
Hole‰ovsko
23/2011 15. prosince 2011 • roãník XVII.

cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

www.holesov.cz

Krásné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v roce 2012 přeje 

svým čtenářům redakce Holešovska

První číslo 
čtrnáctideníku Holešovsko

v roce 2012 vyjde 
12. ledna.

Co vy na to, pane starosto?
Za dva týdny skončí letošní vcelku komplikova-
ný rok a ani ten příští, soudě alespoň podle zpráv 
ze sdělovacích prostředků, nebude jednoduchý. 
Co vy na to, pane starosto?   

Předně bych chtěl všem spoluobčanům popřát, 
aby následující vánoční svátky prožili se svými blízký-
mi, aby se navzájem potěšili, a v novém roce všem 
přeju hlavně zdraví, hodně sil a tolerance. Následující 
rok bude nejspíš skutečně hodně těžký, takže pozi-
tivní přístup k životu bude asi potřebný.  

Z pohledu města musím nicméně konstatovat, že jsem optimista. 
I přes některé potíže z počátku roku se nám podařilo uskutečnit řadu 
investičních akcí, na které jsme dostali peníze ze státního rozpočtu. 

Pokračování na str.11    

Blíží se konec roku
VÁNOČNÍ STROMKY 
PRODEJ KAŽDÝ DEN

AGROMARKET DOBROTICE
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Ceník novin a inzerce 
čtrnáctideníku Holešovsko

(platný od 1. ledna 2012)
Noviny
základní cena - 12 Kč /výtisk
cena pro prodejce - 10 Kč/výtisk
Cena novin je včetně DPH

Plošná inzerce (ceny bez DPH):
základní cena - 13 Kč/cm2

str. č. 1 - příplatek 100 % (omezená velikost)
poslední strana - příplatek 50 % (omezená velikost) 
částky jsou zaokrouhlovány matematicky na celé desetikoruny

1/1 strana -  5 000,-
1/2 strany -  2 500,-
1/4 strany -  1 300,-
do pěti opakování - 10 % sleva na jedno vydání
opakování 6 až 12 čísel - 15 % sleva na jedno vydání
opakování 13 čísel a více - 20 % sleva na jedno vydání
při jednorázové platbě sleva  5 %

Řádková inzerce:
řádková inzerce komerčního charakteru (včetně inzertních článků)  
30 Kč/řádek, fotografie ke komerčnímu článku 5 Kč/cm2

Vkládání letáků: 4 000 Kč do jednoho čísla

Inzerce zdarma: řádková nekomerční, společenská rubrika

K cenám inzerce je účtována DPH v platné výši.
Zprostředkovatelům inzerce minimálně v hodnotě 5000 Kč (bez 
DPH) poskytujeme provizi 15 %. 

Schváleno Radou města Holešova dne 24. 10. 2011.

Technické služby Holešov, 
s.r.o. sdělují, že Odpadové  cen-
trum v Květné ulici bude od 23. 
prosince 2011 do 1. ledna 2012  
z provozních důvodů uzavřeno.

Změna svozu domovního 
odpadu

Z důvodu vánočního svátku 
dne 26. 12. 2011 budou všechny 
svozy odpadu v 52. týdnu prove-
deny  o jeden den později. 

Úklid vánočních stromků
Městský úřad Holešov, Odbor 

životního prostředí, upozorňuje 
občany, že vánoční stromky je 
možné odkládat ke sběrným ná-
dobám na komunální odpad pouze 
do 10. 1. 2012. Neodkládejte je 
však ke kontejnerům na tříděný 
odpad.

Po tomto termínu mohou ob-
čané odkládat vánoční stromky 
do Odpadového centra, a to v jeho 
provozní době. 

Ing. Lenka Brezanská 
odbor životního prostředí

Odpadové 
centrum bude 
přes Vánoce 

zavřeno

Holešovsko 2012
V roce 2012 vyjde čtrnácti-

deník Holešovsko podobně jako 
v jiných letech celkem třiadva-
cetkrát, a to vždy ve čtvrtek. 
První číslo bude na stáncích  
12. ledna, poslední 13. prosince. 
V červenci a srpnu vyjde jako 
obvykle pouze jedno vydání.   

Co vy na to…?
Pokračování ze str. 1

Ať už se například jedná o 30 
milionů korun na stavbu kanalizace, 
či 18 milionů na hřiště za 3. Základní 
školou. Z rozpočtu se nám podařilo 
na podzim ušetřit peníze také na 
opravu chodníků. Příští rok na jaře by 
měla začít stavba obchvatu města. 
K projednání je připravený rovněž 
vyrovnaný rozpočet města na rok 
2012. Takže si myslím, že můžeme 
být se situací v oblasti financí a in-
vestic v Holešově vcelku spokojení.

MĚSTO HOLEŠOV v souladu 
s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění zveřejňuje svůj záměr pro-
nájmu městských lesních pozemků 
v k.ú.  Holešov, Tučapy u Holešova, 
Dobrotice, Količín, Žopy a Lukove-
ček, pozemky jsou uvedeny v přílo-
ze č. 1. Písemné nabídky zájemců 
v zalepené obálce označené hes-
lem „ LESY “ musí obsahovat: řádné 

Město nabízí k pronájmu lesní pozemky

Zastupitelstvo zasedne letos naposledy

označení zájemce, předpokláda-
ný způsob provádění lesnických 
činností, způsob obchodní činnosti 
se dřevem, doklad o platné licenci 
odborného lesního hospodáře.

Nabídky adresované Měst-
skému úřadu Holešov, Masarykova 
628, 769 01 Holešov lze předklá-
dat poštou, případně na podatelny 
MěÚ Holešov nejpozději do 22. 
prosince 2011 do 10.00 hod.

Záměr pronájmu městských 
lesních  pozemků  je  zveřejněn 
na úřední desce v  termínu od  
07. 12. 2011 do 22. 12. 2011. 

Bližší  informace  o  proná-
jmu pozemků najdete na úřední 
desce nebo je poskytne odbor 
investic, silničního hospodářství 
a  údržby města Holešova,  tel. 
573 521 459, Ing. Eva Fryčová.

Poslední letošní zasedání 
Zastupitelstva města Holešova se 
uskuteční v pondělí 19. prosince 
2011 od 16 hodin ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Holešov. 
Rada města navrhla, aby se jedná-
ní zastupitelstva města řídilo tímto 
programem: I. Zahájení. II. Program 
jednání: 1.  Schválení programu, 2.  
Volba ověřovatelů zápisu, 3.  Volba 

návrhové komise, 4.  Kontrola plně-
ní usnesení zastupitelstva města, 5.  
Zpráva o činnosti orgánů města, 6.  
Dodatek ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Sluníčko Holešov, 7.  
Změna rozpočtu města Holešova 
č. 13/2011, 8.  Rozpočet města 
Holešova na rok 2012, 9.  Plnění 
závazku ve splátkách - pí Sedlářo-
vá, 10. Prodej městského pozemku 

p.č. 705/7, k.ú. Všetuly, 11. Prodej 
městského pozemku p.č. 3680/1, 
k.ú. Holešov, 12. Prodej městských 
pozemků p.č. 375/16 a p.č. 375/21, 
k.ú. Všetuly. III. Diskuse členů za-
stupitelstva města. IV. Diskuse ob-
čanů města. V. Přednesení souhrnu 
přijatých usnesení. (red)

Provozní doba odpadového centra
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Od 1. 1. 2012  nabývají účinnosti zákony 
v oblasti sociálního zabezpečení, které mění 
podmínky pro nárok a výplatu dávek pro oso-
by se zdravotním postižením, osoby v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek státní sociální 
podpory. Všechny tyto dávky bude od ledna 2012 
vyřizovat pro občany Holešova a spádových obcí 
Úřad práce ČR, krajská pobočka Zlín, kontaktní 
pracoviště Holešov. Pracoviště sídlí v Holešově, 
Tovární 1407 (budova Městského úřadu Holešov) 
v 1. poschodí vpravo. Držitelé průkazů mimořád-
ných výhod pro osoby se zdravotním postižením 
(TP, ZTP, ZTP/P) budou o změnách platných 
od 1. 1. 2012 informováni písemně sdělením 
na adresu trvalého pobytu do konce prosince. 

Sociální reforma po 1. lednu 2012
Na Městském úřadu Holešov, Odboru so-

ciálních věcí a zdravotnictví budou od ledna 
2012 všem občanům poskytovány, mimo výplaty 
sociálních dávek, všechny stávající služby a dále 
sociální poradenství a pomoc tak, jak tato čin-
nost vyplývá obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností ze zákonů účinných od 1. 1. 2012. 
Beze změny zůstává agenda sociálně-právní 
ochrany dětí. 

Vzhledem k převodu dávkových agend 
bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro 
veřejnost ve dnech 29. a 30. prosince 2011 
uzavřen. 

Bc. Věra Lišková, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charita Holešov je nestátní nezisková orga-
nizace. V praxi to znamená, že z podstatné části 
tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů dotace. Při-
znání dotace vůbec není samozřejmé, je nenáro-

kové. K poskyto-
vatelům dotace 
se v tomto roce 

Zlínský kraj podpořil Charitu Holešov
přidal i Zlínský kraj. Jak? Přispěl už třetím rokem 
organizaci formou účelové neinvestiční dotace, 
a to ve výši 107 000,- Kč. Děkuji tímto jménem 
Charity Holešov za tuto částku. Bude využita 
na podporu pečovatelské služby.

Relichová Eva, DiS.
Vedoucí CHPS

Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo na svém zasedání Komu-
nitní plán sociálních služeb (KPSS) 
města Holešova pro období 2012 
- 2014. Zastupitelé města o tomto 
bodu hlasovali na svém zasedání 
v pondělí 21. listopadu. Zde schválili 
předložený návrh v pořadí druhého 
Komunitního plánu v Holešově. Do-
kument, který je připraven k tisku, 
obsahuje cenné informace z oblasti 
plánování sociálních služeb v Ho-
lešově a přilehlých obcích. Dále je 
v něm zhodnoceno uplynulé střed-
nědobé období let 2009 - 2011, kdy 
byl vytvořen první - pilotní komunitní 
plán.

KPSS slouží především k tomu, 
aby tým odborníků a uživatelů zhod-
notil potřeby a zájmy občanů našeho 
regionu a naplánoval si pro středně-
dobé tříleté období, o které sociální 
služby a zájmové aktivity bude mezi 
občany města zájem.

Nezbytností tohoto plánování 
je i návaznost na Střednědobé plány 
KPSS, které jsou ze zákona povinné 
pro Krajské úřady České republiky. 
Města, která se zapojila do komu-
nitního plánování, jsou ve výhodě, 
a mají tak možnost dosáhnout 
na různé granty vypsané Zlínským 
krajem při podávání projektů v ob-
lasti sociálních služeb, i když další 
období nebude pro sociální oblast 
nijak růžové. 

Tři pracovní skupiny
Tvorbou Komunitního plánu pro 

období let 2012 - 2014 se v našem 
městě zabývaly tři pracovní skupiny 
- děti a mládež, osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením, senioři a osoby 
se zdravotním postižením. Všem 
členům těchto pracovních skupin 
bych ráda touto cestou poděkovala 
za účast na skupinách a podílení 

Komunitní plán sociálních služeb schválen Zastupitelstvem 
města Holešova

se na tvorbě Komunitního plánu. 
Především však poděkování pat-
ří předsedům pracovních skupin 
Mgr. Ivaně Bozděchové, předsedky-
ni pracovní skupiny senioři a osoby 
se zdravotním postižením, Mgr. Mi-
lanu Jelínkovi, předsedovi pracovní 
skupiny osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, Bc. Jakubu Šneidrovi, 
předsedovi pracovní skupiny děti 
a mládež, a v neposlední řadě mís-
tostarostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi, 
předsedovi řídící skupiny. 

Koordinátorka komunitního 
plánování projednávala s těmito zá-
stupci předložené návrhy z pracov-
ních skupin, vše společně hodnotili 
a zkoordinovali v konečnou podobu 
předloženého dokumentu.   

Nové projekty
To, že byl Komunitní plán vytvo-

řen a odsouhlasen zastupitelstvem, 
neznamená, že by činnost pracov-
ních skupin pro nastávající období 
skončila. Pracovní skupiny se budou 
scházet i nadále při pravidelných 
jednáních, kde se bude s tímto doku-
mentem pracovat. Jde o živý materi-
ál, který je nutné dotvářet, případně 
měnit dle přání a požadavků klientů, 
poskytovatelů či zadavatele. 

Do nového Komunitního plánu 
jsou zakomponovány nové projek-
ty sociálních služeb v návaznosti 
na Střednědobý komunitní plán Zlín-
ského kraje. Osobně mám velkou 
radost, že má při Jednotě bratrské 
vzniknout nové nízkoprahové zaří-

zení pro děti a mládež, o jehož vznik 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
dlouhodobě usiloval.

Bohužel nás mrzí, že některé 
dobré služby zanikly - Krizová pomoc 
- Charita Holešov, Denní stacionář 
- CpS Holešov, Občanská poradna 
a pravděpodobně zaniknou i další 
potřebné služby pro nedostatek fi-
nančních prostředků. Příští rok bude 
pro mnohé organizace kritický, jelikož 
pro některé končí možnost získávání 
financí na provoz z fondů EU a další-
ho grantového financování.

Mgr. Bc. Irena Seifertová
Koordinátorka Komunitního 
plánování sociálních služeb 

města Holešova
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví     

Jednou ze skupin, na kterou se sociální plán města zaměřuje, jsou i občané v důchodovém věku. 
Fotografie je z letošního setkání s důchodci v Dobroticích. Foto František Sovadina
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Na webových stránkách města Holešova přibyly 
stovky nových informací

Po prudkém nárůstu počtu 
návštěvníků oficiálních webových 
stránek města Holešova www.
holesov.cz v roce 2010 přibyly 
v průběhu roku 2011 na tento in-
formační server další stovky no-
vých informací. „V roce 2011 se 
městské webové stránky zaplnily 
velkým množstvím nových úda-
jů. Byly zpracovány mnohé zcela 
nové sekce či doplněny anebo pře-
pracovány sekce stávající. Tato 
doplnění se týkala nejrůznějších 
oblastí života, například kulturních 
památek, okolních obcí, přírodních 
památek, sportovních záležitos-
tí či aktuálních akcí v Holešově,“ 
uvedl zástupce starosty Rudolf 
Seifert. Vedle doplnění informací 
došlo rovněž ke změně uspořádání 
stránek. Například sekce s názvem 
„Okolí města“ byla rozdělena na tři 
části. 

Správní obvod
První s názvem „Správní ob-

vod“ vymezuje všechny obce patří-
cí do správního obvodu Městského 
úřadu Holešov, a to včetně mapky 
či základních informací o těchto 
jednotlivých obcích. Mezi tyto in-
formace patří počet obyvatel či 
hektarová rozloha k 1. 1. 2011, 
jména starosty i dalších členů za-
stupitelstva zvolených v obecních 
volbách v roce 2010, dále informa-
ce a fotografie týkající se kulturních 
památek a válečných hrobů v dané 
obci a samozřejmě kontakty tele-
fonní, mailové i internetové.

Obce mikroregionu
Druhá část sekce s názvem 

„Obce mikroregionu“ poskytuje 
informace o všech jednotlivých 

obcích patřících do mikroregionu 
Holešovsko, a to ve stejném duchu 
jako ve „Správním obvodu“ a také 
údaje o samotném mikroregionu.

Ubytování  
Třetí část s názvem „Uby-

tování“ obsahuje velké množství 
kontaktů na nejrůznější možnosti 
ubytování v širším okolí města. 

Kultura
V sekci „Kultura“ byly nově 

zpracovány velice rozsáhlé části 
s názvem „Kulturní památky“ a „Vá-
lečné hroby“. 

Kulturní památky
„Kulturní památky“ obsahují 

informace včetně fotografií o všech 
kulturních památkách, které se na-
cházejí nejen ve městě Holešově, 
ale i v celém správním obvodu 
Městského úřadu Holešov. Tedy 
např. v Rymicích, kde je jich 12, 
v Prusinovicích, kde jsou čtyři, 
či v Kurovicích nebo Žeranovicích, 
kde jsou tři. Těchto kulturních pa-
mátek je celkem 68.  

Válečné hroby
„Válečné hroby“ obsahují 

taktéž informace včetně fotografií 
o všech válečných hrobech, které 
se nacházejí přímo ve městě Ho-
lešově a v celém jeho správním 
obvodu. Informace jsou tu tedy 
o všech 70 válečných hrobech. 
„Tato sekce byla spuštěna až 
v průběhu října tohoto roku. O to 
víc nás těší pozitivní ohlasy, které 
se jí týkají,“ uvedl vedoucí Odboru 
školství a kultury Městského úřadu 
Holešov Petr Chvátal. V listopadu 
například napsal na městský úřad 

muž, který si pochvaloval, že se 
mu v sekci válečné hroby podařilo 
najít informace o svém dědečkovi. 
„Máme upřímnou radost, že jeho 
čest a památka jsou s takovou pi-
etou udržovány… zajisté navštívím 
se svými dětmi jejich pradědečka 
v Holešově,“ napsal dotyčný muž 
v děkovném dopise.  

Volný čas a sport
V sekci „Volný čas a sport“ 

byla nově zpracována část „Přírod-
ní perly“ a velkou úpravou prošly 
také „Sportovní kluby“.

„Přírodní perly“ mají zatím dvě 
části, první - „Památné stromy“ - 
obsahuje základní informace včet-
ně fotografií o všech památných 
stromech ve správním obvodu 
Městského úřadu Holešov. Těchto 
památných stromů je celkem 8.

Sportovní kluby
„Sportovní kluby“ obsahují 

jednak základní informace o vel-

kém množství holešovských spor-
tovních klubů a jednak u devíti 
sportovních odvětví (zhruba u 30 
družstev) i vždy aktuální výsled-
ky jednotlivých sportovních klubů 
v dlouhodobých soutěžích, a to 
za spolupráce se sportovními 
svazy. „Právě zde se však ukazují 
mnohá úskalí. Některé sportov-
ní svazy zveřejňují na internetu 
výsledky jednotlivých družstev 
v dlouhodobých soutěžích ještě 
ten den, který proběhnou zápasy, 
některé s větším či menším zpož-
děním a některé svazy nezveřejňu-
jí průběžné výsledky na internetu 
vůbec. Přesto je možné sledovat 
aktuální výsledky např. ve fot-
bale, florbale, házené, odbíjené 
či stolním tenise,“ upřesnil Petr 
Chvátal, který vidí další problém 
v tom, že některé především menší 
holešovské kluby neposkytují ani 
základní informace o svém od-
díle. „Proto vyzýváme všechny, 
kteří chtějí alespoň některé údaje 
o svém oddíle zveřejnit, aby je 
poslali na Odbor školství a kultury 
Městského úřadu Holešov,“ dodal 
vedoucí. V sekci „Sportovní kluby“ 
je bezesporu zajímavá i katego-
rie zpracovaná u většiny oddílů, 
a to kategorie s názvem „Výsledky 
minulých sezon“. Jednotlivé ka-
tegorie jsou aktualizovány vždy 
pro každé družstvo po skončení 
soutěžního ročníku. 

Akce
Zcela nově byla na web při-

dána sekce s názvem „Akce“. 
Tato sekce je umístěna v levém 
horním rohu a obsahuje rozpis 
nadcházejících akcí v Holešově, 
a to ve velmi jednoduché podobě 
s možností přesměrování u většiny 
upoutávek na mateřské stránky 
pořadatele akce. V této sekci je 
také odkaz na „Výstavy a prohlídky 
v Holešově“.

 Jakékoli podněty k dalšímu 
zlepšení webových stránek www.
holesov.cz jsou vítány a můžete je 
adresovat na e-mail: petr.chvatal@
holesov.cz

František Sovadina

Světlejší elipsou jsou zdůrazněny ty odkazy na webových stránkách města, u nichž došlo v průběhu roku 
k nejvýraznějším změnám.
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Přijaté usnesení č. 127/2011 - N 
852 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo předložený program jed-
nání Zastupitelstva města Holešova 
konaného dne 21. listopadu 2011. 
Přijaté usnesení č. 128/2011 - N 
854 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo ověřovatelkami zápi-
su MUDr. Lenku Dúbravčíkovou 
a Ludmilu Štaudnerovou.  
Přijaté usnesení č. 129/2011 - N 
856 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo návrhovou komisi ve slo-
žení: Mgr. Svatava Ságnerová, 
Mgr. Ivana Bozděchová a Zdeněk 
Hlobil.  
Přijaté usnesení č. 130/2011 - N 
858  Zastupitelstvo města  Hole-
šova  vzalo  na  vědomí  informa-
ci  tajemníka městského  úřadu 
o plnění usnesení Zastupitelstva 
města Holešova ze dne 12. září 
2011.  
Přijaté usnesení č. 131/2011 - N 
860 Zastupitelstvo města Holešova 
vzalo na  vědomí informaci staros-
ty města o činnosti orgánů města 
od posledního jednání Zastupitel-
stva města Holešova.  
Přijaté usnesení č. 132/2011 - N 
904 Zastupitelstvo města Holešo-
va  podle § 49 odst. 3) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, Pokyny 
pro zpracování návrhu územního 
plánu Holešov dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 133/2011 - N 
866 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru prode-
je městského pozemku p.č. 705/7, 
zahrada, o výměře 144 m2, k.ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 134/2011 - N 
877  Zastupitelstvo města  Hole-
šova schválilo zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
3680/1, vodní plocha, o výměře 
874 m2,  k.ú.  Holešov,  dle  před-
loženého  návrhu.  Zodpovídá: 
Ing.  Stanislav  Julíček  Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 135/2011 - N 
895 Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru pro-
deje městského pozemku p.č. 3620, 
orná půda, o výměře 383 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.  
Přijaté usnesení č. 136/2011 - N 
896 Zastupitelstvo města Holešo-
va neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
705/124, ostatní plocha, o výmě-
ře 16 m2, k.ú. Všetuly, dle před-
loženého  návrhu.  Zodpovídá: 
Ing.  Stanislav  Julíček.  Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 137/2011 - N 
902 Zastupitelstvo města Holešova   
schválilo zveřejnění záměru prodeje 
městských pozemků p.č. 375/16, 
zahrada, o výměře 145 m2 a p.č. 
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375/21, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 136 m2, k.ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 138/2011 - N 
889  Zastupitelstvo města  Hole-
šova schválilo prodej městského 
pozemku: 1. p.č. 685/5, zastavěná 
plocha  a  nádvoří,  o  výměře  24 
m2, k.ú. Všetuly, Aloisi Horsáko-
vi, bytem Holešov,  2. p.č. 685/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 21 m2, k.ú. Všetuly, Ludvíku 
Novákovi, bytem Holešov, 3. p.č. 
685/7, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 24 m2, k.ú. Všetuly, 
Pavlu  Valovi,  bytem  Holešov, 
4.  p.č.  685/9,  zastavěná  plocha 
a nádvoří, o výměře 22 m2, k.ú. 
Všetuly, Čestmíru Fuksovi, bytem 
Loukov, 5. p.č. 685/10, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, 
k.ú.  Všetuly,  Veronice  Bímové, 
bytem Lubná,  6. p.č. 685/11, orná 
půda, o výměře 23 m2, k.ú. Vše-
tuly, Miroslavu a Marii Olšinovým, 
bytem  Holešov,  7.  p.č.  685/12, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře  22 m2,  k.ú.  Všetuly,  Fran-
tišku  Lukášovi,  bytem Holešov, 
8. p.č. 685/13, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 22 m2, k.ú. 
Všetuly, Josefu a Marii Blahovým, 
bytem  Holešov,  9.  p.č.  2837/6, 
zastavěná  plocha  a  nádvoří, 
o  výměře  20 m2,  k.ú.  Holešov, 
Vojtěchu Vrlovi, bytem Holešov,  
vše  za  kupní  cenu  300  Kč/m2 
+  náklady  s  prodejem  spojené.  
Smlouvy budou uzavřeny v ter-
mínu do 31. 12. 2011. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobe-
né  nabyvatelem  pozbývají  tato 
usnesení  platnost.    Zodpovídá: 
Ing.  Stanislav  Julíček.  Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 139/2011 - N 
893 Zastupitelstvo města Holešova   
schválilo prodej části městského 
pozemku p.č. 772/1, ostatní plo-
cha, o výměře určené v GPL 60 
m2, k.ú. Holešov Petrovi a Hele-
ně Odložilíkovým, bytem Holešov, 
za kupní cenu 500 Kč/m2 + nákla-
dy s prodejem spojené.  Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 15. 12. 
2011 a bude obsahovat ustanovení 
o přeložení části dotčené komuni-
kace na náklady nabyvatele. Kupní 
cena bude uhrazena nejpozději do  
15. 01. 2012. Po marném uplynutí 
uvedených lhůt způsobených na-
byvatelem pozbývá toto usnesení 
platnost.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 140/2011 - N 
890  Zastupitelstvo města  Hole-
šova I schválilo smlouvu o bez-
úplatném  převodu  nemovitostí 
bez  omezujících  podmínek  č. 
UZSVM/BKM/2591/2011-BKMM 
s Úřadem pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových  týkající 
se převodu pozemků pod místní-
mi komunikacemi v Holešově dle 
předloženého návrhu. II. pověřilo 

starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka  podpisem  této  smlou-
vy.    Zodpovídá:  Ing.  Stanislav 
Julíček.  Termín:  bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 141/2011 - N 
892  Zastupitelstvo města  Hole-
šova  I schválilo kupní smlouvu 
č. UZSVM/BKM/5041/2011-BKMM 
s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových na pře-
vod pozemků p.č. 1757/4 a p.č. 
1757/5,  k.ú.  Holešov,  dle  před-
loženého  návrhu.  II  pověřilo   
starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka podpisem této smlouvy.  
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 142/2011 - N 
891 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo 1. revokaci usnesení Zastu-
pitelstva města Holešova č. 85/2011 
ze dne 27. června 2011 týkající se 
bezúplatného nabytí pozemků p.č. 
2/13, ostatní plocha, o výměře 1.122 
m2 a p.č. 368/3, ostatní plocha, 
o výměře 93 m2, vše k.ú. Všetuly, 
z vlastnictví ČR do vlastnictví měs-
ta Holešova. 2. bezúplatné nabytí 
pozemku p.č. 2/13, ostatní plocha, 
o výměře 1.215 m2, k.ú. Všetuly, 
z vlastnictví České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města 
Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 143/2011 - N 
894  Zastupitelstvo  města  Ho-
lešova  schválilo  zrušení  části 
usnesení  č.  ZM/78/2010  týkající 
se úplatného nabytí pozemku p.č. 
3100/72,  k.ú. Holešov,  od  Ivany 
Novotné, bytem Bruntál. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček Termín: 
bezodkladně  přijaté usnesení č. 
144/2011  - N 906 Zastupitelstvo 
města Holešova schválilo zrušení 
veřejné  soutěže  o  nejvhodnější 
návrh na zastavění části lokality 
ulice Školní bytovým (polyfunkč-
ním domem), rodinnými domy či 
villa  domy  a  uzavření  smlouvy 
na prodej pozemků na výstavbu 
v  části  I.    Zodpovídá:  Ing.  Sta-
nislav  Julíček.  Termín:  bezod-
kladně.   
Přijaté usnesení č. 145/2011 - N 
916 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo Radku Zapletalovi, bytem 
Holešov, výstavbu komunikace a sítí 
technické infrastruktury na pozem-
cích města Holešova p.č. 362/1, 
ostatní plocha, p.č. 1001, ostatní 
plocha, p.č. 1002, orná půda, p.č. 
1037, vodní plocha, a p.č. 1019, 
ostatní plocha, vše k.ú. Všetuly, 
za těchto podmínek: - se žadatelem 
bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí, v níž bude stanoven termín 
vybudování komunikace a veřejné-
ho osvětlení, - komunikace bude 
veřejně přístupnou, - komunikace 
a veřejné osvětlení budou po kolau-
daci převedeny městu Holešov, - sítě 
technické infrastruktury, které budou 
též uloženy na těchto pozemcích, 
budou po dokončení provozovány 
jako veřejné sítě a budou předá-

ny veřejným správcům a - veške-
ré náklady související se změnou 
využití pozemků, výstavbou výše 
uvedených komunikací a ostatních 
sítí technické infrastruktury ponese 
žadatel. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 146/2011 - N 
907  Zastupitelstvo města  Hole-
šova  schválilo  vydání  obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2011 o sta-
novení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní  a  odstraňování  komunálních 
odpadů a systému nakládání se 
stavebním  odpadem.  Zodpoví-
dá: Ing. Markéta Šubová. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 147/2011 - N 905 
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo zveřejnění záměru prodeje 
budovy čp. 531 stojící na pozemku 
p.č. 1371/1, pozemku p.č. 1371/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 385 m2 a budovy čp. 532 stojící 
na pozemku p.č. 1372, pozemku 
p.č. 1372, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 328 m2, vše k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 148/2011 - N 
897  Zastupitelstvo města  Hole-
šova schválilo zveřejnění zámě-
ru prodeje nebytového prostoru 
č.  1194/5  o  výměře  206,36 m2 
v budově čp. 1193, 1194 a 1195 
včetně  spoluvlastnického  podí-
lu na společných částech domu 
o velikosti 20636/119478 a podílu 
na pozemku p.č. 2727/2, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o velikosti 
20636/119478, vše k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu.  Zod-
povidá:  Ing.  Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 149/2011 - N 
901 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru prodeje 
bytových jednotek v domě čp. 434, 
stojícím na pozemku p.č. 1091/1, 
pozemku p.č. 1091/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 397 m2, 
pozemku p.č. 1091/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, 
a id. 9/9 budovy bez čp/če stojící 
na pozemku p.č. 1091/3 a id. 9/9 
pozemku p.č. 1091/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 113 
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 150/2011 - N 
899  Zastupitelstvo města  Hole-
šova  schválilo  prodej  budovy 
čp. 538, stojící na pozemku p.č. 
1403/1  a  pozemku  p.č.  1403/1, 
zastavěná  plocha  a  nádvoří, 
o výměře 160 m2,  k.ú. Holešov, 
Ivu  Chytílkovi,  bytem Holešov, 
za kupní cenu 600.000 Kč + nákla-
dy s prodejem spojené.  Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 15. 
12. 2011. Kupní cena bude uhra-
zena nejpozději do 15.01.2012. 

Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6

Po marném uplynutí uvedených 
lhůt  způsobených  nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost.  
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 151/2011 - N 
900 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej domu čp. 64 stojící-
ho na pozemku p.č. 137/1, pozemku 
p.č. 137/1 o výměře 718 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří, domu bez čp/
če stojícího na pozemku p.č. 137/3 
a pozemku p.č. 137/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 80 m2 
a části městského pozemku p.č. 138, 
zahrada, o výměře cca 60 m2, vše 
k.ú. Holešov, Kamile a Petru Nevřa-
lovým, bytem Holešov, za kupní cenu 
3.550.000 Kč + náklady s prodejem 
spojené.  Smlouva bude uzavřena 
v termínu do 15. 12. 2011. Kupní 
cena bude uhrazena nejpozději 
do 15. 01. 2012. Po marném uply-
nutí uvedených lhůt způsobených 
nabyvatelem pozbývá toto usnesení 
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení  č.  152/2011  - N 
910  Zastupitelstvo města  Hole-
šova schválilo smlouvu o prodeji 
bytové  jednotky  o  velikosti  2+1 
v domě čp. 1195 stojícím na po-
zemku  p.č.  2727/2  včetně  podí-
lu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú.  Holešov,  nájemcům  Daně 
a Milanu Polákovým, bytem tam-
též, za kupní cenu 649.420 Kč + ná-
klady s prodejem spojené. Smlou-
va bude uzavřena  v  termínu do  
23. 11. 2011. Po marném uplynutí 
uvedené  lhůty  způsobené naby-
vateli pozbývá toto usnesení plat-
nost.  Zodpovídá:  Ing.  Stanislav 
Julíček. Termín: 23. 11. 2011.  
Přijaté usnesení č. 153/2011 - N 
908 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo „Komunitní plán sociálních 
služeb“ města Holešova na období 
2012 - 2014 v předloženém znění.  
Zodpovídá: Bc. Věra Lišková. Ter-
mín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 154/2011 - N 
913  Zastupitelstvo města  Hole-
šova neschválilo navýšení úče-
lové neinvestiční dotace na rok 
2011 Charitě  Holešov,  Holešov, 
nám. Svobody 97,  IČ 47930063, 
na  úhradu  energií.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. 
Přijaté usnesení č. 155/2011 - N 
909 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo  účast a spolufinancování 
města Holešova jako partnera Po-
važské Bystrice v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
SR - ČR 2007 - 2013 oblast podpory 
„Spolupráce a síťování“ a v rámci toho 
podpis smlouvy o spolupráci s Považ-
skou Bystricí. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 156/2011 - N 
911  Zastupitelstvo  města  Ho-
lešova  schválilo  účast  a  spo-
lufinancování  města  Holešova 
na společných projektech s part-
nerským  městem  Turčianske 
Teplice  v Operačním  programu 
přeshraniční spolupráce SR ČR 
2007 - 2013 v rámci 3. výzvy (OP-
SRCR/2011/03).  Názvy  projektů: 
1) „Zvýšenie dostupnosti atrakcií 
nadregionálneho významu a bez-
pečnosti  obyvateľov  v mestách 
Turčianske Teplice a Holešov“ 2) 
„Vzájomná spolupráca a sieťova-
nie Horného Turca a Holešovska“  
Zodpovídá:  Ing.  Stanislav  Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 157/2011 - N 
912 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo společnosti PSK EU-
ROPE, s.r.o., Zlín, Vodní 1972, IČ 
26262436, výstavbu komunikací 
na pozemcích města Holešova p.č. 
2981 a p.č. 2982, orná půda, k.ú. 
Holešov, za těchto podmínek: - se 
žadatelem bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí, v níž bude stano-
ven termín vybudování komunikace, 
- komunikace bude veřejně přístup-
nou a po kolaudaci komunikace do-
jde k převedení městu Holešov - sítě 
technické infrastruktury, které budou 
též uloženy na těchto pozemcích, 
budou po dokončení provozovány 
jako veřejné sítě a budou předány 
veřejným správcům a - veškeré ná-

klady související se změnou využití 
pozemku, výstavbou komunikací 
a ostatních inženýrských sítí ponese 
žadatel. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 158/2011 - N 
915 Zastupitelstvo města Holešo-
va I  vzalo na vědomí rozpočtové 
opatření  Rady města  Holešova 
č. 10/2011 dle předloženého ná-
vrhu  v  souladu  s  usnesením 
Zastupitelstva města  Holešova 
ze dne 20. 12. 2010. II schválilo 
rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 11/2011 dle předloženého 
a doplněného návrhu v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 159/2011 - N 
914 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo výplatu odměn členům vý-
borů Zastupitelstva města Holešova 
za výkon jejich funkce v roce 2011 
dle předloženého a upraveného ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit. 
Termín: bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města                 

MUDr. Lenka Dúbravčíková
ověřovatelka zápisu    

Ludmila Štaudnerová   
ověřovatelka zápisu  
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S přibývajícími dny v kalen-
dáři se stále více hovoří o sociální 
reformě a opatřeních, které mají 
vést k zefektivnění sociálního za-
bezpečení. Dnešní doba je kvůli 
celosvětové finanční a hospodářské 
krizi dost napjatá. Z tohoto důvodu 
dochází k mnoha změnám i v sociál-
ní oblasti. Dlouhodobé zadlužování 
(od 70. let minulého století) na nás 
dopadá ze všech stran; a nesváděj-
me tyto problémy jen na naše vlády 
či „zpackanou privatizaci a rozkrá-
dání“. Problémy jsou hlubší. Např. 
dle statistik se dá uvést, že objem 
domácnostmi vytvořených úspor  
byl ke konci letošního března přes 
1,6 biliónu korun a meziročně stoupl 
o 76,3 miliardy korun. Naproti tomu 
se celková kumulovaná zadluženost 
domácností vyšplhala na 1,4 biliónu 
korun a pořád roste. Přibližně 600 
miliard z toho činí spotřebitelské 
půjčky, které značně navyšují vy-
soké úroky. Šetřit se v následujících 
letech bude všude a také v sociální 
oblasti. V této oblasti je třeba apelo-
vat na spoluobčany a naše rodinné 
příslušníky, aby s velkou ostražitostí 
a rozumem přistupovali k výhodným 
nákupům (reklamní zájezdy, před-
váděčky atd.) a především přijímání 
různých spotřebitelských půjček. 
Bohužel - a to jde na vrub našim 
zákonodárcům - není u nás stano-
vena definice lichvy…

Od Nového roku platí řada změn v sociálním zabezpečení
Základní změny sociální reformy 

Sjednocení místa a adminis-
trace dávek poskytovaných MPSV 
- Sjednocením dávkových agend 
v rámci sociální reformy dochází 
ke zvýšení komfortu klientů z hle-
diska územní dostupnosti. Tento 
krok také přinese možnost efek-
tivnější administrace dávek i kon-
trolovatelnost - v Holešově budou 

všechny dávky vyřizovány a řešeny 
pracovníky úřadu práce v budově 
v Tovární ulici (administrativně pře-
cházejí z městského úřadu).

Rodičovský příspěvek umožní 
rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí 
být s dítětem doma. Určí si, v jaké 
výši a po jakou dobu budou čerpat 
rodičovský příspěvek. Rodiče si 
budou moci podle svých aktuálních 
potřeb změnit určenou výši rodi-
čovského příspěvku a tím i délku 
jeho čerpání jednou za tři měsíce. 
Limitem pro výši příspěvku je výše 
peněžité pomoci v mateřství. 

Karta sociálních systémů 
Sociální reforma počítá se 

zavedením karty sociálních systé-
mů, pomocí které se bude občan 
prokazovat při kontaktu se sys-
témy spravovanými MPSV. Kar-
ta bude sloužit také jako průkaz 
osoby se zdravotním postižením. 
S její pomocí budou moci zdravot-
ně handicapovaní čerpat stejné 

výhody, jaké mohou čerpat dnes 
při předložení průkazu TP, ZTP 
nebo ZTP/P v současné papírové 
podobě. 

Posuzování zdravotního stavu 
Značně se zjednoduší a ze-

fektivní celý proces posuzování 
zdravotního stavu pro příspěvek 
na péči. Posuzovat se bude de-
set základních životních potřeb. 
Posudky budou využitelné i pro 
poskytování jiných dávek, např. 
příspěvku na mobilitu. 

Veřejná služba 
V rámci reformy bude od 1. 1. 

2012 institut veřejné služby pře-
veden z obcí do kompetence Úřa-
du práce ČR. Úřad práce by měl 
s obcemi uzavřít dohody o jejím 
pokračování a rozšířit možnosti 
a nabídky výkonu veřejné služby 
i u dalších subjektů. Pokud uchazeč 
o zaměstnání vedený v evidenci 
úřadu práce nepřetržitě déle než 
dva měsíce odmítne bez vážné-
ho důvodu vykonávat veřejnou 
službu v rozsahu až do 20 hodin 
týdně, bude z evidence vyřazen. 
Předpokládáme, že by pracovníci 
ve veřejné službě pomáhali nejen 
při úklidu města, ale je možno je 
využít i v příspěvkových organi-
zacích města a dalších oblastech. 
Nutno také říci, že úřad práce bude 
asi nucen tuto oblast řešit velmi 
individuálně.

Větší volnost při výběru 
rekvalifikace 

Návrh zákona o zaměstnanos-
ti počítá s možností, že si uchazeč 
o zaměstnání sám vybere poskyto-
vatele rekvalifikace. Více informací 
o změnách v sociální oblasti vám 
ochotně sdělí pracovníci odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu v Tovární ulici.

Rudolf  Seifert

Celková  kumulovaná  zadluženost  domácností  vyšplhala  na  
1,4 biliónu korun a pořád roste. Přibližně 600 miliard z toho činí 
spotřebitelské půjčky, které značně navyšují vysoké úroky. Šetřit 
se v následujících letech bude všude a také v sociální oblasti. 
V této oblasti je třeba apelovat na spoluobčany a naše rodinné 
příslušníky, aby s velkou ostražitostí a rozumem přistupovali 
k  výhodným nákupům  (reklamní  zájezdy,  předváděčky  atd.) 
a především přijímání různých spotřebitelských půjček.

Prodej stáčeného vína 
z Velkých Pavlovic

Benzina, Zlínská ulice.

Prodejní doba 5 - 22 hodin

Žáci ZŠ praktické Holešov
 Palackého 437,
Vás srdečně zvou 

v úterý 20. prosince 2011 od 9.00 
do 12.00 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
aneb Vánoce u nás ve škole

Přání do nového roku
Výbor T. J. Sokol Holešov děkuje všem svým trenérům, cvičitelům 

a výboru jednoty za celoroční obětavou práci, které věnují svůj volný čas bez 
nároku na odměnu. V letošním roce jsme zahájili přípravu na XV. všesokolský 
slet, který se uskuteční v červenci roku 2012 u příležitosti 150 let trvání Sokola 
v naší republice. Členové  jednoty nacvičují čtyři sletové skladby, kterými bu-
dou reprezentovat město Holešov. Poděkování patří výboru jednoty, kterému 
se podařilo úspěšné znovuobnovení pronájmu Sokolského domu.

Všem našim členům i příznivcům přejeme úspěšný celý příští rok a ne-
zapomeňte si zdraví přijít upevňovat pohybovými aktivitami, které vám nabízí 
T. J. Sokol Holešov.

Smrčková Irena, starostka T. J. Sokol Holešov
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Ve čtvrtek 1. prosince 2011 
proběhlo v zasedací místnosti 
Technických služeb (TS) Holešov 
poslední zasedání členů dobro-
volného svazku obcí mikroregionu 
Holešovsko v letošním roce. Sta-
rostové okolních obcí projednali 
finanční zprávu o stavu hospoda-
ření mikroregionu, návrh rozpočtu 
na rok 2012 a také informace o ak-
tuálních probíhajících projektech 
mikroregionu. Součástí programu 
bylo také představení činnosti TS 
Holešov a seznámení s novinkami, 
které pro obce TS připravily a kte-
ré by jim v jejich činnosti mohly 
pomoci.

Starostové mikroregionu jednali v Technických službách Holešov
Důležitou součástí programu 

byla také prohlídka areálu nové-
ho odpadového centra, které se 
ujal ředitel společnosti TS Holešov 
Ing. Miroslav Strnad. Přítomné se-
známil s novinkami souvisejícími 
s provozem nového odpadového 
centra i s provozem kompostárny, 
kterou mohou okolní obce využít 
k ukládání obecního bioodpadu, 
tedy například trávy, listí a větvoví.

Na závěr prohlídky starostové 
navštívili novou třídicí linku na se-
parovaný odpad. Mohli tak vidět, 
jak v praxi probíhá třídění plastů, 
které jsou mimo jiné sváženy i z je-
jich obcí. Jakub Bednárek

Areálem odpadového centra provedl starosty ředitel technických 
služeb Miroslav Strnad. >

Gloggnitz - Město Holešov, 
obyvatelé, organizace i spolky úzce 
spolupracují na různých úrovních 
s městy na Slovensku, v Polsku 
v Chorvatsku a také s rakouským 
městem Gloggnitz. Toto městečko 
leží v krásném podhůří Alp nedale-
ko významné turistické a lyžařské 
oblasti Semmering. Nositelem vzá-
jemné spolupráce je z jejich stra-
ny především občanské sdružení 
Triangel, které se mj. věnuje i řadě 
humanitárních aktivit. U příležitos-
ti zahájení adventu uspořádali tito 

I partnerská města Holešova
žijí adventem

aktivisté „Běh na podporu dětí posti-
žených rakovinou“ a také tímto, po-
dobně jako v Holešově, si rozsvítili 
své vánoční stromy. 

Akci podpořili i zástupci Holešo-
va a chorvatského Desiniče a podle 
vyjádření gloggnitzké starostky Ire-
ne Gölles by obě města - Holešov 
a Gloggnitz - mohla v příštím roce 
podepsat oficiální dohodu o spolu-
práci a vzájemné dobré vazby více 
přenést i na školy, zájmová sdružení 
a další aktivity.

Rudolf Seifert

Starostka města Gloggnitz Irene Gölles zcela vpravo.
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PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
nabízí prodej

veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.

Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r. o., Palackého 1398, 

tel.: 573 396 092

Přijaté usnesení č. 450/2011 - N 2377 Rada města Holešova  
I. rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku „Reko víceúčelového hřiště u 3. ZŠ“ zadat 
tuto zakázku společnosti EKKL, a.s., Kroměžíž, Altýře 582. II. pověřila     
starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy o dílo s tímto 
uchazečem v souladu s jeho nabídkou.  Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.         

PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města          
  Bc. Jaroslav Chmelař, ověřovatel zápisu                                                                           

Usnesení z 23. mimořádné schůze
Rady města Holešova, která se konala 

dne 15. listopadu 2011   

1. Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr proná-
jmu nebytových prostor o výměře 
162,00 m2 ve dvorním traktu ob-
jektu čp. 985 na nám. F. X. Richtra 
v Holešově. Předpokládaná výše 
nájemného 55.080 Kč/rok, předpo-
kládaná výše zálohy na plnění spo-
jená s užíváním nebytových prostor 
(vodné a stočné, srážková voda, 
ostatní služby) 2.400 Kč/rok.

2. Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr pronájmu 
nebytových prostor o výměře 58,00 
m2 ve dvorním traktu objektu čp. 
985 na nám. F. X. Richtra v Hole-
šově. Předpokládaná výše nájem-
ného 19.800 Kč/rok, předpokláda-
ná výše zálohy na plnění spojená 
s užíváním nebytových prostor 
(vodné a stočné, srážková voda, 
ostatní služby) 1.200 Kč/rok.

Žádost  musí  být  podána 
v  zalepené  obálce  označené 
„Nebytové prostory nám. F. X. 
Richtra 985 “.

3. Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 

Město nabízí k pronájmu nebytové prostory

Usnesení z 24. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 21. listopadu 2011  

znění zveřejňuje záměr pronájmu 
nebytových prostor o výměře 
81,10 m2 (prodejní prostory 8,50 
m2, skladové prostory 70,60 m2, 
ostatní prostory 2,00 m2) v přízemí 
objektu čp. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově. Předpokládaná výše 
nájemného 24.540 Kč/rok, před-
pokládaná výše zálohy na plnění 
spojená s užíváním nebytových 
prostor (vodné a stočné, srážko-
vá voda, teplo, kontejner a ostatní 
služby) 39.600 Kč/rok.

Žádost  musí  být  podána 
v  zalepené  obálce  označené 
„Nebytové prostory Palackého 
1400 čp. I“.

4. Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr proná-
jmu nebytových prostor o výmě-
ře 98,41 m2 (provozní prostory 
93,60 m2, ostatní prostory 4,81 
m2) v přízemí objektu čp. 1400 
na ul. Palackého v Holešově. 
Předpokládaná výše nájemného 
59.312 Kč/rok, předpokládaná 
výše zálohy na plnění spojená 
s užíváním nebytových prostor 
(vodné a stočné, srážková voda, 
teplo, kontejner, ostatní služby) 
70.000 Kč/rok.

Žádost  musí  být  podána 
v  zalepené  obálce  označené 
„Nebytové prostory Palackého 
čp. 1400 II“.

5. Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zveřejňuje záměr pronájmu 
nebytových prostor o výměře 19,80 
m2 (kancelář 16,80 m2, ostatní pro-
story 3,00 m2) v I. poschodí ob-
jektu č.p. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově. Předpokládaná výše 
nájemného 15.480 Kč/rok, před-
pokládaná výše zálohy na plnění 
spojená s užíváním nebytových 
prostor (vodné, stočné, srážková 
voda, teplo, kontejner, el. energie 
a ostatní služby) 15.000 Kč/rok.

Žádost  musí  být  podána 
v zalepené obálce označené „ 
Nebytové  prostory  Palackého 
čp. 1400 III“.

6. Město Holešov v soula-
du s ustanovením § 39 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění zveřejňuje záměr 
pronájmu nebytových prostor o vý-
měře 131,60 m2 (provozní prostory 
124,00 m2, sklepní prostory 7,60 
m2 v objektu čp. 531 na ul. Palac-
kého v Holešově. Předpokláda-
ná výše nájemného 151.464 Kč/

rok, předpokládaná výše zálohy 
na plnění spojená s užíváním ne-
bytových prostor (vodné a stočné, 
srážková voda a ostatní služby) 
9.000 Kč/rok.

Žádost  musí  být  podána 
v zalepené obálce označené „ 
Nebytové  prostory  Palackého 
531“.

Zájemci o pronájem výše uve-
dených nebytových prostor musí 
podat písemnou žádost nejpozději 
do 20. 12. 2011 na adresu Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r.o., 
nám. Sv. Anny 1275, k rukám 
Ing. Jitky Riemerové.

Žádost musí obsahovat: ozna-
čení zájemce (fyzická osoba - jmé-
no a příjmení, datum narození, IČ, 
místo  podnikání, bankovní spojení, 
tel. kontakt; právnická osoba - ná-
zev obchodní firmy, IČ, sídlo, ban-
kovní spojení, tel. kontakt), předpo-
kládaný způsob využití nebytového 
prostoru, výši nájemného v Kč/rok, 
výši zálohy v Kč/rok, prohlášení 
zájemce, že bude respektovat prů-
chod společnými prostory.

Bližší informace o nebyto-
vém prostoru  poskytne  Tepel-
né hospodářství Holešov, spol. 
s r.o., Ing. Jitka Riemerová, tel. 
573 506 240.

Přijaté usnesení č. 451/2011 - 
N 2354. Rada města Holešova  
schválila pravidla pro poskytování 
služby nebo práce Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Holešov dle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  452/2011  - 
N  2378 Rada města  Holešova  
I  schválila  uzavření  smlouvy 
o  bezúplatném převodu  vlast-
nictví  č.j.  KRPH-4161-14/ČJ-
2011-0500IT s Českou  republi-
kou - Krajským ředitelstvím poli-
cie Královéhradeckého kraje, IČ 
75151545,  týkající  se  převodu 
nepotřebného majetku státu, dle 
předloženého návrhu. II pověřila  
starostu města PaedDr. Zdeňka 
Janalíka podpisem této smlou-
vy.  Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 453/2011 - N 
2386 Rada města Holešova do-

poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit dodatek k rozpoč-
tovému opatření č. 11/2011 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM  
21. 11. 2011. 
Přijaté  usnesení  č.  454/2011  - 
N  2242 Rada města  Holešova    
projednala  a  vzala  na  vědomí 
souhrn  usnesení  komisí  rady 
města  a  výborů  zastupitelstva 
města  za  období  říjen  a  listo-
pad 2011.  
Přijaté usnesení č. 455/2011 - 
N 2376 Rada města Holešova  
I schválila uznání dluhu na ná-
jemném Romaně Sedlářové, 
bytem Holešov, a II. přerušila 
projednávání její žádosti o plnění 
závazků ve splátkách do příští 
schůze rady města. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: RM 
05. 12. 2011.   
Přijaté usnesení č. 456/2011 - N 
2381 Rada města Holešova ne-

schválila prominutí platby Marii 
Houdkové  za  výměnu  plyno-
vého  ohřívače  vody  v  bytě  č. 
11, v městském domě čp. 1136 
na  ul.  Havlíčkova  v  Holešově 
ve  výši  2.828 Kč.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav  Julíček.  Termín: 
bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 457/2011 - N 
2379 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit   účast a spolufinanco-
vání města Holešova jako partnera 
Považské Bystrice v rámci Operač-
ního programu přeshraniční spolu-
práce SR - ČR 2007 - 2013 oblast 
podpory „Spolupráce a síťování“ 
a v rámci toho podpis smlouvy 
o spolupráci s Považskou Bystri-
cí.  Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: ZM 21. 11. 2011.
Přijaté usnesení č. 458/2011 - N 
2239 Rada města Holešova vza-
la  na  vědomí  informaci  tajem-
níka městského úřadu o plnění 

usnesení Rady města Holešova 
ze dne 7. listopadu 2011.  
Přijaté usnesení č. 459/2011 - 
N 2395 Rada města Holešova 
I schválila nabídkovou cenu per-
sonálního a mzdového systému 
PERM 3 společnosti Kvasar, spol. 
s r.o., Zlín, K Pasekám 3679, IČ 
00569135, na zpracování perso-
nální a mzdové agendy města 
Holešova, a to od 01. 01. 2012 
dle předložehého návrhu. II pově-
řila 1. tajemníka městského úřa-
du Ing. Františka Fuita přípravou 
obchodní smlouvy s uvedenou 
společností a 2. starostu města 
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpi-
sem této obchodní smlouvy. Ter-
mín: bezodkladně.       

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města  

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu                                                                            
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Adventní čas v Ludslavicích je plný společenských akcí

Všem našim zákazníkům děkujeme
za projevenou přízeň,

přejeme hezké prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku.

K radostné adventní  době  a předvánoční  
atmosféře přispěl i obecní úřad, klub  maminek 
a svaz žen. Ve vzájemné spolupráci uspořádali 
tradiční akci - rozsvěcení vánočního stromu 
spojené s vánočním jarmarkem.

Občané si mohli zakoupit různé vánoční  
ozdoby, zhlédnout paličkování  pí A. Košinové, 
včelařské produkty pana Janalíka a pana Vy-
ňuchala ze Žeranovic a další  krásné výrobky  
z regionu, ochutnat  výbornou medovinu  nebo 
se zahřát svařeným vínem či slivovicí. K radost-
né atmosféře přispěl i pěvecký sbor Ludslavi-
ce, který pod vedením Veroniky  Cholastové 
zazpíval několik vánočních písní. Na klávesy 

doprovázel Michal Vajda ml. a sólo na klarinet 
hrál Kuba Vajda. 

V Ludslavicích jsme také přivítali nové ob-
čánky naší vesnice Šarlotku Laholovou, Lucinku  
Vítkovou a Marušku Kojeckou. 

Na 9. 12. jsme připravili tradiční setkání 
dříve narozených  spoluobčanů. Zhodnotili jsme 
a zavzpomínali na uplynulý  rok - co  dobrého 
či špatného přinesl. K dobré náladě přispělo 
vystoupení žáků ZŠ, žáků taneční školy Ho-
lešov a hudba p. Školoudíka. Díky sponzorům 
jsme připravili bohatou tombolu, takže každý 
si odnesl dárek. Přátelské posezení končilo až 
v pozdních večerních hodinách.

Advent je pro nás časem, v němž se 
mobilizuje dobro, probouzí se ochota myslet 
na druhé a dobro jim prokazovat. Nenechme se 
odradit žádnou  reklamou a běháním po obcho-
dech. Naši  nejbližší nepotřebují drahé dárky,  
nýbrž vědomí, že je má někdo rád a je ochoten 
jim věnovat svůj čas. Balme tedy dárky lásky 
a lidskosti tolik potřebné v této rozbouřené 
době a prožijme  krásné, radostné a požehnané 
vánoční svátky.

Mgr. Zdena Matulíková 
místostarostka obce

V Ludslavicích přivítali nové občánky. V obci se konalo také setkání  s důchodci. 

Tradiční předvánoční setkání s důchodci uspořádal v pondělí 12. 
prosince vpodvečer osadní výbor v Žopích. Kromě starších spoluobčanů 
pozval i představitele holešovské radnice. Všem pak předvedli kulturní 
program malí čertíci z místní mateřské školy. 

Foto František Sovadina. Více foto na www.holesov.cz

Setkání s důchodci v Žopích



12

hole‰ovsko 23/2011 www.holesov.cz

V Rymicích uspořádali zabijačku a košt slivovice

Noční procházka na Lysou horu aneb Rover way

Rymice (sov) - Obecní zabijačku uspořá-
dali již po šesté v sobotu 3. prosince v Rymicích. 
„Ze dvou 180kilogramových prasat vyrobili 
řezníci spolu se členy zastupitelstva zabijač-
kové pochoutky, které měli možnost občané 
zakoupit či zdarma ochutnat v místním Bistru. 
K poslechu jim hrála cimbálová muzika Josefa 

Tradiční akce v sousední obci se zúčastnili i představitelé Holešova. 

Marečka z Uherského Hradiště,“ uvedl starosta 
obce Martin  Bartík.

Spolu s ochutnávkou proběhl také již šestý 
ročník koštu rymických slivovic. Pěstitelé nejlep-
ších 3 vzorků obdrželi od obecního úřadu jako 
ocenění dárkové koše. Letošním vítězem se 
podle verdiktu odborné komise, složené převáž-

ně ze členů místního mysliveckého sdružení, 
stala meruňková pálenka Tomáše Odložilíka. 
Pro místní ženy a děti byla zase určena prodejní 
výstava vánočních svíček a pletených výrobků 
z pedigu, kterou uspořádaly šikovné rymické 
maminky a která navodila tu správnou předvá-
noční atmosféru.

Hotovostní půjčka do dvou dnů s akcí polovina 
úroků zpět (při splnění podmínek) v hypermar-
ketu Tesco v Holešově. Poskytovatelem je 
Home Credit a.s.

Daruji za odvoz zachovalé ložnicové skříně 
a  postele  s  úložným prostorem.  Tel.  736 
215 833.
Prodám vysavač zn. Wapori 2000 jedenkrát po-
užitý - suché i mokré vysávání - cena 8000 Kč. 
Tel. 737 047 084.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám akvárium 110 l - veškeré příslušen-
ství. Bez rub. + stolek. Cena 2 000 Kč. Tel. 
737 047 084.
Prodám mot. sekačku zn. Alko se sběr. košem. 
Velmi silná. Cena 2 800. Tel. 737 047 084. 
Pronajmu  1+1  po  celkové  rekonstrukci 
v Holešově. Tel. 775 053 166.
Prodám oplocenou zahradu o rozloze 700 m2. 
Dřevěná chatka, sklep s přístřeškem, studna, 
okrasné keře, ovocné stromy, udírna. Lokalita 
Holešov-Bořenovice. Tel. 777 951 488.  

Krásné a pohodové  Vánoce,

hodně zdraví a síly v novém roce,

pěknou úrodu na zahrádkách,

kolem sebe jen dobré přátele

 Všem zahrádkářům, 

přeje  výbor  ZO ČZS Holešov

Nápad zorganizovat tento po-
chod vznikl jednoho večera v ho-
lešovské čajovně. Náročnou a se-
bepřekonávající výpravu jsme již 
předtím několikrát realizovali, např. 
jsme vynesli 75 kg vážící kámen 
na Ivančenu, což je mohyla, která 
připomíná skauty padlé ve 2. svě-
tové válce a která leží kousek pod 
vrcholem nejvyšší beskydské hory 
Lysé. Dlouho jsme přemýšleli, až 
nás napadlo, že na první oficiál-
ní akci našeho roverského kme-
ne poputujeme opět k Ivančeně, 
k symbolu skautské služby našemu 
národu. Aby to nebylo tak snadné, 
naplánovali jsme si trasu z Radhoš-
tě přes Lysou horu, kde nás měl 
čekat východ slunce.

Protože podzim postupoval, 
museli jsme jednat rychle. Již další 
víkend jsme seděli ve vlaku, který 
nás unášel do Frenštátu. Odtud ještě 
autobusem do Trojanovic a byli jsme 
na místě. Oproti předpokladům, že 
půjdeme 3-4 plus naši vedoucí Ali 
a Kaktus, kteří na nás měli čekat 
až na Radhošti, jsme z Holešova 
dorazili jen 2, já a Ondra z obydlené 
zatáčky (omlouvám se Alexovicím). 
Jako správní roveři - tady bych se 
měl asi zastavit a vysvětlit čtenáři, 

kdo to vlastně rover je. Rover, to 
je poutník jdoucí po skautské stez-
ce. Je už dost starý na to, aby byl 
schopen sebevýchovy, jeho heslem 
je SLOUŽÍM, a to jak svému okolí, 
tak i sobě samému. Má rád velké 
výzvy a neustále se snaží ve všech 
směrech posouvat hranice svých 
možností. Tedy jako správní roveři 
jsme nahodili závratné tempo a vy-
razili nahoru. Radhošť se nad námi 
tyčil ve své velikosti a síle. Přede-
vším však byla taková tma, že jsme 
zhola nic neviděli. Naštěstí jen co 
jsme vyšplhali o kousek výš, protější 

kopec vypustil ze svého zajetí mě-
síc, který nám, dva dny po úplňku, 
svítil lépe než 10 baterek. Bohužel 
pro nás to bylo příliš pozdě. Že ne-
jdeme na Radhošť, ale na Pustevny, 
jsme zjistili až u jedné z lyžařských 
sjezdovek. Nevadí, řekli jsme si, 
zkrátíme to po ní. Na hřebeni jsme 
se setkali s vedoucími a po krátké 
svačině jsme vyrazili na naši pouť.

Cesta byla těžká, oči se za-
víraly, ale my jsme se nevzdali! 
Po těžkém výstupu na Lysou horu 
nás přivítal ledový vítr. Sešlí jsme 
sešli kousek níž do závětří, kde jsme 

v naprostém tichu čekali na východ 
slunce. V této téměř posvátné chvíli, 
skoro na konci naší pouti nocí v mě-
síčním svitu, po pouti chladem a zi-
mou pod jasným hvězdným nebem, 
sleduje ústup noci ve prospěch dne, 
všichni spolu a zároveň každý sám 
se svými myšlenkami a pocity, tam, 
kousek od Ivančeny pod Lysou ho-
rou, právě tam jsme založili náš 
roverský kmen  - Android. 

Rád bych dodal, jak jsme se za-
tajeným dechem pozorovali vzestup 
slunce nad vrcholky hor v dáli, první 
paprsky dne, jež se rozlévají krajinou 
a plní ji nespočetnými barvami podzi-
mu, ale nemohu. Čas nás tlačil, a tak 
jsme chtě nechtě museli opustit toto 
překrásné představení, které dovede 
zahrát jen sama příroda, a sejít po-
sledních pár kilometrů dolů do údolí, 
kde nás již čekal autobus.

Přestože jsme již podobných 
roverských akcí udělali více, tahle 
se nám všem nesmazatelně zapsa-
la do paměti. Na její památku, ale 
hlavně na památku založení našeho 
roverského kmene budeme tuto akci 
opakovat každým rokem, dokud v na-
šem oddíle bude někdo, kdo se bude 
považovat za člena RK Android. 

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Oznámení o projednávání návrhu 
zadání územního plánu Prusinovice

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

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 
30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 7. 12. 2011 do 
6. 1. 2012. 

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště 
Tovární 1407, dveře č. 311 (Po, St 7.30-11.00, 12.00-17.00, Út,Čt 7.30-
11.00, 12.00-15.00, Pá 7.30-11.00,12.00-13.30 hod.) a na Obecním 
úřadě Prusinovice (Po 8.00-16.00, Út 8.00-17.00, St 8.00-15.00, Čt 
8.00-15.30, Pá 8.00-12.00 hod.). Do návrhu zadání lze rovněž nahléd-
nout na internetových stránkách města Holešova (www.holesov.cz 
v sekci městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu zadání je stanovení požadavků na zpracování 
návrhu územního plánu, zejména požadavků na rozvoj obce, na plošné 
a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj 
hodnot v území a požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření a asanace.

Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené 
orgány státní správy, sousední obce, krajský úřad a obec Prusinovice, 
pro niž je územní plán pořizován. 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti 
dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad 
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vy-
plývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu 
podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit 
u pořizovatele své podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených 
orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomín-
kám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Své připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou 
formou a zasílejte na adresu Městský úřad Holešov, Odbor územ-
ního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště 
Tovární 1407, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Jak již Holešovsko informovalo 
v minulém čísle,  po osmé Zlínský 
kraj ocenil osobnosti, které se aktivně 
věnují ve svém volném čase práci 
s mládeží. Mezi osmnácti oceně-
nými dobrovolníky byla letos i paní 
Mgr. Svatava Ságnerová, učitelka 
tělesné výchovy na Gymnáziu Ladi-
slava Jaroše Holešov. 

Mgr. Ságnerová působí jako 
dobrovolná trenérka Dívčího fotba-
lového klubu Holešov, kde v roce 
2004 založila žákovský tým toho-
to klubu. Je hlavní trenérkou oddílu 
a věnuje se především nejmladším 
dětem. Pravidelně pro ně pořádá letní 

Ocenění učitelky gymnázia za práci s dětmi
a zimní soustředění, zimní projížď-
ky na běžkách apod. Pro celý oddíl 
každoročně organizuje 4 náborové 
turnaje pro děti, dále mezinárodní 
turnaj v dívčí kopané s charitativní 
náplní a žákovské turnaje. V oddíle se 
věnuje rovněž práci s dětmi ze zne-
výhodněného sociálního prostředí. 
Jednou z jejích nejzdařilejších akti-
vit je pohybový projekt „Holešovské 
děti v pohybu“, který získal velkou 
oblibu u dětí z holešovských mateř-
ských škol a který děti bude provázet 
i na prvním stupni základní školy. 
Mgr. Ságnerová působí ve své škole 
ve funkci školního metodika preven-

ce a díky tomu se jí podařilo zapojit 
mnoho gymnazistů do charitativní 
a osvětové činnosti. Vede skupinu 
žáků v PEER programu, který realizu-
je nejen na gymnáziu, ale i v okolních 
základních školách. Je iniciátorkou 
mnoha charitativních aktivit, ať už je 
to poslední úspěšná akce PRO MI-
CHALKU - VRŠKIÁDA, anebo spolu-
práce s místním centrem pro seniory. 
Za svou práci byla právem odměně-
na pamětní medailí z rukou nejvyš-
ších představitelů Zlínského kraje.

Její práce s mladou generací 
má nevyčíslitelnou hodnotu. Dává 
dětem nejen svůj volný čas, ale hlav-
ně příležitost objevit v sobě schop-

nost empatie vůči znevýhodněným 
lidem a najít si k nim cestu. Sportem 
je vychovává k tomu, aby se naučily 
překonávat překážky a respektovat 
ostatní v duchu fair play. Dává jim 
příležitost zažít dobrý pocit z toho, že 
pomohly dobré věci. A umožňuje jim 
prožít úspěch z vlastního sportovního 
výkonu. To vše nezištně bez očeká-
vání finanční odměny. Ale jak znám 
Svatku, pro ni je nejkrásnější odmě-
nou zářivý dětský pohled a šťastný 
úsměv na tváři těch nejmenších.

Svatko, gratulujeme a děku-
jeme.

Mgr. Blažena Kubíčková
 ředitelka gymnázia 

Mezi oceněnými osobnostmi byla i Svatava Ságnerová (druhá zleva). 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov 
- obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny 
č. 1 územního plánu Rymice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
(dále jen stavební zákon) oznamuje projednávání upraveného návrhu zadání 
Změny č. 1 územního plánu Rymice v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona  
a v souladu s  § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode 
dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od  30. 11. 2011  do 30. 12. 2011. 
Předmětem návrhu zadání změny je změna funkčního využití  ploch v centrální 
části obce na plochy individuálního bydlení, smíšené obytné, výroby a veřejné 
prostranství, dále vypuštění plochy pro čerpací stanici odpadních vod a přístu-
povou komunikaci a navržení nové plochy pro čerpací stanici odpadních vod 
a přístupovou komunikaci, řešení kanalizačního sběrače Roštění - Rymice a Ry-
mice - Količín a doplnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Návrh zadání změny je vystaven k veřejnému nahlédnutí  na Odboru 
územního  plánování  a  stavebního  řádu Městského  úřadu  Holešov, 
pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 (Po, St 7.30 -11.00, 12.00 - 17.00, 
Út, Čt 7.30 - 11.00, 12.00 - 15.00 hod, Pá 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod.) 
a na Obecním úřadě Rymice (doporučujeme využít  úřední dny Po, St 
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, Pá 9.00 - 12.00 hod.). Do návrhu upraveného 
zadání lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Hole-
šova (www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor územního plánování 
a stavebního řádu).
Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, sou-
sední obce, krajský úřad a obec Rymice, pro niž je změna územního plánu 
pořizována. 
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti dnů od obdržení 
návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní 
prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních 
obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Své  požadavky  a  podněty  podávejte  písemnou  formou  a  zasílejte 
na Městský  úřad Holešov, Odbor  územního  plánování  a  stavebního 
řádu, Tovární 1407, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Oznámení o projednávání upraveného 
návrhu zadání Změny č. 1 územního 

plánu Rymice
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V loňském roce se naše 1. oddělení školní 
družiny - 1. Základní školy pustilo do projek-
tu „Pojďte s námi za zvířátky“. Navštívili jsme 
spoustu chovatelů v našem okolí. Konkrétně 
Zahradnictví Stella a jejich ovečky, pana Kašpara 
s ptactvem, krávy na holešovské farmě, pávy 
a opice v Podzámecké zahradě v Kroměříži, 
koně u Rektoříků a kozy u Kaňů. Vše jsme 
pečlivě zdokumentovali, děti přidaly i své fotky 
se zvířátky a společně s namalovanými obrázky 
od dětí jsme vše poslali na Národní institut dětí 
a mládeže. Moc jsme si neslibovali a o to víc nás 
překvapilo, když jsme dostali pozvánku na verni-
sáž výstavy k projektu v Poslanecké sněmovně 
a hlavně pozvánku k převzetí ceny za naši práci. 
Vše se událo narychlo, a proto se zúčastnila jen 
část podílejících se dětí.  

Do Prahy se tedy vydalo šest dětí, paní 
vychovatelka a paní ředitelka školy. Vyjížděli 
jsme časně ráno, abychom vše v našem hlavním 
městě stihli. Po prohlídce Prahy jsme spěcha-
li do Poslanecké sněmovny na předání ceny. 
Součástí akce byl krátký kulturní program. Poté 
následovalo předávání cen. My jsme dostali 
diplom a novou hru do naší družiny. Na závěr 
bych chtěla poděkovat panu poslanci Josefu 
Smýkalovi, který nám tuto cestu sponzoroval.

Dagmar Imramovská

Družina obdržela ocenění

Otevřené brány holešovského kostela táhly hlavně děti
Region (red) - Rekordní počet návštěv-

níků - téměř sto tisíc - vstoupil během letošní 
sezóny do jedenadvaceti kostelů Zlínského 
kraje přihlášených do projektu Otevřené brány, 
aby využili možnosti nechat na sebe mimo časy 
pravidelných bohoslužeb působit tato posvátná 
místa a něco se o nich dozvědět díky výkladu 
odborně vyškolených průvodců. Od května 
do září, kdy je v kostelích návštěvnický režim 
s průvodcem zajišťován, jej využilo 95 271 turis-
tů všech věkových kategorií, z toho bylo 10 677 
cizinců. Nejstarší návštěvník přiznal věk 98 let. 
Holešovský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
se stal jakýmsi magnetem pro děti, kterých 
sem formou exkurzí zavítalo na tři sta. „Z mé 
strany je třeba vyjádřit především radost, že 
se taková věc rozběhla a že funguje. Je nutné, 
aby církev a občanská společnost hledaly spo-
lečné plochy, kde mohou spolupracovat. Každý 
máme své pole působnosti a církev má zásadní 
poslání nejen pro své členy, ale i pro zbytek 
společnosti. Děkuji Zlínskému kraji, městům, 
obcím, farnostem i konkrétním lidem, kteří se 
do tohoto projektu zapojili,“ řekl olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner v rámci zhodnocení 
letošního projektu. 

„V letošním roce jsme opět zaznamenali 
nárůst návštěvnosti, a to i navzdory skuteč-

nosti, že ve velehradské bazilice se letos pro-
hlídky s průvodcem nekonaly kvůli rozsáhlé 
rekonstrukci, která zde právě probíhá. To nás 
utvrzuje v přesvědčení, že tento projekt má svůj 
nezpochybnitelný význam. Ale také je zajíma-
vým produktem cestovního ruchu v regionu, 
který láká návštěvníky nejen z domova, ale i ze 
vzdálených míst Evropy i světa - nejvzdálenější 
hosté byli z Japonska, Austrálie a Kanady,“ 
konstatoval Jindřich Ondruš, náměstek hejtma-
na Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, 
památkovou péči, cestovní ruch a spolupráci 
s církvemi. 

Svítilo podzimní sluníčko, foukal mírný větřík a kalendář ukazoval 
3. listopadu, když se studenti SOŠ Holešov vypravili do města Ostra-
va za kulturním zážitkem. Cílem této výpravy bylo anglické divadelní 
představení s názvem „David Copperfield“ od jednoho z nejznámějších 
spisovatelů - Charlese Dickense. Hlavním organizátorem této akce byla 
jako tradičně paní učitelka angličtiny Mgr. N. Jaroščáková.

Tento dobrodružný román nám vyprávěl příběh chlapce, který 
vyrůstal pod krutou vládou svého nevlastního otce. David nalezl útěchu 
a oporu až u své vzdálené příbuzné, u tety Betsy. 

Díky tomuto představení jsme obohatili naši anglickou slovní zásobu 
o další slovíčka a pomohli jsme si v literatuře. Velký obdiv patří hercům, 
kteří předvedli vynikající herecký výkon a jejich výslovnost angličtiny nám 
umožnila porozumět většině dialogů. 

Ivana Čubová, studentka 4. B SOŠ Holešov, Pivovarská 1419

Výprava za anglickou literaturou
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Vánoční akademie - „Náš svět je společný, ale i odlišný“

Skautská Mikulášská v holešovském kině Svět

V předvánočním čase jako by 
se roztrhl pytel s různými akcemi 
a vystoupeními. Jedno takové vel-
mi netradiční  se uskutečnilo v kině 
Svět Holešov ve čtvrtek 1. prosince 
2011. Své síly zde spojila Střední 
škola oděvní a služeb z Vizovic 
a Vyšší policejní a Střední policejní 
škola MV v Holešově. Vizovice 
v programu o klubech a spolcích 
ukázaly množství velmi krásných 
modelů a vystoupení, při kterých 
se až tajil dech a nemusela by se 
za ně stydět ani světová přehlíd-
ková mola. 

Druhá část programu patřila 
VPŠ a SPŠ Holešov, která ve své 
přehlídce ukázala celou školu jako 
multikulturní zařízení, kde se denně 
setkává majorita s minoritou. Moh-
li jsme tak zhlédnout vystoupení 
streetdance skupiny pod vedením 

Violety Siřišťové, dívky ze čtvrtého 
ročníku předvedly v tanečním po-
dání ukázku sebeobrany, s velkým 
aplausem se setkala školní hudeb-
ní skupina NONSENCE se svoji 
vynikající zpěvačkou Veronikou 
Dobešovou. Za ukázky různých 
tanečních stylů je potřeba poděko-
vat Natyliyi Pastuch a závěr patřil 
dívkám ze třetího ročníku a jejich 
šmoulímu step aerobiku.  

Celým programem provádě-
la Karolína Bubelová a Telmen 
Tselvelnyam. Videoprojekci k ce-
lému večeru připravil žák druhého 
ročníku Jakub Šenkeřík. Čtvrteční 
odpoledne tak mohlo být dokladem 
toho, že dnešní mladá generace 
je velmi šikovná a dokáže úžas-
né věci. Zároveň žáci předvedli, 
že se umí bavit bez předsudků 
a stereotypů. 

Chtěla bych poděkovat všem 
účinkujícím za krásné zastavení 
v předvánočním shonu, které do-
přáli všem divákům. Velký dík a ob-
div patří organizátorkám akademie 
Bc. Haně Bendové a Mgr. Janě Ji-
rouškové za hezký zážitek a pevné 

nervy. Všem pak chci popřát klidné 
a ve zdraví prožité svátky vánoční 
a hlavně hodně energie do nového 
roku 2012. 

pplk. Mgr. Eva Vichlendová, 
Mgr. Jana Jiroušková

14. 12. Adventní koncert malých flétnistů - sál ZUŠ 16.00 hod.
15. 12. Adventní koncert žáků - sala terrena zámku 17.30 hod.
19. 12. Vánoční besídka žáků - sál ZUŠ v 16.00 hod.
22. 12. Vánoční besídka Dětského sboru a akordeon. odd. 
-  sál ZUŠ 16.30 hod.
22. 12.  Big Band Holešov a žáci pěveckého odd. ZUŠ - kino 
Svět 19.00 hod.
24.  1.  2012.  Varhanní  koncert  L.  Šuranského - kostel NPM 
Holešov 18.00 hod.

Přehled akcí Základní umělecké školy 
F. X. Richtera v měsíci prosinci

V sobotu 10. prosince se v Kinoklubu kina 
Svět uskutečnila tradiční skautská Mikuláš-
ská. Je to jedinečná příležitost, jak prezentovat 
rodičům a všem našim příznivcům celoroční 
program střediska, ale i jednotlivých oddílů 
a družin. Proto všechny potěšilo, že se nás hned 
na začátku akce v 15.00 sešlo více než sto. 

Úvod patřil vedoucím, kteří přivítali příchozí 
a ujali se moderování celého programu. Pak 
již přicházely na řadu prezentace jednotlivých 
oddílů. Vlčata předvedla scén-
ku z Knihy džunglí, Světlušky 
přišly s příběhem včelky Máji 
a naši nejmenší Kulíšci se-
cvičili vystoupení na písničku 
Krokodýl Schnappi. Do progra-
mu přispěla i rodina Sadílko-
va, která předvedla pohádku 
O třech prasátkách. Kinoklu-
bem během jejich vystoupení 
otřásaly bouře smíchu, protože 
scénku kromě profesionálních 
hereckých výkonů a náročné 
výpravy ozdobilo i trefně zlo-
myslné kouzlo náhody. Vlčata 
na závěr prvého bloku vystou-
pila s pohádkou O loupežníku 
Štiplístkovi. Po přestávce přišly 
na řadu skautky, které si pro 
své vystoupení zvolily klasický 
večerníček: Jak chtěl Trauten-
berk sojčí peříčko, i skauti, kteří 

ukázali zaručeně pravdivou historii o Kryštofu 
Kolumbovi. Naši vedoucí se představili s no-
vým příběhem Sherlocka Holmese o krádeži 
skautské lilie. Bohatý sled scének zakončila 
pantomima Bill aneb Němý western. 

Čas mezi jednotlivými výstupy vyplňovaly 
prezentace fotografií z celoročních akcí a hlav-
ně letních táborů. Pavel Šťastný například 
představil projekt Skautské století, který souvisí 
s oslavami 100 let existence skautingu v čes-

kých zemích, a Ondřej Machálek zase pozval 
přítomné na 9. ročník nočního vzpomínkového 
pochodu Clay-Eva. 

Vyvrcholením podvečera byl ovšem až 
příchod svatého Mikuláše doprovázeného an-
dělem a čerty. Mikuláš se hned zpočátku při-
znal, že také býval v mládí skautem, a po každé 
družince, než jí odevzdal drobné dárky, chtěl, 
aby mu předvedla nějaký ten oddílový nebo dru-
žinový pokřik. Než si družiny rozdělily to, co jim 

Mikuláš nadělil, byli přítomní 
z řad rodičů a příznivců po-
zváni k malému občerstvení. 
Pokud můžeme soudit z jejich 
úsměvů, předvedený program 
se jim líbil.

Na závěr chceme podě-
kovat Městskému kulturnímu 
středisku Holešov za poskyt-
nutí prostor Kinoklubu v kině 
Svět a tvůrcům rautu za zajiš-
těné občerstvení. V neposled-
ní řadě pak děkujeme rodičům 
a všem našim podporovatelům 
za celoroční přízeň. Za Junák 
- Svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Holešov pak pře-
jeme všem lidem dobré vůle 
klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2012 mnoho 
dobrého.

MM
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KINORECENZE

CD HIT

KNIŽNÍ TIP
JAN SVITÁK: ČERTOVO KOPYTO
(aneb Tváří v tvář svému strachu, smrti 
i samotnému peklu)
Strýc Karel byl pro Olivera záhadou sám 
o sobě, a když tajemstvím opředený ži-
vot skončí, nic nebude jako dřív. Oliver 
a jeho nejlepší kamarádka Ema musí 
trávit prázdniny v domě, ve kterém Ka-
rel zemřel. A hned první noc se začnou 
dít divné věci! Kdo jim doručuje dopisy 
do zamčeného pokoje? Jaká překva-
pení ukrývají zamčené dveře, kterých je 
v domě víc než dost? Na čem Karel celý 
život tajně pracoval a proč vlastně ze-
mřel? Otázek je víc než odpovědí a času 
zoufale málo.
Napínavý příběh prastaré legendy, jed-
noho useknutého kopyta, čerta, který se 
rozhodl ovládnout svět, a dvou dětí, které 
mu v tom musí stůj co stůj zabránit.
Knihu vydává mladý autor Jan Sviták 
u svého nakladatelství Jan  Sviták - Jed-
ním dechem.

(red)

Obálka Svitákovy knihy, která vychází 
v reedici.

Takřka padesátistránkovou publikaci se-
stavenou z historických pohlednic Sv. Hostýna 
a zajímavým povídáním z pera Karla Bartoška 
vydalo v minulých dnech - a jak jinak než v edici 
Knihovnička Holešovska - město Holešov. 

Autor textu je současně i editorem, který 
dal dohromady slušné množství dnes už histo-
rických pohlednic a fotografií, které pochází ze 
sbírky manželů Leopolda a Emilie Liškových. 
„Tentokrát jsme se kromě prezentování nejza-
jímavějších pohlednic z Liškovy sbírky pokusili 
publikaci opatřit i zevrubnými informacemi vzta-
hujícími se zejména k historii, k legendám vá-
zajícím se ke Sv. Hostýnu a údaji o památkách, 
které na Hostýně stojí či stály a jsou zachyceny 
na představovaných pohlednicích,“ píše v úvo-
du atraktivní publikace Karel Bartošek. 

Brožuru lze možno koupit jak ve vybraných 
trafikách v Holešově, tak v informačním centru 
nejen v Holešově, ale třeba i v Bystřici pod 
Hostýnem.

RR

SVATÝ HOSTÝN FOTOGRAFIÍ 
A SLOVEM/HISTORICKÉ 

POHLEDNICE SV. HOSTÝNA

Populární britský komik Rowan Atkinson 
představil světu dvě postavy, které se již stihly 
stát kultovními. V první řadě je to samozřejmě 
Mr. Bean, kterého proslavil v seriálu krátkých 
skečů a později také přivedl na filmové plátno 
v „Prázdninách pana Beana“. Jeho přitroublé-
ho nešiku si už stihlo zamilovat pár generací 
diváků. Navzdory faktu, že postavou k pomi-
lování rozhodně není. Je to nejen koncentrát 
lidské sebestřednosti, samolibosti, nepřejíc-
nosti a sobeckosti, ale i značně vychytralé po-
ťouchlosti a zlomyslnosti. Prostě nevychovaný 
škodolibý fracek. 

Čas ovšem běží stejně rychle nám, oby-
čejným smrtelníkům, i filmovým hvězdám. 
Vzhledem k přibývajícímu věku začal Rowan 
Atkinson zjišťovat, že mu ve škatulce Mr. Beana 
začíná být těsno a nepříjemně. Sám k tomu 
řekl: „Mr. Beana diváci milují a odpouštějí mu 
jeho lumpárny a naschvály především proto, 
že je to vlastně přerostlé děcko. Tato sku-
tečnost se ale těžko srovnává se stárnutím. 
Představa Mr. Beana jako postaršího chlápka 
s prošedivělými vlasy je přinejmenším trapná.“  
Světlo světa tak spatřil další nešika z „Atkin-
sonovy dílny“: Johnny English, agent britské 
tajné služby M 17. A teď se tedy vrací. Osm let 
od vzniku první špionážní komedie s prostým 
názvem „Johnny English“ pod hlavičkou firmy 
Working Title. S postavou Mr. Beana pojí agenta 
Englishe sebevědomí, které je vzhledem k to-
tální nešikovnosti opět velmi neoprávněné až 
nehorázné. Právě z kontrastu mezi agentovou 
suverenitou a katastrofálními důsledky jeho 
potrhlého chování pramení největší část vtipů 
filmu. Atkinson se samozřejmě nemůže úplně 
vyhnout některým konkrétním gagům, které 
fanoušci dobře znají už z Beanových epizod. 

Herec při nich opětovně dokazuje svou 
schopnost výborného načasování. Samo sebou 
uplatňuje i v roli agenta „beanovská“ gesta 

Johnny English se vrací a s ním i pořádná 
porce dobré zábavy 

Faktem je, že mne už zpěvačka Gabri-
ela Gunčíková přesvědčila v soutěži Česko 
Slovenská SuperStar, kde podávala po celou 
dobu klání obdivuhodné výkony a patřila k nej-
lepším. Proto jsem byl zvědavý, v jakém duchu 
se ponese její debutové CD Dvojí tvář, které 
vychází přibližně půl roku po skončení zmíněné 
talentové soutěže. 

A mám-li album hodnotit podle dvou třech 
poslechů, pak musím přiznat, že mě zcela 
pohltilo a dostalo - tudíž velice zaujalo. Nálady  

a rytmy se sice střídají, avšak celá hudební 
nálož je jakoby z jednoho kusu, nic tu není 
navíc nebo zbytečné. Dokonce i texty jsou 
přímočaře úderné a svým způsobem mohou ko-
respondovat se slovníkem dnešní osmnáctileté 
holky. Velkou devízou této zpěvačky je však její 
nezaměnitelný rockový chraplák, který je však 
schopen i mnohem jemnějších a něžnějších od-
stínů ve zpěvu a výrazu. Tím pádem je schopna 
zazpívat nejen dunivou rockovou skladbu, ale 
stejně tak sugestivní baladu. To je právě ta její 

Zářivý CD debut Gabriely Gunčíkové
„dvojí tvář“, kte-
rou mohla před-
vést už v rámci 
soutěže. 

Album ob-
sahuje kromě 
p ů s o b i v ý c h 
novinek a zpě-
vaččiných ob-
líbených hitů 
od Iron Made-
in či Valentine 
i písně, s nimiž 
Gabriela Gun-
číková zabodovala u publika už v předcházejí-
cích měsících (Send Me an Angel nebo Země 
vzdálená, kterou po Kamilu Střihavkovi tak 
skvěle přezpívala). 

Na bookletu zpěvačka děkuje spoustě 
lidem, kteří ji dovedli k tomuto povedenému 
albu - tedy nejen doprovodné kapele Meryland 
a mnoha dalším, ale také třeba Gymnáziu La-
dislava Jaroše v Holešově, které tak může být 
na svou studentku jen hrdé…

Robert Rohál

Komik Rowan Atkinson

a mimiku. To ale divák podvědomě očekává 
a kdyby se mu jich nedostalo, byl by zkla-
maný. Celkově se ale dá říci, že se Atkinson 
v postavě Englishe až překvapivě dokázal 
ukáznit a drží se poměrně dost stranou svých 
obvyklých žertíků. Soustředí se spíše na zpa-
rodování bondovské legendy (příznačné jsou 
v tomto smyslu již úvodní titulky) a potažmo 
špionážního filmového žánru. To se projevuje 
hojným využíváním nejrůznějších technických 
pomůcek agentova arzenálu, které mu občas 
pomáhají (velevtipná sekvence s třírychlost-
ním vozíkem), většinou ho ale ztrapňují (vý-
suvná židle, měnič hlasu aj.). Snímek rovněž 
nabízí slušnou porci akce a bojových scén.  
Začátek filmu tomu ovšem zatím nijak ne-
nasvědčuje. Agenta zastihuje v meditacích 
mezi tibetskými mnichy. Je ovšem jasné, že 
je jen otázkou času, kdy bude English po-
volán k výkonu služby, aby mohl na větším 
prostoru, neomezován zdmi kláštera, rozehrát 
své šílené eskapády. Záhy je proto odvolán 
do Londýna, aby zabránil vraždě čínského 
premiéra. Kolotoč velkolepé akce kombinova-
né s humornými sekvencemi tak může začít... 
Koktejl namíchaný osobně panem Atkinsonem 
můžeme klidně protřepat, nemíchat a požít. Je 
složený z výborných ingrediencí a připravený 
s péčí, láskou, originálním přístupem a potřeb-
ným nadhledem. 

Marie Drechslerová

Obal debutového CD
Gabriely Gunčíkové.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Preventivní program pro holešovské gymnazisty

Sport do parku určitě patří, 
i historicky tam má opodstatnění. 
Ale všechny sporty provozované 
v parku by měly být pod širým ne-
bem a v přímé návaznosti na park. 
To se vylučuje s úmyslem postavit 
tam halu velkých rozměrů, nere-
spektující okolí. Taková hala může 
stát kdekoliv u cesty, v průmyslové 
zóně, ale hlavně ne v parku, protože 
takováto průmyslová hala nepotře-
buje krásnou kulisu parku, ta se 
od něj přímo distancuje. Dnes se 
i v NHL vrací k hraní hokeje na ryb-
níce a ve spoustě měst se vytvá-
ří kluziště pod otevřeným nebem 
v kulisách města. Ano - udělejme 
Americký park centrem sportování, 
vraťme do něj život, udělejme z něj 

Několik myšlenek k revitalizaci Amerického parku
místo, kde se budou setkávat všech-
ny generace. Lidé sportující uvnitř 
haly park neoživí. Větší množství 
venkovních aktivit, například písko-
viště, prolézačky, lanové centrum, 
in-line bruslení, místo na piknik, al-
tán na relaxaci, šachy, venkovní ví-
ceúčelové sportoviště v prostorách 
stávajících a podobně, včetně pro-
cházek v parku. Tyto aktivity určitě 
do parku vnesou daleko více života 
a bude to rovněž levnější (město 
odhadem ušetří až 50 miliónů). 

Ještě něco k zamyšlení nad 
záměrem vedení města Holešo-
va. Myslím si, že bude velký pro-
blém s nárůstem dopravy a nároky 
na parkování v ulici Bezručova, již 
dnes zde situace není příznivá. Pří-

jezdová komunikace k hale je pro 
předpokládané množství aut s ná-
vštěvníky nevyhovující. Rovněž tak 
je absolutně nevyhovující pro příjezd 
stavební techniky. Jediný možný 
přístup se mi jeví přes celý park 
stávající komunikací u železničního 
přejezdu. Rozměry haly svým měřít-
kem přesahují dost razantně okolní 
zástavbu. Bude to dosti viditelný 
zásah do parku a okolí. Zvážil bych 
také velikost a nutnost ledové plochy 
pro Holešov, když v krátké dojezdo-
vé vzdálenosti máme tři zimní stadi-
ony pro veřejnost (Kroměříž, Přerov, 
Zlín) a jestli to nebude mít značný 
vliv na počet návštěvníků, jelikož 
je to finančně velmi náročné i pro 
daná města. To jsou zásadní problé-

my a ty jsem si odvodil jen z jedné 
publikované situace, která člověku 
mimo obor skoro nic neřekne. Proto 
by bylo dobré občany informovat 
a ukázat jim dopad na okolí, hmo-
tové studie, vizualizace a hlavně 
zákresy do fotografie, aby si o tom 
mohli udělat reálnou představu. 
Na základě tohoto všeho bych zvážil 
a zpracoval novou celkovou koncep-
ci revitalizace, protože si myslím, 
že stávající projekt je nevyhovující. 
Veřejný prostor (stav parku, ulic, 
městského mobiliáře, náměstí atd.) 
je obrazem města. Zapomínáme 
také na to, že v Americkém parku 
jsou uloženy ostatky vojáků a je to 
svým způsobem pietní místo.

Josef Mrázek

Preventivní program Gymná-
zia Ladislava Jaroše Holešov má 
v letošním školním roce název „Po-
máhat znamená poznávat“. V rámci 
tohoto programu se žáci jednotlivých 
tříd seznamují formou exkurzí, před-
nášek a besed s prostředím různých 
sociálních či věkových skupin.

Ve čtvrtek 10. listopadu pro-
běhla na gymnáziu první přednáš-
ka - vedoucí Obvodního oddělení 
Policie ČR v Holešově npor. Bc. 
Jan Novák si připravil pro třídu 
kvarta prezentaci témat týkajících 
se protidrogové výchovy u dětí 
a mládeže, dále byla probírána 
problematika tolik dnes aktuální 
pro tuto věkovou skupinu dětí - 
problematika šikany a kyberšikany. 
Přednáška je pokračováním spolu-
práce s Policií ČR, v jejímž rámci 
se realizují pro žáky gymnázia 
teoretické prezentace i praktické 
ukázky činnosti policie.

Další beseda se konala v pon-
dělí 21. listopadu, kdy žáci 1. roční-
ků diskutovali se zástupcem Kon-
taktního centra Plus Radovanem 
Klabalem na téma Grogy z drogy. 

Žáci získali poznatky o legálních 
a nelegálních drogách, jednotli-
vých typech, účincích a rizicích 
jejich užívání, zabývali se otáz-
kou psychické a fyzické závislosti 

a dalšími riziky spojenými s užívá-
ním návykových látek.

Poslední beseda proběhla prv-
ního prosince a byla určena třídám 
sekunda, tercie a kvarta osmiletého 
studia, které si vyslechly prezenta-
ci Ing. nstržm. Barbory Balášové 
z PIS Krajského ředitelství Policie 
Zlínského kraje na téma Právní 
vědomí, šikana a kyberšikana 
v dnešní době; daná problematika 
byla žákům vysvětlena na konkrét-
ních případech z policejní praxe. 
Současně s teoretickými přednáš-
kami probíhají i exkurze - v říjnu se 
gymnazisté seznámili s prostředím 
holešovského centra pro seniory, 
další cesta za poznáním zavedla 
žáky 3. ročníků a septimy do polské 
Osvětimi.

Mgr. Svatava Ságnerová
školní metodik prevence

Gymnázium Ladislava Jaroše 
Holešov

Na gymnáziu přednášejí pravidelně i příslušníci Policie České republiky.

Sedmý výsadkový pluk zvláštního určení  Holešov  
se smutkem ohlašuje, že ... ještě neoschla slza euforie 
nad rozevlátou zástavou NÁSTUPU 27. 08. 2011 a již 
pluk postihla ztráta. Odešel další z respektovaných 
důstojníků štábu 7. výsadkového pluku - pan pod-
plukovník ve výslužbě plk. Ing. Jaroslav Janků. Jeho 
jméno je spojeno s představou rovného, náročného 
a vojenského řemesla znalého důstojníka. Stojíme mu 
my, příslušníci pluku, čestnou stráž se ZÁSTAVOU 

a pamětní medailí Klubu výsadkových veteránů Holešov 1957-1969 s čís-
lem 006. Čest památce ČLOVĚKU a jeho řemeslu ZPRAVODAJCE.

KVV Holešov

Vzpomínka Vánoční dárek

Dne 6. prosince 2011 uspořádaly děti Mateřské školy v Masaryko-
vě ulici besídku pro rodiče na téma čertovská svatba. Celý den byl ve 
znamení čertů a pekelných úkolů. Foto Milan Jonák

Daruji štěňata, stáří 3 měsíce - očkovaná. Rodiče: fena - belgický ovčák, 
pes - německý ovčák. KONTAKT: tel. 573 393 194, mob. 602 507 993, 
mob. 602 532 467.

Pozvánka
na Vánoční volejbalový turnaj 
smíšených družstev Holešov

pod záštitou poslance Josefa Smýkala a zastupitelky města 
Holešova Mgr. Svatavy Ságnerové

Turnaj se uskuteční v neděli dne 18. 12. 2011 ve sportovní hale 
1. Základní školy Holešov

Oficiální zahájení turnaje: 8:45 hod. 
Přihlášky posílejte na jan-kolacek@centrum.cz.

Srdečně Vás zve Jan Koláček a kolektiv pořadatelů



19

hole‰ovsko 23/2011www.holesov.cz

Zatímco konec letošního roku tráví zpívající skladatel Michal David 
na společném turné s Helenou Vondráčkovou (v Košicích na ně přišlo 
bezmála deset tisíc lidí, devítitisícová hala v Bratislavě byla také vypro-
daná a nejinak je to i s pražskou Lucernou, kde oba umělci vystoupí 18. 
prosince), v Holešově se Michal David představí začátkem příštího roku 
sólově. Se svými největšími hity vystoupí v rámci IV. Reprezentačního 

Hitmaker Michal David zazpívá v lednu 2012 v Holešově

plesu města Holešov, který proběhne v sobotu 21. ledna v sálech ho-
lešovského zámku. 

Vstupenky na tento ples, kde ještě k tanci a poslechu zahrají Show-
band Pavla Březiny, cimbálovka Linda a DJ Čapson, jsou v tradičním 
předprodeji.

Robert Rohál  

POZVÁNKA
na „Vánoční pohlazení“

Úterý 13. 12. 2011 od 16.00 hodin 
v tělocvičně TYMY

Vánoční nadílka pro děti zájmových útvarů, 
vystoupení kroužků.

Těšíme se na setkání s Vámi - pracovníci SVČ

Tancování 
a cvičení 

s Jasminou 
v TYMY - Všetuly 

Orientální tance každé 
pondělí:  

19.15 hod. mírně pokročilé 
20.15 hod. pokročilé

Taneční Zumba 
fitness 
každý čtvrtek: 

19.00 hod. pokročilé 
20.00 hod. Zumba Basic 

- pro začátečnice 
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Thesaurus Hollesoviensis aneb Jak mohla vypadat budova 
Spořitelny města Holešova - 8. díl

SERIÁL

Další velmi zajímavý předmět, který je 
umístěn v Městském muzeu a který se nám do-
choval až do dnešních dnů, je spjat s dějinami 
Spořitelny města Holešova. Než se dostaneme 
blíže k popisu našeho předmětu, je nutné si 
krátce připomenout historické události.

Spořitelna města Holešova byla založena 
1. srpna 1894 a díky svému dobrému vede-
ní se vypracovala na největší peněžní ústav 
v tehdejším holešovském okrese. Spořitelna 
od počátku svého založení sídlila v budově 
městské radnice v 1. patře (dnes dům č. p. 11 
na náměstí Dr. E. Beneše s průchodem na ná-
městí Sv. Anny). Od roku 1926 však musela za-
čít řešit místo svého nového působiště, protože 
pronajaté místnosti na radnici nestačily jejímu 
růstu a také město žádalo uvolnění prostor pro 
vlastní potřebu.

Velmi vhodným místem pro stavbu nové 
spořitelní budovy se stal pozemek, na kterém 
byla zčásti postavena budova bývalé panské 
palírny. Tento objekt spolu s přilehlou zahra-
dou byl ve vlastnictví hraběte Rudolfa Wrbny 
a vedení spořitelny jej koupilo ve dvou fázích, 
přesněji v roce 1928 a 1932 (celková kupní 
cena 372 000 Kč). Se stavbou samotné budovy 
se však mohlo začít až v roce 1936. Časová 
prodleva byla zapříčiněna nedodržením slibu 
hraběte při podpisu obou kupních smluv, že 
dluhy váznoucí v pozemkové knize na těchto 
objektech budou brzy splaceny. Ředitelství 

spořitelny nakonec dalo 
celý případ k soudu, kte-
rý přikázal hraběti provést 
depuraci břemen. Spor 
skončil 7. února 1936, kdy 
hrabě složil dlužnou anuitu 
ve výši 200 000 Kč u Hypo-
teční a zemědělské banky 
moravské v Brně, u kte-
ré zmiňovaný dluh vázl. 
Banka brzy nato propus-
tila spořitelní nemovitosti 
ze zástavy.

Vedení Spořitelny 
města Holešova přes-
to započalo s přípravou 
na stavbu už v roce 1931 
v domnění, že dluh bude 
v brzké době splacen. 
Pražský projekční ateli-
ér Freiwald-Böhm nabídl 
spořitelně své služby (firma 
prováděla projekty význačných veřejných budov 
- zejména spořitelen a záložen po celém Čes-
koslovensku). Dle referencí jiných peněžních 
ústavů a dobré pověsti této firmy začalo vedení 
spořitelny s architektem Jindřichem Freiwaldem 
na podobě spořitelní budovy spolupracovat. Ře-
ditelství v čele s Rudolfem Janovským po doho-
dě s městskou radou rozhodlo, že stavba bude 
sloužit nejen účelům spořitelny, ale i kulturním 
a společenským potřebám obyvatel města. 
Pražská firma dle požadavků vypracovala plány 
každého patra a na ukázku zaslala spořitelně 
model budoucí podoby novostavby. 

Konečně obraťme 
pozornost k našemu 
dnešnímu předmětu, 
kterým je právě maketa 
nové spořitelní budovy 
vyhotovená v měřítku 
1:100. Tato vizualizace 
byla zaslána spořitelně 
na podzim roku 1932. 
Jedná se v dnešní době 
o velmi vzácný historic-
ký materiál, který uka-
zuje, jak mohla vypa-
dat budova spořitelny. 
Jednalo se o masivní 
dvoupatrovou budovu 
o délce cca 50 m ori-
entovanou svou délkou 
směrem k zámku. Nad 
hlavním vstupem byl 
plánován balkón se 
čtyřmi sochami (na ma-
ketě se nedochovaly). 
V přízemí měly být 
umístěny místnosti pro 
potřeby spořitelny - 
za hlavními dveřmi se 
měl nacházet vestibul, 
dvorana pro obecen-
stvo a ve stejné linii 
vzadu trezor, po levé 
straně od hlavního vstu-
pu následovala postup-
ně za sebou zasedací 
síň, ředitelna a hlavní 
úřadovny. Po schodišti, 
projektovaném napravo 
za hlavním vstupem, se 
návštěvník mohl dostat 
do prvního patra bu-

Na snímku první, bohužel nerealizovaný model spořitelny. 
O komplikovaných osudech tohoto návrhu více v článku.

dovy, ve kterém bylo plánováno umístit veřej-
nou knihovnu, čítárnu a nepolitickým kulturním 
spolkům měl být vyhrazen přednáškový sál pro 
asi 150 osob spolu se šatnou a klubovní míst-
ností. Sál měl zároveň sloužit i jako zasedací 
síň městského zastupitelstva a pro případné 
nepolitické oslavy. Prostory druhého patra bu-
dovy měly být určeny pro potřeby městského 
muzea, které doposud nemělo vyhovující pod-
mínky pro svou existenci. Z toho důvodu měla 
být nová spořitelní budova dvoupatrová, aby 
v jejím horním patře mohlo vzniknout muze-
um, o jehož existenci celý život usiloval ředitel 
spořitelny a také nadšený vlastivědný pracov-
ník Rudolf Janovský. V zadní části budovy pak 
mělo být vybudováno pět bytů různých velikostí. 

Dle výše popsaných představ měla vznik-
nout na svou dobu multifunkční stavba s četným 
využitím jak pro spořitelní účely, tak i širokou 
veřejnost. Sled událostí způsobil, že se vše 
vyvinulo jiným směrem, než jak se původně 
plánovalo. V tomto období se u nás začaly 
projevovat dopady světové hospodářské kri-
ze, proto si spořitelna nemohla dovolit rozjet 
takovou investici, navíc stále nebyly propuštěny 
spořitelnou zakoupené nemovitosti ze zástavy 
a také Státní památkový úřad v Brně požado-
val radikální změnu plánů. Hlavně protestoval 
proti výškovému řešení budovy a požadoval její 
podstatné zredukování, aby se zabránilo soutě-
žení novostavby s farním kostelem a zámkem. 
Snížení novostavby znamenalo zmaření nadě-
jí Janovského na vznik muzejních místností. 
Vzniklá komplikovaná situace nakonec zhatila 
všechny dosavadní plány. 

Spořitelna započala se stavbou své spoři-
telní budovy dle úplně nových projektů až v roce 
1936 a slavnostní otevření se konalo 8. prosince 
1937. To už je ovšem jiná kapitola v dějinách 
tohoto peněžního ústavu a o tom snad někdy 
příště. Dodnes můžeme stavbu nové spořitelní 
budovy obdivovat, když se u kruhového objezdu 
v centru města podíváme směrem k holešov-
skému zámku. Na základě dochované makety si 
můžeme dnes velmi dobře udělat představu, jak 
by tento prostor vypadal, kdyby se vše odehrálo 
bez jakýchkoliv komplikací a dějinných zvratů.

Pro článek byly použity hlavně archivní 
materiály dochované v SOkA v Kroměříži, fond 
Spořitelna města Holešova, inv. č. 30-33.

Bc. Radka Pilařová
a za Městské muzeum a galerii v Holešově 

Mgr. Ondřej Machálek
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ROZHOVOR

Čertovo kopyto je název knihy, která vy-
chází v reedici a kterou napsal holešovský 
autor Jan Sviták (ročník 1983). Podle informací 
na zadním přebalu této knihy je milovníkem dob-
rých konců, temných příběhů a světlých zítřků. 
Psaní je prý jeho velká vášeň, což dokazují jeho 
autorské aktivity i tvůrčí plány. 

Vyšla vám nová kniha, která se jmenuje 
Čertovo kopyto. Co byste k ní a o ní řekl?

Čertovo kopyto je strašidelná kniha pro 
děti. Zároveň je to takové moje ohlédnutí za dět-
stvím. Když jsem ji psal, hodně jsem vzpomínal, 
co se mi v dětství líbilo, co jsem zažil a jaká 
dobrodružství bych chtěl zažít. Odjakživa jsem 
hodně četl, tak jsem spekuloval o tom, co jsem 

v literatuře preferoval v dětství, a zjistil jsem, 
že to bylo dobrodružství, napětí, vtip a tajem-
no. Tak jsem se po té stopě pustil a vzniklo 
Čertovo kopyto. Napsal jsem ho v roce 2007, 
ale vyšlo až v roce 2010. Za rok se kniha vy-
prodala, ale poptávka neutichla. Zároveň jsem 
měl na Čertovo kopyto domluvené autorské 
čtení v několika knihovnách a nemohl jsem tam 
přijet bez knih. Tak 
jsme Čertovo kopyto 
vydali znovu. 

Vydal jste si ji 
sám. Kde všude se 
bude prodávat?

I když se dají mé 
knihy koupit v běžné 
distribuční síti, sna-
žím se zajistit většinu 
prodeje po vlastních 
osách. Mám webové 
stránky www.jansvi-
tak.cz, kde jsou knihy 
k prodeji. V tuto chvíli se soustředíme na pro-
pagaci mých knih a mé osoby jako autora. 
Jako nejefektivnější se nám zatím osvědčilo 
autorské čtení, které právě realizujeme v řadě 
škol a knihoven. Hledáme pořád další cesty, 
zkoušeli jsme Facebook, letáčky, reklamu v mé-
diích...  Sledujeme efektivitu jednotlivých věcí. 
Ale jsme stále více méně na začátku toho, co 
jsme si naplánovali. 

Čertovo kopyto ale není vaše první dílo. 
Co vám vyšlo předtím?

V loňském roce vyšlo Čertovo kopyto a asi 
o půl roku později Pekelný advent, což je kniha 
lehce navazující na předchozí titul. Vznikla 
vlastně na popud čtenářů Čertova kopyta, dětí, 
kterým se kniha líbila a chtěli prožít další dob-
rodružství s Oliverem a Emou, což jsou hlavní 
hrdinové obou knih. V obou případech se musí 
postavit tváří v tvář čertovi, v Čertově kopytu 

Inspiraci si beru úplně všude okolo sebe, říká mladý 
a ambiciózní spisovatel Jan Sviták

Oba jsme vstali současně a hned jsme se podívali na okno. Kniha tam pořád byla. I dveře 
byly zavřené, takže jsme byli v noci sami. Nevím jak Ema, ale já jsem si oddechl. Začali jsme 
se kopat z peřin a obouvat si boty. Ema se natáhla na stůl pro brýle a hned strnula, jako by 
dostala ránu elektrickým proudem.

Na stole ležel další dopis. Vyskočili jsme na nohy. 
Jste v pěkném průšvihu! Stálo v něm, ani o čárku víc. Papír i písmo byly stejné jako 

na tom včerejším. Ema to porovnala. Já jsem mezitím zkusil dveře. Stále byly zamčené a klíč 
byl v zámku z naší strany.

„To není možné, Olivere,“ řekla Ema a pořád zírala na dopis. „Nikdo se sem nemohl dostat! 
Tak kde se tady vzal? Babička to nebyla, to už je jisté.“ 

„Ale nějak se sem dostal,“ řekl jsem a určitě jsem měl pravdu. Nějak jo, ale jak? Nedávalo 
to smysl. „Myslím, že je v tom ten zrzavý kluk. Ten nám včera říkal totéž. Ale nevím, jak by 
sem ten dopis dostal.“

„Možná stejně, jako když včera zmizel,“ řekla Ema. „Každopádně to potvrzuje moji teorii 
o tom, že lidi můžou zmizet a objevit se na jiném místě.“

(Ukázka z knihy Čertovo kopyto)

proti jednomu, v Pekelném adventu proti 
celému peklu. Na obě knihy mám od dětí 
i dospělých velmi pozitivní reakce. Dokon-
ce mi psala dívenka, která knihy nečetla 
a po přečtení ČK si šla vyřídit průkazku 
do knihovny. A to mě moc potěšilo.

Letos jsem vydal knihu pro dospělé. 
Jmenuje se Stará bolest a je na svě-
tě něco přes měsíc. Je to hodně drsná 
kniha, kterou ocení hlavně čtenáři ho-
roru a thrilleru. Ale nese si nějaké čisté 
a světlé poselství. V tuto chvíli je to má 
nejvyšší karta, cítím s tou knihou velkou 
spokojenost. Hodně se mi líbí, jak se mi 
podařila napsat.

Co  vás  vlastně  nutí,  respektive 
inspiruje či motivuje k psaní?

Psát mě prostě baví. Když nastane 
hluché období, kdy nic netvořím, pociťuji 
jakýsi neklid. Inspiraci si beru úplně všude 
okolo sebe. Prostě jdu, něco zaslechnu, 
na něco se zadívám a už se mi to v hlavě 
spojuje. Je to prostě skvělá věc, kdy se 
můžu vyjádřit, a vytvořit tak příběh, který 
později třeba potěší někoho jiného - čte-
náře. Psal jsem od chvíle, kdy jsem se 
to ve škole naučil, teď to konečně nese 
ovoce. 

Psaní  je  jen  váš  koníček  -  ane-
bo  živobytí?  Jaká  je  vaše  původní 
profese?

V tuto chvíli dáváme s manželkou veškerý 
pracovní čas právě do knih. Jsem vlastně teď 
spisovatel, nakladatel, propagátor a distributor. 
Je toho hodně, ale musím říct, že mi to vyhovu-
je. Jinak jsem se několik let zabýval dekorativní 
malbou a lektorskou činností. 

Jste velmi mladý, a proto by mne zají-
malo, jaké jsou vaše další plány -  v životě 
i tvorbě?

Co se psaní týče, chtěl bych napsat skvělý 
horor, napínavou detektivku, strhující historický 

thriller a obrázkovu knihu plnou rýmů pro mladší 
děti. Je toho spousta. Také chci zkusit, kolik 
jsem toho schopen napsat na jeden zátah, beze 
spánku. Na to jsem obzvlášť zvědavý. Chci 
oslovovat nové čtenáře a dostat se do stabilního 
autorského tempa. Zatím se mi daří.

Kromě psaní chci maximum času věno-
vat své rodině, své dceři Violce, ze které chci 
vychovat průbojného, spravedlivého člověka. 
Také bych se chtěl poohlédnout po světě, láká 
mě vidět vysoké hory nebo širé oceány. A pak 
o nich napsat knihu...

 Ptal se Robert Rohál

Spisovatel Jan Sviták během autorského čtení.

Ropucha 
na stromě

Na zajímavý přírodní úkaz mě 
upozornil kamarád, který má zřej-
mě oči na svém místě. Díky tomu si 
všiml „ropuchy“ přisáté k jednomu 
ze stromů v našem krásném zá-
meckém parku. A jak mi jistě dáte 
za pravdu, to nešlo nevyfotit.

Text a foto Robert Rohál
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Josef Drásal je dodnes prav-
děpodobně nejvyšším Čechem. 
Muž, kterému byl dopřán jen krátký 
pobyt na tomto světě, měřil v osm-
nácti letech 242 centimetrů a vážil 
186 kilogramů. Obr s dobráckým 
srdcem a obrovskou silou se se-
tkal s Napoleonem i německým 
císařem Vilémem II. Spí svůj věčný 
sen v Holešově.

Josef Drásal se narodil 4. čer-
vence 1841 v Chromči na Šum-
persku jako třetí ze šesti dětí. 
Vzrůstem se už v útlém věku lišil 
od svých vrstevníků a stejně tak 
vynikal neobyčejnou silou. 

Místní školu vychodil ve 12 
letech, ale dobrým žákem nebyl, 
nenaučil se pořádně číst ani psát. 
Abnormální růstový vývoj měl zřej-
mě vliv na rozvoj jeho inteligence. 
Po odchodu ze školy nastoupil 
Josef jako pacholek a nádeník 
ve dvoře v Chromči a poslé-
ze na panství hraběte Žerotína 
v Bludově, kde pracoval jako kočí. 
Z té doby se traduje řada neuvě-
řitelných historek o jeho obrovské 
síle. Dokázal pěstí porazit vola, 
sám zvedl naložený žebřiňák. 

I když byl kostnatý, jeho tě-
lesná schránka si denně žádala 
obrovské porce jídla. Brambory 
vařil v pařáku pro vepře, protože 

Hanácký obr Drásal se znal i s Napoleonem

16. prosince 2011 uplyne 125 let od úmrtí Jana Drásala

nebyl k mání tak velký hrnec, kte-
rý by mu stačil. Mírný a dobrácký 
Josef se kvůli své výšce vyhnul 
i vojenské službě, za svůj vzhled 
se ale velmi styděl. 

Změna v životě Josefa Drása-
la nastala ve chvíli, kdy se setkal 
s holešovským hostinským Jano-
chem, který ho přesvědčil, aby vy-
stupoval na veřejnosti. Za dvacet 
let pak procestoval Evropu, před-
váděl se v Rakousku, Německu, 
Francii, Anglii, Rusku, Turecku. Vy-
stupoval zásadně v hanáckém kroji 
a pro větší efekt jej doprovázela lili-
putka, měřící něco málo přes metr. 

Byl představen císaři Napoleonovi 
III. a vystupoval i v Berlíně před 
německým císařem Vilémem II.

Po skončení kočovného ži-
vota se Josef usadil v Holešově, 
v domě, který si nechal přizpůsobit. 
Žil v něm sám, protože na ženy 
neměl štěstí. Většina se jeho ob-
rovské postavy bála. 

Celý život nebyl Josef Drá-
sal u lékaře. Ve svých 45 letech 
onemocněl a jeho stav se 
rychle zhoršoval. Zemřel 
16. prosince 1886 na chr-
lení krve. Před jeho smrtí 
projevilo britské muzeum 
a Londýnská akademie 
zájem o jeho kostru. I přes 
lákavou finanční odměnu 
Drásal odmítl a v poslední 
vůli si vymínil pokoj po smr-
ti. Ten našel na hřbitově 
v Holešově.

Pozůstatky Josefa 
Drásala byly exhumová-
ny celkem třikrát, poprvé 
v roce 1922 kvůli staveb-
ním pracím na hřbitově. Při 
poslední exhumaci v roce 
1967 bylo provedeno 
i antropologické vyšetření 
v anatomickém ústavu Lé-
kařské fakulty Univerzity J. 
E. Purkyně v Brně. Ukázalo 
se, že Drásal trpěl vzácným 

onemocněním, které bylo příčinou 
jeho abnormálního vzrůstu i příči-
nou jeho předčasné smrti.

V několika moravských muze-
ích jsou uloženy některé z osobních 
věcí Josefa Drásala. Zachovala se 
i figurína v životní velikosti, která 
byla určena pro národopisnou vý-
stavu v Praze v roce 1895. 

Lenka Roháčková
www.novinky.cz

Vše začalo jednoho chladného únorového 
dne letošního roku. Ve vyhřáté zlínské kavárně 
Balkán expres jsme u sklenky červeného vína 
se svým bývalým spolupracovníkem a stále 
přítelem, spisovatelem Antonínem Bajajou, 
probírali naše nejnovější kulturní a umělecké 
zážitky. Toníka docela překvapilo, že se dobře 
znám s paní Norou Cífkovou-Novotnou, roz-
tomilou představitelkou role komtesy Horten-
zie ve filmu Babička, natočeném dle románu 
Boženy Němcové na počátku válečných let. 
Paní Nora letos oslavila ve velmi dobré fy-
zické kondici a mimořádné duševní čilosti již  
91. narozeniny. 

Ještě větší ale bylo moje překvapení, když 
mi kamarád sdělil, že jeho kolegyní v PEN 
klubu je paní Nataša Tánská, která v témže 
filmu ve svých jedenácti letech precizně zahrála 
Barunku, vnučku babičky.

Setkání s Natašou Tánskou, představitelkou filmové Barunky
Tuto novinku jsem si ne-

mohl nechat pro sebe a hned 
příští den jsem s ní po telefonu 
seznámil paní Cífkovou. Byla 
to pro ni po 71 letech od na-
táčení první informace o paní 
Nataše. S velkou radostí mě 
požádala o kontakt a obě si pak 
alespoň na dálku připomenu-
ly své pohnuté osudy. Já pak 
dostal za úkol paní Tánskou 
co nejdříve navštívit a předat jí 
historické i současné fotografie 
„komtesy“. 

To se mi podařilo teprve 
minulý měsíc, kdy jsem podle 
pokynů Antonína Bajaji nalezl 
poblíž Vyšehradu útulný a moderně zařízený 
domov pro seniory. Paní Nataša mě očekáva-

la s časopisy v ruce v ústavní 
knihovně. V jídelně jsem jí pak 
u vídeňské kávy musel vyprá-
vět něco o sobě i o stycích 
s rodinou paní Nory. Vzpomí-
nala i na natáčení Babičky, kdy 
jako ještě dítě s úctou vzhlížela 
ke své starší partnerce. Trochu 
ji mrzelo, že mnozí návštěvní-
ci domova si v minulosti na ni 
zpovzdálí ukazovali jako na  
Barunku, ale že jako spisovatel-
ku, za kterou se spíše považu-
je, ji zná málokdo. Milé setkání 
pro mne skončilo pozváním 
na jeho zopakování a vzkazem 
pro Antonína Bajaju, aby se co 

nejdříve také u ní v Praze objevil.
Petr Procházka

Paní Nataša Tánská dnes.

Nataša Tánská během setkání 
s Petrem Procházkou.

Nataša Tánská v jedné ze svých 
filmových rolí.

S Terezií Brzkovou 
ve filmu Babička.
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HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

Komplex sv. Anny v polovině 18. století
Zatímco jsme v jarních dílech tohoto seriálu 

pojednávali o sice již zmizelé, ale fotograficky 
zachycené tváři našeho města, tedy o objek-
tech, které se zachovaly alespoň do konce  
19. století a které si díky  dochované doku-
mentaci můžeme prohlédnout, dnes přinášíme 
lahůdku - výlet do starší historie našeho města, 
rekonstrukci, která ukazuje, jak vypadal areál 
kolem filiálního kostela sv. Anny ve druhé polo-
vině 18. století, v době, kdy sloužil jako klášter 
trinitářským mnichům. Stručně již několikrát 
uváděná fakta - na místě současného kostela 
byla od 15. století modlitebna - českobratrský 
sbor, kterou zde zřejmě nechali postavit tehdejší 
majitelé holešovského panství, páni ze Štern-
berka. V protějším renesančním domě (nyní 
tzv. Krutilův dům, č.p. 180 na nám. Sv. Anny) 
byla bratrská fara a  škola, poprvé zmiňovaná 
už roku 1524. Vlastní sbor měl zřejmě zhruba 
půdorys lodě nynějšího kostela, byl však pod-
statně nižší a nevíme, zda jeho věž, zmiňovaná 
v roce 1584, byla na místě věže dnešní. Zřejmě 
nebyl klenutý, měl plochý, dřevěný trámový 
strop. Po vyhnání Českých bratří z Holešova 
Ladislavem Popelem ml. z Lobkovic v roce 
1616 byl sbor přeměněn jen drobnými úpravami 
na katolický kostel sv. Anny, znovu vysvěcen 
a z bratrského domu - fary a školy - se stal  
jezuitský dům. Po odchodu jezuitů z Holešo-
va během stavovského povstání v roce 1619 
a po krátkém intermezzu jejich návratu mezi 
lety 1621 - 1626 starý kostel chátral (pouze 
o některých svátcích se zde konaly mše), a to 
až do doby uměnímilovného majitele holešov-
ského panství Františka Antonína z Rottalu.  Ten 
v roce 1742 začal s jeho rekonstrukcí - starý, 
v gotickém slohu postavený presbytář byl str-
žen a od základů byl vystavěn nový presbytář, 

loď starého koste-
la byla ponechána 
(pouze zdi byly zvý-
šeny podle záznamů 
o 4 sáhy - 7 m, ale 
to se podle součas-
ných výzkumů zdá 
hodně nadnesené, 
a vyztuženy novými 
pilíři) a loď ukonče-
na novým klenutým 
stropem. V průčelí 
byla pak postavena 
nová věž a pod lodí 
upravena ze starého 
bratrského sklípku 
krypta. Stavba byla 
dokončena roku 
1746. Hrabě Rottal 
uvažuje rovněž o zří-
zení mužského kláš-
tera v Holešově jako o vrcholu své donátorské 
činnosti. A volba padá na populární a oblíbený 
řád trinitářů (správně Řád Nejsvětější Troji-
ce pro vykupování zajatců). V roce 1747 zve 
do Holešova skupinu pěti trinitářských mnichů 
- kněží, zřejmě z kláštera v Zašové, kterým kos-

tel sv. Anny věnuje. Po levé (epištolní) straně 
presbyteria staví klášterní budovu (později zde 
bylo hejtmanství a nyní radioterapie, nám. F. X. 
Richtera č.p. 182). Mniši si ale stěžují na ne-
snesitelnou vlhkost a zimu v objektu, tak je F. 

A. Rottal dočasně ubytovává 
v přízemí holešovského zám-
ku a neprodleně pro ně staví 
po pravé (evangelní) straně 
presbytáře budovu novou (bý-
valý tzv. Volákův dům, nyní 
nám. F. X. Richtera č. p. 8.). 
Zde trinitáři žijí od roku 1750 
třicet dva let. V roce 1782 je 
jejich řád  jako jeden z žebra-
vých řádů  v rakouské monar-
chii reformami císaře Josefa 
zrušen. Holešovský klášter 
připadá tzv. Náboženskému 
fondu a od něj jej posléze ku-
pují zpět majitelé panství.

Podobu areálu trinitář-
ského kláštera po jeho zalo-
žení a během jeho existence 
zachycuje mimořádně zdařilá 
rekonstrukce badatele Ná-
rodního památkového ústavu 
v Kroměříží Mgr. Jana Ště-
tiny, který laskavě souhlasil 
s jejím publikováním. Tato re-
konstrukce vznikla na základě 
studia obrazových pramenů 
z té doby, stavebně-historické-
ho průzkumu kostela sv. Anny 
a obou přilehlých domů bě-
hem jejich rekonstrukce, kde 
se podařilo zachytit a identi-
fikovat průběhy jednotlivých 
druhů zdiva, římsy po původ-
ních střechách apod., ale také 
archeologických výzkumů 
na náměstí Sv. Anny, jedná 
se tedy o relativně velmi věrné 
a precizní zobrazení podoby, 

jak tato část Holešova vypadala zhruba ko-
lem roku 1750 - 1760, tedy v době, ze které 
neexistují žádné fotografie a dokonce ani ne 
podrobnější vyobrazení. Na první pohled vidí-
me, že vlastní kostel se do dnešních dob příliš 
nezměnil - jen tehdejší střecha byla poněkud 
složitější (mansardová) a nad kněžištěm byla 
malá vížka - sanktusník (podobná, jaká je do-
posud nad presbyteriem farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie). Protilehlý renesanční 
dům (Krutilův) je stejný jako nyní - a stejný jako 
byl zřejmě dvě stě let před zobrazenou dobou, 
prostě nejstarší dům v Holešově. Poněkud se 
změnily oba řádové domy - objekty kláštera. 
Zatímco nyní mají sedlovou střechu a relativně 
jednoduchou fasádu vč. jednoduché římsy, 
v době svého postavení měly střechu pultovou, 
tak typickou pro staré domy v barokním Hole-
šově (ostatně o tom si něco napíšeme příště) 
a bohatou atikovou římsu směrem k zámku, 
zdobenou snad sochami, snad kuželkami a ba-
rokními zdobnými komíny. Velmi zajímavý je 
malý objekt napravo od bývalého bratrského 
domu (nyní zhruba č. p. 181 - Strnadelův do-
mek) - vidíme vlastně gotický dvojdomek se 
štítovou stranou obrácenou do náměstí s dvo-
jitou stanovou střechou, zatímco jeho nynější 
nástupce má již typický hanácký půdorys se 
širší stranou souběžnou s uliční frontou. Areál 
vlastního kláštera a bratrský - Krutilův dům od-
dělovala od města mohutná zeď, procházející 
jakoby středem nynějšího náměstí Sv. Anny, 
jejíž základy jsou dodnes patrné pod dlažbou 
náměstí. Tato zeď zřejmě dokonale obklopovala 
celý areál trinitářského kláštera a zachoval se 
z ní zbytek s náznakem bašty - bastionem v zá-
koutí Holajky u jehovistického domu (u vchodu 
do „švédské“ uličky). Je vidět, že prof. Zdeněk 
Stojan měl pravdu už před řadou desetiletí, kdy 
správně odmítl interpretaci tohoto zbytku staré 
zdi jako holešovské hradby a určil ji jako zeď 
trinitářského kláštera. Na místě nynější moderní 
budovy radioterapie a areálu bývalé Krutilovy 
továrny (Holajka č. p. 1273) se pak nacházela 
okrasná zahrada kláštera - ostatně když se 
podíváme na dvůr bývalého továrního areálu, 
uvidíme tam dlouhou zeď stejného typu, jako 
je zeď ohraničující zleva zámecký park (kolem 
Stellova zahradnictví). Takže obraz Holešova 
druhé poloviny 18. století už je značně odlišný 
od dnešního stavu - náměstí Sv. Anny vlastně 
neexistovalo, místo něj byl rozsáhlý, výpravný 
areál kláštera Trinitářů a jen renesanční bratr-
ský sbor se zachoval ve stejné podobě dodnes. 
Kéž přečká i naše doby! 

Karel Bartošek
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Jestlipak napadne letos o Vánocích sníh?
Foto Robert Rohál

Výstava fotografií a fotografiky

Nelly Billové 
DOTEKY SVĚTLA

celý prosinec - Cinema milk café Holešov

Koncert zpěvačky a klavíristky 
Veroniky Novákové

Pátek 16. 12. 2011 od 18 hodin
Kavárna Káva jinak - Dům Pánů z Lipé Brno
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Doteky světla - to je název výstavy ho-
lešovské autorky Nelly Billové, jejíž fotografie 
a fotografika jsou v těchto dnech prezentovány 
v kavárně Cinema café milk bar v Holešově. 
I tentokrát zde známá holešovská výtvarnice 
představuje svá oblíbená témata - přírodu a zví-
řata - zachycená její specifickou optikou. 

Vernisáž, která proběhla v pátek 2. prosin-
ce, se setkala s živým zájmem veřejnosti - přišli 
vesměs autorčini kamarádi, kolegové a přátelé, 
mezi nimiž nechyběli také Lubomír a Karel 
Bartoškovi, Jiřina Šašková, Marie Drechsle-
rová nebo Eva Pešková. Kromě vystavených 

Nelly Billová prezentuje své fotografie a fotografiku

obrázků, pár skladeb skupiny Corda Magico 
a občerstvení čekalo návštěvníky  v příjemném 
prostředí kavárny také milé a bezprostřední 
slovo samotné autorky. Vyprávěla i o tom, co 
takové fotografování a následující úpravy vlast-
ně obnáší, a vlastně tak dala nahlédnout do své 
tvůrčí kuchyně.  

Výstava Doteky světla potrvá do konce 
tohoto měsíce, takže kdo na ni zatím nezašel, 
má do 31. prosince ještě šanci. Přitom si může 
během prohlížení současně objednat i výbornou 
kávičku nebo palačinku...

Text a foto Robert Rohál 

Nelly Billová si svou samostatnou výstavu sama uvedla.

K dobrému průběhu vernisáže přispěl i sympatický personál kavárny.

Na vernisáž dorazili především autorčini kamarádi a přátelé.

I tady se potkali a pobavili mezi sebou milí a příjemní lidé. 

S účastí na vernisáži mohla být spokojena. Příjemné prostředí kavárny jen umocnilo dojem z vystavených fotografií.
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SVATBY
Marie Kadlecová -  Holešov
Petr Gottwald - Holešov

Jitka Petříková - Hulín
Stanislav Bílý - Hulín

Zuzana Strádalová - Holešov
Michal Kadlčík - Roštění

NAROZENí
Natálie Blahová - Holešov, 
č. Žopy
Karla Kubíčková - Holešov
Adam Gahura - Holešov
Inna Hapková - Holešov
Alena Poiselová - Holešov

JUBILANTI 
Prosinec
Marie Hrazdirová - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Johana Gažová - Holešov
Rudolf Barták - Holešov
Miloslav Šiška - Holešov
František Křepelka - Holešov, 
č. Tučapy
Olga Kolaříková - Holešov, 
č. Dobrotice
Jaroslav Dovrtěl - Holešov
Marie Pešková - Holešov
Anežka Švábová - Holešov
Bedřiška Vyňuchalová - Holešov
Anežka Ševčíková - Holešov
Milada Matyášová - Holešov
Helena Šestáková - Holešov
Jan Pavlík - Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Stanislav Sadil - Holešov
Adolfina Pospíšilová - Holešov
Emilie Pumprlová - Holešov

ÚMRTí
Jaroslav Zehnal - Holešov
Vojtěška Dočkálková - Holešov
Rudolf Úlehla - Holešov
Jan Helsner - Holešov
František Navrátil - Holešov
František Dujka - Holešov

Anna Žourková - Holešov
Ladislav Štěpán - Holešov
Miroslav Váňa - Holešov
Antonín Kaňa - Holešov
Vladimír Hubáček - Holešov
Františka Trávníčková - Holešov

POZVÁNí NA VíTÁNí 
OBČÁNKů

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vás oslovit s nabídkou na slavnost-

ní vítání občánků, které se koná 
v obřadní síni na zámku. Pokud 
budete mít zájem o přivítání Vaše-
ho děťátka, přijďte si dohodnout 
konkrétní termín na Městský úřad 
Holešov - matrika, dveře č. 110. 

Budeme se na Vás a Vaše 
děťátko moc těšit.                          

JM

Zima v Růžové zahradě zámeckého parku. Foto Robert Rohál

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 15. prosince 2011 osla-
ví své životní jubileum - 50. 
narozeniny - občasný malíř 
a fotograf a hlavně náš velký 
kamarád

TOMÁŠ KREJČÍ
z Holešova

Tomášku, ať ta Tvoje padesát-
ka jak hvězdička září, vždyť 
jsi teprv na půli cesty, daleko 
od stáří.

K Tvým krásným narozeninám 
přejeme kopeček štěstí a lás-
ky, kopec zdraví a horu Božího 
požehnání.

 
Rodina Vaňharova 

z Holešova

První prosincový víkend je 
nejen pro občany Holešova již 
tradičně dobou široko daleko slav-
ných vánočních trhů. Také letos - 
v sobotu 3. a v neděli 4. prosince 
- zaplnily stovky koupěchtivých 
zájemců náměstí Dr. E. Beneše. 
Letošní sobotní, komerčně orien-
tovaný trh byl sice počtem stánků 
poněkud menší než v dřívějších 

Holešovské vánoční trhy 2011
letech, sortiment ale znamenal vý-
znamný posun - začínají mizet pro-
dejci „pouťového“ zboží a zvyšuje 
se nabídka tradičních řemeslných 
výrobků. Nedělní řemeslnický trh 
pak byl výhradně záležitostí pro-
duktů rukodělné činnosti a jeho 
menší rozsah umožňoval příjem-
nou prohlídku umu moravských 
a slovenských řemeslníků a hlavně 

příjemné setkávání se známými 
a přáteli. Kulturní program, složený 
především z vystoupení dětských 
souborů po oba dny, a malé ovečky 
v ohradě uprostřed náměstí byly 
milým zpestřením těchto příjem-
ných dní.    

Text Karel Bartošek, 
foto Jiří Vojáček

Hana Palečková – ateliér Výtvarno
(naproti Základní umělecké škole F. X. Richtera) v Holešově

nabízí tvoření dárků, výtvarné potřeby, DÁRKY dle možnosti 
i na počkání, dárkové balíčky, ozdoby a dekorace...



27

hole‰ovsko 23/2011www.holesov.cz

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  SVČ,  p.  o.:  pondělí  -  pátek  7.30  - 
18.00.  Spontánní  aktivity  (kulečník,  stolní 
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pon-
dělí - pátek 14.00 - 18.00 

ZVEME VÁS
19. 12.  - 21. 12. VÁNOČNí DíLNY - od 16.00 
do 17.30, výroba vánočních dárků pro své blízké, 
cena: 20,-/výrobek
16.  12.  ŠPLHÁNí  ZA  JEŽíŠKEM  - dopol. pro 
školy, 15.00-17.00 pro veřejnost
17. 12. VÁNOČNí VíDEŇ - odjezd v 9.00 z AN 
Holešov
18. 12.  ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNí - od 9.00 
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským 
folklorním souborem Zrníčko za zvuku zvonečků, 
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste 
zvonečky či rolničky.
18. 12. SNĚHOVÝ PŘíBĚH - od 15.00 - veselá 
zimní pohádka, vstupné: 30,-/děti, 50,-/dosp. - pro 
děti i rodiče - divadélko HVÍZD 
20. 12. VÁNOČNí ČAJíRNA - 16.00 - 17.30, cena: 
10,-- posezení s vánočním cukrovím a čajem, hry, 
povídání, zpívání
27.  12.  TURNAJ  V  BOWLINGU  -  od 10.00 
do 14.00, pro děti od 5 do 18 let, startovné: 
do 150,- (záleží na počtu přihlášených)

NOVINKA
ŽONGLOVÁNí - kroužek pro kluky i holky, zahá-
jení v lednu 2012, zájemci, hlaste se v kanceláři 
TYMY

PROVOZ O ZIMNíCH PRÁZDNINÁCH
27. - 30. 12. OTEVŘENÝ DOMEČEK - od 13.00 
do 17.00 - spontánní aktivity pro děti, trampolína, 
kulečník, ping-pong, tělocvična s doprovodem 
dosp. osoby - předem objednat
Do konce roku si můžete vyzvednout šmoulí plac-
ky v kanceláři, potřebné body můžete získat na ak-
cích TYMY a v klubovně od 15.00 do 17.00

PŘIPRAVUJEME
20. 1. SOUSEDSKÁ VESELICE - od 20.00 
21. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL - od 15.00 
29. 1. DÍVKA ROKU 2012

3.  2.  -  5.  2.  ZÁJEZD DO PRAHY PRO DĚTI 
I DOSPĚLÉ 
- procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka 
muzeí, cena: 850,- (v ceně doprava, účastnický 
poplatek, ubytování, průvodce, placka na MHD). 
Zájemci, hlaste se v kanceláři do 10. 1. 2012.

20. 2. - 24. 2. JARNí POBYT NA TROJÁKU 
„ ŠMOULOVÉ NA HORÁCH“- pro lyžaře i ne-
lyžaře, ubytování na Trojáku, cena: 2.550,-/dítě, 
2.950,-/dospělý, přihlášky do 7. 1. V ceně je 
doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, zá-
kladní pojištění dětí, program, materiál, odměny, 
pedagogický a zdravotní dozor. V ceně nejsou 
zahrnuty vleky!

20. 2. - 24. 2. - 3. GALAXIE  - s Martinou a Katkou 
- jarní příměstský tábor pro děti od 8.00 do 16.00, 
cena: 1.090,-- pro zájemce možnost 1x přenoco-
vání ze středy na čtvrtek - za přenocování příplatek 
100,-, výlet do Galaxie Zlín, vycházka za sněhem, 
keramika, výtvarka, deskovky, muzicírování, diva-
dlo, bojovky atd. - přihlášky do 7. 2.

KULTURA V BRNĚ A V PRAZE
27. 12. Mary Poppins - Městské divadlo Brno 
- cena: 830,-/dospělí, 540,-/děti, studenti, dů-
chodci. Odjezd v 15.00 z AN Holešov, rezervace 
do 25.11.

10. 1. Turandot - Národní divadlo Brno - odjezd 
v 17.00 z AN Holešov, cena: dospělí: 650,- nebo 
580,- děti, studenti: 450,- nebo 410,-, důchodci: 
530,- nebo 490,-
25. 2. 2012 Quasimodo - divadlo Hybernia - Pra-
ha - odpolední představení - cena: 999,-
25.  2.  2012 Osmý  světadíl  - Divadlo Kalich 
- Praha - největší hity skupiny ELÁN - cena: 
1.190,- rezervace do 31. 12., nabízíme zhotovení 
dárkového poukazu na tato představení - ideální 
vánoční dárek!

HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012
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 kategori-
ím, přihlášky do 15.1. Vítěze čekají super ceny!

DíVKA ROKU 2012 - holky, dívky a slečny, přijďte 
ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá. Holky, hlas-
te se! Základní kolo 23. ročníku celostátní soutěže 
„Dívka roku“ proběhne 29. 1. v TYMY, soutěž je 
určena dívkám ve věku 13-15 let (přihlášky do  
9. 1.). Čekají vás úžasné zážitky a hodnotné ceny.

POMÁHÁME
Zapojili jsme se do sbírky pro Anetku. Sbíráme 
vršky od PET lahví, které můžete nosit denně 
do TYMY. Děkujeme všem, kteří se již zapojili!
Zakoupením panenky UNICEF pomůžete dětem 
v Africe - cena: 600,-Kč

SPONTÁNNí AKTIVITY 
Pondělí - pátek od 15:00 do 18:00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, 
oáza, tělocvična, zrcadlovka (můžete rezervovat 
předem na tel: 573 396 928, mob: 734 358 563)

SOBOTNí PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - spon-
tánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, ping-pong, 
trampolína, tělocvična (v doprovodu dosp. osoby, 
předem objednávky)

Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné 
oslavy, schůze apod. - cena pronájmu: jídelna: 
60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.

Evropský  rok  dobrovolníků  -  „Dobrovolníci 
mění svět“
Letošní rok 2011 byl vyhlášen jako Evropský rok 
dobrovolníků. Během roku se konala spousta růz-
ných seminářů, konferencí a dalších akcí na téma 

dobrovolnictví. Tyto aktivity vyvrcholily 5. 12., kdy 
proběhl Den dobrovolníka. Dobrovolnictví je velmi 
záslužná činnost, kterou se zabývají miliony lidí 
různého věku na celém světě. Dobrovolníci pracují 
s dětmi, v charitě, ve zdravotnictví a na dalších 
různých místech, kde je jich třeba. Také v našem 
městě je spousta obětavých a aktivních lidí, kteří 
jsou ochotni věnovat svůj volný čas různým ak-
tivitám ve prospěch druhých. Chtěla bych všem 
dobrovolníkům moc poděkovat, jejich práce je 
velmi záslužná a nezastupitelná. Věřím, že letošní 
Evropský rok dobrovolníků přispěje i v naší zemi 
k podpoře a většímu společenskému uznání této 
činnosti a k přijetí zákona o dobrovolnictví. 

Mgr. Jarmila Vaclachová

Mikulášské nadělování v TYMY
Středisko volného času - TYMY připravilo pro děti 
z Mateřské školy Sluníčko, pro děti zaměstnanců 
TESCO a pro členy svých zájmových kroužků 
tradiční Mikulášské nadělování, které se konalo 
5. a 6. 12. Vyvrcholením bylo nadělování pro 
členy našich zájmových útvarů, které se usku-
tečnilo v úterý v podvečer. Zúčastnilo se ho velké 
množství dětí i rodičů, z čehož jsme měli všichni 
velkou radost. Na úvod děti zhlédly pantomimu 
v podání Markétky. Jednalo se o pohádku O žabím 
králi. Celá tato pohádka byla ve znakové řeči. 
Děti pohádku velmi pozorně sledovaly. Po krát-
kém úvodu dorazil mezi děti Mikuláš se svým 
průvodem a se spoustou balíčků. Postupně před 
Mikuláše předstupovaly jednotlivé kroužky, které 
Mikulášovi musely něco ukázat, a pak následo-
val ještě jeden důležitý úkol, a to překonat čerty 
v přetahu lanem. Všechny děti tyto úkoly splnily 
a za to dostaly od Mikuláše balíček. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří nám přispěli, a tak díky 
nim jsme mohli tyto balíčky připravit pro všechny 
členy našich kroužků - Tesco, Jindřich Konečný 
- vodo topo, Alena Zbranková - Kamélie, Jaromír 
Zavadil - zámečnictví, p. Nguenová. Velmi si 
této pomoci a spolupráce vážíme! Děkuji také 
všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří 
Mikulášské nadělování během obou dnů pomohli 
zajistit. Děkujeme!

Mgr. Jarmila Vaclachová

Děkujeme všem našim spolupracovníkům, exter-
nistům, sponzorům, rodičům i dětem za přízeň 
v roce 2011 a těšíme se na spolupráci v roce 
nastávajícím.

Bližší informace na tel.: 573 396 928, 
734 358 563, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně klidu a rodinné pohody. 
Do nového roku 2012 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a elánu! 

Pracovníci SVČ - TYMY
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Náš člověk v Londýně. Tak bychom mohli 
s nadsázkou nazvat Jiřího Lošťáka ml., který 
s naší redakcí před časem externě velice úzce 
spolupracoval. V posledních měsících tomu sice 
tak už nebylo, protože zmizel z Holešova. Tak 
jako tak se v minulých dnech ozval prostřed-
nictvím e-mailu. 

„Moje tvorba stále pokračuje,“ píše. „Do-
konce jsem si pořídil novou fotovýbavu, jelikož 

Neděle 18. 12. 2011 od 15.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Holešově. V programu zazní vánoční písně z období gotiky 

ADVENTNÍ KONCERT  
EX ANTIQUIS FONTIBUS - ZE STARÝCH PRAMENů

a renesance jak podání vokálního kvintetu Magna Mysteria, tak v instru-
mentálním podání skupiny Avrix. Vstupné dobrovolné.

Jiří Lošťák ml. působí v Londýně, časem možná udělá 
fotografickou výstavu i ve svém rodném městě

jsou zde mnohem levnější a lepší možnosti. 
Jsem v Londýně od srpna letošního roku, ale 
připadá mi to, jako bych přicestoval minulý 
týden. Čas mi tady nehorázně letí - a už jsou 
za dveřmi Vánoce… Jak dlouho se ještě zdržím, 
nevím ani já sám. Prostě dokud to půjde, tak 
bych rád ještě nějakou dobu trávil čas zrovna  
tady. O tvorbě není nutné moc hovořit.  Stačí se 
projít dvěma uličkami, i když nejsou u centra, 

a člověk zjistí, že má za půl dne plnou kartu. Ne-
jen historie, stavby, různá zákoutí, ale potkáváš 
tu hodně různých lidí a to jsou potom možnosti.“ 
Londýn je podle Jirky úžasné a nádherné měs-
to. Procestoval prý hodně okolí a různé kouty 
Anglie, kde bylo pořád co fotit. „Krásná příroda 
a vesničky jsou třeba v západní části Anglie 
Cornwallu.  Překrásné, průzračné moře s kom-
binací útesů, kamenných pláží a západů (výcho-
dů) slunce se nedá odolat. Také Seven Sisters 
u Seaford je úžasná část na jihu Anglie u moře. 
Útesy vysoké kolem 100 metrů. Když projíždím 
vesničkami, kterých je tady strašně moc, tak se 
nestačím divit, jak z jejich architektury a zahrad  
vyzařuje typický anglický styl,“ tvrdí mladý foto-
graf, který by chtěl v budoucnu  zkusit uspořádat 
výstavu třeba zrovna  v Londýně. „Ale to je ještě 
ve hvězdách  Nicméně  tvorbu z cestování a žití 
v Anglii si určitě nenechám jen pro sebe a ča-
sem uspořádám  nějakou výstavu  i pro ostatní 
z mého rodného městečka…“

Připravil Robert Rohál, foto Jiří Lošťák ml.
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Starší žáci jsou
po podzimní části
na čtvrtém místě
Zápasem s Hulínem skončila podzimní 

část letošního ročníku krajské soutěže. V ta-
bulce figurujeme na čtvrtém místě s 19 body. 
Čtvrté místo se ztrátou dvou bodů na vedoucí 
Ratiboř není špatným výsledkem. Náš bodový 
zisk mohl být vyšší, pokud bychom se vyhnuli 
zbytečným zaváháním v podobě čtyř remíz. Se-
hráli jsme i několik výborných zápasů, například 
s Vlachovicemi, Ratiboří a Horní Bečvou.

Nejčastěji nastupovali: Ben Šuba, Dan 
Matuška, Jaromír Kaňa, Marek Zajac, Mi-
chal Nevřala, Patrik Javora, Tomáš Beránek, 
Martin Winter, Ladislav Molek, Richard Jaroš, 
Aleš Horák, Filip Kotas, Martin Říhák, Vlas-
ťa Hulenka, Dan Konečný, Ivan Symerský, 
Dominik Smýkal. Mezi střelce se zapsali: 
Jaromír Kaňa, Michal Nevřala, Marek Zajac, 
Martin Říhák. Brankař Ben Šuba v podzimní 
části inkasoval jen 8 branek, což je pomyslně 
druhé místo v tabulce.

Teď záleží na tom, aby se tyto výsledky 
přenesly z travnatého hřiště do zimní přípravy, 
která je dlouhá a dá se udělat velký pokrok. 

Závěrem chci jménem trenérů i hráčů 
velmi poděkovat všem rodičům i ostatním pří-
znivcům, kteří nás v hojné míře povzbuzovali 
na domácím hřišti i na hříštích soupeřů, a po-
přát všem příznivcům hodně zdraví a pohody 
v roce 2012. (rš)

Hokej: Žopy podlehly 
Holešovu

Kroměříž (mj) - V nadstavbové části Kromě-
řížské hokejové ligy, skupiny o umístění na sebe 
opět narazily týmy z našeho regionu. Neopako-
vala se situace ze základní části, kdy Holešov 
Gators podlehl Žopům 5:7. Naopak. Holešov 
s přehledem vyhrál 8:4. Poslední vzájemný zápas 
v letošní sezoně tyto celky čeká 18. 12. od 19.30 
hodin na zimním stadionu v Kroměříži.

Oddíl házené TJ Holešov ukončil podzimní 
část soutěže 2011 - 2012 ( II. liga - severomorav-
ská oblast) na výborném 2. místě, když 8 utkání 
vyhrál a byl poražen pouze  favoritem soutěže TJ 
Fatra Napajedla a také TJ STM Olomouc a Soko-
lem Polanka. Ve všech těchto utkáních podlehli 
holešovští házenkáři vždy pouze o jednu branku, 
a to ještě díky nepřízní rozhodčích, hlavně v Napa-
jedlích a v Polance. V posledním domácím utkání 
s celkem LESANA  ZUBŘÍ  zvítězili domácí 29:27 
po poločase 16:11.  Družstvo domácích nastoupilo 
v kombinované sestavě, kdy se do dresu museli 
obléct i vedoucí družstva Josef Votava a trenér 
Roman Pavlas. V brance nastoupil brankář  Dušan 
Rypka a svým výborným výkonem se  42%  úspěš-
ností (20 dobrých zákroků) se významně podílel 
na vítězství.  Dále v poli nastoupili Novák, Zetík, 
Procházka, Konůpka, Bábek, Balůsek, Pavlas 
a Votava. Velkou smůlu měl Novák, který se v 1. 
minutě utkání zranil a dále již nemohl hrát. Hráči 
v poli tak museli odehrát bez střídání prakticky celé 
utkání. Další hráči chyběli z různých důvodů.  Plšek 
hrál extraligu v Plzni a Přerov díky jeho 10 bran-
kám dovezl důležité body. Titkov, Kasaj a Gahura 
jsou zraněni a mladší hráči Růžička, Uruba, Rys 

Házenkáři přezimují na druhém místě
a Ustohal měli asi nějaké důležitější úkoly. V po-
sledním utkání se střelecky prosadil opět Balůsek 
s 10 brankami, Konůpka a Zetík po 6, Procházka 
a Pavlas po 3 a Bábek přidal 1 branku. Dobře 
a rovinu pískali Roman Smékal a Pavel Malinek.

Jarní část sezóny bude zahájena domácím 
utkáním v neděli dne 26. února 2012 proti druž-
stvu Sokol Trnávka. Výbor házené je přesvědčen, 
že stálí a věrní diváci, kterým bychom chtěli tímto 
poděkovat za dosavadní přízeň, najdou opět 
cestu na pěknou a vzrušující házenou.

(Rj)
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Krajský přebor - I. kolo ŠK Holešov A - Staré 
Město E  4.5 : 3.5
Do nové sezóny vstoupil Holešov úspěšně, 
i když se s papírově slabším soupeřem dosti 
natrápil. Výhra - T. Cagašík, A. Sojka, L. Zi-
cháček. Remis - R. Šudřich, M. Rafaja ml., 
P. Petřík.

II. kolo - Gumárny Zubří - Š.K. Holešov A   
4,5 :  3,5
Holešov bez několika hráčů základní sesta-
vy nestačil na družstvo Zubří, když v závěru 
nedokázal alespoň srovnat nepříznivě se vy-
víjející zápas. Výhra: A. Chutný. Remis: T. 
Cagašík, R. Šudřich, L. Ticháček, M. Vymětal, 
T. Chutný.

ŠACHY

Osmiletý školák z Holešova patří mezi golfovou elitu

Krajská soutěž 
1. kolo Zašová - ŠK Holešov B  2:6
Holešovské béčko v úvodním kole nezaváhalo 
a smetlo Zašovou bez větších problémů. Výhra - 
M. Rafaja st., P. Petržela, R. Zajíček, P. Krajcar, 
A. Peška. Remis - M. Rafaj ml., T. Chutný.
2. kolo - Holešov B - Huslenky  5: 3
I ve druhém kole se béčku dařilo a po dvou 
výhrách se dostalo do vedení v soutěži. Výhra 
- M. Rafaja st., T. Chutný, P. Krejcar. Remis - M. 
Rafaja ml, M. Vymětal, A. Chutný, R. Zajíček.

Regionální přebor l. kolo - Sokol Holešov  
A - ŠK Loukov 7 : 1
2.  kolo  Sokol  Litenčice  -  Sokol  Holešov 
A   4 : 4

Regionální soutěž
1. kolo Sparkat Hulín - ŠK: Holešov C 4:4
Holešov nastoupil pouze se sedmi hráči, Hulín 
byl tentokrát kupodivu kompletní, takže darova-
ný bod se našim hráčům již dohnat nepodařilo. 
Výhra: Z. Krejcar, E. Dvořák. Remis: Vl. Ševela, 
S. Žáček, M. Novák, I. Machovský.
Sokol Morkovice B - Sokol Holešov B 5 : 3
2. kolo - ŠK Holešov - Mozkovice B 4 : 4
Holešov hrál i doma opět v sedmi a výsledek byl 
stejný jako v Hulíně. Snad borci přijdou na to, 
že v sedmi se to hraje „ dost blbě“.  Výhra - S. 
Žáček, M. Novák. Remis - Vl. Ševela, J. Hro-
mada, E. Dvořák, I. Machovský.
Sokol Holešov  B -  Postoupky  D   2 : 6

(is)

Nejen slavný fotbalový obránce 
Zdeněk Grygera šíří dobré jméno 
města Holešova ve světě. Na pome-
zí Hané a Valašska nám roste další 
velký sportovní talent. 

Mimořádně úspěšnou golfo-
vou sezónu roku 2011 má za sebou 
teprve druháček 1. Základní školy 
Holešov Filip Jakubčík. Po červno-
vém druhém místě na evropském 
šampionátu ve Skotsku se malému 
golfistovi dařilo i doma. Po vyhraných 
turnajích série USKIDSGOLF v So-
kolově dominoval v semifinále ve Ms-
těticích. Celostátní otevřené třídenní 
finále soutěže se uskutečnilo koncem 
července na golfovém hřišti Nová 
Amerika u Jaroměře. Skvěle připra-
vený Filip zahrál všechny tři kola 
v naprosté herní pohodě a v součtu 
všech kol zvítězil před druhým Lu-
kášem Jandou z Plzně o dva údery 
a třetím Kotlem Bencem z Maďarska 
o osm úderů. V srpnu pokračovaly 

turnaje Moravské túry na golfových 
hřištích Kaskáda Brno a Ostravice 
Olomouc. Filip nenašel přemožitele 
ani v závěru sezóny, a vyhrál tak 
celý Moravacup s velkým náskokem 
45,5 bodu na druhého v pořadí Jana 
Kryštofa Veselého z golfového klubu 
Brno. Za dosažené výsledky byl Filip 
nominován na evropský i světový 
šampionát v roce 2012 ve Skotsku 
a v Severní Karolíně v USA. 

Filip svými výsledky potvrdil 
skvělou formu letošní sezóny a do-
kázal všem, že dobře reprezentuje 
nejen svůj členský golfový klub Aus-
terlitz Slavkov, ale celou Českou 
republiku. Zcela zaslouženě byl tak 
malý školák zařazen mezi golfovou 
elitu roku 2011 a tím si vysloužil 
pozornost médií, která tento sport 
„gentlemanů“ sledují. Ve svém rod-
ném městě v květnu přebral cenu pro 
sportovní naději. 

(red)

Poslední turnaj sezony, podání rukou 
a poděkování soupeři za hru.

Než se dojde na další úder, musí být i trochu uvolnění.

Velitel Sboru dobrovolných hasičů Holešov 
Martin Horňák děkuje všem členům sboru, 
kteří letos podobně jako každý rok v kostýmech 

Poděkování Mikulášům, čertům a andělům
Mikulášů, andělů a čertů úspěšně strašili děti, 
a přispěli tak k předvánoční atmosféře na hole-
šovském náměstí v průběhu vánočních trhů.
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V okresních přeborech domino-
vali Holešované

V Hulíně proběhly ve dnech 3. 
- 4. 12. 2011 okresní přebory jed-
notlivců ve stolním tenise. Jak uvádí 
výkonný výbor okresního svazu stol-
ního tenisu Kroměříž ve své oficiální 
zprávě, jednalo se o vrchol sezony 
pro většinu jednotlivých registrova-
ných hráčů celého okresu Kroměříž. 
V nejprestižnější kategorii - muži se 
dostavil dokonce rekordní počet hrá-
čů, a to 45. Velice potěšitelné bylo, 
že do finále této kategorie se probo-
jovali dva členové TJ Holešov oddílu 
stolního tenisu: Marek Zrůbek a Ra-
dek Doležel. Ve finále byl nakonec 
o trochu šťastnější Marek Zrůbek, 
který zvítězil nejtěsnějším možným 
výsledkem 3:2 na sety, a tak se stal 
okresním přeborníkem. Do finále se 
tedy nedostal nikdo z tradičně velice 
silných družstev Slavie Kroměříž, 
Bystřice pod Hostýnem či Spartaku 
Hulín. TJ Holešov oddíl stolního te-
nisu zaznamenal úspěch i ve čtyřhře 
mužů, kdy holešovská dvojice Ma-
rek Vizner a Radek Doležel skončili 
na celkově druhém místě, když ve fi-
nále prohráli jen těsně 3:2. 

Děti a žáčci poctivě trénují
TJ Holešov oddíl stolního tenisu 

má v letošní sezoně i více než deset 
poctivě a pravidelně trénujících dětí. 
Tréninky probíhají od září tohoto roku 
v herně u kina Svět každý čtvrtek 
od 16:30 hod. K dispozici jsou dva 
stoly značky Stiga a také pingpon-
gový robot. O mladé sportovce se 
starají jednak starší hráči z oddí-
lu, především Libor Liška a Marek 
Vizner, a také Středisko volného času 
TYMY. Potěšitelné je především to, že 
množství dětí s průběhem času nekle-
sá, ale spíše stoupá. Mezi mladými 
sportovci je také dost těch, kteří mají 
teprve šest či sedm let, takže mohou 
mít před sebou skvělou budoucnost. 
Jestliže tedy na letošních okresních 
přeborech dominovali v mužích prá-
vě hráči našeho oddílu, doufejme, 
že v příštích letech se prosadíme 
i v kategoriích žáků a mládeže. Pří-
padní další zájemci o tento sport jsou 
samozřejmě srdečně zváni.

V dlouhodobých soutěžích 
se Holešovu daří

V současné sezoně  2011/2012 
má TJ Holešov oddíl stolního tenisu 

Oddíl stolního tenisu TJ Holešov má velmi úspěšnou sezonu

v dlouhodobých soutěžích celkem 
3 družstva. Krajskou soutěž druhé 
třídy hraje „A“ tým, okresní přebor 
první třídy hraje „B“ tým a okresní 
přebor druhé třídy „C“ tým. Ještě 
před začátkem této sezony byl tro-
chu strach, jestli se oddílu podaří 
zabezpečit zdárný chod všech třech 
družstev, protože ve dvou uplynulých 
sezonách měl oddíl jen družstva „A“ 
a „B“. Přesto po polovině sezony lze 
konstatovat, že se všem holešov-
ským družstvům více než daří. 

Nejsuverénněji působí družstvo 
„B“, které ve všech jedenácti zápa-
sech zvítězilo, a tak celé soutěži 
zcela jednoznačně vládne a již se 
těší na postup do vyšší soutěže. 
Čtyřbodový náskok by měl do dru-
hé poloviny stačit. Vždyť družstvo 
zatím nemuselo ani jednou nastoupit 
v nejsilnější sestavě a jeho výhry 
byly s jedinou výjimkou prvního kola 
velmi výrazné. Celkové skóre 164:34 
mluví za vše.

Na prvním místě tabulky je 
i družstvo „C“, které také ani jednou 
do vánoční přestávky neprohrálo 
a jediný bod ztratilo za remízu s Kro-
měříží „B“. Náskok na druhého má 
sice jen jeden bod, ale vzhledem 
k tomu, že z této soutěže postupují 
dvě družstva, by jim neměl postup 
utéct. Pravdou také je, že pro malý 
počet účastníků soutěže bude na zá-
věr hráno systémem play-off, který 
je nevyzpytatelný, ale výhry družstva 
jsou zatím jednoznačné, takže ani 
tento systém by je neměl ohrozit.

Nejvyrovnanější boje svádí za-
tím družstvo „A“ v krajské soutěži 
II. třídy. Je sice zatím na pravděpo-
dobně nepostupovém třetím místě 
tabulky, ale kolo od kola se zlepšuje, 
a tak snad ani mu postup do vyšší 
soutěže neuteče (postupuje i dru-
hý celek). Vždyť zatím právě dru-
hý Kostelec „B“ porazilo výrazným 
způsobem 13:5. Faktem je také to, 
že v nejsilnější sestavě sehrálo jen 
velmi málo zápasů.

Na závěr tedy nezbývá nic jiné-
ho než si přát, aby se tento historický 
úspěch podařil a aby všechna tři 
družstva TJ Holešov oddíl stolního 
tenisu postoupila do vyšších sou-
těží. První polovina byla s malými 
zaváháními v tomto duchu rozehrána 
velmi dobře.

Petr Chvátal

Naděje holešovského stolního tenisu s předsedou oddílu Liborem Liškou. Mladí stolní tenisté na jednom z tréninků v herně oddílu u kina Svět.
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Něco přes třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme 
uveřejnili v Holešovsku č. 21/2011, přičemž všichni poznali úryvek 
písně „Motorest“  (hudba Ota Petřina,  text Zdeněk Rytíř),  kterou 
zpívá už léta Petra Janů (vyšla 
na jejím prvním stejnojmenném 
albu v roce 1977 a zpěvačka s ní 
soutěžila i na festivalu Bratislav-
ská  lyra). První vylosovanou je 
Andrea Chyťová z Roštění, druhou 
Lenka Václavíková z Kurovic - obě 
si pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDO-
KU pošleme volné vstupenky do 
kina Svět - Olince Logajové z Hole-
šova a Václavu Zlámalovi z Rymic. 
Všem šťastným výhercům redakce 
srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se tato nová 
vánočně laděná písnička jmenuje a kdo ji zpívá...?

„Jedu domů po  trati,  jedu přes kopce, za okny padá, padá 
sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě, 
slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele…“

Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

RR 

Zpěvačka Petra Janů.

Akce na nejbližší tři týdny

V lednu zazpívá v rámci Reprezentačního plesu města Holešova 
populární zpěvák Michal David.

PROSINEC 2011
• Od pátku  2.  12. Doteky  světla  - výstava 
fotografií a fotografiky Nelly Billové - Cinema 
café milk bar, výstava trvá do 31. 12. 2011 

• Neděle 11.  12.  adventní  výstava Andělé 
kolem nás - fotografie Roberta Rohála - restau-
race V Podzámčí, výstava trvá do 5. 1. 2012

• Neděle 11. 12. Marlene - výstava fotografií 
Roberta  Rohála  - restaurace Starý pivovar, 
výstava trvá do 5. 1. 2012

•  Středa  14.  12.  thriller  Dluh - kino Svět 
od 17.30 a 20 hod.

•  Pátek  16.  12.  thriller Nákaza  - kino Svět 
od 17.30 a 19.30 hod.

• Pátek 16. 12. Společenský ples tanečního 
kurzu - zámek od 19 hod.

• Neděle 18. 12. animovaná rodinná komedie 
Tintinova dobrodružství - kino Svět od 15.30 
a 17.30 hod.

•  Neděle  18.  12.  pohádkové  představení 
Sněhový  příběh  - Divadlo Hvizd - divadelní 
sál TYMY Holešov Všetuly od 15 hod.

• Středa 21. 12. animovaná rodinná komedie 
Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů - kino Svět 
od 13.15 a 17.30 hod.

• Čtvrtek  22. 12. Vánoční koncert Big Bandu 
Holešov, jazzové a swingové evergreeny - 
kino Svět od 19.30 hod.

• Neděle 25. 12. Vánoční koncert - Pavlico-
va Missa Brevis a duchovní hudba, účinkují 
Holešovský komorní orchestr, pěvecký sbor 
Tregler Bystřice pod Hostýnem a Holešovský 
chrámový sbor - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie od 15.30 hodin

• Pondělí  26.  12. Vánoční  koncert Morav-
ských dětí - kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Tradiční koncert Holešovského dětského sboru 
Moravské děti, tel.: 573 396 797

• Úterý 27.  12. horor Pananormal Activity 
3 - kino Svět od 17. 30 
a 19.30 hod. 

•  Čtvrtek  29.  12. 
drama Rodina je zá-
klad státu - kino Svět 
od 17.30 s 19.30 hod.

• Sobota 31. 12. Tra-
diční  Silvestrovská 
vycházka - Holešov / 
Hostýnské vrchy

Klub  českých  tu-
ristů  Holešov - tel.: 
604 465 413

• Sobota 31. 12. Silvestr 2011 v duchu Hip-
pies - New Drive Club od 20 hod.

LEDEN 2012
• Neděle 1. 1. tradiční novoroční ohňostroj 
města Holešova - zámecký park, 17 hod.

• Sobota 14. 1. Slavnostní novoroční kon-
cert s číší vína - velký sál zámku od 19 hod., 
Holešovský komorní orchestr

• Sobota 21. 1. Reprezentační ples města 
Holešova  - zámek od 19.30 hod., vystoupí  
Michal David, Jan Čenský, Showband P. Bře-
ziny a další

RR


