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Co vy na to, pane starosto?
Na svém posledním jednání Rada města Holešo-
va vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování 
stížností a petic v roce 2011. Co vy na to, pane 
starosto?

„Zpráva - jak už plyne z jejího názvu - obsahuje 
počet vyřízených stížností a přijatých petic, které měly 
zákonné náležitosti. V roce 2011evidoval Městský 
úřad v Holešově dvě petice a čtyři stížnosti. Dvě stíž-
nosti byly vyhodnoceny jako nedůvodné a dvě jako 
důvodné. Petice jsme pak evidovali dvě. První byla 

podána 20. května 2011 a byla zaměřena proti umístění gumáren Mitas 
nad zdroji pitné vody a za zachování zdravého životního prostředí na Hole-
šovsku. Petice byla vyřízena jednáním se zástupci petičního výboru. Druhá 
petice byla podána v červnu proti neúnosnému rušení nočního klidu z Café 
baru. I tato petice byla vyřízena jednáním se zástupcem petičního výboru 
a petentů. Centrální evidenci podaných stížností a petic vede sekretariát 
Městského úřadu Holešov podle směrnice č. 6/2006, kterou se stanovují 
pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic. Na podatelnu  měst-
ského úřadu mohou občané směřovat rovněž podněty na představitele 
města. Přestože tyto podněty nejsou součástí zmíněné výroční zprávy, 
vedení města se jimi zabývá a v rámci možností je také řeší.“

(sov)   

Kolik bylo stížností a petic? REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Pro mnohé z návštěvníků bylo 
vrcholem sobotního reprezentačního plesu města Holešova vystoupení 
stálice české populární hudby Michala Davida. Moderátor večera Jan 
Čenský populárního zpěváka uvedl na pódiu ve 22 hodin. 

Většinu večera se však v hlavním sále starala o zábavu regionální 
kapela Show band Pavla Březiny. O předtančení se jako obvykle po-
starali tanečníci a tanečnice ze známého zlínského souboru Taneční 
škola A. & A. Mědílkovi. 

Své obvyklé místo v balkónovém salonku měla Oldies diskotéka  
J. Čápka. Cimbálová muzika Linda pak hrála střídavě v New Drive 
Clubu u bohatého rautu a také v salonku vedle Hraběny.  O půlnoci se 
pak mohli všichni návštěvníci těšit na losování bohaté tomboly.   

Více fotografií na str. 3 a 4 a na www. holešov.cz
Foto František Sovadina



2

hole‰ovsko 2/2012 www.holesov.cz

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2006. 
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007.

Doporučení:
Doklady k zápisu: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
rodný list dítěte. Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, 
v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody 
určeny takto:
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květ-
ná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, 
Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. 
Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého 
(od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, 
Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, 
Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, 
Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na 
Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem,  Za Vodou, 
Zahradní. Místní část: Količín 

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin. 

Holešov, leden 2012
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Holešov (frs) - Dodatek ke smlouvě o proná-
jmu městského koupaliště mezi městem Holešov 
a Technickými službami Holešov schválila na svém 
posledním zasedání Rada města Holešova. Kro-
mě jiného se v něm technické služby zavazují, 
že na koupališti rozšíří dětský koutek o kolotoč 
a pískoviště a zahájí přípravu realizace cyklo-
kempingu v areálu koupaliště. Dále má nájemce 
zajistit, aby provoz koupaliště navazoval na činnost 
v zámeckém parku a oboře a má propojit areál 
tak, aby mohli občerstvení na koupališti využívat 
také návštěvníci parku. Městské koupaliště pro-
vozují technické služby od roku 2010. Před nimi 
mělo areál v pronájmu Sportcentrum Holešov. 

Koupaliště bude
vylepšeno

Prodám 2 ks lístků na ALEXANDROVCE - ter-
mín 24. 5. 2012 (čtvrtek) v 19.00 hodin, stadion 
Luďka Čajky ve Zlíně, cena 590 Kč/ks, tel. 
607 858 061.

ŘáDKOvá inzerce
Mladý manželský bezdětný pár hledá pro-
nájem v bytě nebo RD nejlépe v lokalitě 
Rymice, Holešov a blízkém okolí. Kontakt: 
Leskovjanovi, 728 420 185, leskovjanova@
email.cz.

Prodám dvoupokojový byt po rekonstrukci 
v lokalitě U Letiště. Cena dohodou. Kontakt 
739 659 995.

Pronajmu garáž v centru Holešova. Kontakt 
602 530 131. 

Město Holešov

záPiS
do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 

2012/2013 se koná v pátek 10. 2. 2012 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

Město Holešov vyhlašuje již 
třetí ročník udělení Ceny města 
Holešova, dále ocenění osob-
ností v oblasti kultury, volnoča-
sových aktivit a sportu. 

Cenu Osobnost města Ho-
lešova 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 memori-
am) a která významným způsobem 
ovlivnila některé obory lidské čin-
nosti a významně působila ve pro-
spěch občanů města, šířila či šíří 
jméno Holešova doma i ve světě. 
Osobnosti Holešova v oblasti kul-

nominujte spoluobčany na ceny osobností města Holešova
tury a volnočasových aktivit může-
te nominovat ve třech kategoriích: 
osobnost v oblasti kultury, osob-
nost v oblasti volnočasových aktivit 
a kolektiv působící v oblasti kultury 
či volnočasových aktivit.  Navrže-
né osobnosti ve výše uvedených 
kategoriích musí působit na území 
města s tím, že měly či mají v Ho-
lešově trvalé bydliště. Navržené 
kolektivy musejí působit na území 
města Holešova. 

Nejúspěšnější sportovci měs-
ta Holešova mohou být navrhová-
ni: v kategoriích sportovní naděje 
(do 15 let), jednotlivci za sportov-
ní úspěchy do 20 let, jednotlivci 
za sportovní úspěchy nad 20 let, 

sportovní kolektivy a trenér či orga-
nizační pracovník. Navržení mohou 
být především sportovci, kteří půso-
bí v oddílech na území města Hole-
šova. Navržené sportovní kolektivy 
musí reprezentovat kluby působící 
na území města Holešova.

V návrhu uveďte jméno a pří-
jmení navrhovaného, v jaké kategorii 
jej navrhujete a stručnou charakte-
ristiku 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 kul-
tury, Masarykova 628, 769 01 nebo 
na e-mail petr.chvatal@holesov.cz. 

Můžete využít i nominační formu-
lář, který je ke stažení na stránkách 
města www.holesov.cz přímo na ad-
rese http://www.holesov.cz/mestsky-
urad/odbor-skolstvi-a-kultury/formu-
lare-odboru-skolstvi-a-kultury. Nomi-
naci lze podat i osobně na Odboru 
školství a kultury Městského úřadu 
Holešov, Masarykova 628.  Uzávěr-
ka nominací je do 29. února.

Podrobné zásady a podmínky 
k vyhlašování jednotlivých osob-
ností naleznete na internetových 
stránkách města www.holesov.cz 
na adrese http://www.holesov.cz/
mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kul-
tury/ankety-mesta.

(sov)
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Brno, Bratislava - V rámci Východní Mo-
ravy a Sdružení cestovního ruchu Kroměříž-
ska se aktivně do propagace našeho regionu 
a města zapojuje i Holešov. Pracovníci města, 
Městského kulturního střediska a Městského 
informačního centra nabízeli propagační ma-
teriály a přibližovali krásy našeho města na br-
něnském veletrhu Regiontour 12. - 15. ledna 
a o týden později také čtyři dny na veletrhu 

Holešov se prezentoval na veletrzích cestovního ruchu

Slovakiatour v Bratislavě na výstavišti Incheba. 
Podobně jako expozice Východní Moravy je 
i holešovská propagace v letošním roce za-
měřena především na sakrální památky a naše 
město se kromě nejvýznamnějšího objektu 
- zprovozněného raně barokního zámku s vý-
znamnou zahradou - může pochlubit židovskými 
objekty, dvěma významnými kostely a dalšími 
církevními památkami. A například v této oblasti 

máme stále dluh v prezentaci města ve spojení 
s osobností sv. Jana Sarkandra. 

Pro letošní rok se ale také připravuje pro-
jekt se Zlínským krajem a římskokatolickou 
farností Holešov „Otevřené brány“ a uvažu-
je se o dalších službách pro zájemce, jako 
je vytvoření „sarkandrovského prohlídkového 
okruhu“ apod.

Rudolf Seifert

Ples města. Tradiční přivítání hostů 
(nahoře) a pohoda v hlavním sále.

Moderátor Jan Čenský uváděl ples 
v Holešově po třetí. A opět skvěle. 

Večer zahájil starosta města Zdeněk Janalík 
a také Oderští trubači.

Hosté v hlavním sále sledují zahájení reprezentačního plesu v Holešově.      
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Reprezentační ples města provází jako vždy bohatá tombola. 
První cenou byl tentokrát kávovar, který věnovala firma Pavla Karhana. 

Sám majitel také cenu předal šťastnému výherci. 

Michal David svými nestárnoucími hity dostal většinu návštěvníků hlavního sálu do výborné nálady. 

Na plese nechyběla ani cimbálová muzika, která  hrála hned 
na dvou místech. Při rautu v Drive Clubu a také v salonku 

vedle Hraběny.  

V hlavním sále hrála skupina Shouband, v bal-
kónovém salonku Oldies diskotéka J. Čápka. 
O předtančení se postarala Taneční škola A. & 
A. Mědílkovi.  
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Holešov (sov) - Letos poprvé měla široká 
veřejnost možnost navštívit den otevřených 
dveří na všech stanicích profesionálních hasičů 
ve Zlínském kraji, a tedy i v Holešově. Stalo se 
tak v pátek 13. ledna. „Naše stanice navštěvují 

Profesionální hasiči otevřeli brány veřejnosti
ročně tisíce dětí i jejich doprovodů. Dnes byl 
program omezen, a to vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám. Vše ale vynahradíme v jarním 
i letním termínu, kdy bude znovu připraven 
rozšířený prezentační program. Je možné si 

prohlédnout nejen výjezdová vozidla a speciální 
techniku, ale také si vyzkoušet různé záchra-
nářské dovednosti a seznámit se také s pre-
vencí před požáry,“ uvedl mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček. 

Den otevřených dveří na stanici profesionálních hasičů v Bořenovské ulici v Holešově. 

Holešov (frs) - Soudě podle 
vývoje nezaměstnanosti v Holešo-
vě se hospodářská situace spíše 
zlepšuje. Vyplývá to alespoň ze 
srovnání míry nezaměstnanosti 
na konci loňského a předloňské-
ho roku. Zatímco v prosinci roku 
2010 byla míra nezaměstnanosti 
v Holešově 9,6 procenta, v prosinci 
2011 se snížila na 9,3 procent. 
Rovněž srovnání v polovině roku 
vyznělo výrazně lépe pro loňský 
rok. V červnu 2010 byla neza-
městnanost 9,3 procenta, v červnu 
2011 8,1 %.   

Za prosince 2011 úřad prá-
ce nabízel v Holešově 27 volných 
pracovních míst, o rok dříve pouze 
10 míst. V červnu 2010 nabízel 36 

Míra nezaměstnanosti
se meziročně snížila

míst, v červnu 2011 ale pouze 11 
pracovních míst.  

Obcí s nejvyšší nezaměstna-
ností v mikroregionu Holešovsko 
jsou Pacetluky se 14,4 procenta. 
Nejméně nezaměstnaných je pak 
v Míškovicích (5,3 %), v Horním 
Lapači (5,6 %) a v Zahnašovicích 
(5,7 %). Všechny tyto obce drží 
první tři místa s nejnižší mírou neza-
městnanosti i v rámci celého okresu 
Kroměříž za měsíc prosinec 2011.  

Samotný Holešov má pak 
mezi obcemi s rozšířenou působ-
ností v rámci okresu Kroměříž nej-
nižší nezaměstnanost, a to včet-
ně samotné Kroměříže, kde byla 
v prosinci míra nezaměstnanosti 
10,7 procenta.

Holešov (frs) - Fasádu jed-
noho z holešovských domů popsal 
v minulých dnech neznámý pacha-
tel rasisticky motivovanými nápisy.  
Ve středu 18. ledna přijala Policie 
České republiky v této souvislosti 
oznámení. „Minulý týden v noci 
z neděle na pondělí se prozatím 
neznámý pachatel zaměřil na míst-
ní restauraci. Na světle zelenou 
fasádu domu nastříkal černou 

Popsal fasádu rasistickým nápisem
barvou nápisy, které hanobí jinou 
národnost. Obdobné nápisy vytvo-
řil také na zděné zídce náležející 
k objektu. Sprejer tímto jednáním 
způsobil škodu pět tisíc korun,“ 
uvedla policistka Simona Kyšnero-
vá ve čtvrtek 19. ledna.  Jak doda-
la, policisté po pachateli intenzivně 
pátrají. Za trestný čin poškození 
cizí věci mu po dopadení hrozí až 
tři roky vězení.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Holešova, podílející se 
společně s profesionálními hasiči na likvidaci požárů, dopravních nehod 
a jiných záchranných a likvidačních pracích, dostala v listopadu 2011 
i přes všeobecně špatnou ekonomickou situaci dotaci na svou činnost 
od Zlínského kraje. Dotace, která byla oproti předchozímu období o něco 
vyšší, činila 77 000 Kč a byla využita na koupi radiostanice, oxymetru, 
kombinované proudnice, svítilen a hadic.

Tímto děkujeme Zlínskému kraji za jeho podporu činnosti dobrovol-
ných hasičů města Holešova a věříme, že bude-li jejich pomoc někde 
potřeba, přijedou vždy včas. (ko)

Hasiči obdrželi z kraje dotaciŘidička dostala smyk a narazila do domu

Zajímá vás, jak v současné době vypadá 2. Základní škola Holešov? 
Uvažujete o tom, že své dítě přihlásíte právě na tuto školu? Chcete si 
pohovořit s budoucími vyučujícími vašich dětí? Nebo si chcete jen pro-
hlédnout prostory školy lemované výstavkami prací žáků? Potom prosím 
přijměte pozvání na den otevřených dveří 2. ZŠ Holešov, který se koná 
ve středu 1. února od 8.00 do 17.00.

Během dne otevřených dveří se setkáte se zástupci vedení školy, 
kteří vás seznámí se základními informacemi o jednotlivých studijních 
programech, o průběhu školní docházky, o organizaci školního roku, 
o studijních i sportovních úspěších žáků i o mimoškolních aktivitách 
sportovních, kulturních a vzdělávacích, které škola zdarma svým žákům 
nabízí. Pracovníci školy vám budou během návštěvy k dispozici a ochotně 
zodpoví každý dotaz. Rovněž máte možnost prohlédnout si výuku dle 
rozvrhu, třídy, odborné učebny, tělocvičnu, družinu, školní klub a další 
zázemí, které škola nabízí.

Barbora Winklerová

Den otevřených dveří
ve 2. základní škole

Přílepy (frs) - Letošní zima sice 
není na Holešovsku na sníh příliš 
bohatá, když však vystrčí růžky, stačí 
napáchat řadu škod. Nejinak tomu 
bylo ve středu 18. ledna v Přílepích. 
„Krátce před sedmou hodinou řešili 
dopravní policisté nehodu, která se 
stala v obci Přílepy. Čtyřiatřicetiletá 
řidička ve vozidle Škoda Felicia při 
průjezdu mírnou levotočivou zatáč-

kou nepřizpůsobila rychlost jízdy sta-
vu a povaze vozovky. Na rozbředlém 
sněhu dostala smyk, vyjela vpravo 
mimo cestu a pokračovala přes živý 
plot. Zastavila ji až zeď rodinného 
domu,“ uvedla policistka Simona 
Kyšnerová. Při nehodě nebyl naštěs-
tí nikdo zraněn. Na vozidle vznikla 
předběžná škoda deset tisíc korun, 
na fasádě domu pak pět tisíc korun. 

Řidička nezvládla řízení a nabourala do domu.
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOScH

Přijaté usnesení č. 491/2011 - N 
2435 Rada města Holešova schvá-
lila rozpočtové opatření Rady města 
Holešova č. 14/2011 dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Du-
šan Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 492/2011 - 
N 2436 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit rozpočet 
města Holešova na rok 2012 dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
ZM 19. 12. 2011.  
Přijaté usnesení č. 493/2011 - N 
2437 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit  rozpočtové opatření 
města Holešova č. 13/2011 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 19. 
12. 2011.  
Přijaté usnesení č. 494/2011 - 
N 2385 Rada města Holešova 
I schválila odprodej nepotřebné-
ho majetku ve vlastnictví města 
Holešova občanskému sdruže-
ní Mažoretky Holešov ve výši 
250 Kč a občanskému sdružení 
Moravské děti ve výši 5.000 Kč. II 
schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce ze dne 25. 01. 2010 
s občanským sdružením Morav-
ské děti.  Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 495/2011 - N 
2422 Rada města Holešova schvá-
lila vnitřním předpisem č. 6/2011 
- směrnici o odpisování majetku 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 496/2011 - 
N 2425 Rada města Holešova 
schválila uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě číslo H-V-016-00/11 
o dodávce vody a odvádění od-
padních vod ze dne 02.01.2011 
se společností Vodovody a ka-
nalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, 
Kojetínská 3666, IČ 49451871, 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 497/2011 - N 
2433 Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  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 souvi-
sející spolufinancování města Ho-
lešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 19.12.2011.  
Přijaté usnesení č. 498/2011 - 
N 2429 Rada města Holešova 
schválila příspěvkovým organi-
zacím: - 1. Základní škola Hole-
šov - 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov - Ma-
teřská škola Sluníčko Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Gro-
hova 1392 - Ústřední školní jídel-
na Holešov - Středisko volného 
času, příspěvková organizace - 

Usnesení z 26. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 19. prosince 2011    

Centrum pro seniory, příspěvko-
vá organizace změny finančních 
plánů dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 499/2011 - N 
2434 Rada města Holešova schvá-
lila příspěvkové organizaci Měst-
ské kulturní středisko Holešov, p.o., 
změnu finančního plánu na rok 2012 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 500/2011 - 
N 2382 Rada města Holešova I  
schválila termíny schůzí Rady 
města Holešova v I. pololetí roku 
2012 takto:  - 16. 01., 31. 01. (úte-
rý), 13. 02., 27. 02., 12. 03., 26. 03., 
10. 04. (úterý), 23.04., 09. 05.(stře-
da), 21. 05., 04. 06., 18. 06. a 25. 
06. II doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit  termíny 
zasedání Zastupitelstva města 
Holešova v I. pololetí roku 2012 
ve dnech 27. 02., 23. 04. a 25. 06. 
2012.  Zodpovídá: Ing. František 
Fuit. Termín: ZM 19. 12. 2011.  
Přijaté usnesení č. 501/2011 - N 
2426 Rada města Holešova ne-
schválila      uzavření nájemní 
smlouvy uzavřené s Robertem Bi-
hari na užívání bytu č. 7, vel. 2+kk, 

o výměře 36,70 m2 v městském 
domě na ul. Bořenovská v Holešo-
vě, a to na dobu určitou od 01. 01. 
2012 do 30. 06. 2012.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 502/2011 
- N 2427 Rada města Holešo-
va schválila uzavření dohody 
o uznání dluhu a plnění závazků 
ve splátkách s: 1. Jiřinou Koží-
kovou, bytem Holešov, a 2. Bo-
humilem Šimčíkem ml., bytem 
Holešov,   dle předložených ná-
vrhů. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 503/2011 - N 
2412 Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  prodej městského pozem-
ku p.č. 705/7, zahrada, o výměře 
144 m2, k.ú. Všetuly, manželům 
Janě a Danielovi Kalíkovým, bytem 
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.  
Smlouva bude uzavřena v termí-
nu do 31. 01. 2012. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem pozbývá toto usnesení 
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 19. 12. 2011.    
Přijaté usnesení č. 504/2011 - N 
2413 Rada města Holešova dopo-

ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit prodej městského 
pozemku p.č. 3680/1, vodní plo-
cha, o výměře 874 m2, k.ú. Ho-
lešov, 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 Julí-
ček. Termín: ZM 19.12.2011.  
Přijaté usnesení č. 505/2011 - N 
2415 Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  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 termí-
nu do 31. 01. 2012. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem pozbývá toto usnesení 
platnost.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 19. 12. 2011.   
Přijaté usnesení č. 506/2011 - 
N 2430 Rada města Holešova 
I schválila vnitřním předpisem 
č. 7/2011 nový organizační 
řád Městského úřadu Holešov 
s účinností od 01. 01. 2012 dle 
předloženého návrhu a II pově-
řuje tajemníka městského úřadu 
prováděním dílčích změn pracov-
ních činností v rámci schválené-
ho organizačního řádu. Zodpoví-
dá: Ing. František Fuit, tajemník. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 507/2011 - N 
2431 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o výpůjčce 
s organizací Česká republika - Úřad 
práce ČR dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopec-
ká. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 508/2011 - 
N 2432 Rada města Holešova 
schválila 1. pronájem nebytové-
ho prostoru - garáže o výměře 
13,5 m2 v budově Městského úřa-
du Holešov, ul. Tovární 1407, or-
ganizaci Česká republika - Úřad 
práce ČR za nájemné 12.000 Kč/
rok včetně DPH. 2. dodatek č. 2 
ke smlouvám o nájmu nebyto-
vých prostor s organizací Česká 
republika - Úřad práce ČR dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Mgr. Zdeňka Konopecká 
Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 509/2011 - N 
2241 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnesení 
Rady města Holešova ze dne 5. 
prosince 2011.        

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města 

 Mgr. Rudolf Seifert 
ověřovatel zápisu

 Bc. Jaroslav Chmelař 
ověřovatel zápisu                  
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Charitativní činnost žáků Gym-
názia Ladislava Jaroše Holešov vy-
vrcholila v závěru roku 2011 něko-
lika sbírkovými akcemi a ukázala, 
že jak v řadách studentských, tak 
i mezi vyučujícími je hluboce zako-
řeněn pocit sounáležitosti a snaha 
pomáhat potřebným spoluobčanům 
s různými handicapy. V rámci vá-
nočního dne zorganizovali mj. žáci 
septimy zábavné hrací aktivity, při 
kterých získali od spolužáků finanč-
ní částku 4100,- Kč a stejně jako 
v letech předcházejících se rozhodli 
tento obnos věnovat na dobročinné 
účely. Obdarovanou se tentokrát 
stala 1,5roční Monička Polášková 
z Roštění, která po těžké nemoci 
trpí polyneuropatií dolních konče-
tin. Její rodiče se však nevzdávají 
naděje na znovuobnovení hybnosti 
Moničky a pro úspěšnou rehabi-

Pomáhat znamená poznávat … Od ledna učíme interaktivně
litaci shánějí finanční prostředky 
na zakoupení speciálního poloho-
vacího stolu pro léčebné cvičení. 

Holešovské gymnázium chce 
tuto snahu rovněž podpořit, a pro-
to byla získaná částka předána 
zástupci učitelů a žáků rodičům 
Moničky s přáním úspěšné rehabi-
litace a zdárné léčby. Děkuji všem 
gymnazistům, kteří se na této akci 
podíleli ať už jako organizátoři, či 
jako aktivní účastníci - jejich roz-
hodnutí pomoci malému človíčku 
ukazuje, že často vyřčené soudy 
o dnešní necitlivé mladé generaci 
neplatí paušálně a že naši žáci chtě-
jí a umějí pomáhat těm, kdož naši 
pomoc potřebují více než jiní…

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov

Obdarovaná jedenapůl roční Monička Polášková z Roštění,
která po těžké nemoci trpí polyneuropatií dolních končetin.

Článek bychom mohli uvést i titulkem „Škola hrou“. V rámci projektu 
Moderní škola totiž během prvního pololetí tohoto školního roku 2. ZŠ 
Holešov zmodernizovala dvě počítačové učebny, pořídila interaktivní 
tabule, které slouží k názornějšímu výkladu během výuky, a učitelé 
postupně vytváří pro všechny předměty interaktivní výukové programy. 
Peníze na tento projekt škola čerpá z fondu EU Peníze školám. 

I naše škola tak drží krok s nejmodernějšími trendy ve vzdělávání 
dětí a mládeže. Interaktivní tabule jsou novinkou jednadvacátého století 
a patří mezi nejoblíbenější školní vybavení. Jedná se o praktické využití 
nejnovějších technologií a je jen otázkou času, kdy tato moderní pomůcka 
nahradí klasické křídové a magnetické tabule. Interaktivní výuka napo-
máhá k lepšímu pochopení látky i probíraného problému a tím i k lepším 
studijním výsledkům. Také rozšiřuje možnosti zapojení vlastní kreativity 
a udržuje posluchače aktivní po celou dobu vyučování. 

Barbora Winklerová

HLeDáMe veDOUcÍHO záSOBOvánÍ 
LENA NÁBYTEK, s.r.o. hledá pracovníka na pozici vedoucího záso-
bování. Podmínka SŠ nábytkářská, praxe v oboru vítána, řid. průkaz 
B, znalost PC. Firma pracuje na jednosměnný provoz. Životopisy 
zasílejte na adresu: janochova.alena@lena.cz, tel. 573 504 420.   

Usnesení z 1. řádné schůze rady města Holešova,
která se konala dne 16. ledna 2012    

Přijaté usnesení č. 1/2012 - N 2423 
Rada města Holešova schválila       
vnitřní předpis č. 1/2012 - směrnici 
o DPH pro rok 2012.  Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 2/2012 - N 
2424 Rada města Holešova 
schválila vnitřní předpis č. 
2/2012 - směrnici o evidenci, 
vymáhání a odpisu pohledávek.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 3/2012 - N 2459 
Rada města Holešova schválila       
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo se společností Bezpečnostní 
systémy s.r.o., Kroměříž, Vejvanov-
ského 466/14, IČ 25530828, na ve-
řejnou zakázku „Městský kamerový 
a monitorovací systém Holešov“ 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 4/2012 - N 
2460 Rada města Holešova 
schválila uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o pronájmu měst-
ského koupaliště v Holešově 
na ul. Partyzánská se společ-
ností Technické služby Holešov, 
s.r.o., dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 5/2012 - N 2466  
Rada města Holešova přerušila 
projednávání zprávy týkající se 
uzavření smlouvy o pronájmu 
městských lesních pozemků v k.ú. 
Dobrotice, Holešov, Količín, Tuča-
py u Holešova, Žopy a Lukoveček 
z důvodu vypracování návrhu nové 
smlouvy.  Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: RM 31. 01. 
2012.
Informativní usnesení č. 6/2012 
- N 2243 Rada města Holešova     
projednala a vzala na vědomí 
souhrn usnesení komisí rady 
města a výborů zastupitelstva 
města za období listopad a pro-
sinec 2011.  
Informativní usnesení č. 7/2012 - N 
2461 Rada města Holešova vzala 

na vědomí vyhlášení volného dne 
02. 02. 2012 na 1. Základní škole 
Holešov ze závažných organizač-
ních důvodů.  
Přijaté usnesení č. 8/2012 - N 
2462 Rada města Holešova 
schválila s účinností od 01. 01. 
2012 plat:  - ředitelce 1. Základní 
školy Holešov Mgr. Jarmile Rů-
žičkové - ředitelce 2. Základní 
školy Holešov Mgr. Drahomíře 
Konvalinkové - ředitelce 3. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Jitce 
Heryánové - ředitelce Mateřské 
školy Sluníčko Holešov Lence 
Pacíkové - ředitelce Mateřské 
školy, Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž Bc. Aleně Ko-
toučkové - ředitelce Mateřské 
školy, Holešov, Masarykova 
636, okres Kroměříž Jaroslavě 
Turoňové - ředitelce Střediska 
volného času, příspěvková orga-
nizace Mgr. Jarmile Vaclachové - 
ředitelce Centra pro seniory, pří-
spěvková organizace Mgr. Ivaně 
Bozděchové  dle předloženého 

návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Informativní usnesení č. 9/2012 - N 
2458 Rada města Holešova vzala  
na vědomí předloženou výroční 
zprávu o vyřizování stížností a petic 
v roce 2011.  
Informativní usnesení č. 10/2012 
- N 2463 Rada města Holešova 
vzala na vědomí uzavření smlou-
vy o dílo s firmou DK stavby, 
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Pra-
ha 2, IČ 29291658, na veřejnou 
zakázku „Oprava sociálního za-
řízení Dobrotice Sádek“ v před-
loženém znění. 
Informativní usnesení č. 11/2012 
- N 2454 Rada města Holešova     
vzala na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze dne 
19. a 23. prosince 2011.      

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Ing. Ludvík Urban
ověřovatel zápisu                                                                                 
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Region - Stali jste se svědky záchrany 
lidského života? Pomohli vám hasiči z hořícího 
domu?  Nyní se můžete chopit příležitosti a po-
děkovat hrdinům nominací na Cenu Salvator 
2011 - Cenu hejtmana Zlínského kraje. Úkolem 
je vzdát čest policistům, hasičům, zdravotní-
kům, ale také pohotovým občanům, kteří svým 
přičiněním zachránili lidský život. Nominační 
období běží v době od 11. 1. do 1. 2. 2012. 
Projekt je již tradičně organizován Fakultou 
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně.

„Cena Salvator 2011 bude udělena v sed-
mi kategoriích: hasič, zdravotník, policista, 
ostatní složky integrovaného záchranného 
systému, dlouhodobá činnost, občan a dětská 
cena. Nominovat do kterékoliv z těchto kate-
gorií může široká veřejnost prostřednictvím 
formuláře na stránkách www.cenasalvator.cz 

nominujte hrdiny všedních dnů

nebo zasláním nominace na adresu Fakulty 
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati s popisem hrdinského činu, datem události 
a s kontaktem na navrhovatele nominace. Je 
však nutné, aby měl nominovaný bydliště nebo 

pracoviště ve Zlínském kraji,“ uvedl mluvčí 
projektu Martin Trtek.

Pro své favority  bude moci veřejnost 
hlasovat v kategorii občan po skončení no-
minačního období. V kategorii dětská cena 
zvolí vítěze Krajský parlament dětí a mládeže 
Zlínského kraje. O vítězích ostatních kategorií 
rozhodne výběrová komise. 

Cena Salvator je tradiční ocenění za mimo-
řádné skutky v oblasti ochrany života, zdraví, 
majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje. 
Každoročně je udělováno členům Integrova-
ného záchranného systému a občanům nebo 
firmám Zlínského kraje, kteří své záslužné činy 
vykonali v průběhu uplynulého kalendářního 
roku. První ročník ocenil hrdinské skutky za rok 
2003. Projekt je organizován studenty Fakulty 
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.

(sov)

Narodil jsem se v roce 1961 
na sídlišti U Letiště v Holešově 
a dostal jsem číslo popisné 1257. 
Poskytl jsem bydlení 33 rodinám. 
Po celých 50 let se moji obyvatelé 
o mě dobře starali a poskytovali mi 
potřebnou péči. 

Před deseti lety - 4. 8. 2001 - 
mne postihla přírodní pohroma, kdy 

Horní Lapač (sov) - Instalaci 
bezdrátového připojení rozhlasu 
plánují v letošním roce v Horním 
Lapači. Na posledním jednání 
obecního zastupitelstva o tom in-
formoval přítomné starosta obce 
František Kolečík.  Jak uvedl, re-
alizace by měla stát 70 až 80 tisíc 
korun.

Letos by se měl v obci kromě 
jiného rovněž projednávat a pří-
padně i schvalovat nový územní 
plán Horního Lapače. Zhruba sto 
tisíc korun pak chtějí v roce 2012 
investovat do odvlhčení kaple 
a také do jejího osazení elektric-
kým zvoněním. 

Pálenice v chomýži
přijímá objednávky na pálení slivovice 

na únor a březen. 
zájemci se mohou přihlásit

 každé úterý od 9 do 15 hodin přímo v pálenici
 nebo na telefonu 573 393 847, 

mob. 777 977 719.

Půl století jednoho domu
mi silná vichřice odnesla střechu, 
krupobití zničilo mé nové zateplení 
a všechna okna na západní stěně. 
Do třech měsíců jsem byl znovu 
opraven, dostal jsem opět novou 
střechu a fasádu.

Během posledních deseti let 
mi byly vyměněny rozvody studené 
a teplé vody, plynu, vstupní dveře 

a okna na chodbách, celá elektro-
instalace, byly zatepleny štítové 
strany, vyměněna dlažba u vstup-
ních dveří a krásně vymalovány 
chodby. V letošním roce jsem jako 
dar ke svému jubileu dostal novou 
automatickou kotelnu.

Přál bych si i v budoucnu 
dobře sloužit všem, kteří se o mě 
tak dobře starali, abych zářil zven-
čí i zevnitř, aby moji obyvatelé, 
kteří zde bydlí od počátku, prožili 
v pohodě své stáří a aby se nová 
generace o mě tak starala a opero-
vávala mě, jako to dělali oni.

Děkuji Vám předem, Váš dům.

Odvlhčí kapli

Skončil rok 2011 a většina 
z nás se ohlíží na uplynulých 365 
dní a přemýšlí,  jaký ten rok byl? 
Co se mi nepodařilo vykonat a jaká 
si dám nová předsevzetí? Budu 
se snažit zase začít znovu. Budu 
lepší a úspěšnější. Podívejme se 
však na uplynulý rok trochu jinak. 
Zapomeňme na negativní věci 
a soustřeďme se na to pozitivní, 
na to, co se nám podařilo udělat 
a čeho jsme docílili. Minulost je 
minulost a nemůžeme se vrátit 
a změnit, co se stalo v roce 2011. 
Takže se s klidnou myslí na chvíli 
zastavme a ohlédněme se zpět, 
pokud jsme to již neudělali dříve, 
a zamysleme se nad tím, co jste 
pro sebe a okolí udělali a  těšme 
se z toho. Místo abychom si nyní 
dávali nová předsevzetí,  která si 
už koncem ledna stejně nebudeme 

pamatovat (odborníci tvrdí, že to 
dělá 90 % lidí), udělejme si seznam 
„Co se mi podařilo v roce 2011“! 
Zhodnoťme svůj minulý rok a sou-
střeďme se na krásné věci - malé 
nebo velké - které jsme uskutečnili 
v roce 2011. Nemusí to být skutky, 
které změnily svět. Mohou to být 

i malé drobnůstky, které obohatily 
náš život. Většinou jsme k sobě až 
příliš přísní. Dejme si tedy pohov! 
Jenom kvůli tomu, že jste nezhubli 
o 10 kg, nechodili pravidelně cvičit 
nebo nevydělali svůj první milion, 
neznamená, že jste v životě méně-
cenní. Poté, co jsme svůj seznam 
dokončili, věnujme mu dost času, 
obdivujme ho. Neodkládejme ho 

stranou. Obdivujme i sami sebe. 
Seznam mějme před sebou něko-
lik dní a radujme se z toho, co se 
nám v roce 2011 podařilo udělat. 
Poplácejme se po zádech. Zaslou-
žíme si to. Seznam nám také asi 
napoví, co je pro nás v životě ra-
dost a  co nám přináší uspokojení, 

co je pro nás důležité. Až nyní 
můžeme s klidným srdcem a čis-
tou myslí vstoupit do nového roku 
2012. S novým elánem a plány 
do dalších dní.      

Pokud vaše přání a plány 
souvisí právě s dobrým zdravím, 
jsme tu pro vás. Nezvládnete sami 
udělat kroky ke zdraví, máte slabou 
vůli? Začínáte hubnout, nebo žít 

zdravě každým rokem a veškeré 
pokusy končí po několika týdnech 
velkým zklamáním? Udělejte změ-
nu a vezměte si na pomoc odbor-
níky! Obraťte se na centrum zdraví 
Vital life Holešov. Doporučíme vám 
pravidelný pohyb v programech 
Buď fit!, v rámci programů Ateli-
éru duše nebo ve cvičení fitness 
jógy se jistě naučíte i to, jak zvlá-
dat nadměrný stres! Ale hlavně 
vám budeme průvodcem, rádcem 
a podporou na vaší cestě, na cestě 
ke zdraví. Vykročte v roce 2012 
správným směrem…ke ZDRAVÍ. 

Na závěr bych ráda popřá-
la čtenářům Holešovska za celý 
tým centra zdraví Vital life Holešov 
po celý rok 2012 hřejivý úsměv 
na tváří, čisté otevřené srdce a jen 
to dobré… 

Hanka Sovišová

Kroky ke zdraví v roce 2012…
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Děti ze školní družiny navštívily kovárnu a kostel
Ve školní družině 1. ZŠ jsme pokračovali 

v projektu „Ten dělá to a ten zas ono“. Tentokrát 
jsme navštívili kovárnu a kostel. 

V kovárně nás přivítal mladý kovář, pan 
Ševeček. Ukázal nám, co je všechno potřeba 
ke kování i jak vypadá práce v kovárně. Děti byly 
nadšené, protože něco takového viděly jen v po-
hádkách. Na závěr naší prohlídky nám předvedl, 
jak z tvrdého železa vykovat křehký lístek. 

Další měsíc jsme se v rámci projektu vydali 
podívat, jak to funguje v holešovském farním kos-
tele. Přivítala nás milá průvodkyně Lea a rovnou 
děti nechala rozsvítit světla a zkusit si veškeré 
práce potřebné před otevřením kostelních vrat. 
Poté jsme se podívali na kůr, kde jsme si zazpívali 
za doprovodu varhan a zkusili, jaké to je předčítat 
celému kostelu od oltáře.

(im)

Lákadlo pro turisty
Unikátní středověká kovárna v Holešově se 
letos na jaře otevře také veřejnosti. Stane 
se tak dalším turistickým lákadlem. Kovárna 
je dobře zachovaná, a to včetně dobových 
předmětů. Zejména pro děti pak poskytne 
nádech dobrodružství stará úniková podzem-
ní chodba, kterou pracovníci Městského kult-
ního střediska rovněž zpřístupní. Připraven 
bude také apartmán ve stylu lidové jizby, ve 
kterém se lidé budou moci ubytovat.

(sov)

Rymice - Nejstarší občan 
Rymic Antonín Zlámal oslavil za-
čátkem ledna 95. narozeniny. Při 
této příležitosti přišli jubilantovi 
popřát hodně zdraví a osobní po-

nejstarší občan slavil
hody starosta obce Martin Bartík 
a místostarosta Miroslav Kužela. 
Informaci uvedla obec Rymice na 
svých internetových stránkách. 

(frs)

Tradiční Vánoční den, pořáda-
ný každoročně jednotlivými třídami 
Gymnázia Ladislava Jaroše Hole-
šov, měl 21. prosince 2011 kromě 
adventní atmosféry ještě další cíl: 
začátkem prosince byla ve spolu-
práci se Studentskou radou poprvé 
vyhlášena sbírka výtvarných potřeb 
určených pro Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Javorník, 
Chvalčov. K překvapení organi-
zátorů se přes předvánoční shon 
a řadu dalších probíhajících akcí 
podařilo shromáždit velké množ-
ství kreslicích a barevných papírů, 
fix, tužek a barev, které věnovali 
jednotliví žáci či celé třídy gymnázia 

vánoční den gymnázia 
s charitativním podtextem

tělesně a mentálně postiženým spo-
luobčanům. Tentýž den odpoledne 
proběhlo předání výtěžku této akce 
klientům DZP a upřímnou atmosféru 
tohoto setkání vykreslují přiložené 
fotografie.

Děkuji všem žákům, třídám 
a vyučujícím naší školy, kteří se 
aktivně sbírky zúčastnili a přispěli 
třeba i drobným dárkem k radostné 
předvánoční náladě klientů DZP 
Chvalčov. Člověk s mentálním po-
stižením není nemocný, je jen svým 
způsobem jiný …

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov

Bowling v Holešově ve spolupráci se střediskem TYMY připravil 
pro děti další z řady turnajů pro věkovou skupinu do 15 let.  
Viz fotografie vlevo. Podrobnosti najdete na str. 25.
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V průběhu měsíců října až pro-
since jsme byli svědky nezvyklé 
aktivity na hřišti 3. Základní školy 
v Holešově. Hlavními aktéry nebyly 
však děti, ale těžká technika. Ta 
postupně proměnila terén dosud 
připomínající více jihoamerickou 
pampu na moderní sportoviště. 
Škola usilovala o rekonstrukci hřiš-
tě mnoho let, ale teprve nyní díky 
cílené dotaci ministerstva školství 
a ministerstva financí, kterou se 
podařilo získat panu starostovi 
PaedDr. Zdeňku Janalíkovi a panu 
poslanci Pavlu Svobodovi, mohl 
vzniknout prostor nejen pro potřeby 
naší školy, ale v odpoledních hodi-
nách i pro širokou veřejnost.

Během podzimních měsíců, 
které navíc svým nezvykle suchým 

nové hřiště 3. základní školy
charakterem umožnily bezproblé-
movou stavbu, vzniklo regulérní 
fotbalové hřiště. Předání stavby se 
uskutečnilo 19. 12. 2011 za účas-
ti dodavatelů stavby, představite-
lů města Holešov, zástupců ško-
ly, pánů poslanců Pavla Svobody 
a Josefa Smýkala. Do konce dubna 
2012 bude probíhat zkušební provoz 
a zatěžkávací zkoušky prostřednic-
tvím fotbalových tréninků a střetnutí 
holešovských fotbalových týmů. 
Od května 2012 by měl následovat 
normální provoz celého areálu, který 
bude sloužit škole, sportovním klu-
bům i široké veřejnosti zdarma. Při 
využívání hřiště je třeba dodržovat 
provozní řád a dbát pokynů správce.

Mgr. Martin Krčál, 3. ZŠ Holešov

Moravský rybářský svaz místní organizace 
Holešov pořádá

TraDičnÍ ryBáŘSKý PLeS
akce se koná 18. února 2011 od 19 hodin 

v sále internátu policejní školy.

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

Návrh zadání je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvě-
šení tohoto oznámení, tj. od 23. 1. 2012 do  
22. 2. 2012.

Návrh zadání je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na Odboru územního plánování 
a stavebního řádu Městského úřadu Hole-
šov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 
(Po, St 7.30-11.00, 12.00-17.00, Út,Čt 7.30-
11.00, 12.00-15.00, Pá 7.30-11.00,12.00-13.30 
hod.) a na Obecním úřadě Pacetluky (Út, 
Čt  17.00-19.00) v ostatní dny po telefonic-
ké dohodě (tel. 725 121 250, 573 386 149).  
Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnout 

Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Pacetluky
na internetových stránkách města Holešova 
(www.holesov.cz v sekci městský úřad, od-
bor územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu zadání je stanovení 
požadavků na zpracování návrhu územního 
plánu, zejména požadavků na rozvoj obce, 
na plošné a prostorové uspořádání území, 
urbanistickou koncepci a koncepci uspořá-
dání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, 
na ochranu a rozvoj hodnot v území a poža-
davků na veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření a asanace. Návrh za-
dání včetně tohoto oznámení obdrží jednot-

livě dotčené orgány státní správy, sousední 
obce, krajský úřad a obec Pacetluky, pro niž 
je změna pořizována. V uvedené lhůtě může 
každý uplatnit své připomínky. Do třiceti dnů 
od obdržení návrhu zadání mohou dotčené 
orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele 
své požadavky na obsah územního plánu 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
a požadavek na vyhodnocení vlivů územního 
plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu 
a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. 
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele 
své podněty i sousední obce. K požadavkům 
dotčených orgánů, krajského úřadu a k podně-
tům sousedních obcí nebo připomínkám uplat-
něným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

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

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Předmětem návrhu zadání je 
stanovení požadavků na zpra-
cování návrhu územního plánu, 
zejména požadavků na rozvoj 
obce, na plošné a prostorové 
uspořádání území, urbanis-
tickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny.
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Za účasti předních českých lékařů otevřeli 
v pátek 13. ledna oficiálně nové MDM Centrum 
pro léčbu jedné z nejčastějších komplikací diabetu 
- diabetické neuropatie. Ta má za následek různé 
zdravotní problémy včetně bolestí především dol-
ních končetin, pálení, křečí a může vést až k ampu-
tacím. Diabetickou neuropatií trpí ve Zlínském kraji 
okolo 30 tisíc diabetiků. „Léčba probíhá na základě 
metody mesodiencefalické modulace (MDM). Jde 
o zlomovou technologii v léčbě, jelikož medikace 
je celosvětově téměř neúčinná. Oproti tomu léčba 
pomocí patentově chráněné metody MDM proka-
zatelně zlepšila komplikace diabetické neuropatie 
u 85 % diabetiků, kteří ji podstoupili. Metoda je 
účinná také jako prevence vzniku diabetu a dia-
betické neuropatie a nemá žádné vedlejší účinky,“ 
uvedla Denisa Ranochová z MDM Centra, které 
se nachází v ordinaci MUDr. Emila Záhumen-
ského, předního odborníka v oblasti diabetes 
mellitus, cévních chorob a chronických ran a 
otoků v lékařském domě Ormiga ve Zlíně. Jde 
o první MDM Centrum na Moravě. (sov)

zlomová léčba 
nejenom diabetu

 

Obec Výtěžek 

Bořenovice 4 340,- Kč

Dobrotice 8 832,- Kč

Holešov 172 890,- Kč

Horní Lapač 9 520,- Kč

Jankovice 11 240,- Kč

Količín 8 917,- Kč

Kostelec u Hol. 20 255,- Kč

Kurovice 8 178,- Kč

Ludslavice 17 300,-Kč

Martinice 17 349,- Kč

Němčice 7 250,- Kč

Pacetluky 6 092,- Kč

Prusinovice 27 568,- Kč

Přílepy 26 430,- Kč

Racková 22 159,- Kč

Roštění 15 208,- Kč

Rymice 17 134,- Kč

Třebětice 10 805,- Kč

Tučapy 11 056,-Kč

Zahnašovice 15 957,- Kč

Žeranovice 23 289,- Kč

Žopy 9 000,- Kč

 Celkem 
470 769,-  

Kč 

 

 

Stalo se již tradicí, že mezi 
první události nového roku patří 
v Holešově a okolních obcích akce 
zvaná Tříkrálová sbírka. Již v pátek 
6. ledna mohli občané Holešova 
v ulicích města vidět na bryčce ta-
žené koňmi a řízené kočím panem 
Konečným z Ludslavic představi-
tele mudrců z východu - neboli tří 
králů. Někteří v nich určitě poznali 
Otce děkana  P. Jerzyho Walczaka, 
ředitele Charity Holešov Mgr. Mila-
na Jelínka či zaměstnance Chari-
ty Holešov pana Františka Pirkla. 
Tito tři králové navštívili postupně 
během dne místní úřady a také 
významné holešovské firmy. Díky 
ochotě a štědrosti jejich předsta-
vitelů a zaměstnanců vykoledovali 
celkem 26 145 Kč.

Následující den, v sobotu  
7. ledna, se konala samotná Tříkrá-
lová sbírka. V domě U sv. Martina 
se v brzkých ranních hodinách shro-
máždili všichni nadšení koledníci 
a vedoucí skupinek. Zde se za po-
moci ochotných a milých dobrovolnic 
převlékli do tříkrálového kostýmu, 
občerstvili se a převzali připravené 
kasičky, cukříky a kalendáříky. Poté 
všichni účastníci koledování vytvořili 
jeden velký průvod, který se přes 
náměstí Dr. E. Beneše přemístil 
do místního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Zde jim pan starosta 
města Holešova PaedDr. Zdeněk 
Janalík a ředitel Charity Holešov 
Mgr. Milan Jelínek popřáli mnoho 
úspěchů při koledování a holešov-
ský kaplan P. Miroslav Jáně po-
světil bílé křídy. Pak již nadšeným 
koledníkům a vedoucím skupinek 
nic nebránilo v tom, aby navštívi-
li domácnosti občanů Holešova, 
svým zpěvem oslavili svátek Tří 
králů a označili jejich příbytky pří-
slušným symbolem.

Během několika hodin se 
postupně všichni koledníci vraceli 
zpátky do domu U sv. Martina, kde 
odevzdali ke spočítání kasičky, ob-
čerstvili se čajem a teplým jídlem 

Tříkrálové koledování 2012

a na památku obdrželi drobnou 
symbolickou odměnu v podobě 
klíčenky, která má být připomínkou 
a poděkováním za jejich čas, ochotu 
a nasazení pro dobrou věc. 

Ráda bych poděko-
vala všem, kteří se podíleli 
na realizaci letošní Tříkrálové 
sbírky - všem dobrovolnicím, 
zaměstnancům Charity Ho-
lešov, skautům, žákům míst-
ních škol a dalším ochotným 
lidem, kteří se zhostili role koledníka 
nebo vedoucího skupinky. Děkuji 
také Otci děkanovi, který zapůjčil 
prostory domu U sv. Martina a při-
jetím role jednoho z králů obětoval 
kus dne právě koledování. Dík patří 
i našim sponzorům - firmě Josef Po-

vypnutí elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 

bude v pondělí dne 6. února od 7.30 do 15.30 přerušena dodávka 
elektrické energie v místní části Tučapy. 

(eon)

Hodně úspěchů při koledování popřál koledníkům v holešovském 
kostele i starosta města Zdeněk Janalík.

spíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, 
s.r.o., a pekárně Svoboda a Březík 
- pečivo, s.r.o., kteří sponzorsky 
poskytli občerstvení pro účastníky 

sbírky; pracovnicím České 
spořitelny, a.s. a také všem 
starostům (starostkám) 
okolních obcí a předsedům 
osadních výborů za bezpro-
blémový průběh Tříkrálové 
sbírky. 

Největší poděkování 
patří ovšem lidem, kteří nene-
chali svá srdce ani dveře před 
koledníky zavřené a díky kterým 
se vybralo při letošní sbírce cel-
kem 470 769,- Kč.

Gabriela Botosová, DiS.
Místní koordinátor TKS 2012
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Kulturní život v Holešově v roce 2011

Petra Janů vystoupila na 3. reprezentačním plese města Holešov. 
Právě jí za její vystoupení děkuje starosta Zdeněk Janalík.

V březnu proběhla společná vernisáž zpěvačky Evy Pilarové a Roberta Rohála. Eva Pilarová měla navíc v den 
vernisáže i celovečerní koncert. 

V zámeckém New Drive Clubu vystoupil v březnu držitel ceny 
Grammy Award, hráč na bluesovou harmoniku Sugar Baby.

K mimořádným hudebním zážitkům patřil koncert formace Baborák Ensemble. 
Záznam koncertu, který proběhl v rámci festivalu Musica Holešov, odvysílala koncem 

loňského roku Česká televize. 

Divadlo 6. května si k 65. narozeninám 
nadělilo premiéru hry Návštěva staré dámy, 
kde v hlavní roli excelovala Ivona Vávrová.
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Kulturní život v Holešově v roce 2011

V červnu vystoupil v zámeckém New Drive Clubu americký bluesový kytarista Walter Trout, přičemž součástí koncertu bylo rovněž 
vystoupení kapely Staří psi.

Karel Gott v obležení holešovských dívek a paní - tak vypadala vernisáž obrazů 
mnohonásobného zlatého slavíka. Výstava v zámecké galerii se setkala s velkým úspěchem. 

Loňský ročník festivalu Musica Holešov nabídl hned několik hudebních bonbonků, 
také barokní operu Acid a Galatea. 

Foto na dvojstraně Robert Rohál, František Sovadina, Jiří Vojáček a Jiří Čepica 

Začátkem září vystoupil v Holešově 
Petr Janda se svým Olympicem.

V rámci festivalu Musica Holešov 
tady vystoupil i Dan Bárta.
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TiP PrO váS

Panství i Ulice stojí na pevných základech 
dobrého scénářeHUDBa PrO váS

Holešovský komorní orchestr
Soubor založil Ivo Kurečka v roce 2009. 
Mimo vlastní koncerty účinkuje orchestr 
při slavnostních a společenských příleži-
tostech ve městě a jeho okolí. 
V repertoáru má skladby J. S. Bacha, A. 
Vivaldiho, W. A. Mozarta, Jana Zacha, 
Jiřího Čarta, J. Pachelbela, T. Albinoniho, 
F. Chopina, F. X. Richtera a dalších. 
Holešovský komorní orchestr spolupracuje 
s Holešovským chrámovým sborem a Pě-
veckým sborem Tregler z Bystřice pod Ho-
stýnem. Ke spoluúčinkování si zve sólisty 
(např. Jaroslav Studenka - housle, Anna 

Pitrová, Magda 
Čáslavová a Irena 
Salvadori - flétna, 
Pavla Caletková - 
klarinet, Vladimír 
Češek - trubka, 
Kristýna Vylíčilo-
vá - soprán. 
Soubor účinkoval 
na oslavách 300. 
výročí narození 
Františka Xavera 
Richtera v Hole-
šově, na meziná-

rodním hudebním festivalu „Setkání muzi-
kantů v Bílých Karpatech“ ve Valašských 
Kloboukách v letech 2010 a 2011. 
Pro ČR 3 - stanici Vltava natočil skladby 
F. X. Richtera a A. Vivaldiho. Každoročně 
připravuje koncertní program „Večer só-
listů“ v sala terreně holešovského zámku, 
hraje Lázeňské koncerty v Luhačovicích, 
ve spolupráci s Holešovským chrámovým 
sborem účinkuje na adventních, vánočních 
a velikonočních koncertech. 
Rok 2012 zahájil Novoročním koncertem 
města Holešova ve velkém sále zám-
ku. Program se skládal jak ze skladeb J. 
Strausse ml. (Ze života umělce, Vídeňská 
krev, Na krásném modrém Dunaji), E. 
Kálmána (Karnevalová víla) a D. Šosta-
koviče (Valčík č. 2), tak z tanečních čísel 
v choreografii Ireny Salvadori. Tančili Karo-
lína Koutná, Andrea Doubravová a Marco 
Salvadori.
Více o souboru na www.holesovskyor-
chestr.cz

(red)

Na koncertě 
se i tančilo.

Holešovský komorní orchestr ve velkém sále holešovského zámku. 
Foto Jiří Vojáček

Pokud bych měl přiznat, na co v televi-
zi v současné době rád koukám, tak jsou to 
především dva seriály - česká „nekonečná“ 
Ulice a britský sedmidílný seriál, který vstoupil 
do povědomí jako Panství Downtown (v originále 
Downtown Abbey). 

Zatímco „novácká“ Ulice pulsuje žhavou 
současností, přičemž autoři promítají do příbě-

hů našich současníků takřka vše, co potkává 
nás, běžné občany, britský seriál, který vysílá 
na svém prvním programu Česká televize, nás 
zavádí do historie, a to každopádně pozoru-
hodným způsobem. I tady se sice setkáváme 
s lidmi z masa a kostí, což šlechticové 
byli, ale je to přece jen poněkud jiný svět, 
než vídáme každý všední den v seriálu 
Ulice. 

Příběhy panstva i jeho početné-
ho služebnictva začínají každou středu 
od 20.55 hodin a snad nebude na škodu 
si povědět o tomto seriálu něco víc.

Děj začíná v dubnu roku 1912. 
Na downtonské sídlo dorazí zpráva 
o ztroskotání Titanicu, což má pro rodinu 
dalekosáhlé následky. Při námořní tra-
gédii totiž zahynul přímý dědic veškeré-
ho majetku a rodina v čele s Robertem, 
hrabětem z Granthamu, a jeho ženou 
Corou musí nově řešit otázku majetku. 
Kvůli klauzuli ustanovené Robertovým 
otcem při jejich svatbě připadá veškeré 
jmění pouze mužskému dědici. Podle 
tradiční zásady, že majetek má zůstávat 
v rodině, začnou se manželé na popud 
Robertovy pletichářské a staromilské 
matky Violet poohlížet po nápadnících 
pro Mary, nejstarší ze svých tří dcer, 
v řadách příbuzenstva či spřízněných 
rodů. Současně do sídla přichází nový 
komorník John Bates, který u stávajícího 
služebnictva vzbudí pozdvižení, neboť 
ho lord přijal, přestože kvůli zranění 
z búrských válek kulhá, a nemůže tedy 
plně zastat povinnosti své funkce. Krom 
toho si na post lordova komorníka brou-
sil zuby první sluha, lstivý Thomas, který 
okamžitě začne spřádat plány na zdis-
kreditování konkurence. Čestný a zá-

sadový John nicméně najde zastání u vlídné 
služebné Anny a postupně si získá i důvěru 
hlavního správce sídla, pana Carsona… Ovšem 
to je jen jeden motiv z celé plejády dalších tohoto 
brilantně napsaného, zahraného a zrežírované-
ho opusu britských televizních tvůrců.

Vrátíme-li se zpět k Ulici, tak i ta stojí 
na pevných základech scénáře. I tady musím 
ocenit nejen mnohé zápletky, kterými prochá-
zejí hrdinové seriálu, všechny ty příběhy, které 
pobaví či na chvíli rozteskní, ale také skvělé 
herecké výkony. Zvláště Hana Maciuchová 
v roli profesorky Miriam Hejlové, kterou ještě 
donedávna šikanoval poněkud drsný synek 
z tzv. lepší rodiny, odvádí výkon zanechávající 
stopy i po odvysílání té či oné epizody… 

RR

Hrdinové britského seriálu Panství Downton.

Snímek zachycující hrdiny seriálu Ulice.

cD TiP

Od té doby, co Věra Špina-
rová zpívala prozatím naposledy 
v Holešově, utekly asi dva roky, ale 
zpěvačka stále „jede“. Především 

koncertuje a kromě toho se na trhu 
objevilo nedávno i její první DVD 
přinášející záznam jejího koncertu. 
Prozatím posledním zpěvaččiným 
uměleckým počinem je album 
„Věra Špinarové - Největší hity 
(Jednoho dne se vrátíš)“, které 
vyšlo na počest jejích nedávných 
kulatin a na třech discích nabízí 
téměř šedesát písniček.

věra Špinarová retrospektivně
Najdeme tu nejen všechny 

zásadní hity (Jednoho dne se vrá-
tíš, Bílá Jawa 250, Meteor lásky, 
Slunečné pobřeží, Já mám ráda 
boogie, Valentino...), ale i zcela 
první nahrávky, s nimiž zpěvačka 
kdysi začínala (Music box, Máme 
máj, V zahradě roste kmín, Mý 
adié, Raketou na Mars...). Přitom 
se dostane i na umělecky zajíma-
vější skladby (Andromeda, Čekám 
tě dál v zóně příletů, Zpátky v lásky 
náručí...) anebo písně, které sice 
odvál čas, ale které stojí za to si  
znovu poslechnout (9 a půl týdne) 
už jenom pro její úchvatný zpěv 
a sugestivní výraz.

Robert Rohál
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Tradiční novoroční koncert Holešovského 
komorního orchestru s následnou číší vína, 
na kterou přítomné pozval starosta města Zde-
něk Janalík, se konal v sobotu 14. ledna večer 

novoroční koncert v holešovském zámku
ve velkém sále holešovského zámku. Atraktivní 
hudební program, jehož inspirací byl dost mož-
ná novoroční koncert vídeňských filharmoniků, 
byl obohacen o taneční „valčíkové“ vstupy, které 

byly v noblesní choreografii Ireny Salvadori. 
Účinkovali tanečníci z Kroměříže.

Robert Rohál, foto Jiří Vojáček  
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na slovíčko s ivonou vávrovou

rOzHOvOr

O tom, co pro letošek chystá Divadlo  
6. května Holešov, jsme si povídali s Ivonou 
Vávrovou, vedoucí souboru. Na spadnutí je 
nejen organizace a program blížícího se plesu, 
ale také dvě postupové přehlídky. Více v násle-
dujícím rozhovoru.

Jako každoročně organizujete i letos 
ples. Tentokrát to ale bude trochu jinak? 
Jak?

Tento rok jsme spojili síly s lidmi z Castella 
a za podpory Technických služeb Holešov 
a Tepelného hospodářství pořádáme společně 
ples se zaměřením na dobu 60. let. Jako vždy 
i tento rok připravujeme taneční i hudební pro-
gram ve vlastní režii a doufáme, že bude stejně 
úspěšný jako předchozí léta.

 
Jak bys zhodnotila za D6K loňský rok? 

Byl plodný a inspirativní?
Minulý rok byl ve znamení 65. výročí D6K. 

Kromě oslav s vernisáží a bohatým doprovod-
ným programem jsme uvedli dvě premiéry 
- Navštěva staré dámy a hru August, august, 

Ivona Vávrová v hlavní roli loňské inscenace 
Návštěva staré dámy.

august. Byl to náročný rok, ale myslím, že se 
vydařil.

 
Co má v plánu D6K letos? Kdo vás 

letos bude režírovat a s čím chcete přijít 
na jeviště?

Letošní rok ještě stále řešíme. Jinak máme 
v plánu uvést zatím nastudované hry v okolních 
městech a vesnicích. Ale nejdůležitější je pro 
nás měsíc březen a v něm postupové přehlídky 
v Kojetíně a ve Slavičíně.

Jak je to s členskou základnou a co je 
nového v souboru?

V členské základně zatím nejsou žádné vel-
ké změny. Stále nám chybí především muži. Také 
kulisáky, zvukaře a osvětlovače bychom brali.

 
A ještě poslední dotaz: nemáte v plá-

nu připravit někdy v budoucnu i nějakou 
pohádku?

Pohádku jsme zvažovali, ale mladí nemají 
tu správnou výdrž a starší ročníky zase odradí 
to, že se hraje pro školy ráno a málokterý 
zaměstnavatel je tak tolerantní a bude nás 
s radostí uvolňovat z práce.

Ptal se Robert Rohál

Ekologický institut Veronika vyhlašuje vý-
běrové řízení na místo ekologického manažera. 
Jeho náplň práce je: • věcné řízení činnosti 
projektů • finanční řízení projektů • vyhledá-
vání finančních příležitostí a příprava projektů 
a zakázek a • podíl na strategickém směřování 
organizace.

Informace na tel.: 572 630 670 a na www.
hostetin.veronika.cz, www.veronika.cz. Přihláš-
ky s životopisem podávejte do 22. 2. 2012.

RS

naše noviny 
do každé rodiny!

nabídka pozice: 
projektový manažer - 

projektová manažerka

Jmenuje se El Chico od Dor-
rinky. Narozen 27. 6. 2011, má 

chcete pejska? SPOLečenSKá KrOniKa
nůžkový skus, zoubky mění, obě 
varlátka! Je očkovaný, odčerve-

ný, čipovaný s pet 
pasem a prů-
kazem původu. 
Pouze jako skvělý 
kamarád a maz-
líček! Otec Jch. 
Ch. Krassel Mar-
chelo Mastroya-
ni, matka C. I. B. 
MultiCh. ClubCh. 
JCh.Cristy No-
chero Kwisava.

K o n t a k t : 
Michaela Žůrko-
vá, www.oddo-
rrinky.estranky.
cz, tel.:  +420 
737 164 783, sky-
pe: oddorrinky 

Lidulenko moje mi-
lovaná, děkuji Ti za 20 
let, které jsme zatím 
spolu prožili, za 20 let, 
ve kterých ses snažila 
předělat si mě aspoň 
trochu k obrazu své-
mu, za všechnu lásku 
a péči, za výchovu na-
šich synů Jirky a Jendy, 
a hlavně za to, že JSI.

A do dalších spole-
čených let Ti přeji hlav-
ně hodně zdraví, štěstí, 
Božího požehnání.

Jirka Vaňhara, 
manžel

Poděkování a přání...
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Thesaurus Hollesoviensis a nová orelská akvizice - 9. díl

SeriáL

Svč TyMy zve na atraktivní zájezd
HOLanDSKO - 26. - 30. 4. 2012

5 dnů - z toho 2 noci v beach hostelu Holland
Cena: 4.900,-/osobu
V ceně: 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
 
Přihlášky v kanceláři TYMY se zálohou 2.000 Kč, bližší informace na tel.: 573 39 69 28

Městské muzeum a galerie v Holešově 
svou činností naplňuje i potřebu dokumentovat 
život a proměny společnosti v našem městě 
a jeho okolí. V současné době v mnoha přípa-
dech pouze doháníme to, co bylo opomenuto 
v minulosti, když na některá témata ještě nebyl 
kladen zřetel nebo nebylo možné se o ně před 
rokem 1989 zajímat oficiálně v rámci muzejní 
dokumentace. Je proto více než skvělé, že 
jsme v prosinci od Ing. Františka Rafaji obdrželi 
významný a početný celek (jedná se o více než 
337 jednotek) fotografií a písemností doku-
mentující činnost jednoty Orel v Holešově, a to 
od jejích počátků až prakticky do současnosti. 

Jeho darem se tak částečně umenšuje dluh, 
který mělo muzeum vůči dokumentaci spolko-
vého života na Holešovsku. 

Darované předměty prošly řádnou vstupní 
muzejní prohlídkou: byly roztříděny do tema-
tických celků, zaevidovány v muzejní databázi 
a byla jim přidělena přírůstková čísla. V bu-
doucnosti budou jistě zpracovány jednotlivě, 
odborněji a digitalizovány pro jejich snadnější 
badatelské a prezentační využití. Tento dar 
totiž chápeme zároveň jako závazek i pro další 
odborné směřování muzea.

Mluvíme-li o Orlu v Holešově, měli bychom 
i velmi stručně naznačit jeho vznik a historii. 
První podobný katolicky orientovaný spolek 
byl založen v Holešově v roce 1889 a nesl 
jméno Spolek katolických tovaryšů, později 
převzal jméno Katolický spolek Sušil. Půda 
pro zakládání samostatných výchovně kato-
licky zaměřených tělocvičných odborů byla 
připravena na přelomu 20. století, když se 
uvnitř Sokola začal vůči některým svým ná-
božensky založeným členům projevovat určitý 
netolerantní vztah, a proto se začaly zprvu 
neorganizovaně zakládat tělocvičné odbory při 
katolických spolcích. 

V Holešově byl tělovýchovný odbor Kato-
lického spolku založen v roce 1906 a od roku 
1909 se takové tělocvičné odbory sjednotily 
pod názvem Orel. Holešovský Orel se podílel 
na výstavbě kulturního domu Central, který byl 
otevřen v roce 1913. V roce 1926 obdržel na zá-
kladě pozemkové reformy pozemek za drahou, 
na kterém si vybudoval hřiště nazývané až 
do dnešních dnů orelské. Jako ostatní vlaste-
necké spolky byl Orel za nacistické okupace 
a po únoru 1948 zakázán a rozpuštěn. Jeho 
činnost byla obnovena v roce 1990.

Jako drobnou ukázku z nově získaného 
fondu přikládáme k článku fotografii, na které je 
soubor tamburašů čs. Orla v Holešově. Jedná 
se o raritní fotografii, která je prozatím jediným 
svědectvím, že se při jednotě Orel organizoval 
také soubor hráčů na tamburašské nástroje. 
Důvody, proč o souboru nevíme více, mohou být 
prosté: například krátké trvání souboru a jeho 
postavení mimo hlavní náplň Orla. Přesto, že 
v Orlu byla důležitá především tělovýchovná 
činnost, rozmnožily se brzy i její „vedlejší“ čin-
nosti, jako např. řečnický kroužek, dramatický 
odbor, které rozšiřovaly nabídku jeho volnoča-
sových aktivit.

Protože je pojem tamburaši a fenomén 
tamburašských souborů dnes již prakticky ne-
známý, zkusíme jej krátce představit. Obliba 
tamburašských, mandolinových, balalajkových 
a různých typů smíšených orchestrů se pře-
nesla do českého prostředí v 90. letech 19. 

století. Muzikolog Pavel Kurfűrst jako hlavní 
důvod uvádí jistý pozdní panslavismus, který 
se při tom projevil. A opravdu můžeme říci, že 
cítění společných slovanských kořenů mohlo 
být hlavním podnětem šíření. První „sbor tam-
burašů“ založili studenti Českého vysokého 
učení v Praze. Bylo to při literárním a řečnic-
kém spolku pražských vysokoškoláků Slavia. 
Impulsem pro ně byla osoba jistého Chorvata 
Šťastného ze Záhřebu. 

Tamburašství se stalo módou a v krátké 
době máme zaznamenán vznik hned několi-
ka stovek tamburašských orchestrů na celém 
území Čech a Moravy. Tyto orchestry se staly 
výrazem sympatií k srbskému a chorvatskému 
národu a všechno bylo umocněno tím, že ně-
kteří Češi v rámci vojenské služby v rakousko-
uherské monarchii sloužili ve vzdálené Bosně 
a Hercegovině, odkud si přiváželi tyto hudební 
nástroje a znalost hry na ně.  

Co tvořilo a tvoří hlavní repertoárovou 
náplň těchto orchestrů? Hlavně národní písně 
a tance z oblasti původu, další součástí byly 
i ruské a ukrajinské melodie, české a morav-
ské lidovky, zjednodušené operní árie a běžné 
kavárenské šlágry té doby. Nikdy se nejednalo 
o hudbu vážnou, ale hudbu, která byla provo-
zována pro zábavu hráčů i jejich posluchačů 
a od toho se hlavně odvíjel repertoár. Tam-
burašské nástroje se tak neomezily jenom 
na Balkánský poloostrov (přesněji Chorvatsko 

a Srbsko), ale jako specifický fenomén pronikly 
i do českých zemí. 

Z organologického hlediska se jedná o ce-
lou řadu strunných drnkacích nástrojů loutnové-
ho typu s dlouhým krkem. Patří do velké rodiny 
nástrojů strunných tzv. chordofonů (choordae 
- struna). A podle způsobu hry je zařazujeme 
do skupiny hudebních nástrojů drnkacích. Tam-
bury se dělí na: brače (tenorové, barytonové, 
basové) a kytarové tambury - bugarie, berde, 
bisernice a kontrašice. Při takovém množství 
těchto orchestrů se samozřejmě vyskytla po-
ptávka po kvalitních hudebních nástrojích a toho 
se okamžitě chytili čeští výrobci nástrojů, jejichž 
dílničky a manufaktury brzy nasytily trh. 

Výrobci se potom přeorientovali na země 
původu nástrojů, kde prorazili a brzy zlikvidovali 
domácí výrobu svými levnými a hlavně kvalit-
ními nástroji. Po II. světové válce tento druh 
hudby v tak širokém měřítku jako dříve zmizel 
a působil již jako anachronismus. V současnosti 
působí v České republice již pouze tři klasic-
ké orchestry hrající na tamburašské nástroje. 
Prvním je Tamburašský soubor Brač (1913) ze 
Studénky, který je ve svém oboru špičkou. Pak 
jsou to Pražští tamburaši, soubor založený roku 
1910, a jako třetí Tamburašský soubor Dalibor 
z Plzně, jehož existence  počíná v roce 1912. 

Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Na dnes už historické fotografii soubor tamburašů čs. Orla v Holešově.
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HiSTOricKá  
zaJÍMavOST (seriál)

Hradská cesta v Holešově
V předcházejících dílech našeho seriá-

lu jsme si přiblížili výzkumy a rekonstrukce 
Mgr. Jana Štětiny z Národního památkového 
ústavu v Kroměříži, týkající se původní podoby 
bratrského sboru a po něm následujícího kostela 
sv. Anny s areálem kláštera trinitářů. Část těchto 
poznatků byla publikována v letošním 4. čísle 
sborníku NPÚ Kroměříž „Ingredere hospes“.  
Tyto mimořádně zajímavé výzkumy obsahu-
jí i exkurs do ještě starší doby, než je druhá 
polovina 16. století, kdy zřejmě za posledních 
Šternberků vznikl původní objekt bratrského 
sboru - předchůdce kostela sv. Anny.  

S použitím archeologických, stavebně-his-
torických a topografických výzkumů Mgr. Štětina 
odkrývá ještě starší, středověkou podobu této 
části Holešova. I když tyto výzkumy, související 
s podobou předchůdce současného barokního 
zámku v Holešově - původně středověkého 
hradu (rozsáhlé kamenné tvrze) -  teprve budou 
publikovány zřejmě až v příštím roce, už ve studii 
o kostele sv. Anny jsou uvedeny mimořádně 
zajímavé poznatky a teorie. Jejich základem je 
atypický průběh současné ulice Dlažánky (obou 
jejích částí - spojky mezi Novosady i částí nava-
zující na náměstí Svobody), která neodpovídá 
standardní středověké topografii uspořádání 
měst - neobkružuje město (= náměstí) ani do něj 
přímo nevede. Analogicky s obdobnými situa-
cemi uvažuje Mgr. Štětina o tom, že Dlažánky 
jsou vlastně původní „hradská“ cesta, tedy ko-

munikace, která vedla do holešovského hradu, 
vybudovaného a rozšiřovaného holešovskými 
Šternberky. Tomu nasvědčují i archeologické 
nálezy - šternberský hrad se nalézal v místech 
dnešního zámku, ale jeho průčelí nevedlo jako 
nyní jižním směrem, ale směrem západním - 
vstup do hradu a jeho mohutné předhradí se 
nacházely směrem k současnému kostelu sv. 
Anny. O tom svědčí nejen archeologické nálezy 
v dnešním hradním příkopu (základy mohut-
ných gotických zdí), na prostoru mezi zámkem 
a trinitářským areálem, ale i, což je mimořádně 
zajímavé, při současné rekonstrukci zámku 
objevený původní vchod do něj. 

Při postavení zámku Janem z Rottalu 
po roce 1650 se tam totiž nevcházelo součas-

ným trojtraktovým vchodem, po-
staveným až ve vrcholném baroku 
(možná až za Františka Antonína 
z Rottalu), ale jednodušším, jed-
notraktovým průjezdem,  který je 
dodnes zachovaný v místnosti, tvo-
řící součást dnešní šatny (napravo 
od jejího hlavního prostoru), pod 
velkým zámeckým sálem. 

Původní vchod a vjezd 
do zámku tak zjevně navazovaly 
na starší dispozici hradního (a poz-
ději renesančního zámeckého) 
areálu, orientovaného západním 
směrem do stále existujícího před-
hradí, tedy směrem ke kostelu sv. 
Anny. Ostatně dnešní Holajka byla 
zřejmě v tehdejší době rovněž sou-
částí hospodářského zázemí hradu 
a zámku. Jak víme z dokumentů, definujících 
v pozdní šternberské době manské - biskupské 

pozemky, jižní (směrem k bývalé spořitelně 
a farnímu kostelu) a východní (směrem k ulici 
Partyzánská) strany dnešního zámku se na-
cházely v částečně bažinatém, podmáčeném 

terénu s rybníkem, zde tedy pů-
vodní přístup být nemohl. Ostat-
ně i vznik židovské obce po roce 
1470 za šternberského panství 
v Holešově, zejména jejího centra 
v ulici dnešního náměstí Svobody 
(židovská radnice, škola a za ní 
synagoga) odpovídá topograficky 
průběhu cesty, vedoucí jako hlav-
ní komunikace do šternberského 
hradu - přistěhovaní Židé přišli 
do Holešova jako chráněnci maji-
tele panství, s městem Holešovem 
jako takovým vlastně neměli nic 
společného, logicky se proto usadi-
li kolem přístupové cesty, prakticky Zbytky hradby ve zdi kostela sv. Anny.

Vyznačený původní vchod do zámku.

těsně vedle opevněného, rozsáhlého předhradí. 
To zahrnovalo nejen prostor před jižním křídlem 
dnešního zámku (křídlo s velkým sálem), ale 
i prostor, s dnešním kostelem sv. Anny (ne však 
již prostor kde nyní stojí křídlo bývalého kláštera, 
vedoucí směrem k centru města - nám. F. X. 
Richtera č.p. 8), ba dokonce i bývalý bratrský 
dům - faru (tzv. Krutilův dům). 

Předhradí zřejmě končilo v dodnes patrném 
zúžení, tvořeném koncem budovy (garážemi) 
dnešního Tepelného hospodářství (předtím 
úřad práce a ještě předtím hasičská zbrojnice). 
A o jeho mohutném opevnění máme ještě stále 
viditelný důkaz - když nahlédneme z náměstí 
Sv. Anny, od vchodu stejnojmenného kostela 
na dvorek přestavěného jižního křídla trinitářské-
ho kláštera (napravo od vchodu do kostela), uvi-
díme v doposud obnažené zdi kaple sv. Flámia 
zbytky mimořádně mohutné, široké hradební 
gotické zdi - ta zřejmě tvořila součást hradního 
opevnění, chránící předhradí. A část předhradí 
potom holešovští Šternberkové zřejmě v 16. 
století vyhradili Českým bratřím pro postavení 
jejich areálu. 

Tvář Holešova ve středověku byla tedy 
zřejmě zcela odlišná od současného rozvržení. 
Zatímco vlastní město se krčilo za zdmi a možná 
hradbami a otevíralo se jen svými bránami (Pře-
rovskou, Kroměřížskou a Žopskou na dnešní 
ulici Masarykově), frekventovaná komunikace 
směrem na Dobrotice a Bystřici pod Hostýnem 
zcela jistě neexistovala. Místo ní kypěla životem 
„hradská“ cesta k zámku (hradu a před ním k tvr-
zi), vedoucí dnešními ulicemi Dlažánky a náměs-
tí Svobody, kolem které si stavěli své příbytky 
holešovští Židé, a v místech dnešní severní části 
náměstí Sv. Anny a parčíku před zámkem byla 
spousta hospodářských a ubytovacích objektů, 
tvořících rozsáhlé předhradí, jakési druhé město, 
ohrazené mohutnou hradební zdí.

Karel BartošekPrůběh původní hradské cesty.
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Ráda bych vás informovala 
o zajímavé akci, která se uskuteční 
v pátek 27. ledna u nás v TYMY. 
Centrum preventivní medicíny 
Promedical nám nabídlo možnost 
preventivního vyšetření, které pro-
vedou přímo u nás ve středisku. 
Tato akce je otevřena pro širokou 
veřejnost. Promedical se zabývá 
hlavně prevencí a různými vyšet-
řeními například AMP - neinvazivní 
analyzátor krve, MEIK - elektro-
impedační mamograf atd. Tyto 

POzvánKa
přístroje jsou nové generace, jsou 
velmi přesné, používají se k dia-
gnostice a vyšetření např. letců 
a kosmonautů. 

Kdybyste měli zájem se o této 
metodě více dozvědět, zveme  vás 
k nám do střediska v pátek 27. 1. 
od 9.00 ( jsou možné také jiné časy 
na základě osobní domluvy) - bu-
deme rádi, když se nám ozvete.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ

Pozvánka pro všechny příznivce 
společenských tanců

TanečnÍ KUrzy PrO DOSPĚLÉ
JarO 2012

Velká společenská hala SVČ - TYMY Všetuly Holešov

Zahájení v neděli 26. února 2012, základní kurz 
od 17 hodin, pokračovací kurz od 19 hod. 

Vyučují taneční mistři - manželé Starečkovi.

Informace a přihlášky v kanceláři SVČ TYMY, 
tel. 573 396 928, 605 235 467.

e-mail: vsetuly@centrum.cz, www-tymycentrum.cz

Koná se v sobotu 28. ledna 2012 v 15 
hodin v sále MC Srdíčko v ul. Školní 1582 
u příležitosti výročí 14 let od založení Klubu 
maminek v Holešově a 10 let MC Srdíčko. Mezi 
hosty budou zakladatelka Klubu maminek a MC 
Věra Vargová, kmotry MC Monika Dlhopolčeko-

Milé maminky, přijměte srdečné pozvání na vzpomínkové odpoledne

JaK TO vLaSTnĚ začaLO... 
vá a JUDr. Jarmila Pokorná, prezidentka Sítě 
MC v ČR Rút Kolínská, dále starosta města 
Holešov Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf 
Seifert. 

Na programu bude především promítání, 
vzpomínání a vystoupení dětí. Můžete přijít 

i s dětmi, v herně budou 2 maminky určené 
k hlídání dětí. Po programu si můžete prohléd-
nout prostory MC, popovídat si apod. Pohoštění 
bude zajištěno, pokud přispějete něčím malým, 
budeme rádi. 

(red)

14. 2. MUZIKOTERAPIE - KURZ - 
od 16.00, cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, 
přihlášky do 10. 2.
16. 2. VÝROBA BENÁTSKÝCH 
MASEK - od 15.30 v TYMY, cena: 
30,-/výrobek, přihlášky do 14. 2.

zajímavé 
kurzy v TyMy

Sobota  28. 1. 2012

PLeS GyMnázia
zámek Holešov - hrají Premier, cimbálová muzika, 

DJ J. čápek, předtanečení skupiny Gradace

MKS Holešov připravuje
koncert legendární undergroundové skupiny 

Plastic People, 
spolu s ní vystoupí kapela Půlnoc.

čtvrtek 1. března 2012
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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 fot-
bálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí 
- pátek 14.00 - 18.00 

ZVEME VÁS
27. 1. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY 
- PROMEDICAL - možnost vyšetření v Hole-
šově, 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 spo-
lečenské 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.
29. 1. FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ  
MLADŠÍCH ŽÁKŮ - od 8.30 a od 14.00 v hale 
na 1. ZŠ Holešov
30. 1. ORIENTÁLNÍ TANCE - nábor do kurzu, 
od 19.00 ukázková hodina zdarma

PŘIPRAVUJEME
3. 2. - 5. 2. LEDOVÁ PRAHA - poznávací výlet 
do Prahy pro děti i dospělé 
3. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY V TYMY - 
od 9.00 do 16.00 - aktivity pro děti - deskové hry, 
výtvarné dílny, tanec…, přihlášky do 1.2.
4. 2. PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH 
BENJAMÍNKŮ - od 10.00 v tělocvičně TYMY
8. 2. VALENTÝNSKÉ DÍLNY - od 16.00 
do 18.00, výroba dárečků a přáníček, cena: 
10,- - 40,- Kč dle výrobku, přihlášky do 7.2.
11. 2. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - 
pro děti i dospělé - od 14.00, cena za vý-
robek: 20,- 80,- Kč dle rozměrů, objednejte 
se na určitou hodinu v kanceláři TYMY
11. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012 - 1. 
Kolo - přihlášky do 31. 1. Vítěze čekají 
super ceny!
12. 2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK 
a diskohrátky - od 15.00 v TYMY, velká 
show kouzelníka Šeklina, od 16.00 disko-
hrátky, vstupné: 30,- děti, 50,- dospělí
14. 2. MUZIKOTERAPIE - KURZ - 
od 16.00, cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, při-
hlášky do 10. 2.
16. 2. VÝROBA BENÁTSKÝCH MASEK 
- od 15.30 v TYMY, cena: 30,-/výrobek, 
přihlášky do 14. 2.
18. 2. TURNAJ VE FLOORBALE - 
od 9.00, startovné: 10,-/osobu, přihlášky 
do 16.2.
19. 2. FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ  
MLADŠÍCH ŽÁKŮ - od 8.30 a od 14.00 
v hale na 1. ZŠ Holešov
19. 2 POHÁDKA pro děti O Karkulce - 
od 15.00, vstupné: 40,-/děti i dospělí, hrají 
J. Kuhl a V. Dvořáková
26. 2. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - zaháje-
ní od 17.00 - základní kurz, od 19.00 - po-
kračovací kurz, vyučují manželé Starečko-
vi, přihlášky do 20. 2., cena: 1200,-/pár
2. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT - galavečer
3. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do  
7 let, od 14:30, vstupné: 30,--

Miss Kvítek - pro holky a mladé dámy od 8 
do 12 let - disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, 
volná disciplína, přihlášky do 17. 2.

JARNÍ PRÁZDNINY
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, pro-
gram, materiál, odměny, pedagogický a zdra-
votní 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 pře-
nocování 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, Zaan-
se Schans - skansen, Volendam-rybářská ves-
nice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden-památník J. 
A. Komenského, výstava kvetoucích cibulovin 
v holandském parku Keukenhof

8. - 17. 6. CHORVATSKO - PLAVA LAGU-
NA - apartmány Astra, možnost polopenze 
v hotelu Delfín

- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, spojeno 
s muzikoterapií - lektor Jitka Králíková (pro 
zájemce)

KULTURA 
26. 3. MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) - Měst-
ské divadlo Brno - cena: 690,- (při obsazenosti 
35 osob), cena pro děti a důchodce: 480,-, 
odjezd v 17.00 z AN Holešov
21. 4. OSMÝ SVĚTADÍL - Divadlo Kalich Praha 
- největší hity skupiny ELÁN, cena: 1.190,-
 rezervace do 13. 3., odjezd v 9.00 z AN Ho-
lešov
24. 5. ALEXANDROVCI - Zimní stadion Luďka 
Čajky Zlín - cena: 490,-, rezervace do 15. 2., 
odjezd v 17.45 z AN Holešov

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. 
2. bude možno navštívit výstavku prací v1.patře 
SVČ, čas dle dohody a provozu SVČ

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

SPONTÁNNÍ AKTIVITY 
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin

- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-
pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka
 (můžete rezervovat předem na tel: 
573 396 928, mob: 734 358 563)

SOBOTNÍ PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - 
spontánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, 
deskové hry, ping-pong, trampolína, tělo-
cvična (v doprovodu dosp. osoby, předem 
objednávky)

ŠMOULÍ HERNA - každé odpoledne 
od 15.00 do 17.00

Blahopřejeme panu Ladislavu Lindo-
vi k udělení ocenění Trenér žáků 2011, 
který mu udělila Fotbalová asociace ČR 
v neděli 8. ledna 2012 v Praze. Pracovníci 
SVČ - TYMY

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., ku-
chyňka: 60,-/hod.

Bližší informace na tel.: 573 396 928, 
734 358 563, e-mail: vsetuly@centrum.cz
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„Jsem rád, že jsem se naro-
dil a dětský kraj života prožil tam, 
kde jsem měl blízko k zelenému 
dějišti živého světa. Prarodičovská 
dělnická chalupa, můj rodný dům, 
stála tam, kde, za tratí od Bystřice, 
vznikla mezi válkami do krajiny 
zahryznutá holešovská periferní 
čtvrť Újezd. Dál už byly jen pří-
kopy, tráva, stromy, pole, hliněné 
a za letních such moučně jemným 
prachem pokryté polní cesty. Jižní 
obzor tvořily obilné hanácké roviny. 
Severní obzor byl pohledem na za-
lesněné valašské kopce korunova-
né temenem Hostýna.“ 

 
Tak vzpomíná ve své sbírce „Ze-
lený brevíř“ na své dětství prožité 
v Holešově básník, povídkář a vý-

znovuobjevený holešovský rodák Jiří Daehne … 
tvarník Jiří Daehne, kterého osud 
zavál až do slezského Krnova, kde 
působil jako pedagog na tamním 
gymnáziu. 

S jeho literární tvorbou sezná-
mil holešovské posluchače v úterý 
17. ledna Doc. PhDr. Libor Marti-
nek, Ph.D., ze Slezské univerzity 
v Opavě, který s Jiřím Daehnem 
spolupracoval při vydávání sbí-
rek. Jeho přednáška, pořádaná 
holešovskou knihovnou, potěšila 
nejen pamětníky, ale přiblížila další 
regionální literární osobnost mladší 
generaci.

MěK Holešov

< Snímek ze zajímavé přednášky 
v Městské knihovně Holešov.

Město Holešov chystá v edici 
Knihovnička Holešovska volné 
pokračovaní již dříve vydané pu-
blikace Vzlety a pády holešov-
ské hraběnky Barbory Wrbnové. 
Hledáme pamětníky, kteří paní 
Wrbnovou (1892 - 1962) znali 
anebo se s ní třeba jen jednou 
setkali. Paní Wrbnová žila v Ho-
lešově přibližně od roku 1930 až 
do roku 1962, s výjimkou několika 
let koncem 50. let, kdy byla v žen-
ské věznici v Ilavě.

Hledáme pamětníky a ty,  
co znali Barboru Wrbnovou

Pokud máte na ni nějakou 
osobní vzpomínku anebo třeba i fo-
tografie paní hraběnky, zastavte 
se do redakce Holešovska anebo 
volejte číslo 573 521 550. Rádi 
vaše vzpomínky a snímky zařadí-
me do připravované publikace. Ta 
by měla vyjít letos v dubnu, kdy 
uplyne 120 let od narození Barbory 
Wrbnové. 

Robert Rohál

Hraběnka Barbora Wrbnová.   >

redaktor Holešovska  
vystavuje v Třebíči

Fotografie z kolekce Komtesa. 

Vlastivědný kroužek, Městská 
knihovna a Městské muzeum a ga-
lerie v Holešově pořádají besedu 
s paní Irenou Hejlovou, neteří ar-
mádního generála Karla Janouš-
ka. Beseda proběhne ve čtvrtek  
9. února v 17 hodin ve studovně 
Městské knihovny Holešov.

Kdo to byl RNDr. Karel Janou-
šek (1893 - 1971)? Českosloven-
ský voják, člen prvního i druhého 
odboje a vězeň komunistického 
režimu.

(red)

Beseda 
v knihovně

TŘEBÍČ, HOLE-
ŠOV - Interiér kavárny 
a vinného baru Salsa 
v Třebíči zdobí v těchto 
dnech až do konce břez-
na výstava černobílých 
fotografií redaktora Hole-
šovska Roberta Rohála. 
Jde o výběr jeho foto-
grafické tvorby z období 
2010 a 2011. 

Novou kolekci, kte-
rou pojmenoval Kom-
tesa, představí jednak 
v březnu v Holešově, 
jednak v květnu v zámku 
Doudleby nad Orlicí, kde 
bude výstava k vidění až 
do září. 

„Byl to právě rene-
sanční zámek v Doudle-
bách, kde jsem celou ko-
lekci s modelkou Zuzkou 
loni v létě nafotil, a pro-
tože se pachatel vrací 
na místo činu, půjde tato 
výstava po holešovské 
prezentaci na celou se-
zonu právě tam,“ říká 
Robert Rohál.

JZ
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BELETRIE
BERÁKOVÁ, Zora - Ozvěna: Životní příběh 
Berty Suttnerové, první ženy - nositelky Nobe-
lovy ceny za mír.
FOLLETT, Ken - Pád titánů: První část mo-
numentální historické trilogie Století poutavým 
způsobem mapuje fiktivní osudy několika rodin, 
jež byly dramaticky poznamenány moderními 
dějinami.
FORMANOVÁ, Martina - Nevěra po americ-
ku: V novém románu autorka nahlíží do všech 
zákoutí manželského života s mimořádnou 
otevřeností i osobitým humorem.
GRISHAM, John - Přiznání: Zápletka románu 
vychází ze skutečného příběhu, je výrazným 
protestem proti justiční praxi a trestu smrti, jež 
jsou uplatňovány v mnoha státech USA.
HARDING, Paul - Tuláci: Román, za který 
autor obdržel roku 2010 Pulitzerovu cenu, je 
elegickou meditací o lásce, životní ztrátě i di-
voké kráse vnitřního a vnějšího světa. 
CHRISTIE, Agatha - Po pohřbu: Detektiv 
Hercule Poirot vyšetřuje vraždu nejstaršího 
člena rodiny Abernethieových.
LOMOVÁ, Lucie - Divoši: Kreslený biografic-
ký román vycházející ze skutečných událostí, 
jak je ve svých zápiscích zachytil mladý ces-
tovatel a botanik Alberto Vojtěch Frič.
NĚMCOVÁ, Helena - Jeden život navíc: 
Částečně autobiografický příběh, v němž se 
prolínají osudy členů několika generací nej-
bližší rodiny.
ROTH, Philip - Profesor touhy: Nový román 
amerického autora s podtitulem Intimní zpověď 
zhýralce mezi vzdělanci.
RYAN, Chris - Vítězství odvážných: Spletitý 
příběh velké zpravodajské hry ruské FSB za-
měřené proti Velké Británii.
SINGER, I.B. - Kafkův příběh a jiné povídky: 
Povídková sbírka je plná příběhů z přistěho-
valeckých komunit v USA, ale i ze zaniklých 
židovských obcí a ghett střední a východní 
Evropy.
SZCZYGIEL, Mariusz - Libůstka: Příběhy 
autora bestsellerů „Gottland“ a „Udělej si ráj“ 
o obyčejných Polkách, příběhy zcela všední, 
a přesto díky autorově bravurnímu psaní a ne-
obvyklému úhlu pohledu strhující.
TANIZAKI, Džuničiró - Klíč: Nejvýznamnější 
japonský spisovatel 20. stol. v tomto svém 
pozdním románu mistrně zachytil psychologic-
ké pozadí života muže a jeho mladé ženy.
VIEWEGH, Michal 
- Mafie v Praze: Ne-
bezpečně pravdivý 
obraz české reality.
VONDRUŠKA, Vlas-
timil - Přemyslov-
ská epopej, I: První 
díl čtyřdílné romá-
nové fresky o životě 
posledních přemys-
lovských králů.

NAUČNÁ LITERA-
TURA
DLOUHÝ, Michal - 
Za císaře pána: Pu-
blikace mapuje rané 
období z historie 
četnictva na našem 
území.
GRUŠA, Jiří - Beneš 
jako Rakušan: Esej 
nedávno zesnulého 

Knižní novinky v Městské knihovně Holešov - výběr na leden 2012

Jiřího Gruši je něco jako „román faktu“. Postavy 
jsou faktické, ne fiktivní, práce s fakty odborné, 
práce se slovem a příběhem literární.
HOŠEK, Jiří - Německo v přímém přenosu: 
Reportáže bývalého stálého zpravodaje ČRo 
v Německu z let 2006-2010.
JANDA, Petr - Dávno: Otevřené autobiogra-
fické vzpomínky legendy české rockové scény, 
zpěváka, hudebníka, skladatele a frontmana 
kapely Olympic.
KOLÁČEK, Luboš Y. - Tajemné stezky. 
Český ráj: Průvodce neobyčejnou krajinou 
Českého ráje, krajinou protkanou romantic-
kými údolími, skalními věžemi i kamennými 
„městy“.
KŘÍŽEK, Michal - Kouzlo čísel: Publikace je 
určena nejširší matematické veřejnosti, zejmé-
na těm, kteří dokážou ocenit kouzla abstraktní 
i aplikované matematiky.
LAŇKA, David - Štěpánkovi: Kniha věno-
vaná životním a profesním cestám herců ze 
slavné  umělecké rodiny.
MERTLÍK, Vladimír - Toulky s Ladislavem 
Smoljakem: Knižní podoba oblíbeného tele-
vizního seriálu, ve kterém Ladislav Smoljak 
svým nezaměnitelným způsobem odkrýval 
tajemství českých i světových osobností.
NAKONEČNÝ, Milan - Psychologie: Obsáhlá 
kniha přináší přehled oborů základních psycho-
logických věd v čele s obecnou psychologií.
ROHÁL, Robert - Nejlepší filmy a hlášky 
Jiřího Sováka: Holešovský autor připomíná 
nejlepší komedie, televizní seriály a filmové 
hlášky, které zaznívají v neodolatelném podání 
Jiřího Sováka.
RUT, Přemysl; PAVLICA, Jiří - Hovory ne-
jen o hudbě: Knižní rozhovor s houslistou 
a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou, který 
působí od roku 1978 jako umělecký vedoucí 
souboru Hradišťan.
STRUNECKÁ A.; PATOČKA, J. - Doba je-
dová: Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých 
látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, 
lécích a potravinových doplňcích a životním 
prostředí vůbec.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE

BOND, Michael - Paddington se zabyd-
luje: Legrační medvídek, kterého se ujala 
rodina Fouskových z Londýna, se pomalu 
zabydluje... 

BŘEZINOVÁ, Ivona - Saxána a Lexikon 
kouzel: Příběh napsaný na motivy nového 
stejnojmenného filmu vypráví o Saxáně, dceři 
známé čarodějnice a zvěrolékaře Honzy.
CONNOLLY, Jack - Brána do pekel: Úžasně 
strašidelný, ale zároveň vtipný fantasy příběh 
pro mládež.
ČUNDERLE, Michal - Škola ve mlejně: Po-
hádková knížka o vodnících, rusalkách a jedné 
obzvlášť nebezpečné mořské příšeře.
HARPER, Aimee - Zlatíčko: Další zvířecí 
dobrodružství z Psího ráje pro malé čtenáře.
HERGÉ - Tintin v Kongu: Odvážný reportér 
Tintin zažívá se svým psem Filutou komik-
sová dobrodružství, tentokrát na africkém 
kontinentě.
KAHOUN, Jiří - Chumelení: Půvabné před-
vánoční a vánoční příběhy o zvířátkách, která 
se těší na Vánoce stejně jako děti.
KREJČÍ, Jan - Ema má Emu: Interaktivní 
knížka pro děti. Obsahuje slovní hry, hádan-
ky, rozličné úkoly a dějové obrazy, které jsou 
tematicky zaměřené vždy na jednu vybranou 
hlásku abecedy.
MACKŮ, Iva - Normální porucha: Vanda je 
normální gymnazistka z normálního českého 
městečka. Až na to, že se cítí být o trochu 
tlustší, než by měla být. Její touha být štíh-
lá jako modelka se ovšem pomalu vymyká 
kontrole... 
PEYO - Šmoulové. Filmový příběh: Dokáže 
Taťka Šmoula vyšmoulit modrý měsíc a dostat 
šmouly zpátky domů, dříve než se jich zmocní 
Gargamel? To už si přečtete v tomto neskonale 
šmoulím příběhu!
RADŮZA - Čáp nejni kondor: Třináct povídek 
o dětství svébytné písničkářky, muzikantky 
a textařky Radůzy.
SÍS, Petr - Ptačí sněm: Symbolický příběh 
pro velké i malé čtenáře, jež vypráví o pu-
tování ptáků, kteří se rozhodnou najít svého 
pravého krále.
SOL, Mira - Tři holky na stopě. Honička 
v podzemí: Detektivní klub Tři holky na stopě 
má nový případ: jde tady doopravdy o šikanu 
nájemníků ze strany bezohledného majitele 
domu?

Fond knihovny a další knižní novinky na www.
knihovna.cz nebo www.mks.holesov.cz.

IŽ
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1. 2. 1962 Zemřel KAPLICKÝ, Josef, malíř, 
grafik, architekt a sochař (* 19. 3. 1899) - 50. 
výr. úmrtí
2. 2. 1962 Narozen JAKÓBEK, Karel, malíř, 
grafik, působí v Holešově - 50. výr. narození
3. 2. 1967 Narozen KOVÁŘ, Libor, malíř, založil 
firmu Obrazy, motivem obrazů je valašská krajina 
- 45. výr. narození
4. 2. 1902 Narozen CVETLER, Jiří, historik, před-
ní právní historik se specializací na římské právo, 
byzantologii, papyrologii a dějiny východní Evropy 
a Balkánu (+ 16. 9. 1991) - 110. výr. narození
5. 2. 1977 Zemřela FRIDRICHOVÁ-STEINZOVÁ, 
Olga, malířka, malovala podobizny, krajiny, zátiší 
i figurální kompozice (* 28. 1. 1886 ve Valašském 
Meziříčí - 35. výr. úmrtí
6. 2. 1972 Zemřela FIALOVÁ, Vlasta, muzejní 
pracovnice, etnografka, redaktorka, historička, 
vydala Kroniku holešovskou (záznamy z let 1615-
1645), vztah díla ke kraji, dokázala, že Bratrská 
tiskárna byla v Kralici nad Oslavou, spolupráce 
na otevření Památníku Bible kralické (* 5. 6. 1896 
v Holešově) - 40. výr. úmrtí
7. 2. 1922 Narozen SKÁCEL, Jan, básník, proza-
ik, publicista, rozhlasový dramaturg, patří k nejvý-
znamnějším českým básníkům druhé poloviny 20. 
století (+ 7. 11. 1989) - 90. výr. narození
8. 2. 1922 Narozen NEZDAŘIL, Ladislav, básník, 
překladatel, působil v ČSAV, Výzkumném ústavu 
pedagogickém, na jazykové škole, osobnost Va-
lašska (+ 15. 1. 1999) - 90. výr. narození
9. 2. 2007 Zemřel MARKULČEK, Petr, autor 
prací ze skla, malíř, grafik, kreslíř, sochař, autor 
realizací pro architekturu, grafického designu, por-
trétní a figurální malby, grafiky, působil v Přerově 
(* 20. 9. 1945) - 5. výr. úmrtí
10. 2. 1872 Narozen v Třeběticích HUBÍK, Ka-
rel, kněz, filozof, spisovatel, prefekt v Chlapeckém 
semináři v Kroměříži (+ 23. 10. 1935) - 140. výr. 
narození
11. 2. 1847 Narozen KUTZER, Jan, folklorista, 
sbíral lidové pohádky a pověsti, osobnost Valaš-
ska (+ 3. 4. 1901) - 165. výr. narození
12. 2. 1972 Zemřel STOŽICKÝ, Bedřich, od-
borný spisovatel, námořní důstojník, od r. 1930 
se plavil na první čs. zaoceánské lodi Legie, 
autor odborných publikací (* 6. 3. 1901) - 40. 
výr. úmrtí
13. 2. 1982 Zemřel RYBA, Jan, architekt, bás-
ník, prozaik, působil i v Bystřici pod Hostýnem  
(* 9. 5. 1913) - 30. výr. úmrtí
14. 2. 1912 Narozen KRASL, František, fotograf, 
krajinář, divadelní fotograf, osobnost Valašska  
(+ 13. 12. 1998) - 100. výr. narození
15. 2. 1897 Narozena HUDCOVÁ-JILEMNIC-
KÁ, Růžena, autorka knih pro mládež, literární 
publicistka, pedagožka, spisovatelka (+ 19. 8. 
1947) - 115. výr. narození
16. 2. 1867 Narozen TILLE, Václav, literární vě-
dec, folklorista, zabýval se folklorní prózou, zvláště 
pohádkami (+ 26. 6. 1937) - 145. výr. narození 
17. 2. 1967 Zemřel MATINA, Vincenc Jan, re-
daktor, prozaik, básník, psal prostonárodní lyriku, 
baladické romance, pohádky, přispíval do kultur-
ních rubrik regionálních časopisů (* 26. 12. 1882) 
- 45. výr. úmrtí
18. 2. 1997 Zemřela BOGNEROVÁ, Marie, ilu-
strátorka, malířka, portrétistka, osobnost Valašska 
(* 29. 3. 1931) - 15. výr. úmrtí
19. 2. 1992 Zemřela OBRTELOVÁ, rozená 
Galetová, Ludmila, kronikářka města Holešova, 
učitelka na I. ZŠ v Holešově, později ředitelka 
na II. ZŠ, členka kulturní komise, redaktorka 
Zpravodaje města Holešova (* 8. 8. 1916 v Hole-
šově) - 20. výr. úmrtí
20. 2. 1882 Narozen VINECKÝ, Josef, desig-
nér, keramik, sochař (+ 1. 6. 1949) - 130. výr. 
narození
21. 2. 1977 Narozena CALABOVÁ, Jitka, gra-
fická designérka, užitá grafika, tvorba plakátů, 
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vědecká  kresba, ilustrace, osobnost Valašska 
- 35. výr. narození
22. 2. 1977 Zemřel ŠIRŮČEK, Antonín, keramik, 
kreslíř, malíř, sochař, autor reliéfů, komorních 
i monumentálních plastik (* 31. 1. 1913) - 35. 
výr. úmrtí
23. 2. 1887 Narozen PELIKÁN, Julius, sochař, 
medailér, autor dvou plastik na holešovském 
hřbitově a pomníku Františka Skopalíka, který byl 
přemístěn do Záhlinic, spolupracoval s Adolfem 
Kašparem na restaurování fresek v kostele Panny 
Marie Sněžné v Olomouci, od r. 1940 předseda 
Sdružení výtvarných umělců moravských, autor 
plastik námětově se týkajících odboje, komorních 
a dětských plastik (+ 17. 2. 1969) - 125. výr. narození
24. 2. 1862 Narozen v Holešově OČADLÍK, 
Jan Alois, básník, prozaik, některé jeho práce 
uveřejnila Hlídka literární pod pseudonymem 
Hanuš Osvětič nebo Vojtěch Želkovský (+ 21. 3. 
1886) - 150. výr. narození
25. 2. 1927 Narozen JANOTKA, Miroslav, 
národopisný pracovník, zabýval se lidovou ruko-
dělnou výrobou, autor knih Zapomenutá řemesla 
a řemesla našich předků, osobnost Valašska (+ 
12. 12. 1990) - 85. výr. narození
26. 2. 1937 Narozen HANZELKA, Pavel, kera-
mik, sochař (+ 21. 3. 1995) - 75. výr. narození
27. 2. 1922 Zemřel GOGELA, František, fa-
rář v Třeběticích, později v Rajnochovicích, bo-
tanik, prováděl floristický výzkum moravských 
a slezských Karpat a východní části Chřibů, 
autor botanických studií o květeně severový-
chodních Karpat, moravských Beskyd, Radhoš-
tě, Rajnochovic, Kelčského Javorníku a dolní-
ho toku Rusavy, jeho rozsáhlý herbář je uložen 
zčásti na Sv. Hostýně, ve Valašském Meziříčí 
a v muzeu v Holešově, psal pojednání o hradech 
a hradiskách v okolí Hostýna (* 13. 9. 1854)  
- 90. výr. úmrtí
28. 2. 1917 Narozen PLÁNKA, Michal, historik 
umění, ve funkci vedoucího galerie se zaměřil 
na české a slovenské umění 19. a 20. století, 
věnoval se problematice průmyslového designu, 
působil ve Vsetíně a Zlíně - 95. výr. narození
29. 2. 1852 Narozen ANÝŽ, Josef, politik, novinář 
a pedagog (* 27. 6. 1912) - 160. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 2. 1862 Narozen JANÍČEK, Metoděj, hudební 
skladatel, varhaník, napsal chrámové skladby, 
písně, taneční skladby (+ 23. 7. 1940) - 150. výr. 
narození
3. 2. 1967 Zemřel RUTTE, Ladislav, folklorista, 
hudebník, jeden ze zakladatelů organizovaného 
folklorního hnutí na Moravě, přispíval do odbor-
ných časopisů, propagátor díla Františka Bartoše, 
působil ve Zlíně a Uherském Hradišti (* 5. 5. 1893) 
- 45. výr. úmrtí
5. 2. 1907 Narozen LUDWIG, Mauritz, diri-
gent, hudebník, hudební skladatel, varhaník, au-
tor pochodů a tanečních skladeb, operet, chrá-

mových skladeb a sborů, působil v Kroměříži  
(* 9. 5. 1845) - 105. výr. narození
8. 2. 1937 Zemřel ŽLÁBEK, František, hudební 
pedagog, koncertní zpěvák, organizátor hudební-
ho života, působil i v Kroměříži (* 14. 11. 1869) 
- 75. výr. úmrtí
9. 2. 1942 Narozen ŠTĚDROŇ, Miloš, muziko-
log, hudební skladatel, v teoretických pracích se 
zabývá dílem L. Janáčka, ve vlastní tvorbě užívá 
techniku koláže, jazzové prvky, píše pro rozhlas, 
televizi a divadlo - 70. výr. narození
10. 2. 1902 Narozen LIDICKÝ, František, hu-
debník, violoncellista, jako dirigent spolupracoval  
s ochotníky, osobnost Valašska (+ 28. 1. 1970) 
- 110. výr. narození
12. 2. 1982 Zemřel HÁBA, Emil, dirigent, hudeb-
ní skladatel, varhaník, ředitel kůru v Uherském 
Brodě, psal skladby chrámové, komorní, sbory, 
upravil slovácké lidové písně a koledy (* 21. 5. 
1900) - 30. výr. úmrtí
13. 2. 1902 Narozen VANĚK, Bohumil, dirigent, 
sbormistr, hudební skladatel, varhaník, organizo-
val sbory, úpravy lidových písní aj., působil i v Kro-
měříži (+ 17. 2. 1934) - 110. výr. narození
17. 2. 1967 Zemřel HOLOUBEK, Alois, dirigent, 
sbormistr, hudební skladatel, autor písní, sborů,  
pochodů, chrámových skladeb (* 1. 1. 1895)  
- 45. výr. úmrtí
18. 2. 1952 Zemřela KOZÁNKOVÁ, Anna, hu-
dební skladatelka, autorka komorních skladeb pro 
klavír, housle a zpěv, působila v Kroměříži (* 5. 7. 
1861) - 60. výr. úmrtí
21. 2. 1927 Zemřel MELHUBA, Ignát, folkloris-
ta, pedagog, sbormistr, sběratel lidových písní, 
vydavatel, sbíral a vydal Národní písně severní 
Moravy, přispěl do sbírky F. Bartoše Národní písně 
moravské, sbíral hanácké ornamenty z Litovelska, 
bývá uváděn též jako Hynek Melhuba (* 10. 3. 
1860) - 85. výr. úmrtí
22. 2. 1947 Narozen KYAS, Vojtěch, muzikolog, 
zaměření na dějiny hudby 19. století, slohovou ge-
nezi díla B. Smetany a český a německý hudební 
život v Brně, autor odborné literatury, příspěvky 
v časopisech Hudební věda, Časopis Moravského 
muzea, Severní Morava, Opus musicum - 65. 
výr. narození
24. 2. 1852 Narozen NAVRÁTIL, Viktor, hudební 
pedagog, sbormistr, violoncellista, v Olomouci 
vyučoval 28 let zpěvu, autor Praktických cvičení 
zpěvu pro školu, působil v Kroměříži, Olomouci 
a Valašském Meziříčí (+ 5. 11. 1927) - 160. výr. 
narození
27. 2. 1942 Zemřel GÖTZ, Petr, sbormistr, var-
haník, zasloužil se o rozvoj hudebního života 
v Napajedlech (* 8. 6. 1881) - 70. výr. úmrtí
28. 2. 1902 Narozen KRATOCHVÍL, Franti-
šek, hudební teoretik, vydal učební texty hudební 
výchovy pro pedagogické školy, hudební spisy 
a stati, působil v Olomouci a Valašském Meziříčí 
(+ 9. 3. 1965) - 110. výr. narození

HK
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Tradiční akce sportovního 
života holešovských gymnazistů -  
školní přebor ve florbale - proběh-
la v pátek 20. ledna 2012 v hale 
školy za účasti 9 týmů a mohutné 
podpory přihlížejících spolužáků 
i bývalých absolventů. Přebor or-
ganizovali žáci septimy v čele s To-
mášem Stehlíkem, jednotlivé týmy 
hrály ve třech skupinách zápasy 
o postup a řada utkání byla velmi 
napínavá až do posledního oka-
mžiku. V sestavě některých tříd se 
dokonce objevila děvčata a jejich 
účast byla oživením celé akce.

Z první skupiny jasně po-
stoupila tercie po dvou výhrách 
nad primou a sekundou, ve druhé 
skupině dominovala septima s pl-
ným počtem bodů. Nejvyrovnaněj-
ší boje proběhly mezi posledními 
třemi družstvy, když při stejném 
počtu bodů postoupily do dalších 
klání 4. A i třída 2. B. V 1. se-
mifinále jasně zvítězila septima, 
zato druhý souboj byl otevřený 
až do konce zápasu a nakonec 
šťastně postoupila jedinou bran-
kou favorizovaná 4. A. 

Přebor holešovského gymnázia ve florbale vyhrála septima

Ve finálových bojích se 
představily čtyři nejlepší celky 
a vítězství si po pěkném výkonu 
odnesla septima, překvapením 
bylo celkové třetí místo terciánů. 
Všichni účastníci soutěže obdrželi 
ceny v podobě sladkostí a opouš-
těli halu s pěknými sportovními 
zážitky.

Poděkování patří Tomáši  
Stehlíkovi za perfektní přípravu 
akce, Aleši Trněnému za bezchyb-
né rozhodování zápasů a všem 
dalším, kteří se do organizace tur-
naje zapojili.
Výsledky: 1. septima,  2. 4. A,  
3. tercie, 4. 2. B, 5. 3. A, 6. sekun-
da, 7. sexta, 8. prima, 9. 1. A.

Semifinále: 
septima x tercie: 5:0 
4. A x 2. B:  1:0
3. Místo: tercie x 2. B:  1:0
Finále: septima x 4. A:  2:0 
  

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium L. Jaroše Holešov

Na bowlingu v Holešově děti nezahálely 
ani o Vánocích. Provozovatel bowlingu - pan 
Petr Roubalík - ve spolupráci se střediskem 
TYMY připravil další z řady turnajů pro věkovou 
skupinu do 15 let. Na 4 drahách se tentokrát 
utkal rekordní počet 21 hráčů. Z toho 14 z do-
mácího oddílu a 7 hostujících. Děti odehrály 
4kolový turnaj, při kterém nerozhodoval jen 
talent a dřina na trénincích, ale také trocha 
vánočního štěstí. Hráči byli rozděleni do 3 ka-
tegorií a o medaile a spoustu dalších pěkných 
cen se podělili takto:

V kategorii chlapců do 10 let zvítězil 
MICHAEL SIGMUND velmi těsně před ALE-

Bowlingové turnaje překvapují velkou účastí dětí
ŠEM BAKALÍKEM - vítězem a rekordmanem 
z podzimního turnaje.  Ve starších chlapcích 
nejvíce bodoval DAVID DOLEŽEL, který se 
stal zároveň i celkovým vítězem. Za sebou 
nechal LUBOMÍRA MLÝNKA. V kategorii 
děvčat se tentokrát nejvíce dařilo SABINCE 
BAKALÍKOVÉ, druhá skončila hostující 
ANNA FABRIKOVÁ. Kromě Anny jsou všich-
ni výše jmenovaní členové oddílu Holešov-
ského bowlingu při SVČ TYMY s trenérem 
panem Roubalíkem.

Kdo si nakonec odnáší  medaile, nebylo ale 
vůbec důležité, všechny děti i rodiče si užili pří-
jemný a zábavný vánočně-prázdninový den. 

Turnaj rodinných dvojic
Další ze série turnajů proběhl v neděli  

15. ledna. Tentokrát si s dětmi zahráli i dospělí. 
Celkem startovalo 18 rodinných dvojic, kdy 
jedinou podmínkou bylo to, že jeden z dvojice 
musí být mladší 15 let. I v tomto 5kolovém 
turnaji se všichni hráči i diváci dobře bavili. Za 
4 hodiny bylo odehráno a absolutními vítězi se 
stali Martina Hasníková s tatínkem Víťou.

Na další dětský turnaj se můžete těšit 
zhruba za 6 týdnů. Zveme všechny naše stálice 
i nové zájemce.

Martina TYMY

Cvičením všech mateřských 
a základních škol Holešova pokra-
čuje v letošním lednu třetí ročník po-
hybového projektu Holešovské děti 
v pohybu. Jako první se představily 
v úterý 17. ledna tři první třídy 3. Zá-
kladní školy Holešov, které si zacvi-
čily na čtyřech přichystaných stano-
vištích se žíněnkami a překážkami. 

Holešovské děti v pohybu poprvé v roce 2012
Po nich si s chutí zasportovali před-
školáci z Mateřské školy Sluníčko, 
kteří ve svých žlutých převlečnících 
opravdu připomínali veselá sluníčka. 
Na všech stanovištích pomáhali při 
činnostech dětem opět žáci holešov-
ského Gymnázia Ladislava Jaroše; 
i v letošním roce tvoří organizační 
tým, zabezpečující úspěšný průběh 

jednotlivých kol, a navíc získávají 
cenné zkušenosti ke své případné 
budoucí profesní profilaci.

Letošní ročník pohybového pro-
gramu bude pokračovat sportováním 
dětí v jednotlivých měsících na všech 
školách a jeho vrcholem bude opět 
městské finále, které proběhne 29. 
května ve sportovní hale 1. ZŠ Ho-

lešov. Smyslem celé akce je ukázat 
všem dětem bez rozdílu věku, pohy-
bových schopností a fyzických před-
pokladů, že hýbat se mohou všichni 
a že sportování může být zábavné 
a prospěšné pro každého z nás.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka projektu 

Holešovské děti v pohybu
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Trenér žáků 2011 pracuje s mládeží už přes 40 let
Jak už Holešovsko informovalo 

v minulém čísle, Fotbalová asociace 
České republiky udělila holešov-
skému trenérovi Ladislavu Lindovi 
ocenění Trenér žáků 2011.  

Pan Linda začal pracovat 
s mládeží v Holešově v roce 1970. 
Od té doby jeho rukama prošla 
řada mladých fotbalistů, z nichž 
mnozí dosáhli ve fotbale vynikají-
cích výsledků. I po letech s láskou 
a uznáním vzpomínají na svého 
trenéra. Za tuto činnost mu byla 
v roce 2009 hejtmanem Zlínského 
kraje udělena medaile jako výraz 
uznání a poděkování za význam-
nou dlouholetou činnost v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže Zlínského kraje. Českomorav-
ský fotbalový svaz jmenoval pana 
Lindu v roce 2010 laureátem ceny 
JUDr. Václava Jíry za celoživotní 

zásluhy o rozvoj fotbalu. Tato cena 
se uděluje osobnosti, která svůj 
život zasvětila obětavé práci pro 
fotbal. 

Další významné ocenění 
za zásluhy o rozvoj žákovského fot-
balu - Trenér žáků 2011 - udělila to-
muto skvělému trenérovi Fotbalová 
asociace České republiky v neděli 
8. ledna 2012 v Praze na Žofíně. 
V současné době se Ladislav Lin-
da stále věnuje družstvu mladších 
žáků SFK Holešov, se kterým dosa-
huje vynikajících výsledků. Čtvrtým 
rokem vede také kroužek malých 
benjamínků v SVČ-Tymy. Panu Lin-
dovi k tomuto ocenění  blahopřeje-
me a přejeme hodně zdraví, elánu 
a dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ

Trenér Linda s malými fotbalisty a ředitelkou SVČ 
Jarmilou Vaclachovou.  

Krajský přebor 
3. kolo - ŠK Holešov A - Boršice 
B 2 : 6. Holešov naprosto „vy-
hořel“ na předních šachovnicích. 
Remis: L. Zicháček, M. Rafaja 
ml., P. Petřík, M. Vymětal. 4. kolo 
- Zbrojovka Vsetín A - ŠK Hole-
šov A  5 : 3. Ani v dalším zápase 
Holešov nebodoval a jak se zdá, 
čeká jej v jarní části soutěže boj 
o záchranu. Výhra: R. Šudřich. 
Remis: A. Sojka, M. Rafaja st., 
L. Zicháček, P. Petržela. 5. kolo 
- ŠK Holešov A - Postoupky A  4 : 
4. Utkání plné omylů skončilo na-
konec spravedlivou dělbou bodů. 
Výhra - A. Sojka, M. Rafaja ml. 

ŠacHy
Remis: R. Šudřich, L Zicháček, 
P. Petřík, O. Piskač.

Krajská soutěž
3. kolo -  Brumov - Holešov B    2.5 
:  5.5. Výhra - A. Chutný, T. Chut-
ný, P. Krejcar, A. Peška. Remis: 
M. Rafaja st., M. Rafaja ml., M. 
Vymětal. 4. kolo - ŠK Holešov-B- 
Zlín E  6 : 2. Výhra: M. Rafaja st., 
P. Petržela, A. Chutný, T. Chutný. 
Remis: M. Rafaja ml., M. Vymětal, 
R .Zajíček, P. Krejcar. 5. kolo. Va-
lašské Meziříčí  -  ŠK Holešov 4.5  
:  3.5. Holešov bez několika hráčů 
základní sestavy v 5. kole těsně 
prohrál, což ho stálo vedení v sou-

těži. Výhra: R. Zajíček, T. Chutný, 
P. Ploch. Remis: Vl. Ševela.
Regionální přebor
3. kolo - Sokol Holešov A - Ra-
pos Sulimov   4 :4. 4. kolo  Sokol 
Holešov A - Slavia Kroměříž D  4 : 
4. 5. kolo Bystřice pod Hostýnem 
- Sokol Holešov A  2 : 6. Po pod-
zimní části je Sokol Holešov zatím 
na velmi solidním 3. místě.
Regionální soutěž 
3. kolo - Postoupky D - ŠK Hole-
šov C 0.5 : 7.5. Výhra: Vl. Ševela, 
S. Žáček, Z. Krejcar, E. Dvořák, 
M. Novák, I. Machovský, P. Holuj. 
Remis: J. Hromada. Rusava- Sokol 
Holešov B  5.5  :  2.5. 4. kolo  ŠK 

Holešov C - Rusava 5.5 : 2.5. Vý-
hra: S. Žáček, E. Dvořák, M. Novák, 
I. Machovský. Remis: Vl. Ševela, 
J. Petřivalský, Z. Krajcar. Milovice 
- Sokol Holešov B  5 :3. 5. kolo 
Sokol Holešov B - ŠK Holešov C 
3 :5. Výhra: E. Dvořák, M Novák, 
I. Machovský, P Holuj. Remis: J. 
Petřivalský, S. Žáček. Po podzim-
ní části poskočil Š.K. Holešov „C“ 
na druhou příčku a má stále ještě 
šanci bojovat o postup do vyšší 
soutěže, naopak béčku Sokola se 
vůbec nedaří, bez bodového zisku 
uzavírá tabulku a do finálové skupi-
ny už nemá šanci postoupit.

(is)

Druhé místo ze silně
obsazeného turnaje

Otrokovice (mar) - Mladší žáci Holešova uspěli na silně obsazeném 
turnaji v Otrokovicích, který se hrál v sobotu 21. 1. Na turnaji sehráli 
pět zápasů, z čehož třikrát vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli. 
To Holešovu vyneslo krásné druhé místo se skóre 21:13. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen Karol Marek z SFK ELKO Holešov. Na 
další turnaj jedou žáci tuto sobotu do Zlína.
Celkové pořadí: 1. Spartak Myjava, 2.SFK Holešov, 3. ČSK Uher-
ský Brod, 4. Tescoma Zlín, 5. FK Bohumín, 6. SK Batov 1930.

novoroční florbalový turnaj v TyMy
Novoroční florbalový turnaj dětských amatérských týmů se konal  

dne 13. ledna v tělocvičně  SVČ, p.o. Holešov. Účastnili se ho kluci od 
10 do 15 let. Turnaj proběhl v novém roce poprvé a i přes menší počet 
účastníků byli všichni hráči nadšení a spokojení.  Účastníci získali diplomy 
a sladké odměny. Tento turnaj bude ve SVČ  Holešov probíhat pravidelně 
jedenkrát měsíčně. Zveme všechny kluky, holky a sportovní nadšence na 
další turnaj, který proběhne v sobotu 18. února od 10 hodin.

Štěpán Ševčík
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Prodej stáčeného vína 
z velkých Pavlovic
Benzina, zlínská ulice.

Prodejní doba 5 - 22 hodin

Město Holešov vyhlašuje již třetí ročník udělení Ceny města Holešova, 
kromě jiného i v oblasti sportu. Nejúspěšnější sportovci města Holešova 
mohou být navrhováni v kategoriích: sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci 
za sportovní úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, 
sportovní kolektivy a trenér či organizační pracovník. Navržení mohou být 
především sportovci, kteří působí v oddílech na území města Holešova. 
Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat kluby působící na území 
města Holešova.

Nominaci můžete poslat poštou na adresu Městský úřad Hole-
šov, 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 adre-
se 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 do 29. února.

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.

(sov)

nominujte sportovce roku

Další halový turnaj se bude konat v neděli 29. 1. 2012 
v hale 1. ZŠ v Holešově. Pořadatelé zvou všechny fanoušky.

V neděli 15. 1. se v hale 1. Základní školy v Holešově odehrály 
turnaje mladších žáků. Dopoledne se utkalo šest mužstev. Konečné 
pořadí: 1. 1. FC Viktoria Přerov, 2. FC Želatovice, 3. SFK Elko Holešov, 
4. SK Spartak Hulín, 5. FC Kralice n. H., 6. TJ Fryšták. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal Marek Karol z Holešova, nejlepším střelcem Jiří Vlček 
z Želatovic, nejlepším brankářem Radek Bartl z Přerova.

V odpoledních hodinách se na stejném místě konal další turnaj 
rovněž za účasti šesti mužstev. Vítězem se stali fotbalisté z SK HS 
Kroměříž, 2. SFK Elko Holešov, 3. FC Viktoria Otrokovice, 4. SK Louky, 
5. Sokol Poličná, 6. TJ Skaštice. Nejlepším hráčem druhého turnaje 
se stal Stanislav Úlehla z Holešova, nejlepším střelcem Erik Mlčoch 
z Kroměříže a nejlepším brankářem David Lukáš z Otrokovic. Všem 
zúčastněným děkujeme za účast a přejeme hodně sportovních úspěchů 
v jarní sezóně. 

Ladislav Linda
 trenér 

Účastníci halových turnajů mladších žáků, které 
se konaly ve sportovní hale 1. Základní školy. 
V obou případech se jich zúčastnily také fotba-
lové naděje holešovského oddílu mladších žáků 
SFK Elko Holešov.  

v hale se konaly dva fotbalové turnaje mladších žáků
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Soutěž HolešovskaSudoku
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KanaDa ve zlínské ulici a MKS Holešov.

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 23/2011, přičemž všichni poznali úryvek písně „Půlnoč-
ní“, kterou zpívá Václav Neckář (hudba: Jaroslav Švejdík, Dušan 
Neuwerth, Jan P. Muchow, 
text: Jaromír 99, doprovází 
skupina Umakart, píseň zní 
ve filmu Alois Nebel). Prvním 
vylosovaným je Luboš Kubá-
ček ze Zlína, druhou Marie Za-
chovalová z Holešova - oba si 
pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupen-
ky do kina Svět - Olze Rypkové 
z Holešova a Zdeňce Hricová ze 
Žop. Všem šťastným výhercům 
redakce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se tato pís-
nička jmenuje a kteří dva zpěváci ji zpívají...?

„Koukej, kapky se koulí, mám jich na dlani víc než ty. Jsi paní 
vod. Já ptám se tě, jsou-li, tvým dlaním mé kapky vhod. Pokud 
se deště dotýkám…“

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

akce na nejbližších 14 dnů
LEDEN 
• Do konce ledna prodloužena výstava Mar-
lene, fotografie Roberta Rohála (více na www.
artrohal.cz) - Restaurace Na Starém pivovaře
• Do konce ledna prodloužena výstava Andělé 
kolem nás, fotografie Roberta Rohála - Restau-
race V Podzámčí
• Do konce ledna prodlouženy výstavy: Doteky 
světla, fotografie a fotografika Nelly Billové 

Holešovský zámek se stává už několik let středobodem 
tancechtivých a plesajících.

a Zima v Holešově, fotografie Jana Holčáka  - 
kavárna Cinema café milk 
• Středa 25. 1. Mravenčí polepšovna, animova-
ná 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 
od 17 hod.

• Pátek 27. 1. DISCO, zámecký 
New Drive Club od 22 hod.
• Sobota 28. 1. Ples gymnázia, 
zámek, začátek v 18.30 hod.

ÚNOR
• Sobota 4. 2. Zámecký a diva-
delní ples ve stylu 60. let - ples o. 
s. Castellum, Divadla 6. května, 
s. r. o. Technické služby a Tepel-
né hospodářství, hrají Showband 
a Podjezd - zámek od 19.30 hod.
• Čtvrtek 9. 2. Beseda s Irenou 
Hejlovou - Městská knihovna 
od 17 hod.
• Sobota 11. 2. Ples 2. Základní 
školy Holešov, hrají Expo, A-Z 
Band, DJ Čapson, na programu 
předtančení a mažoretky - zámek 
od 19.30 hod.

Psychologové potvrzují, že 
pokud si chce člověk udržet celý 
den dobrou náladu, měl by obe-
jmout minimálně 8 lidí. Nebo aspoň 
jednomu člověku dát po tlamě... 
Druhá varianta je rychlejší.

RR

POBaviLO náS

Václav Neckář a skupina Umakart.

Holešovská country 
skupina TeXaS zahraje 

v sobotu 25. 2. v zámeckém 
new Drive clubu!


