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Ples města
Reprezentační ples města
Holešova se uskuteční v sobotu
22. ledna 2011 od 19.30 ve všech
sálech holešovského zámku. Večerem provází Jan Čenský, hlavní
účinkující večera bude Petra Janů.
Vstupenky jsou v předprodeji
v informačních centrech v Holešově, Kroměříži a Zlíně.
Podrobnosti na str. 19

Novoroční
koncert
Slavnostní novoroční koncert
završený číší vína se bude konat
v sobotu 15. ledna od 18 hodin ve
velkém sále holešovského zámku. Účinkovat bude Holešovský
komorní orchestr pod vedením
Iva Kurečky. Vstupenky v předprodeji.
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Tradičním způsobem přivítal Holešov nový rok 2011. Na novoroční
ohňostroj se přicházejí dívat nejen domácí, ale ulice města pravidelně zaplní stovky aut přespolních
návštěvníků. Podrobnosti na str. 3.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

Jízdní řády
uvnitř čísla

Nominujte spoluobčany
na osobnost města

Na území města Holešova jezdí denně desítky autobusových spojů. Již po třetí jsme je ve
spolupráci s akciovou společností Krodos Bus
Kroměříž utřídili do přehledného jízdního řádu.
Aktuální verzi tohoto jízdního řádu pro letošní rok,
obsahující seznam odjezdů všech autobusů ze
zastávek v Holešově a místních částech, naleznete v tomto vydání čtrnáctideníku Holešovsko.

Město Holešov vyhlašuje druhý ročník udílení cen Osobnost města Holešova a dále udílení
cen v oblasti kultury, sportu a volnočasových
aktivit. V současné době začalo běžet nominační
období, které bude ukončeno v pondělí 28. února
2011. Z navržených osobností pak budou vybráni
ti, kteří ocenění dostanou.
Podrobnosti na str. 2

Další mezník v historii technických služeb
Když před čtyřmi lety mělo zastupitelstvo
města na stole materiál, na základě kterého
chtělo prodat pozemek sousedící s areálem technických služeb, nikomu to nebylo divné. Vše
ve městě fungovalo, v provozu byl sběrný dvůr
v Tučapské ulici. Stávající areál se zdál být nový
a moderní. Jenže od jeho výstavby uplynulo
nějakých třicet let a naše město se má rozrůstat

a hlavně odpadů je víc a stále více je chceme
třídit. Pozemek na prodej splňoval téměř vše
pro vybudování nového sběrného dvora. Příjezd
mimo obytné území, prostor mezi městem a průmyslovou zónou, centralizace činností v rámci
jednoho areálu, zvýšení efektivity provozu a zejména zvětšení kapacity a rozšíření činností.
Pokračování na str. 2

Rozpočet byl schválen

Co vy na to,
pane starosto?
Rozpočet města na rok
2011 schválilo na svém
jednání 20. prosince 2010
zastupitelstvo města. Jak
bude Holešov v letošním
roce hospodařit? Co vy
na to, pane starosto?
Navzdory napjaté a složité situaci veřejných financí
v České republice jsme v Holešově pro letošní rok schválili rozpočet přebytkový. Stát nám přitom snížil o 17 procent dotaci
na výkon státní správy, kterou ovšem musíme ze
zákona vykonat. Výdajová stránka rozpočtu tak
pokrývá všechny mandatorní výdaje a na samotný rozvoj města nám zbylo šest milionů korun.
Tyto peníze jsme uložili do tak zvané všeobecné
rezervy. Se státem jednáme o dotacích na investiční projekty různého charakteru a tyto peníze
chceme využít na finanční spoluúčast města,
která je v rámci poskytování státních dotací nutná.
Pokračování na str. 3
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Nominujte spoluobčany na ceny osobností města Holešova
Zaujal vás někdo ve vašem
okolí? Znáte někoho, kdo si zaslouží veřejnou poctu? Pak neváhejte a navrhněte tuto osobu
na ocenění.
Město Holešov vyhlašuje
již druhý ročník udělení Ceny
města Holešova, dále ocenění
osobností v oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu.
V návrhu uveďte jméno a příjmení navrhovaného, v jaké kategorii jej navrhujete a stručnou
charakteristiku toho, proč dotyčnou
osobnost či kolektiv navrhujete.
Nezapomeňte uvést svoje jméno,
příjmení, adresu a kontakt na sebe.
Nominaci můžete poslat poštou
na adresu Městský úřad Holešov,
Odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 nebo na e-mail
petr.chvatal@holesov.cz. Můžete
využít i nominační formulář, který
je ke stažení na stránkách města
www.holesov.cz přímo na adrese
http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/formulare-odboru-skolstvi-a-kultury. Nominaci lze podat i osobně na Odboru školství a kultury Městského
úřadu Holešov, Masarykova 628.
Uzávěrka nominací je v pondělí
28. února v 17 hodin.
Cenu osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo. Na základě podaného návrhu se může jejím
nositelem stát fyzická osoba starší

40 let, která žila či žije v Holešově
(popřípadě může být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé
obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů
města, šířila či šíří jméno Holešova
doma i ve světě. V loňském roce
získala tuto cenu jedna z nejvýznamnějších postav vlastivědné
a kulturní činnosti v Holešově a okolí v posledních čtyřech desetiletích,
ředitel Státního okresního archivu
v Kroměříži Miroslav Olšina.
Osobnosti Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit můžete nominovat ve třech
kategoriích: osobnost v oblasti
kultury, osobnost v oblasti volnočasových aktivit a kolektiv působící
v oblasti kultury či volnočasových
aktivit. Navržené osobnosti ve výše
uvedených kategoriích musí působit na území města s tím, že měly
či mají v Holešově trvalé bydliště.
Navržené kolektivy musejí působit
na území města Holešova.
Osobností města Holešova
za rok 2009 v oblasti kultury se stal
Jiří Richter, který založil Klub přátel Izraele v Holešově a zejména
OLAM - společnost Judaica Holešov. Je hlavním organizátorem
každoročních festivalů židovské
kultury v Holešově. Osobností
města Holešova za rok 2009 v oblasti volnočasových aktivit se stala

Další mezník v historii
technických služeb
Pokračování ze str. 1
To byly hlavní důvody, proč jsem chtěl zastavit prodej pozemku. Myšlenku pak rozpracovala dozorčí rada technických služeb s jejím vedením
a předložila radě města a zastupitelstvu. Město ji pak se společností realizovalo, a výsledek? 14. 12. 2010 proběhla kolaudace nového odpadového
centra TS Holešov, vybudovaného nákladem 41,5 mil. Kč, přičemž město
zaplatilo jen 4,15 mil. Kč. Zásadní část investice je dotace z fondu EU.
Na tomto příkladě jsem chtěl připomenout práci Dozorčí rady Technických služeb Holešov, která se v uplynulém volebním období scházela
ve složení předseda Ing. Pavel Karhan a členové Tomáš Jakubčík, Libor
Liška, Ing. Jaromír Tomšů, Dušan Sklenář. Hned v prvním roce své činnosti
si stanovila jasné cíle, a to zejména: společnost musí být technickým zázemím města, na které však nesmí město doplácet, neboli společnost musí
být konkurenceschopná, tedy podstatnou část obratu musí umět realizovat
mimo zakázky města, dosahovat zisk a přitom být schopná obnovovat
a rozšiřovat svůj majetek. Mimo to musí mít své dlouhodobé vize, které jsou
samozřejmě nad rámec běžných finančních možností, ale jsou-li připraveny,
pak v okamžiku, kdy se naskytne příležitost, jsou realizovatelné.
Pokud práci technických služeb jako občané nevnímáte, je to asi
dobře, protože fungují. Ale zkuste se rozhlédnout, všimněte si, s jakou
technikou pracují. Podívejte se na nový sběrný dvůr a ti starší si třeba
vzpomenou na areál v Sušilově ulici, uvědomí si, čím se svážel odpad,
sekala tráva, zametaly ulice či uklízel sníh třeba jen na začátku tohoto
století. Myslím, že roste prestiž i těch „popelářů“ a to je dobře. V mých
očích určitě.
Tímto článkem jsem chtěl poděkovat za práci členům dozorčí rady,
za spolupráci panu řediteli Technických služeb Holešov Ing. Miroslavu
Strnadovi a ekonomce společnosti paní Heleně Bucňákové. Za vstřícnost
a ochotu diskuse nad našimi závěry pak děkuji starostovi PaedDr. Zdeňku
Janalíkovi, radě, zastupitelům a celému vedení města. Bez nich by každý
nápad zůstal jen nápadem. A je to tak správně, protože majitelem společnosti je město.
Ing. Pavel Karhan
předseda Dozorčí rady Technických služeb Holešov spol.s r.o.
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Prvním držitelem ceny města se stal v loňském roce Miroslav Olšina.
slečna Lenka Doleželová. V roce
2009 založila občanské sdružení
Mažoretky Holešov, se kterými
dobře reprezentuje naše město.
Kolektivem města Holešova za rok
2009 v oblasti kultury a volnočasových aktivit se stal dětský folklorní
soubor Zrníčko.
Nejúspěšnější sportovci
města Holešova mohou být navrhováni: v kategoriích sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci
za sportovní úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy od 20
let, sportovní kolektivy a trenér či
organizační pracovník. Navržení
mohou být sportovci, kteří působí

v oddílech na území města Holešova. Navržené sportovní kolektivy
musí reprezentovat kluby působící
na území města Holešova.
Osobností města Holešova
za rok 2009 v kategorii sportovci
do 20 let se stal vzpěrač Petr Navrátil. Kolektivem města Holešova
za rok 2009 v oblasti sportu se stalo družstvo žáků MGC Holešov.
Podrobné zásady a podmínky
k vyhlašování jednotlivých osobností naleznete na internetových
stránkách města www.holesov.cz
na adrese http://www.holesov.cz/
mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/ankety-mesta.

www.holesov.cz

Rozpočet byl schválen

Co vy na to,
pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Díky velmi rozumnému hospodaření v minulých letech dluhová služba města i přes masivní
investice klesá. Dluh města je nízký a každoročně
jej navíc dále snižujeme. Holešov si tak v nutném
případě může vzít úvěr, aniž by se to dotklo jeho
hospodaření. Na prosincovém jednání zastupitelstva byl rozpočet schválen drtivou většinou zastu-
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pitelů. Myslím si, že v posledních letech je rozpočet
připravován velmi transparentně. Zastupitelé, kteří
s rozpočtem pracují, jsou většinou v zastupitelstvu
již několikáté volební období, a tudíž vědí, co město musí vykonat a zaplatit. Rozpočet navíc bývá
předjednán na různých úrovních zástupci všech
politických klubů. Proto k němu také nebývají
na zastupitelstvu zásadní výhrady. Chtěl bych proto poděkovat všem zastupitelům za jejich korektní
přístup při projednávání rozpočtu a jeho schválení
ještě před koncem roku. Ne všem městům v okolí
se to povedlo, takže musejí na začátku roku pracovat v rozpočtovém provizoriu, které zásadně
komplikuje práci samosprávy.
(sov)

Hospodaření města má být s přebytkem
Holešov (frs) - Rozpočet města na rok 2011
přijalo na svém posledním loňském zasedání Zastupitelstvo města Holešova. Rozpočet byl navržen
a také schválen jako přebytkový. Celková částka navrhovaných příjmů na rok 2011 činí 206 636 000 Kč,
navrhované výdaje činí 191 483 000 Kč.
Zastupitelstvo zároveň schválilo kompetence
radě města provádět rozpočtová opatření, aby
zajistilo bezproblémové financování města. Rada
města tak získala kompetence k provádění rozpočtových opatření od 1. 1. 2011 v následujících
případech:
1. zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotace)

2. nutné výdaje v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaje k odvrácení možných škod
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů v případě, kdy včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
4. další nutné výdaje, kdy je schválení rozpočtového opatření nezbytné, má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován (např. platba
za vydané rozhodnutí, vyúčtování elektřiny apod.)
Zastupitelstvo rovněž schválilo členy kontrolního a finančního výboru. Podrobnosti o jednotlivých
usneseních zastupitelstva přinášíme na str. 5.

Ohňostroj se většině lidí líbí
Více než 700 hlasujících vyjádřilo svůj názor
na každoroční pořádání holešovského novoročního
ohňostroje. Anketa se uskutečnila na přelomu
roku 2010 a 2011 na internetových stránkách
města www.holesov.cz. Bezmála 400 lidí ohňostroj
ocenilo a zatrhlo názor, že se jim líbí. Zhruba 250

hlasujících uvedlo, že se jedná o zbytečně vyhozené peníze. Dvanácti lidem se pak akce nelíbí a 41
hlasujících uvedlo, že by to chtělo změnu.
V nejbližší době bude na internetových stránkách města vyhlášena další anketní otázky k některému z aktuálních problémů města.
(frs)

expresní tiskárna

TYPOSERVIS

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím byt 3+1 v Holešově.
Tel. 737 731 761.
• Hledám zaměstnance do provozovny
v Holešově. Info. 732 127 047.
• Prodám byt 3+1 v Holešově.
Tel. 724 757 116.

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

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

www.typoservis.cz
PRODUKČNÍ DIGITÁLNÍ TISK

Stalo se již tradicí, že Tříkrálovou sbírku zahajují děkan holešovské
farnosti a ředitel Charity na Městském úřadě v Holešově.
Foto František Sovadina

Holešovští hasiči dostali dotaci
od Zlínského kraje
I přes nedobrou situaci ve veřejných rozpočtech dostala ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2010 jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Holešova
dotaci na svou činnost od Zlínského kraje. Výše dotace činila 44 tisíc
korun. Dotace byla využita především na opravy hasičského vybavení
- motorové pily, pístového kompresoru, kalového čerpadla a plovoucího
čerpadla. Zejména čerpadla byla v permanenci především při deštích
v květnu a červnu loňského roku. Z dotace zbylo i na nákup dvou svítilen na zásahové přilby hasičů. Holešovští hasiči se podílejí společně
s profesionálními hasiči na likvidaci požárů, dopravních nehod a dalších
záchranných a likvidačních pracích.
Za město Holešov chci tímto poděkovat Zlínskému kraji za jeho podporu činnosti dobrovolných hasičů města Holešova a vyslovit přání, aby,
když už bude pomoc hasičů někde potřeba, přijeli vždy včas.
Ing. Petr Kvasnica, vedoucí odboru kanceláře starosty

JSME
RYCHLEJŠÍ...

AKCE
Platnost akce do 10. 2. 2011.

na tisk 1000 ks barevných letáků A5

1650 Kč
bez DPH

specifikace: leták A5, jednostranně barevný, křídový lesklý papír v gramáži 135 g/m
Masarykova 650, 769 01 Holešov, tel.: 573 398 746
e-mail: typoservis@typoservis.cz, www.typoservis.cz
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Malý Vojta dostal pod stromeček schodolez
Holešov (frs) - Nový tak zvaný schodolez dostal těsně před Vánocemi malý Vojta
Kubiš, žák 3. základní školy v Holešově, který
je upoután na invalidní vozík. Díky novému
přístroji se může za pomoci asistentky pohybovat i po schodech. Dva dny před Vánocemi
Vojtíškovi pomůcku předali představitelé školy
a další hosté.
Když Vojta nastoupil do školy, rozhodlo
se vedení zapůjčit podobné zařízení ze školy
v Přílepích. Postupně však ředitelka školy Jitka
Heryánová začala hledat způsob, jak sehnat
peníze na vlastní pomůcku. „S projektem mi
výrazně pomohla Mgr. Barbora Skoupilová
z Centra pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci.
Velké poděkování patří také nadacím Charta 77
Přítomní hosté si mohli prohlédnout funkci >
schodolezu v akci. Na nástěnce jsou uvedeny
nadace, které na nákup pomůcky přispěly.
Více fotografií na www.holesov.cz.
Foto František Sovadina
- konto Bariéry, Pomozte dětem,
Nadace Komerční banky Jistota
a Děti - kultura - sport,“ uvedla
ředitelka školy.
V předvánočním čase se přišli na předání schodolezu podívat
představitelé města Holešova,
zástupci sdělovacích prostředků
a další hosté. Malý kulturní pro-

gram obstarali Vojtovi spolužáci.
Přítomní byli i rodiče malého školáka. „Jsme velmi rádi, že se škole
podařilo schodolez pořídit. Teď nás
asi nejvíce trápí to, že neexistuje
bezbariérový přístup do holešovského Sportcentra. To by našemu
synovi hodně pomohlo,“ uvedl Vojtův otec Martin Kubiš.

V Nestlé předali peníze
neziskovým organizacím

V Elektrocentru Karhan
nadělovali hodnotné dárky
Číst Holešovsko se vyplatí stejně jako nakupovat v Elektrocentru
Karhan. Přesvědčili se o tom výherci vánoční soutěže, které majitel firmy
Ing. Pavel Karhan vylosoval těsně před Vánocemi. Společná soutěž
čtrnáctideníku Holešovsko a Elektrocentra Karhan probíhala v posledním
čtvrtletí loňského roku.
Šťastní výherci soutěže si odnesli z prodejny Elekrocentra Karhan
televizi s úhlopříčkou 107 cm, satelit a SETTOP box. Dary jim předali
představitelé společnosti.
(red)

Holešov (sov) - Společnost Nestlé Česko s.r.o. vyhlásila v prosinci
2010 vítěze kola grantů pro neziskové organizace z Olomouce a z mikroregionu Holešovsko na podporu projektů v oblasti zdravého způsobu
života, fyzické aktivity a ochrany životního prostředí. Kritériem pro úspěšné
získání finanční podpory byl zejména soulad se zadáním a počet osob,
kterých se navrhovaný projekt dotkne, resp. které se do něj budou moci
zapojit či jeho výsledky využívat. Z celkem 39 uchazečů bylo vybráno
8 vítězných projektů, které nejvíce splnily kritéria zadání. Organizace si
mezi sebou rozdělí celkem 335 000 korun.
V Holešově byly vybrány tři projekty. Občanské sdružení Hvizd obdrželo 60 000 korun na Ateliér kreativního pohybu, který je doprovodným
programem festivalu Loutky a bábky.
Taneční klub GRADACE Kroměříž získal 45 000 korun na taneční
soutěž O všetulskou lentilku 2010. Z Holešova získala grant ve výši 50 000
korun i mládežnická organizace TOM Medvědí stopa na činnost lanové
aktivity - outdoorová cesta ke spolupráci.
Nestlé granty jsou určeny pro podporu projektů neziskového sektoru
v místech, kde sídlí centrála a jednotlivé výrobní závody Nestlé. Pro uchazeče z těchto měst byly poprvé vyhlášeny již v roce 2006. „Jde o jeden
z nástrojů, které Nestlé jako významná potravinářská firma zaměřuje
na podporu veřejných aktivit v oblasti zdravého životního stylu ve zdravém
prostředí,“ zdůraznil Martin Walter ze společnosti Nestlé.

Kdo našel náramek?
Dne 22. 12. 2010 jsem ztratila stříbrný náramek, jemná práce, složený z různých článků, kombinovaný s černými kameny ve tvaru obdélníčků. Případnému nálezci náleží odměna. Tel.: 605 200 085.
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Slavnostní předávání symbolických šeků zástupcům vítězných organizací
se uskutečnilo dne 14. 12. na půdě závodu Sfinx Holešov i za přítomnosti
místostarostů Holešova Rudolfa Seiferta a Jaroslava Chmelaře.
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Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 20. prosince 2010
Přijaté usnesení č. 190/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Luďka Hradila
a Ing. Ludvíka Urbana.
Přijaté usnesení č. 191/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi ve složení:
Libor Liška, JUDr. Jarmila Pokorná a MUDr. Ivan Manďák.
Přijaté usnesení č. 192/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo předložený a upravený program
jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 20. prosince
2010.
Přijaté usnesení č. 193/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Zastupitelstva města
Holešova ze dne 22. listopadu
a 6. prosince 2010.
Přijaté usnesení č. 194/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci starosty města
o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města
Holešova.
Přijaté usnesení č. 195/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí
vlastnických práv k pozemkům
od vlastníků pozemků p.č. 1921/2
o výměře 1.991 m2, p.č. 1921/3
o výměře 1.605 m2, p.č. 1921/4
o výměře 585 m2 a p.č 1921/5
o výměře 396 m2, vše k.ú. Holešov, v souvislosti s realizací
investiční akce „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 196/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2010 dle předloženého
návrhu v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 197/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. rozpočet města Holešova na rok 2011 dle předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: leden 2011. 2.
kompetence Radě města Holešova provádět rozpočtová opatření
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Rada města Holešova.
Termín: leden 2011.
Přijaté usnesení č. 198/2010. Zastupitelstvo města Holešova zrušilo
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích, v platném znění,
členy kontrolního výboru: Jiřinu Hradilovou, Ladislava Zavadila, Milana
Vlasatíka, Gabrielu Holčákovou,
Mgr. Helenu Jandovou, Josefa Sedláře, Mgr. Ing. Josefa Pospíšilíka
a Jaromíru Čajkovou. Zodpovídá:
Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 199/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
zvolilo dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. m) zákona o obcích,
v platném znění, členy finančního výboru: Gabrielu Hradilovou, Bc. Jiřího Olšáka, Alenu
Kurečkovou, Zdeňka Hlobila,
Ing. Martina Knápka, Ing. Petra
Vejvodu a Ing. Tomáše Veverku.
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 200/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva, v platném znění, výši
měsíčních odměn a příplatků za počet obyvatel v obci neuvolněným

členům Zastupitelstva města Holešova s účinností od 1. 1. 2011 dle
předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 201/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I neschválilo při souběhu funkcí
neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova výplatu
odměny jen za nejvýše honorovanou funkci. II schválilo dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstva, v platném
znění, při souběhu funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova výplatu
odměny do výše souhrnu odměn
za jednotlivé funkce. Zodpovídá:
Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 202/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 772/1,
ostatní plocha, o výměře cca 128
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 203/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p.č. 607, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 30
m2, k.ú. Tučapy u Holešova, dle
předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 204/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej městského pozemku
p.č. 1962/2, orná půda, o výměře
375 m2, k.ú. Holešov, manželům
Ing. Jaromírovi a Renatě Tomšů,
bytem Holešov, za kupní cenu 300
Kč/m2+ 450.000 Kč za vybudování
infrastruktury + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 20. 2. 2011.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 205/2010. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo zveřejnění záměru pro-

deje částí městského pozemku
440/2, ostatní plocha, k.ú. Žopy
1. manželům Miroslavu a Vladimíře Klesnilovým, bytem Žopy
2. manželům Vladimíru a Věře
Štěpáníkovým, bytem Přerov 3.
manželům Jaroslavu a Věře Běčákovým, bytem Žopy a 4. Miroslavu Lopreisovi, bytem Holešov,
o výměře cca 130 m2 dle předloženého a upraveného návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 206/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejdou
do vlastnictví manželů Dušana
Koláře, bytem Olomouc, a Kamily
Kolářové, rozené Belzové, bytem
Holešov, části městských pozemků
p.č. 1923/3, ostatní plocha, a p.č.
1925/24, ostatní plocha, o celkové
výměře cca 247 m2, k.ú. Holešov,
a z vlastnictví manželů Kolářových
do vlastnictví města Holešova část
pozemku p.č. 1923/29, ostatní plocha, o výměře cca 347 m2, k.ú.
Holešov, s dodatečným finančním
vyrovnáním doplatku 200 Kč/m 2
za rozdíl výměry směňovaných pozemků dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 207/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodloužení platnosti
„Programu regenerace městské
památkové zóny v Holešově“
do konce roku 2011. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 208/2010. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo
žádost Róberta Veselého o změnu
termínu splatnosti kupní smlouvy
na koupi bytu čp. 1194/1 a Dany
Jandalové na koupi bytu čp. 1195/4
v městském domě na sídlišti U Letiště v Holešově dle předloženého
návrhu. II pověřilo starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem
dodatků k těmto smlouvám. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík,
starosta města
Luděk Hradil,
ověřovatel zápisu
Ing. Ludvík Urban,
ověřovatel zápisu

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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Rozpočet města Holešova na rok 2011
Příjmy
Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16

Odbor finanční - kap. 11
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

20 300

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti

3 000

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 700

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty

Pokuty a náklady řízení

22 000
7 000
45 000

Daň z nemovitostí

7 000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

5 600

Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Souhrnný dotační vztah

200
1 800
600
1 000
19 420

Vratka návratné finanční výpomoci 1. ZŠ

360

Úroky z účtů

100

Vratka DPH za 4. Q. 2010
Celkem kapitola 11

5 000
140 080

Odbor kultury a školství - kap. 13
Platby od obcí za náklady na žáky

1 500

Příjmy z prodeje zboží

100

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko

600

Celkem kapitola 13

Správní poplatky

2 200

Pronájem kanceláří

Sociální fond

31

Celkem kapitola 16

Splátky sociálních půjček
Průkazy ZTP
Celkem kapitola 18

Správní poplatky

50

Celkem kapitola 19

Poplatky za znečišťování ovzduší

8

Poplatek za odnětí zemědělské půdy

9

Správní poplatky

100

Příjmy z EKOKOMu

500

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých
nerostů

183

Pokuty a náklady řízení

25

3 861

Pronájem Sádku Dobrotice

27

Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor
Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje

Příjmy ze hřbitovních míst

390

Celkem kapitola 22

Pronájem pozemků

350

Odbor dopravně správních agend - kap. 23

Prodej majetku (TS)

447

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

26 000
53
600
2 250
73
34 484

Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 15

6

822

Příjmy přestupkové komise

10

Celkem kapitola 14

22

200

150

Příjmy z věcného břemene

362

Odbor životního prostředí - kap. 20

Pronájem zahrádek

Fond rozvoje bydlení

300

Pokuty a náklady řízení

Pronájem koupaliště

Pronájem míst k parkování

33

12

Pronájem kotelen

Pronájem sloupů VO

3

Změny územního plánu

50

Prodej nemovitostí

30

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19

Odbor kancelář starosty - kap. 22

Pronájem lesů

1 478

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18

Celkem kapitola 20

Dotace

557
15

Správní poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství

25

Vratky z minulých let a přijaté náhrady

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14
50

850

Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 23

3 000
19 470
190
22 712

550
2 100
650
3 300

Městská policie - kap. 31
Pokuty

750

Celkem kapitola 31

750

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61
250

Příjmy z činnosti centra a pronájmů

105

60

Celkem kapitola 61

105

310

Příjmy celkem

206 636
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Výdaje
* údaje v tis. Kč

Dotace Židovské obci Brno na úklid
židovského hřbitova

Odbor finanční - kap. 11
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Grohova

2 100

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Havlíčkova

2 500

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Masarykova

1 100

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1. ZŠ

4 100

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2. ZŠ

1 970

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3. ZŠ

4 100

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - ÚŠJ

1 900

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS

7 500

8 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - SVČ

1 700

Úroky z úvěrů
Ostatní

700
1 000
130

Platba daně z příjmů PO za město

7 000

Všeobecná rezerva města

6 157

Celkem kapitola 11

49 957

Odbor školství a kultury - kap. 13
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska

50

Dotace občanskému sdružení OLAM na festival
židovské kultury

30

Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov
na přípravu plesu

100
1 300

Dotace Cyklistickému klubu Drásal

100

Příspěvek mikroregionu Holešovsko

185

Cestovní ruch a propagace města

400

Vedení kronik

500

Vybudování parkovišť

450

Rekonstrukce zámku - 2. etapa

2 000

Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany

3 000

Výkupy pozemků

3 100

Drobné investice a opravy

2 000

Údržba silnic

2 600

Údržba ostatních pozemních komunikací

Dopravní značení

40

40

Provoz koupaliště

490

Provoz stadionu Míru

150

Provoz a údržba veřejného osvětlení
Provoz hřbitova
Aktualizace digitální mapy

452

Úklid města

2 000

Údržba veřejné zeleně

3 200

Fond rozvoje bydlení

1 000

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14
Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní
obslužnosti

860

34 237

Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím - Svaz měst a obcí

28

Neinvestiční transfery občanským sdružením
- Sdružení tajemníků

1

Sbory pro občanské záležitosti

65

Náklady na provoz úřadu

7 600

Výdaje sociálního fondu

1 300
8 994

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18

3 480

40

Provoz veřejného WC

700

Celkem kapitola 13

400

680

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko

205

3 500

Komunální služby - výdaje spojené s prodejem
majetku

Celkem kapitola 16

Neinvestiční transfery občanským sdružením
(tělocvičny)

110

Údržba sportovních zařízení v majetku obce

300

70

30

14

Obnova památek

Kulturní a sportovní akce města

400

Rozbory odpadních vod

Celkem kapitola 14

Dotace na podporu tzv. Akce milion

7 211

Vybudování komunikace Bořenovská

Údržba autobusových zastávek

Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu
zámku

Pojištění majetku města

Odpadové centrum Technických služeb Holešov

10

Neinvestiční dotace Charitě Holešov

400

Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi

40

Komunitní plánování

20

Klub důchodců

45

Ostatní sociální záležitosti

90

Celkem kapitola 18

595

7
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Odbor dopravně správních agend - kap. 23

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Ostatní podklady k územnímu plánování
Celkem kapitola 19

85

Poradenské a právní služby

10

85

Celkem kapitola 23

10

Městská policie - kap. 31

Odbor životního prostředí - kap. 20
Příspěvek na přehlídku trofejí
Deratizace

9
120

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

4 000

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 480

Rozbory vod

40

Nákup auta

270

Úpravy drobných vodních toků

30

Provoz městské policie

380

Nebezpečné odpady

490

Umístění psů v útulku

Komunální odpady

8 200

Provoz pultu centrální ochrany

Využívání komunálních odpadů

1 500

Celkem kapitola 31

150

Tajemník - kap. 41

Úklid skládek
Monitoring půdy a podzemní vody
Pořízení uniformy

25
6

Náhradní výsadba (Zlínský kraj)

2 040

Odborné zahradnické práce včetně koupaliště

1 000

Rezerva odboru
Celkem kapitola 20

938
14 548

Odbor kancelář starosty - kap. 22
Ochrana obyvatelstva

20

Rezerva na živelní události

100

Náklady na činnost zastupitelstva

240

Soudní poplatky a náhrady

80

20
100
6 250

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje
Odměny členům zastupitelstva

29 920
2 590

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

10 809

Celkem kapitola 41

43 319

Rada města - kap. 51
Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)

300

Celkem kapitola 51

300

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje

505

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

146

Náklady na provoz IT

1 410

Příspěvek sdružení mateřských center

eGON centrum

5 640

Činnost mateřského centra

300

Celkem kapitola 61

952

Programové vybavení

60

Správa bytového a nebytového fondu - mandátní
smlouva

1 800

Správa bytového a nebytového fondu - provoz
bazénu

3 500

Správa bytového a nebytového fondu

Pomocná hospodářská správa - kap. 62
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

11 700

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Dobrotice

250

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Količín

250

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Tučapy

250

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Žopy

250

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku

150

Provoz OV Količín včetně areálu

185

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu

130

Provoz OV Žopy

120

Hasiči Holešov

950

1

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Činnost PHS

1 120
389
12

Celkem kapitola 62

1 521

Výdaje celkem

191 483

Financování
Odbor finanční - kap. 11
Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku
2009 zapojených do rozpočtu roku 2010

2 000

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

1 380

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených
prostředků - KB, překlenovací úvěr

-5 000

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - ČMZRB - vodovod Dobrotice

-536

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - ČS - komunikace + zámek

-4 897
-8 100

Hasiči Dobrotice

60

Hasiči Količín

30

Hasiči Tučapy

30

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - KB - zámek + JVO

Hasiči Žopy

30

Celkem kapitola 11

-15 153

Financování celkem

-15 153

Celkem kapitola 22

8

27 235
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Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. prosince 2010
Přijaté usnesení č. 469/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. rozpočet města Holešova na rok
2011 dle předloženého návrhu a 2.
kompetence Radě města Holešova
provádět rozpočtová opatření dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 20.
12. 2010.
Přijaté usnesení č. 470/2010.
Rada města Holešova schválila
rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 9/2010 v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne 15. 6. 2009.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 471/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření města Holešova č.
6/2010 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 472/2010. Rada
města Holešova schválila nabídku ceny za elektrickou energii pro
odběrní místo č. 310 104 05 33
v ulici Tovární pro rok 2011 od firmy E.ON, a.s., Česká republika: velkoodběr 1.871Kč/ MWh.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: 1. 1. 2011.
Přijaté usnesení č. 473/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci 1. Základní školy Holešov
o účasti v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „EU
peníze školám“. Projekt nebude mít
nároky na rozpočet města.
Přijaté usnesení č. 474/2010. Rada
města Holešova udělila příspěvkové organizaci 3. Základní škola
Holešov souhlas s vyhrazením
jednoho pracovního místa v profesi školník pro uchazeče o zaměstnání. Zodpovídá: Mgr. Jitka
Heryánová - ředitelka PO. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 475/2010. Rada
města Holešova schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní škola
Holešov, 2. Základní škola Holešov,
3. Základní škola Holešov, Mateřská
škola, Holešov, Grohova 1392, Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, Středisko volného času,
Městské kulturní středisko Holešov,
centrum pro seniory změnu rozpočtu
na rok 2010 dle předložených návrhů.
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových
organizací. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 476/2010.
Rada města Holešova schválila
odpis nedobytné pohledávky dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 477/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
změnu úhrad v příspěvkové organizaci Centrum pro seniory Holešov
od 1. 1. 2011 dle přiloženého rozpisu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 478/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastu-

pitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí vlastnických práv
k pozemkům od vlastníků pozemků p.č. 1921/2, o výměře 1.991 m2,
p.č. 1921/3, o výměře 1.605 m2,
p.č. 1921/4, o výměře 585 m2, p.č
1.921/5, o výměře 396 m2, vše k.ú.
Holešov, v souvislosti s realizací
investiční akce „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 479/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
a o budoucí smlouvě o zřízení práva
majícího povahu věcného břemene
a s tím související zřízení věcného
břemene pro město Holešov na části pozemku p.č. 3705/2, k.ú. Holešov, s Povodím Moravy, s.p., Brno,
Dřevařská 932/11, IČ 70890013,
v souvislosti s investiční akcí „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 480/2010.
Rada města Holešova I schválila pronájem a provozování
areálu „Odpadové centrum TS
Holešov“, „Rozšíření systému
separace odpadů ve městě Holešov“, Květná 1555, Holešov,
společnosti Technické služby
Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov. II. pověřila starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem nájemní smlouvy. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 481/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej městského pozemku p.č.
1962/2, orná půda, o výměře 375
m2, k.ú. Holešov, manželům Ing. Jaromírovi a Renatě Tomšů, bytem
Holešov, za kupní cenu 300 Kč/ m2
+ 450.000 Kč za vybudování infrastruktury + náklady s prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 482/2010. Rada
města Holešova schválila Farmě
Jali, s.r.o., Dobrotice 150, Holešov
umístění stavby na městském pozemku p.č. 1544/18 o výměře 183
m2, manipulační plocha, k.ú. Dobrotice. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 483/2010. Rada
města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se zveřejnění
směny pozemků z vlastnictví města
Holešova do vlastnictví manželů Janečkových. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: RM leden 2011.
Přijaté usnesení č. 484/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku
440/2, ostatní plocha, k.ú. Žopy,
1. manželům Miroslavu a Vladimíře Klesnilovým, bytem Žopy
2. manželům Vladimíru a Věře
Štěpáníkovým, bytem Přerov, 3.

manželům Jaroslavua Věře Běčákovým, bytem Žopy a 4. Miroslavu Lopreisovi, bytem Holešov
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 485/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru směny pozemků,
a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejdou do vlastnictví manželů
Dušana Koláře, bytem Olomouc,
a Kamily Kolářové, rozené Belzové, bytem Holešov, části městských
pozemků p.č. 1923/3, ostatní plocha, a p.č. 1925/24, ostatní plocha,
o celkové výměře cca 247 m2, k.ú.
Holešov, a z vlastnictví manželů
Kolářových přejde do vlastnictví
města Holešova část pozemku p.č.
1923/29, ostatní plocha o výměře
cca 347 m2, k.ú. Holešov, s dodatečným finančním vyrovnáním doplatku
200 Kč/m2 za rozdíl výměry směňovaných pozemků dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 20.12.2010.
Přijaté usnesení č. 486/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 772/1, ostatní plocha, o výměře cca 128 m2, k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 487/2010. Rada
města Holešova schválila pronájem části městského pozemku p.č.
120/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, k.ú. Holešov,
Marku Dudíkovi, bytem Roštění,
za cenu 200 Kč/m2/rok. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 488/2010.
Rada města Holešova udělila
příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory Holešov souhlas pro
přijetí sponzorských darů ve výši
9.998,40 Kč od firmy Lékárna Pod
Věží, s.r.o., Holešov, nám. E. Beneše 41, ve výši 22.477,64 Kč
a ve výši 15 904,57 Kč od firmy
MARTEK MEDIKAL, a.s., Třinec,
Konská 198 dle příloh. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 489/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
s užitím znaku města Holešova kartografickému nakladatelství P. F. art,
spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno,
IČ 46905375, pro „Nástěnnou mapu
měst Kroměříže, Holešova, Bystřice
p. H. a okolí“. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 490/2010.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 5.000 Kč Dívčímu
fotbalovému klubu, IČ 26535360,
na mezinárodní turnaj v kopané
žen - Mikulášský turnaj. Finanční
částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá:

Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 491/2010. Rada
města Holešova schválila změnu
složení členů pracovní skupiny pro
regeneraci městské památkové zóny
Holešov, a to odvolání Mgr. Ilony
Augusti a jmenování Ing. Miroslava
Strnada a Miroslava Olšiny. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 492/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodloužení platnosti „Programu
regenerace městské památkové
zóny v Holešově“ do konce roku
2011. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 493/2010. Rada
města Holešova schválila přidělení
bytu č. 8 o velikosti 1+kk, výměra
38 m2, ve II. nadzemním podlaží
městského domu čp. 1597 v ulici
Novosady v Holešově Boženě Holínkové, bytem Holešov, a uzavření
nájemní smlouvy na jeho užívání
na dobu neurčitou s účinností od 1.
1. 2011. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 494/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření dohody s Josefem
Fridrichem o splacení dluhu
ve výši 6.532 Kč ve 14 splátkách
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 495/2010. Rada
města Holešova udělila souhlas
Věře Fraňkové s úpravou koupelny
v bytě č. 3 v městském domě s pečovatelskou službou čp. 1597 v ul.
Novosady v Holešově. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 496/2010. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy na užívání
bytu č. 7 v městském domě čp.
183 v ul. Palackého v Holešově
Emě Gaborové, bytem Holešov,
a to na dobu určitou do 30. 6.
2011 s účinností od 1. 11. 2010.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 497/2010. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy na užívání
bytu č. 4 v městském domě čp. 1400
v ul. Palackého v Holešově Milanu
Libenskému, bytem Holešov, a to
na dobu neurčitou s účinností od 1.
12. 2010. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 498/2010.
Rada města Holešova schválila
přidělení bytu č. 8, vel. 1+kk, výměra 24,30 m2, v městském domě
čp. 657 v ul. Tyršova v Holešově
Boženě Sedláčkové, bytem Holešov, a uzavření nájemní smlouvy
na jeho užívání, a to na dobu
určitou do 30. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2011. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Pokračování na str. 10
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Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 13. prosince 2010
Dokončení ze str. 9
Přijaté usnesení č. 499/2010. Rada
města Holešova projednala žádost
Heleny Láskové o slevu nájemného
v bytě č. 6 v městském domě čp.
434 v ul. Školní v Holešově a této
žádosti nevyhověla. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 500/2010. Rada
města Holešova schválila záměr
pronájmu nebytových prostor
(ordinace, čekárny) v objektu čp.
478 v ul. Sušilova v Holešově dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 501/2010. Rada
města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření
smlouvy o sběru využitelných složek
komunálního odpadu. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín: RM
20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 502/2010. Rada
města Holešova I zrušila dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, pro volební období 2010-2014
komisi výstavby a památkové péče.
II. zřídila dle ustanovení § 102 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, pro volební
období 2010-2014 komisi výstavby
a komisi památkové péče a letopisectví v počtu 9 členů. III zvolila dle
§ 102 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném
znění, pro volební období 2010 - 2014
členy a předsedy komisí rady takto:
Nově zvolení členové komisí
• komise výstavby: předseda - Ing. Mi-

roslav Strnad, členové: Luděk Hradil, Petr Šenkyřík, Pavel Krkavec,
Ing. Stanislav Zbranek, David Javořík,
Radek Zapletal, Petr Pacourek a Roman Hyánek
• komise životního prostředí a dopravy: předseda - Josef Bartošek,
členové: Ing. Barbora Winklerová, Ing. Rostislav Urban, Eduard
Sedlář, Jiří Šípek, Jiří Kolomazník,
MVDr. Zbyněk Miklík, Radim Mana
a Ing. Vratislav Ohlídal
• komise pro neziskový sektor:
předseda - Libor Liška, členové:
Bc. Iveta Dvořáková, Bc. Jakub
Šneider, Mgr. Helena Jandová,
MUDr. Ludmila Joklová, Mgr. Jaroslava Jakubčíková, Věra Janišová,
Mgr. Milena Machálková a Mgr. Ivona Vávrová
• komise památkové péče a letopisectví: předsedkyně - Bc. Jana Slovenčíková, členové: Miroslav Olšina,
Mgr. Renata Juráňová, Marie Javoříková, Petr Šafařík, Miroslav Kunc,
Jiřina Šašková, Miroslav Svoboda
a Renata Štěpánková
• komise školská a drogové problematiky: předsedkyně - Mgr. Svatava
Ságnerová, členové: Mgr. Jarmila
Růžičková, Lenka Pacíková, Ludmila
Štaudnerová, Mgr. Jitka Heryánová, Mgr. Drahomíra Konvalinková,
Mgr. Jarmila Vaclachová, Alena Kotoučková a Jaroslava Turoňová
IV zvolila
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném
znění, pro volební období 2010 2014 členy komise pro občanské
záležitosti takto: Olga Rypková, Eva
Mikešová, Milada Květáková, Jana

Lochmanová, Anežka Švábová, Jindřiška Teplíčková, Marie Vaculíková,
Bc. Dagmar Bartošková, Anna Bahnerová a Eliška Bahnerová. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 503/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm.
m) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, na volební
období 2010-2014:
• členy kontrolního výboru: Jiřinu
Hradilovou, Ladislava Zavadila,
Milana Vlasatíka, Gabrielu Holčákovou, Mgr. Aleše Reimera, Josefa Sedláře, Mgr. Ing. Josefa Pospíšilíka a Jaromíru Čajkovou.
• členy finančního výboru: Gabrielu Hradilovou, Renatu Lochmanovou, Bc. Jiřího Olšáka, Alenu
Kurečkovou, Zdeňka Hlobila,
Ing. Martina Knápka, Ing. Petra
Vejvodu a Ing. Tomáše Veverku.
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: ZM 20. 12. 2010.
Přijaté usnesení č. 504/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, v platném znění
1. výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
města Holešova s účinností od
1. 1. 2011 dle předloženého návrhu. 2. při souběhu funkcí výplatu
odměny jen za nejvýše honorova-

nou funkci. Zodpovídá: Ing. Petr
Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 505/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 29. listopadu 2010.
Přijaté usnesení č. 506/2010. Rada
města Holešova projednala žádost
Ilony Gaborové, bytem Holešov,
o vyslovení společenské záruky
ve věci podmínečného propuštění
Jána Gabora z výkonu trestu a žádosti pro nedostatek procesní legitimace nevyhověla. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Nepřijaté návrhy na usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
části městského pozemku p.č. 607,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře cca 30 m2, k.ú. Tučapy
u Holešova, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 20. 12. 2010.
Rada města Holešova neschválila
uzavření dohody o úhradě nájemného a záloh za služby spojené
s užíváním bytu č. 3 v městském
domě čp. 20 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově s Karlem Kelnarem
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu
Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu

Usnesení z 26. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 27. prosince 2010
Přijaté usnesení č. 507/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí informaci o průběhu veřejného slyšení
obyvatel ulice Školní k projednání
petice za odstranění značek „Zákaz
stání“ a vzhledem ke zjištěným skutečnostem ji zamítla jako nedůvodnou. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 508/2010. Rada
města Holešova schválila termíny jednání Rady města Holešova
a Zastupitelstva města Holešova
v I. pololetí roku 2011 takto: rada
města: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2.,
7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 29. 4., 16.
5., 30. 5., 13. 6. a 27. 6., zastupitelstvo města: 21. 2., 18. 4. a 27.
6. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 509/2010. Rada
města Holešova schválila rozpočtové opatření Rady města Holešova
č. 10/2010 dle předloženého návrhu
v souladu s usneseními Zastupitelstva
města Holešova ze dne 15. 6. 2009
a dne 9. 12. 2004. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 510/2010. Rada
města Holešova rozhodla jako jediný společník obchodní společ-
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nosti Technické služby Holešov,
s.r.o., v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící funkci valné hromady, takto:
1. odvolala členy dozorčí rady společnosti: Tomáše Jakubčíka, Ing.
Pavla Karhana, Dušana Sklenáře, Ing. Jaromíra Tomšů a Libora
Lišku k 31. 12. 2010. 2. jmenovala
členy dozorčí rady společnosti
pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2014 ve složení: předseda Ing. Pavel Karhan, člen Ivan Kotas, člen
Ing. Jaromír Tomšů, člen Ing. Martin Knápek, člen Dušan Sklenář.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D.´Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 511/2010. Rada
města Holešova rozhodla jako jediný společník obchodní společnosti
Tepelné hospodářství Holešov, spol.
s r.o., v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, plnící funkci valné hromady, takto: 1. odvolala členy dozorčí
rady společnosti: Ing. Ludvíka Režného, Bc. Jaroslava Chmelaře, Karla
Nedorostka a JUDr. Jarmilu Pokornou
k 31. 12. 2010. 2. jmenovala členy dozorčí rady společnosti pro období od

1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 ve složení: předseda Libor Liška, člen Josef
Bartošek, člen Karel Nedorostek,
člen Ing. Jana Šťastná. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 512/2010. Rada
města Holešova schválila organizaci Městské kulturní středisko,
příspěvková organizace, změnu
rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr.
Pavel Chmelík, ředitel p.o. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 513/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o výpůjčce se společností
EKO - KOM, a.s., Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, IČ 251 34 701, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
František Kulhavý, Ph.D. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 514/2010. Rada
města Holešova schválila přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 a výměře 30,10 m2 v městském domě čp.
1400 v ul. Palackého v Holešově
Kateřině Šudřichové, bytem Holešov, a uzavření nájemní smlouvy
na jeho užívání na dobu určitou
do 30. 6. 2011 s účinností od 1. 1.

2011. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 515/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s JUDr. Vlastimilem Skařupou, IČ 72321300,
na užívání nebytových prostor - část
chodby o výměře 5 m2 v přízemí
objektu čp. 628 v ul. Masarykova
ul. v Holešově za účelem sjednávání pojistných produktů životního
i majetkového pojištění, zejména
pojištění motorových vozidel dle
předloženého návrhu, a ukončení
jeho nájemní smlouvy na užívání
nebytových prostor v Holešově v ul.
Tovární čp. 1407 ke dni 31. 12. 2010.
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 516/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady
města Holešova ze dne 13. prosince 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Advent v 1. Základní škole Holešov
Říká se, že doba adventní
má být dobou klidu, zamyšlení
se, pohody. Jaký byl advent u nás
ve škole? Posuďte sami. Začal
už 24. listopadu návštěvou prvňáků v TYMY na programu Vánoce
na Hané. Poslední listopadový den
proběhly vánoční dílničky. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti 1. stupně možnost
vyrobit si jednoduchý vánoční dárek, přáníčko, ozdobu, namalovat
voňavý perník či pod odborným
vedením zahradnice paní Čablové
vyrobit adventní věnec, dekoraci
na stůl nebo dveře.
Mikuláš, anděl a čert navštívili školu hned 3. prosince a vítali
žáky u dveří sladkostí, věnovanou
firmou Nestlé. Mladším školákům
přinesli dárek věnovaný SRPŠ.
Již tradičně druháci navštěvují
Valašskou dědinu v Rožnově pod
Radhoštěm. Zde poznávají život
našich předků, různé tradice a zvyky související s Vánocemi.
Nedovedeme si představit
advent bez koncertu a jarmarku.
Ve středu 15. prosince pěvecký
sbor Banana Vox společně s divadelním kroužkem předvedl do-

poledne žákům školy a odpoledne
veřejnosti pásmo koled a vánočních písní v kině Svět. Souběžně
probíhající jarmark v Drive Clubu
nabízel možnost zakoupení dárků
vyrobených dětmi v keramickém
kroužku, ve výtvarné výchově
nebo ve školní družině. Své výrobky nabízela také Chráněná dílna
Kroměříž, včelí medové produkty
pan Říha nebo paní Palečková
zboží ateliéru Výtvarno.
17. prosince za námi opět
zavítal čert. Tentokrát se do role
obyvatele pekla přeměnil pan Jan
Sviták, autor dvou knih - Čertovo kopyto a Pekelný advent. Děti
s ním strávily příjemné dopoledne
při předčítání druhé knihy.
Vyvrcholením adventní doby
byl zájezd zaměstnanců školy se
svými rodinnými příslušníky na vánoční trhy do Krakova.
Všemi akcemi, které jsme
uskutečnili nebo kterých jsme se
zúčastnili, jsme chtěli udělat radost. Radost nejenom sobě, ale
především druhým. Proto jsme
věnovali 1 000,- korun ze vstupného na vánoční koncert Banana
Vox klientům Domova Kamarád

Občanské sdružení Skřítek, o.s.
pořádá kurz
RESPEKTOVAT
A BÝT RESPEKTOVÁN
Jedná se o kurz, který je určen všem, kdo se snaží o partnerský
a respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými
lidmi. Kurz nabízí výchovné a motivační postupy a dovednosti okamžitě
využitelné v praxi i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Nabízí komunikační dovednosti
pro zvládání běžných i náročných životních situací, jejichž přirozeným
důsledkem je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního
klidu, sebeúcty a kompetentnosti.
Kurz vedou manželé PhDr. Pavel Kopřiva a Tatjana Kopřivová,
psychologové a rodiče pěti dětí, lektoři kurzů o výchově, vzdělávání
a vztazích mezi lidmi, spoluautoři knihy Respektovat a být respektován,
která se během čtyř let od svého vydání stala jednou z nejžádanějších
knih o výchově dětí a komunikaci v ČR.
Termín a čas: Celý kurz je rozdělen do sedmi seminářů, které budou
probíhat v následujících dnech roku 2011: Únor: 9., 10. a 22. Březen:
1., 8. a 29. Duben: 5. Vždy od 16.00 do 19.30 hod.
Místo: Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov (5 minut chůze
z náměstí v Holešově směr Přerov). CENA: 2.250,- Kč za osobu.
Jak se přihlásit: na našich internetových stránkách www.skritek.org
nejpozději do 23. 1. 2011. S přihlášením neotálejte, o kurz je velký zájem
a počet míst je omezený. Pokud budete mít problém s přihlášením nebo
požadujete další informace, volejte na tel. 736 103 994 (Jakub Šneidr).

Ve středu 15. prosince vystoupil pěvecký sbor Banana Vox společně
s divadelním kroužkem v kině Svět.
v Rožnově pod Radhoštěm, s jejichž prací v sociálně-terapeutických dílnách pro dospělé osoby
s tělesným a mentálním postižením
se naši žáci seznámili při pobytu
ve škole v přírodě.
Jaký byl tedy advent v naší
škole? Určitě nebyl dobou klidu,

ale dovedl nás k zamyšlení, že
nemáme myslet jen na sebe, ale
je třeba rozdávat radost a vytvářet
pohodu.
Přejeme všem rok 2011 plný
úsměvů, porozumění a prožitý
ve zdraví a spokojenosti.
Mgr. Jarmila Hanáčková

Cenu Salvator kraj udělí již po osmé
Region (red) - Již po osmé
budou v rámci Zlínského kraje
oceněni ti, kteří se starají o zdraví
a bezpečí občanů - profesionální
pracovníci Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, ale
také občané, kteří se zasloužili
o záchranu zdraví, života nebo majetku jiných. Cena Salvator 2010
- Cena hejtmana Zlínského kraje
se bude opět předávat v sedmi
kategoriích, kterými jsou: hasič,
zdravotník, policista, ostatní složky
IZS, dlouhodobá činnost, občan,
a dětská cena. Projekt pořádají
studenti fakulty multimediálních
komunikací. Hlavním podporovatelem je Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně.

Nominační období, kdy může
veřejnost nominovat své blízké
za jejich hrdinské činy, bude probíhat od 12. ledna 2011. Po ukončení nominačního období budou
lidé moci hlasovat pro nejstatečnější činy v kategorii občan. Vše
vyvrcholí galavečerem, kde budou
předány ceny v šesti kategoriích.
Výjimku tvoří dětská cena, která
bude předána na Dni Salvatora 29.
dubna 2011. Cílem Dne Salvatora
je přiblížit dětem práci Integrovaného záchranného systému a naučit
je např. zásadám první pomoci.
Projekt je organizován Fakultou multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ve spolupráci se Zlínským krajem.

900 kilometrů ze Santiaga de Compostela
Beseda s cestovatelem Jakubem Šneidrem
Vyrazili jsme z francouzského Saint-Jean Pied de Port. Prošli jsme
Pamplonou, Burgosem, Leonem, Astorgou a po několika dnech jsme dorazili
do Santiaga de Compostela a poté až na Finisterre (konec světa). Během
900 kilometrů dlouhého putování jsme se potkali s lidmi, s myšlenkami,
se sebou samými i s atmosférou cesty, kterou už prošlo statisíce poutníků
od svatého Františka z Assisi až po spisovatele Paula Coelha. Šli jsme
otevření, naslouchali a učili se. Šli jsme s vděčností za vše, co nás potkalo,
a odměnou nám je hluboká a nezapomenutelná zkušenost…“
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18.30 v Čajírně
u Pythona (nám. sv. Anny, Holešov). Vstupné dobrovolné.
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Firma Josefa Pospíšila otevřela novou výrobnu
Holešov - Až třicet nových
pracovních míst přináší s sebou
otevření nové velkokapacitní kuchyně v ulici Tovární v Holešově.
Firma Josefa Pospíšila se zabývá
výrobou hotových jídel a lahůdek
a otevření nové provozovny přímo
v Holešově umožní další rozšíření
sortimentu a především zvýšení

množství hotových jídel. To znamená, že se tím daří produkovat
hotová jídla za přijatelnou cenu
a v dobré kvalitě. V nejmodernějším provozu a za těch nejpřísnějších hygienických pravidel je
schopna nová kuchyně vyprodukovat až pět set tisíc chlazených
jídel za měsíc a může konkurovat

Slavnostního přestřižení pásky se ujal vedle majitele firmy i starosta Holešova.

i těm největším výrobcům v oblasti
gastronomie u nás. Tato jídla pak
společnost dodává do všech koutů naší republiky. Mezi odběrateli
nechybějí významné firmy nebo
státní instituce.
Stavba velkokapacitní kuchyně byla zahájena v roce 2008
a slavnostní otevření za účasti

Majitel firmy Josef Pospíšil ukazuje hostům novou technologii.

Myslete na zadní kolečka

Nezaměstnanost se snížila

Je pondělí ráno, sedím ve své kanceláři a jako
každý týden se probírám novými žádostmi o poskytování služby v domově pro seniory. U každé
vidím poznámku sociálního pracovníka AKUTNÍ.
Stalo se již téměř pravidlem, že k nám do centra
pro seniory přichází lidé v situaci, která doslova
„hoří“, se žádostí o okamžité řešení rodinné situace.
S bezmezným optimismem předpokládají, že vše
bude během několika dnů, ne-li ihned, zařízeno.
Omyl! Byť má naše zařízení na dnešní poměry velkou kapacitu lůžek - 178, běžně nemáme
volná místa. Na otázku „Za jak dlouho přijmete
zájemce?“ nelze jednoznačně odpovědět. Někdy
jsou to týdny, jindy měsíce. Možná vás bude zajímat, jak postupujeme při přijímání nového klienta.
Celý proces se řídí zákonem 108/2006
Sb. o sociálních službách. Sociální pracovník
s případným zájemcem vykoná pohovor, v rámci
kterého zjišťuje jednak požadavky na péči ze
strany seniora a jednak jej seznámí s tím, jak
v našem zařízení sociální službu zajišťujeme.
Za imobilními žadateli sociální pracovník zajíždí.
Pokud požadované služby u nás můžeme nabídnout, zaevidujeme žádost. Součástí žádosti
je lékařská zpráva ošetřujícího lékaře, kterou
obdrží lékařka našeho zařízení. V případě, že
se uvolní místo, dochází k vlastnímu výběru
klienta ze zaevidovaných žádostí a uzavření
nové smlouvy. Při výběru se přihlíží k několika
kritériím. Je to v prvé řadě potřebnost služby,
bydliště v Holešově nebo okolí a také délka,
po kterou žádost evidujeme.
Uvědomuji si, že se jedná o velmi citlivou
záležitost. Ve společnosti stále ještě převládá názor, že se děti mají postarat o své rodiče v jejich
stáří a je ostuda, pokud tak nečiní. Mnozí si ale
nepřipouští, že může přijít nemoc, úraz a situace v rodině se ze dne na den změní. Byt nebo
domek není uzpůsoben pro imobilního seniora,
je problém, jak vykoupat, jak zajistit běžný chod
domácnosti, jídlo, a co v noci? Otázky, které
dosud nebylo nutné řešit, se najednou objevují
jedna za druhou a mnohdy jsou neřešitelné. Proto myslete na zadní kolečka. Podat žádost včas
není ostuda a nijak nezavazuje k okamžitému
uzavření smlouvy, ale co kdyby ...?
Mgr. Ivana Bozděchová
ředitelka centra pro seniory

Holešov (frs) - Míra nezaměstnanosti v Holešově se meziročně snížila. Zatímco v prosinci
2009 činila 10,5 procenta, ve dvanáctém měsíci
roku 2010 to bylo 9,6 procenta. Za tímto číslem
se skrývá 602 práceschopných občanů bez
práce. Výrazně ovšem ubylo nových pracovních
míst. V prosinci 2009 nabízeli zaměstnavatelé
v Holešově 86 pracovních nabídek, na konci
minulého roku pak pouze deset.
Statistiky nezaměstnanosti v Holešově názorně dokládají průběh hospodářské recese.
Vždyť v prosinci 2008 byla nezaměstnanost
pouze 5,7 procenta a zaměstnavatelé nabízeli
282 volných míst.
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mnoha hostů proběhlo 23. prosince loňského roku. Od ledna již běží
plný zkušební provoz. Za zmínku
stojí i skutečnost, že se na výstavbě významnou měrou podílely firmy z našeho města a okolí. I tato
skutečnost napomohla zaměstnanosti v našem regionu.
Rudolf Seifert

Prodám byt 3+1 (75 m2)
v Holešově.
Cena 1 400 000 Kč.
Tel. 724 757 116.

Společnost CASTELLUM Holešov
a Technické služby Holešov pořádají
v sobotu 5. února 2011 od 20 hodin

III. Velký zámecký ples
ve všech sálech holešovského zámku.
Hraje několik hudeb, součástí je bohatý
kulturní program. Vstupné: velký sál 300 Kč,
ostatní sály 250 Kč.

Ples gymnázia
Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov se
koná v pátek 28. 1. 2011 na zámku v Holešově.
V 18.30 začne slavnostní šerpování studentů,
zahájení je ve 20.00 hod. Předtančení obstará
skupina Gradace, k tanci bude hrát v hlavním
sále EXPO - Pension, v klubu cimbálová muzika
Bystřica. Vstupné je 220 Kč. Vstupenky jsou
v předprodeji v Městském informačním centru
Holešov a v kanceláři gymnázia Holešov.
Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu
Ladislava Jaroše Holešov

www.holesov.cz
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100 let hostýnského schodiště
asi ve vzdálenosti osmi meV roce 2010 uplynulo 100
trů od Vodní kaple umístěna
let od vybudování hostýnského
ve svahu nad první pěticí schoschodiště. Tvoří ho celkem 250
dů. Deska je vysoká 160 cm,
schodů, z nichž 221 je z písšířka je 80 cm, tloušťka desky je
kovce a zbývajících 29 je ze
12 cm. Ostatní nápisy na desce
slezské žuly.
jsou, bohužel, většinou nečitelPodnět k vybudování
né nebo málo čitelné. Výjimkou
schodiště dal lékárník Jan Harje nápis v horní části desky,
na z Kroměříže, hospodář Makterý zní: LÉTA PÁNĚ MSMX
tice svatohostýnské, na valné
(to jest rok 1910).
hromadě této instituce v roce
Schodiště, jehož výstav1909. Svůj návrh odůvodnil obba byla zahájena koncem roku
tížným přístupem ke chrámu
1909, bylo postaveno v létě
pro prudký spád terénu v proroku 1910. Stavba trvala destoru mezi Vodní kaplí a chrávět měsíců a stála přes 40 tisíc
movou stavbou. Neschůdný byl
tehdejších korun (kolik by asi
tento prostor hlavně pro staré
podobná stavba stála dnes?).
a nemocné návštěvníky HosSlavnostní otevření schodiště
týna. Návrh byl přijat a stavba
bylo provedeno 12. září 1910.
byla zahájena ještě na sklonku
V ten den bylo schodiště poroku 1909.
svěceno biskupem z Olomouce
Stavbu vedl a prováděl
dr. Karlem Wisnarem, starostou
Otto Zeman, stavitel z Bystřice
Letecký pohled na Sv. Hostýn. Foto František Sovadina
Matice svatohostýnské.
pod Hostýnem. Pískovec těžili
Jména dárců a jejich bydliště vyrytá do jedPoprvé v popřevratové době byl článek
a opracovávali přímo v lomu na Čerňavě pracovníci kamenického mistra Ludvíka Korabečného notlivých schodů jsou i dnes většinou čitelná. o hostýnském schodišti uveřejněn v Týdeníku
z Rajnochovic, který se pak později v roce 1924 Na několika schodech je zvěčněn i letopočet Kroměřížska 21. listopadu 1990. Podruhé byl
1910. Mezi mnoha jmény dobrodinců je řada článek o hostýnském schodišti uveřejněn v pubpřestěhoval do Bystřice pod Hostýnem.
Opracované pískovcové kvádry se pak občanů z našeho okresu. Nejvíce těchto dárců likaci „Svatý Hostýn“, kterou v červnu roku 1991
koňskými potahy převážely z lomu na Čerňavě je z Kroměříže a z Bystřice pod Hostýnem. Ná- vydala soukromá společnost REGIOPRESS
(840 m nad mořem, druhá největší hora Hostýn- sledují občané ze Žalkovic, Žeranovic, Hulína, Kroměříž, vedoucím redaktorem byl Mgr. MiroTřebětic (u některých jmen uvedeno Střeběti- slav Karásek. Článek o schodišti byl jedním ze
ských vrchů) na staveniště na Hostýně.
29 schodů, kterými schodiště začíná před ce), Ludslavic (Rudslavic) a jména dobrodinců sedmi článků, které tehdy vydavatel vybral pro
hlavním vchodem do chrámu, bylo vytesáno z dalších devatenácti obcí současného kromě- vytvoření své publikace.
Výstavba mohutného schodiště v prostoru
z tvrdé žuly, dovezené z jednoho lomu ze Slez- řížského okresu (v roce 1910 šlo ovšem o obce
mezi chrámem a Vodní kaplí byla na svou dobu
ska. Byly položeny i se zábradlím podle plánu z okresů - hejtmanství Kroměříž a Holešov).
Zvláštní pozornost si zaslouží horní část velkým dílem a jedním z důležitých opatření před
architekta E. Sochora z Prahy a ing. J. Holečka
z Olomouce. Ve schodech jsou vyryta jména schodiště pod chrámem Nanebevzetí Panny významnou událostí, kterou byly korunovační
i bydliště dobrodinců, kteří na stavbu hostýnské- Marie. Schodiště zde totiž bylo již v dřívějších slavnosti, ty byly na Hostýně zahájeny 15. srpletech. Dokazují to vzácné zachovalé fotogra- na 1912, trvaly 11 dnů a proběhly za obrovské
ho schodiště přispěli peněžními obnosy.
Schodiště bylo původně železným zá- fie z 1. září 1897, které zvěčňují vítání císaře účasti zájemců z Čech, Moravy, Slezska, Slobradlím rozděleno na dvě části, aby vzhůru Františka Josefa I. na Hostýně právě pod tímto venska a Vídně, ale i ze vzdálené Ameriky. I tato
stoupající a sestupující návštěvníci Hostýna si schodištěm (nejméně 16 schodů). V letech 1909 velkolepá a nesporně největší událost na Hosnavzájem v cestě nepřekáželi. Toto zábradlí - 1970 tedy došlo vlastně k rekonstrukci tohoto týně ve 20. století bude mít tedy za necelé dva
roky další jubileum.
(tehdy označované jako železné pruty) již mno- původního schodiště.
Pan Ludvík Korabečný je zvěčněn v dolho let neexistuje.
VLASTIMIL DOLEŽEL
V roce 2000 od května do července byla ní části pamětní desky z pískovce, která je
provedena rozsáhlá rekonstrukce horní části
schodiště (schodů ze žuly) včetně balustrád
(kamenného zábradlí). Navázalo se na tradici
a jména nových současných dárců byla také
vytesána do schodů. Rekonstrukce byla nutná
kvůli rozestupování schodů.
Mohutnost hostýnského schodiště potvrzují
jeho rozměry. Šířka schodů se pohybuje většinou
mezi sedmi a osmi metry. Výjimkou je úsek horní
části schodiště, kde je šířka schodů 12,70 metru.
Délka horní části schodiště (ze žuly) je 13,60
metru. Střední část schodiště, oddělená cestou
k poutním domům od horní části a probíhající
v prostoru mezi dvěma řadami prodejních stánků, je dlouhá 86,60 metru. Dolní část schodiště,
oddělená cestou ze zastávky autobusů do Zbořilových sadů od střední části, je nejdelší. Po okraji
s vnějším obloukem, tj. okraji bližším restauraci
Ovčárna je dlouhá 141,70 metru.
Celková délka schodiště je tedy 241,90
metru. Jde o údaj ve směru sklonu terénu, tedy
nikoliv ve smyslu vodorovném, který se nabízí
z letadlového pohledu.
Výše uvedené rozměry hostýnského schodiště byly zjištěny 25. srpna 1990 zaměřením
(tj. oměrkami) přímo v terénu. Údaje o rozměrech hostýnského schodiště pak převzaly a zveřejnily některé z dalších publikací s hostýnskou
tematikou, které byly vydány v pozdějších letech.
Sv. Hostýn v zimě.
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Tradiční vánoční koncert Big Bandu Holešov
Jsou lidé, kteří mají rádi hudbu, a proto ji provozují.
Jsou lidé, kteří mají rádi hudbu, a proto ji neprovozují.
Jsou lidé, kteří mají rádi hudbu, a přesto ji
provozují.
(Jiří Suchý)
Holešov má to štěstí, že v něm žijí lidé první
skupiny. Přesvědčit jsme se o tom mohli v neděli
18. prosince v sále kina Svět, při koncertu Big
Bandu Holešov pod vedením kapelníka Josefa
Joba Hájka.
Podvečer plný swingu, ale i dalších příjemných melodií musel uspokojit a potěšit každého
z přítomných.
Zazněly tradiční hity orchestru Glenna
Millera, které známe také v podání legendárního
orchestru Karla Vlacha. Malý hnědý džbánek,
V náladě, Měsíční serenáda, Hvězdný prach,
to je již klasika, a když k tomu přidáte pár
stejně skvělých skladeb, je o dobrou náladu
postaráno. Příjemné je i to, že kapelník využívá

sólisty na jednotlivé nástroje. Důležitou součástí
kapely jsou její dvě zpěvačky, a to jak Petra
Kuciánová, tak i nová tvář Iva Svobodová.
Právě jejich společně zazpívaný duet byl
prvním vrcholem večera. Jejich zpěv doslova
přilepil přítomné do křesel. Skladba Tell Him
byla doslova bombou. Doufáme jen, že další
přibudou.
Druhým vrcholem večera, a to doslova,
bylo vystoupení dívčího sboru ZUŠ Holešov pod
vedením pedagožky paní Kateřiny Juráškové.
Zazněly koledy z celého světa, které završila
naše Narodil se Kristus Pán. To byla opravdu
důstojná tečka.
Spolu s děvčaty se představil také malý
Jirka Loučka, vnuk tenorsaxofonisty orchestru.
Jméno Jurášková je také mnohým neznámé?
Jde přece o Katku Hájkovou, dceru kapelníka
Pepy Hájka.
O budoucnost v muzicírování tedy nemusíme mít obavy, dorůstá dorost.
TONY VYBÍRAL

P. S. Ještě jedna tradice byla dodržena - nikdo
z řad představitelů města, jejichž erb orchestr
hájí, na koncertě nebyl. Kopaná se hraje na
jiném hřišti.
Pozn. redakce: Kdyby autor článku věděl, kolika
podobných akcí se starosta a místostarostové
koncem roku v Holešově a okolí zúčastnili,
zřejmě by si svou závěrečnou doušku odpustil.
Těch předvánočních i mezivánočních akcí bylo
na desítky, snad i proto nešlo stihnout úplně
všechno.

SMĚNÁRNA

TouristCentrum, s.r.o.

nákup i prodej
bankovek a mincí
bez poplatku
prodej 40 měn
- nejširší nabídka na trhu
nejvýhodnější kurzy
v Holešově
Otevírací doba:
Po - Pá 8.00 - 12.00 • 13.00 - 18.00 hod.
So 8.30 - 16.00 hod.

Městské informační centrum
Nám. Dr. E. Beneše 17
769 01 Holešov
Tel: 573 395 344
www.holesov.info
mic@holesov.info

14

11:25

15:58

11:07

15:35

5:08

17:09

12:23

7:26

7:47

17:06

16:03

14:20

13:45

15:00

6:30

10:50

10:50

13:21

12:25

14:19

5:18

9:46

7:06

9:46

Neděle a státní svátek

7:06

13:04

13:04

Den pracovního klidu (sobota)

5:17

4:52

9:11

17:11

14:48

5:54

19:10

15:15

6:45

10:34

Tučapy
Holešov, žel. st.

16:40

13:20

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

9:16

Neděle a státní svátek

9:16

Den pracovního klidu (sobota)

5:35

5:33

5:21

7:49

17:44

Holešov, žel. st.
Tučapy

18:13

7:49

7:49

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:47

7:08

Neděle a státní svátek

7:08

Den pracovního klidu (sobota)

4:55

7:08

4:00

7:05

13:25

Dobrotice
Holešov, žel. st.

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

5:43
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15:50

5:58

16:05

7:18

11:28

10:34

13:26

7:57

5:59

17:12

7:03

16:45

9:16

13:09

11:28

13:36

8:25

6:02

18:36

7:21

17:35

10:50

13:23

13:23

14:00

9:05

6:16

20:21

7:25

19:20

12:10

14:58

15:34

14:48

9:54

6:18

23:10

9:46

22:25

13:00

15:34

17:09

14:58

10:34

14:10

14:07

15:29

5:43

10:35

10:35

5:30

19:54

5:37

5:54

6:52

12:10

7:24

11:47

14:57

6:31

15:06

6:56

10:29

7:46

10:29

Neděle a státní svátek

7:46

12:05

12:05

Den pracovního klidu (sobota)

14:26

5:25

17:42

13:30

13:51

15:25

7:55

1

13:51

18:43

16:08

10:33

Holešov, Sfinx
Holešov, zámek (bez přestupu)

14:17

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

6:52

16:24

17:20

12:28

Den pracovního klidu (sobota) • Neděle a státní svátek

5:07

19:10

19:10

19:10

7:23

Holešov, Masarykova
Holešov, Sfinx (bez přestupu)

15:22

15:22

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:38

Neděle a státní svátek

7:38

Den pracovního klidu (sobota)

5:28

5:20

5:50

Holešov, Sfinx
Holešov, Masarykova (bez přestupu)

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

16:36

18:38

13:06

13:23

7:27

19:47

19:47

13:51

14:17

7:44

20:55

22:20

14:18

17:47

10:35

Autobusové jízdní řády
(odjezdy ze zastávek - Holešov, Količín, tučapy, dobrotice a Žopy)

Odjezdy z:
do:

Holešov, zámek
Holešov, Sfinx (bez přestupu)

Odjezdy z:
do:

Holešov, žel. st.
Holešov, zámek

5:25

5:47

6:05

6:21

6:22

7:12

7:30
5:20

5:30

5:33

6:27

6:40

7:00

8:00

8:55

14:00

9:15

Pracovní den (pondělí – pátek)

5:00

13:45

Pracovní den (pondělí – pátek)
4:03

13:13

16:42

12:38

16:13

12:35

15:56

11:55

15:30

11:15

15:12

10:40

15:10

10:05

14:30

16:01

14:25

15:38

14:05

22:25

10:40

9:15

21:00

11:15

10:40

12:10

11:15

13:35

12:10

14:00

14:00

16:15

16:15

16:28

18:50

8:10

9:15

19:52

7:50

7:50

18:10

Holešov, žel. st.
Dobrotice

14:05

10:05

5:20

18:45

14:25

10:40

5:30

19:52

14:30

11:15

5:33

22:25

15:10

11:55

6:27

15:12

12:35

6:40

15:30

12:38

7:00

15:56

13:13

8:00

16:13

13:45

8:55

16:42

14:00

9:15

9:15

11:15

10:40

12:10

11:15

13:35

12:10

14:00

14:00

16:15

16:15

16:28

18:50

8:10

10:40

21:00

7:50

9:15

19:52

Neděle a státní svátek
7:50

18:10
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Údaje poskytla a. s. Krodos BUs Kroměříž

16:50

Den pracovního klidu (sobota)

17:25

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

Neděle a státní svátek

16:50

Den pracovního klidu (sobota)

19:52

14:50

16:25

18:45

14:05

22:25

14:08

17:25

13:28

13:17

18:35

16:07

17:13

12:27

12:34

15:40

13:27

13:27

10:38

10:32

14:35

13:13

11:32

11:32

7:19

18:17

9:08

10:38

10:38

12:15

6:12

2

17:10

8:00
17:13

7:55

Den pracovního klidu (sobota)
7:12

7:55

5:13

13:55

Holešov, žel. st.
Količín

Neděle a státní svátek
7:12

Odjezdy z:
do:

9:50

Pracovní den (pondělí – pátek)
6:40
Den pracovního klidu (sobota)
18:50

Količín
Holešov, žel. st.

Neděle a státní svátek
Odjezdy z:
do:

4:56
20:54

Pracovní den (pondělí – pátek)

17:09

Den pracovního klidu (sobota)
5:37
Neděle a státní svátek

7:33

11:15

13:42

15:48

18:00

7:31

10:40

13:40

15:35

17:50

5:30

19:15

15:50

14:10

12:00

7:49

6:40

14:45

12:37

15:27

14:45

7:12

11:28

15:38

7:09

11:11

15:00

16:01

12:27

7:30

5:12

7:53

7:53

17:10

7:12

16:07

Neděle a státní svátek

7:12

18:17

7:55

7:55

Den pracovního klidu (sobota)

5:00

4:03

17:20

7:57

16:00

7:42

20:05

16:00

14:15

12:33

7:57

6:45

10:38

9:14

17:13

13:28

7:53

5:25

Holešov, zámek
Holešov, žel. st.

16:58

7:42

15:27

7:15

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

20:00

7:15

6:45

Neděle a státní svátek

6:45

5:00

Den pracovního klidu (sobota)

4:40

6:30

4:30

6:07

5:31

Holešov, žel. st.
Holešov, Masarykova

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

5:40
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11:32

10:38

17:48

13:30

8:00

5:47

17:45

8:40

17:45

7:57

20:30

16:20

14:40

12:37

8:45

6:50

5:45

13:13

11:32

23:11

13:39

8:28

6:03

17:50

10:05

17:50

8:40

20:50

16:40

14:45

12:40

9:05

7:00

5:50

13:27

13:27

14:05

9:08

6:05

18:20

10:40

19:15

10:40

22:55

16:45

15:00

13:00

9:10

7:11

5:54

15:00

15:38

14:50

9:58

6:21

19:15

12:37

19:45

11:28

17:20

15:05

13:10

10:00

7:12

6:05

15:38

17:13

14:51

10:38

6:22

19:25

12:40

11:45

17:40

15:20

13:20

10:05

7:30

7:11

10:05

10:05

6:17

7:27

10:17

15:29
19:47

15:25
19:10

19:50

15:40

14:26

12:38

8:37

6:30

5:20

7:38
19:10

5:41
18:43

20:00

7:46

Den pracovního klidu (sobota)

12:28
14:18

12:03
14:13

6:18
7:55

6:16
7:44

5:17

4:59

9:01

6:31

5:25

9:01

20:58

16:08

14:28

13:06

Holešov, Sfinx
Holešov, žel. st.

17:37

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:26

Neděle a státní svátek

7:26

Den pracovního klidu (sobota)

4:57

10:17

Žopy
Holešov, žel. st.

17:20

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:

7:15

Neděle a státní svátek

7:15

Den pracovního klidu (sobota)

6:05

13:00

Holešov, žel. st.
Žopy

Pracovní den (pondělí – pátek)

Odjezdy z:
do:
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10:29

21:38

16:31

14:31

13:23

9:50

6:56

5:27

13:17

15:05

10:35

22:05

16:36

14:54

13:36

10:27

7:07

5:28

15:17

16:20

12:05

22:16

17:13

14:57

13:51

10:33

7:23

5:43

16:31

17:20

13:51

22:20

17:20

15:06

14:07

10:35

7:24

5:50

17:37

15:22

23:19

18:38

15:11

14:10

10:36

7:27

6:09

7:46
19:10

9:01
19:47

10:29
19:54

10:35
20:00

12:05
20:55

13:30
22:36

13:51

Neděle a státní svátek
7:38
16:36
Holešov, žel. st.
Holešov, Sfinx

16:24
Odjezdy z:
do:

5:45

4:05
8:05

5:50

4:20

14:20

12:50

9:12

6:03

4:40

18:35

14:35

13:05

9:20

6:10

5:05

18:55

14:45

13:20

9:50

6:25

5:10

21:08

15:00

13:28

10:06

6:30

5:11

21:33

15:40

13:30

10:45

6:40

5:30

22:05

15:45

13:35

10:50

7:00

5:32

22:25

16:08

13:55

12:13

7:18

5:35

15:22

7:40
12:35
17:50

Pracovní den (pondělí – pátek)

12:15
14:10

14:20

5:30

9:50

5:58

10:32

6:02

15:54

12:30

6:22

17:16

13:26

7:08

17:22

13:37

7:24

13:30

5:22

8:39

15:29

13:20

5:00
7:33

15:22

11:50

13:30

11:37

11:50

10:45
18:25

11:37

17:20

7:18

8:05
17:55

10:45

14:00

7:00
18:50

7:18
17:45

8:05

16:15

4:30
17:45

Den pracovního klidu (sobota)

17:20

7:00
17:20

Neděle a státní svátek
6:30
16:10
Holešov, nám. Svobody
Holešov, žel. st.

14:20
Odjezdy z:
do:

4:57
7:28

14:52

Pracovní den (pondělí – pátek)

7:27
14:35

14:35

14:35

14:23

13:08

13:08

14:17

10:42

10:32

23:14

9:50

9:50

17:16

20:25

8:36

8:36

16:52

18:40

7:33

Den pracovního klidu (sobota)
7:10

7:32

Neděle a státní svátek
7:10

4

Odjezdy z:
do:

Holešov, žel. st.
Holešov, nám. Svobody

15:00

11:45

5:33

22:25

15:05

12:10

5:35

15:15

13:00

5:55

16:05

13:20

6:30

16:20

13:35

6:45

16:45

13:45

7:18

17:05

14:20

9:16

17:25

14:35

10:15

17:35

14:40

10:50

Pracovní den (pondělí – pátek)

19:20

9:16

5:33

8:52

7:14

5:37

13:01

9:27

7:26

5:54

13:21

10:02

7:29

6:17

17:25

13:23

10:21

7:31

6:18

19:10

17:25

7:07

12:53

14:52

13:20

5:30

8:23

14:38

16:13

11:45

6:52

12:10

14:33

16:12

19:08

10:50

5:25

8:11

14:29

16:02

17:47

10:15

Den pracovního klidu (sobota)
7:18

6:43

11:33

14:18

15:48

17:41

Neděle a státní svátek

5:07

7:58

14:17

15:38

17:17

16:40

6:30

11:12

15:27

17:13

13:05

5:01

7:35

14:02

17:08

11:45

6:21

10:38

15:21

22:56

10:50

7:33

13:59

17:02

10:25

10:33

15:17

22:52

9:16

13:48

16:58

7:10

14:58

20:47

Pracovní den (pondělí – pátek)

Holešov, Masarykova
Holešov, žel. st.

16:35

Odjezdy z:
do:

19:42

6:14

13:23

6:52

14:17

6:56

14:58

7:30

17:08

7:35

17:42

10:33

18:26

11:12

19:38

11:33

11:47

Den pracovního klidu (sobota)

13:03

13:23

6:52

19:38

14:17

6:56

14:47

7:30

14:58

7:35

17:08

10:21

17:15

10:33

17:41

11:12

17:42

11:33

18:13

11:47

Neděle a státní svátek

18:26
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Taneční kurz zakončil před Vánocemi ples
Tanečním plesem, který se uskutečnil krátce před vánočními svátky, byl završen pravidelný taneční kurz středoškoláků, který probíhal
pod hlavičkou Městského kulturního střediska v zámeckých prostorách
v Holešově. Vedení kurzu včetně tanečních mistrů zajistila Taneční škola
A&A Mědílkovi ze Zlína, která mladé tanečníky naučila nejen klasické
standardní tance, ale i moderní a country tance, které určitě všichni využijí
v nejbližší plesové sezóně a při dalších společenských setkáních. Během
kurzu kromě nových tanečních kroků si mladé dámy a pánové doplnili
rovněž vědomosti z nezbytné společenské etikety a chování.
Kurz absolvovalo přes 80 tanečníků převážně z gymnázia a SPŠ
a VPŠ MV ČR, kteří zazářili na tanečním plesu v nádherných společenských šatech, a tak nejen svým rodičům a přátelům mohli ukázat své
taneční umění, ale užít si patřičně svůj ples, který probíhal na velmi
vysoké úrovni.
Děkuji tímto Taneční škole A&A Mědílkovi ze Zlína - panu Aleši
Mědílkovi za spolupráci v roce 2010, a současně se těšíme na kurzy
následující…
V současné době se chystá pro zájemce „pokračovací“ taneční
kurz a pokud máte zájem, můžete se přidat!
J. Slovenčíková, MKS Holešov

Městské kulturní středisko Holešov
ve spolupráci
s Taneční školou A&A Mědílkovi Zlín
pořádají pro zájemce

Farní úřad Holešov ve spolupráci
se ZUŠ F. X. Richtera Holešov
Vás zvou na

POKRAČOVACÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Úterý 25. ledna 2011 v 18 hodin

Zahájení: středa 12. ledna 2011
od 17.30 hodin. Místo: zámek Holešov
Kurz - cena 800,- Kč (8 lekcí)
Informace - MKS - Jana Slovenčíková, tel. 777 760 121

II. VARHANNÍ KONCERT

Varhany: LUDVÍK ŠURANSKÝ
Program: J. S. Bach, D. Buxtehude, B. M. Černohorský,
J. Zach, J. Seger, J. K. Kuchař a E. Mendelssohn-Bertholdy.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
(vstupné dobrovolné)

Adventní koncertování
v ZUŠ Holešov
Ke sváteční atmosféře adventního času v našem městě bezpochyby
přispěly akce naší základní umělecké školy. Sérii veřejných vystoupení
zahájily Hudební besedy pro mateřské školy, na kterých se podílelo jak
hudební, tak taneční i výtvarné oddělení v koncipovaném pořadu s názvem
„Řemesla“. A tak děti viděly zedníky, různé řemeslníky, obchodníky, myslivce
a jiné profese, v nichž se představila bezmála stovka žáků školy.
Již každoročním počinem byl Koncert učitelů ZUŠ v překrásném prostředí zdejšího kostela. Pedagogové se představili jak sólově, tak v různých
komorních seskupeních a byli po zásluze odměněni potleskem spokojeného
publika, které beze zbytku zaplnilo prostory kostela.
V prostředí sala terreny zámku se na dvou Adventních koncertech
žáků představili žáci školy od nejmenších až po vyspělé studenty. V jejich
podání si rodiče vyslechli koledy, skladby starých mistrů, moderní úpravy
skladeb na keyboard, vystoupilo taneční oddělení v několika kreativních
číslech, zazpíval pěvecky sbor aj.
Věříme, že naši žáci i rodičovská veřejnost odcházeli z koncertů spokojeni a potěšeni.
Vážení žáci, rodiče a příznivci naší školy, děkujeme vám tímto za
projevenou přízeň v uplynulém kalendářním roce, věříme, že jste byli s výsledky naší práce spokojeni, a do nového roku vám přejeme spoustu zdraví,
spokojenosti a tvůrčího elánu.
Ředitelství a kolektiv pedagogů ZUŠ F. X. Richtera Holešov
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knižní tip
PETR ČERMÁK: SIMONA STAŠOVÁ
Simona Stašová, nejzářivější herecká
hvězda současnosti? Otázka zrovna
nelehká, autor si ji však při tvorbě portrétu Simony Stašové, která je podle něj
nejpozoruhodnějším zjevením současné
české činoherní scény i výraznou filmovou i televizní herečkou, takto odvážně
pokládá. A má jasno, pokud píše, proč
je herečkou z nejhodnotnějších. Představuje, že umělkyně strhujícího výrazu
na sebe takto upozorňuje a dokazuje
svou kvalitu již od poloviny devadesátých
let. Cestu na piedestal nezískává v komerčních filmových trhácích ani laciných
seriálech, ale trpělivou a poctivou prací
na divadelních scénách. Do povědomí
široké veřejnosti se sice zapíše zejména
v Pelíšcích režiséra Jana Hřebejka, který
ji obsazuje do role nezapomenutelné
Šebkové, herecké manželky Jiřího Donutila, a potom řadou televizních rolí. Pravým domovem a svébytným hájemstvím
herecké divy ovšem zůstává divadlo,
na jehož prknech vyzrává v jedinečnou
osobnost. Zejména v tragikomických rolích podává výkony, ke kterým mnohé
kolegyně s úctou vzhlížejí. Diváka fascinuje v jedinečném představení jedné
postavy - Shirley Valentine. Přesvědčivě
a nezaměnitelně zahraje role dvou hvězd
filmového nebe. Annu Magnani, „svou“
herečku a perlu italského neorealismu,
a přítelkyni Tennessee Williamse v opravdu žhavých Římských nocích. Rovněž tak
postavu Judy Garland, která se řadí mezi
desítku nejlepších hvězd hollywoodské
historie, a to v Drobečkách z perníku.
Za postavu Evy Mearové získává v roce
2008 Cenu Thálie. Konečně a neskonale
zaslouženě! Vždyť už dávno vyšla ze
stínu své slavnější herecké matky Jiřiny
Bohdalové, fenoménu od pánaboha, který
skvěle zahraje všechno. A sama se stane
hvězdou, už tímto dokazuje neuvěřitelné.
Simona pracovala velmi trpělivě a nahoru
vystupovala poměrně nesnadně. Svou
pozici si doslova vydřela.
RR

divadlo
Divadelní společnost HÁTA Praha
uvede komedii Antonína Procházky

Klíče na neděli
Středa 9. února
v 19.30 hodin
Kino Svět Holešov

Hrají: Mahulena Bočanová/Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Jana Šulcová, Ludmila Molínová,
Marcela Nohýnková, Lumír Olšanský,
Zbyšek Pantůček a další.
http://www.divadlohata.cz/komedie/
klice/klice.html
Předprodej: Městské kulturní středisko
- tel. 573 395 344
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Habermannův mlýn - režisér Juraj Herz
se vrátil k nejrozporuplnější etapě českých dějin
20. století a učinil tak ve velkém stylu
Autor takových přelomových děl v české
kinematografii, jako byly Petrolejové lampy,
Spalovač mrtvol nebo Morgiana, dal o sobě
svým posledním filmem velmi důrazně najevo,
že rozhodně ještě nepatří do „starého železa“
a je třeba s ním počítat. Po sérii televizních
snímků, jimiž se zabýval v první dekádě nového tisíciletí, se k hrané celovečerní filmové
tvorbě vrátil po letech hororem T. M. A. Ten
bohužel nenaplnil ambice do něho vkládané,
hlavně kvůli žánrové neukotvenosti a dějové
roztříštěnosti.

KINORECENZE
Nicméně už další film Habermannův mlýn
vrací Juraje Herze do první režisérské ligy. Přes
drobné nedostatky, k nimž řadím především
otřesné postsynchrony, kdy mluvě bylo mnohdy
rozumět jen s největšími obtížemi, je to po dlouhé době film nabízející nejen velké téma, ale
i kvalitní filmové zpracování. Již začáteční titulky
podkreslující filmová hudba působivě navodí
atmosféru a pocitově vtáhne do děje.
Od první minuty má divák možnost díky
citlivé režii a výborným hereckým výkonům
takřka spoluprožívat příběh. Příběh odehrávající
se v těžkých válečných a těsně poválečných
letech v českém pohraničí. V jeho centru je
německý podnikatel August Habermann, který
se snaží čestně přežít těžkou dobu, nakonec se
ale právě on stane obětí poválečného odsunu
Němců. Juraj Herz si zaslouží velký obdiv
za to, že se jako první režisér pustil do tohoto
kontroverzního tématu. Film ukazuje špatné
i dobré lidi na obou stranách, Němci nejsou
personifikací zla a většinu Čechů nezdobí právě
nejlepší charaktery.
August Habermann je nejtragičtější postavou v tom smyslu, že se proti své vůli zaplétá
s režimem a dostává se do situací, kdy nemá
na výběr. Nejmarkantnější je to ve scéně, kdy
je spolu s esesákem donucen přihlížet popravě svých zaměstnanců. Poválečná hysterie

nakonec paradoxně dostihne i jeho ženu, Židovku, které se jen se štěstím podaří spolu
se svým švagrem a dcerkou zachránit holé
životy a odjet do Německa. August Habermann
je českými „spravedlivými“ mstiteli lynčován,
mučen na mlýnském kole a jeho mrtvola nakonec spálena. Tak je po „zásluze potrestáno
jeho dobro“, kdy proti vůli okupantů na svém
mlýně zaměstnával české lidi a zaručoval jim
v těžkých časech bydlení i zdroj obživy. Jenže
dobro ruku v ruce s naivitou se ukazuje jako
nebezpečná a ve vyhrocené době až smrtící
kombinace. Ne nadarmo platí, že hodný člověk
musí být i racionální, silný, dostatečně důrazný
a prozíravý. Takový je jeho přítel Březina, který
ho před pomstou Čechů a odsunem marně
varuje a který stihne nekompromisně uklidit
do bezpečí aspoň svou protestující manželku,
Němku, které tak dozajista zachrání život.
Všechny postavy jsou obsazeny velmi přesvědčivými herci jak českými, tak i německými.
Hlavní protagonista Mark Waschke je přesným
prototypem ušlechtilého a statečného muže,
zároveň citlivého a otevřeného. Karel Roden
v roli jeho přítele Březiny potvrzuje svůj statut
mezinárodní hvězdy, postavu obdařil obrovskou
dávkou charismatu a zároveň uvěřitelnosti.
Velmi zajímavou postavou je již zmiňovaný bratr Augusta (Wilson Gonzales Ochsenknecht), který ve filmu stihne projít podstatnou proměnou od nevyzrálého hloupého
kluka chytajícího se bezhlavě nové propagandy
k přemýšlivému mladému muži cítícímu velkou
odpovědnost za bezbranné příbuzné. Hannah
Herzsprung je krásná, obyčejná i tajemná a divákovi nedá žádnou potíž pochopit, proč se právě do ní August Habermann osudově zamiloval.
Co říci závěrem? Film je dobré vidět. Je cenný
nejen jako lekce z historie, ale hlavně pro uvědomění si, jak tenká je hranice mezi dobrem
a zlem. Krom toho přináší i poznání, že bychom
si měli vážit skutečnosti, když se nám podaří
prožít život bez takových dramatických zvratů,
ve kterých přestáváme být pány svých osudů.
Marie Drechslerová

Městské kulturní
středisko v Holešově
Vás zve
na koncert

EVA PILAROVÁ
s kapelou
Pátek 11. března 2011
v 19.30 hod.
- velký sál zámku
vstupenky
v předprodeji v MIC
Holešov
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Lidé v Holešově neztratili zájem o nejrůznější umění,
tvrdí Pavel Chmelík, ředitel MKS
Výstava obrazů Karla Gotta plus jeho
koncert, výstava na téma Franz Kafka a Sigmund Freud očima sta českých a slovenských
výtvarníků, výstava fotografií i koncert Evy
Pilarové - to je jen nepatrná část akcí, které pro
letošní rok chystá Městské kulturní středisko
v Holešově. A právě o chystaných akcích, ale
také o tom, jaký byl minulý rok v holešovské
kultuře, jsem si povídal s Pavlem Chmelíkem,
ředitelem MKS Holešov.

dokumentární pořady a přednášky k problematice astronomie.
Pokud vím, tak publikum bylo vděčné
za koncerty Jarka Nohavici, Čechomoru
nebo Lucie Bílé. Budete v těchto velkých
koncertech pokračovat i letos?
Tyto velké koncerty byly součástí Holešovského hudebního léta a v této tradici budeme
určitě pokračovat. Koncertu Jarka Nohavici
se zúčastnilo 5000 lidí, na dalších koncertech
například Čechomoru a Lucii Bílé bylo kolem
1000 zájemců.
Chystáme koncert Karla Gotta společně
s vernisáží jeho obrazů. V jednání jsou také
další známé kapely či osobnosti. Program
na rok 2011 se rychle dotváří. Během krátké
doby budou mít zájemci možnost se s ním
seznámit.

Všechny
tyto výstavy byly
velmi úspěšné.
Za tímto úspěchem bezesporu
stojí profesionální
příprava, množství a kvalita vypůjčených děl,
cena vstupného,
propagace a reKdybyste měl zhodnotit minulý rok,
prezantativnost
co se podle vás v Holešově na poli kultury
místa určeného
povedlo?
pro tyto expoziLetos by měl přijet
Minulý rok byl velmi bohatý co do počtu
ce. Návštěvnost
do Holešova i Karel Gott.
kulturně-společenských akcí, tak také jejich
byla vždy obrovkvality.
ská a díky tomu jsme mohli takto nákladné
výstavy a světové malíře představit.
Pro tento rok chystáme již zmiňovanou
Tyto velké akce se konaly „pod širá- výstavu obrazů Karla Gotta, přičemž ještě
kem“ v zámecké zahradě. Znamená to, že na začátku sezony proběhne fotografická výV prostorách holešovského zámku pro- tím chcete diváky přitáhnout právě sem? stava, kde bude prezentována tvorba Evy
běhlo více než 200 akcí a dalších několik Že je to záměr?
Pilarové a Roberta Rohála.
desítek kulturních pořadů
Na podzim tohoto roku
připravilo středisko kino Svět
uskutečníme velkou výstavu
a Městská knihovna.
na téma Franz Kafka a SigUrčitě velkým úspěchem
mund Freud očima sta českých
pro Městské kulturní středisa slovenských výtvarníků. Sliko bylo zrealizování prestižní
bujeme si od tohoto počinu, že
výstavy Alfonse Muchy, Holeopět přiláká návštěvníky nejen
šovské hudební léto v zahraz Holešova a celé republiky,
dách zámku, festival Musica
ale i Evropy. Tyto velké expoHolešov a spousta dalších
zice budou doplňovat - stejně
jednodenních nebo dvoudenjako tomu bylo loni - menší výních akcí.
stavy. Velký zájem v roce 2010
Rozšířili jsme služby
byl o výstavu terarijních zvířat
v Městském informačním
nebo fotovýstavu slavných vil
centru, opět jsme zkvalitňovali
Zlínského kraje.
služby Městské knihovny a rePři těchto výstavách
agovali na moderní knihovmyslíme nejen na odborníky
nické trendy, rozšířili prostory
a návštěvníky se zkušeností
v pobočce na Novosadech.
v kumštu, ale také na nejširPokračovaly práce na
ší laickou veřejnost a hlavně
údržbě naší cenné zámecké
děti a studenty. Proto je každá
zahrady. Podařilo se zachovýstava doplňována filmovým
vat celý vzácný genofond
dokumentem. Intenzivně praPavel Chmelík (vlevo) během „zákulisního“ setkání s Marií Rottrovou
ovocných stromů, který je
cujeme na definitivní podobě
po jejím vystoupení na loňském Reprezentačním plese.
třetí nejcennější v České renové stálé expozice zaměřené
Zámecká zahrada, nebo jak říkáte „ši- na historii města Holešova a její nejvýznamnějpublice.
Časem chceme vybudovat naučné ovoc- rák“, je jen jedno ze spousty míst, kde kultur- ší starobylé objekty či osobnosti.
nářské arboretum, které bude nejen historické, ně-společenské akce pořádáme. Zámek má
estetické, ale i naučné. Přibyly nové okrasné velký sál (loni to byl koncert Hany Zagorové
Co udělalo
záhony a další zahradnické prvky. Lodičky a Petra Rezka, letos to bude například březloni vám osobv zámeckém parku letos přitáhly Holešovany nový koncert Evy Pilarové), sala terrenu (což
ně - a třeba
je zase skvělé místo na komorní akce), New
i milovníky výletů ze širokého okolí.
můžeme zůstat
Drive Club, „krbový sálek“ Městské knihovny,
u kultury - nejCo se naopak nepovedlo či nedopadlo náměstí v Holešově nebo sál kina Svět.
větší radost?
Určitě budeme zájemce o kulturu, zábavu,
nejlíp?
Mám radost,
Spousta práce nás čeká v letošním roce. ale i pro poučení zvát do zámecké zahrady. Je
že kulturní dění
Některé projekty prošly jakousi přípravnou fází to jedno z nejkrásnějších míst v našem městě.
se nezastavilo.
a jejich obsah se naplní teprve na jaře či v létě A přední část či louka u hájenky jsou koncipoLidé neztratili zároku 2011. Dlouhou dobu jsme hledali vhod- vány právě pro konání akcí.
jem o nejrůznější
ného pracovníka do naší zámecké hvězdárny.
umění.
Loni zahájil činnost i New Drive Club.
Zámecká hvězdárna je součástí prohlídkového
Najdou čas
okruhu zámku Holešov (mimochodem, tuto Už se do něj naučili lidé chodit?
a peníze na náV plánu je i výstava
Akce v klubu jsou poměrně pravidelné
naši skvostnou památku po úspěšné mediální
vštěvu toho, co
na téma Franz Kafka.
kampani navštívilo téměř 10 000 turistů), ale a také zájem lidí o pronájem tohoto místa je již
jim pomáhá přemá sloužit také jako výukové centrum pro děti dnes velmi častý. Letos chceme přinést více konávat dnešní složitější dobu. Sport, kultura,
mateřských i základních škol a studenty ze akcí pro střední a starší generaci. V rychlosti návštěva kostela, dovolená, obyčejné setkámě napadá třeba posezení u cimbálové muziky vání se, to vše jsou momenty, které člověka
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V Zámecké galerii zatím proběhly výstaseznamovat zájemce z řad dětí a mládeže
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i pozorování hvězd, studium formou literatury, výstava Borise Jirků, co bude následovat?
Ptal se Robert Rohál

rozhovor
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Holešovský zámek za Rottalů - 1. část
Překvapivě velký čtenářský ohlas vzbudily
ty díly tohoto seriálu, které popisovaly dvůr
holešovských velmožů - Rottalů a Lobkoviců.
Na četné dotazy, vzešlé z diskuse o těchto
dílech, si tedy dovolím ještě trochu pokračovat
a vysvětlit, jak byl rozvržen, využíván a zařízen
holešovský zámek za jeho prvních majitelů, hrabat z Rottalu, a zejména v době těsně po jeho
postavení hrabětem Janem z Rottalu ve druhé
polovině 17. století.
Jak jsem již psal, jednotlivé místnosti
na zámku neměly až na výjimky přesné ani
trvalé určení. Z tehdejších dob se sice zachovaly inventáře zařízení zámku, ty ale jednak
nelokalizují jednotlivé místnosti, jednak je ani
ve většině případů nepopisují jejich určením, ale
spíš barvou či velikostí. V takových inventářích
se vyskytují pojmy jako „pokoj“, „síň“, „komora“,
„komnata“, „světnice“, „palác“ či „sklep“. Tyto
názvy jsou oproti našemu vnímání poněkud
posunuté - pokoje a komnaty sloužily k dennímu
bydlení a byly vytápěné.
Komory byly provozní a skladovací místnosti, často byla komora u některého obydleného pokoje. Síně a paláce byly velké místnosti
se společenským a reprezentativním posláním.
Často používané slovo sklep pojmenovávalo
na rozdíl od dneška klenutou místnost bez ohledu, zda byla umístěna v suterénu nebo třeba
i v patře - tedy většina místností v prvním patře
holešovského zámku byla podle tehdejšího
názvosloví sklepy.
V přízemí (a samozřejmě i v suterénu) zámku se nacházely výlučně hospodářské a obslužné prostory. V suterénu to byly především sklady
potravin a nápojů, přípravny a také vězení - kde
se konkrétně nacházelo, už nyní nezjistíme, ale
pravděpodobně to bylo v některých menších,
tmavých prostorech v uliční frontě zámku.
V přízemí, na úrovni nádvoří (tehdy zvaném „plac“), byly provozní prostory - především
kuchyně (ta byla napravo od průjezdu hlavního
vchodu do zámku, její součástí je zde dobře
zachovaný prevet - suchý záchod ve zdi zámku,
který ústil do příkopu na čelní frontě budovy),
příruční spižírna a pekárna. Na holešovském
zámku byla v přízemí pravděpodobně i kovárna
(zámecká, tzv. Zemanova kovárna byla postavena jako celá Holajka zřejmě až v 18. století),
byly zde tzv. čeledníky - tehdejší terminologií
„holomčí světnice“, tedy místnosti, v nichž společně bydleli níže postavení sloužící - pacholci
od koní, pomocný personál v kuchyni, ale také
mušketýři. Nalevo od průjezdu hlavního vchodu

do zámku (tam, kde je nyní služebna městské
policie) byla vrátnice, ve které sloužili ozbrojení
strážní - mušketýři. Na nádvoří byla zřejmě
i vodárna, zásobující zámek - při rekonstrukci zámku se pod povrchem nádvoří objevila
podzemní stavba s chodbou, sloužící zřejmě
čerpání pitné vody z podzemních studní.
Ostatní hospodářské budovy - kůlny, stáje,
psince, kočárovny - byly umístěny mimo zámek.
Ovšem předzámčí v dnešní podobě (tvořené
frontou domů kolem kostela sv. Anny) tehdy

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
ještě neexistovalo, tyto hospodářské budovy byly zřejmě umístěny po stranách budovy
zámku - na levé straně je ještě zachována
hospodářská budova, která v pozdějších letech
sloužila jako starobinec pro bývalé zaměstnance panství. Na pravé straně bylo těchto budov
zřejmě ještě víc, my starší si pamatujeme zbytky
kleneb a základů maštalí na konci zámeckého
příkopu po pravé straně zámku, tyto budovy
byly zbourány až na konci 19. století.
Součástí přízemí byla i kancelář panství
(dnes už nelokalizovatelná), vybavená archivem - truhlami na spisy, ve které úřadovali
úředníci panství.

V prvním patře zámku (ostatně za doby
jeho stavitele Jana z Rottalu i za jeho následovníků až do doby posledního Rottala, Františka
Antonína, nebylo druhé patro obyvatelné, protože zde chyběly, na základě výnosu císařské
kanceláře, zakazujícího pokračovat ve stavbě,
stropy) byly potom společenské a soukromé
pokoje vladaře.
Hlavní společenská místnost, kterou je
nynější „velký“ neboli „hlavní“ sál, se nazývala
„taflštube“ neboli „tabulnice“, v dnešním překladu „stolovna“, tedy jídelna. O jejím vybavení
stoly vždy pro 12 osob jsme psali v minulých
dílech. Byl to hlavní reprezentační prostor zámku, místo, kde šlechtic mimo běžného stolování
pořádal hostiny pro vzácné návštěvy, a tudíž
byla adekvátně vyzdobena.
Kromě dodnes zachovaných polosoch gigantů byl zřejmě bohatě zdoben i strop sálu,
který se nezachoval (pravděpodobně byl zničen
při požáru střechy zámku v roce 1910 a bohužel se nedochovala ani fotografie, ba ani
popis tohoto původního stropu). Na stěnách byly
pravděpodobně umístěny rovněž reprezentativní
předměty - možná obrazy, malované erby předků
a příbuzných hrabat z Rottalu či krásné zbraně.
Kromě stolů a židlí byly v tabulnici umístěny už
jen tzv. „šenktyše“ - bohatě zdobené příborníky
s vystavenými nádobami, sklenicemi, koflíky
a dalším kameninovým či cínovým nádobím.
Karel Bartošek

Co přinese letošní rok?
Po loňském roce, který měl ve vínku přátelské vztahy, setkávání a zábavu, vysoce nastavenou hladinu přemýšlení spojenou s duševní
prací, stojíme na prahu roku 2011. Ten nás
posouvá poněkud jiným směrem. Přeji nám,
aby loňské přátelství a kamarádství, stejně
jako příjemná komunikace, přetrvalo a více
se rozvíjelo.
Letošní rok 2011 mnohé přátelství prověří,
přemění je v plodnou spolupráci. I tento rok,
díky tomu, že prvním číslem je 2, dává možnost
navazovat nové vztahy, byť to nebude tak hojné
ve srovnání s rokem 2010. Přibude potřeba více
se dělit o pocity spojené s vnímáním pomocí
intuice a uchopit některé věci, situace a souvztažnosti ne až tak rozumem.
Účelné vztahy, přátelství a láska přetrvají
i letos. Oproti tomu nepotřebné vztahy nedostanou v tomto roce místo ani čas. Důležité a po-

třebné se bude stabilizovat. Protože v letošním
roce nastává nasměrování na práci, postupem
času přijde také chuť na fyzické aktivity.
Stabilitu si budou žádat nejen vztahy.
Mnoho lidí si bude více uvědomovat své místo
v životě a budou hledat a vytvářet svému životu
to správné prostředí a místo.
Mít pocit jistoty povede mnohé lidi k investicím (různá pojištění, nákup nemovitostí…).
Letošek je tomuto příznivý.
Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se vše
odvíjelo hladce. Ovšem - některé věci si budeme muset prostě zasloužit. Zatímco začátek
kalendářního roku si nás ještě hýčká, aby nás
navnadil, budou v budoucím čase tohoto roku
i zvraty, situace, které jsme si nepřáli. Také
překážky bude nutné překonat. U někoho se
to projeví například vydáním mimo rozpočet,
někdo bude muset konat tvz. zbytečnou práci.

Těžkosti a nepřízně osudu nás však prověřují,
stejně tak naše vztahy. To vše je učitelem komunikace, nutnosti čerpat sílu do dalších dnů.
Při tom všem vystoupí do popředí estetické hledisko. Možnost a současně potřeba mít
příjemné harmonické prostředí, upravovat a vytvářet své nejbližší okolí, bydlení. Třeba zbude
i na vylepšení zahrádky či inovaci šatníku. Vše
si bude žádat vkus.
Citlivost, vkus, tvořivost jsou pozitiva, která
nás budou provázet rokem 2011. Problémy
s porozuměním mezi lidmi čekají především ty
jedince, kteří mají vysokou vnímavost a cit pro
druhé. Je proto nutné být připraven a ochraňovat si místa svých hlubokých emocí před
zásahem méně citlivých lidí.
Je fajn, že nás čekají tak pestré, možná
vzrušující dny. Hodně štěstí všem.
JANA LEDINOVÁ
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Zaplněné kostely rozezněla slavná Rybova mše
Česká mše vánoční „Hej,
mistře“ Jakuba Jana Ryby z roku
1796 patří k symbolům českých
hudebních Vánoc. Jejím koncertním provedením vyvrcholily jednotlivé koncerty série vánočních
chrámových koncertů, které se
konaly v kostelech v Holešově
(25. 12. 2010), v Bystřici pod Hostýnem (26. 12. 2010) a na Svatém Kopečku u Olomouce (27. 12.
2010). Koncerty spojily tři hudební
tělesa. Posluchačům se na nich
představilo Pěvecké sdružení
Tregler Bystřice pod Hostýnem
se sbormistryní Martou Pořízkovou, Holešovský chrámový sbor
s uměleckým vedoucím Janem
Kotasem a Holešovský komorní
orchestr s uměleckým vedoucím
Ivem Kurečkou. Kromě Rybovy
mše na nich zazněl Telemannův
Koncert a moll pro flétnu a klarinet,
ve kterém sóla přednesly Magda
Čáslavová (flétna) a Pavla Caletková (klarinet) za doprovodu Holešovského komorního orchestru,
a dále oblíbená Pastorela Iucunda
(Radostná pastorela) Jiřího Ignáce
Linky v podání všech tří souborů, které řídila Marta Pořízková.

Středisko
volného času
Všetuly TYMY

BESEDA
O ŽIVOTĚ
NA MOŘI
s cestovatelem
a lodním kapitánem
Ladislavem
Dočekalem

Středa 19. 1. 2011
v 16.30 hod.
Čajovna TYMY
Pro děti i dospělé,
vstupné dobrovolné
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Hudebním vrcholem koncertů pak
byla slavná Česká mše vánoční
„Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby,
jejíž provedení řídil jako host Jaroslav Mikuš z Portugalska.*
Sólové party v Rybově mši
přednesla Kateřina Jurášková
(soprán), Kristýna Vylíčilová (alt),
Rudolf Janoš (tenor) a Roman
Hoza (bas).
Vánoční koncerty vytvořily
ve zcela zaplněných chrámech
krásnou a radostnou atmosféru
a účinkující byli v jejich závěru
odměněni vřelým dlouhotrvajícím
potleskem nadšených posluchačů.
Pochvalu si zaslouží bez výjimky
všichni účinkující, kteří svými výkony přispěli ke zdaru koncertů.
Mimořádná pochvala patří uměleckým vedoucím všech tří hudebních těles, kteří obětavě připravili
soubory ke znamenitým výkonům.
Zvláštní poděkování pak přísluší milému hostu z Portugalska
- Jaroslavu Mikušovi, který i při
omezených časových možnostech
nastudováním Rybovy mše dokázal vytvořit působivou symbiózu
dirigentského, sborového a orchestrálního výkonu.

Je na místě poděkovat farnosti Holešov za zprostředkování pro
všechny jistě nezapomenutelného
koncertu a panu děkanovi P. Petru

BLAHOPŘÁNÍ
20 let společného života oslavili 15. 12. 2010
manželé Renáta a Libor Froňkovi.
Ne vždy vše lehké bylo,
ale naštěstí vodky vždy dosti bylo.
Ať vše sladce plyne vám, jak vodka chutná vám.
Kamarádi ze Žop

Bulvasovi za milé uvítání posluchačů i účinkujících.
Ing. František Rafaja

* Jaroslav Mikuš je olomoucký
rodák z Droždína. Pochází z hudební rodiny. Před svým odchodem do Portugalska v roce 1988
působil v žilinském komorním orchestru jako sólista na violoncello
a osm let v tehdejší gottwaldovské
filharmonii jako zástupce koncertního mistra violoncell a kontrabasů. Před odchodem do zahraničí
bydlel v Holešově a hudbu provozoval v nejrůznějších tělesech
rozmanitého zaměření. V současné době působí v Portugalsku,
kde vyučuje hře na violoncello,
diriguje studentské orchestry
a působí v několika dalších seskupeních. Jeho velkou láskou je
česká hudba, kterou aktivně jako
hráč propaguje nejen v Evropě,
ale i v Americe. V roce 2000 uvedl
ve vlastním překladu portugalskou
premiéru Rybovy České mše vánoční, loňského 18. a 19. prosince
toto provedení uvedl opět.
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VÝROČÍ - LEDEN 2011
1. 1. 1921 Narozen VANTUCH, Anton, literární historik, překladatel, zabýval se antickou
literaturou a středověkým francouzským písemnictvím, francouzskou literaturou od 18. století
po současnost - 90. výr. narození
2. 1. 1921 Zemřel KALDA, Ozef, dramatik,
prozaik, autor dětské literatury, vztah díla k Valašsku (* 4. 8. 1871) - 90. výr. narození
3. 1. 1921 Narozen PETRÁŠ, Oldřich, hudební vědec, muzejní a vlastivědný pracovník, publicista, publikoval ve vlastivědných
sbornících (+ 8. 11. 1970) - 90. výr. narození
4. 1. 1921 Narozen v Holešově VYHLÍDAL,
Oldřich, básník, překladatel starokorejské lyriky,
německé, maďarské, bulharské, arménské a rumunské poezie, publikoval v Literárních novinách, Květnu, Hostu do domu, Plameni, Novém
životě aj. (+ 14. 5. 1989) - 90. výr. narození
5. 1. 1771 Zemřel ADOLF, Karel Josef,
malíř, působil v Kroměříži (* 3. 9. 1715) - 240.
výr. úmrtí
6. 1. 1941 Narozena BRLICOVÁ, Eva, malířka, její výtvarný názor lze charakterizovat jako
poetický symbolismus, působí ve Zlíně - 70.
výr. narození
7. 1. 2006 Zemřel DEMEL, Jiří, kulturně-osvětový pracovník, vlastivědný pracovník,
spisovatel, věnoval se vlastivědné a kulturní
práci, organizoval výstavy, publikoval v časopisech, osobnost Valašska (* 3. 11. 1923)
- 5. výr. úmrtí
8. 1. 1941 Zemřel MALOVANÝ, Jiří, kulturně-osvětový pracovník, spisovatel, působil v Kroměříži (* 15. 5. 1873) - 70. výr. úmrtí
9. 1. 1926 Narozen POTOČNÝ, František,
fotograf, filmař, zakládající člen Etnofilmu
Rožnov, celostátní soutěžní přehlídky amatérských národopisných filmů, osobnost Valašska
(+ 13. 10. 1987) - 85. výr. narození
10. 1. 1946 Narozen TOMŠEJ, Michal, sochař,
volná plastika, reliéfy, medaile, restaurátorské
práce, osobnost Valašska - 65. výr. narození
11. 1. 1946 Zemřel DOKOUPIL, Antonín,
farář a děkan v Kvasicích, teologický spisovatel
(* 13. 6. 1881 v Žeranovicích) - 65. výr. úmrtí
12. 1. 1981 Zemřel HOHAUS, Viktor, grafik,
malíř, motivy krajin na Slovensku, městské
pohledy (* 30. 8. 1890) - 30. výr. úmrtí
13. 1. 1906 Narozen STUPKA, Vladimír,
literární historik, literární kritik, esejista, filolog
(+ 26. 5. 1980) - 105. výr. narození
14. 1. 1896 Narozen SVOLINSKÝ, Karel, autor
plakátů, grafik, ilustrátor, kreslíř, malíř, scénický
výtvarník, těžiště práce v kresbě, návrhy gobelínů, vitráží, mozaiky (olomoucký orloj), užitá
grafika - plakáty, bankovky, známky (+ 16. 9.
1986) - 115. výr. narození
15. 1. 1886 Narozen ZÁVADSKÝ, Karel, filozof, autor filozofických spisů, vědeckých a populárně-vědeckých prací, entomolog (+ 2. 11.
1949) - 125. výr. narození
16. 1. 1901 Narozen BOUČEK, Vladimír,
architekt, národopisný pracovník, výtvarný pedagog, člen redakční rady časopisu Tvar 195060, redakční rady časopisu Umění a řemesla,
teoretik lidové umělecké výroby, zakladatel
Ústředí lidové umělecké výroby, působil i ve Zlíně (+ 21. 7. 1985) - 110. výr. narození
17. 1. 1866 Narozen BROŽ, Josef, národopisec, přispíval do odborných časopisů články
o selském baroku na Volyňsku, drobných kulturních památkách i o chudinských obydlích
(+ 28. 5. 1949) - 145. výr. narození
18. 1. 1906 Narozen CHRIST, Leopold, sochař, působil ve Valašském Meziříčí (+ 17. 4.
1985) - 105. výr. narození

19. 1. 1901 Narozen OTÁHAL, Karel, grafik,
kreslíř, malíř, medailér, sochař, autor bust, soch,
reliéfů, kreseb, portrétů, plaket, plakátů, maleb
(+ 23. 8. 1972) - 105. výr. narození
20. 1. 1921 Narozen HOLÍČEK, Oldřich, malíř,
filmový a televizní režisér, pracoval v barrandovských filmových studiích, osobnost Valašska
(+ 6. 8. 1993) - 90. výr. narození
21. 1. 2006 Zemřela KOLÁROVÁ, Jaromíra,
autorka knih pro děti, divadelní dramaturgyně,
filmová dramaturgyně, filmová scenáristka, prozaička, redaktorka (* 24. 8. 1919) - 5. výr. úmrtí
22. 1. 1961 Narozen MYNÁŘ, Aleš, fotograf,
osobnost Valašska - 50. výr. narození
23. 1. 1931 Zemřel PECK, Eduard, učitel,
autor dějepisných a národopisných prací,
v Holešově prováděl archeologické výzkumy,
vydal knihu „Okresní hejtmanství holešovské“
(* 10. 10. 1857) - 80. výr. úmrtí
24. 1. 1861 Narozen HRUBÝ, Timothej, literární historik, překladatel, osobnost Valašska
(+ 6. 3. 1898) - 150. výr. narození
25. 1. 1971 Zemřel POPELÁŘ, Alois, sochař,
keramik, v Kopřivnici založil výrobu umělého
kamene a keramiky, tvořil plastiky a pomníky
pro zahrady a hřbitovy, osobnost Valašska
(* 23. 7. 1896) - 40. výr. úmrtí
26. 1. 1901 Narozen BABLER, Otto František, bibliofil, kulturní publicista, literární historik,
překladatel, přeložil Dantovu Božskou komedii,
překládal libreta pro olomoucké divadlo, spolupracoval s kulturní rubrikou Lidové demokracie
(+ 24. 2. 1984) - 110. výr. narození
27. 1. 1946 Zemřela GÖDLOVÁ-BRANDHUBEROVÁ, Lilli, grafička, malířka (* 30. 10.
1875) - 65. výr. úmrtí
28. 1. 1926 Zemřel BŘENĚK, Otýn, novinář,
prozaik, autor realistických povídek a črt z prostředí Malé Hané na začátku 20. století (* 23.
3. 1870) - 85. výr. úmrtí
29. 1. 1811 Narozen PLUSKAL-MORAVIČANSKÝ, František Saleský, vlastivědný
pracovník, spisovatel, botanik, lékař, od r. 1857
působil na Velehradě do r. 1872, napsal mnoho
historicko-vlastivědných prací, psal o hradech
Buchlov, Brumov a o Velehrad (+ 29. 3. 1900)
- 200. výr. narození
30. 1. 1871 Narozen BLAŽEK, Pavlovický Josef, dramatik, fejetonista, prozaik, překladatel,
překládal z italštiny, spolupracoval s časopisem
Den (+ 30. 11. 1940) - 140. výr. narození
31. 1. 1926 Narozena GRMELOVÁ, Anna,
autorka dřevěných reliéfů, grafička, ilustrátorka, autorka ex libris (+ 8. 7. 2000) - 85. výr.
narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 1. 1941 Zemřel KOZÁNEK, Karel, hudební
organizátor, sbormistr, harmonizoval moravské
lidové písně, působil v Kroměříži, Brně a Kyjově
(* 5. 3. 1853) - 70. výr. úmrtí
4. 1. 1891 Zemřel NOVÁK, František, hudební
skladatel, varhaník, ředitel kůru, napsal na 150
chrámových skladeb (* 17. 2. 1815) - 120. výr.
úmrtí
8. 1. 1831 Zemřel KROMMER, František
Vincenc, dirigent, hudební skladatel, působil
v zahraničí - Maďarsku a Rakousku, napsal
skladby symfonické a komorní, koncerty pro hoboj a klarinet (* 27. 11. 1759) - 180. výr. úmrtí
11. 1. 1746 Narozen MÍČA, František Adam
Jan, hudební skladatel, působil v Krakově, Lvově, Bukovině, Vídni, autor symfonií, komorních
skladeb (+ 19. 3. 1811) - 265. výr. narození
14. 1. 1931 Narozen POSPÍŠIL, Juraj, hudební
pedagog, hudební skladatel, autor orchestrálních, vokálních, instrumentálních děl, komorních
skladeb aj., působil na konzervatoři v Bratislavě,
příspěvky v časopisech Hudební rozhledy, Slovenská hudba, Hudobný život - 80. výr. nar.
18. 1. 1751 Narozen KAVER, Ferdinand,
houslista, hudební skladatel, varhaník, napsal
200 oper (+ 13. 4. 1831) - 260. výr. narození
19. 1. 1931 Narozen GELNAR, Jaromír, folklorista, muzikolog, rozhlasový redaktor, sběratel
lidových písní, sběratel a badatel o lidové písni
a lidové hudbě, vůdčí osobnost národopisných slavností v Dolní Lomné (+ 25. 10. 1990)
- 80. výr. narození
26. 1. 1971 Zemřel ŠŤASTNÝ, Vincenc, hudební pedagog, klavírista, sbormistr, hudební
skladatel, autor četných skladeb s prvky lidových
písní, chrámových skladeb, věnoval se školské
hudební výchově (* 21. 1. 1885) - 40. výr. úmrtí
28. 1. 1961 Zemřel PAŘÍK, Theodor Bohumír, hudební skladatel, houslista, dirigent, člen
symfonického orchestru v Kolíně nad Rýnem,
člen divadelního orchestru ve Frankfurtu nad
Mohanem, člen Tonkünstlerorchestru Oskara
Nedbala ve Vídni, angažován ve filharmonii
v Lipsku, v roce 1929 se vrátil do Polné, kde
vedl městský orchestr, aranžoval, vyučoval
hudbu a skládal (* 1. 2. 1881) - 50. výr. úmrtí
30. 1. 1966 Zemřel v Holešově ŠERÝ, Karel,
hudební pedagog, psal do odborného tisku, hudební skladatel, autor klavírních skladeb, písní,
mužských sborů a mší, sbormistr, přednášel
v hudebně-výchovných kurzech pro učitele,
zaměření na hudební ohlasy Bezručovy poezie
(* 22. 6. 1892) - 45. výr. úmrtí
H.K.

MKS Holešov
Výstava obrazů

BORIS JIRKŮ

„Světlo před světlem“
22. 10. - 30. 8. 2011
Zámecká galerie
Holešov
Otevřeno:
út - ne: 9 - 12 • 13 - 17 h
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Knižní novinky v Městské knihovně Holešov - výběr na leden
Beletrie
ANDRONIKOVA Hana - Nebe nemá dno: Autobiograficky laděná próza se odehrává na třech
místech zeměkoule - v amazonském pralese,
v nevadské poušti a v Čechách.
BRONEC Michael - Legendy. Draci: Sborník
fantasy povídek k poctě těchto krutě krásných
bestií, moudrých i krvelačných.
HASLETT Adam - Tady nejste cizej: Kniha je
mistrovským dílem, jež s odstupem a přitom soucitně líčí zármutek, který život přináší, a odvahu,
se kterou mu lidé čelí.
HAUSEROVÁ Eva - Rybí hry. Láska, úspěch,
kostlivci: Vítejte ve světě dnešních třicátnic,
řešících problémy s muži i s kariérou.
CHRISTIE Agatha - Smrtonoš: Pozoruhodná
povídková sbírka dvanácti příběhů o nadpřirozených silách.
IRVING John - Poslední noc na klikaté řece:
Příběh, jehož prostřednictvím se čtenáři vypraví
do hlubokých lesů novoanglického New Hampshiru, do dřevařských osad mezi drsné chlapy.
KOPP Radomír - Nebe rockerů: Příběh popisuje osudy mladých lidí v osmdesátých letech
minulého století odehrávající se částečně ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově.
KOVAČIČ Lojze - Křišťálová doba: Román slovinského autora se vyznačuje autobiografičností
a také introspektivním a místy až svědeckým
charakterem výpovědi, která se prolíná také se
vzpomínkami a sny.
KOVANDA Jaroslav - Gumový betlém: Rozsáhlý román zlínského básníka zachycující rodinnou historii je pravdivou výpovědí o životě
několika generací žijících na Zlínsku.
MALÉŘOVÁ Zuzana - Šťastná hodina: Kniha
je pozoruhodnou intimní sbírkou padesáti příběhů
žijících známých osobností.
NOHAVICA Jaromír - Chtěl jsem jí zazpívat:
Obsáhlý výbor z písňových textů Jaromíra Nohavici je koncipován jako kniha poezie určené
ke čtení.
PERCHA Igor von - Christina Marie. Petrohradské noci: Závěrečný díl romantické trilogie
o okouzlující komtese Christině Marii z Albassy.
PROČ odcházíš...: Devět povídek pro dospělé
čtenáře o tom, jak děti a dospívající vnímají svět
kolem sebe - rodinu, kamarády, lásky i rozpadající se vztahy mezi rodiči.
SAPKOWSKI Andrzej - Lux Perpetua: 3. díl
fantasy Husitské trilogie odehrávající se v 15.
století.

26

TREVOR William - Láska a léto: Román je
průsečíkem tří osobních tragédií odehrávajících
se v městečku Rathmoye.
VONDRUŠKA Vlastimil - Krev na lopuchu:
Výbor povídek obsahuje dvacet příběhů s detektivními zápletkami, které se odehrávají v různých
dobách od středověku až do 18. století.
Naučná literatura
BERNSTEIN Carolyn - Migrénový mozek:
Převratná kniha o redukování bolesti hlavy a utužení zdraví.
BÍLEK Jiří - Vojáci druhé kategorie aneb
Neříkejte jim černí baroni: Publikace popisující
historii pomocných technických praporů, doplněná autentickými příběhy bývalých pétépáků.
DAVID Petr; SOUKUP Vladimír - Velká turistická encyklopedie. Karlovarský kraj: Jedenáctý
svazek Velké turistické encyklopedie obsahuje
více než 800 abecedně řazených hesel, téměř
700 barevných fotografií. Karlovarský kraj patří
rozlohou i počtem obyvatel k nejmenším u nás.
To mu však neubírá nic na proslulosti.
JUNEK Václav - Osudy českých zrádců 1915
- 1989: Předkládaná kniha je zajímavá nejen
faktografií týkající se zrádců jako takových, ale
především jejich osudy, cestou, kterou procházeli, a tím, jak nakonec sami skončili.
KMENTA Jaroslav - Svědek na zabití: Volné
pokračování trilogie Kmotr Mrázek.
KONČELÍK Jakub - Dějiny českých médií 20.
století: Publikace přibližuje vývoj českých médií,
především tisku, rozhlasu a televize, ale také
proměny tiskových agentur, mediální legislativy,
cenzurní praxe a novinářské profese.
KOURA Petr; KOUROVÁ Pavlína - České
Vánoce. Od vzniku republiky do sametové
revoluce: Kniha je výjimečným počinem v dosavadní literatuře věnující se tématu Vánoc.
KOVAŘÍK Jiří - Napoleonova prohra. 1810
- 1814: 2. díl popisující poloostrovní válku ve Španělsku a Portugalsku.
MACKENZIE Mairi - …ismy. Jak chápat
módu: Kniha nabízí velké množství informací,
sleduje vývoj módy a módního průmyslu v řadě
vzájemně propojených trendů a směrů.
PLAMÍNEK Jiří - Vzdělávání dospělých: Publikace shrnuje úspěšné metody moderní výuky
dospělých.
SCHMIDT S. M. - Literární toulky světem:
Skvělý a přitom netradiční průvodce po literárních světových pamětihodnostech.

VĚTVIČKA Václav - Návraty na místa činů:
Autorské texty z vysílání Českého rozhlasu Leonardo věnované putování po české přírodě.
Knihy pro dětské čtenáře
BREZINA Thomas - Klub záhad. Přízraky
bez tváře: Další z napínavých příběhů se Superlupou.
BRUCE Julia - Fantasmagorie: Atlas bájných
tvorů, čarovných bytostí a magických stvůr.
FLANAGAN John - Hraničářův učeň. Halt
v nebezpečí: Devátá kniha příběhů o Willovi
a jeho přátelích.
HARRISON Lisi - Dívčí parta. 8. Povedený
večírek aneb Past na kluky: Dívkám z Módní policie se podařilo rozluštit záhadné indicie
a na vlastní oči spatřit tajemnou místnost…
HEAD Honor - Nejlepší průvodce světem
domácích mazlíčků: Užitečné rady a nápady
pro malé chovatele králíčků, koček, psů, koní
a poníků.
KREJČÍ Vladimíra - Strašná škola a hrozní
učitelé: Kniha vám odhalí krutou pravdu o tom,
kdo vlastně školu vymyslel, jak to ve školách
chodilo před mnoha lety, jací byli učitelé, uklízečky i školníci.
KROLUPPEROVÁ Daniela - Josífkův pekelný
týden: Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat
a co naopak nemá. Ale Josífka nebaví stále jen
uklízet, psát úkoly, učit se a další protivné věci.
A tak si na své rodiče ve školním úkolu pěkně
postěžuje. Netuší ovšem, co způsobí…
MARX André - Trojka na stopě. Prokletí draka: Napínavé příběhy dětských detektivů.
MÜLLER Ondřej - Upíři, démoni a spol.: Antologie 15 povídek mapuje vývoj upířích příběhů
od počátku 19. století.
NESVADBOVÁ Barbora - Garpíškoviny aneb
Bibi a čtyři kočky: Originální pohádkové příběhy z pohledu psa Garpa a jeho soužití v rodině
se čtyřmi kočkami a malou holčičkou.
PODOLSKÝ Cyril - Strašidelný herbář. Šiflík
a Šuflík: Pohádkové příběhy, kde hrají hlavní roli
malí duchové Šiflík a Šuflík, kteří mezi sebou uzavřou nejhlubší přátelství. Kniha je doplněna MP3.
SVĚRÁK Zdeněk - Pan Buřtík a pan Špejlička: Tři humorné příběhy pro děti o kamarádství
dvou pánů.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.holesov.cz.
IŽ
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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
PROVOZ TYMY
Kancelář: 7.30 - 16.00 hodin
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína) - otevřeno pondělí až pátek
14.00 - 18.00, sobota 15.00 - 18.00 - možno
objednat předem na tel.: 573 39 69 28, e-mail:
vsetuly@centrum.cz
Zveme Vás
14. 1. Improvizované divadlo od 16.00
18. 1. Sněhové vločky QUILLING, točení papírových proužků do spirál od 16.00, cena: 20,21. 1. Sousedská veselice aneb Ples Všetuláků
od 20.00
22. 1. Dětský KARNEVAL s Machem a Šebestovou od 15.00, pestrý program plný tance,
zábavy a bohatá tombola, děti v masce vstup
ZDARMA, vstupné 30,- děti bez masky a dosp.
25. 1. Výtvarný ateliér s Hanou Palečkovou ŠPERKY od 16.00, zhotovení šperků technikou
ketlování, zájemci si mohou na místě vybrat barevně i materiálně sladěnou sadu pro výrobu kompletu (náhrdelník, náramek, náušnice), cena: 50,+ cena balíčku od 150,- (přihlášky do 18. 1.)
25. 1. Odpolední hry od 16.00 pro děti od
7 do 12 let, vstup: 5,27. 1. Pokémonmanie - výměnná burza karet
pokémonů od 15.30, zápisné: 5,29. 1. Mary Poppins v MD Brno, strhující hudební show plná magie, tanečních a stepařských
čísel, odjezd ve 13.00 z AN Holešov
30. 1. Pustevenské radovánky - výlet pro všechny věkové kategorie, prohlídka Pusteven, výšlap
na Radegast, sáňkování, lyžování, valašské speciality a jiné, odjezd v 9.00 z AN Holešov, cena:
120,-/děti do 6 let, 160,-/dítě od 6 let, 190,-/dosp.
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2011
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty!
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce,
páry i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 15. 1. Vítěze čekají super ceny!
DÍVKA ROKU 2011
Holky, dívky a slečny, přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá!
Holky, hlaste se! Základní kolo 22. ročníku celostátní soutěže „Dívka roku“ proběhne
27. 2. v TYMY, soutěž je určena dívkám ve věku
13 - 15 let (přihlášky do 7. 2.). Čekají vás úžasné
zážitky a hodnotné ceny.
KURZY
Břišní tance s Jasmínou v pondělí pro začátečníky od 19.15 a pro pokročilé od 20.15
ZUMBA pro ženy a dívky s Jasmínou ve čtvrtek
od 19.00 a od 20.00, taneční styl spojující prvky
aerobního cvičení a latinskoamerických tanců,
hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu,
cena kurzu (permanentky): 900,-/10 lekcí, 1400,/20 lekcí
KROUŽKY
• ZUMBA pro -náctileté - v pondělí od 18.00
- taneční styl spojující prvky aerobního cvičení
a latinskoamerických tanců, hubnout lze s radostí, zábavou a bez stresu, cena: 800,• KLUB MÓDY - ve čtvrtek od 15.00
Vše souvisí s módou. Staňte se módními tvůrci
a návrháři! - pro dívky a slečny, které se chtějí
naučit pracovat s různými materiály, vyrobit si
svoji šálu, ozdobit si korálky kabelky i oblečení,
odívat se podle postav a poslední módy, navrhnout si a vyrobit vlastní originální oděv

• PEČENÍ A ZÁKLADY VAŘENÍ s Janou - středy od 15.30 v kuchyňce TYMY - pro kluky i holky
všech věkových kategorií, naučíme se péct i vařit
podle ověřených receptů, ale i vašich nápadů
pečené i nepečené dobroty, cukroví a mnoho
dalších sladkostí i dobrůtek.
• FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky
a holky od 5 let, čtvrtek od 15.30.
NOVINKY
• MALÁ MAMINKA v úterý od 15.30 do 16.30 budeme si s panenkami hrát, oblékat je a starat
se o ně, s sebou si přines svoji panenku, těší
se Jana
• BREAK DANCE v úterý od 15.30 do 16.30 - pro
kluky a holky od 10 do 18 let
• FOOTBAG v úterý od 16.30 do 17.30 - kopání
do hackies - pletený míček, vytváření kombinací,
nácvik exhibičních prvků a souher
• Angličtina pro žáky, studenty i dospělé - pro
začátečníky, příprava k maturitě, doučování pro
žáky ZŠ, SŠ, zájemci, hlaste se v kanceláři
POMÁHÁME
• „Velká STONOŽKOVÁ sbírka AUTOLÉKÁRNIČEK“
Pomozme i my a přispějme ke zlepšení životních
podmínek dětí v Afghánistánu. Přineste starou
lékárničku, které musíme od ledna 2011 vyměnit
za nové - pro afghánské děti a jejich příbuzné
budou znamenat velkou pomoc a v mnohých
případech i záchranu života. Sbíráme do 31. 1.
Děkujeme za pomoc!
• „Sbírka pro Michalku“
Zapojte se s námi do sbírky pro Michalku Macurovou z Holešova. Sbíráme vršky z PET lahví,
které můžete nosit denně do TYMY. Jak pomůžeme? - za vykoupená víčka se pořídí speciální
kočárek. Děkujeme všem, kteří již přispěli!
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 4. 2. - 6. 2. „Ledová
Praha“
procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka muzeí dle výběru dětí, prohlídka letiště, cena: 850,(v ceně: doprava, účastnický poplatek - ubytování, průvodce, placka na MHD)
JARNÍ POBYT NA HORÁCH „S tebou mě baví
svět“ 14. 2. - 18. 2. 2011, pro lyžaře i nelyžaře,
ubytování na Trojáku, cena: 2.550,- (doprava,
ubytování, plná penze, pitný režim, základní
pojištění dětí, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní dozor), v ceně nejsou zahrnuty
vleky, přihlášky do 5. 1. - informace a přihlášky
v kanceláři TYMY.

Skupina účastníků akce Vánoce jinde.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v TYMY „Ledová galaxie“ 14. - 18. 2., pro děti od 6 do 12
let, výlet za sněhem a do galaxie Zlín, bowling,
koně, výtvarka, hry a mnoho dalšího, cena: 990,přihlášky do 31. 1. 2011
MUZIKÁL V PRAZE
• ROBIN HOOD v neděli 20. 2. 2011 v Divadle
Kalich Praha, v hlavních rolích vítězové televizní
reality show „Cesta ke slávě“, odpolední představení, cena: 1.190,- (přihlášky do 31. 12.)
MUZIKÁL V BRNĚ
• MARY POPPINS v sobotu 29. 1. 2011 v Městském divadle v Brně, strhující hudební show
plná magie, taneční a stepařská čísla, odjezd
ve 13.00 z AN Holešov, cena: 760,-/dosp., 520,-/
děti a důchodci, přihlášky do 20. 12.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný 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
BLAHOPŘEJEME!
Velká gratulace Jakubu Mlčákovi, žáku SFK
Elko Holešov a členovi mladých fotbalistů SVČ
-TYMY, který se stal v dresu FC Tescoma Zlín
mistrem České republiky v halové kopané pro rok
2010. Gratulujeme a přejeme i letošní úspěšnou
sezónu.
L. Linda
VZPOMÍNKA NA VÁNOCE
Vánoce jinde
V pátek 17. 12. se v SVČ - TYMY uskutečnila
zajímavá akce pro žáky 6. ročníku pod názvem
„Vánoce jinde“. Tuto akci připravili pracovníci
SVČ společně se zlínským Eurocentrem. Tato
akce se skládala ze 3 částí. V první se žáci
dozvěděli zajímavou formou o tom, jak se slaví
vánoční svátky v různých zemích Evropy. Ve druhé části tyto poznatky zúročili v soutěžním kvízu
a ve 3. části byla ochutnávka vánočního cukroví
a pečiva z různých koutů Evropy. Nechyběl také
zpěv a poslech koled a povídání o tom, jak slaví
Vánoce děti v jednotlivých rodinách. Dopoledne
velmi rychle uběhlo a děti si z TYMY odnesly
kromě zážitků také odměny za své soutěžní
výkony. Chtěla bych poděkovat pracovnici Eurocentra Zlín Livii Pekajové a také naší kamarádce
z Francie Paolině, která zpestřila své zajímavé
povídaní tradiční francouzskou koledou. Poděkování si zaslouží také žáci 6. ročníku 3. ZŠ a jejich
učitelé za vnímavý a aktivní přístup.
Mgr. Jarmila Vaclachová - TYMY

Ochutnávka evropských pochoutek.
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Vzkaz od plk. Karla Bednaříka: „Pozdravujte všechny Holešováky!“
19. prosince minulého roku
se dožil požehnaných devadesátin plk. Karel Bednařík, holešovský rodák, který v době 2.
světové války sloužil ve Velké
Británii u 96. a později u 68. britské noční stíhací perutě. Jako
jeden z nejmladších příslušníků československého letectva
ve svazku RAF se stal jedním
z nejlepších a nejzkušenějších
navigátorů.
Jeho celoživotní přítel Karel
Rafaja o něm ve svých vzpomínkách píše: „Od dětství se jako žák
i dorostenec rád zúčastňoval cvičení v orlovně i veřejných cvičení
a akademií u nás doma i venku.
Naposledy před svým útěkem
do Polska přišel na orelské hřiště,
bratrsky podáním ruky se s námi
rozloučil a přítomné dorostenky
požádal o pusu, kterou také dostal.
Nenašel se nikdo, kdo by přítele
udal Němcům. Po krátké době jsem
od něho dostal pohled z Krakova
a z Marseille. Pak dlouhá léta nic,
až v červnu 1945 se ozval.
Jako mnozí mladí muži odešel 4. srpna 1939 přes Polsko,
Francii a Alžír do 2. zahraničního
odboje. Po návratu z Alžíru vstoupil do československé armády
ve Francii a bojoval jako pěšák.
Po kapitulaci Francie se šťastně dostal na egyptskou loď ´Faruk´plující
přes Gibraltar do Anglie. Po krátkém odpočinku, následné zdravotní

prohlídce a testech zraku, při kterých bylo zjištěno, že má dobré oči
pro noční vidění, byl zařazen k letectvu. Po výcviku, který absolvoval
jako jeden z nejlepších, nastoupil
k 96. noční stíhací peruti nejprve
jako střelec dvoumístného stíhacího stroje Boulton Paul Defiant 1.
Později byl přeložen k 68. noční
stíhací peruti vybavené dvoumotorovými dvoumístnými stroji Bristol
Beaufighter, vybavenými tajnou
zbraní - palubními radiolokátory.
Právě na navigaci pomocí této nové
zbraně se Karel Bednařík přeškolil,
přímo u letky za bojové činnosti.
Zúčastnil se také spojenecké
invaze, kdy byla jeho peruť pověřena leteckou ochranou vyloďovacích

Karel Bednařík dnes.

plavidel, a dále byl nasazen do boje
proti bezpilotním létajícím střelám
V-1. Bojová činnost Karla Bednaříka se uzavřela v dubnu 1945, kdy
byla 68. squadrona rozpuštěna.
Za zásluhy byl čtyřikrát vyznamenán Čs. válečným křížem 1939,
medailí I. stupně Za zásluhy, třikrát
za chrabrost, medailí za účast v boji
ve Francii a Anglii a řadou dalších
vyznamenání.
Po válce se Karel Bednařík
vrátil do rodného Holešova v srpnu 1945, kde potkal svoji budoucí
ženu Andělu, a stal se obchodním
zástupcem v textilní továrně Ferdinand Hübner, kde mohl využít
výbornou znalost angličtiny. Jenže
přišel únor 1948 a předsedkyně odborové organizace mu oznámila, že
v továrně končí. Rozhodl se k útěku
do Anglie, ale útěk se nezdařil (byl
při něm zastřelen jeho přítel z Orla
a lidové strany P. Vojtěch Rygal,
holešovský katecheta). Při soudním jednání měl štěstí, když byla
zpochybněna výpověď svědků a on
byl osvobozen. Až do důchodu pracoval jako dělník ve stavebnictví.
Až po převratu se v devadesátých
letech dočkal morální a politické rehabilitace a současně byl povýšen
do hodnosti plukovníka v záloze.
Když jsme s Josefem Bartoškem přišli do holešovského centra
pro seniory popřát panu Bednaříkovi den před jeho narozeninami
k jeho životnímu jubileu a vyjádřit

Karel Bednařík před lety.
mu vděčnost za vše, co udělal pro
naši zemi, naše město, holešovského Orla a KDU-ČSL, mohli jsme
si při krátké besedě zavzpomínat
nad fotografiemi na jeho kamarády
a bojové druhy z Anglie i na přátele
z Holešova. Přesvědčili jsme se
o tom, že ani ve vysokém věku
neztratil pan Bednařík svůj příslovečný humor. Ještě než jsme se
rozloučili, požádal nás, abychom
od něho pozdravovali všechny Holešováky. Rádi plníme toto jeho přání a tomuto statečnému a skromnému člověku přejeme do dalších let
dobré zdraví a radostnou životní
pohodu!
Ing. František Rafaja

Myslíme (nejen) o Vánocích i na druhé
Tohoto motta se ve Vyšší policejní škole
a Střední policejní škole MV v Holešově držíme každý rok. V průběhu roku se zapojujeme
do různých dobročinných aktivit a na Vánoce
speciálně připravíme jarmark, kde jsou nabízeny výrobky s vánočními motivy, které zhotovili
žáci čtyřletého maturitního vzdělávání. Druhou
částí akce je kulturní program zakončený diskotékou. Můžeme se pochlubit, že naši studenti
mají smysl pro humor, krásně zpívají, hrají
na hudební nástroje, tančí nebo cvičí judo.
Výtěžek z jarmarku byl letos rozdělen
na dvě části: 6 000,- Kč pošleme do Zambie
jedenáctileté dívence Mervis Shaba, které už
třetí rok v rámci programu „Adopce na dálku“
umožňujeme chodit do školy. Za naše peníze
Mervis získá kromě učebních pomůcek školní
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uniformu, obuv, účast na mimoškolních programech a doučování, vánoční dárek, lékařský
dohled apod.
Dalších 3 000,- Kč jsme osobně předali
dětem z Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Kvasicích. Pro obyvatele tohoto
zařízení si naši studenti připravili pěkné vánoční
vystoupení a přivezli jim malé dárečky. Rovněž
jsme v této předvánoční době navštívili babičky
a dědečky v centru pro seniory, které jsme snad
naším programem potěšili.
Poděkování patří žákům zapojeným
do předvánočních aktivit a zvláště vychovatelkám paní Mgr. Haně Bendové a Mgr. Janě
Jirouškové, díky nimž všechny akce proběhly
na jedničku.
Mgr. Jolana Saibertová
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Jarní prázdniny si užijte ve Francii na sněhu
Jarní prázdniny klepou na dveře a pokud ještě nevíte, jak využít
volný čas sami nebo se svými
dětmi, můžete se k nám připojit
a cestovat s námi za zimními sporty
do Francie.
Máte jedinečnou možnost obsadit posledních pár volných míst
na lyžařský zájezd do Francie, který se uskuteční v termínu od 11.
do 20. února 2011.
Nabízíme kvalitní lyžování
za rozumnou cenu od 9 450 Kč
v zimním středisku Risoul. Středisko se nachází v samém srdci
regionu Vysokých Alp, asi 50 km
od městečka Brianconu.
Poměrně nové a moderní
středisko patří mezi nejoblíbenější
ve Francii především díky lyžařským možnostem, jižním svahům,
poloze sjezdovek, nižším cenám
a příjemné atmosféře.
Středisko Risoul je propojeno
s dalším sousedním střediskem
Vars, pro které platí společný skipas. Risoul leží ve výšce 1650 m

a lyžovat lze až do výše 2750 m.
Středisko má celkem 185 km
sjezdovek, z nichž je na výběr
10 černých, 36 červených, 44 modrých a 20 zelených. K přepravě je
možné využít 2 kabinové lanovky,
13 sedaček a 38 pom.
Můžete si vyzkoušet krásně širokou červenou olympijskou
sjezdovku nebo si ti nejodvážnější
mohou sjet jednu z nejtěžších sjezdovek v Evropě - černou „La Coni“,
kde prvních 200 m má sklon až
neuvěřitelných 43°. Na zdejší trati
letmého kilometru dosáhl Philippe
Billy rychlosti 243,902 km/hod.,
traťový rekord na snowboardu je
192 km/hod.
Pro milovníky snowboardu
byl ve středisku vybudován jeden
z největších areálů - SURFLAND
(délka 2 km s převýšením 500 m),
včetně osvětlené „U“ rampy a vlastním vlekem.
Středisko Risoul v únorovém
termínu zaručuje kvalitu sněhu.
Risoul je jediné francouzské stře-

disko, které oproti loňsku nezvýšilo
ceny. V ceně je doprava luxusním
busem přímo z Holešova, ubytování na 7 nocí, skipas na 6 dní
pro celou oblast „Foret Blance“,
pobytová taxa, služby delegáta CK
Globe Zlín, povlečení, pojištění CK
proti úpadku, při vlastní dopravě
je sleva 1700 Kč/os. Ubytování
je přímo u sjezdovek v účelně vy-

bavených studiích a apartmánech
s balkony.
Ve středisku Risoul jsme byli
před pěti lety, a tedy můžeme doporučit i z vlastních zkušeností. V případě zájmu se informujte na tel.:
605 200 085 nebo v CK Globe
Zlín na tel.: 577 042 250, e-mail:
globech@avonet.cz
Irena Seifertová

Předvánoční volejbalový turnaj vyhrálo družstvo z TYMY
Ve středu 15. prosince se uskutečnil tradiční předvánoční volejbalový turnaj středních škol, který pořádal
Parlament dětí a mládeže Holešov
ve spolupráci s SVČ - TYMY. Tur-

naje se zúčastnila SPŠ MV Holešov,
SOŠ Holešov a třetí družstvo bylo
složeno ze zástupců TYMY a SOŠ.
Tyto tři týmy sehrály velmi vyrovnané zápasy každý s každým. První

místo nakonec obsadilo družstvo
TYMY a SOŠ, na druhém místě
skončila SPŠ MV Holešov a třetí
místo obsadila SOŠ Holešov. Všichni
zúčastnění obdrželi sladkou odmě-

nu. Děkujeme všem zúčastněným
za skvělé sportovní výkony a výbornou atmosféru, děkujeme také
vedení škol za uvolnění žáků.
Mgr. Jarmila Vaclachová

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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Třináctý ročník kulečníkového turnaje byl nejdramatičtější
Všetuly - Naprosto vyrovnaný
závěr kulečníkového turnaje o „Pohár
restaurace Barborka“ ve Všetulích,
pořádaný v závěru loňského roku již
po třinácté, si mohli vychutnat přítomní diváci. Turnaj tradičně vrcholí
ve svátek sv. Štěpána a 26. prosince
bylo nejen příjemné vychutnat si finá-

lovou atmosféru spojenou s vánoční
pohodou, ale hráči a další milovníci
této zajímavé hry prožili mnoho dramatických chvil. V posledních letech
se finalisté z velké části sice opakují,
ale i tak infarktový závěr turnaje nepamatují. Loňský ročník a tím i putovní pohár vyhrál až „po přetahování

Jeden z turnajových „žďuchů“ v restauraci Barborka.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
Koupím byt 3+1 v Holešově.
Tel.: 737 731 761.
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o každý žďuch“ Robert Stoklásek.
Porazil předloňského vítěze Petra
Jurčíka 2:1. Třetí skončil každoroční
úspěšný účastník Miroslav Fuksa
a „bramborová medaile“ zůstala
na domácího Martina Zbranka.
Kulečníkové turnaje mají v našem regionu a především v restau-

raci U Barborky ve Všetulích velkou
tradici a letos samozřejmě proběhne
další ročník. Začíná se koncem září
či počátkem října a již nyní se zájemci o účast mohou hlásit. Atmosféra
i kvalita turnaje stojí za účast. Nehledě na příjemné závěrečné svatoštěpánské setkání.
Rudolf Seifert

Vítězové třináctého ročníku kulečníkového turnaje o Pohár restaurace Barborka.

Pálenice v Chomýži přijímá objednávky
na pálení slivovice na leden a únor
Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 8 do 16 hodin přímo v pálenici a v ostatní dny
podle mé přítomnosti v pálenici.
Tel.: 573 393 847, mobil: 777 977 719.
Zároveň děkuji všem zákazníkům za projevenou přízeň v roce 2010 a přeji všem
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011.
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Fotbalistky DFK Holešov
skončily na halovém turnaji třetí
Ve čtvrtek 30. 12. 2010 se představily poprvé na halovém turnaji žákyně Dívčího fotbalového klubu Holešov. Ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov
soupeřilo v závěru roku 5 družstev chlapců s jedním dívčím, hrálo se systémem každý s každým a doba jednoho zápasu činila 15 minut. Děvčata nastoupila ke své premiérové akci oslabena o několik nemocných hráček, ale
přítomné žákyně bojovaly i za ně a předváděly velmi pěkné výkony. Z pěti
utkání dvakrát vyhrály, jednou remizovaly a dvě prohry utrpěly v zápasech
s prvním a druhým týmem celkového pořadí. V napínavém posledním střetnutí celého turnaje proti Křenovicím dokázala děvčata přes dvojnásobnou
ztrátu vedení vsítit rozhodující gól a překvapivě obsadila bronzovou příčku.
Nejlepší hráčkou týmu byla jednoznačně kapitánka Vendula Kuchařová,
která zúročila své zkušenosti z působení v ženských družstvech, a na turnaji
vsítila všechny rozhodující branky Holešova. Oporami týmu byly Žaneta
Batoušková, Katka Kasalová v brance, poprvé v barvách oddílu hrající
Eliška Bendová, Kristýna Zichalová a maličká Míša Záhořáková.
Žákyně DFK Holešov vzorně reprezentovaly svůj oddíl, za jejich
vystoupení jim patří poděkování, a řada z nich si svými výkony řekla
o zařazení do nominace na halové turnaje žen.

Mladí fotbalisté bronzoví
V sobotu 8. ledna 2011 se
mladší žáci Holešova zúčastnili
ve Šternberku prvního halového turnaje v novém roce. Účelem
bylo vyzkoušet některé nové hráče
a připravit se na nadcházející část
jarní sezóny. Turnaje se zúčastnilo
osm mužstev, která byla rozdělena
do dvou skupin. Holešov hrál první
zapas s SK Vojkovice a vyhrál 3:1.
Druhým soupeřem byl Sokol Slavonín, Holešov ho porazil 2:0. Třetí Čechovice uhrály s Holešovem
remízu 1:1. To stačilo Holešovu
na první místo ve skupině. Další
soupeř Holešova byl druhý tým ze

skupiny A, kterým byl TJ Prostějov.
Bohužel žáci Holešova i přes několik slibných šancí zápas o finále
nezvládli a prohráli 1:0. Tím pádem
hráli utkání o třetí místo s celkem
ze Slavonína, které žáci Holešova
vyhráli 2:1. Se třetím místem byl
trenér Holešova pan Linda spokojený a splnilo jeho očekávání.
Branky Holešova dávali:
Karol 5, Zakopal 2, Blažek 1.
Další halový turnaj sehrají
mladší žáci tuto neděli na domácí
palubovce v Holešově.
(kar)

Výsledky:
1. SK HS Kroměříž

4. TJ Sokol Březolupy

2. TJ Sokol Poličná

5. TJ Prusinovice

3. DFK Holešov

6. Sokol Křenovice

DFK Holešov - Prusinovice

1:0

DFK Holešov - Březolupy

0:0

DFK Holešov - Poličná

0:3

DFK Holešov - Kroměříž

0:3

DFK Holešov - Křenovice

3:2

DFK Holešov: Katka Kasalová, Vendula Kuchařová, Žaneta Batoušková,
Eliška Bendová, Kristýna Zichalová, Veronika Zalabáková, Gabriela Lipková, Michaela Záhořáková, Kristýna Mrňková a Klára Vaculíková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Mladší žáci Holešova s trenérem Lindou.
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Soutěž Holešovska
Čtyřiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 22/2010, přičemž všichni poznali, že jde o hlášku, která
zazněla v hořké a Oscarem oceněné komedii KOLJA režiséra Jana Svěráka.
Zatímco první vylosovanou se stala
Eliška Bačáková ze Zahnašovic,
druhým vylosovaným je Miroslav
Měchura ze Žop - oba výherci si
pochutnají v Restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Ladislavu Drábkovi
z Holešova a Martě Duchyňové
z Holešova. Všem šťastným výherZpěvák Vašek Neckář
cům redakce srdečně gratuluje!
před třiceti lety.
A teď už pokračujeme v nové

hádance, která letos nebude postavena na filmových hláškách, nýbrž na písničkových textech. Nabídneme část textu - a vaším úkolem bude uhodnout,
jak se písnička jmenuje a kdo ji zpívál.
„Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou,
rdesnem, skořicí, ale hlavně - ach jo...“
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
a MKS Holešov.
RR

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

MĚSTSKÉ
DIVADLO ZLÍN
vyhlašuje
KONKURZ

MKS připravuje

na obsazení dětských rolí
v připravované
inscenaci

„JE TŘEBA
ZABÍT SEKALA“
Divadlo hledá
• 3 chlapce vypadající na věk
8 - 12 let
• 1 chlapce vypadajícího na věk
10 - 12 let
(zrzavé vlasy a pihy nejsou
podmínkou, ale jsou výhodou)
Doba, místo konání:
středa 19. 1. 2011 od 17 hodin
ve Velkém sále Městského
divadla Zlín.
Sraz zúčastněných
v 16.50 hod. na recepci MDZ
(zadní vchod do divadelní budovy), s sebou pohodlné oblečení,
pohodlné boty.

Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů, se kterou přineslo minulé
Holešovsko rozhovor, zazpívá blok svých nejúspěšnějších písní v rámci
3. Reprezentačního plesu města Holešov. Ples proběhne v sobotu
22. ledna v holešovském zámku.

PLES
2. ZŠ HOLEŠOV
Sobota 26. 2. 2011
- zámek Holešov
K tanci hrají Expo
a AZ Band
Vstupné 200 Kč

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.

32

Zpěvačka Eva Pilarová a redaktor Holešovska Robert Rohál
připravují společnou výstavu nazvanou Fotoobrázky. Vernisáž proběhne v pátek 11. března od 17 hodin
a bude i s účastí Evy Pilarové, která
ten večer ještě zazpívá ve velkém
sále zámku. Zatímco Eva Pilarová
nabídne v rámci výstavy barevné
obrázky, Robert Rohál představí
černobílé fotografie.
Výstava, kterou připravuje
Městské kulturní středisko Holešov a která bude k vidění v „malé
zámecké galerii“ v přízemí holešovského zámku, potrvá do 22.
května.
(red)

KNIHOVNA NADĚLOVALA ….
… těm nejmenším, kteří ještě
číst neumějí, ale o to více milují obrázkové knížky, udělala
jistě radost návštěva dětského
oddělení holešovské knihovny
i mezi svátky.
Kromě leporel a knížek
pečlivě vybraných maminkami či
tatínky si odnesli i drobné dárky
a hračky jako odměnu za kategorii nejmladších čtenářů. A aby
to měli s návštěvou knihovny
co nejjednodušší, byla výpůjční
doba dětského oddělení prodloužena i o dopolední hodiny
ve dnech úterý, středa a pátek
od 8 do 11 hodin.
Budeme se těšit.
Libuše Bátrlová

