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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Jaký je rozpočet?
Co vy na to, pane starosto?
Rozpočet města na rok 2012 schválilo na svém
posledním jednání zastupitelstvo města. Jak lze
letošní rozpočet charakterizovat? Co vy na to,
pane starosto?
Letošní rozpočet je postaven na odhadu minimálních příjmů se snahou maximálně šetřit na
provozních nákladech. V žádném případě jsme však
neškrtali automaticky a bezmyšlenkovitě, ale pouze
na těch místech, kde to mělo své opodstatnění. Co
se týče investic, budeme je zařazovat do rozpočtu
podle toho, jak se bude hospodářská situace a s ní související příjmová
stránka rozpočtu města vyvíjet. To dnes skutečně nemůžeme odhadnout.
V každém případě jsme rozpočet postavili na předpokladu, že v příjmech
města letos dojde k nulovému navýšení. Navíc máme finanční prostředky
v rezervě a vzhledem k dobrému hospodaření v roce 2011 předpokládáme, že bychom mohli tuto rezervu ještě navýšit.
Dokončení na str. 3

Nominujte osobnost města
Město Holešov vyhlašuje třetí ročník udílení cen Osobnost města
Holešova a dále udílení cen v oblasti kultury, sportu a volnočasových
aktivit. V současné době začalo běžet nominační období, které bude
ukončeno v pondělí 29. února. Z navržených osobností pak budou vybráni
ti, kteří ocenění dostanou.
Podrobnosti na str. 3
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Pro parkování v Holešově
lze zakoupit celoroční parkovací kartu
Město Holešov přichází s mimořádnou cenovou nabídkou v oblasti placeného parkování
v našem městě. Od 1. 1. 2012 vešlo v platnost
nové nařízení města Holešova č. 1/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Občané
mají možnost zakoupit si novou parkovací kartu,
která umožní celoroční užívání zpoplatněných
parkovacích ploch v Holešově, tedy těch míst, kde
jsou umístěny parkovací automaty. Zakoupení
této parkovací karty by ještě v loňském roce stálo
8 000 Kč, nyní však bude nová roční parkovací
karta stát pouhých 3 000 Kč. Tato cena je cenou
mimořádně výhodnou. Například vycházíme-li
z platného ceníku zpoplatněných parkovacích
míst v Holešově, při pravidelném nákupu celodenních parkovacích lístků prostřednictvím parkovacích automatů by byl tento třítisícový limit
vyčerpán již za 8 a půl dne (včetně soboty)!
Zakoupením parkovací karty tedy řidiči ušetří
nemalé finanční prostředky, ale výrazně si také

ulehčí parkování, protože si již nebudou muset
zakupovat parkovací lístky z příslušných parkovacích automatů. Parkovací kartu jen umístí
za čelní sklo.

Zakoupením parkovací karty
řidiči ušetří nemalé finanční prostředky, ale výrazně si
také ulehčí parkování.
Tuto parkovací kartu je možné pořídit také jen
na omezený čas nebo pouze na zkoušku. V nabídce jsou i parkovací karty půlroční a měsíční. Půlroční karta stojí 2 000 Kč, měsíční 1 000 korun.
Nově zpoplatněná místa
V současnosti jsou parkovací automaty
umístěny na nám. Dr. E. Beneše (u hračkárny,
u kostela, u OD Morava a u pekárny Espresso),
v ulicích Plačkov (u Sokolského domu), Grohova a Nerudova (parkoviště za bývalou tržnicí).

Od 1. 1. 2012 přibyly ke stávajícím parkovacím automatům dva parkomaty nové - na nám.
F. X. Richtera (u zámku) a v ulici Partyzánská
(parkoviště za bývalou spořitelnou).
Zpoplatněna jsou i parkovací místa v ulici
Zámecká (mezi bránou do zámecké zahrady
a Holajkou). Kdo by chtěl využít placeného stání
v ulici Zámecká, musí si zakoupit parkovací lístek
z parkovacího parkomatu umístěného na nám. F.
X. Richtera, protože v ulici Zámecká parkovací
automat zatím umístěn nebude.
Zájemci o parkovací karty se mohou obrátit
na společnost Technické služby Holešov, která je
správcem placeného parkování ve městě. Případné informace získáte na telefonech 573 396 722
(v hlasovacím automatu zvolíte číslo 5 - pro parkovací automaty), 734 878 711 nebo na e-mailu:
bednarek@tsholesov.cz. Odpovědnou osobou
za placené parkování ve městě je pan Jakub
Bednárek.
Jakub Bednárek
Technické služby Holešov

Tři králové na úřadu
Holešov - Tradiční Tříkrálovou
sbírku zahájili jako obyčejně děkan
holešovské farnosti a ředitel holešovské Charity se svým spolupracovníkem, kteří v roli východních mudrců
objížděli v bryčce tažené dvojspřežím holešovské instituce. V pátek
13. ledna navštívili také městský
úřad, kde se koledníci setkali se
štědrostí a vstřícností.

Samotná sbírka nejen v holešovských ulicích se uskutečnila
v sobotu dopoledne. Malí koledníci
chodili v doprovodu dospělých domácnost od domácnosti. Vybrané
finanční prostředky Charita poskytne potřebným lidem. Podrobnosti o výsledcích sbírky přineseme
v příštím čísle.
(frs)

Zastupitelé Holešova
uctili památku Václava Havla
Upřímnou soustrast truchlící
rodině a českému národu vyjádřilo
město Holešov po úmrtí Václava
Havla na sklonku minulého roku.
Na jednání holešovského zastupitelstva v pondělí 19. prosince
uctili jeho památku minutou ticha
zastupitelé i všichni ostatní přítom-

ní. Město Holešov se připojilo ke
státnímu smutku všemi standardními opatřeními. Úmrtí Václava Havla
připomínala i pietní tabule s jeho
fotografií ve vestibulu městského
úřadu.

Pietní tabule ve vestibulu holešovského městského úřadu.
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Nominujte spoluobčany na ceny osobností města Holešova
Zaujal vás někdo ve vašem okolí? Znáte
někoho, kdo si zaslouží veřejnou poctu? Pak
neváhejte a navrhněte tuto osobu na ocenění.
Město Holešov vyhlašuje již třetí ročník
udělení Ceny města Holešova, dále ocenění
osobností v oblasti kultury, volnočasových
aktivit a sportu.
V návrhu uveďte jméno a příjmení navrhovaného, v jaké kategorii jej navrhujete a stručnou
charakteristiku toho, proč dotyčnou osobnost či
kolektiv navrhujete. Nezapomeňte uvést svoje
jméno, příjmení, adresu a kontakt na sebe. Nominaci můžete poslat poštou na adresu Městský
úřad Holešov, Odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 nebo na e-mail petr.chvatal@
holesov.cz. Můžete využít i nominační formulář,
který je ke stažení na stránkách města www.
holesov.cz přímo na adrese http://www.holesov.
cz/mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/formulare-odboru-skolstvi-a-kultury. Nominaci lze podat
i osobně na Odboru školství a kultury Městského
úřadu Holešov, Masarykova 628. Uzávěrka nominací je 29. února.
Cenu Osobnost města Holešova uděluje
zastupitelstvo. Na základě podaného návrhu
se může jejím nositelem stát fyzická osoba starší
40 let, která žila či žije v Holešově (popřípadě
může být ocenění uděleno in memoriam) a která
významným způsobem ovlivnila některé obory

Za rok 2010 získala cenu Osobnost města
Holešova bývalá ředitelka 3. Základní školy
Alena Grygerová.

Výzva Holešovanům
Výzva všem spolkovým, kulturním a sportovním organizacím, komerčním subjektům,
politickým stranám i dalším neformálně působícím skupinám i jednotlivcům na území města
Holešova. Chcete-li, aby byla vaše činnost zaznamenána v kronice města za rok 2011, a vy
jste se tak stali trvalou součástí historie našeho
města, zašlete, prosím, informace o své činnosti
na některý z uvedených kontaktů: František
Sovadina, Městský úřad Holešov, Masarykova
628, 769 01 Holešov, mailová adresa: frantisek.
sovadina@ holesov.cz.
(sov)

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

lidské činnosti a významně působila ve prospěch
občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma
i ve světě. Za rok 2009 cenu získal bývalý ředitel
Státního okresního archivu v Kroměříži Miroslav
Olšina, za rok 2010 pak bývalá ředitelka 3. Základní školy Alena Grygerová.
Osobnosti Holešova v oblasti kultury
a volnočasových aktivit můžete nominovat
ve třech kategoriích: Osobnost v oblasti kultury,
osobnost v oblasti volnočasových aktivit a kolektiv
působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit.
Navržené osobnosti ve výše uvedených kategoriích musí působit na území města s tím, že měly či
mají v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy
musejí působit na území města Holešova.
Osobností města Holešova za rok 2009
v oblasti kultury se stal Jiří Richter, který založil
Klub přátel Izraele v Holešově a zejména OLAM
- společnost Judaica Holešov. Je hlavním organizátorem každoročních festivalů židovské kultury
v Holešově. Za rok 2010 byla v této kategorii
oceněna MgA. Vladimíra Dvořáková. Osobností
města Holešova za rok 2009 v oblasti volnočasových aktivit se stala slečna Lenka Doleželová.
V roce 2009 založila občanské sdružení Mažoretky Holešov, se kterými dobře reprezentuje naše
město. Za rok 2010 byla v této oblasti oceněna
ředitelka Střediska volného času Mgr. Jarmila
Vaclachová. Kolektivem města Holešova za rok
2009 v oblasti kultury a volnočasových aktivit se
stal dětský folklorní soubor Zrníčko, v roce 2010
bylo oceněno Divadlo 6. května Holešov.
Nejúspěšnější sportovci města Holešova
mohou být navrhovaní: v kategoriích sportovní
naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy
do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20
let, sportovní kolektivy a trenér či organizační pracovník. Navrženi mohou být především sportovci,
kteří působí v oddílech na území města Holešova.
Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat
kluby působící na území města Holešova.
Osobností města Holešova za rok 2009
v kategorii sportovci do 20 let se stal vzpěrač Petr
Navrátil. Kolektivem města Holešova za rok 2009
v oblasti sportu se stalo družstvo žáků MGC Holešov. Za rok 2010 bylo oceněno družstvo mladších
žáků TJ Holešov - oddíl vzpírání - pod vedením
trenéra Daniela Koláře a v jednotlivcích vzpěrač
Petr Navrátil. V kategorii trenér či organizační
pracovník města Holešova za rok 2010 byl oceněn
kolektiv trenérů a cvičitelů TJ Sokol Holešov. V kategorii sportovní naděje města Holešova za rok
2010 byl oceněn hráč golfu Filip Jakubčík.
Podrobné zásady a podmínky k vyhlašování jednotlivých osobností naleznete na internetových stránkách města www.holesov.
cz na adrese http://www.holesov.cz/mestskyurad/odbor-skolstvi-a-kultury/ankety-mesta.
František Sovadina

Jaký je rozpočet?
Co vy na to,
pane starosto
Dokončení ze str. 1
Z těch zásadních investic musíme pokračovat ve výstavbě kanalizace Tučapy - Količín
a své finanční závazky budeme muset splnit
také v případě jihovýchodního obchvatu města,
jehož výstavba má začít na jaře. To jsou dvě
stěžejní akce, které jsou jasně dané a s nimiž
se bude muset městský rozpočet vypořádat.
Ostatní investice budeme diskutovat se všemi
zastupiteli v průběhu celého roku podle toho,
jak se bude ekonomická situace vyvíjet.
(sov)
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Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Pronájem kanceláří
Kopírování
Vratky z minulých let a přijaté náhrady
Sociální fond
Celkem kapitola 16
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Rozpočet města Holešova na rok 2012
Příjmy

Příjmy
Popis

Odbor finanční - kap. 11
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků
Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu z právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Souhrnný dotační vztah
Úroky z účtů
Vratka DPH za 4. Q. 2011
Celkem kapitola 11
Odbor kultury a školství - kap. 13
Platby od obcí za náklady na žáky
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko
Celkem kapitola 13

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby
města - kap. 14
Správní poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Dotace
Pronájem lesů
Pronájem odpadového centra
Pronájem kanalizace
Pronájem koupaliště
Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor - doplatky
11,12
Příjmy z pronájmu majetku - Tepelné hospodářství
Pronájem zahrádek
Příjmy ze hřbitovních míst
Pronájem pozemků
Prodej majetku (TS)
Pronájem sloupů VO
Pronájem míst k parkování
Fond rozvoje bydlení
Příjmy z věcného břemene
Celkem kapitola 14
Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 15
Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Pronájem kanceláří
Kopírování
Vratky z minulých let a přijaté náhrady
Sociální fond
Celkem kapitola 16
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18
Splátky sociálních půjček
Celkem kapitola 18

4 územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Odbor
Správní poplatky
Dotace
Pokuty a náklady řízení

850
15
570
www.holesov.cz
3
15
26
1 479

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18
Splátky sociálních půjček
Celkem kapitola 18
Rozpočet
2012

20 500
1 100
1 700
23 000
10 000
46 000
7 000
5 600
200
1 400
300
500
18 981
100
5 000
141 381

1 700
50
550
2 300

50
250
60 669
50
60
25
10
1 500
3 000
290
374
150
447
60
750
2 250
70
70 005
250
50
300

850
15
570
3
15
26
1 479

12
12

270
684
50

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Správní poplatky
Dotace
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 19

12
12

270
684
50
1 004

Odbor životního prostředí - kap. 20
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek za odnětí zemědělské půdy
Správní poplatky
Příjmy z EKOKOMu
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých
nerostů
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 20

200
6
1 096

Odbor kancelář starosty - kap. 22
Příjmy přestupkové komise
Pronájem Sádku Dobrotice
Pronájem Tučapy
Pronájem kotelen
Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje
Celkem kapitola 22

37
40
10
3 000
90
3 177

Odbor dopravně správních agend - kap. 23
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem kapitola 23

550
2 200
650
3 400

Městská
policie -31
kap. 31
Celkem kapitola
Pokuty
Mateřské
centrum
Celkem kapitola
31Srdíčko - kap. 61
Příjmy z činnosti centra a pronájmů
Celkem
kapitola
61Srdíčko - kap. 61
Mateřské
centrum
Příjmy z činnosti centra a pronájmů
Celkem kapitola 61

Příjmy celkem
Příjmy
celkem
Výdaje

10
200
80
600

750
750
750
120
120
120
120

225 024

Výdaje
Popis

Odbor finanční - kap. 11
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Grohova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Havlíčkova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Masarykova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.ZŠ
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3.ZŠ - správa hřiště
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ÚŠJ
Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní
činnosti
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS na údržbu zámecké zahrady
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SVČ
Pojištění majetku města
Úroky z úvěrů
Soudní poplatky a náhrady
Ostatní

225 024

Rozpočet
2012

2 000
2 500
1 100
3 900
1 700
3 900
400
1 700
12 300
2 200
1 550
841
3 000
50
120

3.ZŠ
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3.ZŠ - správa hřiště
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím www.holesov.cz
ÚŠJ
Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní
činnosti
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím - MKS na údržbu zámecké zahrady
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SVČ
Pojištění majetku města
Úroky z úvěrů
Soudní poplatky a náhrady
Ostatní
Platby DPH
Platba daně z příjmů PO za město
Všeobecná rezerva města
Celkem kapitola 11

3 900
400
1 700

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18
Neinvestiční dotace Charitě Holešov
Dotace pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Vsetín
hole‰ovsko
Klub důchodců
Náhrady za pohřby
Celkem kapitola 18

200

1/201250
35
20
305

12 300
Rozpočet města
Holešova na rok 2012

Odbor školství a kultury - kap. 13
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska
Dotace občanskému sdružení OLAM na festival židovské kultury
Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov na přípravu
plesu
Dotace na podporu tzv. akce milion
Dotace Cyklistickému klubu Drásal
Příspěvek Mikroregionu
mikroregionu Holešovsko
Cestovní ruch a propagace města
Vedení kronik
Obnova památek
Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko
Kulturní a sportovní akce města
Neinvestiční transfery občanským sdružením (tělocvičny)
Celkem kapitola 13

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města kap. 14
Neinvestiční transfer Zlínskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
Kanalizace Količín Tučapy
Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany
Výkupy pozemků
Drobné investice a opravy
Údržba silnic
Údržba ostatních pozemních komunikací
Údržba autobusových zastávek
Dopravní značení
Platby za provozování vodárenských zařízení
Rozbory odpadních vod
Údržba sportovních zařízení v majetku obce
Dotace Technickým službám Holešov na provoz koupaliště
Dotace Tomáši Svobodovi
Svobovovi na provoz bazénu - energie
Provoz stadionu Míru
Správa bytového fondu - Tepelné hospodářství (za 12/2011)
Byty, nebytové prostory
Platby SVJ za byty a nebytové prostory U Letiště
Provoz a údržba veřejného osvětlení
Provoz hřbitova
Aktualizace digitální mapy
Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku
Provoz veřejného WC
Úklid města
Údržba veřejné zeleně
Fond rozvoje bydlení
Celkem kapitola 14
Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím - Svaz měst a obcí
Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení
tajemníků
Sbory pro občanské záležitosti
Náklady na provoz úřadu
Výdaje sociálního fondu
Celkem kapitola 16
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18
Neinvestiční dotace Charitě Holešov
Dotace pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín
Klub důchodců
Náhrady za pohřby
Celkem kapitola 18

2 200
1 550
841
3 000
50
120
-8 000
10 000
5 014
44 275

50
30
100
1 300
100
180
350
40
200
600
100
250
3 300

860
63 002
3 000
50
1 500
2 600
350
25
110
1
13
35
280
3 000
183
197
1 000
30
4 000
600
37
725
27
2 000
3 200
1 005
87 830

27
1
72
6 323
1 200
7 623

200
50
35
20
305

Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Územně plánovací dokumentace
Ostatní podklady k územnímu plánování
Celkem kapitola 19
Odbor životního prostředí - kap. 20
Přehlídka trofejí
Deratizace
Rozbory vod
Protierozní opatření
Komunální odpady
Úklid skládek
Provoz odpadového centra
Monitoring půdy a podzemní vody
Pořízení uniformy
Náhradní výsadba (Zlínský kraj)
Odborné zahradnické práce
Inventarizace dřevin
Celkem kapitola 20
Odbor kancelář starosty - kap. 22
Ochrana obyvatelstva
Rezerva na živelné události
Náklady na činnost zastupitelstva
Soudní poplatky a náhrady
Náklady na provoz IT
Náklady na vzdělávání
eGON Centrum a technologické centrum
Projekt IVVS Zlínského kraje
Programové vybavení
Finanční prostředky na drobné investice a
Finanční prostředky na drobné investice a
Finanční prostředky na drobné investice a
Finanční prostředky na drobné investice a
Provoz OV Dobrotice včetně Sádku
Provoz OV Količín včetně areálu
Provoz OV Tučapy
Provoz OV Žopy
Hasiči Holešov
Hasiči Dobrotice
Hasiči Količín
Hasiči Tučapy
Hasiči Žopy
Celkem kapitola 22

1 145
135
1 280

6
3

1
12

1
5
1
opravy - Dobrotice
opravy - Količín
opravy - Tučapy
opravy - Žopy

11

Odbor dopravně správních agend - kap. 23
Poradenské a právní služby
Celkem kapitola 23

68
120
40
260
900
180
000
25
15
500
200
350
658

132
100
170
10
930
450
328
240
300
150
150
150
150
150
150
130
130
800
60
45
30
30
785

10
10

Městská policie - kap. 31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Provoz městské policie
Umístění psů v útulku
Provoz pultu centrální ochrany
Celkem kapitola 31

4 100
1 377
425
20
57
5 979

Tajemník - kap. 41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje
Odměny členům zastupitelstva
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Celkem kapitola 41

26
2
9
38

950
280
625
855

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

300
300

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Příspěvek sdružení mateřských center
Činnost mateřského centra
Celkem kapitola 61

276
70
1
240
587

Pomocná hospodářská správa - kap. 62
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Činnost PHS
Celkem kapitola 62

Výdaje celkem

1 200
393
8
1 601

216 388

Dokončení na str. 6
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Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Územně plánovací dokumentace

1 145
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Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 19. prosince 2011
Přijaté usnesení č. 160/2011 - N
853 Zastupitelstvo města Holešova schválilo předložený a doplněný program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného dne 19.
prosince 2011.
Přijaté usnesení č. 161/2011 - N
855 Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu
Jaromíru Čajkovou a Bc. Janu
Slovenčíkovou.
Přijaté usnesení č. 162/2011 - N
857 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Strnad, Josef
Bartošek a MUDr. Ivan Manďák.
Přijaté usnesení č. 163/2011 - N
859 Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Zastupitelstva
města Holešova ze dne 21. listopadu 2011.
Přijaté usnesení č. 164/2011 - N
861 Zastupitelstvo města Holešova
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 165/2011 - N
903 Zastupitelstvo města Holešova schválilo dodatek č. 8
ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Sluníčko Holešov dle předloženého

návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 166/2011 - N
924 Zastupitelstvo města Holešova
I vzalo na vědomí rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 12/2011
a 14/2011 dle předloženého návrhu
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne 20. 12.
2010. II schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 13/2011 dle
předloženého a doplněného návrhu
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zák. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 167/2011 - N
925 Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočet města
Holešova na rok 2012 dle předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: leden 2012.
Přijaté usnesení č. 168/2011 - N
926 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podání žádosti na projekt
„Regenerace sídliště U Letiště“
do vyhlášené výzvy ministerstva
pro místní rozvoj - Program podpory
bydlení pro rok 2012 - podprogram
„Podpora regenerace panelových

sídlišť“ pro rok 2012 a s tím související spolufinancování města Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 169/2011 - N
917 Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření dohody
o plnění závazků ve splátkách
s Romanou Sedlářovou, bytem
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 170/2011 - N
918 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městského pozemku p.č. 705/7, zahrada, o výměře
144 m 2, k.ú. Všetuly, manželům
Janě a Danielovi Kalíkovým, bytem Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 01. 2012. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 171/2011 - N
919 Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej městského pozemku p.č. 3680/1, vodní
plocha, o výměře 874 m2, k.ú.
Holešov, Ing. Jaroslavu Valentovi, bytem Holešov, za kupní cenu
50 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavře-

na v termínu do 31. 01. 2012.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2011 - N
920 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městských pozemků p.č. 375/16, zahrada, o výměře
145 m2 a p.č. 375/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2, k.ú.
Všetuly, Mgr. Ivoně Vávrové, bytem
Holešov, za kupní cenu 130.000 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 01. 2012. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 173/2011 - N
927 Zastupitelstvo města Holešova schválilo termíny jednání
Zastupitelstva města Holešova
v I. pololetí roku 2012 ve dnech
27. 02, 16. 04. a 25. 06. Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník
úřadu. Termín: průběžně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Jaromíra Čajková
ověřovatelka zápisu
Bc. Jana Slovenčíková
ověřovatelka zápisu

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 5. prosince 2011
Přijaté usnesení č. 460/2011 - N
2339 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit dodatek č. 8 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Holešov dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 19.
12. 2011.
Přijaté usnesení č. 461/2011
- N 2342 Rada města Holešova schválila ke smlouvě číslo
H-M-672-00/10 o dodávce vody
a odvádění odpadních vod ze
dne 23. 12. 2009 se společností
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666,
IČ 494518871 uzavření těchto dodatků: 1. dodatku č. 11 z důvodu změny hodnot dlouhodobých
srážkových úhrnů pro území
okresu Kroměříž za období 1981
- 2010, 2. dodatku č. 12, 13 a 14
z důvodu převodu nemovitostí
na nové majitele a 3. dodatku č.
10 z důvodu přiřazení doručovací
adresy dle předložených návrhů.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 462/2011 - N
2352 Rada města Holešova schválila nájemní smlouvu se společností Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s r. o., o pronájmu nemovitého
majetku města dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá:

6

Ing. Dušan Leško Termín: prosinec
2011.
Přijaté usnesení č. 463/2011 N 2383 Rada města Holešova
I schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 12/2011
dle předloženého návrhu. II doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit rozpočtové opatření města Holešova č.
13/2011 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 19. 12. 2011.
Přijaté usnesení č. 464/2011 - N

2384 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit rozpočet města Holešova
na rok 2012 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 19. 12. 2011.
Přijaté usnesení č. 465/2011 N 2387 Rada města Holešova
schválila nařízení města Holešova č. 1/2011 o stání vozidel
ve městě dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 466/2011 - N

Financování
Financování
Popis

Rozpočet
2012

Odbor finanční - kap. 11
Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2011
zapojených do rozpočtu roku 2012
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - ČMZRB - vodovod Dobrotice
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - ČS - komunikace + zámek
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků - KB - zámek + JVO
Celkem kapitola 11

Financování celkem

2 000
-536
-2 000
-8 100
-8 636

-8 636

2388 Rada města Holešova schválila ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově dle
předloženého a upraveného návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 467/2011 N 2390 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č.
1700, 1740/2, 1740/5, 1740/6,
1726/5 a 1726/7, vše k.ú. Holešov,
pro společnost Telefónica Czech
Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, v souvislosti se stavbou „LIDL Holešov
MK“ za cenu ve výši 3.060 Kč vč.
DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 468/2011 - N
2391 Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene na části
pozemku p.č. 608, p.č. 607, vše k.ú.
Tučapy, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti se stavbou
„SB-4509-753, Tučapy - kabel NN,
Sedláček“ za cenu ve výši 100 Kč/
bm + DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Pokračování na str. 7
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Opilý nezvládl řízení
Ludslavice - Vážná dopravní nehoda se stala 26. prosince 2011
krátce po poledni u Ludslavic. Řidič osobního vozidla VW Polo havaroval
mimo komunikaci a přes střechu se s autem převrátil zpět na kola. Při
havárii se zranil, ale z vraku se dostal bez nutnosti vyprošťování. „Jako
první na místo dorazila hlídka policie následována dvěma jednotkami
hasičů z Kroměříže a Holešova, posílena o jednotku dobrovolných hasičů
z Holešova,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje Ivo Mitáček. Zraněný řidič, ze kterého byl cítit alkohol, byl předán
do péče lékaře a po nutném ošetření byl odvezen do nemocnice. Po
zadokumentování bylo místo havárie předáno policii. Odstranění vraku
vozu zajistil syn majitele.
(sov)

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 5. prosince 2011
Pokračování ze str. 6
Přijaté usnesení č. 469/2011 N 2392 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č.
1019, 364/1, 364/2, 364/3, 1038/1
a 365/12, vše k.ú. Všetuly, pro
společnost JMP Net, s.r.o., Brno,
Plynárenská 499/1, IČ 27689841,
v souvislosti se stavbou „Přetlakování a prodloužení NTL, STL
Holešov - Všetuly, ul. Dukelská“
za cenu ve výši 100 Kč/bm +
DPH v zákonné výši. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 470/2011 - N
2393 Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene na části
pozemku p.č. 3706/1, k.ú. Holešov,
pro město Holešov se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha - Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČ 70994234, v souvislosti
se stavbou „Silnice II/490: Holešov
- jihovýchodní obchvat“ v rozsahu
objektu SO 301 kanalizace za cenu
ve výši 10.900 Kč + DPH v zákonné
výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 471/2011 N 2397 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 496, k.ú.
Žopy, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400,
zastoupená společností E.ON
Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
IČ 25733591, v souvislosti se
stavbou „Přílepy - přeložka VN27,
Obec“ za cenu ve výši 24.600 Kč
+ DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 472/2011 - N 2408
Rada města Holešova schválila projektový záměr „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích
systémů - město Holešov“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Ivan
Slezák. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 473/2011 N 2409 Rada města Holešova
schválila finanční rámec projektu
„Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů
- město Holešov“. Zodpovídá:
Ing. Ivan Slezák. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 474/2011 - N 2410
Rada města Holešova souhlasila se
zněním technicko-ekonomické studie řešení koncových prvků vyrozumívání a varování v ORP Zlínského
kraje a řídícího pracoviště v rámci
integrovaného projektu „Informační
vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje“ dle předloženého návrhu (technická zpráva, výkaz výměr
a přehledové schéma VVS-IVVS
ZK). Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 475/2011 N 2375 Rada města Holešova
s chválila výpůjčku garáže o velikosti 19,60 m2 za domem čp. 15
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově
Zdence Daňkové k uskladnění
nábytku z bytu č. 11 v domě čp.
1672 na ul. Bořenovská v Holešově, a to do 31. 01. 2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 476/2011 - N
2398 Rada města Holešova udělila
souhlas Aleně Svobodové s úpravou koupelny v bytě č. 2, vel. 1+1,
o výměře 67,14 m 2 v městském
domě čp. 1597 na ul. Novosady
v Holešově na vlastní náklady s tím,
že v případě uvolnění bytu nebude
požadovat finanční náhradu, tato
podmínka bude doplněna k nájemní
smlouvě. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 477/2011 - N
2399 Rada města Holešova udělila souhlas Jaroslavu Stokláskovi
s úpravou koupelny v bytě č.
26, vel. 1+kk, o výměře 36,70 m2
v městském domě čp. 1597 na ul.
Novosady v Holešově na vlastní náklady s tím, že v případě
uvolnění bytu nebude požadovat
finanční náhradu, tato podmínka
bude doplněna k nájemní smlouvě. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 478/2011 - N
2401 Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor: 1. přízemí domu
čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově o výměře 81,10 m2, 2. přízemí
domu čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově o výměře 98,41 m2, 3.
1. poschodí domu čp. 1400 na ul.
Palackého v Holešově o výměře
19,80 m2 a 4. přízemí domu čp. 531
na ul. Palackého v Holešově o výměře 131,60 m2 dle předložených

návrhů. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 479/2011 N 2404 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit uzavření dohody o plnění závazků ve splátkách
s Romanou Sedlářovou, bytem
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19. 12. 2011.
Přijaté usnesení č. 480/2011 - N
2405 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Jiřinou Jandalovou na užívání bytu
č. 5, vel. 2+1, o výměře 64,80 m2
v městském domě čp. 507 na ul.
Palackého v Holešově, a to na dobu
určitou od 01. 12. 2011 do 30. 06.
2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 481/2011 N 2406 Rada města Holešova
schválila 1. ukončení předmětu nájmu společností RK plus,
s.r.o., a to nebytového prostoru
v městském domě čp. 985 na ul.
F. X. Richtera v Holešově k 31. 12.
2011. 2. zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených nebytových
prostor o výměře 162 m2 a 58 m2.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 482/2011 - N 2407
Rada města Holešova schválila uzavření dohody o uznání dluhu a plnění
závazků ve splátkách s Reginou Kotasovou, bytem Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 483/2011 N 2396 Rada města Holešova
schválila 1. smlouvu o zřízení
a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, s.r.o.,
a 2. mandátní smlouvu se společností Technické služby Holešov,
s.r.o., o realizaci smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního systému EKOLAMP,
s.r.o., dle předložených návrhů.
Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 484/2011 - N
2403 Rada města Holešova I schválila zveřejnění záměru pronájmu
městských lesních pozemků v k.ú.
Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Žopy a Lukoveček uvedených
v příloze č. 1. II schválila uzavření
smlouvy opronájmu lesa se společností Lesy pod Hostýnem, s.r.o., se

sídlem Holešov, Zahnašovice 43,
zastoupenou jednatelem Ing. Miloslavem Macůrkem, a to na dobu
od 01. 01. 2012 do 31. 01. 2012.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 485/2011 N 2400 Rada města Holešova
schválila dodatek č. 1 smlouvy
o výpůjčce movitého majetku
se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 486/2011 - N
2240 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 21.
listopadu 2011.
Přijaté usnesení č. 487/2011 N 2419 Rada města Holešova
I schválila dodatek ke smlouvám
o dílo ze dne 31. 05. 2004 a 03.
02. 2003 na provádění úklidových
prací v prostorách Městského
úřadu Holešov s Magdou Sobolovou, bytem Třebětice, dle
předloženého návrhu a II pověřila
starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka podpisem tohoto dodatku. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 488/2011 - N
2420 Rada města Holešova souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
po projednání této otázky na žádost
občanského sdružení LUNGTA ze
dne 23. listopadu 2011. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín:
10. 03. 2012.
Přijaté usnesení č. 489/2011 - N
2411 Rada města Holešova I schválila dohody o užívání sportoviště
u 3. Základní školy Holešov. II
pověřila starostu města PaedDr.
Zdeňka Janalíka podpisem těchto
dohod. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 490/2011 - N 2421
Rada města Holešova schválila finanční dotaci ve výši 20 tis. Kč Gymnáziu L. Jaroše Holešov. Finanční
částka bude čerpána z kapitoly 51 Rada města. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu
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Město Holešov a starosta obdrželi medaili výsadkových veteránů
Holešov (frs) - Klub výsadkových veteránů Holešov udělil pamětní medaile nadporučíkovi v záloze a starostovi Holešova PaedDr.

Medaile je z bronzu.
Na lícové straně je symbol
padáku s nápisem Veterán
a datem založení a ukončení
činnosti vojenského útvaru 7374.
Jsou zde také uvedena místa
posádek Sabinov, Prešov
a Holešov.
Na rubové straně je po obvodu
název Klub výsadkových
veteránů Holešov se znakem
města v jeho středu.

Zdeňku Janalíkovi a městu Holešov. Představitelé klubu medaile
předali v prvním novoročním týdnu
v kanceláři starosty města.
Klub výsadkových veteránů
vydal medaile u příležitosti nástupu
veteránů 7. výsadkového pluku
zvláštního určení, který se konal
v prostorách holešovské policejní školy 27. srpna 2011. Medaile
byla vydána v počtu 200 kusů a je
určena pro bývalé příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení,
dále pak pro významné osobnosti
a část je určena pro sběratelské
a muzejní účely. Medaili kromě
jiných obdržel také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Představitelé klubu výsadkových veteránů předávají medaile
starostovi a městu Holešov. Foto František Sovadina

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
• Prodám 2 ks lístků na ALEXANDROVCE - termín 24. 5. 2012
(čtvrtek) v 19.00 hodin, stadion Luďka Čajky ve Zlíně, cena
590 Kč/ks, tel.: 607 858 061.
• Mladý manželský bezdětný pár
hledá pronájem v bytě nebo
RD nejlépe v lokalitě Rymice,
Holešov a blízkém okolí. Kontakt: Leskovjanovi, 728 420 185,
leskovjanova@email.cz.

Veterinární klinika Medipet,
Broučkova 5395, Zlín

Děkan holešovské farnosti a pracovníci Charity použili k dopravě
v rámci tříkrálového koledování bryčku taženou koňmi.

tel.: 577 222 737
www.medipet.cz
Facebook

NOČNÍ POHOTOVOST
Diagnostika a léčba vedená
specialistou v oborech
• Chirurgie a ortopedie
- MVDr. Jiří Jahoda
• Kardiologie, nemoci koček
- MVDr. Petra Maňásková
• Oftalmologie
- MVDr. Václav Halm
• Dermatologie, alergologie
- MVDr. Lenka Polášková
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Koledníci z Tříkrálové sbírky v Přílepích.

Vánoční světla někdo zničil
Na začátku byl nápad rozsvítit
jedličku před Mateřskou školou
v Dobroticích. Ze sponzorského
daru se koupilo elektrické osvětlení, ochotní občané je instalovali,
děti se svými rodiči a učitelkami připravily papírové ozdoby. Začátkem
prosince se všichni sešli u stromečku, ten ozdobili a rozsvítili, děti
si zazpívaly koledy. Svítící strome-

ček dělal o adventu v Dobroticích
radost. Jenže pak někdo světýlka
zničil, takže nemohla dosvítit až
do Tří králů. Pravděpodobně si
v novém roce někdo chtěl dokázat,
jaký je chlapák, ale nemusel to
dokazovat zrovna na naší zářící
jedličce.
SRPŠ Dobrotice
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Urban: Zavedli jsme ze Zlína přípoj k Pendolinu
Ing. Ludvík Urban
Narodil se v roce 1969 v Přílepích.
Maturoval na Gymnáziu v Holešově v r.
1987. Studoval na Vysoké škole dopravy
a spojů v Žilině, obor provoz a ekonomika
železniční dopravy, promoval v r. 1991.
Pracoval jako výpravčí železniční stanice
Otrokovice, později jako dozorčí přepravy.
V letech 1996 - 2000 pracoval na pozici
inženýra železniční dopravy pro výstavbu
vysokorychlostních koridorů.
Byl přednostou železniční stanice Zlín střed,
vrchním přednostou uzlové železniční stanice Otrokovice, zástupcem ředitele odboru
generálního ředitelství Českých drah. Od r.
2008 je ředitelek Krajského centra osobní
dopravy ČD ve Zlíně.
Je ženatý, má jedno dítě.
U drážní dopravy se často potkáváme
s lidmi, kteří jsou nejen zaměstnanci, ale i fanoušky své profese. Jak tomu bylo u vás?
Už při studiu na gymnáziu jsem se zajímal
o dopravu a dopravní techniku. Tehdy jsme měli
také exkurzi na vysokou školu do Žiliny. To mne
ovlivnilo při výběru dalšího studia. A samozřejmě
jako kluk jsem měl kolejiště modelové železnice.
Ve vytváření vztahu k dopravě mne asi ovlivňovala i okolnost, že jsme v Holešově bydleli
v blízkosti nádraží a že se nedaleko nacházelo
také letiště. Měl jsem rád historické jízdy vlaků.
Zvolený obor splnil má očekávání.
Ve své současné funkci máte za České
dráhy působnost pro celý Zlínský kraj. Jakých výsledků své práce si nejvíc vážíte?

Velký důraz klademe na obnovu vozového
parku a rekonstrukci železničních stanic. V posledních letech se podařilo obnovit nádražní
budovy v Holešově, v Bojkovicích, v Otrokovicích
- včetně přednádražního prostoru - a v Uherském
Hradišti. Právě stanice v Uherském Hradišti letos
dokonce vyhrála celostátní soutěž o nejkrásnější
nádraží v ČR.
Jak je tomu
s obnovou vozového parku?
Od roku 2006
jsou na všechny tratě
v kraji postupně nasazovány nové motorové soupravy typu
Regionova, které poskytují cestujícím větší pohodlí než známé
starší vozy řady 810
a 010. Nyní už v kraji
Ludvík Urban
jezdí na patnáct jednotek Regionova. V souvislosti s čerpáním peněz
z Regionálního operačního programu se nám
podařilo vyjednat, že se do našeho kraje nakoupí
šest zcela nových motorových jednotek výrobce
z polské firmy Pesa Bydgoszcz. První by měla být
dodána v říjnu 2012, druhá asi o měsíc později,
další v roce 2013. Čtyři z těchto jednotek budou nasazeny na trať z Kojetína do Valašského
Meziříčí, zbývající dvě pak plánujeme pro trať
Vizovice - Otrokovice se zajížděním až do Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Bojkovic.
Tyto jednotky budou nízkopodlažní, mají 120
míst k sezení. Lepší vagony - modernizované
rakouské vozy - nasazují České dráhy v poslední
době i na Zlínský expres do Prahy.

Co byste vzkázal cestující veřejnosti? Jsou lidé, kteří třeba deset roků nejeli
vlakem...
Snažíme se naše služby zlepšovat, abychom potěšili jak stávající zákazníky, tak abychom oslovili a dali zajímavou nabídku i těm,
kteří s námi v posledních letech nejezdili. Od 11.
prosince platí nový jízdní řád, který například
nově zavádí zastavování nočního rychlíku Chopin
v Otrokovicích. Cestující ze Zlínska tak získali
nové přímé spojení do Vídně, Budapešti nebo
na opačnou stranu do Varšavy či lůžkovým
vozem až do Moskvy. Zkoušíme pro Zlíňany
také nové spojení do Prahy s jedním přestupem
v Olomouci. Spěšný vlak do Olomouce s oddíly
druhé i první třídy odjíždí ze Zlína v pracovních
dnech v 9.20 hodin. V Olomouci mají cestující
deset minut na přestup do vlaku SuperCity Pendolino, který pokračuje do Prahy.
Jak s vaší profesí souvisí vaše angažovanost ve veřejné správě?
V roce 2006 jsem byl poprvé zvolen členem
městského zastupitelstva v Holešově, od roku
2010 mám v Holešově i funkci radního. Od roku
2008 jsem rovněž krajským zastupitelem. Tyto
veřejné funkce beru jako prostředek k podpoře
rozvoje železniční dopravy v kraji. Ve spolupráci
se samosprávami vytváříme prostředí, aby docházelo například k modernizaci železničních
přejezdů a zvyšování jejich bezpečnosti. Bez
podpory místních samospráv by se nám asi ani
nepodařilo prosadit tempo nasazování modernizovaných vlakových souprav v našem regionu.
Byli jsme v Česku prvním krajem, kde začaly
jezdit nové motorové soupravy Regionova.
Vojtěch Cekota
(Převzato z měsíčníku Okno do kraje)

Neočistil si čelní sklo a srazil chodce
Holešov (frs) - Důsledkem špatného očištění čelního skla od sněhu a námrazy byl krátce
před Vánocemi střet osobního vozidla s chodcem. Nehoda se stala 20. prosince po šesté
hodině večer v centru Holešova.
Devatenáctiletý řidič osobního vozidla
Škoda Felicia si před jízdou řádně neočistil zamrzlá skla a vyjel na ulici Palackého. Vzhledem

k namrzlým sklům neměl dostatečný rozhled
z vozidla. „Dojel k přechodu pro chodce, kdy
nejprve zpomalil a poté zastavil. Desetiletý chlapec, který se chystal zrovna přejít silnici, nabyl
dojmu, že mu řidič dává přednost. Vešel tedy
na přechod. Vtom se ale řidič rozjel, hocha kvůli
zamrzlým sklům přehlédl. Chlapec byl s lehkým
zraněním převezen do kroměřížské nemocnice.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku,

s negativním výsledkem,“ uvedla policistka
Barbora Balášová.
Policie v této souvislosti apeluje na řidiče,
aby si před každou jízdou řádně očistili skla
vozidla, tak aby z něj měli řádný výhled. Pokud
tak řidič neučiní, hrozí mu pokuta do dvou tisíc
korun. „Jeho vozidlo je tímto nezpůsobilé pro
provoz na silnicích. Policisté budou tomuto
věnovat větší pozornost,“ uvedla Balášová.

Sbírky byly úspěšné
I v závěru letošního roku proběhly v Holešově sbírky na podporu potřebných lidí a velmi úspěšně se jich zúčastnili žáci Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov. Nejdříve se konala
sbírka Červená stužka uskutečněná na podporu
Světového dne boje proti AIDS. Vybraní žáci
prováděli 5. prosince osvětovou a informační
kampaň spojenou s prodejem červených stužek
a podařilo se jim získat 3 122,- Kč. Dva dny poté
se další skupina žáků zúčastnila akce Srdíčkový
den, jejíž výtěžek byl určen na podporu těžce
handicapovaných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, zejména
maminek. Získaných 7 365,- Kč bude použito
na zakoupení rehabilitačních a zdravotních
pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků apod. Jménem obdarovaných všem, kteří
jste se na uvedených sbírkách podíleli, srdečně
děkuji a přeji, abyste se v nastávajícím roce
2012 setkávali s co největším počtem lidí, kteří
mají srdce na dlani stejně jako vy.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
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Zahnašovická myslivecká jednota má nového člena
Hony patří každoročně k vyvrcholení celoroční náročné práce členů mysliveckých jednot
i v našem regionu. Zahnašovický hon ale 17.
prosince loňského roku přinesl s sebou ještě
významnou slavnost. Do mysliveckého stavu
byl po řádném čekacím a zkouškovém období
a se všemi ceremoniemi přijat bývalý holešovský děkan P. František Cinciala, který nyní vede
vyškovský děkanát.
Myslivci přispívají k přežití vzácných druhů
rostlin a živočichů, k boji proti zvířecím přenosným chorobám a ochraňují přírodu a životní
prostředí. To si myslí podle říjnového průzkumu
veřejného mínění sociologických agentur Focus
a Commservis.com většina Čechů. Zároveň hodnotí činnost myslivců jako velmi prospěšnou.
„Osmdesát pět procent Čechů považuje
činnost myslivců za velmi prospěšnou. Sedmde-

sát sedm procent je pak považuje za ochránce
přírody. Myslivci a myslivecká sdružení jsou vnímána velmi pozitivně a lidé oceňují jejich přínos
přírodě,“ komentoval výsledky T. Zdechovský
z agentury Commservis. Lidé už nepovažují
myslivce pouze za lovce zvěře, ale spíše za jejich ochránce. Právě myslivci se v zimě starají
o krmivo pro zvířata, kontrolují je, udržují v lese
rovnováhu a také jsou v 62 % považováni za ty,
kteří přispívají k osvětové činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
Myslivost má u nás dlouhou tradici, a tak
můžeme být velice vděčni, když do „řádu“
sv. Huberta přicházejí lidé, kteří naplní heslo, že
myslivcem je historicky označován lovec „myslivý“, tedy ten, kdo při lovu přemýšlí. K rozšíření tohoto pojmenování u nás došlo koncem 15. století.
Rudolf Seifert

Chystá se výluka na železniční trati
Region (sov) - V pondělí 6. února proběhne na železniční trati 303 Valašské Meziříčí - Kojetín v úseku Kroměříž - Kojetín výluka.
Potrvá od 7.40 do 15.30 hodin. Všechny
vlaky proto budou v tomto úseku po dobu
výluky nahrazeny autobusovou dopravou,
která bude organizovaná podle výlukového

jízdního řádu. Ten je uveden na internetových
stránkách www.cd.cz -Vlakem po ČR - Jízdní
řád - Traťové jízdní řády.
Zastávky náhradní autobusové dopravy
budou v Kroměříži a Kojetíně umístěny před
staniční budovou, v Postoupkách a Bezměrově pak na autobusové zastávce v obci.

Do řad myslivecké jednoty byl František
Cinciala přijat 17. prosince.

Bývalý děkan holešovské farnosti František Cinciala se stal novým
členem zahnašovické myslivecké jednoty.
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Syn ničil dům
své matky
Holešov (sov) - Dlouhodobé
neshody s matkou se počátkem
roku rozhodl řešit devětadvacetiletý muž z Holešova. „Zaměřil
se na její dům. Přelezl plot a vnikl
na zahradu. Poté na domě rozbil
několik oken, poškodil venkovní
čidlo k plynovému kotli, poničil dveře od sklepa a poškrábal
rám balkonových dveří. Způsobil
tak škodu za více než osm tisíc
korun,“ uvedla policistka Simona
Kyšnerová.
Krátce po činu muže nedaleko matčina bydliště zadrželi holešovští policisté. U výslechu se
ke svému protiprávnímu jednání
přiznal. Ještě ten den mu vrchní
inspektor sdělil podezření z trestných činů porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Nyní
pachateli hrozí až tříleté vězení.
Policisté případ řeší ve zkráceném
přípravném řízení.

Holešovsko
noviny do každé
rodiny

Prodej stáčeného vína
z Velkých Pavlovic
Benzina, Zlínská ulice.
Prodejní doba 5 - 22 hodin

Veřejné projednání změny územního plánu Žeranovic
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy
- Změny č. 2 a změny č. 3 územního
plánu obce Žeranovice a zveřejnění
návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 a změny č. 3 územního
plánu obce Žeranovice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel
Změny č. 2 a změny č. 3 územního
plánu obce Žeranovice ve smyslu § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) dále jen stavební zákon
oznamuje v souladu s § 20 odst. 2 a §
52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy - Změny č. 2 a změny č. 3 územního
plánu obce Žeranovice, které se
uskuteční dne 30. 1. 2012 v 18.00
hod. na obecním úřadě v Žeranovicích
b) vystavení upraveného
a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 2
a změny č. 3 územního plánu obce
Žeranovice k veřejnému nahléd-

nutí v době od 28. 12. 2011 do 27.
1. 2012 včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 2 a změna č. 3
územního plánu obce Žeranovice
je možno nahlédnout u pořizovatele
na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 309 ane-

né. Za severovýchodním okrajem
obce je navržena vodní plocha
W 101, určená pro vybudování malé záchytné vodní plochy.
Na SZ okraji obce se vypouští
dříve navržená plocha P 1,určená
pro výrobu. Současně s tím bylo
dle zadání pro lokality 2/A2, 2/A6

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 2 a změny č. 3 územního plánu
obce Žeranovice se uskuteční dne 30. 1. 2012 v 18.00 hod.
na obecním úřadě v Žeranovicích.
bo na Obecním úřadě v Žeranovicích.
Do návrhu Změny č. 2 a změny č. 3
územního plánu obce Žeranovice
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský
úřad - Odbor územního plánování
a stavebního řádu).
Předmětem návrhu jsou v jižní části obce plocha B 101, na JZ
okraji plocha B 102, na SV okraji
plochy B 103 a B 104 a na SZ
okraji obce plocha B 105, které jsou určeny pro individuální
bydlení. Na jihovýchodním okraji
obce je navržena plocha SO 101,
určená pro plochy smíšené obyt-

a 3/A2 upřesněno aktuální využití
ploch, které se v tomto území
nachází. Pro všechny tyto plochy,
včetně nově navržených ploch
v lokalitách 2/A1, 2/A3 - 2/A5, 2/
A7, 3/A1 a 3/A3 (dle zadání), jsou
nově stanoveny podmínky využití
ploch s rozdílným způsobem využití, které zde nahrazují původní
regulativy vymezené v platném
územním plánu. Jiné požadavky na rozvoj území obce změna
územního plánu neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona každý uplatnit své připomínky
a vlastníci pozemků a staveb dotče-

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

Výzva ke sběru předmětů týkajících se období I. republiky,
druhé světové války a dějin po roce 1945
Městské muzeum a galerie v Holešově,
které je součástí Městského kulturního střediska
v Holešově, se obrací k veřejnosti v našem regionu se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci života na Holešovsku během I. republiky, II.
světové války a v období po roce 1945. Prosíme
ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže
uvedených předmětů a chtějí je zachovat i pro
další generace, aby takové památky věnovali
Městskému muzeu a galerii v Holešově pro
výstavní a dokumentační účely.

Témata

• Předměty spojené s každodenním životem
v našem regionu v čase I. republiky, druhé
světové války i v období po roce 1945.
• Odboj proti totalitním režimům a perzekuce.
• Přítomnost armády, policie a jiných ozbrojených složek na Holešovsku.

• Doklady činnosti politických stran, zájmových
sdružení a spolků, církví a jiných organizací
v tomto období. Materiály živnostníků a řemeslníků, průmyslových podniků, odborů
a družstevního hnutí.
• Dějiny regionálního školství.
• Judaika - předměty s vazbou na židovskou
komunitu v Holešově.
• Památky na významné osobnosti regionu.

a příležitostné odznaky, pamětní medaile, diplomy, uniformy a výstrojní součásti, stejnokroje
spolků, lidové kroje, vyznamenání, diplomy,
pamětní spisy a pohlednice, plakáty, grafické
listy, kresby, malby, obrazy, sochařská díla,
mapy, plány, prapory, modely, písemné materiály a pozůstalosti významných vlastivědných
pracovníků, úmrtní oznámení významných
osobností regionu, alba a další.

Hmotné předměty:

Fotografická a filmová
dokumentace

Osobní doklady, legitimace, průkazy, dobové plakáty - agitační, kulturní a politické, volební
brožury, volební letáky, drobné tisky, vyhlášky,
brožury, letáky, pozvánky, vstupenky, pohlednice, uliční cedule nyní již přejmenovaných
ulic, obchodní a reklamní předměty místních
podniků, průmyslové výrobky místní výroby,
obaly od výrobků místní výroby, upomínkové

Právě v rozlehlém holešovském zámku sídlí Městské kulturní středisko. Foto Robert Rohál

Dobové fotografie a filmy zachycující
všechna výše uvedená témata (politická, kulturní, sportovní, hospodářská a jiná) v uvedeném
období s vazbou k regionu. Fotografie nápisů
na veřejných místech. Snímky zachycující stavební proměny Holešova a okolních obcí, snímky uličních cedulí již přejmenovaných ulic.
Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované
(audio/video) vzpomínky, deníky.
Sbírka nemá časově omezenou platnost,
předměty je možné darovat kdykoliv. Pro muzejní dokumentaci mají největší význam ty památky, u kterých je znám jejich „životopis“, tedy
jsou-li známy jejich osudy, způsob používání,
majitelé atd. Dále jsou upřednostňovány větší
celky, které tvoří ucelenější soubory. Městské
muzeum a galerie v Holešově si vždy vyhrazuje
právo předměty po přímém ohledání odmítnout
a do sbírky je nepřevzít!
Kontakt
Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace
Městské muzeum a galerie v Holešově,
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
E-mail: muzeum@mks.holesov.cz,
Tel.: +420 571 160 889,
GSM: +420 603 796 411

Srdíčko zve v novém roce děti do svých kurzů
Milí rodiče a prarodiče, Mateřské centrum Srdíčko Holešov
vás zve do svých kurzů pro nejmenší. Také
v novém roce se bude
věnovat dětem a se
svými lektory pro ně
připravilo zajímavý
program. Těm nejmenším od tří do osmnácti
měsíců patří Hrátky
s batolátky. Jedná se
o pohybové hry spojené s říkankami a písničkami. Tyto kurzy poskytují rodičům inspiraci, jak s kojencem nebo
batolátkem pracovat, jak rozvíjet jeho pohybové
dovednosti, podporovat psychomotorický vývoj
a upevňovat vzájemnou citovou vazbu.
Kurzy jsou pro rodiče zároveň možností
sociálního kontaktu dítěte s vrstevníky a díky
důrazu na pohyb umožňují nejmenším prožít
vše nové přirozeně hravým a radostným způsobem.
Na Hrátky s batolátky volně navazují kurzy
rytmicko-pohybové výchovy Kolo kolo mlýnské věnované rodičům a dětem od osmnácti
měsíců do čtyř let. V bloku lidových písní, říkanek, tanečků, dramatizací a pohybových her se

děti spolu s lektorem
učí porozumění řeči,
rozvíjet slovní zásobu
i motoriku těla.
Mateřské centrum
nabízí ve svých kurzech
velmi dobré vybavení.
Rodiče s dětmi pracují
s gymnastickými míči,
padákem, overbally,
šátky, talíři, obručemi
a dalšími pomůckami
na průpravu hrubé
i jemné motoriky těla.
Používají se také rytmické nástroje a doprovodná hudba. Novinkou letošních Vánoc jsou navíc
další pomůcky, kterými mateřské centrum kurzy
doplnilo. Jedná se o nejrůznější skládačky,
stavebnice, hry na podporu motoriky, myšlení
a soustředění. Se všemi pomůckami budou děti
v kurzech pracovat.
Cena kurzů se v novém roce bude pohybovat kolem tří set až čtyř set korun za 12
lekcí a probíhají každý týden vždy od pondělí
do čtvrtka. Srdíčko nabízí další volná místa.
Najdete nás na adrese Školní 1582, Holešov.
Více informací a přihlášky na tel. 573 397 163
nebo na webu MC: www.srdicko.estranky.cz
(srd)

Zima v zámecké aleji.
Foto Robert Rohál
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Tintinova (a Spielbergova) dobrodružství

Knižní tip
Václav Neckář, Jan Neckář a Vladimír
Vlasák: Cesta do mé paměti
Václav Neckář není jen legenda české
pop-music, ale také muž s nebezpečnou,
takřka rainmanovskou pamětí. Uchovává
v hlavě neuvěřitelné množství dat, jmen,
telefonních čísel a především událostí,
které vždy dokázal komentovat s brilancí
vypravěče dumasovského ražení. V roce
2002 prodělal mozkovou příhodu, jež
naštěstí všechna ta
data, jména a události nevymazala, jen
je uzamkla ve Václavově mozku jako
v černé skříňce.
Když se pokoušel
vyprávět, těžce hledal slova, artikulovat
myšlenky mu občas pomáhal bratr Jan.
A tehdy přišel nápad napsat tuhle knížku.
Vznikala několik let. Během nich se hudební publicista Vladimír Vlasák setkával
s Václavem i jeho bratrem Janem, naslouchal jejich vyprávění a zároveň pátral
v archivech.
Výsledkem jsou jedinečné memoáry,
v nichž je zpěvákův pohled na sebe sama
konfrontován s hlasy té které doby a lidí,
kteří ho během kariéry provázeli. Je to
unikátní svědectví nejen o jednom lidském osudu, ale i o českém showbyznysu
a dobrých i zlých časech, jež by neměly
být zapomenuty. Knihu doprovází bohatá
fotografická výbava.
RR

Výstavy
v Holešově
Ještě do konce ledna vystavuje v holešovské kavárně Cinema milk café Nelly
Billová, jejíž působivé fotografie a fotografika sklízejí úspěch. Současně můžete
v této příjemné kavárně vidět i fotografie
mladého fotografa Jana Holčáka.
Prodlouženého času se dočkaly rovněž
obě (původně jen prosincové) výstavy
Roberta Rohála, jehož černobílé fotografické obrazy jsou stále k vidění jednak v restauraci Starý pivovar, jednak v restauraci
V Podzámčí.
(red)

Belgický novinář a kreslíř Georges
Prosper Remi, známý pod přezdívkou
Hergé, přivedl na svět novinářského
skautíka Tintina s jeho věrným psíkem Filutou už v roce 1929 v magazínu Le Petit
Vingtiéme. Od té doby se jeho sešitů, jež
vznikly skládáním a kolorováním původních novinových článků, prodalo na 250
miliónů výtisků ve stovce jazykových
mutací. U nás vyšel kompletní překlad
všech čtyřiadvaceti sešitů Tintinových
dobrodružství teprve nedávno, takže postava zrzavého, zvídavého, odvážného
a za všech okolností čestného reportéra
zde není tolik zpopularizovaná jako především ve frankofonní části Evropy, kde
je milován hezkých pár desítek let. K oblibě jeho
příběhů přispívá skutečnost, že Hergé namíchal vyvážený koktejl klasických dobrodružství
plných napětí a akce, detektivních zápletek,
okořeněných špetkou fantasy a sci-fi, v němž
nechybí nadhled, humor a satira. Tato kombi-

KINORECENZE
nace je navíc podávána zábavnou a svižnou
formou. Není proto vůbec s podivem, že Tintinovy příběhy okouzlily i jednoho z nejslavnějších
režisérů - hračičků v Hollywoodu, Stevena
Spielberga. Pro něho jsou Hergého umělecké
vyjadřovací prostředky rovněž základním desaterem. Jeho zájem o Tintina ještě vzrostl poté,
co novináři po projekci Dobyvatelů ztracené
archy začali ve svých recenzích přirovnávat
Indianu Jonese právě k Tintinovi. První kontakt
mezi Spielbergem a Hergém proběhl tedy již
v roce 1983, pak ale krátce nato bohužel autor
Tintina zemřel a ze zamýšleného projektu oživit
jeho předlohu na filmovém plátně prozatím
sešlo. Jednání se podařilo obnovit za dalších
zhruba 25 let. Je to zásluha Hergého manželky,
paní Fanny Rodwell, která dala svolení k využití kreslířova odkazu. Práce na filmu zabraly
celé tři roky a Spielberg se zajistil vynikajícími
spolupracovníky, nejlepšími ve svém oboru.
Kvůli absolutní věrnosti předloze vstoupil navíc
poprvé na půdu animovaného filmu. Protože ale
žijeme v době technologických zázraků, Tintinova dobrodružství samozřejmě nejsou obyčejný
animovaný film. Projekt jako spoluproducent zaštítil i Spielbergův slavný kolega Peter Jackson,
a proto filmový kabát mohl Tintin obléci opravdu
velkolepý. Natáčelo se v Jacksonově společnosti Weta Digital technikou motion capture, což
znamená, že do počítače jsou přenášeny po-

hyby a chování živých herců. Tento proces byl
ještě zdokonalený metodou image - based facial performance, která pomohla zaznamenávat
i emoce ve tvářích protagonistů. Vše se završilo
snímáním v dnes už takřka nezbytném 3D.
A kdo se stal vzorem pro animované postavičky? Spielberg hledal nejen typově přesné
představitele, ale také milovníky knižní předlohy.
Tintina ztvárnil talentovaný Jamie Bell, kterého si diváci asi nejvíc pamatují jako tančícího
Billyho Elliota ze stejnojmenného filmu. Jeho
souputníka, kapitána Haddocka, představuje
největší expert na počítačovou animaci - Andy
Serkis, který proslul především jako Glum
z Pána prstenů. Samozřejmě je třeba zmínit
i filmového Bonda - Daniela Craiga, který propůjčil své přitažlivé charisma postavě záhadného pana Sacharina. Svůj živý vzor však mají
pouze všichni lidští hrdinové. Psa Filutu v reálu
hraje vycpaná loutka nebo drátěná maketa, což
nebylo pro Jamieho Bella při natáčení právě
jednoduché, neboť Tintin tvoří se psíkem takřka
nerozlučnou dvojici. A v případě psa je třeba
zmínit ještě jednu okolnost, při které se Spielberg výjimečně odchýlil od předlohy: Filuta totiž
ve filmu nemluví. Jinak se ale, jak už bylo řečeno, režisér snažil zachovat knize maximální
věrnost. Konkrétně třem příběhům, kterými jsou
Krab se zlatými klepety, Tajemství jednorožce
a Poklad rudého Rackhama. Hlavní dějovou
linku proto tvoří Tintinovo pátrání po ztraceném
pokladu, který se před několika sty lety potopil se škunerem v moři. Cesta k němu vede
přes tři malé lodní modely, v nichž je ukryta
mapa. Po ní ovšem pase nejen hlavní hrdina...
Kdo má rád jonesovsky akční, humorné a exoticky laděné vyprávění s kouzelnou atmosférou
30. let minulého století, je vítán na palubě. Bude
se zaručeně zatraceně dobře bavit.
Marie Drechslerová

Hledáme pamětníky
Město Holešov chystá v edici
Knihovnička Holešovska volné pokračovaní již dříve vydané publikace
Vzlety a pády holešovské hraběnky
Barbory Wrbnové. Hledáme pamětníky, kteří paní Wrbnovou (1892 - 1962)
znali anebo se s ní třeba jen jednou
setkali. Pokud máte na ni nějakou
osobní vzpomínku anebo třeba i fotografie paní hraběnky, zastavte se
v redakci Holešovska, anebo volejte
číslo 573 521 550. Rádi vaše vzpomínky a snímky zařadíme do připravované publikace. Ta by měla vyjít
letos v dubnu, kdy uplyne 120 let
od narození Barbory Wrbnové.
Robert Rohál
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Tímto snímkem se vracíme k úspěšnému koncertu mladé zpěvačky
a klavíristky Veroniky Novákové, který proběhl loni v prosinci v brněnské
kavárně Káva jinak, která sídlí v Domě Pánů z Lipé.
RR
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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MORAVSKÉ DĚTI získaly ocenění „SBOR ROKU 2010“
Na jednom z vánočních koncertů Moravských dětí a Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín „Santa Claus“, který se konal ve zlínském
Kongresovém centru, byla předána Holešovskému dětskému sboru Moravské děti mimořádná cena „Sbor roku 2010“ v kategorii dětských sborů. Udělila ji Unie českých pěveckých
sborů v Praze.

úspěch
Tato jistě prestižní cena je udělována
za úspěchy, které sbory prokázaly vždy v předcházejícím období - pro nás to znamenalo
především velký úspěch na VI. WORLD CHOIR
GAMES v Číně - v Shaoxingu, odkud jsme přivezli jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.  
Pro nás byl ale neméně důležitý i úspěch
na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc, kde jsme získali ve třech kategoriích tři
zlaté medaile.
Musím prozradit, že u jednoho ocenění
nezůstalo. Další cena, kterou Unie pěvec-

Moravské děti během svého vánočního koncertu v holešovském kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

kých sborů udělila, byla cena „Sbormistr roku
2010“ v kategorii junior, kterou získala naše
sbormistryně Moravských dětí - Mgr. Lenka
Polášková.
A do třetice - v kategorii smíšených sborů
získal cenu „Sbor roku 2010“ sbor Masarykovy
univerzity Brno pod vedením MgA. Michala
Vajdy, našeho předešlého sbormistra.
Tyto úspěchy jsme netušili ani my, ani vedení Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně,
která ve své dramaturgii na letošní koncerty zařadila vánoční koncert, kde jsme měli možnost
zpívat jak my, tak univerzitní sbor z Brna (oba
„sbory roku“ za doprovodu FBM Zlín.
Děkujeme všem našim příznivcům - jak
městu Holešov, JUDr. Zdenku Novákovi, restaurantu Tacl, ZK a dalším za jejich podporu,
a v neposlední řadě všem zpěvákům - „Moravským dětem“ za vzornou reprezentaci.
Vánoční koncert v Kongresovém centru Zlín 22. 12. 2011. Na snímku FBM, Moravské děti
a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity.

Text a foto Jana Slovenčíková

Dvěma snímky se vracíme k vánočnímu koncertu, který proběhl v holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie 25. prosince 2011. V programu, kde zazněla i proslulá Pavlicova Missa
Brevis, se představil nejen Holešovský komorní orchestr, ale také Holešovský chrámový sbor a
sbor Tregler z Bystřice pod Hostýnem. Představili se i sólisté Kristýna Vylíčilová (soprán) a Roman
Hoza (baryton). Dirigentem byl Jaroslav Mikuš.
Text Robert Rohál, foto Jiří Vojáček
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V Holešově vystoupí diskotékový král Michal David
V sobotu 21. ledna vystoupí v rámci programu 4. Reprezentačního plesu města Holešova
zpívající skladatel Michal David. Zkusme si
alespoň v několika větách přiblížit jeho záviděníhodnou kariéru.
Cesta zpěváka a skladatele Michala Davida (ročník 1960) k prvním příčkám hitparád
a miliónům prodaných nahrávek vedla nečekaně
přes jazz. Už v roce 1976 založil talentovaný
student pražské konzervatoře během studia jazzovou formaci Čtyři a získal ocenění Hudebník
roku na Pražských jazzových dnech. V té době
se seznámil s producentem Františkem Janečkem a začal hrát ve skupině Kroky společně se
zpěvačkou Janou Kratochvílovou.
Zlomový okamžik jeho kariéry nastal, když
začal zpívat. V roce1980 debutoval s písní Chtěl
bych žít tak jak se má, kterou si i sám napsal,
a na mezinárodním hudebním festivalu Intertalent, kde v roce 1981 zvítězil s písní Nenapovídej. Doslova přes noc se stal novým hudebním
idolem a jeho plakát počátkem osmdesátých let
nechyběl v žádném dívčím pokojíčku.
První sólové album Michala Davida vyšlo
v roce 1980 a patřilo k nejprodávanějším vůbec.
Jestliže tehdy mělo Československo opravdo-

vého krále diskoték, pak jím byl právě Michal
David - dlouhá řada hitů patří k nejžádanějším
dodnes jako Nonstop, Discopříběh, Každý mi
tě lásko závidí, Pár přátel a spousta dalších,
které zlidověly natolik, že si je zpívají celá náměstí, například při vítězství českých hokejistů
na olympiádě v Naganu v roce 1998, kterým
složil na jejich počest hymnu Správný tým.
Michal David se prosadil nejen jako zpěvák, ale stejně úspěšně také jako skladatel.
Když v roce 2000 složil pro Helenu Vondráčkovou píseň Dlouhá noc, asi jen málokdo tušil,
že se skladba stane jedním z nejhranějších
hitů roku uplynulého desetiletí. S Helenou Vondráčkovou, pro kterou napsal v průběhu třiceti
let celou řadu písniček (první, která nese název Břímě návyků, byla už na Helenině albu
z roku 1982), ho pojí velké přátelství. Koncem loňského roku absolvovali veleúspěšné
česko-slovenské turné, které bylo završeno
18. prosince vyprodanou Lucernou…
Výrazného talentu Michala Davida si cení
nejenom fanoušci, ale také další kolegové
z branže: jeho písně zpívají mimo jiné také Lucie
Bílá, Karel Gott, Bára Basiková, Ilona Csáková,
Hana Zagorová a řada dalších českých a slovenských interpretů.
Jeho hudba zní v dodnes divácky velmi úspěšných filmech Vítr
v kapse, Láska z pasáže, Diskopříběh 1 a Diskopříběh 2. Přesto se
v posledních deseti letech Michal
David zabývá především muzikálovou tvorbou. Už před deseti lety
byl v pražském Divadle Broadway
uveden jeho první muzikál Kleopatra, který zaznamenal více než
1200 repríz v Čechách a na Slovensku a byl též uveden v Jižní
Korei v Soulu, kde se již odehrálo

Hudba DUO POHODA

Svatby, oslavy, večírky...
Kontakt: 734 503 653

více než 200 představení. Poté přišlydalší velmi
úspěšné muzikály - Tři mušketýři, Angelika
a Kat Mydlář.
Nekorunovaný diskotékový král Michal
David prodal za svou kariéru více než 3.500.000
nosičů, napsal přes 600 písní a v roce 2010
vyprodal do posledního místa O2 Arénu při
jeho narozeninovém koncertě, což skýtá 17.000
diváků, vyhrál prestižní cenu TýTý jako zpěvák
roku a v Českém Slavíku se posunul na 3.
příčku… Momentálně koncertuje po celé republice a Slovensku, připravuje dětský muzikál
s formací 5 Angels, koncertní turné a své nové
písňové album.
Připravil Robert Rohál,
zdroj: www.michaldavid.cz

SVČ TYMY ZVE
KULTURA V PRAZE
• 25. 2. 2012 Muzikál Quasimodo - Divadlo
Hybernia Praha - odpolední představení cena: 999,• 25. 2. 2012 Muzikál Osmý světadíl - Divadlo
Kalich Praha - největší hity skupiny ELÁN,
cena: 1.190,- (nabízíme zhotovení dárkového
poukazu na tato představení)

Středisko volného času, p. o.
Sokolská 70, 769 01 Holešov
vyhlašuje základní kolo

23. ročníku celostátní soutěže

DÍVKA ROKU 2012
Sobota 28. ledna 2012
- Společenská hala SVČ,
p. o. Holešov
Soutěž je určena dívkám
ve věku 13 - 15 let
(k termínu konání soutěže
musí dosáhnout maximálně
13 let a ke dni konání nesmí
dosáhnout 16 let)

Účastnický poplatek 90 Kč
Soutěžní disciplíny:
rozhovor s moderátorem,
test znalostí, zručnost, dovednost,
aerobik, volné vystoupení,
módní přehlídka
Písemné přihlášky nejpozději
do 13. 1. 2012, tel.: 573 0396 928
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Společenský ples zakončil taneční kurz pro středoškoláky
Tříměsíční taneční kurz spojený se společenskou výchovou slavnostně zakončil závěrečný ples, který se konal 16. prosince v sálech
zámku Holešov. Kurz pořádá pravidelně Městské kulturní středisko
v Holešově ve spolupráci s Taneční školou A & A Mědílkovi Zlín.
Přes sto tanečníků si v krátké době zdokonalilo své taneční umění doplněné také o témata společenského chování. Kurz má kromě
klasických hodin tance také jednu lekci delší - tzv. „prodlouženou“.
Této lekce se mohou zúčastnit jak rodiče, tak i kamarádi a oproti
loňskému roku, který byl ve stylu „country“, letošní prodloužená
byla ve stylu „latiny“.
Závěrečný ples zahájila jak jinak než polonéza, při níž tanečníci
zazářili v klasických společenských šatech - pánové v černém obleku
a dámy v nádherných bílých dlouhých róbách, které přitáhly obdiv
všech hostů večera.
Chtěla bych tímto poděkovat všem realizátorům kurzu - MKS, Taneční škole A & A Mědílkovi, taneční kapele Quatro Zlín a samozřejmě
také samotným tanečníkům za zdárný průběh celého kurzu.
Pro zájemce je otevřen pokračovací kurz - a to každou středu
od 16.30 hod.
Jana Slovenčíková

Závěrečný ples
tanečních
Jelikož většina z nás chodí do 2. ročníku,
ani nás neminuly kurzy tance a společenské
výchovy, které zorganizovalo Městské kulturní
středisko Holešov ve spolupráci s panem Mědílkem z Taneční školy Zlín.
Asi během 12 lekcí jsme se naučili základy
i pokročilejší figury některých tanců, ale také
jsme se naučili, jak se máme ve společnosti
chovat, což je v této době velmi důležité. Mnozí
toto chování ve společnosti podceňují, což je
chybné, a vůbec by nebylo špatné, kdyby se
i někteří dospělí do takových kurzů přihlásili.
Než jsme se nadáli, byl tu ovšem závěrečný ples, který se konal dne 16. 12. 2011 v
holešovském zámku. Tuto slavnostní atmosféru
doplnilo i to, že téměř všechny dívky měly bílé,
téměř až svatební šaty, doplňky i účesy téměř
dokonalé.
Slavnostní nástup všech tanečních párů
zahájil tento závěrečný ples. K tanci hrála živá
hudba a na zpestření programu několikrát vystoupili i tanečníci z Taneční školy Zlín, kterou
vedou manželé Mědílkovi.
Jako památku na závěrečný ples každá dívka svému tanečnímu partnerovi koupila
stuhu, na kterou mu napsala vzkaz, citát nebo
nějakou vzpomínku na památku. Ani chlapci
však nepřišli s prázdnou. Každý své partnerce
přinesl květinu podle svého výběru.
Nikola Krejčí, účastnice kurzu
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Vánoční módní party pro ženy
opět úspěšná
Letošní v pořadí druhou módní party pro
ženy uspořádalo v adventním čase 3. prosince
opět trio podnikavých žen. Modelky předvedly
modely a spoustu doplňků butiku K FASHION
Kamily Nevřalové, originální účesy jim vytvořila
Martina Staňková - Vlasové studio M, dekorativní kosmetikou Mary Kay líčila vizážistka Jana
Zapletalová. Působivá byla vánočně laděná
květinová výzdoba, kterou zajistil květinový
salon LUCIE DEKOR. Celý večer zdokumentovala svými fotografiemi Inka Kryštofová FOTOSTUDIO INKA. Programem bravurně
provedla Barbora Winklerová. Spolu s pečlivou
a pohotovou obsluhou kavárny CINEMA si
přítomné divačky celý večer jaksepatří užily.
Pořadatelky tímto rovněž děkují všem účinkujícím v dalším programu a DJ ŠMAKINOVI za
hudební doprovod.
RR
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Komplex sv. Anny před polovinou 18. století
V minulém díle našeho seriálu jsme s laskavým svolením Mgr. Jana Štětiny z Národního
památkového ústavu uveřejnili jeho rekonstrukci areálu kláštera trinitářů kolem kostela
sv. Anny v Holešově, tak jak vypadal po svém
vybudování v polovině 18. století za panství
hraběte Františka Antonína z Rottalu.
Získané poznatky jsou badatelskou syntézou řady pramenů - rozboru ikonografických
pramenů (zachycených podob Holešova na různých malbách a rytinách), archeologických
nálezů, analogií a zejména rozboru stávajících
objektů, které všechny byly rekonstruovány,
tedy u nich došlo minimálně k odstranění venkovních i vnitřních omítek a špičkoví odborníci
jako Mgr. Štětina dokážou ze zachovaného
zdiva vyčíst stavební vývoj zkoumaných objektů. Jak všichni můžeme na vlastní oči vidět,
několik let je odkryta část zdiva i u filiálního
kostela sv. Anny. Toto osekání omítek je součástí odvlhčení, jehož provedení bylo nezbytně
nutné - vzlínající vlhkost v minulých desetiletích
poškodila a částečně zničila mimořádně vzácné
umělé mramory v interiéru kostela, které jsou
památkáři hodnoceny jako snad nejkrásnější
v celé naší republice. Při odvlhčení, spočívajícím
v odvětrání celého objektu, se nejen osekala
více než dvoumetrová vrstva omítky (a tím se
umožnilo kostelu „dýchat“), ale byly provedeny
i náročné odvlhčovací práce pod úrovní terénu.
Během nich se objevil vchod do kostelní krypty,
obsahující rakve zde zemřelých trinitářských
mnichů. Bohužel než se podařilo vzniklý otvor
zednicky zapravit, nějaký zloděj do krypty pro-

Rekonstrukce areálu.
nikl a odcizil zde umístěný jeden ze dvojice nádherných barokních rottálovských svícnů. I když
byla krádež ihned nahlášena policii (stalo se
před více než dvěma lety), svícen zmizel a zatím
se jej ani jeho zloděje nepodařilo vypátrat.
V současnosti jsou další práce pozastaveny - není dost prostředků na pořízení nové
omítky, která by umožnila účinné odvětrávání
zdiva. Ale i když osekané zdivo nevypadá
příliš vábně, ve skutečnosti je současný stav
blahodárný - vlhkost nemá při odkrytém zdivu
šanci, a kdyby se kostel opatřil obyčejnou, neprodyšnou omítkou, bylo by riziko pokračování
vlhnutí unikátních umělých mramorů a dalších
interiérových prvků příliš velké.
Odhalení tak dlouhého a širokého pásu
zdiva navíc umožnilo Mgr. Štětinovi zjistit podobu starší vývojové fáze filiálního kostela sv.
Anny. Podařilo se s jistotou identifikovat renesanční zdivo původního bratrského sboru, který
byl postaven před rokem 1584, tak jak ukazuje
zakreslení objevených prvků (oken, vchodu
a výšky zdiva) do stávající podoby kostela
na prvním přiloženém obrázku.

O bratrském sboru
v Holešově je první zmínka v roce 1535, kdy tehdejší majitel panství Jan
ml. ze Šternberka (1522
- 1544) prohlásil „dům bratrský, pod zámkem ležící,
v němž správcové nebo
kněží bratrští s pomocníky a čeládkami svými
bydlení mají, i sbor, do něhož se k službám božím
scházejí“, za svobodný
a dovolil Českým bratřím
„svobodně učiti, modliti se
a pochovávati“. Je tedy
zřejmé, že už na počátku
16. století byl v místech
nynějšího kostela sv. Anny
a protilehlého „Krutilova“
domu nějaký bratrský areál, sestávající z domu k ubytování bratrských
kněží (nynější „Krutilův“ dům) a z modlitebny
- sboru (na místě nynějšího kostela sv. Anny).

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
Jeho postavení potvrdil poslední mužský potomek moravských Šternberků, syn Jana mladšího, Jindřich ze Šternberka (1544 - 1574), a to
krátce před svou smrtí v roce 1574.
Dcery Jindřicha ze
Šternberka, Anna (provdaná za Jana Rozinovského
z Rozinova, se kterým žila
v nynějším domě „Kostkově“ s restaurací „V Podzámčí“ na Masarykově ulici),
a Eliška (provdaná za Smila
z Lomnice, na kterého převedla holešovské panství),
potvrdily a dále rozmnožily nadání Českým bratřím,
a to včetně přepuštění svého
práva na odúmrť. Bratrský
sbor v Holešově vzkvétal
i za dalších holešovských
pánů - Tasa z Lomnice,
bratra Smilova, Jana Krušiny z Lichtenburka (1579
- 1589), jeho manželky Ludmily z Miličína,
Karla staršího z Žerotína (na Holešově 1589
- 1600) a jeho syna Viktorina (na Holešově
1600 - 1604). Všichni tito holešovští páni byli
Českými bratry, a proto
bratrský sbor intenzivně
podporovali. V roce 1584,
za správce sboru Mikuláše Dobromíra, byla k už
stojící budově sboru přistavěna věž a zápis o tom
byl vložen do její makovice
a zde se našel při opravě
věže v roce 1632. I Ladislav Popel ml. z Lobkovic
po zakoupení holešovského panství v roce1604, ač
sám vůdce katolického
panstva na Moravě, byl
zpočátku k nekatolíkům,
a tedy i Českým bratřím,
shovívavý, a to až do své
druhé svatby s Annou Marií ze Salmu v roce 1615.

Průzkum zdiva.
O rok později už následovalo vykázání Českých bratří v čele s jejich kazatelem Mikulášem
Strážnickým z Holešova a sbor převzali do Holešova pozvaní jezuité, kteří se po nástupu
Jana Sarkandra na místo holešovského faráře
přestěhovali i do bratrského domu. Ze sboru
učinili kostel sv. Anny (bez stavebních úprav),
který 12. 5. 1612 vysvětil olomoucký biskup,
kardinál František z Ditrichštejna.
Jezuité ale z Holešova pro nedostatek
finančních prostředků odešli už v roce 1626
a zrušili zde i svou faru a kostel sv. Anny začal chátrat až do poloviny 18. století, kdy jej
nákladně přestavěl hrabě František Antonín
z Rottalu do současné podoby. Mgr. Štětina
podle nalezených fragmentů provedl i unikátní
rekonstrukci bratrského sboru - renesančního
kostelíka sv. Anny tak, jak vypadal na konci
16. a běhen celého 17. století. Přenášíme se
zcela unikátním způsobem do doby, ze které
již v Holešově neexistují skoro žádné památky
- jen dva zvony z doby Viktorina ze Žerotína na věži farního kostela, několik sklepních
místností a fragmentů a unikátní „Krutilův“,
původní bratrský dům - skoro stejný v renesanci jako nyní. A proti němu vidíme nízkou
stavbu sboru s drobnou věží a polygonálním
presbytářem - vše obehnané zdí, v době, kdy
ještě neexistovalo dnešní náměstí Sv. Anny,
kdy neexistoval areál trinitářského kláštera ani
Holajka, kdy tento vlastně opuštěný dvorec
ležel už za hranicemi tehdejšího Holešova před
renesančním zámkem Žerotínů a Lobkoviců,
který měl možná tvar písmene L. Je to úžasný
výlet proti proudu času!
Karel Bartošek

Krypta v kostele sv. Anny.
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Erbenova Kytice a jeho pohádky očima mladých výtvarníků...
Slavnostní vernisáží výstavy „Erbenova
Kytice a pohádky očima mladých výtvarníků“,
která se konala ve středu 7. 12., byla ukončena
výtvarná soutěž vyhlášená Městskou knihovnou
v Holešově k 200. výročí básníkova narození.
O její netradiční úvod se postaralo divadlo
Hvizd svým originálním pojetím balady Poklad
v podání Jiřího Kuhla a hudebně zpracovanou
baladou Lilie v podání Vladimíry Dvořákové. Následné vyhlašování a ocenění mladých výtvarníků ze základních škol, Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov a ZUŠ F. X. Richtera Holešov
uzavřela sladká tečka v podobě bohatého předvánočního pohoštění.
Vzhledem k množství a kvalitě výtvarných
prací bude výstava prodloužena. Přijeďte nahlédnout, stojí to za to.
Liba Bátrlová, MěK Holešov

Kniha Líbáš
jako ďábel
avizuje film
Režisérka Marie Poledňáková vydala knihu Líbáš jako ďábel,
volné pokračování příběhu divácky
úspěšného snímku Líbáš jako Bůh.
Premiéra filmového pokračování
se chystá na květen. Čtenář i potenciální divák jsou svědky jistého
experimentu, způsobeného zřejmě
rychlým průběhem tisku. Stalo se
spíš zvykem, že literární podoba
scénáře spolu se soundtrackem
provází až uvedení filmu. V tomto
případě je to ale čtenář, který se
jako první opět setká se sympatickou učitelkou Helenou, rozvedenou
s „pohodovým“ Karlem, spisovatelem popisujícím kdysi ve své knize
její vztah s Františkem, lékařem
záchranné služby.
Pokračování na str. 24

Trio Musica Organum zahrálo
v Ludslavicích
Barokní hudbu zahrálo 7. ledna v kostele sv. Václava v Ludslavicích
trio Musica Organum. Soubor tvoří Kateřina Jurášková (soprán), Petr
Jurášek (trubka) a Jiří Šon (varhany). Doufejme, že se soubor představí
brzo zase také v Holešově.
RR
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V regionu populární kapela
Showband se zpěvačkou Monikou
Vyhlídalovou (na snímku), cimbálová muzika Linda, DJ Čapson
a především mega hvězda Michal
David, který uvede své největší
diskotékové hity - ti všichni zahrají
a zazpívají v programu IV. Reprezentačního plesu města Holešova. Ples, který proběhne v sobotu
21. ledna, se odehraje v prostorách holešovského zámku.
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 - 18.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek
14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
13. 1. TURNAJ VE FLORBALE - od 15.30,
startovné: 10,-/osobu, přihlášky v TYMY
15. 1. BOWLINGOVÝ TURNAJ - od 10.00 turnaj rodinných dvojic, min. 1 z dvojice musí být
mladší 15 let, 2. hráč může být kterýkoliv člen rodiny nebo i kamarád, startovné pro dvojici: 199,15. 1. ČERTOVSKÁ POHÁDKA - od 15.00,
vstupné: 40,-/děti i dospělí, pohádka plná zimních radovánek po čertovském způsobu
16. 1. ČERNÉ HISTORKY„O CENU SHERLOCKA HOLMESE“ - od 15.00 do 16.00 v TYMY
17. 1. MUZIKOTERAPIE - KURZ - od 16.00,
cena: 400,- Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 16.1.
20. 1. SOUSEDSKÁ VESELICE aneb PLES
VŠETULÁKŮ - od 20.00, vstupné: 80,- v předprodeji, 100,- na místě, k tanci a poslechu hraje
RETROSPEKT
21. 1. ŠMOULÍ KARNEVAL - od 15.00 v tělocvičně TYMY, vstupné: 30,-, děti v masce: 10,-,
připraven je pestrý program plný her, soutěží,
tance a chybět nebude ani bohatá tombola
22. 1. PUSTEVENSKÉ SNĚHOVÁNKY - odjezd
v 9.00 z AN Holešov, zpět v 15.00, přihlášky
do 15. 1.- program: ledové sochy, moderovaný
program Rádia Čas, hry, soutěže, tradiční vycházka k soše Radegasta, lyžování, sáňkování,
cena: 220,-/dosp.,160,-/dítě do 15 let
24. 1. SOUTĚŽ NA SKÁKACÍCH PODLOŽKÁCH - od 16.00 v TYMY (ICM), cena: 10,-/osobu
27. 1. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL - možnost vyšetření v Holešově, informace a přihlášky v kanceláři TYMY
do 20.1.
28. 1. ZIMNÍ LANDART - od 14.00 na zahradě
TYMY, vstupné: 10,-/osobu, zkrášlování zimní
krajiny i s barvami, přihlášky do 25.1.
28. 1. KURZ ŽONGLOVÁNÍ - od 14.00 v TYMY,
vstupné: 50,-/2 hodiny, zájemci, hlaste se
do 25.1.
28. 1. DÍVKA ROKU 2012 - od 17.00 ve společenské hale SVČ - TYMY - dívky a slečny
přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá,
soutěž je určena dívkám ve věku 13-15 let,
přihlášky do 16.1. Čekají vás úžasné zážitky
a hodnotné ceny.
PŘIPRAVUJEME
3. 2. - 5. 2. LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet 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.
11. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012 - 1. kolo
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty!
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, otevřeno všem věkovým
kategoriím, přihlášky do 31.1. Vítěze čekají
super ceny!
20. 2. - 24. 2. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU
„ŠMOULOVÉ NA HORÁCH“
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku,
cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý, přihlášky

v kanceláři. V ceně je doprava, ubytování, plná
penze, pitný režim, základní 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 přenocování ze středy na čtvrtek - za přenocování příplatek 100,-, výlet do Galaxie Zlín, vycházka za sněhem, keramika, výtvarka, deskovky, muzicírování,
divadlo, bojovky atd.- přihlášky do 7. 2.
26. 4. - 30. 4. ZÁJEZD DO HOLANDSKA
- cena: 4.900,-/os.
- 5 dnů, z toho 2 noci v beach hostelu Holland
- doprava luxusním autobusem, průvodce, 2x
ubytování se snídaní
Návrh programu: Rotterdam - Euromast, Delft
- výroba tradičního porcelánu a keramiky, Den
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové,
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaanse
Schans - skansen, Volendam - rybářská vesnice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden - památník J.
A. Komenského, výstava kvetoucích cibulovin
v holandském parku Keukenhof
KULTURA V PRAZE
25. 2. 2012 Quasimodo - Divadlo Hybernia
- Praha -odpolední předst.- cena: 999,25. 2. 2012 Osmý světadíl - Divadlo Kalich Praha - největší hity skupiny ELÁN, cena: 1.190,
nabízíme zhotovení dárkového poukazu na tato
představení
KOUZLA ZIMY - 3. ročník výtvarné soutěže pro
všechny děti do 15 let,
kategorie: jednotlivci, MŠ a ZŠ, kolektivy MŠ
a ZŠ
výtvarné techniky: dvourozměrná tvorba dle
vlastní volby
formát: jednotlivci: výkres max. A3, kolektivy:
výkres max. 1 x 1 m
práce prosím odevzdejte v TYMY nejpozději
do 29. 1.
vyhodnocení a ocenění vítězů do 20. 2., od 6.
února bude možno navštívit výstavku prací
v 1. patře SVČ, čas dle dohody a provozu SVČ

CENTRUM
PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
Pátek 27. ledna 2012
v prostorách SVČ - TYMY
Nabízíme možnost vyšetření:
AMP - Neinvazivní analyzátor krve
EKG - mini
Objemově kompresní oscilometr
Meik - Elektroimpedanční mamograf

Více informací získáte na
www.promedical.cz
Nutno předem objednat do 20. 1. 2012
Info o cenách v kanceláři SVČ TYMY,
tel.: 573 396 928
VANIČKOVÁNÍ - Ve spolupráci s ČČK bylo zahájeno vaničkování - pro děti od 6 týdnů do 1 roku
- informace a přihlášky na tel. 777 627 440.
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 - spontánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, deskové
hry, ping-pong, trampolína, tělocvična (v doprovodu dosp. osoby, objednávky předem)
ŠMOULÍ HERNA - každé odpoledne od 15.00
do 17.00
V celém objektu je nutné používat návleky nebo
přezůvky. Děkujeme!
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné oslavy, schůze apod.
- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka:
60,-/hod.

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!

V NOVÉM ROCE 2012 PŘEJEME VŠEM
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY
A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ
CHVÍLE.

Zakoupením panenky UNICEF pomůžete dětem
v Africe - cena: 600,- Kč

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

Blíží se…
ŠMOULÍ KARNEVAL
sobota 21. ledna 2012
od 15 hodin v tělocvičně TYMY
Program:
hry, soutěže, šmoulí diskotéka, bohatá tombola,
klauni z žonglérské skupiny ARDOR VIRIDIS
Vstupné 30 Kč, děti v masce 10 Kč
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145. VÝROČÍ NAROZENÍ KNĚZE A HISTORIKA
PROF. P. PAVLA KVASNIČKY
Historik, vlastivědný pracovník, katecheta
prof. P. Pavel Kvasnička se narodil v Olomouci 6.
ledna 1867. Zde absolvoval gymnázium a bohoslovectví. Po vysvěcení na kněze působil v letech
1892-1900 jako kaplan ve Štramberku. Poté prožil
celý další kněžský život v Holešově, nejprve jako
katecheta na obecných a měšťanských školách,
v letech 1902 - 1930 jako profesor náboženství
na zdejším reálném gymnáziu. Po odchodu ze
školské služby zůstal nadále v Holešově.
Ve své době byl prof. P. Kvasnička jedním z předních historiků Holešova a nejbližším
spolupracovníkem ředitele Městské spořitelny
Rudolfa Janovského, s nímž připravoval založení Hanácko-valašského krajinského muzea
v Holešově, otevřeného v roce 1941.
Svou první vědeckou práci otiskl v 5. výroční zprávě holešovské reálky roku 1904 pod
názvem „Filiální kostel sv. Anny v Holešově“,
kterou věnoval cenné barokní stavbě v holešovském podzámčí. Jako znalec dějin hole-

šovských cechů uveřejnil roku 1908 pojednání
„Cech řeznický v Holešově“, vydané v časopise
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci.
Ve Věstníku živnostensko-průmyslové
výstavy v Holešově z roku 1931 otiskl článek
„Starožitný nález“ týkající se dvou vzácných
renesančních náhrobků, patřících ke vzácným
exponátům Městského muzea v Holešově. Dále
psal o holešovském školství a o historii města.
Řada jeho příspěvků je obsažena v příležitostných publikacích a časopisech.
Jeho zásadní prací a základním pramenem
pro studium dějin Holešova a okolních obcí
zůstává dodnes jedinečná kniha „Holešovský
okres“, vydaná v roce 1929 v rámci souboru
vícesvazkové Vlastivědy moravské.
V Okresním archivu Kroměříž je uložena
vzácná Kvasničkova práce: dvoudílná rukopisná kronika města Holešova se zápisy pro léta
1848 - 1931, která rovněž slouží jako základní
historický pramen o dějinách Holešova.

Prof. P. Kvasnička byl výraznou osobností
holešovského kulturního a veřejného života.
Věnoval se přednáškové činnosti, aktivně se
zúčastnil přípravy a průběhu Hanácko-valašské výstavy v roce 1914. Působil jako jeden
z místopředsedů Národního výboru v okrese
Holešov, ustaveného 29. října 1918. Tehdy
byl pověřen Národním výborem v Praze, aby
spolu s ředitelem Rudolfem Janovským pečoval
o ochranu uměleckých a historických památek
na Holešovsku, především o zajištění umělecko-historického inventáře zámku v Holešově
a zámku v Lešné.
Za své zásluhy jako kronikář i pro svou
rozsáhlou práci v oblasti vlastivědy a historie
byl jmenován čestným občanem města Holešova.
Prof. P. Kvasnička zemřel v přerovské
nemocnici 24. srpna 1936 a 27. srpna byl pochován na holešovském hřbitově.
HK

Lásky Leona Svobodníka? Malování, ilustrování a Winnetou
Nechce se tomu věřit, ale talentovaný
kreslíř a malíř Leon Svobodník, holešovský
rodák, už není mezi námi. Zemřel náhle na začátku letošního roku ve věku nedožitých čtyřiačtyřiceti let...
Bylo to právě Holešovsko, které mu
ve svém 13. čísle v roce 2009 věnovalo dvojstranu, kde se prezentoval jako výtvarník. Tehdy
se na stránkách našich novin představil jako
poměrně přesný portrétista Miloše Kopeckého,
Jacka Nicholsona, Vladimíra Menšíka nebo Karla Gotta. Kromě toho u toho nechyběly ani jeho
romantické výjevy z Divokého západu...
Tichý a nenápadný Leon Svobodník, který
miloval film, maloval od dětských let. Už jako
kluk začínal výjevy z filmů o indiánském náčelníkovi Winnetouovi, ale postupně se propracoval
až ke knižním ilustracím. Jen zasvěcení vědí,
že měl nemocné srdce a že byl v invalidním
důchodě, ale že také za svůj krátký život ilu-

Neztrácet humor
Život nejsou jenom radovánky, ale kolikrát
se stane, že je nám do pláče. Není nad to si
udržet nadhled a smysl pro humor. Není to tak
dávno, co jsem se pobavil při četbě rozhovoru
se zpěvačkou Petrou Janů. Ta na jednom místě
říká: „Nedávno mě pobavil Petr Kostka, když mi
říkal, jak se dělí lidský věk - na mladý, střední
a „vypadáš skvěle“. Můj recept zní - co nejvíc
se smát.“
A vedle této povedené hlášky dávám
k dobru ještě jednu proklamaci, kterou nedávno prohlásila moje stará dobrá kamarádka
ze slovenské Prievidze a kterou si zkuste vzít
k srdci i vy: „Ľutujem ľudi, čo majú tak nudný
život, že musia riešiť ten môj!“
RR

PUSTEVENSKÉ
SNĚHOVÁNKY - 22. ledna
odjezd v 9.00 hodin z AN Holešov, zpět
v 15.00, přihlášky do 15. 1. v SVČ TYMY.
Program: ledové sochy, moderovaný program Rádia Čas, hry, soutěže, tradiční vycházka k soše Radegasta, lyžování, sáňkování,
cena: 220,-/dosp.,160,-/dítě do 15 let.
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stroval pěknou řádku knížek vycházejících,
u pražského nakladatelství Petrklíč. Vedle
dobrodružných románů či básnických sbírek
například také poslední knižní vydání románu
Čachtická paní. Nemalý prostor dostal i v něko-

Středisko volného času
Holešov, Sokolská 70,
Holešov

Vás zve na
Sousedskou veselici
aneb Ples Všetuláků

lika mých knížkách. Zatímco v mé první knize
Heidi a její příběh nakreslil hudební motivy,
v knize Dvojí život slavných mužů portrétoval
všechny protagonisty.
Co se týče výstavní činnosti, s výjimkou
dvou posledních ročníků se účastnil tradiční
výstavy holešovských kumštýřů Letní iluze.
Dávno předtím už ovšem vystavoval na výstavách holešovských výtvarníků, které probíhaly
v 80. letech minulého století v holešovském
zámku. Měl tam před lety i svou samostatnou
výstavu, přičemž si mnozí dost možná pamatují
i jeho filmové plakáty, které svého času visely
na chodbách a schodišti holešovského kina
Svět.
I když byl nemocný a v poslední době
prakticky nevycházel z domu, jeho předčasný
odchod ranil všechny, kteří ho znali.
Robert Rohál

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Dne 14. ledna 2012 se dožívá 91 let
pan Jaroslav Uhřík
z Holešova.

Pátek 20. ledna
od 20 hodin
v tělocvičně TYMY
Hraje živá hudba
RETROSPEKT
občerstvení,
bohatá tombola,
vstupné 80 Kč
v předprodeji,
100 Kč na místě

Štěstí ať Tě neopouští,
zdraví ať máš dostatek!
Do života hodně sluníčka
přeje dcera Zdenka s manželem Láďou,
vnučka Michaela,
vnuk Ondra s přítelkyní Mirkou
a pravnouček Jindříšek.

www.holesov.cz

hole‰ovsko 1/2012

VÝROČÍ - LEDEN 2012
1. 1. 1987 Zemřel BEČÁK, Jan Rudolf, etnograf, muzejní a vlastivědný pracovník, iniciátor
otevření valašského Slavína, působil na Hané
a Valašsku (* 20. 4. 1915) - 25. výr. úmrtí
2. 1. 1922 Narozena BAYEROVÁ, Marie,
filosofka, zabývala se fenomenologií, překladatelka (+ 31. 1. 1997) - 90. výr. narození
3. 1. 1912 Zemřel KOŽELUHA, František
Jaroslav, spisovatel, sběratel lidových písní a pověstí, autor publikací z oboru historie a náboženství, zabýval se hospodářskými
a náboženskými dějinami na Moravě, působil
v Rožnově pod Radhoštěm (* 23. 8. 1845) 100. výr. úmrtí
4. 1. 1927 Narozen PŘINDIŠ, Jaroslav, sochař, zaměření na komorní plastiku - 85. výr.
narození
5. 1. 1887 Narozen BLAŽÍČEK, Oldřich,
malíř, loutkový výtvarník, námětem maleb jsou
architektura, krajiny, motivy z cest, v letech
1921-48 profesor kreslení a malby na Vysoké škole architektury ČVUT (+ 3. 5. 1953) 125. výr. narození
6. 1. 1867 Narozen KVASNIČKA, Pavel,
holešovský katecheta, historik, psal o dějinách
cechů v Holešově, o školství a dějinách města
Holešova, čestný občan města Holešova (+ 24.
8. 1936 v Holešově) - 145. výr. narození
6. 1. 1997 Zemřel SVÁTEK, Josef, historik,
archivář, ředitel holešovského muzea, historik
v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži, autor studií,
článků a zpráv (* 20. 10. 1921) - 15. výr. úmrtí
7. 1. 1827 Narozen KRAMOLIŠ, Josef Lucián
Ondřej, folklorista, sbíral literární folklor na Rožnovsku - zapisoval pohádky, pověsti, humorky,
dětské hry, pastýřské scény aj., osobnost Valašska (+ 28. 10. 1857) - 185. výr. narození
8. 1. 1997 Zemřela JEDLIČKOVÁ, Elfrieda
Anna, básnířka, překladatelka (* 2. 1. 1916)
- 15. výr. úmrtí
9. 1. 1767 Zemřel SADLER, Josef Ignác, autor
fresek, malíř, autor fresek a oltáře v augustiniánském kostele ve Fulneku, kostelních obrazů
v Olomouci (* 17. 2. 1725) - 245. výr. úmrtí
10. 1. 1897 Narozen VÁCLAVEK, Bedřich,
folklorista, knihovník, literární a divadelní kritik,
literární vědec, překladatel, redaktor, redigoval časopisy Pásmo, Revue Devětsilu, Index
a U-Blok, napsal řadu hesel z oboru české
literární historie a estetiky pro Ottův slovník
naučný, věnoval se folkloristickým studiím,
připravoval a sám četl rozhlasové relace pro
Radiojournal Brno (+ 5. 3. 1943) - 115. výr.
narození
11. 1. 1972 Zemřel MACH, Jaroslav, scenárista a režisér (* 24. 4. 1921 v Zahnašovicích)
- 40. výr. úmrtí
12. 1. 1882 Narozena v Holešově NEUMANNOVÁ-HODAČOVÁ, Božena, spisovatelka,
napsala románovou kroniku z osmdesátých
let 19. století, druhá manželka básníka S.K.
Neumanna (+ 7. 6. 1967) - 130. výr. narození
13. 1. 1952 Narozen ve Zlíně HÁLA, Jiří,
architekt, bytový architekt, památkář, urbanista,
realizace didaktické expozice ústavu Anthropos
Moravského muzea Brno, historického náměstí
Týnec nad Labem, depozitáře skalních maleb
Budišov aj. - 60. výr. narození
14. 1. 1887 Narozen v Kroměříži BOCHOŘÁK, Vladimír, prozaik, autor historických
románů, redigoval časopis Učme se prodávati
(+ 11. 7. 1973) - 125. výr. narození
15. 1. 1962 Zemřel TOMÁNEK, Adolf, básník,
kulturně-osvětový pracovník, literární publicista,
vydavatel, přispíval do řady časopisů (* 6. 8.
1895) - 50. výr. úmrtí
16. 1. 1997 Zemřel VAŠUT, Jindřich, kulturní
pracovník, muzejník, spolupracoval při vydá-

vání časopisů Dolina Urgatina a Dědina pod
Beskydem, podílel se na vzniku společnosti
Vlastivědná síň, osobnost Valašska (* 26. 10.
1911) - 15. výr. úmrtí
17. 1. 1807 Zemřel WINTERHALTER, Jan
Josef, autor fresek, malíř, autor oltářních obrazů a fresek na Znojemsku a Brněnsku (* 25.
1. 1743) - 205. výr. úmrtí
18. 1. 1952 Zemřel PISKOŘ, Karel, dramatik,
prozaik, značná část díla má fantastický ráz,
působil ve Frenštátě pod Radhoštěm (* 21. 1.
1879) - 60. výr. úmrtí
19. 1. 1847 Narozen PÍČ, Josef Ladislav,
archeolog, historik, autor „Starožitností země
české“ (+ 19. 12. 1911) - 165. výr. narození
20. 1. 1932 Narozen PŘIBSKÝ, Vladimír, autor
rozhlasových her, kulturně-osvětový pracovník,
prozaik, redaktor, televizní scenárista, redaktor
časopisu Mladý svět - 80. výr. narození
21. 1. 1947 Narozen OLŠER, Břetislav, básník, novinář, publicista, působil v České tiskové
kanceláři, deníku Práce a vydavatelství Kompliment, osobnost Valašska - 65. výr. narození
22. 1. 1927 Narozen DOMANSKÝ, František,
v letech 1955-1960 ředitel Okresního vlastivědného muzea v Holešově, předseda komise
oslav 250. výročí narození a 170. výročí úmrtí
Františka Xavera Richtera v r. 1959, publikoval odborné články, předseda Astronomického kroužku v Holešově, organizoval vědecké
konference na toto téma, iniciátor otevření
hvězdárny v zámeckém parku, sepsal historii
Astronomického kroužku v Holešově, člen
Divadla 6. května v Holešově (+ 7. 5. 1977)
- 85. výr. narození
23. 1. 1912 Narozen ZUBER, Rudolf, archivář, historik, knihovník, spisovatel, spolupráce
s Muzeem Kroměřížska v Kroměříži, zájem
o církevní historii, vlastivědné práce k historii Jesenicka, působil v Kroměříži a Jeseníku
(+ 29. 10. 1995) - 100. výr. narození
24. 1. 1927 Narozen VYSLOUŽIL, Karel,
básník, nakladatel, vydává časopis Hlas z pasínku, přispívá do novin, má své Večery poezie a Hovory s občany, osobnost Valašska
- 85. výr. narození
25. 1. 1977 Narozena ve Valašském Meziříčí
SKOČKOVÁ-PITTNEROVÁ, Jitka, malířka,
inspirace v umění středověku, v insitním umění
a malbě na sklo - 35. výr. narození

CASTELLUM Holešov
a DIVADLO 6. KVĚTNA Holešov
ve spolupráci
s Technickými službami Holešov
a Tepelným hospodářstvím
Holešov Vás zvou na

IV. ZÁMECKÝ
& DIVADELNÍ PLES
ve stylu 60. let
4. února 2012 od 19.30 hodin
v prostorách holešovského zámku
k tanci a poslechu hrají:
SHOWBAND a PODJEZD
vstupné 300 Kč hlavní sál
• 250 Kč ostatní sály
Pestrý program • Bohatá tombola
• Stylové oblečení vítáno

26. 1. 1917 Narozen KOVÁŘ, Zdeněk, průmyslový designér, sochař, sochařská tvorba
zahrnuje portrét, monumentální realizace v architektuře a volnou figurální plastiku, návrhy
karoserie automobilů Tatra 137, 138, 603, působil v Uherském Hradišti a Zlíně (+ 21. 6. 2004)
- 95. výr. narození
27. 1. 1972 Narozen FIŠER, Martin, publicista,
filmový producent, přispívá do časopisů, pořádá
výstavy, orientuje se na popularizaci filmového,
malířského a fotografického umění - 40. výr.
narození
28. 1. 1952 Narozen VOJÁČEK, Ladislav,
přednáší na Právnické fakultě MU v Brně, Právnické fakultě UK v Bratislavě a na Bratislavské
vysoké škole práva světové, české a slovenské
právní dějiny a římské právo, autor monografií,
učebnic, žije v Holešově - 60. výr. narození
29. 1. 1982 Zemřel JAŠKA, Jiří, grafik, ilustrátor, sochař, významný představitel výtvarné kultury jihovýchodní Moravy (* 8. 1. 1906)
- 30. výr. úmrtí
30. 1. 1942 Narozen ve Vsetíně HAJNÝ,
Zdeněk, malíř, zabývá se psychologickou problematikou tvořivosti v umění, majitel galerie
Cesty ke světlu v Praze-Chodově, v níž představuje projekty multimediální syntézy obrazů,
hudby, světla a vůně s terapeutickými účinky
- 70. výr. narození
31. 1. 1987 Zemřel HRADILÍK, Oldřich, sochař, zabýval se figurální plastikou, tvorbou
portrétů, dekorativní tvorbou pro architekturu
a veřejná prostranství (* 7. 7. 1932) - 25. výr.
úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 1. 1942 Zemřel JEŽEK, Jaroslav, hudební
skladatel, klavírista, dirigent a sbormistr, autor
taneční, divadelní, filmové a populární hudby, klavírní a komorní tvorba (* 25. 9. 1906)
- 70. výr. úmrtí
2. 1. 1732 Narozen BRIXI, František Xaver,
hudební skladatel, autor chrámových skladeb,
koncertů pro varhany, cemballo a další nástroje
(+ 14. 10. 1771) - 280. výr. narození
3. 1. 1882 Zemřel KNITTL, Kašpar, varhaník, hudební skladatel, psal chrámové
skladby, písně a mužské sbory (* 5. 1. 1825)
- 130. výr. úmrtí
8. 1. 1892 Narozen KOKEŠ, Josef, hudebník,
lidový muzikant, hrál v řadě kapel na klarinet, křídlovku, trubku, housle, autor několika
skladeb, osobnost Valašska (+ 25. 1. 1988)
- 120. výr. narození
10. 1. 1907 Zemřel PELLAR, Jan, hudebník,
kapelník, lidový zpěvák, působil na Valašsku
(* 25. 4. 1844) - 105. výr. úmrtí
14. 1. 1962 Zemřel JEMELÍK, Antonín, hudební skladatel, klavírista, psal klavírní skladby,
melodramy (* 25. 10. 1930) - 50. výr. úmrtí
19. 1. 1987 Zemřel POKORNÝ, František,
muzikolog, věnoval se studiu chorálu a jeho
dějin v Čechách a na Moravě (* 16. 2. 1909)
- 25. výr. úmrtí
24. 1. 1932 Narozen ŘEZNÍČEK, Jan, dirigent, pedagog, sbormistr, varhaník, spolupracoval se Státní filharmonií Brno (+ 12. 6. 1993)
- 80. výr. narození
26. 1. 1867 Narozen KOLAŘÍK, František,
hudební skladatel, varhaník, autor duchovní
hudby, spolupracoval s Leošem Janáčkem
(+ 20. 9. 1927) - 145. výr. narození
30. 1. 1947 Narozen DANĚK, Wabi, hudební
skladatel, kytarista, textař, zpěvák, folkové
a trampské písně, působí ve Zlíně - 65. výr.
narození
H.K.
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Adventní duchovní povzbuzení v holešovské farnosti
Ve dnech 15. - 18. 12. 2011 přijeli na pozvání Otce děkana P. Jerzy Walczaka do Holešova vincentíni P. Pavol Kavec a P. Ľubomír
Konfederák, aby místní věřící či občany Holešova a okolí připravili po duchovní stránce na vánoční svátky. S kněžími z řádu sv. Vincence
z Pauly, sídlícími v Lošticích u Mohelnice, jsme
se poprvé setkali před dvěma lety (v květnu
2009) v rámci lidových misií, které vedli v naší
holešovské farnosti. Památkou na tuto významnou událost je dodnes stojící dřevěný misijní kříž
napravo od hlavního vstupu do farního kostela
v Holešově.
Hlavním smyslem duchovní obnovy bylo
zastavit se v předvánočním shonu a chvíli se
zamyslet nad smyslem Vánoc, připravit své
srdce a načerpat novou sílu do dalšího roku.
O tomto svědčí i název tohoto čtyřnedělního
období zvaného advent (z latinského adventus,
tzn. příchod).
Program duchovní obnovy byl různorodý,
uspořádaný tak, aby si každý mohl vybrat. Věřící
měli možnost přijmout po celou dobu svátost
smíření, ztišit se a přednést své prosby či díky
před vystavenou Nejsvětější svátostí, nabrat
duchovní sílu při svatém přijímání a v neposlední řadě rozšířit si své obzory v různě tematicky
laděných katechezích. Tato diskuzní setkání
byla určena zvlášť pro děti, mládež, manžele,
seniory, všechny pastorační pracovníky a také
„pro každého“.
Otec Lubomír přiblížil při svých večerních
katechezích pro všechny (ve čtvrtek a pátek)
svátost křtu a biřmování. Velký sál v domě
U Sv. Martina zaplnili v pátek ráno senioři,
kteří si při malém pohoštění povídali, jak oba
kněží přišli ke kněžství a jak se dostali do Loštic k misionářům. Také zavzpomínali na lidové
misie konané u nás před dvěma lety. Okolo
dvaceti mladých lidí se sešlo večer opět na stejném místě na programu pro ně připraveném.

Kniha Líbáš jako
ďábel avizuje film
(Pokračování ze str. 20)
Jde o námět ze života - více
než každé druhé manželství přece
končí rozvodem, často kvůli vztahu
partnera s jiným partnerem. Poledňáková využila nadhledu nad situací
i paradoxu, kdy se oba hlavní hrdinové chtějí „trhnout“. Bohuna, Františkova manželka, však o svého
„bambulku“ přijít nechce a Helenina
sestra Kristýna zase manžela hledá.
Což je téma přecházející i do volného pokračování. Snad lze prozradit,
že to bude kaskadér…
(nov)

POZVÁNKA na
DOMÁCÍ ZABIJAČKU
sobota 14. ledna 2012
od 8 hodin
ve SPORT HOTELU TESÁK
Program: Folklór, po celou dobu
akce reprodukovaná hudba (možná přijde i harmonikář), prodej domácích produktů (jelita, prdelačka,
tlačenka...), prodej domácích koláčů... Další občerstvení zajištěno:
grog, svařené víno, pivo...
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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S Otcem Pavlem jsme
si povídali a diskutovali
o novodobých pokušeních současného světa.
Mezi hlavní myšlenky,
které jsme si měli odnést
do života, patřilo, abychom se naučili „konzumovat“ pod reflektorem
víry, abychom nekladli
důraz jen na krátký zážitek a neutíkali z reality
do virtuálního světa, ale
abychom dali řád hodnotám v našich životech.
Na závěr dodal, že příkazy či desatero napomínají každého z nás a vedou
nás po správných cestách stejně jako řidiče
upozorňují a k různým
věcem napomínají dopravní značky na silnicích. Bez řádu či pravidel
by nastal všude zmatek.
Sobota dopoledne byla vyhrazena dětem.
Ráno se konala mše svatá s kázáním pro děti.
Přítomní se dozvěděli něco o vánočních symbolech - především proč máme k večeři kapra
a proč každým rokem zdobíme stromeček.
Po mši svaté pokračoval program pro děti
v domě U Sv. Martina s malým občerstvením.
Odpoledne se konala mše svatá, při níž přijalo
pomazání nemocných 96 věřících jakožto posilu
při svých starostech. V podvečer následovala
katecheze pro lektory, varhaníky a další pastorační pracovníky zaměřená na jejich ochotu podílet se a obětovat svůj volný čas ve prospěch
farnosti. V neděli se všechny tři dopolední mše
svaté nesly v duchu uvědomění si, že naše
slova modlitby by měla být řečena přímo ze
srdce a ne jen být odříkávána.

Závěr duchovní obnovy patřil v neděli odpoledne hudebnímu uskupení Magna Mysteria
z Otrokovic a holešovskému Avrix. Během
koncertu nás jejich členové provedli vánočními
koledami z období gotiky a renesance. Úžasná
atmosféra byla dotvářena i čtyřmi zapálenými
svícemi na adventním věnci a připomenutím
dávného příběhu: Kdysi se totiž tři takové hořící
svíce (nazvané mír, víra a láska) rozhodly, že
už nebudou dále lidu svítit. Pociťovaly, že svět
je nepotřebuje, když se neustále vedou války
a šíří nenávist, a proto zhasly. Nejmenší, čtvrtá
svíce (zvaná naděje) se rozhodla navzdory
všemu i nadále lidem svítit. Nepřestala totiž
nikdy doufat, že nakonec i její tři „sestřičky“
opět osvítí okolní temnotu. Kéž i v nás stále hoří
nejen naděje, ale i mír, víra a láska.
Za Římskokatolickou farnost Holešov
Radka Pilařová

Holešovští gymnazisté si předvánočního lyžování
v Rakousku užili
V pondělí 12. prosince jsme
již třetí rok za sebou vyrazili do rakouského střediska SaalbachHinterglemm v tak velkém počtu.
Letos se výcvikového lyžařského
kurzu zúčastnilo celkem 83 žáků
ze tříd kvinta, 1. A, 1. B, výběr
lyžařských zájemců z ostatních
ročníků, 8 instruktorů a lékař.
Do zahraničí jezdíme lyžovat
pravidelně od roku 2004 a postupně jsme navštívili mnoho známých
lyžařských oblastí v Rakousku
i v Itálii. Poslední tři roky využíváme příjemné prostředí pensionu
Zwölferblick v Hinterglemmu, který
leží přímo u sjezdovky a pouhých
150 m od kabinové lanovky
na Sportalm. Letos jsme měli trošku obavy z nedostatku sněhu, který
chyběl v celé Evropě. Ale v Hinterglemmu včas napadl, takže poslední nepříjemností byl vytrvalý déšť,
který se na nás snášel v pondělí
odpoledne bezprostředně po příjezdu do střediska.
Když jsme ale vyšli k našemu penzionu, déšť se změnil
ve sněhovou přeháňku a my jsme
si oddychli. Pochutnali jsme si
na skvělé večeři, zvládli veškeré
organizační záležitosti a spěchali si již odpočinout a připravit se

na zítřejší lyžování. Následující den
nás přivítal teplotou pod nulou se
slunečným počasím, které se nás
drželo, kromě pár hodin sněžení,
po celý pobyt.
Sjezdovky byly z 80 procent
otevřené a bezvadně upravené,
takže i úplní začátečníci dělali
značné pokroky a na konci kurzu
již vykrajovali jeden oblouk za druhým. Jídlo paní domácí Helgy bylo
tradičně skvělé.
Čtyři dny lyžování rychle uběhly a my jsme se v pátek odpoledne již museli balit na cestu domů.

Velký dík patří všem instruktorům:
p. Janečkovi, Koláčkovi, Jagošovi,
Ságnerové, Jamriškové, Vykoukalové, Malinové za jejich odpovědný
přístup k výcviku, a doktoru Hlobilovi, který se staral o zdraví všech
účastníků. Přestože je tato akce
z organizačního hlediska hodně
náročná, všichni se těšíme, že příští
rok se nám podaří zajistit stejně
pěkný lyžařský zážitek dalším žákům našeho gymnázia.
PaedDr. Miloslav Růžička,
zástupce ředitelky gymnázia
a vedoucí kurzu
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DFK Holešov na halovém turnaji žaček v Hodoníně
V sobotu 7. ledna 2012 se
ve sportovní hale v Hodoníně konal mezinárodní turnaj starších
žaček, kterého se rovněž zúčastnilo družstvo Dívčího fotbalového
klubu Holešov. Akce se zúčastnilo
6 týmů z České a Slovenské repub-

vá. V dalším střetnutí nedokázaly
hráčky po vyrovnaném průběhu
porazit pozdější vítěze z Bratislavy
a po individuální chybě obránkyně zbytečně prohrály 0:1 a špatný
přístup zopakoval tým i v utkání se
Štramberkem, kdy odešel poražen

Z týmu DFK Holešov si za svůj výkon zaslouží
pochvalu Denisa Baranová za bojovné výkony
a nasazení v zápasech a Vendula Kuchařová jako
nejlepší střelkyně družstva.
liky a průběh byl velmi vyrovnaný;
hrálo se systémem každý s každým
po dobu 15 minut v počtu 4+1. Holešov vstoupil do turnaje nevýrazným
výkonem v zápase s domácím celkem, když po trvalé převaze a několika šancích nedokázal skórovat
a přenechal Hodonínu cenné body
za remízu 0:0. V dalším utkání se
prezentovala děvčata svým nejlepším výkonem na turnaji, když
po velmi dobré spolupráci všech
hráček a bojovném nasazení dokázala porazit celkově druhý tým
Nových Sadů 2:1; obě branky DFK
vstřelila po krásných akcích a vzorné kombinaci s Denisou Baranovou kapitánka Vendula Kuchařo-

0:2 po nevýrazném a bezkrevném
výkonu. Tím bylo o konečném pořadí rozhodnuto a Holešovu nepomohlo ani závěrečné vítězství 1:0
nad druhým bratislavským celkem
opět brankou Kuchařové. Celkově
obsadila děvčata 4. místo, když
v rozhodujících okamžicích jednotlivých zápasů nedokázala především
skórovat, a strhnout tak vítězství
na svou stranu. Průběh turnaje byl
velmi vyrovnaný a každá ztráta či
zisk bodů rozhodovaly o celkovém
umístění.
Z týmu DFK Holešov si za svůj
výkon zaslouží pochvalu Denisa
Baranová za bojovné výkony
a nasazení v zápasech, Vendula

Kuchařová jako nejlepší střelkyně
družstva, překvapením byly dobré
výkony a přesná poziční hra Dity
Hovořákové a Michaely Fojtové;
spolehlivě se prezentovaly brankářka Katka Kasalová a obránkyně
Karolína Kozlanská, ostatní děvčata
hrála nevyrovnaně. V kategorii starších žákyň se poprvé představily
Ema Jiroušková, Míša Fojtová, Gábina Lipková a Veronika Víznerová,
které na turnaji především sbíraly
herní zkušenosti.
Celkové pořadí: 1. Slovan
Bratislava A 11 bodů 2. FK Nové

Sady 10 bodů 3. TJ Kotouč Štramberk 10 bodů 4. DFK Holešov 7
bodů 5. FC Nesyt Hodonín 5 bodů
6. Slovan Bratislava B 3 body.
DFK Holešov: Vendula Kuchařová, Kateřina Kasalová, Denisa Baranová, Karolína Kozlanská, Dita Hovořáková, Michaela
Fojtová, Žaneta Batoušková, Veronika Kučerová, Kristýna Zichalová,Gabriela Lipková, Ema Jiroušková a Veronika Víznerová.
Trenéři Jan Koláček a Svatava
Ságnerová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Volejbalisté darovali peníze
ze svého turnaje Moničce

Výtěžek ze startovného a uspořádané sbírky byl předán Moničce
Poláškové z Roštění.

První ročník Vánočního volejbalového turnaje smíšených družstev se konal v neděli 18. prosince
2011 ve sportovní hale1. ZŠ Holešov.
Této sportovní akce se zúčastnilo
šest týmů z celého Zlínského kraje
a hlavními pořadateli byli Mgr. Jan
Koláček a žáci Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov. Záštitu nad turnajem převzali poslanec PSP ČR Josef
Smýkal a Mgr. Svatava Ságnerová,
členka Zastupitelstva města Holešov, kteří tuto akci podpořili i finančně. Všechny týmy postupně sehrály
zápasy systémem každý s každým
na dva sety, přičemž v jednotlivých
družstvech musely být přítomny aspoň dvě ženy.
Napínavé souboje přilákaly
do haly rovněž řadu diváků, kteří
byli dopoledne přítomni při jednom
z vrcholů celého dne - výtěžek ze
startovného a uspořádané sbírky
byl předán Moničce Poláškové

z Roštění, která bojuje se závažným
onemocněním pohybového aparátu
- polyneuropatií dolních končetin.
Finanční částka 3000 Kč je dalším
příspěvkem holešovských a dalších
sportovců na zakoupení cvičebního
polohovacího stolu pro Moničku.
Po skončení posledního zápasu
proběhlo vyhlášení výsledků a vítězné týmy převzaly poháry a diplomy.
Všem zúčastněným sportovcům patří
poděkování za pěkné výkony, organizátorům a přítomným fanouškům
díky za podporu a účast na této akci,
která v předvánočním čase splnila nejen sportovní poslání, ale znovu přesvědčila všechny přítomné, že věta
„Pomáhat si je normální“, není otřepaným klišé, ale funguje jako spojující
element pro všechny lidi dobré vůle.
Výsledky: 1. Zlín 2. Dřevohostice
3. Devils KM + BpH. 4. Hulín 5.
Torpédo Libosvár 6. GymHol.
Mgr. Svatava Ságnerová

Stoklásek se stal podruhé
vítězem kulečníkového turnaje

První čtyři hráči 14. ročníku všetulského kulečníkového turnaje.

Všetuly - Do análů kulečníkového turnaje restaurace Barborka ve Všetulích se v loňském roce
na Štěpána zapsal velmi výrazně
Robert Stoklásek. Již podruhé získal
putovní pohár určený pro vítěze turnaje ve třech po sobě jdoucích ročnících.
Je tak suverénně nejúspěšnějším
účastníkem těchto každoročních klání. Vloni na podzim odstartoval již 14.
ročník turnaje, který se zpočátku hraje

ve skupinách a potom vyřazovacím
způsobem. Vyvrcholení proběhlo
tradičně 26. prosince velkým finále,
ve kterém R. Stoklásek porazil pravidelného účastníka Miroslava Fuksu.
Na závěr získali finalisté ceny a všichni přítomní skvělý guláš. Zájemci o letošní kulečníkové klání a narušení
hegemonie loňského vítěze by měli
již nyní trénovat.
Rudolf Seifert
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Holešovské holky se chystají na jarní obhajobu čela tabulky
Velmi úspěšnou podzimní
část Moravskoslezské ligy žen mají
za sebou fotbalistky FK Holešovské
holky. Díky poctivému a bojovnému
výkonu ve všech zápasech a také
za přispění potřebného štěstí obsadila děvčata na konci podzimu
1. místo ve druhé nejvyšší fotbalové
soutěži žen.
Družstvo vstoupilo do dalšího
ročníku se třemi novými tvářemi
(Houdková, Kocurková, Vlčková), které se postupně podařilo
zapracovat do základní sestavy.
S týmem se naopak rozloučila
talentovaná Sehnálková, která
přestoupila do Baníku Ostrava.
V přípravě absolvovala děvčata intenzivní soustředění v Petrovicích,
na které navázalo několik vítězných
přátelských utkání. Na dobrou přípravu navázala děvčata i v mistrovských zápasech, ve kterých
se opírala především o zkušenou
obranu, v čele s vynikající Dvorníkovou, a kvalitní standardní situace.
Letošní zápasy opět potvrdily, že
MSLŽ se stává vyrovnanou soutěží, ve které každý může porazit kaž-

dého. O to cennější je skutečnost,
že holešovská děvčata neodešla
poražena ani jednou.
V prvním utkání zvítězila
ve Valašském Meziřičí 2:0 a následně porazila rozdílem třídy B tým
Zbrojovky Brno 7:0. Po nešťastné
remíze 1:1 v Horních Heršpicích

opět zvítězila v domácím prostředí,
kde porazila Bruntál 1:0. Na další
výhru čekala děvčata tři zápasy,
jelikož v Brumově i doma s Hodonínem pouze remizovala 1:1. Plného bodového zisku se dočkala až
v Olomouci po výhře 3:0. V závěru
sezóny vydřela remízu 0:0 na půdě

favorizované Jihlavy a doma porazila 3:1 celek Slovanu Ostrava posílený o několik hráček Baníku. Nejlepší
výkon podaly hráčky v zápasech
s FC Olomouc a B týmem Zbrojovky
Brno, naopak utkání s tradičními
favority soutěže Hodonínem a Jihlavou ukázala, že družstvo čeká ještě
hodně práce, aby mohlo porážet
i nejkvalitnější soupeře. Celkem
tedy děvčata na podzim pětkrát
vyhrála a čtyřikrát remizovala se
souhrnným skóre 19:4. O branky
se podělilo 7 fotbalistek, přičemž
nejlepšími střelkyněmi jsou se
čtyřmi góly Dvorníková, Šebestová
a Šilhárová.
V rámci zimní přípravy se tým
musí co nejlépe připravit na jarní
část soutěže, jelikož obhajoba prvenství představuje vskutku heroický úkol. Hráčky v zimě absolvují
tradiční halové tréninky a také několik turnajů, včetně zápasů mimo
halu. Realizační tým se také pokusí
o vhodné doplnění družstva tak, aby
na jaře mohlo podávat výkony, které
potěší holešovského fanouška.
Slavomír Bednář

Historický úspěch holešovských vzpěračů
Na základě velmi dobrých
podmínek a výkonnosti byli vzpěrači z Holešova pověřeni uspořádat
v závěru roku mezinárodní mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání.
A dokázali, že jsou nejenom dobrými organizátory, ale i vynikajícími
závodníky. Za podpory Zlínského
kraje, města Holešova a MASMoštěnka uspořádali vzpěrači
z SKP Holešov a TJ Holešov tuto
soutěž v příjemném prostředí kulturního domu v Kurovicích. Na soutěž se sjeli vybraní závodníci z 13
klubů celé ČR a nejlepší závodníci
ze Slovenska, mezi pozvanými
hosty byl i olympijský vítěz Ota Zaremba, který bedlivě sledoval své

nástupce. Soutěžilo se v kategorii
jednotlivců i družstev, specifikem
této věkové kategorie do 12 let je,
že kromě vzpírání se navíc soutěží
v trojskoku snožmo a hodu medicinbalem.

Jednotlivci

V kategorii jednotlivců soutěžilo i několik děvčat a k překvapení
všech nejlehčí kategorii do 32 kg
vyhrála havířovská Laďka Pokorná. Překonala 2 české rekordy,
v 11 letech zvedla nad hlavu 39 kg
a porazila ve své kategorii všechny
kluky. Domácí se nedali zahanbit a nejlepší výkon celé soutěže
předvedl Daniel Kolář v kategorii

do 45 kg - v trojskoku skočil 7 m , při
hodu medicinbalem překonal český
rekord výkonem 12,1 m, v trhu zvedl 38 kg, nadhodil 47 kg a celkovým
součtem 276 bodů zvítězil i bez
rozdílu hmotnosti o rekordních 35
bodů. Další z holešovských závodníků soutěžil v kategorii do 40 kg
Jan Sanétrník. Při své premiéře
na vrcholné soutěži se nezalekl
o dva roky starších a zkušenějších
závodníků a vybojoval bronzovou
medaili! V této váze potvrdili své
kvality i závodníci ze Slovenska
a zvítězil Oliver Fabo z Trenčína.
Poslední ze závodníků družstva TJ
Holešov se představil Pavel Jančík
ve váze do 50 kg - a soustředěným
výkonem také zvítězil.

věku 9 let pouze ve skoku a hodu)
a dosáhli historicky prvního titulu
v kategorii družstev pro holešovské
vzpírání, radost našich závodníků
na stupních vítězů mohla vypuknout naplno. Druhé místo obsadili
závodníci Havířova a bronz získalo
družstvo Rotavy.
Ziskem tří titulů byli holešovští
závodníci také nejlépe hodnoceným oddílem v této kategorii a Daniel Kolář byl vyhlášen nejlepším
mladším žákem ČR za rok 2011.
Kromě poděkování závodníkům za vynikající výkony patří dík
i Tymy centru Holešov za doprovodný program, ve kterém vystoupila
děvčata z aerobiku, a všem se líbilo
i vystoupení kluků streetdance.

Družstva

Hledáme zájemce

S napětím jsme očekávali výsledky družstev, největšími soupeři
nám byli závodníci Havířova a Rotavy, kteří také v jednotlivcích získali tituly a řadu medailí. Výsledky
byly napínavé, ale po boji zvítězili
závodníci TJ Holešov ve složení
Jan Sanétrník, Daniel Kolář, Pavel
Jančík a Jan Kolář (soutěžil kvůli

Na letošní úspěchy bychom
chtěli navázat i v dalších letech,
proto hledáme zájemce z řad
chlapců i dívek starších 10 let
- přijďte mezi nás, trénujeme
v úterý a čtvrtek od 16.30 v tělocvičně policejní školy, kontakt
na tel.: 737 665 114.
Daniel Kolář st.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
Úspěšné družstvo holešovských vzpěračů.
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Fotbalový turnaj na gymnáziu vyhrála septima
V rámci vánočního dne, který
se uskutečnil 21. 12. 2011 a byl
naplněn dobročinností a sváteční
náladou, se na našem gymnáziu
odehrálo také tradiční fotbalové
klání jednotlivých tříd. Letošní turnajové zápolení se neslo ve znamení vysoké účasti - svůj tým
přihlásilo hned dvanáct z našich
šestnácti studijních tříd. Velký ob-

div publika sklidila početná skupina
dívek, které se nebály nastoupit
po boku svých spolužáků a pomoci
jim v boji o co nejlepší umístění;
třída 3. A se dokonce mohla pyšnit
ryze ženským týmem. Dalším milým překvapením byla stoprocentní
účast nižšího gymnázia - svým bojovným přístupem některé mladší
týmy dokázaly zkomplikovat po-

stup i neohroženým maturantům,
kteří měli nad svými soupeři někdy
i půlmetrovou výškovou převahu.
Největším překvapením celého
turnaje bylo ale konečné umístění
týmu třídy tercie, která vybojovala
druhé místo; o celkové vítězství
tyto fotbalisty navíc připravila až
velmi těsná prohra na pokutové
kopy, když se museli sklonit před

týmem třídy septima nejtěsnějším
rozdílem 1:0, o společné třetí místo
se pak rozdělily třídy kvarta a sexta. Poděkování patří všem, kteří se
turnaje zúčastnili, obzvláště potom
studentům třídy 3. A, kteří celou
akci vymysleli a zorganizovali.
Mgr. Jan Koláček
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

Úspěšní účastníci fotbalového turnaje na holešovském gymnáziu.

Ocenění
trenérovi
Fotbalová asociace České republiky udělila v neděli 8. 1.
2012 v Praze na Žofíně ocenění „Trenér žáků 2011“ Ladislavu Lindovi za zásluhy o rozvoj žákovského fotbalu.

Memoriál Petra Kasaje vyhrál Unicorn Holešov
V pondělí 26. prosince se konal ve sportovní hale 1. Základní
školy další ročník halového turnaje
ve fotbale - Memoriál Petra Kasaje
- za účasti 6 mužstev z Holešova
a okolí. „V jednotlivých mužstvech
nastoupilo několik ligových hráčů,
takže zápasy měly velmi kvalitní
úroveň,“ uvedl jeden z organizátorů Milan Roubalík. Z vítězství se
nakonec radovalo mužstvo Unicorn Holešov.
(red)
Vítězné družstvo vánočního >
turnaje Unicorn Holešov.

Fotbalové turnaje

TJ Prusinovice pořádá v neděli
22. 1. 2012 od 7.30 hodin ve
sportovní hale v Holešově (Smetanovy sady) turnaj starších žáků
a od 13.00 hodin turnaj mladší
přípravky ve fotbale.

Vítězství proklouzlo mezi prsty
Mladší žáci Holešova se zúčastnili 18. 12. 2011 fotbalového
turnaje ve Šternberku. Účastníci byli
rozděleni do dvou skupin po čtyřech
mužstvech. Holešov skupinu vyhrál
a o finále si zahrál s domácím Štern-

berkem. Zápas skončil 0:0 a Holešov
postoupil na penalty 3:2 do finále.
Tam se utkal s Prostějovem. Zápas
skončil remízou a ve prospěch Prostějova rozhodla až sedmá série
pokutových kopů. Holešov obsadil krásné druhé místo. Nejlepším
gólmanem turnaje byl po zásluze
vyhlášen Richard Herník z Holešova.
Zápasy ve skupině: Holešov - Čechovice 3:0, Holešov - Tršice 3:2,
Holešov - Černovír 1:1.
(mar)

Navrhněte nejúspěšnější sportovce města Holešově za rok
2011 v kategoriích sportovní naděje
(do 15 let), jednotlivci za sportovní
úspěchy do 20 let, jednotlivci za
sportovní úspěchy nad 20 let, sportovní kolektivy a trenér či organizační pracovník.
Podrobnosti na str. 3.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Něco přes třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 22/2011, přičemž všichni poznali úryvek písně
„Nonstop“, kterou zpívá už léta Michal David (píseň vyšla na stejnojmenném albu v roce 1984).
Prvním vylosovaným je Miroslav Kovář z Holešova, druhou
Vlasta Tučková z Holešova oba si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Aleně Dlabajové z Holešova a Monice
Soukupové z Horního Lapače.
Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
Michal David
v nové hádance. Uhádnete,
jak se tato nová vánočně laděná písnička jmenuje a kdo ji zpívá...?
„V téhle čekárně nazvané Svět, stojím pěkných pár dní a let.
Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy
z růžových skel…“
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

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

V pořadí už 4. Reprezentační ples města Holešova,
který se uskuteční v sobotu
21. ledna, bude už potřetí
moderovat známý herec Jan
Čenský.

Dárek k pohledání
Daruji 2 krásné fenečky, stáří 5 měsíců - očkované.
Rodiče: fena - belgický ovčák, pes - německý ovčák.
Kontakt:
tel.: 573 393 194, mob.: 602 507 993, mob.: 602 532 467.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1800 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Akce na nejbližších 14 dnů
• Do konce ledna prodloužena výstava Marlene
- fotografie Roberta Rohála - Restaurace Starý pivovar
• Do konce ledna prodloužena výstava Andělé kolem nás
- fotografie Roberta Rohála - Restaurace V Podzámčí
• Do konce ledna prodlouženy výstavy: Doteky světla
fotografie a fotografiky Nelly Bilové a Zima v Holešově,
fotografie Jana Holčáka
- kavárna Cinema café milk
• Středa 11. 1. Vyměřený čas, sci-fi thriller
- kino Svět v 17.30 a 19.30 hod.
• Čtvrtek 12. 1. Cesta bizona, přednáška Pabla Russela
- kinoklub v 18 hod.
• Pátek 13. 1. DISCO DJ Čapson
(10 let trvání restaurace Retro), Retro od 20 hod.
• Sobota 14. 1. Slavnostní novoroční koncert s číší vína
- velký sál zámku od 19 hod., Holešovský komorní orchestr
• Úterý 17. 1. K literární tvorbě holešovského rodáka Jiřího Daehneho, přednáška Libora Martínka, Městská knihovna od 17 hod.
• Středa 18. 1. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část, fantasy thriller
- kino Svět v 17.30 a 19.30 hod.
• Pátek 20. 1. Sousedská veselice aneb Ples Všetuláků
- SVČ TYMY od 20 hod.
• Sobota 21. 1. Reprezentační ples města Holešova
- zámek od 19.30 hod., vystoupí Michal David, moderátor Jan Čenský,
Showband P. Březiny, cimbálovka Linda a diskotéka Jaroslava Čápka
• Sobota 21. 1. Hasičský ples
- hraje Rytmix, sál hasičské zbrojnice od 19.30 hod.
• Sobota 21. 1. Šmoulí karneval - SVČ TYMY od 15 hod.
• Úterý 24. 1. Perfect Days - I ženy mají své dny, komedie
- kino Svět v 17.30 a 19.30 hod.
• Středa 25. 1. Mravenčí polepšovna, animovaná komedie
- kino Svět ve 13.15 a 17.30 hod.
• Čtvrtek 26. 1. Mistrovský plán, komedie
- kino Svět v 17.30 a 19.30 hod.
• Čtvrtek 26. 1. Za norskými fjordy, beseda s Dušanem Maceškou
- Městská knihovna v 17 hod.
• Pátek 27. 1. DISCO, New Drive Club (zámek) ve 22 hod.
• Sobota 28. 1. Ples gymnázia, zámek, začátek v 18.30 hod.

