit den spoustě lidem, což nám
dokázal do posledního místečka
zaplněný sál.
Martina Sedláčková

BIG BAND Holešov pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT
v pátek dne 18. 12. 2009 v 19.30 h
v KINOSÁLE v Holešově
Přijďte si poslechnout známé swingovky
a trochu vánočních melodií!

Zve Vás BIG BAND Holešov

ADVENTNÍ TRUBAČSKÝ
RECITÁL S HOSTY
Městské kulturní středisko
Římskokatolická farnost
Holešovští trubači o.s.

si Vás dovolují pozvat na

TRUBAČSKÝ RECITÁL
S HOSTY
který se koná v pátek 11. 12. 2009
v děkanském chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově
(nám. Dr. E. Beneše) od 18.45 hod.
V hudebně-literárním pásmu „Holešovský advent 1889“
vystoupí jako host hudební skupina Jožky Šmukaře
a trubači OMS Přerov.
Před zahájením koncertu provedou trubači již tradičně svolávání
z věže holešovského chrámu a po ukončení koncertu budou spolu
se všemi zájemci troubit a zpívat vánoční koledy pod městským
vánočním stromem na náměstí dr. E. Beneše.

Vstup volný
Vezměte s sebou svíčku a zvoneček
- budete je potřebovat!!!!
trubaci.holesov@seznam.cz
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Dětská porta ve Všetulích
V sobotu 14. 11. proběhl v SVČ - TYMY 1. ročník oblastního kola
postupové pěvecké soutěže „Všetulské dostavník - Dětská porta“, která
byla pořádána Střediskem volného času ve spolupráci s PS Holešov
a zlínskou krajskou
radou Pionýra.
Této pěvecké
soutěže se zúčastnilo na 30 sólistů
a 2 skupiny, zpívaly
se písně pestrých
žánrů od folku až
k popu. Šestičlenná
porota v čele s předsedkyní paní Květákovou měla velmi
nelehké úkoly - určit
v každé kategorii vítěze a doporučit zpěváky a zpěvačky na postup do finálového kola, které
se uskuteční v Praze.
Porota se úkolu zhostila s velkou zodpovědností a objektivitou, za
což jí patří velké díky. Všichni účastníci byli oceněni drobnými dárečky
a sladkostmi, pamětním listem, plackou
dostavníku a medailí
ve tvaru kytary. Velké poděkování patří
především sponzorům za poskytnutí
finanční podpory
a drobných dárků.
Na dalším ročníku oblastního kola
se již nyní těšíme na
viděnou.
Hanka S.
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Publikace historických pohlednic byla pokřtěna
Holešov (red) - Pánové Josef Smýkal
a Zdeněk Janalík se stali kmotry nové publikace
nazvané Historické pohlednice Holešova. Křest
dvaapadesátistránkové brožury, která nabízí
část pohlednicové sbírky již nežijícího Ing. Le-

opolda Lišky, proběhl minulý týden v kanceláři
starosty.
„Hlavně ať se knížka líbí, Holešovanům ať
udělá radost a hlavně ať se dobře prodává...“
- to byla nejčastější přání všech zúčastněných.

Nechyběli ani místostarosta Rudolf Seifert, tajemník František Fuit, editor publikace Robert
Rohál nebo Libor Liška, syn Ing. Leopolda Lišky.
Publikaci, která se objevila jako 18. svazek edice
Knihovničky Holešovska, vydalo město Holešov.

Momentka ze křtu: Libor Liška, Josef Smýkal, Robert Rohál, Jana Zapletalová a Zdeněk Janalík. Foto František Sovadina.

Vladimíra Dvořáková představuje svou malířkou tvorbu
Patnáct olejomaleb naivistického ražení
představuje v interiéru
příjemné vinárny v Masarykově ulici (u penzionu Hana) holešovská
malířka a divadelnice
Vladimíra Dvořáková. Ti,
kdo přišli minulý týden
na vernisáž, určitě nelitovali. Nejenže se bylo
na co dívat a co obdivovat, ale bylo také co konzumovat. Ale hlavně bylo
veselo. Kulturní vložku
přitom zajistili Jiří Kuhl
a Jakub Leško.
Mírně ulítlé obrazy
Vladimíry Dvořákové,
které dýchají autorčinou
záviděníhodnou představivostí a neskonalou fantazií, sklidily jednoznačně úspěch. Obdivovat
je přišli mladí i ti dříve
narození.
Vladimíra Dvořáková.

Robert Rohál
Foto Šárka Chytílková

Kulturní program obstarali Jiří Kuhl a Jakub Leško.

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.

Jeden z největších obrazů Vladimíry Dvořákové.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: MARIE GALLOVÁ

Marie Gallová (vpravo) na snímku s Janou Ledinovou. Právě verše J. Ledinové dotvářely už dvě fotografické výstavy M. Gallové.
Holešovská rodačka Marie Gallová (ročník
1947) sice fotí poměrně krátkou dobu (tvrdí, že
necelé dva roky), ale procházky v přírodě má
v oblibě už od svého dětství. Právě na svých
toulkách přírodou (ale také v zámeckém parku, letos ale také poprvé fotila v zahraničí)
se snaží zachytit krásu, kterou si občas ani
neuvědomujeme.
I když se tato čtyřnásobná maminka a dvojnásobná babička nerada „předvádí“ na veřejnosti (vůbec nerada mluví jak o své osobě, tak
o svých fotografiích), se svou tvorbou se naopak
velice ráda podělí s druhými.
Kromě prezentace na stránkách našich
novin vystavovala svou fotografickou tvorbu
v Hranicích na Moravě a nedávno v Městské
knihovně Holešov. Vedle toho má v plánu představit své fotografie - prostřednictvím projekce
- také v holešovském centru pro seniory.
RR
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: MARIE GALLOVÁ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(Dokončení ze str. 12)
Alois Konečný - Holešov
Ludmila Jedličková - Holešov
Marie Hublíková - Holešov
Jaroslav Láník - Holešov
Marie Adámková - Holešov
Josef Svoboda - Holešov
Josef Mrázek - Holešov
Josefa Hošková - Holešov
Gertruda Pechoušková - Holešov
Ludmila Půčková - Holešov
Marie Šebestová - Holešov
Marie Olšová - Holešov
Antonín Šelešovský - Holešov
Lubomír Otta - Holešov
Marta Vymětalová - Holešov
Zdeněk Kabelík - Holešov
Věra Čuříková - Holešov,
č. Količín

ÚMRTÍ
Marie Grossová - Holešov
Marie Kotasová - Holešov
Zdeněk Mužík - Holešov
Ivanka Zalabáková - Holešov, č.
Tučapy
Marie Rákosová - Holešov
Pavla Slováková - Holešov
Věra Skácelová - Holešov
Věra Králová - Holešov
Zdeňka Horáková - Holešov
Antonín Kubíček - Holešov
Marie Stratilová - Holešov
Miroslav Železný - Holešov
Simona Došlíková - Holešov
Klára Olšanská - Holešov
Jana Ivánková - Holešov
Helena Pavelková - Holešov

Anna Kuželová - Holešov
Věra Navrátilová - Holešov
Rudolfina Bakalová - Holešov
Miroslav Trhlík - Holešov
Růžena Bornerová - Holešov
Božena Ondruchová - Holešov
František Kuchař - Holešov
Marie Šabatková - Holešov
Rudolfina Bakalová - Holešov
Zdeněk Nesvadba - Holešov
Žofie Paličková - Holešov
Ladislav Machovský - Holešov
Miloslava Žajdlíková - Holešov
Josef Moštěnský - Holešov
Blažena Lipenská - Holešov
Josef Sedláček - Holešov,
č. Tučapy
Zdenka Křepelková - Holešov,
č. Tučapy
Helena Žákovská - Holešov

Jiřina Fryjová- Holešov
Jaromíra Přívarová - Holešov
Ludmila Krajcarová - Holešov
Marie Konečná - Holešov
Jaroslav Žák - Holešov
Milena Hlaváčová - Holešov
Antonín Nášel - Holešov
Petr Zakopal - Holešov
Emilie Kočová - Holešov
Marie Skýpalová - Holešov
Marie Hromadová - Holešov
Štefan Varga - Holešov
František Pavlas - Holešov
Anna Zapletalová - Holešov
Miroslav Sovadina - Holešov,
č. Žopy
Marta Trhlíková - Holešov,
č. Tučapy
-JM-

Dne 11. 12. 2009 by se dožil sta let
pan

BOHUMIL DROZDEK
ze Všetul.
Vzpomínají manželka Marie
a dcera Alena s manželem.

OMLUVA
Redakce se omlouvá za chyby ve jménech,
které se objevily na str. 18 v minulém vydání. Pan Piskač se nejmenuje Antonín,
ale Ondřej. Druhá chyba byla ve jméně
pana Otty - ten se nejmenuje Ctibor, nýbrž
Ctirad. Děkujeme a pochopení.

< Za soumraku - poznáváte, kde to je?
Foto Robert Rohál

Úspěch studenta Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov

Křesťanské centrum OS a Městská
knihovna M. Očadlíka si vás dovolují pozvat
na přednášku

POŠLI TO DÁL...

Přednáší Marie Adámková, studentka
teologické fakulty (obor Misie) Spurgeon´s
College Londýn. Studovna knihovny
- 15. 12. v 17 hod. Vstup volný.
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V květnu 2010 bude v Šanghaji zahájena
Světová výstava Expo 2010. Jako doprovodný
program české expozice vyhlásila Kancelář
generálního komisaře účasti České republiky na
Světové výstavě EXPO ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky v souvislosti s koncepcí prezentace
naší země studentskou výtvarnou soutěž pro
studenty středních škol na téma: „Lepší město lepší život“ (Co učiní moje město a život v něm
lepší za 20 let).
Také studenti naší školy
se pokusili v hodinách výtvarné výchovy vytvořit svou
představu ideálního města.
Vznikaly práce lišící se pojetím tématu i jeho zpracováním. Nejzdařilejší a nejoriginálnější práci vytvořil student
druhého ročníku Petr Kolařík.
Jeho práce s názvem Meadow byla vybrána, aby reprezentovala naši školu.
V celorepublikové konkurenci Petrova práce zaujala svým sepjetím s přírodou
a organickým pojetím architektury.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 23. října 2009 v Praze v Jindřišské věži
za účasti generálního komisaře účasti České
republiky na Světové výstavě Expo 2010 pana
Ing. Pavla A. Stehlíka a předsedy odborné poroty
pana architekta Davida Vávry. Petr získal krásné
třetí místo. Nejen samotné ocenění a hodnotné ceny byly pro Petra velkým úspěchem, ale
velmi ocenil prostředí a atmosféru, ve která
se slavnostní vyhlášení konalo. Velkým zážitkem byl přístup pana Vávry,
který nejenže vysvětlil přístup a rozhodnutí poroty, ale
konkrétně pohovořil o každé
oceněné práci. Petr měl možnost osobně s panem Vávrou
hovořit o své práci i o svém
budoucím zamýšleném studiu architektury.
Tento celorepublikový
úspěch našeho studenta
bude zajisté motivovat další
studenty a v hodinách výtvarné výchovy budou i nadále
vznikat zajímavá díla.
Mgr. Jindřiška Sklenářová,
učitelka VV na Gymnáziu
L. Jaroše v Holešově
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VÝROČÍ - PROSINEC 2009
1. 12. 1779 Zemřel KRACKER, Jan Lukáš,
malíř, autor fresek, malíř oltářních a závěsných obrazů (* 3. 3. 1717) - 230. výr. úmrtí
2. 12. 1949 Narozen STRÝČEK, Jan Timotej,
grafik, textilní výtvarník, ředitel Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí
- 60. výr. narození
3. 12. 1894 Zemřel SAHÁNEK, Emanuel
Klement, autor dětské literatury, cvičitel zpěvu,
literární publicista, prozaik, přispíval do řady
časopisů (* 24. 10. 1827) - 115. výr. narození
4. 12. 1939 Zemřel PŘIKRYL, František,
folklorista, národopisný a vlastivědný pracovník, vydavatel, kronikář, založil vlastivědný
časopis Záhorská kronika, spoluzakladatel
časopisu Sborník velehradský, sbíral a vydal
Pohádky a pověsti ze Záhoří, založil farní kroniku ve Velkých Karlovicích, průkopník moravské archeologie, osobnost Valašska (* 1857)
- 70. výr. úmrtí
5. 12. 1979 Zemřel RACEK, Jan, archivář,
bibliograf, hudební vědec, hudební historik, kulturně-osvětový a muzejní pracovník, člen mnoha
vědeckých institucí, redaktor edice Musica antiqua bohemica (* 1. 6. 1905) - 30. výr. úmrtí
6. 12. 1899 Narozen LUŇÁČEK, Josef Václav, grafik, malíř, medailér, sochař (+ 4. 4. 1991)
- 110. výr. narození
7. 12. 1944 Narozena BLAŽKOVÁ, Eva,
vlastivědná pracovnice, příspěvky do Hlasů
muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm,
osobnost Valašska - 65. výr. narození
8. 12. 1919 Zemřel MÜLLER, Willibald, spisovatel, novinář, knihovník, v Olomouci založil
a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia,
patřil k předním osobnostem kulturního a společenského života v Olomouci (* 9. 3. 1845)
- 90. výr. úmrtí
9. 12. 1939 Narozena LYSKOVÁ, Jolana, grafička, ilustrátorka, malířka, ilustrace dětských
knih a časopisů - 70. výr. narození
10. 12. 1969 Zemřel MALÍK, Rudolf, kulturně-osvětový pracovník, literární publicista, vlastivědný pracovník (* 17. 2. 1875)
- 40. výr. úmrtí
11. 12. 1934 Zemřel KALUS, Josef, básník,
prozaik, autor dětské literatury, vztah díla k rodnému kraji, osobnost Valašska (* 16. 2. 1855)
- 75. výr. úmrtí
12. 12. 1899 Narozen MÜLLER, Karel, malíř
a grafik (+ 17. 5. 1977) - 110. výr. narození
13. 12. 1839 Narozen BLAŽEK, Konrád,
heraldik, genealog, zabýval se rakouskými
a pruskými šlechtickými rody ve Slezsku
(+ 3. 7. 1903) - 170. výr. narození
14. 12. 1969 Zemřela JURČINOVÁ, Eva,
básnířka, prozaička, překladatelka (* 20. 4.
1886) - 40. výr. úmrtí
15. 12. 1934 Narozen ŠUTERA, Radomír,
designér, průmyslový design, působí v Brně
a ve Zlíně - 75. výr. narození
16. 12. 1894 Narozen KUBÍČEK, Josef,
dramatik, autor divadelních her pro ochotníky
(+ 26. 3. 1982) - 115. výr. narození
17. 12. 1979 Zemřel BEZBOUK, Karel, architekt, realizace: administrativní a obytná budova
Jedovnice, pasáž Alfa Brno, obytné domy Brno
aj. (* 4. 8. 1902) - 30. výr. úmrtí
18. 12. 1974 Zemřel ŠILBERSKÝ, Hugo,
malíř, grafik, ilustrátor, autor krajin a městských
vedut (* 26. 3. 1920) - 35. výr. úmrtí
19. 12. 1989 Zemřel ŁYSOHORSKY, Óndra,
básník, filolog, knihovník, překladatel, sběratel lidových písní, 1970 navržen na Nobelovu
cenu za literaturu, snažil se probudit kulturní a politickou emancipaci lašského národa
(* 6. 7. 1905) - 20. výr. úmrtí

20. 12. 1809 Narozen SLOBODA, Daniel,
evangelický farář na Rusavě, autor národopisných povídek, redaktor, překladatel, botanik
(+ 10. 11. 1888) - 200. výr. narození
21. 12. 1919 Narozen BLATNÝ, Ivan, autor
veršů pro děti, básník, překladatel (+ 5. 8. 1990)
- 90. výr. narození
22. 12. 1984 Zemřel LÁSKA, Miloš, sochař,
medailér (* 30. 1. 1917) - 25. výr. úmrtí
23. 12. 1969 Zemřel JAHODA, Bohumil,
návrhář hraček v Baťových závodech, výtvarník v propagaci Svitu (* 11. 6. 1910) - 40. výr.
úmrtí
24. 12. 1969 Zemřel DUFKA, Vladimír, architekt, projektoval obytné domy ve Šternberku,
Jihlavě, návrhy a studie úprav památkových objektů na Moravě (* 8. 9. 1892) - 40. výr. úmrtí
25. 12. 1914 Narozen ZÁKRAVSKÝ, Štěpán,
sběratel lidových pověstí a ex libris, vlastivědný
pracovník, ochránce a podněcovatel výtvarných
umělců na Moravě (+ 21. 11. 1962) - 95. výr.
narození
26. 12. 1944 Zemřel SKÁCELÍK, František, básník, literární kritik, povídkář, prozaik,
redaktor, autor psychologicky a eticky laděných povídek a novelistických próz a románů
(* 25. 11. 1873) - 65. výr. úmrtí
27. 12. 1964 Zemřel HAVEL, František,
divadelní herec, filmový herec, rozhlasový
hlasatel, rozhlasový reportér (* 3. 9. 1877)
- 45. výr. úmrtí
28. 12. 1939 Zemřel v Bystřici pod Hostýnem PŘEČEK, František, autor fresek, malíř,
restaurátor, vyzdobil četné moravské kostely,
restauroval fresky v Kroměříži, autor nástropní
malby v holešovském zámku (* 28. 10. 1863)
- 70. výr. úmrtí
29. 12. 1974 Zemřel VÁHALA, František,
historik výtvarného umění, filolog, redaktor,
rozhlasový redaktor, sběratel lidových pohádek, vydavatel, egyptolog (* 29. 1. 1911) - 35.
výr. úmrtí
30. 12. 1889 Narozen MERVART, Augustin,
malíř, maloval valašské krajiny i městská zákoutí, jeho díla mají dokumentačně historický
význam pro Přerov (+ 15. 8. 1968) - 120. výr.
narození
31. 12. 1589 Zemřel KAPITA, Jan, spisovatel,
autor Postily, spolupřekladatel Bible kralické
(* 1546) - 420. výr. úmrtí

BLÍŽÍ SE VÁNOCE!
Opět nevíte, co darovat
Vašim blízkým?
Přijďte do KOSMETICKÉHO
SALONU „IVI“
Dárkovým kupónem neurazíte nikoho. Můžete vybrat
i prof. a dekorativní kosmetiku.

BLÍŽÍ SE I PLESOVÁ
SEZÓNA!

„IVI“

Dívky, ženy - přijďte se nalíčit, nechat si nalepit semipermanentní řasy. Kosmetický salon nabízí i mezoterapii (omlazení pleti, krku,
dekoltu)

Objednávky na tel. 777 070 377
- pí. Iveta Šimčíková
kosm. salon na nám. Dr. E. Beneše
1615 (ve dvoře)

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 12. 1709 Narozen v Holešově RICHTER,
František Xaver, hudební skladatel, kapelník,
teoretik, komorní kapelník u kurfiřta falckého
v Mannheimu, pak kapelník dómu ve Štrasburku (+ 12. 9. 1789) - 300. výr. narození
5. 12. 1994 Zemřel PETR, Zdeněk, dirigent,
redaktor nakladatelství, rozhlasový hudební
redaktor, rozhlasový režisér, hudební skladatel,
spolupráce s orchestrem K. Vlacha, věnoval se
hudebně-divadelním žánrům, autor tanečních
písní, muzikálů, scénické a filmové hudby, komorních děl, zpracování a rekonstrukci skladeb
J. Ježka (* 21. 9. 1919) - 15. výr. úmrtí
7. 12. 1974 Zemřel BLAŽEK, Vilém, hudební
pedagog, hudební skladatel, hudebník, sbormistr, varhaník, klavírista, autor skladeb klavírních, komorních, orchestrálních, sborových,
písní, kantát (* 2. 4. 1900) - 35. výr. úmrtí
10. 12. 1929 Narozen HUDEC, Vladimír,
dirigent, estetik, muzikolog, kulturní pracovník,
pedagog, zaměření na dějiny české hudby
a hudebního divadla 19. století, hudební kulturu
středomoravského regionu, hudební kritiku a popularizaci (+ 12. 9. 2003) - 80. výr. narození
11. 12. 1999 Zemřel KOZDERKA, Ladislav,
dirigent, hudební aranžér, hudební skladatel,
pianista, rozhlasový pracovník, autor orchestrální a písňové tvorby, scénické hudby, spoluzakladatel Brněnského estrádního rozhlasového
orchestru (* 2. 3. 1913) - 10. výr. úmrtí
13. 12. 1569 Zemřel ČERVENKA, Matěj,
hudební skladatel, překladatel, sběratel přísloví,
biskup Jednoty bratrské, spolupráce s Janem
Blahoslavem, skládal duchovní písně, pořídil
sbírku přísloví (* 21. 2. 1521) - 440. výr. úmrtí
18. 12. 1874 Zemřel FÖRCHTGOTT-TOVAČOVSKÝ, Arnošt, barytonista, sbormistr, hudební skladatel (* 28. 12. 1825) - 135. výr. úmrtí
19. 12. 1904 Narozen SCHEIBER, Vilibald,
dirigent, harfista, korepetitor, hudební skladatel, skládal písně, sbory, klavírní a houslové
skladby, symfonické básně (+ 2. 8. 1974) - 105.
výr. narození
21. 12. 1954 Zemřel MÁLEK, Rudolf, sbormistr, hudební skladatel, autor chrámových skladeb,
balad, písní (* 3. 4. 1885) - 55. výr. úmrtí
23. 12. 1899 Narozen JUŘINA, Vítězslav,
dirigent, hudební pedagog, hudební skladatel,
sbormistr,
27. 12. 1784 Narozen KUNERT, Jan Leopold,
hudební pedagog, hudebník, hudební skladatel,
vynalezl klapky k trubce, psal církevní hudbu,
polonézy, polky, valčíky, hornické písně, symfonické tance (+ 8. 8. 1865 Kroměříž) - 225.
výr. narození
28. 12. 1964 Zemřel PEŘINA, Hubert, hudební
pedagog, hudební skladatel, autor symfonických skladeb (* 25. 5. 1890) - 40. výr. úmrtí
31. 12. 1804 Narozen FÖRSTER, Josef,
houslista, hudební pedagog, hudební skladatel,
autor rekvií, písní, chrámových skladeb (+ 28.
8. 1892) - 105. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
2. 12. Mezinárodní den za odstranění otroctví
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva
10. 12. Den lidských práv
11. 12. Světový den dětství
11. 12. Mezinárodní den hor
18. 12. Mezinárodní den migrantů
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
HK
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Vzpomínka na prázdniny - 3. kolo fotosoutěže TYMY
Po úspěšném jarním kole „Dítě a zvíře“
vyhlásilo na měsíc září středisko TYMY 3. kolo
fotosoutěže - tentokrát na téma „Vzpomínka na
prázdniny“. Do 15. října, kdy proběhla uzávěrka
soutěže, se sešlo 118 příspěvků od 54 autorů.
O nejlepší fotografii se bojovalo ve 2 hlavních kategoriích a 2 vedlejších. V hlasování
odborné poroty, která se skládala z ostřílených
holešovských kumštýřů - pana Roberta Rohála,
Vladimíry Dvořáková a Jiřího Kuhla - zvítězil
snímek „Bahňáci“ od Jana a Jiřího Orálkových
a Tomáše Dvorníka.
V divácké části, kde mohla laická veřejnost
po dobu 3 týdnů zhlédnout vernisáž všech fotografií a přidělit 3 hlasy, se sešlo 314 anketních
lístků s 942 hlasy. Nejvíce - 75 hlasů - obdržel
snímek „Dítě v oblacích“ s Míšou Holým. Na
dalších místech zabojovaly snímky s pyrami-

dami, dinosaury, koníky, tajemné zátiší v šeru,
odborníky zvolení bahňáci, vycházka v dešti
a další. V nové kategorii - nazvané cena redakce Holešovska - se nejvíce líbila Julinka
Jarkovská a vééliké boty. Uměleckou porotu
pak vedle „Bahňáků“ zaujala „Vycházka v dešti“
a „Spáči na lodi“.
Nejlepší snímky ze všech kategorií budou
odměněny 19. listopadu v čajovně TYMY. Jejich
černobílou verzi najdete v tomto vydání Holešovska a všechny soutěžní snímky si můžete
prohlédnout do konce prosince v prostorách
TYMY. V měsíci lednu je potom nahradí záběry
4. kola pod názvem „ Dítě a dáreček“. Pokud se
chcete s námi o vaše snímky podělit i vy, naleznete podrobnější informace během prosince na
vývěskách i webu TYMY.
M. Sigmundová

Bahňáci - 1. místo u odborné poroty

Pyramidy - 2. místo hlasování diváků, 2. cena redakce Holešovska

Dítě v oblacích - 1. místo
- hlasování veřejnosti

Olinka v Dinoparku - 3. místo - hlasování veřejnosti,
absolutní vítěz v hlasování dětí do 10 let

INZERCE

PROVEDU
drobné stavební a obkladačské
práce
v Holešově a okolí.

Prodám vysavač zn.
VAPORI 2000 na suché
i mokré vysávání. Byl
pouze 1x použitý, původní cena 38 000 Kč,
nová cena 15 000 Kč.
Mobil 737 047 084. Zn.:
Spěchá.
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Vycházka v dešti - 1. cena umělecké poroty,
5. cena veřejnosti

Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

Julie a veliké boty - 1. cena redakce
Holešovska
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
Těší nás Váš zájem o naši pravidelnou činnost,
věříme, že se budete v „tymýčku“ cítit dobře
a rádi zde budete trávit svůj volný čas. Bližší
informace na www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
4. 12. Mikuláš s Albertem - od 15.00 u Alberta,
čertovská výzdoba, mikulášská nadílka
4. 12. Mikulášská nadílka V TYMY - od 16.00
do 17.30 v tělocvičně TYMY, připraveny hry,
soutěže a malá diskotéka, pro členy kroužků
mikulášská nadílka, přiveďte i své kamarády
5. 12. Koňské cválání - sraz v 9.15 u TYMY,
ukázková hodina pro kroužek jezdectví i pro
veřejnost
7. 12. Krmení ptáčků - od 17.30 do 18.30, povídání o tom, které ptáčky můžete vidět v zimním
období, výroba krmítek ze šišek
8. a 9. 12. Srdíčkový den - charitativní sbírka,
příspěvek putuje na dětská oddělení nemocnic
ČR
10. 12. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi od 15.00 - tato akce je součástí celorepublikové soutěže „České děti čtou s Ježíškem“
a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků
v celé ČR, přijďte poslat Ježíškovi své přání
a zároveň překonat loňský rekord - balónky
s přáním od nás obdržíte zdarma (přihlášky
do 9.12.)
10. 12. Létající lampiony - mají symbolizovat
víru v naplnění lidských přání a snů, cena: 100,(prodej od 15.30), vypouštění od 16.00
11. - 12. 12. Ježíšek a jeho svět předvánoční
dobrodružství s přenocováním a pestrým programem plným světýlek, pohádek, tvorby dárečků
pro maminky, tatínky i kamarády, cena 80,-/os.,
přihlášky do 7. 12. - zahájení v pátek v 16.00
a ukončení v sobotu do 9.00
12. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod
Radhoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov,
cena: 120,-/dosp., 60,-/dítě, v ceně doprava
a průvodce (zájemci, přihlaste se v kanceláři
TYMY do 4. 12.)
12. 12. Předvánoční zápas fotbalových benjamínků od 10.00
13. 12. Halový turnaj mladších žáků od 8.30
v hale I. ZŠ Holešov
14. 12. Merry Christmas - ukázková hodina
angličtiny pro nejmenší - pro rodiče
14. 12., 16. - 18. 12. Předvánoční čajovna
od 15.00 psaní dopisu Ježíškovi
15. 12. Vánoční pohlazení - program od 16.00
v tělocvičně TYMY, vánoční nadílka pro děti ZÚ
spojená s vystoupením pro rodiče
15. - 17. 12. Plyšák pro radost - prodej plyšáků
na náměstí E. Beneše - charitativní akce

19. 12. Vánoční Vídeň - zájezd do předvánoční
Vídně, cena 490,- (přihlášky do 3. 12.)
20. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků,
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky.
22. 12. Rychlé šípy - Slovácké divadlo Uherské
Hradiště, odjezd v 17.00 AN Holešov, cena: 425,(přihlášky do 11. 12.)
PŘIPRAVUJEME
22. 1. Sousedská veselice aneb ples Všetuláků
- od 20.00, cena: 70,-/předprodej, 90,-/na místě
23. 1. Dětský karneval
MUZIKÁLY V PRAZE
sobota 20. 3. DĚTI RÁJE - odjezd v 7.00 z AN
Holešov, Goja music hall, první český hit muzikál,
cena: 1.190,- (přihlášky do 15. 1.)
sobota 20. 3. CARMEN - odjezd v 7.00 z AN
Holešov, hudební divadlo Karlín, dramatický děj,
živá zvířata, cirkusová čísla, cena: 1.190,- (přihlášky do 15. 1.)
sobota 29. 5. Adéla ještě nevečeřela - odjezd
v 7.00 z AN Holešov, Divadlo Broadway- dle
nesmrtelného filmového hitu, cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 2.)
sobota 29. 5. BARON PRÁŠIL - odjezd v 7.00
z AN Holešov, Divadlo Hybernia, 3D projekce,
trikové efekty, kaskadéři, cena: 1.190,- (přihlášky
do 15. 1.)
Dny otevřených dveří v kroužcích:
Mladý technik - debrujáři: pro kluky a holky, kteří mají rádi vědu a techniku, čtvrtek od 16.00
NOVÉ KROUŽKY!!!
FLOORBAL pro chlapce 1. - 2. třídy a předškoláky, vždy v úterý od 15.00
POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY pro děti
předškolního věku, 1. a 2. tříd, vždy ve středu
od 17.00, cvičení na nářadí, míčové hry, rytmická
průprava, můžou se zapojit i rodiče
BADMINTON - vážení sportovní přátelé,
máme pro Vás možnost vyzkoušet si jeden
z nejpopulárnějších sportů světa, který se již
dostal i do Vašeho města!!! Odborný přístup
pro děti i dospělé odděleně ve stejný den v různý
čas. Cena 600,-/ šk. rok

ZUMBA - je nový dynamický
fitness program, který v sobě
spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických
tanců, využívá základní kroky salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, kombinuje
zábavné s efektivním, cílem je ukázat, že hubnout
lze s radostí, zábavou a bez stresu.
PLYŠÁK PRO RADOST - charitativní sbírka, máte-li doma plyšáka, kterého byste mohli věnovat,
můžete jej přinést do TYMY, DĚKUJEME.
Jarní prázdniny na horách „S tebou mě baví
svět“ 1. 2. - 5. 2. 2010,
pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, možnost lyžařského výcviku s instruktorem, cena:
2.390,-/dítě, 2.790,-/dospělý (v ceně je doprava,
ubytování, plná penze, pitný režim, základní
pojištění dětí, program, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní dozor), termín přihlášení
do 12. 12. 2009.
Jarní příměstský tábor „Doba ledová“ 1. 2.
- 5. 2. 2010, cena: 990,-/5 dní (v ceně oběd,
program a 2 výlety), zájemci se mohou hlásit
v kanceláři TYMY do 8. 1.
NABÍDKA
DVD z Oslav „650 let Všetul a 120 let školy“
je k dispozici v kanceláři TYMY- cca 3hodinový
záznam, cena: 150,-/ks
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je
zde samostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.:
573 39 69 28

V TYMY se zpívaly koledy a vonělo jehličí
Ve středu 25. 11. a ve čtvrtek 26. 11. byl ve Středisku volného času TYMY připraven pro děti
bohatý předvánoční program plný dílniček, koled,
tradic a zvyků. Tato již tradiční akce pod názvem „Vánoce na Hané a Valašsku“ je spojena
s příchodem adventu a vánočních svátků. Děti
mateřských škol a žáci 1. stupně základní škol
z Holešova a okolí jsou rozděleni do skupinek
a v nich navštíví jak Hanou, tak Valašsko - zde se
dozvídají o zvycích, vánočních tradicích, krojích,
dětských hrách, vánočních říkadlech i koledách.
Od ledna nové taneční styly s JASMÍNOU Ochutnají hanácké bochte, valašské frgály a čaj
z devatera bylin. Pak jsou pro kluky a holky
(přihlášky již nyní v kanceláři TYMY):
FLIRT DANCE - představuje spojení tance, tva- připraveny dílničky. Na jednotlivých stanovištích
rování postavy a upevňování pozitivního pohledu se děti dozvědí jak plést adventní věnce, kdo byl
na sebe sama, objevte v sobě ženu
Mikuláš, rozkrajují jablíčka, v nichž je skrytá hvězdička, pouštějí ořechové skořápky
se svíčkou, malují anděly i čerty,
píší dopis Ježíškovi a společně
zpívají koledy. Všechny výrobky
i s drobnými sladkostmi a perníčkem si odnášejí s sebou domů.
Program této dvoudenní akce je
velmi organizačně náročný, ale
za vydatné pomoci 8. tříd III. ZŠ
Holešov, studentů OU Holešov
a jejich pedagogů a dobrovolníků
z řad externích spolupracovníků se
vše zvládlo a patří jim velký DÍK.
Tato akce se konala pod osobní
záštitou hejtmana ZK a za podpory
ZK. Děkujeme.
Dvoudenní akce přinesla bohatý předvánoční program plný dílniček, koled, tradic a zvyků.
Hanka S.
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VÝUKOVÝ PROGRAM „VELKÉ ŠELMY“ ORGANIZOVANÝ SPOLEČNOSTÍ
HNUTÍ DUHA VE 2. ZŠ HOLEŠOV
Dne 18. listopadu se žáci 2. ZŠ Holešov zúčastnili projektu o chování velkých šelem a jiných
vzácných lesních zvířat. Program probíhal v tělocvičně školy v době od 10.00 do 12.00 hod.
Žáci 1. - 6. ročníku se dozvěděli informace o rozšíření šelem v ČR i ve světě, jejich
skrytém životě, významu pro lesní ekosystém,
o faktorech, které je ohrožují, a důležitosti jejich
ochrany, případně i možnostech, jak se do ní
mohou sami zapojit.
V programu je využíváno prvků multimediální prezentace promítání unikátních fotografií
z karpatské divočiny, zvukové nahrávky hlasů
velkých šelem a dalších lesních živočichů.

Žáci druhého stupně byli v holešovské galerii na výstavě „Soužití s velkými šelmami“ a mohli
shlédnout zajímavé plakáty o šelmách a méně
hezké zabíjení a pytlačení velkých šelem.
Odborní lektoři byli Michal Bojda a Miroslav
Kutal.
Hnutí DUHA Olomouc s úspěchem prosazuje řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí
pro každého z nás. Dlouhodobě se věnuje také
ochraně velkých šelem.
Projekt byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím nadace rozvoje občanské
společnosti.
Šelmy dokázaly,
že s námi dovedou žít.
My teď musíme dokázat, že jsme
ochotni se s nimi podělit o krajinu.

Je pravda, že nemusí být snadné mít velké
šelmy za sousedy, ale změníme-li alespoň zčásti
svůj životní styl a zejména myšlení, pak je společné soužití možné.
Jsme ochotni tyto změny udělat?
Nebo budeme vysvětlovat našim dětem,
proč jsme nic nezměnili?

Adventní a vánoční koncerty
s Moravskými dětmi - Holešovským
dětským sborem

Pobočky knihovny v nových
prostorách
Pobočka Městské knihovny
v Holešově Novosady byla přestěhována z domu s pečovatelskou službou do nových prostor
ve Školní ulici 1582 (budova
bývalého SVČ Duha, 1. patro).
Otevírací doba: úterý 8.00 - 11.00,
12.00 - 17.00 hod. Pobočka Novosady nabízí knihy a periodi-

ka jak pro dospělé čtenáře, tak
i zatím v omezené míře pro děti.
Návštěvníci knihovny zde mohou
využít zdarma přístup na internet.
Zájemci z domu s pečovatelskou
službou mohou využít donáškovou
službu knih. Těšíme se na vaši
návštěvu!
IŽ

3. prosince

„Merry Christmas“ aneb „Americké Vánoce“
adventní koncert s Filharmonií Bohuslava
Martinů Zlín
Dům umění Zlín
Sólistka: Katrina Swift, zpěv, USA
Dirigent: Benjamin LOEB, USA

6. prosince

„Santa Claus“ - Vánoční koncert pro děti
- s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín
Dirigent: Miloš Machek

10. prosince Adventní koncert s Plamínkem
Kino Svět Holešov
16. prosince Vánoční koncert s Václavem Hudečkem
OSTRAVA
(koncert bude přenášet televize NOE)
26. prosince Vánoční koncert Holešov
Chrám Nanebevzetí P. Marie

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O
RPSN od 199,71%

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

774 780 001
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Bojové umění Aikido působí v Holešově od roku 2002
Aikido je jedno z nejmladších japonských bojových umění, které je založeno na myšlence neagresivity. Název Aikido
se skládá ze tří znaků: Ai (合)
- harmonie, Ki (気) - energie,
Do (道) - cesta.
Aikido bylo vytvořeno v první polovině 20. století Moriheiem
Ueshibou, který je často označován
jako jeden z nejvýznamnějších představitelů novodobých japonských
bojových umění. Techniky aikido vychází ze starých škol se zbraněmi
i bez nich. Osensei (velký učitel), jak
bývá mezi vyznavači aikido Morihei
Ueshiba nazýván, provedl reformu
bojových umění. Do popředí svého

umění postavil usměrnění, vedení a neutralizaci agresivní/útočné
energie soupeře. Aikidoka (cvičenec
aikido) se snaží přijmout sílu útočníka, zpracovat ji a použít ji ve svůj prospěch a vítězství. Na rozdíl od ostatních moderních bojových umění,
jako je judo, karatedo nebo kendo,
není aikido sportovní disciplínou nekonají se zde žádné soutěže.

Proč cvičit aikido?
Aikido přispívá k rozvoji jedince
jak po fyzické, tak i psychické stránce. Kromě osvojení technik pomáhá aikido také rozvíjet koncentraci
a pohyblivost a vylepšuje koordinaci

Úspěšná sezóna týmu
Janiš Motorsport

Svou „dobrou“ sezónu prožil
v tomto roce jezdec týmu Janiš Motorsport Josef Janiš. Dobrou proto,
že v celkovém pořadí Mezinárodního mistrovství Moravy ve třídě
Elite na stroji Honda CRF 250 získal bronzovou příčku. „Dobrá byla
i v tom, že se mi vyhýbala zranění,
a přestože nějaké pády byly, vždy
jsem odešel po svých. Ono se říká,
kdo nepadá, nezrychlí. Technika
nás také nezklamala, jak má honda,
tak synova KTM SX50, a za to bych
chtěl poděkovat svému otci, který
nám stroje připravoval a byl nám
po celou sezónu velkou oporou,“
uvedl jezdec. V desetidílném šampionátu v silné konkurenci museli

hájit své postavení do posledního
závodu, který úspěšně zvládli. A to
vše za podpory partnerů teamu.
Nejmladší člen teamu Lukáš Janiš
(7 let) pilně trénoval a absolvoval
volné závody, aby v sezóně 2010
mohl naplno nastoupit do velkých
závodů seriálu Vysočina a Morava
Cup ve třídě MX50. „Závěrem bych
chtěl poděkovat v této nelehké době
všem svým partnerům za podporu a důvěru vloženou v náš team.
Děkujeme a budeme se snažit podat co nejlepší výsledky i v sezóně
2010,“ dodal Josef Janiš.

těla. Protože zde nehraje žádnou
roli stáří, váha, síla nebo velikost, je
aikido vhodné nejen pro muže, ale
i pro ženy, starší i mladší jedince.
Spousta lidí hledá v aikido nejdříve
pouze metodu sebeobrany. Postupem času však zjišťují, že aikido je
mnohem více než jen jednoduchá
technika, která má za cíl zneškodnit útok soupeře. Aikido vede k pochopení sebe samého a ostatních.
Techniky se zakládají na kruhových
pohybech a přirozeném postoji.
Nejdůležitější roli hraje při aplikaci
aikido vychýlení soupeře a využití jeho energie ve svůj prospěch.
Součástí aikido je také cvičení se
zbraněmi. V případě aikido se jedná
o jo (ca. 128 cm dlouhá hůl), bokken
(dřevěný meč) a tanto (nůž/dýka).

Aikido v Holešově
SKP Aikido Kishintai dojo působí v Holešově od druhé poloviny roku 2002 na Střední policejní
škole Ministerstva vnitra. Nábor
probíhá po celý rok. Tréninky probíhají v pondělí (začátečníci a pokročilí od 17:30 do 19:00 a pokročilí
od 19:00 do 19:30) a ve čtvrtek
(začátečníci a pokročilí od 18:00
do 19:30).
Kontakt:
J. Hrbáč: tel.: 737 907 507, e-mail:
hrbacjan@gmail.com, F. Javůrek:
tel.: 607 788 652
Zdroj:
www.tenshin.cz, www.aikikai.cz

Další úspěch holešovského sportovce
Hodonín (sov) - Výborného
výsledku ve stolním tenise dosáhl
holešovský odchovanec Libor Liška. V neděli 22. 11. 2009 obsadil
na bodovacím turnaji kadetů kategorie A v Hodoníně ve stolním tenise
3. místo a společně s Lukášem Foffem z DTT Hradec Králove ve čtyřhře obsadili vynikající druhé místo,
kdy nestačili jen na borce Reitšpisa
a Malka z SK DDM Praha. Libor
svým výkonem dokázal příslušnost
k republikové špičce a ke kadetské
reprezentaci ČR. Přejeme mu hodně úspěchů v celé sezóně.

Partneři teamu: LSC Brázdil, VYDONA, autoservis Gořalík,
Čerpací stanice Stará Ves, KOVVelim, 2DR, Pneuservis Záruba,
Město Holešov, Týdeník Kroměřížska, fa Plšek, M-Contakt,
Mov-Air.

Team Janiš Motorsport: zleva Josef Janiš st., Josef Janiš ml. a Lukáš Janiš.
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Čtvrté místo pro DFK Holešov na turnaji v Hodoníně
Po skončení nevydařeného fotbalového podzimu začal DFK Holešov svou pouť halovou sezónou na tradiční akci v Hodoníně. V neděli 15. 11.
se zde konal Mezinárodní halový turnaj žen v kopané za účasti šesti týmů z České a Slovenské
republiky. Hrálo se systémem každý s každým,
hrací doba byla 1x 15 minut. Holešov začal prohrou 1:3 s pozdějším vítězem turnaje Hodonínem,
pak následovaly dvě výhry s Třebovicemi a se
Štramberkem. Nejlepší utkání sehrála děvčata
s prvoligovým slovenským celkem Trnavy, se
kterým vybojovala cennou remízu 0:0. V posledním utkání potřeboval DFK vyhrát, aby obsadil
stříbrnou pozici, ale po neproměněných šancích
útočnic následovaly chyby v obraně a prohra 0:2.
Celkově připadlo družstvu nepopulární 4. místo.

Nejlepší výkon podala jednoznačně brankářka Kateřina Pitnerová, kterou ve formě zastihl
až závěr podzimu; po právu byla oceněna jako
nejlepší gólmanka celého turnaje. Z dalších
hráček se nejvíce prosadila dvojice Kamila
Dětská - Simona Brantálová v obraně; ostatní
hráčky Holešova potvrdily výkonnostní útlum
z podzimu a hrály nevyrovnaně. Největší rezervy
měla děvčata v přesném zakončení a proměňování šancí. Nejlepší střelkyní DFK byla Dominika
Stolářová se 3 brankami.
DFK Holešov - FC Nesyt Hodonín:
1:3 - Samsonková
DFK Holešov - SK Slavia Třebovice:
5:0 - Stolářová 2, Motalová, Brantalová, Dětská

Holešovské holky bilancovaly
Dne 13. listopadu, po ukončení podzimní části sezóny 2009/2010,
proběhla hodnotící schůze FK Holešovské holky. Za účasti členů výkonného
výboru přednesl úvodní slovo trenér družstva MUDr. Slavomír Bednář,
který provedl podrobné vyhodnocení přípravy na sezónu, jejího vlastního
průběhu a hodnocení výkonnosti jednotlivých hráček.
FK Holešovské holky se po podzimní části MSLŽ umístily na 5. místě se
ziskem 19 bodů a skorem 18:18, když dokázaly 6x zvítězit, 1x hrály nerozhodně a 4x byly poraženy. S výkony a umístěním nevládne plná spokojenost,
neboť družstvo mělo lépe zvládnout zápasy s Lubinou, Olomoucí a Krnovem
a mělo se vyvarovat propadáků v utkáních s Hodonínem a Hlučínem.
Nejlépe hodnocenými hráčkami byly kapitánka družstva Pavla Kovaříková, Tereza Voždová, Martina Dědková a Mirka Šebestová. Ekonomické a materiální zabezpečení družstva je na vysoké úrovni a zavazuje
dosahovat lepších výsledků. Nedostatečně hodnotí oddíl svou propagační
a informační činnost, zvláště pak s regionálním a místním tiskem.
V oblasti rozvoje ženského fotbalu v Holešově se jako nejsprávnější
varianta i nadále jeví sjednocení obou holešovských klubů, což ovšem
za současného vedení DFK není reálné. FK Holešovské holky je však
k jednání ochoten a připraven.
Mgr. Slavomír Bednář
TABULKA
Rk.

Skóre

Body

(Prav)

1.

Hlučín

Tým

11

10

0

1

48: 15

30

(12)

2.

Přerov

11

8

0

3

24: 18

24

(9)

3.

Hodonín

11

7

1

3

27: 15

22

(7)

4.

FK Olomouc

11

6

1

4

24: 16

19

(1)

5.

Hol. holky

11

6

1

4

18: 18

19

(4)

6.

Dobratice

11

5

1

5

23: 24

16

(-2)

7.

Jihlava

11

5

0

6

21: 23

15

(-3)

8.

Sl. Ostrava

11

3

2

6

16: 16

11

(-7)

9.

Záp

+

0

-

FC Brno B

11

3

2

6

19: 22

11

(-4)

10.

Krnov

11

3

2

6

15: 25

11

(-4)

11.

Lubina

11

3

1

7

12: 25

10

(-5)

12.

DFK Holešov

11

1

1

9

11: 41

4

(-14)

Děvčata z gymnázia stříbrná
10. listopadu se konalo v Kunovicích krajské kolo základních
a středních škol ve stolním tenise.
Základní škola U Pálenice je tradičním pořadatelem této soutěže
a v letošním roce se zde opět utkala
družstva ze všech okresů Zlínského
kraje. Této akce se poprvé zúčastnila děvčata z Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov a jejich vystoupení
bylo více než úspěšné. Jana Petrová a Monika Sedláková, hráčky
oddílu stolního tenisu z Bystřice
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p. H., reprezentovaly okres Kroměříž více než zdařile a odvezly si
domů do Holešova stříbrný pohár za
2. místo! Dívky se postupně utkaly
s týmy Uherského Hradiště a Zlína,
které přesvědčivě přehrály, a teprve v posledním utkání se musely
sklonit před suverénními vítězkami
ze Vsetína. Janě a Monice patří
poděkování za zdařilé vystoupení
a vzornou reprezentaci města Holešova a naší školy.
Mgr. Svatava Ságnerová

DFK Holešov - TJ Kotouč Štramberk:
1:0 - Stolářová
DFK Holešov - TJ Skloplast Trnava: 0:0
DFK Holešov - FC Union Nové Zámky: 0:2
Pořadí: 1. Hodonín 2. Trnava 3. Nové Zámky
4. DFK Holešov 5. Štramberk 6. Třebovice
Tým DFK Holešov: Kateřina Pitnerová,
Hana Jelínková, Hana Kršňáková, Simona
Brantálová, Kamila Dětská, Adéla Motalová,
Kateřina Brezanská, Dominika Stolářová,
Hana Samsonková, Eva Šutová, Pavlína
Jablunková, Lucie Matulová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Volejbalové čekání na vítězství
skončilo
V sobotu 21. 11. se holešovští
volejbalisté dočkali svého prvního vítězství na domácí palubovce.
Odrazili se ode dna a snad je to
krok k dalším vítězstvím a postupům
v tabulce směrem vzhůru.
V 13. a 14. kole 2. NL přivítali
družstvo Hlučína. První zápas byl
sice v režii hostujícího družstva,
kdy domácí nezvládli koncovky
v jednotlivých setech a prohráli 0:3.
Ale druhý odvetný zápas již byl vyrovnanější. Celek posílil pracovně
zaneprázdněný univerzál Nášel

a na hře to bylo patrné. Další změna
přišla na postu smečaře, kdy nahradil Sovu Matela. Právě smečaři
a blokaři (Jahoda, Ohlídal) zpřesnili
svůj výkon a volejbalisté dosáhli
na první vítězství v tomto ročníku.
Celkově Holešovští vyhráli 3:2.
Chce-li Holešov myslet na další vítězství, musí zapracovat na herních činnostech, kterými jsou příjem,
podání a servis.
Sestava: Nesrsta, Janečka,
Nášel, Matela, Raška, Ohlídal,
Vaculík, Sova, Jahoda

Šachy
2. liga - 2. kolo
Staré Město B - MKS Holešov A 6:2
Ve druhém kole utrpěl Holešov vysokou porážku, našim hráčům se utkání
příliš nepovedlo. Bodoval: P. Navrátilík. Remizovali: R.Šudřich, M. Vymětal.
3. kolo MKS Holešov - TEC Hustopeče 4,5:3,5
Ve vyrovnaném zápase se našim hráčům podařilo udolat nepříjemného
soupeře a získat první body v sezóně. Bodovali: M. Dvořák, M. Rafaja st.
Remizovali: J. Mudrák, A. Sojka, P. Navrátilík, R. Šudřich, L. Zicháček.
KRAJSKÝ PŘEBOR
3. kolo Sokol Francova Lhota - MKS Holešov B 2:6
Holešovské béčko si stále drží neporazitelnost, ve třetím kole dokázalo
s přehledem vysoko zvítězit na půdě Francovy Lhoty a nadále bojuje o
čelo tabulky. Bodovali: R. Šudřich, P. Votava, M. Vymětal, M. Rafaja ml.,
Vl. Ševela. Remizovali: M. Rafaja st., R. Zajíček.
REGIONÁLNÍ PŘEBOR
3. kolo Sokol Postoupky C - MKS Holešov C 4.5:3,5
Holešov vedl již 3.5:1,5, domácí však dokázali výhrami ve zbývajících
partiích stav zápasu otočit. Bodovali: J. Hromada, E. Dvořák. Remizovali:
O. Piskač, I. Machovský, P. Holuj.
Lutopecny - sokol Holešov 6,5:1,5
Vysoká porážka Sokolů, kteří dokázali hrát pouze tři remízy zásluhou
A. Pešky. R. Holmana a M. Tomečka.
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ
2. kolo MKS Holešov D - Rusava 4:4
Po debaklu v úvodním kole v Kroměříži získalo naše „déčko“ ve vyrovnaném
zápase první bod. Bodovali: O. Sedláček, K. Šudřich, P. Holuj. Remizovali:
Vl. Ševela, M. Heliš.
3. kolo Junior Postoupky - MKS Holešov D 1:7
Více informací do této chvíle není známo, neboť vedoucí soutěže nebyl
schopen ani po třech týdnech zpracovat výsledky druhého, neřku-li třetího
kola. Jednoznačně „palec dolů“.
(is)

hole‰ovsko 22/2009

Házenkářský svátek
v Holešově
TJ Holešov - Dukla Praha
18 (13:14) 28
Velký házenkářský svátek. Tak by se dal nazvat pohárový zápas TJ
Holešov s Duklou Praha, který se uskutečnil ve sportovní hale ve středu
25. listopadu. Domácí si před utkáním příliš velké ambice nedávali, ale
po prvním poločase vypadalo vše jinak. Nejslavnější český házenkářský
klub si sice v úvodu vytvořil vysoký náskok, ale v poločase odcházel
Holešov do šaten se ztrátou jediné branky. Ve druhém poločase už však
domácí nadšení na extraligové profesionály nestačilo. Dukla zlepšila
hru, vytvořila si dostatečný náskok a domácí prakticky nepouštěla do
střeleckých příležitostí. I tak byl pro holešovské házenkáře postup mezi
nejlepších šestnáct českých celků velkým úspěchem.
(ty)

TJ Holešov zakončila podzim
vítězstvím
TJ Holešov - KH Zbrojovka
Vsetín
33 : 30
V posledním podzimním utkání soutěže 2009-2010 hostil domácí TJ Holešov soupeře, v tabulce
výše postavený tým KH Zbrojovka
Vsetín, a po rozdílných poločasech
zvítězil 33:30 po poločase 19:8.
Do utkání vstoupili domácí velmi
dobře, zejména zásluhou dobré
střelby Balůska, Plška a Zetíka.
V 6. minutě vedli 5:0 a v desáté
minutě už 9:1. V dobré střelbě,
podporované velmi dobrou obranou, se dařilo zejména Darebníkovi, ale i ostatním. Výborně opět
chytal Luňák, když z 23 střel kryl

15 a vstřelil i branku přehozem
přes celé hřiště. Dobrý výkon domácích pokračoval až do poločasu
a vyhráli jej 19:8. Druhý poločas
začali lépe hosté a šesti brankami
snížili na 20:14. Celý zbytek utkání
si pak domácí udržovali bezpečné
vedení o 4 až 6 branek. Hosté
zkorigovali výsledek v posledních
dvou minutách utkání, kdy vstřelili
4 branky a domácí žádnou. Celkově však utkání měli domácí ve své
režii a zaslouženě zvítězili.
Sestava a branky: V brance
Luňák 1, v poli Uruba, Darebník
2, Růžička, Kozelský, Procházka
1, Gahura Petr 1, Capil 4, Zetík 6,
Plšek 7 a Balůsek 11 branek.

Jedna z útočných akcí domácích házenkářů.
Extraligový soupeř zaplnil sportovní halu do posledního místa. >

Krycí název Volejbalový podzim
Po výrazném úspěchu jarního volejbalového klání v holešovské Sokolovně se dne 21. 11. 2009 uskutečnil další zajímavý turnaj v odbíjené.
Pod záštitou TJ Sokol Holešov a krycím názvem „Volejbalový podzim“ se
opět sešlo pět družstev, složených výhradně z neregistrovaných hráčů
a hráček z nejbližšího okolí.
Prezentace proběhla v 9 hodin a v 9.30 odpískal téměř neúplatný
rozhodčí první podání a od toho okamžiku se bez přestávky a v plném
nasazení, pod zkušeným organizačním vedením pořádajícího sportovního
seskupení Čtyřlístek, hrálo až do 17 hodin. Turnaj měl tradičně vysokou
úroveň, o čemž svědčí i fakt, že z deseti odehraných zápasů šest skončilo
remízou 1:1. Celou sportovní událost provázela vynikající nálada a všichni
zúčastnění se skvěle bavili až do závěrečného vyhlášení, kdy bylo i letos
oceněno cenou nejvyšší družstvo z Přílep, pořádající Čtyřlístek skončil
třetí a o zbývající místa se podělily Štípa, Šicí stroje Hulín a Draci z Holešova. Na závěr proběhlo i ocenění výrazných sportovních výkonů - za nej
volejbalistu byl vyhlášen Laďa Šikula z Přílep a za nej volejbalistku Petra
Skřivánková ze Štípy. Nezávislou a nenásilně řízenou živelnou sportovní
akci podpořili věcnými cenami město Holešov, Nestlé Holešov, Hakné Hulín
a několik dalších holešovských firem, v neposlední řadě však patří poděkování TJ Sokol Holešov za vstřícnost a možnost využití prostor Sokolovny.
Miloslav Šefránek
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Šestatřicet čtenářů (je vidět, že nová soutěž má u čtenářů úspěch!)
reagovalo na fotohádanku z čísla 20/2009 - a všichni odpověděli správně,
nikdo se nesekl. „Hlášku o vstupenkách na představení Idiot pronesl
Rudolf Hrušínský ve filmu Obecná škola,“ napsala v mailu naše čtenářka
Anna Navrátilová z Prusinovic - a stává se výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. Jako druhý byl vylosován Tomáš Žourek z Přílep, který si
v příštích dnech zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina
Svět dvěma Holešovankám - Jitce Soukupové a Marcele Janálové.
Všem vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v naší
soutěži, která je i tentokrát postavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které české komedie pochází tento
rozhovor a kdo jej pronáší?
„Sedni si.“
„Já sedím.“
„Vona sedí.“
„Ty sedíš?“
„My taky sedíme!“

Petr Nárožný v crazy komedii
Jen ho nechte, ať se bojí.

Pokud možno správné 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.
RR

Dotazník Holešovska
SYLVIA ŠIMEČKOVÁ,
zást. ředitel ZUŠ F. X. Richtera Holešov,
členka Holešovského komorního orchestru
a souboru Corda Magico
Vaše životní krédo?
Žij a nechej žít.
Ke které knize se ráda vracíte?
Oblíbených autorů mám více, třeba Gulbransen, P. S. Bucková, B. Woodová, Betty McDonaldová, ale pro relax sáhnu i po dobré detektivce
(Soudce Ti).

Váš oblíbený umělec?
Pánové Kemr, Hrušínský, Lukavský, paní Jiřina Jirásková, paní Zlata Adamovská, také
pánové Peter Dvorský a Michal Tučný…
Jaký sport vás oslovuje?
Turistika, kolo (ale jen ze Žop dolů - nic se
nemá přehánět).
Co máte ráda na talíři?
…
Kde si ráda posedíte?
Na zahrádce v Žopích anebo v Bacardi s přáteli.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Jsem workoholik, takže pro změnu sama, po levé ruce šálek kávy, po
pravé dvě deci červeného vína, nohy nahoru a kolem sebe absolutní
TICHO …ale jen na chvíli.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když se něco povede mým dcerám.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci, z nepochopení a z toho, že se to v tomhle státě už nikdy
nespraví.
Ve které historické době byste chtěla žít?
V době první republiky, kdy ještě lidé znali pojmy jako národní hrdost,
stavovská čest, rodinná hodnota…
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Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Jsem „Moravák“ tělem i duší.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Muzikant, literatura, „historie“- tohle tré si dovedu představit.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Ano, ale je na to potřeba „silnější kalibr“, pomoc „shůry“…
RR

