II. reprezentační ples města se uskuteční v sobotu 16. ledna 2010
v prostorách holešovského zámku
Od 19.30 budou hrát k tanci a poslechu Backwards, Marie Rottrová, Retrospekt, CM Rusava, Oldies diskotéka J. Čápka. Konferuje Jan Čenský.
Vstupné je 700 Kč, v ceně je zahrnuta večeře formou rautu. Předprodej vstupenek byl již zahájen v Městském informačním centru.
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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

očních svátků
n
á
v
í
it
ž
ro
p
é
jí
Pohodov
ového roku pře
n
o
d
ší
p
le
ej
n
lík,
a všechno
Zdeněk Jana
a
st
ro
a
st
m
ů
rt
všem občan
é Rudolf Seife
místostarostov
ek, Rada
a Josef Bartoš
ěsta Holešova.
m
o
v
st
el
it
p
u
a Zast

Jaký byl letošní rok?
Co vy na to, pane starosto?
Rok 2009 pozvolna končí. Jaký byl z hlediska
rozvoje města? Co vy na
to, pane starosto?
Letošní rok byl nesmírně obtížný. Ekonomický
pokles nás citelně zasáhl
na stránce příjmové. Vzhledem k tomu, že jsme měli
rozjeto spoustu projektů,
které jsme museli spolufinancovat, ta náročnost
spočívala zejména z hlediska závazků, které
nám z toho vyplývaly. Rok 2009 byl náročný
i v tom směru, že si zastupitelstvo na začátku
roku stanovilo spoustu cílů a předsevzali jsme
si také, že letos uděláme celou řadu strategic-

kých rozhodnutí. Musím konstatovat, že jsme
tyto úkoly splnili. Spoustu věcí jsme ve městě
nasměrovali z dlouhodobého hlediska tak, že
by měly být ku prospěchu rozvoje Holešova.
Samozřejmě ne všechno se podařilo. Některé
nezdary byly ovlivněny objektivními skutečnostmi, jiné úkoly se nám nepodařilo zvládnout,
protože každý jsme chybující, a tak ne vždy
učiníme jen to správné rozhodnutí.
Na konci letošního roku bych chtěl popřát
všem Holešovanům klidné prožití závěru roku.
V roce 2010, který možná bude ještě náročnější
než rok letošní, proto přeji všem především
hodně zdraví a aby při nás stálo trochu toho
štěstíčka.
(sov)

Nová prodejna
nábytku
LEERI
Palackého 522 (vedle pošty)
Telefon: 608 771 348
Velký výběr kvalitního zboží
za dobré ceny.

Příští Holešovsko
vychází
14. ledna 2010.
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Správa bytů a nebytových prostor přechází na Tepelné hospodářství
S účinností od 1. ledna 2010 přechází
správa bytů i nebytových prostor na společnost
Tepelné hospodářství, spol. s r.o. Holešov, IČ
25309161, nám. Sv. Anny 1030, Holešov. Jednatelem společnosti je pan Zdeněk Chudárek.
Město Holešov zůstává pronajímatelem
bytů a nebytových prostor. Platby týkající se

roku 2009 zasílejte i nadále na účet města
Holešova, číslo účtu: 19-0001624691/0100.
Platby za období od 1. ledna 2010 zasílejte na
Tepelné hospodářství, spol. s r.o. Holešov, číslo
účtu: 43-6170750207/0100.
Detašované pracoviště pracovnic Tepelného hospodářství (pí. Stískalová a pí. Kaiserová)

je až do 31. března 2010 Městský úřad Holešov,
Masarykova 628, tel. 573 521 407 (408), dveře
č. 105, kde si do výše uvedeného data můžete
vyzvednout např. tiskopis žádosti o pronájem
bytu, případně požádat o pronájem volného
nebytového prostoru aj.
Josef Bartošek, místostarosta

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových
prostor v přízemí objektu č.p. 1400 v ul. Palackého v Holešově
o celkové výměře 98,41 m2 Romanu Smýkalovi za min. nájemné:
provozovna 14,70 m2 á 700 Kč/m2/rok, dílna 78,90 m2 á 600 Kč/m2/
rok, ost. prostory 4,81 m2 á 350 Kč/m2/rok + zálohy na energie cca
70.000 Kč/rok.
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději do 23. 12. 2009.
Žádost označená heslem „Palackého 1400“ musí obsahovat:
- řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, kontakt)
- živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
- nabídka ceny za m2 pronájmu za rok

Poděkování občanům
Vedení města Holešova děkuje všem majitelům nemovitostí v oblasti
připravovaného jihovýchodního obchvatu Holešova za vstřícný přístup
při výkupu pozemků. Díky tomuto občanskému postoji, který evidentně
nereflektoval pouze soukromý, ale také obecný zájem, bude moci být
tato stavba realizována v nejbližším možném období. Z přetížených ulic
Holešova tak odvede velkou část tranzitní dopravy.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Insolvenční správce
prodá nejvyšší nabídce

výrobnu nábytku Ladislav Kovařík
v Holešově, Očadlíkova 1350
tj. soubor aktiv, zejména nemovitého a movitého majetku:
Podmínkou vyhodnocení nabídky je složení vratné kauce ve výši
150.000,- Kč do 20. 12. 2009 na účet správce č. 231443589/0300 (jako
variabilní symbol uveďte vaše IČ nebo RČ), která se započte na kupní
cenu. Peněžitá jistota (kauce) nebude úročena. V případě, že vybraný
zájemce neuzavře kupní smlouvu, kauce propadá ve prospěch majetkové podstaty.
Do termínu 20. 12. 2009 do 15.00 hodin předložte v jedné obálce
na níže uvedenou adresu správce jeden originál přihlášky k účasti
ve výběrovém řízení s vaší závaznou cenovou nabídkou podepsané
zájemcem; podpis musí být úředně ověřen; dále písemný návrh kupní
smlouvy a doklad identifikující účastníka výběrového řízení. Obálka musí
být řádně zalepena a na líci označena slovy „Výběrové řízení Kovařík“.
Správce si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, změnit
a případně s vítězem výběrového řízení kupní smlouvu neuzavřít, neboť
se jedná o výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy dle §276 odst.
2 obchodního zákoníku. Zájemce v této souvislosti nemůže vůči správci
uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by mu v případě
zrušení či změny výběrového řízení nebo neuzavření smlouvy s vítězem
výběrového řízení eventuálně vznikla.
Bližší informace: Ing. Lee Louda, insolvenční správce, adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, tel.: 777 688 108, e-mail: l.louda@centrum.cz
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Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová, příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová. Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce v termínu od 8. 12. 2009 do
23. 12. 2009.
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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)

Uzavření sběrného dvora v Tučapské ulici
Technické služby Holešov, s.r.o. sdělují,
že sběrný dvůr bude v letošním roce naposled
otevřen 23. 12. 2009 od 8.00 do 11.00 hod.
V roce 2010 zahájí provoz v úterý 5. 1. dle
normální otevírací doby (8.00 - 11.00 hod.;
13.00 - 16.30 hod.).
Změna svozu domovního odpadu
V týdnech od 21. 12. do 27. 12. 2009
a od 28. 12. 2009 do 3.1. 2010 proběhne svoz
odpadu v Holešově, Všetulích, Dobroticích,
Količíně a Žopech dle harmonogramu. Svozy
v Tučapech se uskuteční dne 23. 12. a 30.
12. 2009.
Úklid vánočních stromků
Městský úřad Holešov, odbor životního
prostředí, upozorňuje občany, že vánoční
stromky je možné odkládat ke sběrným nádobám na komunální odpad pouze do 10. 1.
2010. Neodkládejte je
však ke kontejnerům
na tříděný odpad.

Po tomto termínu mohou občané odkládat
vánoční stromky do sběrného dvora, a to v jeho
provozní době.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí
Úterý

8.00 - 11.00

13.00 - 16.30

Středa

8.00 - 11.00

13.00 - 17.30

Čtvrtek

8.00 - 11.00

Pátek

8.00 - 11.00

Sobota

7.30 - 12.00

Neděle

Zavřeno

www.re-max.cz

Velká vánoční soutěž firmy Karhan a čtrnáctideníku Holešovsko už
zná své vítěze. Plazmovou televizi od společnosti Karhan získala paní
Anna Zapletalová ze Žeranovic. Na druhém místě byl z osudí vybrán
a mikrosystém si odnese Ladislav Sedláček z Horního Lapače. DVD
přehrávač za třetí místo obdrží Zdenek Halaška z Dobrotic. Do soutěže
zaslalo správné odpovědi celkem 136 čtenářů Holešovska.

Seznam vylosovaných vítězů:
Anna Zapletalová, Žeranovice (plazmová televize)
Ladislav Sedláček, Horní Lapač (mikrosystém)
Zdenek Halaška, Dobrotice (DVD přehrávač)
Magda Kubáčová, Holešov (mikrovlnná trouba)
Stanislav Sekanina, Holešov (žehlička)
Radovan Machálek, Holešov (pánev)
Jaroslav Galandr, Holešov (sendvičovač)
Zdenka Uhříková, Holešov (kuchyňská váha)
Václav Hasilík, Holešov (osobní váha)
Alena Dlabajová (stolní lampa)
Výherci obdrží z redakce čtrnáctideníku Holešovsko dopis,
s nímž si budou moci přijít ceny vyzvednout do prodejny Karhan
v Palackého ulici v Holešově.

13.00 - 16.30

Ing. Brezanská, odbor životního prostředí

Firma Karhan a redakce Holešovska
nadělovaly dárky pod stromeček

Losování správných odpovědí se uskutečnilo v prodejně firmy Karhan v pondělí 14. prosince. Losování provedl majitel firmy Pavel Karhan
za přítomnosti právníka města Holešova Františka Kulhavého.

Zavřeno

950 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej bytu 2+1 o výměře 54 m2, 5. patro
pan. domu s výtahem. Nová plastová okna
včetně parapetů, neprůchozí pokoje. Byt
má balkon a sklep.

150 000 Kč

Tel.: 604 383 641

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej stavebního
pozemku o rozměrech: 70 m délka x 15 m
šířka. IS na pozemku. Po dohodě s majitelem
je možný i prodej RD, který se nachází na
pozemku, cena RD dohodou.

970 000 Kč

Tel.: 739 486 444

Kroměříž, Zlínský kraj. Prodej DB 2+1
o výměře 53 m2. Byt se nachází v přízemí zrekonstruovaného panelového domu
s výtahem. Příjemné bydlení poblíž centra
města.

130 000 Kč

Tel.: 604 383 641

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.

Cena V RK

Tel.: 739 486 444

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.

1 100 000 Kč Tel.: 731 618 472
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 dají 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

Losování byla vedle majitele firmy Pavla Karhana
přítomna i jeho rodina.

www.re-max.cz
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Holešovské vánoční trhy byly letos dva
První prosincový víkend je nejen pro občany Holešova již tradičně dobou široko daleko slavných
vánočních trhů.
Také letošní sobotu 5. prosince zaplnily tisíce koupěchtivých
zájemců náměstí Dr. E. Beneše.
Desítky stánků s opravdu rozmanitým zbožím nabízely stovky
možností jak zahájit nebo završit
předvánoční nákupy. Jako by se
alespoň v tomto dni vrátila doba
slavných holešovských trhů, kdy
bylo také celé náměstí zaplaveno
stánky, stoly, stany a vozy, nabízejícími všechno možné i nemožné
zboží. V obležení byla i místa s tradičním předvánočním občerstvením, lahodným punčem, grogem,
svařeným vínem, medovinou či
bramboráky, trdelníky a domácími
uzeninami. A samozřejmě hlavní
atrakce zejména pro děti a rodiny s dětmi - vyhrávající městský
vánoční strom, betlém pod ním,
roztomilé malé ovečky v ohrádce
a hlavně program - tentokrát vystupoval dětský folklorní soubor
Vonička ze Zlína s opravdu krásným pásmem vánočních zvyků,
koled, říkanek i tanečků.
Hlavním motivem celého
dopoledne ale bylo setkávání.
Díky mnohaleté tradici stovky
Holešovanů i přespolních obešly

Součástí vánočních trhů bylo i vystoupení dětského folklorního souboru Vonička ze Zlína.
ráno stánky, ale potom zůstali stát
v družném rozhovoru a zábavě
„pod stromem“ u koše s příjemným
ohněm, s kelímkem něčeho teplého pro zahřátí.
Rovněž večer se náměstí zaplnilo tentokrát především omladi-

Nechyběla ani mikulášská nadílka.

nou, dychtivě očekávající příjezd
hordy Mikulášů, andělů a čertů,
které letos přivezl bafající traktor,
do kterého byl zapřažen starobylý
žebřiňák. A soutěže a hlavně říkanky, básničky a písničky, které
trošičku vystrašené dětské hlásky
recitovaly a zpívaly nejprve do mikrofonu na pódiu a potom laskavým andělům, kteří se s nadílkou
bonbonů rozešli po celém náměstí
a odchytávali snad všechny přítomné děti. Ostatně některé z nich
se po prvních obavách osmělily
a dobrovolně proceduru absolvovaly několikrát.
Na rozdíl od předchozích let
se ale trhy protáhly i do neděle
6. prosince. Holešovský Klub umění a řemesel, který druhým rokem
už od první adventní neděle provozuje každý podvečer pod stromem
dřevěný stánek s nabídkou teplých
vánočních nápojů a s adventním
ohněm, pořádal na náměstí řemeslný jarmark. Stánků bylo oproti
sobotě méně, ale všechny nabízely
výhradně zajímavé rukodělné řemeslné výrobky - ze dřeva, vosku,

proutí, pedigu, keramiky, vlny, měděných drátků, patchworku, perníku, medu. Ozdobou jarmarku byly
unikátní výrobky zvonařské dílny
a fungující kovářská dílna s vlastní výhní, jejíž práce zaujala bez
rozdílu dospělé i děti. Významnou
část řemeslných stánků letos zajistili řemeslníci z regionu našeho
spřáteleného města - Považské
Bystrice, kteří sem přijeli v rámci
probíhajících programů přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, financovaných
z fondů Evropské unie. A nechybělo ani vystoupení, tentokrát kouzelné pásmo dětského hanáckého souboru Zrníčko při SVČ TyMy
Všetuly, s roztomilými malinkými
sólisty i sboristy, s nadšením předvádějícími vánoční zvyky z hanácké
části Holešovska. A tentokrát, díky
přece jen uvolněnějšímu prostoru
i atmosféře, opět nakonec zvítězila
náklonnost našich občanů k přátelskému setkání, pobesedování
a společnému prožitku hezkého
předvánočního dopoledne.
Karel Bartošek

Na první fotografii jsou trhy 2009, na druhé pak trhy 1908. Skoro by se chtělo říci, hledej deset rozdílů.
Foto František Sovadina a archiv Leopolda Lišky
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Na Holešovsku byly vyhlášeny nové památné stromy
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vyhlásil v letošním
roce na návrh občanů dva památné
stromy. Prvním z nich je Buk u mlýna,
který roste na parcele č. 346 v k.
ú. Třebětice u bývalého Čmelova
mlýna č. p. 32. Jedná se o 20 metrů
vysokého monumentálního jedince
s kompaktní korunou o šířce 22 m
a obvodem kmene 381 cm. Stáří stromu je odhadováno na 150 let. Nejvíce to buku sluší na jaře, když se jeho
svěže zelené listí vyjímá na pozadí
rozkvetlého ovocného sadu.
Druhým novým památným
stromem je dub letní nazývaný Král
lesa. Roste ve smíšeném lesním
porostu na pozemku p. č. 545 v k.
ú. Kostelec u Holešova. Strom je
vysoký asi 28 m, koruna má šířku
18,5 m a obvod kmene je 496 cm.
Věk stromu je odhadován na 300 let.
Je to obr mezi okolními stromy, které
vedle něj připomínají párátka.
Ing. Pavla Pšejová

Buk u mlýna.

Král lesa.

Představitelé ODS předali dar zdravotně postiženým
bytu je kladen důraz na zachování a prohlubování kontaktů s běžným prostředím. U klientů
v denním pobytu je kladen důraz na prožívání
běžného životního rytmu.
DZP Javorník je zařízení pro děti, mládež
a dospělé s mentálním postižením s celkovou
kapacitou 123 klientů. Přijímáni jsou i klienti
s kombinovaným postižením, případně osoby
s tělesným nebo jiným zdravotním postižením
a také se soudně nařízenou ústavní výchovou,
což se netýká týdenního a denního pobytu.
(ps)

Předčasné Vánoce zařídili
klientům Domova pro osoby se
zdravotním postižením Javorník
Chvalčov představitelé Oblastního
sdružení ODS Kroměříž. Starosta
Holešova a senátor Zdeněk Janalík
společně s poslancem Parlamentu
ČR a holešovským zastupitelem
Pavlem Svobodou a starostou
Hulína Romanem Hozou předali
vedoucímu domova Tomáši Šťastnému plazmovou televizi. Hosté
z oblastního sdružení ODS si rovněž prohlédli prostory sociálního
zařízení a jeho vedoucí jim poskytl
podrobné informace o tom, jakým

způsobem se v Javorníku věnují
klientům.
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Javorník
je státním zařízením poskytujícím
a zprostředkujícím klientům širokou paletu sociálních služeb včetně stravy, ubytování (netýká se
denního pobytu), zdravotní péče
a rehabilitace, výchovy, vzdělávání
a podpory kontaktu s okolím. Posláním DZP Javorník je na základě individuálního přístupu sloužit
klientům ke kvalitnímu prožívání
života a jejich uplatňování ve společnosti. U klientů v týdenním po-

Zástupci oblastního sdružení ODS Kroměříž klientům DZP Javorník
předali plazmovou televizi.

Holešovští hasiči dostali dotaci od Zlínského kraje
V posledních letech se stalo dobrým zvykem, že Zlínský kraj oceňuje práci dobrovolných
hasičů, kteří se podílejí společně s profesionálními hasiči na likvidaci požárů, dopravních nehod
a dalších záchranných a likvidačních pracích.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Holešov,
která je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že povinně vyjíždí společně s profesio-

nálními hasiči ke každé události, letos dostala
od Zlínského kraje dotaci ve výši 60 tisíc korun.
Dotace poskytnutá Zlínským krajem byla využita
pro úhradu refundací mezd členů jednotky SDH,
kteří se účastnili zásahu ve své pracovní době,
dále pro nákup věcných prostředků - vybavení
zásahového vozidla Jeep Cherokee - lanový
naviják s montážní plotnou na přední nárazník,

majáková rampa, nákup radiostanice pro spojení
s operačním důstojníkem, zachytávač airbagů
a nový akumulátor do zásahového vozidla. Při
dnešních cenách je zřejmé, že na nákupech se
finančně podílelo i město Holešov. Činnost zásahové jednotky SDH Holešov letos stojí městskou
pokladnu přes 1,1 milionu korun.
(pk)
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Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. listopadu 2009
Přijaté usnesení č. 405/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Eliškou Piskačovou-Hlavicovou, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+2, o výměře
89,40 m2, označeného č. 3, v městském domě čp. 974 na ul. Palackého v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 384/2009. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na pozemcích
p.č. 3705/1, 3705/2 a 3705/3, vše
k.ú. Holešov, se společností Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, IČ: 70890013, v souvislosti s realizací investiční akce
„Holešov - lávka pro pěší a cyklisty“ za cenu 2.835 Kč + 19 %
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 385/2009. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na pozemcích
p.č. 2393 a 3680/2, k.ú. Holešov, se
společností E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6, IČ 28085400, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591,
v souvislosti s přípravou investiční
akce „Holešov, Květná - lokalita 8
RD“ za cenu 200 Kč/bm + 19 %
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 386/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí pozemků p.č. 1990/1, 1990/2 a 1990/3,
orná půda, o výměře 7.791 m2,
vše k.ú. Holešov, od Františka
Hejníka, bytem Holešov, za cenu
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 387/2009. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na pozemcích
p.č. 84/1, zahrada, a p.č. 83/3, zahrada, vše k.ú. Dobrotice, v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí, s Pavlou Zbrankovou,
bytem Dobrotice, v souvislosti
s investiční akcí „Dobrotice, Žopy odkanalizování“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 388/2009.
Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 114/4, orná půda,
k.ú. Dobrotice, v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě
budoucí, s Jaroslavem Kratochvílem, bytem Holešov, v souvislosti s investiční akcí „Dobrotice, Žopy - odkanalizování“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 389/2009. Rada
města Holešova schválila zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1824/1, vodní plocha, k.ú.
Dobrotice, v souladu s uzavřenou
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Smlouvou o smlouvě budoucí,
s Ludmilou Harárovou, bytem Dobrotice, v souvislosti s investiční akcí
„Dobrotice, Žopy - odkanalizování“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 390/2009.
Rada města Holešova schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
516, p.č. 526 a p.č. 527, k.ú.
Žopy, a p.č. 1827, k.ú. Dobrotice,
s Lesy České republiky, s.p.,
Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, IČ 42196451, v souvislosti s investiční akcí „Dobrotice,
Žopy - odkanalizování“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 391/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č.
2345/1 a 2345/2, vše k.ú. Dobrotice, od České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 392/2009.
Rada města Holešova I schválila vybudování dětského bazénu
v budově Sportcentra v Holešově na základě žádosti nájemce
objektu Tomáše Svobody a II.
uložila vedoucímu odboru ISÚ
a právníkovi města zpracovat
potřebné smlouvy. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 393/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí informaci o nákupu poukázek
pro klienty pobírající dávky hmotné
nouze od firmy SODEXO PASS
Česká republika, a.s., Praha 5,
Radlická 2.
Přijaté usnesení č. 394/2009.
Rada města Holešova vzala
na vědomí protokol o předání
a převzetí správy 3. Základní školy Holešov ze dne 17. 8. 2009.
Přijaté usnesení č. 395/2009. Rada
města Holešova schválila výši finanční odměny ředitelce 1. Základní školy Holešov, Mgr. Jarmile
Růžičkové, ředitelce 2. Základní
školy Holešov, Mgr. Drahomíře
Konvalinkové, ředitelce 3. Základní
školy, Mgr. Jitce Heryánové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Lence Pacíkové, ředitelce
Mateřské školy Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž, Bc. Aleně
Kotoučkové, ředitelce Mateřské
školy, Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové, ředitelce Střediska volného
času, příspěvková organizace,
Mgr. Jarmile Vaclachové, ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov, Mileně Michalcové, ředitelce

Centra pro seniory, příspěvková
organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové, řediteli Městského kulturního
střediska, Mgr. Pavlu Chmelíkovi
dle předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 396/2009.
Rada města Holešova schválila
1. Kroniku města Holešova 2007
a 2. Kroniku města Holešova
2008 dle předložených návrhů.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 397/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí
vyhlášení volných dnů na 3. Základní škole Holešov ve dnech 21. a 22.
12. 2009 z technických a organizačních důvodů. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 398/2009.
Rada města Holešova schválila uvolnění finanční částky
10.000 Kč z kapitoly 51 - Rada
města k zajištění programu k výročí 17. listopadu. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 399/2009. Rada
města Holešova I. schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na vydávání regionálního čtrnáctideníku
města Holešova - Holešovsko a dalších materiálů dle předloženého

a upraveného návrhu. Osloveny budou firmy: 1. Tigris, spol. s. r. o., Zlín,
Nábřeží 599, 2. HART PRESS, spol.
s. r. o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati
1574, 3. Vladimír Šiška, Holešov,
Masarykova 650, 4. Graspo CZ, a.
s., Zlín, Pod Šternberkem 324, 5.
GRAFIA NOVA, s. r. o., Rožnov pod
Radhoštěm, Lesní 2331, 6. Grafická
dílna RENO spol. s. r. o., Kroměříž,
Vejvanovského 468/10. a za II. jmenovala výběrovou komisi ve složení: Gabriela Hradilová, Mgr. Ivana
Bozděchová, Mgr. Rudolf Seifert,
Mgr. Petr Chvátal a Libor Liška. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holešov, IČ
18188389, na podporu rozvoje
mládežnického sportu. Částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 401/2009. Rada
města Holešova schválila změnu
osobního příplatku a výši finanční
odměny Evě Fuksové, vedoucí organizační složky Mateřské centrum
Srdíčko, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
(Pokračování na str. 7)
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Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. listopadu 2009
(Pokračování ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 402/2009. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se společností VAMOS, SPORT, s.r.o., Zlín,
Lípa 303, IČ 28262808, na užívání městských nebytových prostor v objektu čp. 11 na nám.
Dr. E. Beneše v Holešově za nájemné: prodejna o výměře 35 m2
á 2.200 Kč/rok, ostatní prostory
o výměře 43 m 2 á 1.400 Kč/
rok s účinností od 1. 2. 2010.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 403/2009.
Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru pronájmu areálu koupaliště na ul. Partyzánská
v Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 404/2009.
Rada města Holešova schválila
Charitě Holešov přenechání části nebytových prostor o výměře
20 m2 v městském objektu čp.
1029 na nám. Sv. Anny v Holešově organizaci Charita sv. Anežky
Otrokovice, Na Uličce 1617, IČ
462 76 262, za účelem realizace
služby „Terénní program Samaritán“. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 406/2009. Rada

města Holešova schválila uzavření dohody o uznání dluhu a plnění závazků s manžely Danielou
a Karlem Šimečkovými, bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 407/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Vendulou Becherovou, bytem Holešov, na užívání bytu
vel. 1+1, o výměře 30,40 m2,
označeného č. 3, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 408/2009. Rada
města Holešova schválila 1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s Emou Gaborovou na užívání bytu
č. 7 v městském domě na ul. Palackého čp. 183 v Holešově na dobu
určitou do 31. 10. 2010 a možnosti
jejího prodlužování za předpokladu
plnění všech ustanovení nájemní
smlouvy, 2. prodloužení nájemní
smlouvy uzavřené s Petrem Zálešákem na užívání bytu č. 7 v městském domě na ul. Masarykova
č. 64 v Holešově na dobu určitou
do 31. 10. 2010 a možnosti jejího prodlužování za předpokladu
plnění všech ustanovení nájemní smlouvy a 3. pověřila vedoucí
odboru správy nemovitostí, aby

zabezpečila plnění tohoto usnesení. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 409/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit bezúplatné
nabytí pozemků z vlastnictví
Anny Slámové, bytem Chropyně, a to pozemky p.č. 919/11,
orná půda, o výměře 978 m2,
p.č. 1105, orná půda, o výměře
2.714 m2, p.č. 1106/2, orná půda,
o výměře 803 m2, p.č. 1122/1,
orná půda, o výměře 5.394 m2,
vše k.ú. Dobrotice. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 410/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
městských pozemků p.č. 1923/14,
trvalý travní porost, o výměře
11 m2 a p.č. 1925/23, ostatní plocha, o výměře 157 m2, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 411/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 1740/1,
ostatní plocha, silnice o výměře
určené v GPL 163,08 m2, p.č.

1847/1, ostatní plocha, silnice,
o výměře určené v GPL 5 m2
a p.č. 1715/1, ostatní plocha,
silnice, o výměře určené v GPL
238 m2, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Holešova. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
ZM 21. 12. 2009.
Přijaté usnesení č. 413/2009. Rada
města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 9. listopadu 2009.
Přijaté usnesení č. 412/2009.
Rada města Holešova schválila
1. žádost o souhlas s provedením stavby objektu SO 201
vodovod východ v rámci stavby
„Investiční příprava průmyslové zóny Holešov“ uloženého
v délce 21,5 m na pozemku p.č.
2651/11, ostatní plocha, k.ú. Holešov, ve vlastnictví města Holešova a 2. pověřila starostu města podepsáním smlouvy o právu
provést stavbu mezi městem
Holešov a Zlínským krajem.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Josef Jakubčík v. r.
ověřovatel zápisu
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Akce zahrádkářů se vydařila
Ať už to bylo krásným počasím, nebo propagací přes média, akce pořádaná 14. 11. ZO ČZS
Holešov v Domě zahrádkářů se opravdu vydařila.
Nejen že přišli všichni dobrovolníci, kteří ukázali
svou dokonalost ve své zájmové činnosti, dobrovolně přišli i členové výboru ZO k zajištění průběhu
celého dne, ale hlavně přišli zájemci o tuto naši
práci. Jen těch podepsaných bylo 120, a to nám
někteří odešli bez podpisu. Výrobky lidí z Centra
služeb postiženým ze Zlína byly na vysoké profesní
úrovni. Potvrdilo se tak, že když se postiženým
lidem někdo pečlivě věnuje, vyplatí se to všem.
Včelaře reprezentovala paní Řezáčová, která zdobila na přání perníčky, pan Janalík přinesl
propolisovou mast a med, svůj volný čas věnovala
paní Imramovská z 1. ZŠ Holešov ukázkám výroby
svíček a ozdob z plástů včelího vosku.
Obdivovanou dovedností bylo vyřezávání
obrazců do dýní, kterou předváděl pan Marek
Teplíček z Holešova. Aranžování adventních

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

Marek Teplíček vyřezával obrazce do dýní.
věnců a svícnů předváděla přítelkyně Čablová,
která také na požádání ukázala zájemcům, jak
se dají vytvořit růžičky ze sušených plátků jablek
či jiné přírodní ozdoby. V zázemí „kuchyňky“ měli
možnost všichni ochutnat výrobky z produktů
zahrádek našich členů. Stoly byly naplněny čerstvým i sušeným ovocem.
Akce holešovských zahrádkářů ukázala, že
naše zahrádky jsou zdrojem dobrého, kvalitního
ovoce i zeleniny, ale také se z nich dají vytvořit
nejen výborné „dobroty“ na stůl, ale i výzdoba
do vlastního domova.
Za návštěvu všem dětem i dospělým děkuje
výbor pořádající ZO ČZS Holešov.
V.Č.

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620
3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572
7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz

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

Tříkrálová sbírka 2010 - výzva
S blížícími se svátky Vánoc se pomalu
schyluje ke konci roku starého a k začátku
roku nového. Toto období patří již tradičně jako
každý rok k realizaci Tříkrálové sbírky, která
se tentokrát uskuteční v sobotu 9. 1. 2010.
Hlavním cílem této celorepublikové sbírky je
pomoci lidem v regionech, kde tato sbírka
probíhá. Jedná se především o lidi, kteří jsou
nemocní a handicapovaní. Dále také o seniory,
matky s dětmi v tísni a další sociálně potřebné

skupiny lidí. Část výnosu sbírky je také určena
na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka je stejně jako každý rok
podpořena Tříkrálovým koncertem, který můžete v neděli 3. ledna 2010 sledovat v přímém
přenosu na České televizi nebo jej poslouchat
na stanici Český rozhlas - Radiožurnál.
Charita Holešov by proto ráda touto
cestou vyzvala všechny z Vás, kteří mají
chuť a odvahu se s námi zapojit do realizace

této sbírky a přijmout roli vedoucího skupinky
či koledníka. V případě zájmu se můžete kdykoliv hlásit na tel. čísle 737 484 565, popř. na
pevné lince Charity 573 398 468 či na e-mail:
kp.holesov@caritas.cz.
Pomůžete nejen nám, ale především
spoustě potřebných lidí...
Bc. Michaela Konečná
Místní koordinátorka TS 2010

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 2
územního plánu obce Němčice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 2 územního plánu
obce Němčice dle § 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. 2 územního plánu obce Němčice
v souladu s § 20 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu s § 47 odst. 2)
stavebního zákona.
Návrh zadání Změny č. 2 je
vystaven k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení tj. od 16. 12.
2009 do 16. 1. 2010.
Návrh zadání Změny č. 2
územního plánu obce Němčice je
vystaven k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele na Městském úřadě
Holešov, pracoviště Tovární 1407,
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dveře č. 309 anebo na Obecním úřadě v Němčicích. Do návrhu zadání
Změny č. 2 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).
Předmětem návrhu zadání změny jsou v lokalitě A1 změny funkčního
využití plochy ze zahrady na plochu
výroby, v lokalitě A2 zrušení výhledové plochy bydlení, ploch dopravy
a krajné zeleně a jejich změnu na plochu ZPF - velkovýrobně obhospodařovanou. V lokalitě A3 zrušení plochy
technického vybavení - ČOV a její
změna na plochu ZPF - velkovýrobně
obhospodařovanou a v lokalitě A4 je
požadavek na změnu systému odkanalizování obce Němčice v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.
Návrh zadání včetně tohoto
oznámení obdrží jednotlivě dotčené

orgány státní správy, sousední obce,
krajský úřad a obec Němčice, pro
niž je změna pořizována.
V uvedené lhůtě může každý
uplatnit své připomínky. Do třiceti
dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu
vyplývající ze zvláštních právních
předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů změny 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.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního
plánování
a stavebního řádu

Pacientům, kolegům a přátelům
přejeme radostné svátky vánoční a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
MUDr. Josef Pokorný
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Výsadkoví veteráni mají nový výbor i předsedu
Výroční členská schůze Klubu
výsadkových veteránů (KVV) Holešov se uskutečnila v pátek 4. prosince na internátě policejní školy.
Zúčastnilo se jí 51 členů a nechyběli ani čestní členové, kterými jsou
starosta města Zdeněk Janalík,
zástupce ředitele Vyšší a Střední
policejní školy MV Holešov Andrej
Rohál. Mezi hosty byl i místostarosta města Rudolf Seifert a za KVV
Zlín jeho předseda F. Pospíšil.
Předseda holešovských
výsadkových veteránů Jaroslav
Bílek přednesl zprávu o činnosti,
v níž zhodnotil akce konané v roce
2009. Tyto akce byly průběžně
zveřejňovány nejen v Holešovsku, ale některé z nich i v dalších
sdělovacích prostředcích. Jednalo
se zejména o úspěšné „Střetnutí
2009“, na jehož hladkém průběhu se podílela velká většina členů klubu. Připomenul také účast
102. průzkumného praporu, jehož
členové připravili pro veřejnost
ukázky soudobé vojenské techni-

Od příštího roku začneme
zveřejňovat ve čtrnáctideníku Holešovsko nový seriál.
Představíme v něm osudy
bývalých holešovských vojáků, členů 7. výsadkového
pluku zvláštního určení, který
v Holešově působil v šedesátých letech.

Ocenění města
převzal
i Vladimír Košan
Významné ocenění města Holešova předal někdejším
nejvyšším velitelům 7. výsadkového pluku zvláštního určení
Jiřímu Dufkovi a Vladimíru Košanovi starosta města Holešova Zdeněk Janalík. 7. výsadkový pluk působil v Holešově
v letech 1961 až 1969 a aktivně se pod vedením svých
velitelů postavil v srpnu 1968
proti okupaci vojsk Varšavské
smlouvy.
K předání Pamětního listu v deskách a plakety pečeti
ky. Předseda Bílek rovněž připomenul účast členů tohoto praporu
na střelecké soutěži, pro kterou
také zabezpečili munici.
Ve zprávě byla několikrát
vyzdvižena úspěšná spolupráce s policejní školou a jejím ředitelem Janem Dvořákem a jeho
zástupcem Andrejem Rohálem.
Poděkování zaznělo také dalšímu
sponzorovi klubu, kterým je krajské
vojenské velitelství a jeho ředitel R. Henner. Všichni jmenovaní
jsou čestnými členy KVV podobně
jako M. Hysek, který sponzorsky
zhotovil a zajistil různé tiskopisy,
pozvánky, diplomy a jiné písem-

města došlo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Protože však byl bývalý
velitel pluku Vladimír Košan
v době předání hospitalizován,
odvezli mu zástupci Holešova

ocenění přímo do Plzně. Osobně mu jej předali místostarosta Holešova Josef Bartošek
a za Klub výsadkových veteránů Holešov Jozef Tóth.
(frs)

nosti. Mezi dalšími sponzory, kteří
se podíleli na akcích klubu, jsou
Městský úřad Holešov, společnost
NESTLÉ - Česko, závod Holešov,
Vinotéka M. Hanáčka a další.
Ve druhé části schůze členové diskutovali o jednotlivých bodech zprávy a také o plánu KVV
Holešov na rok 2010. Následně
se uskutečnila volba nového výboru, do kterého byli zvoleni D.
Hric, P. Chmelík, V. Lochman, K.
Maňák, B. Matula, V. Ryšavý a L.
Stoklásek. Novým předsedou KVV

Holešov pak výbor zvolil D. Hrice.
Nový výbor rovněž poděkoval odstupujícímu předsedovi Jaroslavu
Bílkovi a členovi výboru J. Tóthovi
za jejich dosavadní práci.
Výbor KVV Holešov bude
mít své schůze každé druhé
úterý v měsíci od 15 hodin v salonku restaurace Pumpa, kde
také členové KVV nahlásí do 9.
března 2010 svou účast na plánovaných akcích.
Výbor KVV Holešov
Zpracoval František Sovadina

990 000 Kč

Tel.: 739 429 821

1 890 000 Kč Tel.: 739 429 821

Bořenovice, řadový koncový RD o velikosti 4+1. Částečně nová plastová
okna. Vytápění kotel na TP, HUP na
domě. Voda vlastní 3 studny. Odpad
- jímka na vyvážení. Zast. plocha 685
m2, pozemek celkem 3 143 m2.

Bystřice p. Host., samostatně stojící RD 3+1 se zahradou. Dům cihlový, ÚT elektrické + TP + krb, voda
obecní studna, odpad do kanalizace,
el. 230/400 V. Zastavěná plocha
110 m2, pozemek celkem 385 m2.

• RD 3+1 Kroměříž, k rekon., volný ihned
• RD 4+2 Holešov, po část. rekon., NOVINKA
• BT 2+1 Holešov, udržovaný, k nastěhování
• BT 2+1 Hulín, udržovaný, PO SLEVĚ
• BT 3+1 Zlín, po rekonstrukci., NOVINKA
• PZ Kroměříž, 2911 m2, stav. poz., NOVINKA

1.800.000 Kč
3.190.000 Kč
na dotaz
900.000 Kč
2.200.000 Kč
2.422.000 Kč

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.

Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 739 429 821

www.rkheureka.cz
9
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Předvánoční doba v 1. Základní škole Holešov
V adventní době se většinou
všichni chystáme na blížící se Vánoce. I ve školách se „ostošest“
vyrábí dárečky, přáníčka, naděluje
Mikuláš...
V 1. Základní škole Holešov
kromě těchto aktivit proběhly i další
zajímavé akce.
Zdravé boty dalším prvňáčkům
Začátkem prosince přijel opět
pan Hanák s paní Machalovou poměřit velikost obuvi pro zbývající
první třídu na naší škole. Zatímco
žáci 1. B již od září chodí ve škole
i doma ve dvou typech zdravých
přezůvek a obdrželi i stélku (vložku) do svých zimních bot, třída 1.
A dostane své boty až před Vánocemi. Pan Hanák přinesl tentokrát
děvčatům růžovofialové, chlapcům
tmavě modré sandály. Někteří boty

obdrželi ihned, neboť jim seděly
zkoušené vzorky. Ostatní si počkají
na předvánoční dárek, kdy obdrží
celá třída ještě stélky do zimních
bot. Při zkoušení vždy fotograficky
dokumentujeme postavení chodidel
v obuvi. Musíme konstatovat, že
i laicky je vidět, v jak špatném stavu
chodidla některé děti mají. Proto je
počin pana Hanáka velkým přínosem pro zdraví dětí a doufáme, že
v nošení těchto bot budou i nadále
pokračovat.
Vánoční dílny v družině
Poslední listopadový týden
zpestřily vychovatelky školní družiny a klubu žákům 1. stupně jedno
vyučovací dopoledne vánočními
dílnami. Všechny třídy se postupně
vystřídaly při zdobení perníčků, výrobě přáníček a drobných dárků nebo

Zástupce ředitele Petr Oral předvádí práci s interaktivní tabulí.
Ve čtvrtek 3. 12. nás jako každým rokem měla poctít návštěva
z nebes a pekel. Kvůli rozšířené epidemii chřipky nemohli přijít, a proto
je musela zastoupit třída 9. C.
Hned v ranních hodinách došlo ke kouzelné přeměně a mikulášská nadílka mohla začít. Po přesunu do malé tělocvičny, kde byla
připravena různá stanoviště, si děti
mohly vyzkoušet své dovednosti
v hrách i s čerty. Hrátky s pekelníky se staly pro všechny rohaté
také nebezpečnými… jeden přišel
o rohy, čertice o svoji sukni a tělocvičnu opouštěli s velmi rozsáhlými

modřinami na těle. Díky svatým andělům se andílci z prvního stupně
zklidnili a mohli jít za Mikulášem.
Ten na ně čekal s otevřenou knihou hříchů. Pochval sice nebylo
málo, ale kvůli některým nezbedníkům se Mikuláši zatočily panenky
v očích.
Sladkých odměn bylo dostatečně hodně a naši nejmladší odcházeli nadmíru spokojeni. Za to
deváťáky čekal test, který je zase
vrátil zpět do školních lavic.
Pavlína Očadlíková,
Lenka Pumprlová,
Magda Řiháková - žákyně 9. C

Zdravé boty od firmy Hanák dostali další prvňáčci.
navlékání korálků. Paní Čablová
pomohla s výrobou adventních věnců nebo ozdobou z chvojí a svíček
na sváteční stůl. Celé dopoledne
bylo naplněno činnostmi, které děti
baví, a současně je naladilo na první
adventní neděli. A protože zájem
žáků o toto vyrábění byl veliký, prodloužila paní vychovatelka Imramovská své dílničky i na odpoledne
dalších dnů, aby si i žáci 2. stupně
mohli vyzkoušet pečení perníkových čertů, zdobení adventních věnců z proutí a odlévání svíček.
Workshop neboli pracovní dílny
pro učitele
Ani učitelé v adventní době
nezaháleli. Na první prosincovou
středu jsme připravili v rámci projektu „Rozvoj tvůrčího myšlení žáků
pomocí informačních technologií“

pracovní dílny pro učitele Zlínského
kraje. Ve stručnosti jsme představili
náš projekt a potom si již každý mohl
vyzkoušet vlastní práci s interaktivní tabulí, zeptat se na zkušenosti
s touto výukou nebo se domluvit
na dodávce tabulí pro svou školu se
zástupcem firmy AV MEDIA. Že byl
o tento způsob prezentací zájem,
svědčí účast více než 70 pedagogů
z celého kraje. Interaktivní tabule
se stávají čím dál více nutností pro
každou školu, neboť žáci nechtějí
jen pasivně přijímat informace, ale
aktivně se účastnit výuky. Pokud
je navíc oživena zvukovou nebo
filmovou ukázkou či počítačovou
animací, dojde k lepšímu a trvalejšímu zapamatování učiva. A navíc
je taková výuka hrou.
Mgr. Jarmila Růžičková,
ředitelka 1. ZŠ Holešov

Mikulášská nadílka

Návštěva z nebes a pekel v 1. Základní škole.

JUDr. Jarmila Pokorná
advokátka
přeje nejen svým klientům
hodně vánočních radostí, sváteční pohodu
a v novém roce víru, naději a odvahu.
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Nově otevřený salon
NAILS RENATA
Holešov - Všetuly, 6. května 128, (vedle restaurace Na Růžku)
Provádíme modeláž nehtů, manikúru, p-shine, paraf. zábaly,
masáž rukou.
Prodej dárkových poukazů.

Tel.: 777 057 512
www.nails-renata.cz
Všem našim zákazníkům děkujeme
za projevenou přízeň,
přejeme hezké prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší
do nového roku.

11
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9. bluesový podzimek v novém klubu:
beznadějně vyprodáno
Beznadějně vyprodáno. Takový byl stav
v sobotu 5. prosince před osmou hodinou večerní v hudebním klubu holešovského zámku.
Postaral se o to 9. bluesový podzimek, který
otevřel pro veřejnost další opravenou část zámku. Do sklepních prostor přilákali přes tři sta
návštěvníků skupiny Staří psi, Michal Prokop
a jeho Framus five a slovensko-americké trio
Duro Turtev and friends. V průběhu večera se
uskutečnil slavnostní křest prostor hudebního
klubu a kmotrem se stal právě Michal Prokop. Společně s představiteli města Holešova a dalšími hosty popřál novému kulturnímu

zařízení kromě jiného hodně dobré muziky
a dobrých posluchačů. „Michal Prokop se chtěl
stát kmotrem a chtěl si tady zahrát. Dneska už
to není o tom, že by Holešov byl pro někoho
malým městem. Vzpomeňme z nedávné doby
Čechomor a na začátku června tu například
vystoupí Jarek Nohavica, který po dva roky
nekoncertoval. A právě on bude mít koncert
tady v Holešově,“ vysvětlil ředitel holešovského
Městského kulturního střediska Pavel Chmelík,
podle něhož je klub nejlepším na Moravě.
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Kapela se může pochlubit celou řadou společných vystoupení se slavnými
skupinami jako Yardbirds, Ken Hensley
SBB s Paulem Vertigo, koncerty s Nazareth, Twin Dragons, Johny Winterem a Ten
Years Afrter. Se starými psy jste se mohli
setkat jak na festivalu Blues v lese 2002,
tak Jazz festivalu v Trutnově či Masters of
Rock ve Vizovicích 2003.

Text a foto: František Sovadina

Zdeněk Adamec

Miroslav Meryl Sova

STAŘÍ PSI - bluesmani srdcem, rockeři projevem. Parta ostřílených muzikantů
s bohatou zkušeností z našich i zahraničních klubů, hrající moderní hard & heavy
blues okořeněné dechovou sekcí hráčů
zlínské filharmonie.

Lubomír Juhaňák

Pavel Svoboda

Zdeněk Novák

hole‰ovsko 23/2009
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Příběh lásky, kterou nemohl ochránit
žádný „Protektor“

KNIŽNÍ TIP
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)

Obálka publikace.

Čech je cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole
však šlape...
Adolf Hitler
Motiv cyklisty se táhne jako červená nit
celým filmem a kolo samotné v něm má zásadní, až životně důležitou roli, a to jak po stránce
formální, tak i obsahové. Formálně se objevuje
v úvodních titulcích a jako důležitý významový
předěl obsahově pak nejprve navozuje pocit hravosti a posléze strachu, až pudu sebezáchovy.
Na bicyklu se také projíždí oba hlavní protagonisté této nevšední a vskutku úchvatné válečné
romance. Ona - Hana - obdivovaná a uznávaná
filmová herečka a on - Emil - rozhlasový reportér. Hana se na kole projíždí s nenuceností
a jistou koketerií v rámci své poslední filmové
role, Emil na kole v reálu šlape doslova o život.

KINORECENZE

Protektora (česky ochránce) natočil jako svůj
druhý film autor pozoruhodného debutu Mistři
Marek Najbrt. Po komedii ze současnosti se ale
spolu se svými spoluscenáristy Benjaminem
Tučkem a Robertem Geislerem vrátil do naší válečné minulosti a děj svého nového filmu ukotvil
v době protektorátu Čechy a Morava. Odtud tedy
jeho název Protektor. Název má však i význam
další, neboť protektorem zde není jen ten úřední
a nejvyšší, a sice Reinhard Heydrich, ale stává se
jím sám Emil ve svém vztahu k manželce Haně.
Hana je totiž Židovka a jejich role v manželství
Marie Drechslerová
se dramaticky pod tíhou doby proměňují. Emil
je zprvu veden chvályhodnou snahou
uchránit manželku transportu, ale posléze pod vlivem okolností, kdy je mu
Hana vydána na pospas, se mění z role
jejího ochránce na uzurpátora, násilníka
a věznitele. Také ve svém veřejném
životě se ze zbabělosti stále více zaplétá s režimem a z počátečního vlastence a nadšeného sportovce je na konci
v podstatě kolaborant. Také Hana se
mění. Z krásné a obletované herečky
je záhy troska závislá na morfiu, díky
kterému uniká z tíživé reality. Režisér
ale dává oběma hrdinům v závěru šanci na poslední velké gesto. Je ovšem
příznačné, že zase jen to Hanino má
v sobě skutečnou tragiku a hloubku.
Hlavní hrdinové filmu Protektor to nemají lehké...

Pobočka 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 periodika

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

PROVEDU
drobné stavební a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Film byl za Českou republiku poslán do zámoří
bojovat o Oscara a je tomu tak plným právem.
Co se týče filmových prostředků, tyčí se nad
současnou českou produkcí o několik pater
výš. Nápaditý střih, zajímavé pohledy kamery,
obraz tónovaný do zlatavě hnědé umocňují
silný příběh. Režisér velmi nápaditě pracuje
i s dobovými materiály a oživuje lineární linku
prostřihy z natáčení Hanina filmu. Velmi dobře zachycuje i atmosféru válečného rozhlasu.
K silnému prožitku přispívá i dvojice hlavních
protagonistů. Křehká a nadmíru fotogenická
Jana Plodková (Hana), pro kterou je to první
velká filmová role, zvládla všechny proměny
své hrdinky na jedničku. Je stejně přesvědčivá
jako žádaná a žádoucí femme fatale, milující
a něžná manželka, do kouta zahnané bázlivé
zvířátko i odhodlaná a vnitřně vyrovnaná žena.
V ničem za ní nezaostává ovšem ani Marek
Daniel, který vlastně také v určitém slova smyslu
debutuje - v mnohovrstevnaté a komplikované
úloze. Po mnoha jednorozměrných postavách
hochštaplerů a podvodníků předvádí velké sólo
v roli muže, který se naivně domnívá, že má
život pod kontrolou, postupně ale ztratí vše
včetně vlastní tváře, a jeho poslední vzpoura
už je proto jen prázdným a zoufalým gestem.
Po tomto podařeném snímku se už těším na minimálně stejně kvalitní 3 sezóny v pekle, které
si, předpokládám, s Protektorem příští rok mezi
sebou rozdělí České lvy. Že by se v českém filmu
začalo blýskat na lepší časy? Film Protektor
uvedlo kino Svět 11. a 12. 12. 2009.

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Program kina Svět
Pondělí 21. 12. - středa 23. 12. v 17.30 h:
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI - ČR, rodinná komedie s titulky.
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.
Neděle 27. 12. a pondělí 28. 12. v 19.30 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 Seaattlu)? Napíše scénář,
do hlavních rolí obsadí Meryl Streep a Amy
Adams a pustí se do práce...
Středa 6. 1. a čtvrtek 7. 1. v 19.30 h: ZAKLETÝ V ČASE - USA, romantický s titulky.
Clare je zamilovaná do Henryho a věří, že si
jsou souzeni, ačkoli ví i to, že on je cestova-

tel časem - prokletí velmi vzácné genetické
anomálie, která způsobuje, že se Henry skoro
celý svůj život přesouvá v čase do minulosti
i budoucnosti. V hlavních rolích Eric Bana a Rachel McAdams.
Pátek 8. 1., sobota 9. 1. v 19.30 a neděle 10.
1. v 17.30 h: 2012 - USA, akční dobrodružný
s titulky. Před mnoha staletími nám po sobě
Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje.
Ke stelnému konci se připojili astrologové,
numerologové, geologové a dokonce ani vládní
vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce
2012. Proroctví, na jehož počátku stáli právě
Mayové, je nyní podrobně zaznamenané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce
2012 zjistíme pravdu - varováni jsme byli.
Pondělí 11. 1. v 17.30 h: WHISKY S VODOU
- Německo, komedie s titulky. Hlavní hrdina, miláček publika herec Otto, realizuje svůj další film
a hned první natáčecí den se opije. Režisér tedy
povolá místního herce, aby se stal náhradníkem
nespolehlivého Otty a ukáže se, že neznámý
herec Arno je zatraceně dobrý... Melancholický snímek o stárnoucí hvězdě bilancující svůj
dosavadní život je jakýmsi filmem ve filmu,
nemilosrdně zachycujícím vztahy ve filmařském
prostředí. Právě vznikající film se prolíná se
skutečným životem. Příběh nabitý vtipnými
dialogy, svěží jazzovou muzikou je zarámován
přitažlivým filmařským prostředím (klubový film,
nejlepší režie na MFF Karlovy Vary).

DVD TIPY
ČTVERY VÁNOCE
(USA/Německo 2008, 82 min., režie: Seth
Gordon, hrají: Vince Vaughn, Reese Witherspoonová, Robert Duvall, Sissy Spaceková,
Jon Voight a další)
Americká komedie s Vincem Vaughnem a Reese Witherspoonovou vypráví o nejhorších
Vánocích mladého páru, které ale skončí
prozřením. Brad a Kate každoročně tráví
Vánoce sami u moře. Bohužel letos uváznou
na letišti. Díky tomu se objeví ve zprávách
a o situaci se dozvědí jejich rodiny. Bez šance
na únik je čeká návštěva u Bradova otce.
A u matky Kate. A u matky Brada. A u otce
Kate. Čtvery Vánoce v jeden den. Brad i Kate
očekávají od návštěvy svých čtyř rozvedených rodičů to nejhorší, což se také naplňuje...
VZHŮRU DO OBLAK
(USA 2009, 102 min., režie: Pete Docter,
Bob Peterson, hrají: Christopher Plummer,
John Ratzenberger, Edward Asner, Delroy
Lindo, Jordan Nagai)
Nový animovaný film studia Pixar Vzhůru
do oblak, který byl nadšeně přijat na festivalu v Cannes, je mnohými kritiky považován
za nejlepší film roku. Starý prodejce balónků
Carl si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích. Na svůj domek přiváže tisíce
balónků a odletí s ním do divočiny Jižní
Ameriky. Až příliš pozdě zjistí, že se k němu
potají připojil osmiletý Russell. Na své společné pouti do ztraceného světa se setkávají
s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami...
RR

Program Městského kulturního střediska
Pátek 18. 12. v 19.30 h: BIG BAND HOLEŠOV, řídí Josef Hájek. Vánoční koncert swingového holešovského orchestru. Zpívají Petra
Kucianová, Josef Vaverka a Iva Svobodová.
Kinosál
Sobota 19. 12. ve 20 h: LOS PERDIDOS
a hosté. Křest nového CD. Známá chiapas-

punková legenda z Holešova má svůj velký
den! Nové CD přijedou podpořit také hosté,
například olomoucká kapela Homebwoyrasta
reggae. Drive Club
Další akce - leden 2010:
Neděle 3. 1. v 17 h: NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Zámecký park.

Sobota 9. 1. v 18 h: SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT - Holešovský komorní orchestr řízený Ivo Kurečkou. Velký sál zámku.
Pátek 15. 1. v 19.30 h: KABARET HVIZD v novém roce, v novém kabátku a opět s řadou
zajímavých hostů se vrací na svou domovskou
scénu hudebně-zábavný pořad. Kino Svět - klub.

SWINGOVÉ ŠLÁGRY A VELKÝ ORCHESTR. Zpěvačka Petra Kucianová (na snímku) vystoupí jako host v rámci dnes již tradičního Vánočního
koncertu BIG BANDU HOLEŠOV, který proběhne v pátek 18. prosince v kinosále. Vedle ní zazpívají také Iva Svobodová a Josef Vaverka. Orchestr
řídí Josef Hájek.
RR
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Ohlédnutí za bratrem Neumannem
Letošní 24. listopad byl posledním dnem
života bratra Miroslava Neumanna. Člověka,
který se téměř celý svůj život cílevědomě věnoval práci. Jeho všestranné zájmy byly však
v padesátých letech značně omezeny minulým
režimem.
Počátek jeho života byl u rodičů, kteří
vlastnili v tu dobu známý hostinec „U Neumannů“, naproti holešovskému kostelu. Jeho

mládí bylo vyplněno nejen povinnostmi doma při
živnosti jeho otce, ale také radostným životem
v holešovském Skautu. Později absolvoval
hotelovou školu.
Již jako malého šestiletého hošíka ho odvezla na skautský tábor na Rovénky do Lukova
jeho teta s tím, aby se zařadil mezi skauty a poznal táborový život v přírodě. Téměř všechny
prázdniny prožil na táborech, na které velmi
rád vzpomínal. Své dojmy
napsal do zapisků sestavených do „Přehršle vzpomínek z táborů“. Zejména
vzpomínal na kamarády,
na život na táborech jejich výstavbu a situování
stanů, kterým vévodil větší
stan, jenž byl útočištěm
v době nepohody. V jeho
zájmu byla sportovní činnost a kuchyňské zázemí. V těchto vzpomínkách
romanticky popisuje okolní krajinu, která byla pro
hochy z města zajímavá.
Blízká zřícenina hradu
Lukova a lesní jezero Bezedník dávaly možnost
prožít skautům romanticS Holešovem byl spjat Miroslav Neumann po celý svůj život.
kou dobu prázdnin. Tábo-

Že kapka poezie nikoho nezabije aneb
Z tvorby Jany Ledinové
První adventní
neděle
Ještě slunce halí den
lehkým pláštěm
zkřehlých paprsků.
A už nás jde pozdravit
blížící se svit
hvězdy z Betléma.
Naděje radostná
světlo svíček
v očích jas
a tisíc něžných modlitbiček
této první noci
adventní

Věž kostela
a k modlitbě
sepjaté ruce
potřebujeme.
Naplnit čekání,
naplnit čas adventní.
Ať jako vůně kadidla
k Tobě, Bože, stoupají
díky,
díky všech lidí
dobré vůle

Jak se rozsvěcoval
vánoční strom
Tma halí ulice.
Dobrý podvečer,
městečko.
Dobrý podvečer,
paní Tmo.
Dobrý podvečer i nám.
Je nás plné náměstí,
čekáme,
až tento večer
dostane diadém.
Rozsvícený vánoční strom

Na náměstí
se rozsvítil
vánoční strom

Vánoční strom v Holešově. Foto František Sovadina
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Právě teď
přišel mezi nás
předvánoční čas,
advent.
Tisíce hvězd shlíží
na tu krásu,
lidí plné jasu.
Blíží se
Vánoce...

ry po roce 1933 se začaly stavět na Hutích
u Držkové až do doby protektorátní. Skaut
byl zrušen, a tak spolu s kamarády vstoupili
do cyklistického spolku v Holešově. Tento byl
pro zesnulého malým krůčkem k odbojové činnosti proti německým okupantům ve skupině
CLAY, kde plnil spojku mezi dalšími odbojovými
skupinami a také partyzánskou brigádou Jana
Žižky z Trocnova. Po válce obdržel řadu vyznamenání za boj proti okupantům. O několik
let později, v padesátých létech, po tvrdých
výsleších na StB byl více než 3 léta vězněn
v mnoha komunistických věznicích. Po propuštění z vězení a amnestii prezidenta republiky
začal pracovat ve stavebnictví, kde vydržel až
do svého důchodu. I potom jako hlídač ve Stavebním podniku měl více času na psaní svých
vzpomínek a také scénářů k filmům z činnosti
partyzánů na sklonku války. V této době byl
také vydatným pomocníkem v zaměstnání své
manželky. Byl starostlivým otcem svých dcer,
kterým se snažil umožňovat stavebními úpravami domu jejich bydlení.
Celou dobu byl zapojen ve skautském hnutí a ještě v září tohoto roku vystoupil s krátkým
projevem na oslavě 90 let skautingu v holešovském sále kina Svět.
Holešovští skauti budou vzpomínat.

VÁNOČNÍ
Růženka slyšela od svojí babičky
chudobný Ježíšek byl také maličký.
Že neměl košilku, ba ani peřinky,
zima mu na nožky, na malé ručenky.
Lituje Ježíška ta malá holčička,
slyšte, co chystá mu ta dobrá dušička.
Vyprala peřinky od svojí panenky
a čisto povlekla v kočárku peřinky.
Pod stromek vánoční pěkně to složila,
sepjala ručičky, Ježíška prosila.
Ježíšku rozmilý, až přijdeš večer k nám,
vezmi si dárek můj, já ti ho ráda dám,
vezmi si dáreček, čistou košilečku,
potěš se, ohřej se, aspoň na chvilečku.
Slyšel to Ježíšek, slyšel až v nebíčku
a žehnal zlatému, dobrému srdíčku.
(z tvorby Jiřiny Stratilové)
Všem občanům, přátelům a známým bych chtěla
touto cestou poděkovat za to, že mi během pěti let
darovali 8 900 pohledů, 1 200 knoflíčků a nesčíslné
množství vlnek, bavln a příze. Z těchto materiálů
jsem vytvořila 985 taštiček a 800 kazetek, které
byly rozdány více než 1000 dětem v celém regionu
pro radost. Proto za vše děkuji všem dárcům a přeji
jim šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí v roce
2010. Zdena Maninská alias babča Zdena

Všem členům, sponzorům,
přátelům a známým

KRÁSNÉ VÁNOCE
chci Vám přát!
Tím nejkrásnějším dárkem
k Vánocům není,
co se zlatem a stříbrem třpytí,
ale je to láska, úsměv,
pohlazení a zdraví.
Nad takový dar není!
Za celý kolektiv zdravotně postižených
Marie Nováková
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V Holešově vyvrcholily oslavy narození Františka Xavera Richtera
Závěrečnými akcemi vyvrcholily v neděli 13. prosince několikaměsíční oslavy narození Františka
Xavera Richtera, holešovského
rodáka a slavného evropského
hudebníka. Součástí nedělního
odpoledne bylo setkání u pomníku
F. X. Richtera v Růžové zahradě
zámecké zahrady. I přes mrazivé

počasí umocněné studeným větrem
se u pomníku sešlo několik desítek
občanů, kteří si vyslechli zajímavé
povídání o historii tohoto pomníku
z úst holešovského historika Karla
Bartoška. Následně pak starosta
města Zdeněk Janalík a místostarostové Josef Bartošek a Rudolf
Seifert položili k pomníku kytici.

Od 15 hodin následovalo
v zámecké sala terreně slavnostní posvěcení a křest knihy o F. X.
Richterovi, jejímž autorem je vedoucí Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně Dr. P. Macek. Knize požehnal děkan holešovské farnosti
František Cinciala a společně ji

pokřtili představitelé města. Křest
knihy doprovodili skladbami F. X.
Richtera členové Holešovského
komorního orchestru Iva Kurečky.
Od 17 hodin pak následoval
ve velkém sále samotný vrchol
oslav - koncert zlínské Filharmonie
B. Martinů.
Text a foto František Sovadina

Vyvrcholení oslav narození F. X. Richtera obstaral koncert Filharmonie
Bohuslava Martinů ve velkém sále holešovského zámku.

Knize o F. X. Richterovi požehnal děkan holešovské farnosti
a společně s představiteli města ji také pokřtili.

Starosta města Zdeněk Janalík zahájil úvodním slovem koncert
zlínské filharmonie.

Křest knihy o F. X. Richterovi doprovázel také Holešovský komorní
orchestr Iva Kurečky.

Historie vzniku busty F. X. Richtera v Růžové zahradě
Holešovský rodák, významný hudební vědec, historik, kritik a pedagog Dr. Mirko Očadlík
(1904 - 1964) se již od 2. světové války usilovně
snažil připomenout do té doby opomíjenou osobnost Františka Xavera Richtera (1709 - 1789).
I když ve 40. a 50. letech minulého století ještě
nebylo dostatek vědecky ověřených faktů o F.
X. Richterovi (například jeho holešovský původ
byl velmi sporný, jasné důkazy přineslo teprve
bádání po roce 1990). Mirko Očadlík se snažil
o propagaci F. X. Richtera zvláště v jeho i svém
rodišti - v Holešově. Díky těmto aktivitám a nadšení tehdejších holešovských kulturních činitelů
byly v roce 1959 zorganizovány rozsáhlé oslavy 250. výročí narození F. X. Richtera, které
vyvrcholily 28. a 29. 1. 1959. V sobotu 28. 11.
se uskutečnil ve velkém sále zámku slavnostní
koncert tehdejší Filharmonie pracujících - Státního
symfonického orchestru gottwaldovského kraje
(nynější Filharmonie B. Martinů Zlín) a v neděli
29.11. byla v Růžové zahradě zámeckého parku
odhalena busta F. X. Richtera (zatím bez pamětní
desky). Tuto bustu v nadživotní velikosti (70 cm
na podstavci z umělého kamene 180 cm vysokém)
vytvořil z bílého slezského mramoru akademický
sochař, národní umělec a profesor Jan Habarta
(1919 - 1989), v té době jeden z nejvýznamnějších
moravských sochařů, který působil na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.
Předlohou mu byla jediná dochovaná podobizna
F. X. Richtera - rytina Kryštofa Quérina z roku
1785, zpodobňujícího F. X. Richtera dirigujícího

orchestr v katedrále ve Štrasburku. Projev při
tomto odhalení měl iniciátor akce, dr. Mirko Očadlík. Současně bylo pojmenováno náměstí před
zámkem jménem F. X. Richtera a nákladem 200
kusů byla v kremnické mincovně vydána pamětní
medaile dle návrhu rovněž holešovského rodáka,
akademického sochaře Vladimíra Kýna (nar.
1923), na jejímž líci je zpodobněn F. X. Richter
z profilu (rovněž dle rytiny K. Quérina) s letopočty
1709 - 1789 a na rubu pohled na Holešov s nápisem „Na věčnou paměť - Holešov 1959“.
V roce 1969 byla před bustou umístěna
pamětní deska, která obsahuje základní údaje

o F. X. Richterovi. V roce 1989 byla vydána nová
podoba pamětní medaile F. X. Richtera, kde líc
je stejný jako u medaile z roku 1959, na rubu
je stylizovaný znak Holešova a nápis „Svému
rodáku město Holešov 1989“.
V loňském roce byla nákladem přes 100
tis. Kč restaurována busta i pamětní deska
F. X. Richtera s významným finančním přispěním
Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ministerstva kultury, administrovaným Zlínským krajem.
Autorem byl Mgr.A. Josef Petr z Tlumačova.
-kb-

O historii busty F. X. Richtera v Růžové zahradě hovořil historik Karel Bartošek.
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Moravské děti obhájily zlato!
Ve dnech 27. - 28. 11. 2009
se v Praze konal XIX. mezinárodní
festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, který
již neodmyslitelně patří k pražské
předvánoční atmosféře. Na tento festival jsme se, kromě sborů
z celého světa, vydali i my, Holešovský dětský sbor Moravské děti
s cílem obhájit zlato z let 1996,
2002 a 2005.
Boj o zlato nás čekal v kategorii dětské sbory do 16ti let
s povinnou skladbou od Petra
Ebena. Naše soutěžní vystoupe-

ní se konalo v sobotu odpoledne
v Národním domě na Smíchově.
Po rychlém rozezpívání v šatně
a převlečení do koncertních úborů jsme se značně vystresovaní a nervózní vydali před porotu
s rozhodnutím, podat co nejlepší
výkon. Jako soutěžní skladby vybrala sbormistryně Lenka Polášková 4 písně - Dona nobis pacem,
Šťastné a veselé od Zdeňka Lukáše, Psalmus 8 Petra Ebena a Deo
gratias od Ilji Hurníka. Na pódiu
jsme se cítili jako doma a skladby se nám povedly na jedničku.

VÝZVA PRO VÁS
Posílejte do redakce Holešovska fotografie, na kterých jste se setkali - ať už vy, nebo vaše děti - s nějakou známou osobností, celebritou.
Snímky budeme uveřejňovat od příštího vydání.
(red)
Městská knihovna Holešov a Občanské sdružení rodičů a přátel
školy Korálky z Kroměříže Vás zvou na vánoční prodejní výstavku
„KORÁLKY“, výrobků dětí ze Speciální školy pro žáky s více
vadami v Kroměříži, která se koná 8. - 30. prosince ve studovně
holešovské knihovny.

Potlesk v sále a přívětivé výrazy
ve tvářích porotců nás utvrdily
v tom, že jsme podali vynikající
výkon. Jako zasloužený relax jsme
si dopřáli procházku podvečerní
Prahou a společné zpívání všech
zúčastněných sborů při rozsvícení
vánočního stromu na Staroměstském náměstí, které bylo zaplněné
do posledního místečka.
Večer jsme se přesunuli
do TOP HOTELU Praha, kde při
slavnostním večeru probíhalo zakončení festivalu spolu s vyhlášením výsledků. Ve 20.00 se všechny
sbory shromáždily v kongresové
hale hotelu a přišlo to, na co jsme
my všichni, stovky zpěváků a sbormistrů, čekali celý den. Při vyhlašování výsledků kategorie před námi,
kde i velmi známé sbory byly oceněny jen průměrně, jsme si uvědomili, že letošní mezinárodní porota
složená z opravdových hudebních
znalců byla extrémně přísná. A pak
to přišlo! Vyhlášení bronzových
medailí - nic! Vyhlášení stříbrných
medailí - modlili jsme se, ať to nejsme my. A pak se ozvalo: „A zlatá

medaile, spolu s Cenou poroty
za provedení skladby Psalmus 8
od Petra Ebena, pro Moravské děti
z Holešova!!!“ Takové nadšení ten
večer sál nezažil. Objímali jsme
se, plakali, smáli se a stále tomu
nemohli uvěřit. Vždyť konkurence
byla tak obrovská, avšak my jsme ji
porazili! Po přesunu na hotel jsme
všichni ulehli do postelí s pocitem
štěstí a dobře odvedené práce
a po náročném dni jsme usnuli
spánkem vítězů.
Nutno podotknout, že pro
téměř polovinu zpěváků to bylo
teprve první soutěžní vystoupení.
A všichni to zvládli bravurně. Tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez
pravidelného a intenzivního zkoušení, ale hlavně bez energického
vedení sbormistryně Lenky Poláškové a manažerky Jany Slovenčíkové. Další dík patří klavíristce Martině Merghentálové a houslistovi
Zdeňku Svozilovi, kteří nám zařídili
mistrný hudební doprovod.
Díky za všechno, díky všem!
Lucie Ságnerová

Adventní koncerty ZUŠ Holešov
Dne 1. prosince 2009 proběhl v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově Adventní koncert učitelů a hostů Základní umělecké
školy Holešov.
Před naprosto zaplněným kostelem (tato
vysoká návštěvnost svědčí o oblibě a také již
zaběhlé tradici v pořádání této akce) vystoupili
pedagogové zdejší školy ať již sólově, či v různých komorních seskupeních.
Koncert byl součástí probíhajících oslav
výročí hudebního skladatele F. X. Richtera.
Dne 9. prosince 2009 vystoupili v sále
zdejší základní umělecké školy na svém již
pravidelném koncertě nejmenší žáci naší školy
- malí flétnisté z MŠ Havlíčkova ul.
Jejich první „velké vystoupení“ si přišli
poslechnout nejen rodiče, ale i babičky, dědečkové a všichni ti, kdo patří k našim stálým
hostům a příznivcům.
Nadšený aplaus byl dobrou odměnou malým muzikantům a nepochybujeme o tom, že
většina z nich skončila po koncertě ve zdejší
cukrárně na sladké odměně.
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Dne 26. listopadu 2009 proběhly v základní
umělecké škole již tradiční Hudební besedy
pro žáky zdejších a okolních mateřských škol.
V komponovaném programu, který sestavila
p. uč. Šárka Šrámková,
byly na adventních zvycích, říkadlech a pohádkách dětem představeny nejen různé hudební
nástroje, ale předvedlo
se i taneční a výtvarné
oddělení.
Nadšené publikum
svým aplausem dalo
najevo spokojenost,
která byla s vděkem
přijata všemi vystupujícími dětmi i jejich pedagogy.
Základní umělecká škola F. X. Richtera
vyslovuje tímto poděkování firmě Nestlé s.r.o.

Česko Holešov-Všetuly za sponzorský dar v podobě cukrovinek, který poskytla na všechny naše
jmenované akce. Ještě jednou děkujeme.
(SŠ)
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Pozvánka na společenské a sportovní pořady
v prosinci 2009 a lednu 2010
PROSINEC 2009
• 25. 12. od 8 h - Vánoční fotbalový turnaj holešovských hospod - hala 1. ZŠ
• 26. 12. v 16 h - Vánoční koncert HDS
Moravské děti
Vánoční koncert Holešovského dětského sboru
Moravské děti. Chrám Nanebevzetí P. Marie
Holešov.
• 26. 12. od 8 h - Tradiční vánoční turnaj P. Kasaje v sálové kopané (KSK) - hala 1. ZŠ
• 31. 12. Silvestrovská vycházka - pořádá
KČT Holešov

LEDEN 2010
• 3. 1. v 17 hod., tradiční novoroční ohňostroj
- zámecký park
Pořádá město Holešov a MKS,
tel.: 573 396 797
• 9. 1. v 18 hod. Novoroční koncert města
Holešova, hraje Holešovský komorní orchestr
- velký sál zámku
Následuje slavnostní „číše vína“. Předprodej
vstupenek v MIC Holešov (200 Kč).

• 23. 1. Připomínka 50. výročí založení Klubu zahrádkářů v Dobroticích - areál Sádek
Dobrotice
• 23. 1. Ples Gymnázia Lad. Jaroše Holešov
- sály zámku
• 30. 1. Ples o.s. Castellum Holešov a jeho
partnerů - sály zámku
Předprodej vstupenek v MIC Holešov (250 Kč).
RS

• 10. 1. Tradiční Tříkrálová sbírka - pořádá
Charita - region Holešovsko od 8 hod.

Pozvánka na koncert
skupiny AVRIX
Kateřina Hájková (zpěv)
Danuše Pospíšilová (kytara)
Miroslava Kollerová (djembe)
Zazní sefardské písně zpívané v jazyce ladino,
které představují bohatou lidovou hudební tradici
španělských Židů.
ČAJÍRNA U PYTHONA v Holešově,
úterý 22. prosince 2009 od 18 hodin,
vstupné dobrovolné.

• 14. 1. Taneční vystoupení žáků ZUŠ
k 10. výročí tanečního oboru - sala
terrena zámku
• 16. 1. Reprezentační ples města
Holešova s hosty
a překvapením - sály
zámku Holešov
Druhý ples města
po otevření holešovského zámku. Předprodej vstupenek v MIC
Holešov (700 Kč).
• 19. 1. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského - farní kostel
Nanebevzetí P. Marie
od 18.00 hod.

Plesová sezona může začít. Foto RR

Program bohoslužeb
o Vánocích 2009
Mše sv. v době Vánoc a koncem roku 2009 - Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie.
• Čtvrtek 24. 12. - Štědrý den
15.00 hod. mše sv. pro děti a rodiny a 22.00 hod. „Půlnoční“
• Pátek 25. 12. - Slavnost Narození Páně
7.00 hod., 8.00 hod., 10.00 hod. a 18.00 hod.
• Sobota 26. 12. - Svátek sv. Štěpána
7.00 hod. a 8.00 hod.
Vánoční koncert Moravských dětí v 16.00 hod.
• Neděle 27. 12. - Svátek sv. Rodiny
7.00 hod., 8.00 hod. a 18.00 hod.
• Pondělí 28. 12. 18.00 hod. a vystoupení holešovského chrámového
sboru v 19.00 hod.
• Úterý 29. 12. v 7.30 hod.
• Středa 30. 12. v 18.00 hod.
• Čtvrtek 31. 12. - konec občanského roku
Mše svaté na poděkování: 17.00 hod.
• Nový rok - slavnost Matky Boží, Panny Marie - pátek 1. 1. 2009
7.00 hod., 8.00 a 18.00 hod.
• Sobota 2. 1. v 7.30 hod., DD 15.00 hod.
Českobratrská církev evangelická - program bohoslužeb v Prusinovicích a v Holešově:
• NEDĚLE 20. 12. - 4. adventní neděle
10.00 hod. Prusinovice - dětská vánoční slavnost a v 15.00 hod. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• PÁTEK 25. 12. Boží hod. vánoční - bohoslužby se sv. Večeří Páně
8.30 hod. Bystřice, 10.00 hod. Prusinovice, 14.00 hod. Holešov
• SOBOTA 26. 12. - 2. svátek vánoční - v 10.00 hod. Prusinovice
• NEDĚLE 27. 12. v 10.00 hod. Prusinovice
• ČTVRTEK 31. 12. Silvestr - 17.00 hod. Prusinovice
• PÁTEK 1. 1. Novoroční bohoslužby se sv. Večeří Páně
8.30 hod. Bystřice, 10.00 hod. Prusinovice, 14.00 hod. Holešov
RS
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Beánie 2009 na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov
Dne 16. listopadu se uskutečnila na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově velká akce byly to beánie. Účelem beánií je přijmutí nových
studentů do studentského života. Tématem
letošních beánií byla finanční krize, která je
opravdu znát všude. I ve fastfoodech nabízí
střední a velký džus, ale někdo třeba chce
malý a z toho vyplývá, že málo peněz je málo
peněz.
Jedna z našich úchvatných moderátorek
na začátku akce vylezla z kontejneru na papír,
který nám dělal úžasnou rekvizitu a vytvořil
tu správnou bezdomoveckou atmosféru, jež
nemohla chybět. Celou akci zpestřovala prezentace o mladém muži, kde bylo jasně znát, že
i z výborného učitele se může stát bezdomovec.
Ukázka bezdomoveckého života všechny pobavila, ale kdyby takhle skončili naši studenti, tak
by se už asi moc dlouho nesmáli. Začalo by to
automaty a skončilo vodkou a rumem.
Disciplíny, které měli naši ještě nezkušení
beanisté za úkol, se opravdu povedly. Jeden
z nejlepších úkolů byla jízda s nákupním vozíkem z Alberta. Hra spočívala v tom, že páry
studentů musely se zavázanýma očima najít
v lahvi plné odporného jídla žeton do vozíku.

Poté projely vozíkem
přízemí a vrátily se
přes dav studentů zpět
do malé tělocvičny,
kde se konaly beánie.
A ten, kdo dorazil první, byl vítězem. Mezi
nejlepší disciplíny patřila i módní přehlídka
bezdomovců. Vybraní
studenti měli za úkol
si na pódiu vybrat
staré oblečení a pak
jít do zákulisí se převléct během 3 minut.
A potom šlo všechno
jako po másle a přehlídkové molo zářilo.
I my pomocnice jsme
byly po dobu beánií
oblečeny do bezdomoveckých oblečků. Bylo to zajímavé! Tato
disciplína byla velmi vydařená a všichni se u ní
skvěle pobavili.
Letošní beánie se opravdu povedly a už
se těšíme na příští rok, kdy letošní beanisté

už budou zkušení a budou se bavit s mladými
nezkušenými nováčky tak jako my letos.
Martina Jelínková
Barbora Pazderová
sekunda

Mikulášské procesí
na holešovském gymnáziu
Řinčení čertovských řetězů
a andělské cinkání - to jsou zvuky, které se od rána v pátek 4.
prosince 2009 rozléhaly budovou
Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Přípravu této každoroční tradice si pro letošní rok vzali
na svá bedra studenti třídy sexta.
Během dopoledne jsme stihli
navštívit všechny mladší ročníky,
neomylně rozpoznat a potrestat
zlobivce a naopak odměnit a pochválit vzorné studenty. Ani ti však

Hospitační stáž v Bavorsku
Ve dnech 15. 11. - 28. 11. 2009 jsem absolvovala hospitační stáž na REGIOMONTANUS-SCHULE - FOS Coburg. Jedná se o státní střední
odbornou školu, která leží v severním Bavorsku
v krajském městě Coburg. Žáci zde přicházejí
po ukončení reálné školy nebo základní školy a zůstávají tu po dobu 2 let. Jejich studium je zakončeno odbornou maturitou a cílem dvouleté přípravy je
pokračování ve studiu na jedné z vysokých škol.
Škola nabízí žákům 3 studijní směry - technický,
ekonomický a sociální. Dle směrů jsou žáci
zařazeni do tříd. Stěžejními předměty pro všechny
žáky jsou němčina, angličtina a matematika. Žáci
následně absolvují odbornou maturitní zkoušku
z NJ - písemně, AJ - písemně a ústně, matematiky - písemně a profilového předmětu, který si
vyberou dle svého zaměření, z něhož vykonají
písemnou, případně praktickou zkoušku. V současné době jsou ve škole 3 jedenácté ročníky
sociálního směru, 3 jedenácté ročníky technického
směru a 3 jedenácté ročníky ekonomického směru
a tentýž počet tříd je ve dvanáctém maturitním
ročníku. V jedenáctém ročníku mají žáci sociálního
a ekonomického směru střídavě 2 týdny praxi a 3
týdny výuku. Žáci technického směru mají týden
praxi a týden výuku, přičemž praxi vykonávají
ve školních dílnách. U žáků dvanáctého ročníku
probíhá celoroční výuka ve škole.
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Hospitovala jsem jak v jedenáctých, tak
i ve dvanáctých ročnících. Hospitované předměty
jsem si vybrala dle vlastního zaměření. Jednalo
se o němčinu, angličtinu, francouzštinu, dějepis,
sociologii a pedagogickou psychologii. Dle dané
situace jsem se aktivně zapojovala do výuky či
pozorovala a zapisovala činnost žáků, jejich znalosti, dovednosti, odborné kompetence vyučujících,
atmosféru v hodinách. Samozřejmostí je vykání
všem žákům. Všechny hodiny cizích jazyků probíhaly celých 45 minut v daném cizím jazyce. Měla
jsem možnost nahlédnout i do vnitřního chodu
školy, poznat kolegiální vztahy a spolupráci školy
s jinými subjekty. Jednotliví učitelé byli po odborné
stránce velmi kvalitně vybaveni. Totéž se dá říci
i o žácích, kteří pohotově reagovali na dotazy, velmi
vhodným způsobem argumentovali, vyjadřovali
své postoje, názory, zajímali se o danou problematiku a vyhledávali si samostatně „nádstavbové
informace“. Byla to ukázka toho, jak by i u nás
ve školách měla vypadat realizace nového „ŠVP“.
Tato stáž pro mne znamenala všestranné obohacení. Mé velké díky patří bavorskému ministerstvu
školství a kultury, které poskytlo grant pro tuto hospitační činnost, a také panu řediteli FOS - Haraldu
Bauerovi, který mi poskytl přátelské zázemí a také
se postaral o mimoškolní kulturní program.
Mgr. Renata Juráňová, učitelka SOŠ Holešov

neunikli řádění našich rozpustilých
čertů a všichni si odnesli na svých
tvářích pekelná znamení v podobě
černých šmouh.
Nikdo ale nakonec neodolal sladké odměně z andělských
košíčků. Tato mikulášská tradice
vždy přinese mezi kruhy studentů
dobrou náladu a příjemně nás naladí na blížící se vánoční svátky.
Simona Ševčíková
sexta

Kytaristé v Chomýži
V sobotu 28. 11. zahráli pod vánočním
stromem na návsi v Chomýži mladí kytaristé.
Kytarový kroužek SVČ-TYMY trénuje v MŠ
Chomýž a všem účastníkům vánočních trhů
představil, co všechno se za krátký čas naučil.
Společně zahráli pět koled a své vystoupení
ukončili písničkou Rolničky.
Velké poděkování a ocenění zaslouží 10
kytaristů - byli skvělí.
Vedoucí Hanka S.
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Jsou fotografie, z nichž někdy až mrazí
Tu a tam uveřejňujeme v našich novinách
nejrůznější fotokuriozity. Do posledního letošního čísla jsme si připravili hned dvě.
Zatímco první snímek, který pochází z poloviny padesátých let minulého století, ukazuje

zámek „v plné kráse“ v duchu hesla typu „Se
Sovětským svazem na věčné časy“, přičemž
v jednom okně je dokonce obraz Stalina, druhá
fotografie je daleko sympatičtější a zajímavější představuje zámecký altán, z něhož byla časem

vybudována městská hvězdárna. Všimněte si
původní střechy. Ty dámy vpravo na snímku
jsou hraběnčina neteř Olga s kamarádkou.
Připravil RR

Bohoslužby o Vánocích
CÍRKEV JEDNOTY BRATRSKÉ:
Neděle 20. 12., 9.30 hod. - 4. adventní neděle
- dětská vánoční slavnost s divadelní scénkou
a nadílkou nejen pro děti
Pátek 25. 12., 9.30 hod. - Boží hod vánoční bohoslužby se sv. Večeří Páně
Neděle 27. 12., 9.30 hod. - nedělní bohoslužby
Pátek 1. 1., 9.30 hod. - novoroční bohoslužby

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ:

Sobota 26. 12., 10 hod., Prusinovice, 2. svátek
vánoční - bohoslužby

Neděle 20. 12., 10 hod., Prusinovice, 4. adventní neděle - dětská vánoční slavnost
15 hod., Prusinovice, koncert žáků ZUŠ a ZŠ
Prusinovice

Neděle 27. 12., 10 hod., Prusinovice, nedělní
bohoslužby

Pátek 25. 12., 10 hod. Prusinovice, Boží hod
vánoční - bohoslužby se sv. Večeří Páně
14 hod. Holešov Boží hod vánoční - bohoslužby
se sv. Večeří Páně

Čtvrtek 31. 12., 17 hod., Prusinovice, Silvestr
- bohoslužby
Pátek 1. 1., 10 hod., Prusinovice, novoroční
bohoslužby se sv. Večeří Páně
14 hod., novoroční bohoslužby se sv. Večeří Páně

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK.
MĚL ÚSPĚCH. Vánoční zboží
všeho druhu nabízeli v minulých dnech žáci Základní školy praktické v Holešově. Pro
veřejnost i žáky ostatních škol
připravili přepestrou nabídku
vánočně laděných ozdob či
už na první pohled zajímavě
naaranžovaných pochoutek.
Perfektně připravený jarmark
proběhl 2. prosince v přízemí
hlavní budovy základní školy
praktické a už od ranních hodin se setkával s velkým zájmem. Návštěvníci si skutečně
měli co vybírat.
Text a foto RR

Pohodové prožití
Vánoc
a vše dobré
v novém roce
přeje všem
čtenářům
redakce
Holešovska
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Předvánoční čas ve 3. Základní škole v Holešově
Ani letos jako loni nepřivezl Martin na bílém koni sníh. Snad Ježíšek natěšeným dětem
sněhovou pokrývku nadělí.
Vánoce přicházejí a s nimi se v nás probouzí radostné natěšení na nejkrásnější svátky
v roce. Se zapálením první svíčky na adventním
věnci jakoby se zažehly plamínky v lidských
srdcích a všichni jsme měli k sobě nějak blíže.
Dopřejme si proto v tyto dny co nejvíce příjemných chvil a rozjímejme.
Učitelé, žáci, rodiče i přátelé školy vánočně
rozjímali dne 3. prosince, kdy dveře 3. Základní
školy Družby zůstaly po celý den dokořán.
Starší žákyně uváděly návštěvníky z řad široké
veřejnosti našeho města i přilehlého okolí, kteří
přijali pozvání na den otevřených dveří.
Rodiče žáků i přátelé školy přicházeli již
od ranních hodin, navštěvovali výuku ve třídách i v odborných učebnách, informovali se
na možnosti, které škola rodičům i žákům nabízí. Již se vstupem obdivovali vkusné naladění
vánoční atmosféry ve všech prostorách školní
budovy na Vánočním jarmarku instalovaném
v prostorách prosvícené a provoněné auly,
v tělocvičně školy.
Nad prodejními stánky lemovanými výtvarnými pracemi žáků se vznášeli strážní andělé
a jakoby vyzývali kolemjdoucí na chvíli zastavení. Rozjímalo se to krásně. Vůně perníčků, bylin-

kového čaje a chvojí tu atmosféru umocňovala.
Výrobky žáků keramického kroužku zaplnily
pulty stánků a nabízely se k obdivu. Zvonková
cinkohra se rozehrála. Adventní věnce, pletené
vánočky, perníkové betlémy, postavičky veselých čertů a Mikulášů lákaly k prodeji. Líbezně
zněly tóny flétniček malých pištců podtržené
koledováním s vánočními říkadly. A což teprve
galánečky a šohajci z dramatického kroužku,
kteří připravili návštěvníkům vskutku krásnou
Radujme se, veselme se,
v oblacích je sníh, anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje,
všemu lidu oznamuje,
co to nového, neslýchaného…
podívanou na téma „Čas vánoční“. V dobových
krojích s muzicírováním a doprovodnými tanečky předvedli umění jaksepatří! Díky jim jsme
se na chvíli přenesli do časů dávno minulých,
do těch časů, které nám pan Josef Lada zanechal na svých obrázcích a nálady časů vánočních poutavě popsal ve svých knížkách.
Tleskali jim i ti nejmenší - děti z Mateřské školy Sluníčko, které vždy ve škole rádi
vidíme. Společné chvíle s nimi jsou zárukou
dobré spolupráce pro další léta, pro dobrý start

školáčků v 1. třídě a po celou dobu jejich školní
docházky.
Na rozloučenou zazpívali zpěváčci pěveckého sboru Plamínek několik vánočních písní,
a symbolicky tak rozzářili plamínky v očích
i srdcích nadšených diváků. V tu chvíli jsme si
přáli, aby ta světýlka v nás nikdy nezhasla.
Rádi jsme ve škole uvítali také návštěvu
pana starosty s jeho zástupci. Svou návštěvou
dali na vědomí pedagogům, rodičům i žákům,
že zájem zastupitelů města o výchovu a vzdělání našich dětí je prioritou nejvýznamnější.
Děkujeme Vám, paní ředitelko Mgr. Jitko
Heryánová, paní zástupkyně Mgr. Kovářová,
paní učitelky Mgr. Antonovová, Mgr. Sovadníková, Mgr. Vávrová, Mgr. Hušťavová, Mgr. Hýžová, Bc. Dvořáková, Mgr. Svobodová a další
pracovníci a příznivci naší školy, paní kuchařky
školní jídelny za to, že ten den se vydařil.
Děkujeme žákům, rodičům a přátelům
školy za podporu této akce, za účast na ní,
za posílení vědomí nás všech, že se společně
podílíme na prospěšné výchově mladé generace, na jejích kvalitním vzdělávání, že ctíme
naše tradice.
Přejeme všem lidem dobré vůle šťastné
a veselé Vánoce.
(3. ZŠ)

Mikulášská besídka v tělocvičně 3. Základní školy v Holešově.

Rozsvěcení vánočních stromů získává tradici
Slavnostní rozsvěcení vánočních stromků
na Holešovsku se stává rozšiřující se tradicí.
Zatímco v Količíně už si na tento pravidelný

prosincový rituál zvykli, jinde jej letos zavedli.
Poprvé tak přilákalo rozsvícení stromu stovky
lidí na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Holešově,

inspirovat se nechali také v Žopích, kde k tomu
ještě přidali krátký kulturní program.
(sov)

Rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Žopích doprovázel kulturní program. Foto: Alois Janalík
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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
„Ozdoby na stromek společně
pověste, Ježíšek s dárečky už
jsou na cestě,
voňavé cukroví na tácy dejte
a veselé koledy si zazpívejte!“
Spoustu lásky, radosti a pohody
o Vánocích a šťastný nový rok
2010 přejí
pracovníci TYMY
ZVEME VÁS
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.)
VÁNOČNÍ OTEVŘENÝ BARÁK:
kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, trampolína
21., 22., 23. 12. od 13.00 do 17.00
(kroužky v tyto dny dle individuální
domluvy)
28., 29., 30. 12. od 13.00 do 17.00
PŘIPRAVUJEME
8. 1. Vyrábíme kofoláčky!!!
od 15.30 do 16.30, přijďte si vyrobit
taky svého dle hesla „Čím víc lásky
rozdáte, tím víc vám zůstane...!“,
cena: 15,-/ks (přihlášky do 5. 1.)
10. 1. turnaj mladších žáků
od 8.30 v hale I. ZŠ Holešov
12. 1. Minikurz večerního líčení
od 16.30, péče o pleť, trendy líčení,
kombinace barev podle typu, cena
220,- (přihlášky do 8. 1.)
15. 1. Anglické odpoledne
od 15.30 do 17.00 pro děti navštěvující kroužek anglická školička

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

16. 1. Turnaj v badmintonu, přihlášky do 12. 1.
18.1. Břišní tance od 18.00 s Jasmínou, pro začátečnice 1 lekce
ZDARMA (přihlášky v TYMY)
21. 1. ZUMBA v 18.00 - 1 lekce
s Jasmínou ZDARMA - nový taneční styl spojující prvky aerobního
cvičení a latinskoamerických tanců, hubnout lze s radostí, zábavou
a bez stresu (přihlášky do 15.1.)
22. 1. Sousedská veselice aneb
Ples Všetuláků - od 20.00, cena:
70,-/předprodej, 90,-/na místě
23. 1. Dětský karneval „Sněhurčin bál“ - od 15.00 pestrý program
plný her, tance a bohatá tombola,
děti v masce ZDARMA
28. 1. Dárek za vysvědčení od 15.00 do 17.00 na všechny děti,
které přijdou do kanceláře TYMY
s vysvědčením, čeká malá odměna
29. 1. Miniturnaj amatérů ve stolním tenisu - pro zájemce od
8 do 15 let, startovné 10,- (přihlášky do 21. 1.)

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
„LEDOVÁ PRAHA“ - pátek 29. 1.
- neděle 31. 1. 2010, procházky
Prahou, královská cesta, prohlídka muzeí dle výběru dětí, cena:
790,- (v ceně je doprava, ubytování
a placka na MHD), přihlášky v kanceláři TYMY
JARNÍ PRÁZDNINY
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 výlet), zájemci se mohou hlásit
v kanceláři TYMY do 8. 1.

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.)

Balónky s přáním Ježíškovi se vznášely nad Holešovem
Ve čtvrtek 10. 12. se uskutečnila celorepubliková akce
„Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi“. Do této akce, která je
součástí soutěže České děti čtou
s Ježíškem a zároveň šlo o pokus
o rekord ve vypouštění balónků

v celé ČR, se zapojilo i středisko
volného času - TYMY. Všichni,
malí i velcí, kteří přišli odpoledne
na náměstí v Holešově, obdrželi
balónek s přáním zdarma a společně jsme poslouchali pokyn rádia
„Frekvence 1“ k vypuštění. Po hla-

sitém odpočítání se v Holešově
do nebe vypustilo 140 balónků.
Celkově v celé ČR na 147 místech
se vznášelo 39 385 balónků s přáním Ježíškovi. K překonání rekordu to sice nestačilo, ale všichni
víme, že mnohem důležitější je

radost a úsměv, a to nejen těch
nejmenších. Všem, kteří podpořili
tuto akci, velmi děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků a hlavně bohatého „českého“
Ježíška.
Hanka S.

Příjemné prožití Vánoc,
hodně rodinné pohody a klidu.
Děkujeme za celoroční podporu a spolupráci
a v novém roce se těšíme na společná setkávání.
Pracovníci SVČ - Tymy

Mikulášská družina v tělocvičně TYMY ve Všetulích.
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K historii orelské házené v Holešově
Letošní dvě významná sportovní výročí 100 let od založení křesťanské sportovní organizace Orel a 90 let házené v Holešově - jsou
příležitostí k připomenutí historie holešovské
orelské házené, jejíž nejlepší hráči po zákazu
Orla německými okupanty v roce 1941 v dalších
letech úspěšně reprezentovali naše město
v barvách SK Holešov.
Oddíl české házené Jednota Orel Holešov
byl založen v roce 1925. Jeho první hráči - Josef Seget, Karel Majdloch aj. - ještě po letech
vzpomínali, jak se měl oddíl již od svého vzniku
čile k světu: orelští házenkáři zajížděli v doprovodu svých příznivců k početným utkáním
nejen na Holešovsko, ale i na Přerovsko, Olomoucko a Valašskomeziříčsko. Ve 20. a zčásti
i 30. letech se česká házená hrála většinou
jako přátelská utkání, turnaje, spolkové soutěže a mezi družstvy v jednotlivých městech
a blízkém okolí. V Holešově byla vždy s velkým
zájmem sledována zejména derby Sokol Orel, která obvykle nabídla urputné a zajímavé
souboje, vedené však vždy v duchu fair play.

Souboje se odehrávaly na sokolském hřišti
u „Amerického parku“ (Wilsonových sadů)
a na orelském hřišti za dráhou při martinické
silnici. Ke změně došlo v roce 1939, kdy se
holešovská mužstva Orla a Sokola přihlásila
do mistrovských soutěží Hanácké župy. Kromě
družstev startujících v této soutěži, organizované Českým svazem házené, mohli holešovští
příznivci házené obdivovat na orelském hřišti
v přátelských utkáních výborné výkony celé
řady předních hráčů z Čech a Moravy. Byl mezi
nimi i vynikající hokejový brankář národního
mužstva ing. Bohumil Modrý, který byl i skvělým hráčem házené.
Slibný rozvoj orelské házené zbrzdila
na podzim 1941 těžká rána, když byla zastavena činnost Orla. Totéž postihlo nedlouho
předtím i Sokol. V této situaci se spojují nejlepší
hráči obou zrušených sportovních organizací
v odboru házené SK Holešov a skvěle reprezentují své město: v roce 1944 se stává SK
Holešov mistrem Čech a Moravy a po válce
- v roce 1946 - získává titul mistra ČSR.

Připomeňme jména hráčů házené, kteří
v letech 1925-1941 reprezentovali Orel Holešov a nejlepší z nich pak v pozdější době
i SK Holešov (v abecedním pořadí): František Adl, Karel Bořuta, Rudolf Fuksa,
Josef Halaška, Bohumil Hlobil, František
Kohoutek, Václav Konečný, Jaromír Kudlík, František Kuchař, (?) Lešinger, Josef
Odstrčilík, Oldřich Prusenovský, Karel
Rafaja, Karel Reimer, Mojmír Rotrekl, Josef
Sedlář a Antonín a Josef Segetovi. Tento
seznam zajisté není úplný, prostě proto, že
chybí záznamy a pamětníci (budeme vděčni
těm, kdo by nám pomohli tento jistě neúplný
seznam doplnit).
Jestliže si dnes po letech připomínáme
slavná období holešovské házené, která proslavila naše město po celé vlasti, vzpomínáme
s úctou a vděčností také na hráče a činovníky
oddílu házené Orla Holešov, kteří se zasloužili
o rozvoj tohoto sportu v Holešově.
Ing. František Rafaja

Hráči Sokola a Orla před místním házenkářským derby
na sokolském hřišti „U Parku“, 18. 5. 1939.

Orelští házenkáři z Holešova v Újezdci u Přerova
- 30. léta.

Družstvo házené Orel Holešov - 30. léta.

Družstvo házené Orel Holešov, sedm hráčů zprava, 29. května 1932.

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.
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Mikulášský turnaj nadělil DFK Holešov 3. místo

V sobotu 5. prosince se v hale
1. ZŠ konal druhý ročník Mezinárodního halového turnaje v kopané
žen „Mikulášský turnaj 2009“ který
uspořádal Dívčí fotbalový klub Holešov a Olympia, o.s. Akce se konala
pod záštitou poslance PSP ČR Josefa Smýkala a Zdeňka Grygery,
reprezentanta ČR v kopané; kromě
výše uvedených se sponzorskými
dary na jeho průběhu rovněž podíleli
starosta města Holešov a senátor
PaedDr. Zdeněk Janalík, město Holešov a Zlínský kraj. Tentokrát měl
turnaj opravdu mezinárodní punc,
neboť mezi 8 zúčastněnými týmy
byly nejen dva slovenské - účastník
1. ligy FC Union Nové Zámky a druholigová TJ Termál Diakovce, ale
pozvání pořadatelů přijalo i družstvo
děvčat z druholigové polské Pszyczyny, která je družebním městem
Holešova, a účast polských hráček
na této akci položila základ další
mezinárodní spolupráci DFK Holešov v oblasti dívčí kopané a sportu
vůbec.
Kromě zmíněných celků byly
dalšími účastníky FC Nesyt Hodonín,
Kotouč Štramberk, SKG Český Těšín a premiérově se představila dvě
družstva domácího klubu, ve kterých
dostala příležitost děvčata z týmu žen
i žákyň, včetně nových hráčských
tváří. Týmy se střetly ve dvou skupinách po čtyřech systémem každý
s každým, hrálo se 15 minut a k vidění byly velmi pěkné výkony. Poté
následovaly zápasy o postup do finále, v nichž se nejdříve střetly celky na
1. a 4. místech a na 2. a 3. příčkách
obou skupin navzájem a vítězové
bojovali o postup do finále.

STŘÍDAVÉ VÝKONY DOMÁCÍCH
Domácí družstva předváděla
střídavé výkony. B tým prodělal křest
ohněm, když ve velmi těžké 1. skupině
nejdříve podlehl Hodonínu 0:4 a poté
favorizovaným Novým Zámkům 0:6.
Vyrovnané střetnutí poté předvedla
děvčata proti Pszczyně, kde přes
branku Evy Šutové prohrála po vel-

další branku. V souboji o bronzovou
příčku proti Českému Těšínu předvedl Holešov opět dobrý výkon, kdy
soupeř jednak nestačil kondičně, jednak domácí děvčata konečně předvedla krásné kombinace na jeden
dotek, kdy dominovaly zejména dvě
gólové přihrávky Dominiky Stolářové,
a tak áčko deklasovalo soupeře 6:0

DFK Holešov se momentálně věnuje tréninkové činnosti v hale,
19. prosince proběhne vyhodnocení sezóny, kterého se zúčastní
kromě hráček rovněž rodiče a naši příznivci. Vánočním bonbónkem
bude pro všechny naše členy zájezd do polské Pszczyny 20. 12.
2009, kde klub obdržel pozvání zúčastnit se polského charitativního
turnaje na podporu postižených dětí a v rámci této akce sehrají
děvčata exhibiční utkání před zraky domácích diváků i zúčastněných
polských fotbalových hvězd.
mi dobrém výkonu 1:2. Áčko nejdříve
podcenilo zápas s Českým Těšínem
a pouze remizovalo 1:1 gólem Páji
Jablunkové, poté prohrálo po neproměnění vyložených šancí útočnic s Diakovci 0:1 a v zápase se Štramberkem
zvítězil Holešov A 3:0, kdy v pozměněné sestavě podal svůj nejlepší výkon
a skórovaly dvakrát Simona Brantálová a jednou Tereza Vybíralová.
V semifinále čekal na Holešov
velmi dobře hrající Hodonín, ovšem
domácí děvčata zaskočila favorita
hned v úvodu utkání, kdy po pěkné akci skórovala dravá Brantálová.
DFK hrál vyrovnanou partii, mohl své
vedení navýšit, ale své šance opět
neproměnil, a tak došlo ke zvratu
v utkání: kapitánka domácích prohraným soubojem darovala Hodonínu
šanci vyrovnat a zkušený soupeř
dokázal v závěru utkání přidat ještě

Namísto nemocného poslance Josefa Smýkala zahájil turnaj sociálnědemokratický zastupitel Holešova a Zlínského kraje Luděk Urban.

třemi brankami výborné Kamily Dětské, dvěma Evy Šutové a jednou se
trefila Pavlína Jablunková.
JEDNOZNAČNÉ FINÁLE
Finále bylo jednoznačnou záležitostí Nových Zámků, které přesvědčivě přehrály vyčerpaný Hodonín
6:0 a zaslouženě si odvezly putovní
pohár a pohár za 1. místo. Nejlepší
hráčka a nejlepší střelkyně byly rovněž z tohoto týmu - tato individuální
ocenění si odvezly Karina Andrušková a Sara Krisztin; nejlepší brankářkou byla zvolena Anikó Meszárosová
z Diakovců. Zvláštní cenu Zdeňka
Grygery získala domácí Eva Šutová
za nejbojovnější výkon a za svůj svědomitý přístup a předváděné výkony
i v podzimní sezóně Holešova.
Celý turnaj měl vysokou sportovní i společenskou úroveň a byla

to již druhá akce s mezinárodní účastí
v tomto roce, pod níž je Dívčí fotbalový klub podepsán jako organizačně
schopná a skvěle sportovní fungující
organizace, která dokáže reprezentovat město Holešov svými akcemi jak
po stránce sportovní, tak po stránce
společenské. Pro všechny týmy bylo
zabezpečeno občerstvení včetně
výborně fungujícího bufetu; navíc si
mohli účastníci odnést hodnotné ceny
z tradiční tomboly, kterou opět DFK
Holešov s pomocí sponzorů zajistil.
Za bezproblémový průběh akce si zaslouží poděkování především skupina
obětavých rodičů našich hráček, která
organizačně zabezpečila vše potřebné od občerstvení přes tombolu až
k výsledkovému servisu, dále v úvodu
zmínění sponzoři, poděkování patří
rozhodčím v čele s panem Petrem
Zpěvákem, René Pagáčovi za pomoc
při zajištění stravování hráček, tradičnímu hlasateli panu Kolářovi a všem,
kteří se podíleli na chodu turnaje.
Výsledky: 1. FC Union Nové Zámky
(SR), 2. FC Nesyt Hodonín, 3. DFK
Holešov A, 4. SKG Český Těšín,
5. TJ Termál Diakovce (SR), 6. Pszczyna (PR), 7. TJ Kotouč Štramberk,
8. DFK Holešov B. Zápasy: DFK A Český Těšín: 1:1, DFK A - Diakovce:
0:1, DFK A - Štramberk: 3:0, DFK B
- Hodonín: 0:4, DFK B - Nové Zámky:
0:6, DFK B - Pszczyna: 1:2.
Čtvrtfinále: Nové Zámky - Štramberk: 4:0, DFK A - DFK B: 2:0, Hodonín - Diakovce: 1:0, Pszczyna - Český Těšín: 0:0, 0:2 na penalty.
Semifinále: Nové Zámky - Český Těšín: 5:0, DFK Holešov A - Hodonín: 1:2
Finále: Nové Zámky - Hodonín: 6:0.
Mgr. Svatava Ságnerová

Jedna z útočných akcí holešovského áčka.
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Pohár starosty opět získali sportovci z 1. Základní školy
Již tradiční předvánoční turnaj
O pohár starosty města se letos
konal pod taktovkou 2. Základní
školy v Holešově v pátek 27. listopadu. Jako obvykle se jej účastnila
družstva ze všech holešovských
základních škol a Gymnázia Ladislava Jaroše. Týmy se utkaly
v sálové kopané v kategorii chlapců a dívek, ve florbale a plavání.
Jednotlivé disciplíny se konaly ve sportovních halách 1. ZŠ

a gymnázia, v tělocvičně 3. ZŠ
a na plaveckém bazénu ve Sportcentru. Putovní pohár získali po třetí po sobě sportovci z 1. ZŠ, takže
podle pravidel se stal majetkem
školy. Žáci z této školy vyhráli tři
ze čtyř disciplín. Pouze v plavání
skončili na posledním místě.
Celkové výsledky
1. místo - 1. ZŠ Holešov, 2. místo
- 3. ZŠ Holešov, 3. místo - 2. ZŠ

Holešov, 4. místo - Gymnázium
L. Jaroše.
Umístění škol v jednotlivých
sportovních disciplínách
Sálová kopaná - hoši: 1. místo
- 1. ZŠ Holešov, 2. místo - 3. ZŠ
Holešov, 3. místo - 2. ZŠ Holešov,
4. místo - Gymnázium L. Jaroše.
Sálová kopaná - dívky: 1. místo
- 1. ZŠ Holešov, 2. místo - 3. ZŠ

Holešov, 3. místo - 2. ZŠ Holešov,
4. místo - Gymnázium L. Jaroše.
Florbal: 1. místo - 1. ZŠ Holešov,
2. místo - 3. ZŠ Holešov, 3. místo
- 2. ZŠ Holešov, 4. místo - Gymnázium L. Jaroše.
Plavání: 1. místo - 3. ZŠ Holešov,
2. místo - Gymnázium L. Jaroše,
3. místo - 2. ZŠ Holešov, 4. místo
- 1. ZŠ Holešov.
(frs)

Prvenství v tradičním turnaji O pohár starosty města získali opět sportovci 1. ZŠ. Pohár přebrali z rukou starosty města Zdeňka Janalíka
a místostarosty Rudolfa Seiferta.

Slavnostního vyhlášení v kanceláři starosty se zúčastnili vedle žáků i ředitelé či jejich zástupci všech zúčastněných škol, včetně ředitelky 2. ZŠ
Drahomíry Konvalinkové, která letošní turnaj organizačně zajišťovala.

Roli trenérky chlapeckého týmu převzala
ředitelka 3. ZŠ Jitka Heryánová.
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O ostré souboje v sálové kopané chlapců
nebyla nouze.

Letos byly do soutěží zařazeny také závody v plavání. Celkově nejlepším sportovcům z 1. ZŠ
se v bazénu příliš nedařilo a doplavali na posledním místě.
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V Holešově se utkali nejlepší squashoví hráči Kroměřížska
V sobotu 5. 12. se v holešovském sport centru uskutečnil
turnaj nejlepších squashových hráčů Kroměřížska. Sešlo se zde 14
hráčů z Bystřice pod Hostýnem,
Holešova a Kroměříže. Účastníci
byli rozlosováni do dvou skupin,
ve kterých se odehrálo šest zápasů každý s každým. Čtyři nejlepší
z každé skupiny postoupili do čtvrtfinále, kde se hrálo vyřazovacím
způsobem. Mezi nejlepší ze skupiny „a“ postoupili Karol, Hrabal, Vašut a Mucha, ze skupiny „b“ Hlobil,
Roubalík, Prát a Vítamvás. V semi-

finále pak na sebe narazili holešovští hráči Vašut a Karol. Po krásném
zápase do finále postoupil Vašut.
Na druhém kurtu bojovali o finále
Hlobil a Hrabal. Prvně jmenovaný
nakonec získal postup. Poražení
semifinalisté si to rozdali o třetí
příčku, kdy Hrabal porazil Karola
a třetí místo putovalo do Kroměříže. Finále si tak zahráli domácí hráči Vašut a Hlobil. Po dramatickém
squashovém zápase se z vítězství
11-10, 9-11 a 11-6 mohl radovat
Roman Vašut.
(mk)

Pět nejlepších hráčů turnaje: zleva Roubalík, Hrabal, Vašut,
Hlobil a Karol. >

TJ Prusinovice pořádá
v neděli 20. 12. 2009 od 8.00 hodin
ve sportovní hale Holešov
(Smetanovy sady)

HALOVÝ TURNAJ
MLADŠÍHO DOROSTU
účastníci:
FK Chropyně, TJ Sokol Němčice, TJ Mrlínek,
SK Spartak Hulín, TJ Sokol Mladcová A,
TJ Sokol Mladcová B, FKM Opatovice-Všechovice,
TJ Prusinovice
Srdečně zvou pořadatelé - občerstvení zajištěno!
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Devětatřicet čtenářů reagovalo na fotohádanku z čísla 21/2009 –
a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Jde o filmovou hlášku
z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Tyto a nejen tyto hlášky jsou
dodnes velmi oblíbeny a používány. Hlavní roli zde ztvárnil nezapomenutelný Bolek Polívka,“ napsal
v mailu náš čtenář Jaromír Hlobílek
z Třebětic - a stává se výhercem
pizzy v Restauraci Kanada. Jako
druhý byl vylosován Bohumil Bubela z Bořenovic, který si v příštích
dnech zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky
do kina Svět Anetě Markové z Martinic a Marii Krajcarové z Holešova.
Režisér Zdeněk Podskalský
Všem vylosovaným redakce Holeje podepsán pod celou řadou
šovska srdečně gratuluje!
zdařilých českých veseloher.
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?
„Maminko, pročpak stále leštíš ta zrcadla?“
„Aby ses dobře viděl, jakej seš mladík!“
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
Zdeněk Hlobil,
člen Zastupitelstva města
Holešov, „strůjce“ tradičního
novoročního ohňostroje
Vaše životní krédo?
Kde je vůle, tam je cesta.
Ke které knize se rád vracíte?
Dříve šlo o knihy o horách, v současnosti k daňovým zákonům.

Dvěma snímky se vracíme k nedávné návštěvě Mikuláše se svým
doprovodem. Potěšil děti jak v Mateřské škole v Masarykově ulici,
tak v Mateřské škole v Žopích.

Váš oblíbený umělec?
Jan Werich.
Jaký sport vás oslovuje?
Horolezectví, lyžování.
Co máte rád na talíři?
Dobrou a silnou polévku, nejlépe s hovězím masem.
Kde si rád posedíte?
S rodinou a přáteli v dobré horské chatě - je jich již málo.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Tam, doufám, nikdy nebudu.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Dobře odvedená práce.
Z čeho máte největší obavu?
O zdraví a klid rodiny.
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http:www.holesov.cz.
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Ve které historické době byste chtěl žít?
V té, ve které jsem prožil svůj nejaktivnější věk.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
No přece hostýnský.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
To co dělám, dělám rád, ale to opakuji po někom, ale je to pravda.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
V to doufám, jinak bych tu nemohl žít.

RR

