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Co vy na to,
pane starosto?

HUBERTSKÁ MŠE. Součástí Mysliveckého dne v Holešově, který se konal v neděli 4. listopadu,
byla i Hubertská mše. Více fotografií na www.holesov.cz. Foto Jiří Vojáček. Podrobnosti na str. 11

Zastupitelé budou jednat
Další řádné zasedání Zastu
pitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2012
od 16 hodin ve velké zasedací

místnosti Městského úřadu Holešov.
Program zasedání si můžete
přečíst na straně 3

Na objížďce přibývá nehod
Region (frs) - Počet dopravních nehod na objízdné trase přes
Tučapy, Prusinovice a Hlinsko pod
Hostýnem se zvyšuje. Navzdory
bezpečnostním opatřením, která
zde byla v minulých týdnech přijata. V prvním listopadovém týdnu
tady například nezvládla jízdu čty-

řiačtyřicetiletá řidička a srazila se
s protijedoucím vozidlem. V neděli 11. listopadu nad ránem zase
skončil v příkopu třiadvacetiletý
řidič renaultu. Ten byl však pod
vlivem alkoholu.

Na sídlišti U Letiště začala
rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovišť
kolem panelových domů.
Proč práce začaly právě
nyní, v podzimních měsících? Co vy na to, pane
starosto?
„Zahájení prací bylo
závislé na získání potřebných finančních prostředků. Žádost o dotaci
z Programu regenerace panelových sídlišť jsme
na ministerstvo pro místní rozvoj podali již v únoru letošního roku. Z důvodu nedostatku financí
v tomto programu jsme však v prvním kole neuspěli a byli jsme vedeni jako náhradníci. Od naší
žádosti jsme však neodstoupili a 1. října nám byla
dotace skutečně přidělena. Většinu financí však
musíme podle pravidel proinvestovat ještě v letošním roce. Proto budou práce probíhat právě
v tomto ročním období. Výsledkem ovšem bude
nově vybudovaná infrastruktura v nejstarší části
sídliště U Letiště.“
Další informace na str. 3

Unikátní fotografie
Holešov (frs) - Unikátní fotografii zaniklého děkanského dvora přinesl
před časem do redakce Ladislav Linda. Určit skutečné místo, které bezmála
sto let stará fotka zachycuje, nebylo zcela jednoduché. Původně držitelé
historického unikátu předpokládali, že na fotografii je pohled od náměstí
Svaté Anny ve směru k hotelu Slavia. Správnou lokalizaci záběru provedl
historik Karel Bartošek. Podařilo se to hlavně díky věžičkám, vykukujícím
za zdí fotograficky zachyceného dvora. Z toho také odvodil místo, odkud byl
záběr pořízen - dávno zaniklý děkanský dvůr, kdysi hospodářská základna
holešovského děkanství a farnosti.
Podrobnosti na str. 9

Další informace na str. 4

Silnice opravovali najednou
Ludslavice (frs) - Všechny
tři cesty, které spojují Ludslavice s okolním světem, opravovali
v minulých dnech pracovníci dodavatelských firem najednou. Dvě
silnice tak byly uzavřeny zcela,

na zbývající řídil provoz semafor
v jednom směru. Řada řidičů si
tak kladla otázku: Nebylo možné
silnice opravovat postupně?
Podrobnosti na str. 2

O víkendu proběhl v zámeckém New Drive Clubu už 13. ročník festivalu
Bluesový podzimek. Více přinášíme na str. 18. Foto Jiří Vojáček
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Všechny cesty do Ludslavic opravovali najednou. Proč?
Ludslavice (frs) - K výraznému omezení dopravní dostupnosti
Ludslavic došlo v minulých týdnech.
Do obce vedou tři silnice a všechny
byly na přelomu října a listopadu
uzavřeny. Dvě z nich úplně a na
příjezdu ze Zahnašovic byl k dispozici jeden jízdní pruh a dopravu
tady řídil semafor. Bylo nutné opravovat všechny tři přístupové silnice
najednou? Otázku, která se přímo
nabízela, jsme položili Vojtěchu Cekotovi, mediálnímu zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).
„Na silnici mezi Ludslavicemi a Vše-

tuly je od srpna úplná uzavírka, protože se zde staví nový most. Vozovky
na zbývajících dvou silnicích, které
vedou do Ludslavic ze Zahnašovic
a Kurovic, opravuje na své náklady
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR
jako kompenzaci za jejich využívání
jako přístupových a objízdných tras
a za jejich zvýšené opotřebení při
výstavbě rychlostní komunikace
R55,“ vysvětlil Vojtěch Cekota. Dodal, že pokud by ŘSZK nesouhlasilo
s opravami uvedených silnic v tomto
termínu do konce listopadu, uvedené silnice by se už za státní peníze

ŘSD neopravily nikdy. „I když to pro
obyvatele dané lokality představuje
určité komplikace v dopravě, ŘSZK
mělo za to, že občané budou brzy
“odškodněni” za nynější nepohodlí
obnovenými povrchy těchto silnic,“
dodal Cekota.
Cesta ze Všetul do Ludslavic je
uzavřena od poloviny letošního roku

z důvodu opravy mostu. „Most zatím
nebylo možno dokončit v důsledku
majetkoprávních komplikací při převodu pozemků,“ uvedl Cekota. Jak
už Holešovsko informovalo v srpnu,
při stavebních pracích v srpnu našli
dělníci při demolici původního mostu
dělostřelecký granát sovětské výroby z druhé světové války.

Zcela uzavřená cesta do Ludslavic z Kurovic. Foto F. Sovadina

Pronájem bytů a nebytových prostorů

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 19. listopadu
od 7.30 do 14 hodin v části obce

Tučapy. V pondělí 26. listopadu
pak bude od 7.30 do 13 hodin vypnuta oblast náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově.
(eon)

Řádková inzerce
Prodám byt 3+1 v klidné lokalitě ve výborném stavu, celková
rekonstrukce v roce 2003. Tel. 602 729 515.
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Holešov (red) - Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.
informuje zájemce o pronájem městských bytů, že žádosti se podávají na
formuláři v kanceláři správy nemovitostí u Ing. Jitky Riemerové. Žádosti
jsou evidovány do konce kalendářního roku. Na další rok je nutné podat
novou žádost.
Žádosti o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou mohou
podat občané s trvalým pobytem v Holešově a místních částech, kteří dosáhli
důchodového věku nebo mají nárok na plný invalidní důchod. Žádosti jsou
evidovány bez časového omezení.
Žádosti o pronájem městských nebytových prostorů se podávají na
konkrétní nebytový prostor, nabízený k pronájmu ve vývěsce na městském
domě č. 54 na nám. Dr. E. Beneše a na internetové adrese www.thholesov.cz.
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Na sídlišti U Letiště začala rekonstrukce okolí panelových domů
Holešov (frs) - Rekonstrukce
okolí panelových domů na sídlišti
U Letiště začala v minulých dnech.
Ve východní části sídliště bude
v následujících měsících provedena oprava stávajících chodníků na
hlavních přístupech do této části.
Dojde rovněž k vybudování menší
části nových chodníků, cyklostezky, parkovacích míst a budou zde
také vysazeny nové stromy a keře.

Financování akce bude z rozhodující části provedeno z programu
regenerace panelových sídlišť, který
administruje Ministerstvo pro místní
rozvoj. „Žádost jsme podali na ministerstvo již v únoru letošního roku.
Nejprve jsme byli zařazeni jako
náhradníci. Prvního října nám však
nakonec byla dotace schválena,“
uvedl starosta města Pavel Svoboda. Projekt bude stát necelých

Program jednání zastupitelstva
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva města
Holešova, které se uskuteční
v pondělí 19. listopadu 2012
od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
Holešov. Rada města navrhla,
aby se jednání zastupitelstva
města řídilo tímto programem:
I. Zahájení II. Program jednání: 1. Schválení programu. 2. Volba
ověřovatelů zápisu. 3. Volba návrhové komise. 4. Zpráva o činnosti
orgánů města. 5. Kontrola plnění
usnesení zastupitelstva města. 6.
Změna rozpočtu města Holešova rozpočtové opatření č. 11/2012. 7.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad.
8. Závěrečný účet za rok 2012 a
návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí pro hospodaření s odpady
Bystřice p. H. 9. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č.

2/13, k.ú. Všetuly. 10. Bezúplatné
nabytí pozemku p.č. 1017/10, k.ú.
Holešov. 11. Úplatné nabytí částí
pozemků p.č. 1198 a p.č. 1204, k.ú.
Holešov. 12. Prodej městského pozemku p.č. 2990/51, k.ú. Holešov.
13. Prodej městského pozemku
p.č. 2990/52, k.ú. Holešov. 14. Zveřejnění záměru prodeje městských
pozemků p.č. 711, p.č. 712 a částí
městských pozemků p.č. 705/1
a p.č. 709/1 k.ú. Všetuly. 15. Zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku p.č. 896/4 k.ú. Holešov.
16. Zveřejnění záměru prodeje
městských pozemků p.č. 3100/75,
p.č. 3100/77, p.č. 3100/61 a části p.č. 3100/62, k.ú. Holešov.
17. Revokace usnesení - bezúplatné nabytí nemovitostí v areálu
Žopy. III. Diskuse členů zastupitelstva města. IV. Diskuse občanů
města. V. Přednesení souhrnu přijatých usnesení.

3,8 milionu korun, přičemž město
zaplatí částku zhruba 1,3 milionu.
„Podmínkou přidělení dotace
bylo poskytnutí financí pro regeneraci okolí panelových domů s minimálně 150 bytovými jednotkami. Sídliště U Letiště má celkem 18 bytových
domů, z nichž tuto podmínku splňuje
pouze pět domů, které se nacházejí
ve východní části sídliště. Projekt byl
postupně zpracován a na základě
uskutečněné ankety mezi obyvateli
dotčené části sídliště dvakrát přepracován,“ vysvětlil Ivo Michálek
z odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Holešov.
V říjnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém byla vybrána jako zhotovitel
firma Haneva s.r.o., Poděbradova
341/30, 612 00 Brno. Stavební prá-

ce byly zahájeny 7. listopadu, dokončení je plánováno do 30. června
příštího roku. Podmínky dotace určují, že většina prostředků musí být
profinancována ještě v tomto roce.
„Obyvatele sídliště včetně
jeho návštěvníků si dovolujeme
požádat o trpělivost a pochopení, neboť většina stavebních prací
bude v závislosti na zadávacích
podmínkách poskytovatele dotace
probíhat zřejmě v nevhodných klimatických podmínkách, což určitě
způsobí nepříjemnosti při užívání
a návštěvě této části sídliště. Věříme ovšem, že po dokončení stavebních prací bude tato investice přínosem pro lokalitu,“ uvedl Stanislav
Julíček, vedoucí odboru investic,
silničního hospodářství a údržby
města Holešov.

Dodavatelská firma zahájila stavební práce ve východní části
sídliště U Letiště.
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Skauti vysázeli v zámecké zahradě nové stromy
V zámeckém parku roste
od 2. listopadu dvacet jedna nových stromků. Místo tradiční pá-

teční schůzky se skautky, skauti,
světlušky i vlčata chopili rýčů, lopat
a kladiv. Pomohli tak při obnově
zeleně v zámeckém parku.
Výsadba stromů pro ně měla
i hlubší význam. První skauti se
v Česku začali scházet před sto
lety, symbolické vysazení stromů
je tak holešovskou oslavou fungování této největší mládežnické
organizace u nás. „Snad tyto břízy
a habry budou pevně stát dalších
sto let a s nimi i skautské hnutí
v Holešově,“ přejí si skauti.
Nejmladší z nich, světlušky a vlčata, své stromy dokonce
pojmenovali. V parku dnes proto roste Kulíšek nebo Skřítkův
strom. „Za celou akci patří velký dík
Ing. Pavle Pšejové z odboru životního prostředí,“ prozradili vedoucí
skautského střediska Holešov.
Tereza Šíblová

Holešovští skauti při sázení stromů v zámecké zahradě.

Na objízdné trase přes Prusinovice došlo k další nehodě
Holešov (frs) - K již páté dopravní nehodě od uzavření silnice
mezi Holešovem a Dobroticemi
došlo na objízdné trase přes Tučapy a Prusinovice. Ve středu
7. listopadu kolem dvacáté hodiny
havarovala v úseku mezi Prusinovicemi a Hlinskem pod Hostýnem
čtyřiačtyřicetiletá řidička osobního
vozidla Volvo. „Při průjezdu zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy
svým schopnostem, vlastnostem
vozidla a stavu komunikace a přejela přední částí auta do protisměru, kde se bočně střetla s jiným

vozem. Ford byl nárazem odhozen
do travnatého příkopu. Žena, která seděla na místě spolujezdce,
byla lehce zraněna. Ve fordu jel
ještě jednoroční syn. Seděl vzadu
v dětské sedačce a vyvázl bez
zranění,“ uvedla policistka Barbora Balášová. U žádného z aktérů
dopravní nehody nebylo zjištěno
požití alkoholu před jízdou. Celková škoda na vozidlech se vyšplhala
na 170 tisíc korun.
Policisté opět apelují na řidiče
jedoucí po objízdné trase z Holešova přes Tučapy a Prusinovice

Na „Grohovce“ se jí zdravě
Zdravá strava zaručuje silný
organismus odolný proti nemocem,
bystrou a jasnou mysl. Neracionální
stravování má za následek slabý
organismus snadno podléhající nemocem, s nedostatečnou obranyschopností a hlavně pomalé a těžkopádné myšlení. To všechno vědí
i v mateřince na Grohovce a proto
učí děti správně se stravovat.
Měsíc listopad je v MŠ Sluníčko již po několik let spojený právě
s ochutnávkou zdravých pokrmů,

které dětem dennodenně servírují
zdejší kuchařky. Takže ani letos nechyběla brokolicová, sýrová a mrkvová pomazánka, čočkové a rybí bifteky
a různé zeleninové a kuskusové nákypy, na kterých si „pošmákla“ více
než stovka návštěvníků.
Snaha bojovat proti obezitě dětí
je velmi důležitá. My, maminky, jsme
velmi rády, že i v předškolním zařízení, ve kterém děti tráví třetinu dne, je
vedou ke zdravému životnímu stylu.
Barbora Winklerová

Silnice na Tučapy a Prusinovice je v těchto týdnech dopravně přetížená.

do Hlinska pod Hostýnem, aby
brali v úvahu šířku vozovky a dodržovali dopravní značky. Rychlost
mezi obcemi tady byla snížena
na sedmdesát kilometrů. „Zejména dopravní policisté vykonávají
v tomto úseku zvýšený dohled
na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dbají přitom například
na dodržení hmotnostního omezení,“ uvedla policistka. Výše po-

psaná nehoda byla již pátá, která
se stala v tomto úseku od začátku
fungování objízdné trasy. V jednom případě si nehoda vyžádala
dokonce těžké zranění. „Policisté
spolupracují s Městským úřadem
Holešov a Bystřice pod Hostýnem
a společně usilují o snížení rizik
vzniku dopravních nehod na této
objízdné trase,“ dodala Barbora
Balášová.

Na objížďce jsou závory
Dobrotice (sov) - Jak už jsme
informovali v minulých číslech, na
neoficiální objízdnou trasu z Holešova přes Žopy do Dobrotic
firma Jali nainstalovala závoru
s terminálem na mince. Průjezd
je umožněn za poplatek 20 korun.
Společnosti Jali patří pozemky,
přes které objížďka vede. V prodejně Agromarket sídlící na trase

neoficiální objížďky bude možné
zakoupit si žetony v ceně 15 Kč a
na vyžádání zde řidiči obdrží také
daňový doklad. Zákazníci kamenné prodejny Agromarket také obdrží tyto žetony zdarma ke každému
nákupu. Firmy nebo organizace
si mohou pro průjezd závorami
zakoupit na základě písemné objednávky čipovou kartu.

Ukončení veřejné sbírky
na pomoc Michalkám

Měsíc listopad je v MŠ Sluníčko již po několik let spojený právě
s ochutnávkou zdravých pokrmů. Foto Bára Winklerová

4

Charita Holešov oznamuje,
že k datu 24. 10. 2012 ukončila veřejnou sbírku na pomoc Michalkám. K tomuto datu byl rovněž zrušen běžný účet u ČSOB
č. 253 581 587/0300, který byl
k účelu této veřejné sbírky zřízen.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem účastníkům koncertu,
městu Holešov, Zlínskému kraji
a všem partnerům koncertu. Každé
z Michalek byla z výtěžku koncertu
předána částka 19 700 Kč.
Děkujeme. Charita Holešov

www.holesov.cz
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Společnost ELKO EP získala ocenění Firma roku
Letošní podzim je pro Holešov z hlediska různých ocenění
úspěšný. Jak už jsme informovali
v minulém čísle, Holešov získal
cenu týdeníku Ekonom Město pro
byznys. V říjnu však byla oceněna také jedna z nejúspěšnějších
holešovských firem - společnost
ELKO EP, s.r.o. V rámci Zlínského kraje společnost získala první
místo v soutěži Firma roku, kterou
každoročně vyhlašuje deník Hospodářské noviny. „Velmi si vážím
tohoto ocenění, které je oceněním nejen mé 20leté činnosti, ale
hlavně všech zaměstnanců, kteří
se na tom podíleli. V neposlední
řadě - nebýt zákazníků, kteří oceňují nejen úroveň, ale i kvalitu našich produktů - tak tu také nejsme.
Můžete udělat sebelepší produkt,
ale když ho neprodáte, nebudete,“
sdělil k udělení ceny Jiří Konečný,
majitel a zakladatel firmy ELKO EP.
Dvacet let na trhu
Společnost ELKO EP je český
výrobce modulových elektronických
přístrojů a na poli elektroinstalací působí již 20 let. Sortiment firmy prošel dynamickým vývojem,
od prosté výroby klasických elektronických modulových přístrojů přes
vývoj a realizaci bezdrátového řešení až k sofistikovanému systému
inteligentní elektroinstalace včetně
řízení multimédií v celém domě.
Podmínky soutěže
Cena Hospodářských novin
Vodafone Firma roku 2012 je ur-

čena všem firmám v České republice, které splňují stanovené
podmínky. K těmto podmínkám například patří, že obrat společnosti
nepřesahuje hranici 1,4 mld. Kč,
účastník není v insolvenci, nemá
v evidenci daňové nedoplatky, sta-

nebo pro trestný čin proti majetku,
společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění nebo
pojistném a na penále na sociální
zabezpečení či příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

Finalisté Zlínského kraje v soutěži Firma roku:
Austin Detonator s.r.o., DuPont Moravia, spol. s r.o., ELKO
EP, s.r.o., HYDROMA, spol. s r.o., KOVAR s.r.o., KS - program,
spol. s r.o., LINGUA spol. s r.o., Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Web ineractive, s.r.o., Z STUDIO, spol. s r.o..

Krajskou Firmou roku 2012 se stala holešovská firma Elko
EP. Rozhovor s jejím majitelem Jiřím Konečným najdete
v příštím vydání.
tutární zástupce nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího,

Pořadí určuje porota
Zájemci o účast v soutěži Vodafone Firma roku 2012 odpovídají
na stručné otázky, které charakteri-

Oznámení o projednávání návrhu zadání
územního plánu Němčice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního
úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel územního plánu obce Němčice dle
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební
zákon) oznamuje projednávání návrhu zadání
územního plánu Němčice v souladu s § 20 odst.
2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst.
2) stavebního zákona.
Návrh zadání územního plánu Němčice je vystaven k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení, tj. od 30. 10. 2012 do 29. 11. 2012.
Návrh zadání územního plánu Němčice je
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště
Tovární 1407, dveře č. 309.
Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod.
nebo mimo úřední dny v Út, Čt 7.30 - 11.00,
12.00 - 15.00 hod. nebo v Pá 7.30 - 11.00,
12.00 - 13.30 hod. a na Obecním úřadě Němčice v úřední dny Po 7.30 - 16.00, St 7.30
- 17.00 a Pá 7.30 - 10.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel.
573 385 359). Do návrhu zadání lze rovněž
nahlédnout na internetových stránkách města
Holešova (www.holesov.cz v sekci Městský

úřad, Odbor územního plánování a stavebního
řádu, Územně plánovací dokumentace) a stránkách obce Němčice www.obec-nemcice.cz.
Předmětem zpracování je vyhotovení
nového územního plánu Němčice. Návrh
zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy, sousední obce, krajský úřad a obec Němčice,
pro níž se územní plán pořizuje.
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 podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Své požadavky, připomínky a podněty
zasílejte písemnou formou na adresu Městský
úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště
Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu

zují jejich firemní podnikání a také
popisují svůj podnikatelský příběh.
Nedílnou součástí hodnocení firem
je také tzv. „scóring“, který zkoumá
finanční ukazatele firem. Scóring
vypočítává specializovaný software
na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové
likvidity a celkové zadluženosti, ale
i její struktury, obrátky aktiv z tržeb,
provozní marže a produktivity práce. Firma může získat maximálně
scóring 2000 bodů. V rámci hodnocení pak mají stejnou váhu scóring
(50 %) a podnikatelské příběhy
společností (50 %). V jednotlivých
krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací
a cechů. Pro každé regionální kolo
je určeno 10 firem, které uspěly
nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů. Pořadí firem v jednotlivých
krajích pak určuje odborná porota.
Finále bude na Žofíně
Do celorepublikového finále
postupuje 14 vítězů krajských kol.
Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech
krajů se osobně prezentují před
odbornou porotou. Ve finálovém
kole záleží čistě na schopnostech
prezentujících firem, jak se firmy
orientují v konkurenčním prostředí,
jak ambiciózní a reálné jsou jejich
podnikatelské plány a jak přispívají
k rozvoji okolí. Celostátního finále,
do kterého postoupila i společnost
ELKO EP, se uskuteční 4. prosince
2012 v Praze na Žofíně.
František Sovadina

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Kraj přispěl Charitě Holešov

Charita Holešov je nestátní nezisková organizace. V praxi to znamená, že konkrétně Charitní pečovatelská služba je financována z více
zdrojů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, město Holešov,
obce mikroregionu Holešovsko a uživatelé služby). Přiznání dotace vůbec
není samozřejmé a je nenárokové.
K poskytovatelům dotace se v tomto kalendářním roce přidal
i Zlínský kraj. Jak? Stejně jako v několika předchozích letech, také letos
přispěl finančně naší organizaci formou účelové neinvestiční dotace, a to
ve výši 100 000 Kč. V době, kdy mají sociální služby obecně hluboko
do kapsy, velmi tuto finanční „náplast“ oceňuji. Děkuji jménem Charity
Holešov za poskytnutí této částky, která byla využita na podporu Charitní
pečovatelské služby.
Eva Relichová, DiS.
vedoucí CHPS

Podpora oprav oltářů
ve farním kostele pokračuje
Opravy bočních oltářů ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově se pomalu blíží ke zdárnému konci. Postupně
se podařilo opravit - zrestaurovat
štukovou výzdobu, dřevěné prvky,
sochy i oltářní obrazy - většinu bočních oltářů. V letošním roce začala
Římskokatolická farnost Holešov
za přispění Zlínského kraje restaurovat poslední oltáře v levé boční
lodi - oltář sv. Anny a oltář Zvěstování Páně. Zlínský kraj z Programu regenerace městských památkových

rezervací a městských památkových
zón v roce 2012 přispěl na jednotlivé oltáře částkou 100.000,- Kč.
Poslední oltář sv. Jana Sarkandra
(pro Holešovany nejvýznamnější) se
restauruje za přispění Ministerstva
kultury ČR z rezervy tohoto programu. Věříme, že v příštím roce zakončíme restaurování všech bočních
oltářů a v dalších letech budeme
moci přistoupit k opravě evropsky
unikátního hlavního oltáře - plastiky
Panny Marie Nanebevzaté.
Mgr. Věra Škrabalová

Mladí hasiči pouštěli draky
Holešovské děti
v pohybu počtvrté
Hýbat se je zdravé, zábavné
a užitečné - motto pohybového
programu Holešovské děti v pohybu zaznělo v letošním školním
roce poprvé v úterý 23. října 2012
v tělocvičně 3. Základní školy Holešov. Při úvodním setkání cvičilo 60
dětí ze tří tříd mateřské školy a 54
dětí z Mateřské školy Sluníčko.
Nový tým organizátorů z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov ze
třídy 2. A si na šesti stanovištích
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pro malé sportovce přichystal řadu
tradičních i nových cvičení s využitím známých i méně známých
nářadí a náčiní.
Pohybový projekt Holešovské
děti v pohybu pokračuje čtvrtým rokem na všech základních a mateřských školách a zacvičí si při něm
předškoláci z MŠ a prvňáčci ze
ZŠ. Hýbat se kdykoliv a kdekoliv je
hlavním heslem tohoto programu,
kterého se do letošního roku zú-

Holešov (sov) - V chladném
počasí se uskutečnila 28. října
letošní drakiáda mladých hasičů
na travnatém prostranství v areálu
hasičské zbrojnice. Ve vzduchu
poletovalo několik draků, z toho
jeden vlastnoručně vyrobený.
„Pro dospělé bylo v bufetu na zahřátí nachystáno svařené víno.
V sále hasičské zbrojnice pak
na nás čekala ukázka RC rally
modelů automodelářů z Holešo-

va a Zlína, několik her, podzimní
omalovánky, prezentace fotek
z tábora a film,“ uvedla vedoucí
mladých hasičů Hana Rezková.
Za účast na drakiádě děti dostaly diplomy a drobné sladkosti. „Po sedmnácté hodině velitel
jednotky sboru slavnostně zapálil
vatru u příležitosti vzniku ČSR,
a tak jsme si opekli špekáčky.
Den jsme ukončili malým ohňostrojem,“ dodala Hana Rezková.

častnilo více než 750 holešovských
dětí. Jednotlivé školy si v průběhu
školního roku několikrát vyzkoušejí
pohybové aktivity s různým nářadím a náčiním a všechny děti se

společně setkají na městském finále, které proběhne v květnu 2013.
Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka pohyb. projektu
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Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Kurovice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako pořizovatel územního plánu obce Kurovice
dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje projednávání návrhu zadání územního plánu
Kurovice v souladu s § 20 odst.
2 stavebního zákona a v souladu
s § 47 odst. 2) stavebního zákona.
Návrh zadání územního plánu Kurovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 6. 11. 2012 do 6. 12. 2012.
Návrh zadání územního plánu
Kurovice je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 309. Návštěvu lze
uskutečnit v úředních hodinách Po,
St 7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod.

anebo mimo úřední dny v Út, Čt 7-30
- 11.00, 12.00 - 15.00 hod. anebo
v Pá 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod.
a na Obecním úřadě Kurovice
v úřední dny Po, St 16.00 - 18.00
hod., nebo po předchozí telefonické
dohodě mimo úřední dny (tel. 573 350
711). Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnou na internetových stránkách
města Holešova (www.holesov.cz
v sekci Městský úřad, Odbor územního
plánování a stavebního řádu, Územně
plánovací dokumentace) a stránkách
obce Kurovice www.kurovice.cz.
Předmětem zpracování je
vyhotovení nového územního
plánu Kurovice.
Návrh zadání včetně tohoto
oznámení obdrží jednotlivě dotčené
orgány státní správy, sousední obce,
krajský úřad a obec Kurovice, pro
niž se územní plán pořizuje.
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 po-

žadavky 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 podnětům
sousedních obcí nebo připomínkám

uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží.
Své požadavky, připomínky
a podněty zasílejte písemnou formou na adresu Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Masarykova
628, pracoviště Tovární 1407, 769
17 Holešov.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 22. října 2012
Přijaté usnesení č. 250/2012 - N 2737
Rada města Holešova I rozhodla o
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Komunikace Květná
Holešov“ s uchazeči v tomto pořadí:
1. STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha, odštěpný závod Brno,
Tovární 3, 620 00 Brno, prováděcí
oblast Východ, Příluky 386, 760 01
Zlín IČ 60838744 - nabídková cena
777.216 Kč vč. DPH 2. SWIETELSKY
stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova
1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
48035599 - nabídková cena 785.100
Kč vč. DPH 3. PORR a.s., Václavské
náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, IČ
44005560 - nabídková cena 811.632
Kč vč. DPH, II pověřila starostu města
Pavla Svobodu uzavřením smlouvy
o dílo s uchazečem č. 1 společností
STRABAG, a.s. Odmítne-li vybraný
uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy řádnou součinnost v termínu do 15 dnů,
pověřila starostu města uzavřením
smlouvy s dalším uchazečem ve vybraném pořadí. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 251/2012 - N
2660 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
8. října 2012.
Přijaté usnesení č. 252/2012 - N 2735
Rada města Holešova schválila plán
inventur na rok 2012 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit,
předseda ÚIK. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 253/2012 - N
2734 Rada města Holešova I vzala
na vědomí nabídku přebytečného
dlouhodobého hmotného majetku
od příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov,
p.o., k využití v rámci hospodaření města a II schválila odprodej tohoto majetku za podmínek

stanovených ve zřizovací listině.
Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík,
ředitel p. o. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 254/2012 - N

společností VYDIS a.s., Dolní Břežany, ul. 5. května č. 16, PSČ 252
41, IČ 246 60 345, v souvislosti se
stavbou „OK Holešov, Masarykova

Usnesení z 24. mimořádné schůze
Rady města Holešova,
která se konala dne 19. října 2012
Přijaté usnesení č. 249/2012 - N 2738 Rada města Holešova I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště U
Letiště v Holešově“ o uchazečích v tomto pořadí: 1. Haneva, s.r.o.,
Poděbradova 341/30, 612 00 Brno, IČ 29291518 2. PB SCOM, s.r.o.,
Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 25397087 3. NOSTA, s.r.o.,
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 47671416, II pověřila
starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem
č. 1, společností Haneva, s.r.o. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít
smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy řádnou součinnost
v termínu do 15 dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy s
dalším uchazečem ve vybraném pořadí. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Pavel Svoboda, starosta města
Mgr. Rudolf Seifert, ověřovatel zápisu
2739 Rada města Holešova schválila
1. zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 394/2 a p.č. 406,
vše k.ú. Holešov, pro společnost Telefónica Czech Republik, a.s., Praha
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ
140 22, IČ 60193336, zastoupenou
společností VYDIS, a.s., Dolní Břežany, ul. 5. května č. 16, PSČ 252
41, IČ 246 60 345, v souvislosti se
stavbou „OK Holešov, Masarykova
628, nám. F.X. Richtra 190“ v rámci
projektu“ Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů město Holešov“. 2. uzavření smlouvy
o právu provést stavbu na pozemcích
p.č. 394/2, 405, 406, 1673, vše k.ú.
Holešov, pro společnost Telefónica Czech Republik, a.s., Praha 4,
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ
140 22, IČ 60193336, zastoupenou

628, nám. F.X. Richtra 190“ v rámci
projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů
- město Holešov“. Zodpovídá: Monika
Partyková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 255/2012 - N
2740 Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene na
části pozemku p.č. 208/1, k.ú.
Holešov, pro společnost E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400,
zastoupenou společností E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem
České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov,
nám. Svobody - kabel NN, Žůrek“.
Zodpovídá: Monika Partyková.
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 256/2012 - N 2745
Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se zveřejnění
záměru pronájmu prostor pro zámeckou restauraci. Zodpovídá: Radka
Stratilová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 257/2012 - N
2741 Rada města Holešova I vzala
na vědomí použití rozpočtovaných
finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Centrum pro seniory na
rekonstrukci prádelny. II schválila
vypsání výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce prádelny v Centru
pro seniory, p.o.“ Zodpovídá: Mgr.
Ivana Bozděchová, ředitelka CpS.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 258/2012 - N 2736
Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se schválení dílčího splátkového kalendáře
na uhrazení dlužné částky spojené
s užíváním městského bytu v roce
2011 manželům Michalu a Heleně
Gaborovým. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 259/2012 - N
2755 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci o objednávce provedení auditu vybraných
smluvních vztahů u advokátní
kanceláře JUDr. Zdeňka Hromádky. Zodpovídá: Ing. František Fuit,
tajemník městského úřadu. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 260/2012 - N 2756
Rada města Holešova schválila dočasné navýšení počtu pracovníků
Městského úřadu Holešov o 3 pracovníky s platností od 1. 11. 2012.
Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník městského úřadu. Termín:
bezodkladně.
Pavel Svoboda
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Peer program na gymnáziu ve školním roce 2012/13
Vrstevnický Peer program pokračuje na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov i v letošním školním
roce. V říjnu proběhl program ve
3. ZŠ Holešov, kde v osmých třídách dvě dvojice oktavánek realizovaly v 7. třídách projekt prevence
rizikových jevů na téma protidrogová výchova, komunikace mládeže,
šikana a kyberšikana u dětí, a tím
se uzavřel letošní ročník Peeru.
V tomto školním roce proběhne několik seminářů pro 16
žáků gymnázia - školitelů Peeru.
První z nich se konal odpoledne
2. listopadu. Ve čtyřhodinovém

bloku zážitkových aktivit se zdokonalovali „peeráci“ v komunikačních technikách, týmové spolupráci a vyzkoušeli si různé způsoby
komunikace navzájem. Program
realizovala Mgr. Saša Dobrovolná,
lektorka a konzultantka v oblasti
vzdělávání, a obsah i formu semináře ocenili žáci velmi pozitivně.
Další vzdělávací aktivity čekají na absolventy Peer programu
na jaře 2013, kdy bude i samotný
program realizován na jednotlivých
školách včetně gymnázia.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium L. Jaroše Holešov

Školitelé Peer programu se kromě jiného zdokonalovali >
v komunikačních technikách.

Holešovská expozice na Floře
Olomouc byla úspěšná
Olomouc (red) - Na populární
výstavě Flora Olomouc představili své výpěstky také zahrádkáři
z Holešova, Dobrotic, Prusinovic
a jiných obcí. Aranžmá společné
expozice připravila předsedkyně
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Holešově

Vlasta Čablová. Holešovská expozice byla vyhodnocena na celostátní výstavě jako nejlepší. Ocenění
převzal předseda oblastního sdružení J. Pecháček. Vlasta Čablová
aranžuje i výstavy pořádané v Holešově a řada návštěvníků je hodnotila jako malou Floru Olomouc.

Oznámení o projednávání návrhu
zadání Územního plánu Roštění
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako příslušný
pořizovatel územního plánu Roštění ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje
projednávání návrhu zadání Územního plánu Roštění v souladu s § 20
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 19. 10. 2012 do 19. 11. 2012.
Předmětem návrhu zadání je stanovení požadavků na zpracování
návrhu územního plánu, zejména požadavků na rozvoj obce, na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj
hodnot v území a požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření a asanace.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště
Tovární 1407, dveře č. 311 (Po, St 7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00, Út,Čt 7.30
- 11.00, 12.00 - 15.00, Pá 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod.) a na Obecním
úřadě Roštění. Do návrhu zadání lze rovněž po uvedenou dobu nahlédnout na internetových stránkách města Holešova na adrese http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/
uzemne-planovaci-dokumentace/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana.
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 podnětům
sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným 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
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Den otevřených dveří
Přílepy (red) - Základní škola v Přílepích pořádá v pátek 16. listopadu den otevřených dveří. Prohlídka celé školy se bude konat v době od 14 do 18 hodin.

Omladina pořádá ples
Žeranovice (red) - Kocůrovská omladina ze Žeranovic pořádá
maškarní ples pro dospělé. Akce se bude konat v sobotu 17. listopadu od
20 hodin v sále U Sedlářů. Vstupné s maskami je 30 korun, bez masek
pak 60 korun. Nejlepší masky budou oceněny.

Virtuální prohlídka obce
Rymice (sov) - K zajímavému zlepšení obecních internetových stránek došlo v Rymicích. V sekci fotogalerie si nyní mohou zájemci spustit
virtuální prohlídku obce. Webové stránky mají adresu www.rymice.cz.
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Unikátní fotografie ukazuje dávno zaniklý děkanský dvůr
Občas se podaří učinit, či spíše zveřejnit
velmi zajímavý objev. Redakci našeho listu
navštívil nedávno holešovský občan pan Ladislav Linda a přinesl ukázat fotografii starého
Holešova. Tato fotografie, kterou pravděpodobně vůbec poprvé zveřejňujeme, zobrazuje
již neexistující stavbu. Určit se ji podařilo díky
věžičkám, vykukujícím za zdí fotograficky zachyceného dvora - jsou to věžičky Graetzerovy,
později Kosatíkovy vily (nyní služebna Policie
ČR v Holešově). Tato lokalizace potom jednoznačně určila objekt, který je zde zachycen.
Jedná se o tzv. „děkanský dvůr“ - hospodářskou
základnu holešovského děkanství a farnosti,
která byla v minulých staletích díky rozsáhlé
pozemkové držbě jednou z nejbohatších na
Moravě (ostatně holešovskými děkany a faráři
byli často i vysoce urození šlechtici).
Tento dvůr měl podobu velkostatku. Jak je
vidět na fotografii, měl zřejmě ještě středověké
prvky. Brána s průjezdem je stejného stylu, jako

Dva fotografické pohledy na tzv. Kosatíkovu vilu, které dělí téměř sto let.
Současný záběr je pořízen z menší vzdálenosti, protože by výhledu na
věžičky bránily vzrostlé stromy.
Foto František Sovadina

byly městské brány kolem našeho
města, dvůr byl tedy částečně
opevněn. Na fotografii je zřejmé,
že děkanský dvůr disponoval
značným počtem zaměstnanců,
povozů i tažných zvířat. V barokní
době ke dvoru přibyla i okrasná
zahrada. Park byl zámeckého
stylu, jak je vidět na připojeném
výřezu mapy Stabilního katastru
z roku 1830. Sám děkanský dvůr
tam má parcelní číslo 42 a zahrada
43. V té době se dvůr nacházel na
samostatném katastrálním území
Plačkova.
Jak je ze sousedství Kosatíkovy vily zřejmé, celý tento areál se
nacházel v místě dnešního supermarketu Albert a parkovišť, která
jej obklopují. Ostatně když si někdy
uděláte do těchto míst vycházku

a budete mít trochu času, projděte
kolem nynějších kanceláří bytového družstva dozadu a dostanete
se ze zadní strany k holešovským
hřbitovům, do plochy obsazené
zahrádkami, travnatými plochami a
stromy - to jsou poslední zbytečky,
či spíše vzpomínky na onu krásnou
děkanskou zahradu.
Sama unikátní fotografie je
pořízená zřejmě někdy na konci
20. let minulého století. Dokazuje to už definitivní výzdoba právě
Kosatíkovy vily, kterou v té době
vyzdobil sgrafity a slunečními hodinami známý moravský malíř Jano
Kohler, mimo jiné autor keramických obrazů na tzv. nové křížové
cestě na sv. Hostýně.
Karel Bartošek

Mimořádná valná hromada honebního společenstva
Tučapy (red) - Honební starosta svolává mimořádnou valnou hromadu členů Honebního společenstva
Tučapy - Bořenovice, která se bude
konat dne 30. listopadu 2012 v 17
hodin v zasedací místnosti kulturního domu v Tučapích. Pořad jednání

bude následující: volba předsedy
valné hromady, zapisovatele a osob
pověřených sčítáním hlasů, schválení
jednacího řádu, zpráva výboru
o členské základně honebního
společenstva (HS), o počtu přihlá
šených členů HS, o honebních

pozemcích členů, o výměře a vyz
načení obvodu společenství honitby,
schválení změny stanov HS Tučapy
- Bořenovice, odvolání dosavadních
orgánů HS, volba honebního
starosty, místostarosty a dalších
členů honebního výboru, volba

revizní komise, schválení návrhu
HS na úpravu společenství honitby,
přenesení působnosti valné hromady
na honební výbor ve věcech způsobu
využití společenství honitby, včetně
uzavření nebo vypovězení smlouvy
o nájmu honitby.

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Zahnašovice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel územního plánu
Zahnašovice ve smyslu § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném
znění (dále jen stavební zákon)
oznamuje projednávání návrhu zadání Územního plánu Zahnašovice
v souladu s § 20 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu
30 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení, tj. od 1. 11. 2012 do
3. 12. 2012.

Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Odboru
územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov,
pracoviště Tovární 1407, dveře č.
311 (Po, St 7.30-11.00, 12.00-17.00,
Út, Čt 7.30-11.00, 12.00-15.00, Pá
7.30-11.00,12.00-13.30 hod.) a na
Obecním úřadě Zahnašovice. Návrh zadání je po uvedenou dobu
zveřejněn na internetových stránkách města Holešova na adrese
http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana.
Předmětem návrhu zadání
je stanovení požadavků na zpracování návrhu územního plánu,

zejména požadavků na rozvoj
obce, na plošné a prostorové
uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, na řešení veřejné
infrastruktury, na ochranu a rozvoj hodnot v území a požadavků
na veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření
a asanace.
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 podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným 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
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Na léto 2013 chystáme koncertní turné po Americe,
říká sbormistryně Lenka Polášková
Letošní rok byl pro holešovský
pěvecký sbor Moravské děti opět
velice úspěšný. Soubor se vrátil
ze Španělska se zlatými vavříny,
což ostatně připomněl i na nedávném koncertě ve velkém sále
holešovského zámku. Právě na
tomto koncertě zavzpomínal na
španělský úspěch, přičemž došlo
i na krátký dokument, který byl na
festivalu pořízen. O dalších plánech je i následující rozhovor, který
Holešovsku poskytla sbormistryně
Lenka Polášková.

rozhovor
Jak hodnotíte atmosféru
koncertu, který se uskutečnil
nedávno v Holešově?
Atmosféra na nedělním koncertě byla úžasná. Myslím, že jsme
si tento koncert užívali z obou stran.
Posluchači měli skvělou možnost
seznámit se s naší prázdninovou
cestou do Španělska a my, zpěváci, zavzpomínat na náš „slavný
červenec“. Vždycky se také výborně zpívá před plným sálem, což
v neděli byl.
Do konce roku budete mít
ještě několik koncertů a vystoupení. Kde všude to bude?
Teď máme velmi náročné
období, adventní a vánoční doba

jsou pro nás „žně“. Máte možnost
nás slyšet 9., 15. a 19. prosince
se zlínskou filharmonií v Kongresovém centru, vždy s jiným programem. A 21. prosince budeme
mít společný koncert s populárním
zpěvákem Petrem Bende na zámku Nový Světlov a samozřejmě
- 26. prosince náš tradiční vánoční
koncert v holešovském kostele.
Nové cédéčko náhodou nemáte v plánu?
Připravujeme také nové profilové CD, které by mělo nabídnout
tvorbu českých autorů. Zbývá dotočit 15 minut, tak snad se nám to
hned v lednu podaří...
Máte za sebou sérii festivalových úspěchů. Kam se chystáte v nejbližší době?
Plány do budoucna jsou veliké… V září přišla do sboru spousta
šikovných nových zpěváků, takže
nás čeká jen práce, práce a práce... Na léto chystáme koncertní
turné po Americe a příští rok nás
čeká sborová olympiáda v Litvě.
Ale to je ještě daleko.
Jak často zkoušíte, jak často se scházíte?
Zkoušíme celosborově jednou týdně, a to v pátek od 15 do 17
hodin, dělené zkoušky má každý
hlas jednou za měsíc pod vedením

Sbormistryně Lenka Polášková se „svým“ sborem.
paní učitelky. Gabriely Kovářové,
která mně tímto moc pomáhá.
Kolik členů respektive členek má váš sbor? Jsou to vesměs dívky?
Pěvecký sbor má momentálně skoro padesát členů, rekordní
počet - a samé baby! Ne že bychom o chlapce nestály, ale přece jen mají ke sborovému umění
trošku dál. Ale velkou roli hraje,
myslím, také ostych přijít mezi tolik
děvčat.
Máte nějaký sen, který byste se sborem ráda realizovala?
No tu Ameriku... Moje přání je mít
pořád tak skvělou partu holek,
klidně i kluků - prostě mít kolem
sebe lidi, které baví sborový zpěv
a kteří se i v dnešní době věnují
tak krásnému, náročnému koníčku.
Ptal se Robert Rohál
Foto autor a Jiří Vojáček

Část pěveckého sboru
Moravské děti.

1. Základní škola
v Holešově Vás srdečně
zve na
výstavu prací žáků

JOSEF LADA
OČIMA DĚTÍ
Návštěva výstavy, která trvá
do 31. listopadu, je možná
po dohodě v kanceláři školy.
Tel. 573 312 080, 736 772 612.
Otevřeno: pondělí - pátek
od 9 do 11 hodin
a od 13 do 15 hodin.
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Hubertský den v Holešově
V neděli 4. listopadu se podařilo uspořádat
mimořádně úspěšné setkání myslivců a přátel
myslivosti a přírody. Myslivecká sdružení Doubrava Zahnašovice, Háje Tučapy - Bořenovice,
Horní Rovně Přílepy, Hradisko Dobrotice - Žopy,
Olší Rymice a Martinice - Horní Lapač ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holešov
a s občanským sdružením Holešovští trubači
uspořádala Hubertský den v Holešově. Záštitu
nad celou akcí převzal hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák a finančně podpořil
Zlínský kraj, město Holešov, Pila Totek-Javora,
manželé Fuitovi, TOSTA, Truhlářství Stískal,
spol. s r. o. a HYDROPOL ČR, spol. s r. o.
Protože stěžejní událostí tohoto setkání
byla troubená a zpívaná Hubertská mše sv.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově, už několik dní předem sváželi
myslivci na faru chvojí, lesní plody, myslivecké
potřeby, zelené stuhy, podzimní květy a další
předměty na výzdobu kostela. Té se ujaly I. Slovenčíková,V. Totková a L. Javorová a výsledek
byl přímo ohromující - celý velký prostor kostela
byl velkoryse vyzdoben v mysliveckém duchu,

centrem této výzdoby byla reprodukce obrazu
ak. mal. V. Nasvětila zpodobňující setkání sv.
Huberta s jelenem - hlavní motiv hubertské
legendy. Ostatně tato legenda vlastně rámovala celé setkání - sv. Hubert, původně bohatý
franský velmož v 7. století a později biskup

v Lutychu, je (společně se sv. Eustachem)
patronem myslivců
a lesníků a jeho odkaz je dodnes pro
všechny milovníky
přírody a myslivce
živý - všechny záliby,
nejen myslivost, by se
měly pěstovat nejen
pro ono vzrušení či
zábavu, které přinášejí, ale měli bychom
v nich hledat něco
vyššího, něco duchovnějšího - ať je to Bůh,
či velebnost přírody.
Už od devíti hodin ráno vytrubovali
Holešovští trubači se
svými hosty na náměstí Dr. E. Beneše
veselé lovecké skladby, a suplovali tak jakýsi
budíček pro obyvatele Holešova. A v tu dobu
se už před vchodem
do farního kostela
shromažďovali myslivci ze sdružení
kolem našeho města. Tentokrát neměli
pušky, ale slavnostní uniformy a pomalu se řadili do průvodu, v jehož čele byl
nesen prapor města
Holešova a hlava
jelena - desateráka
na nosítkách vystlaných chvojím. Spolu
s myslivci šel v průvodu také představitel Zlínského kraje
Ing. L. Urban, místostarostové města
Holešova Bc. J.
Chmelař a Mgr. R.
Seifert a starostové
okolních obcí. Několik myslivců - sokolníků neslo dravé ptáky - káňata, sokoly a poštolky.
Ihned po příchodu tohoto průvodu do zcela zaplněného kostela začala slavnostní Hubertská
mše, kterou sloužil holešovský děkan P. Mgr. J.
Walczak v zeleném ornátu. Ve svém kázání se
věnoval rovněž svatohubertské legendě, odkazu sv. Huberta dnešním myslivcům a lesníkům
a prospěšné činnosti
myslivců při ochraně přírody. Zástupci
jednotlivých mysliveckých sdružení
potom přinesli k oltáři
dary - zajíce, párek
bažantů, kachen,
košík lesních plodů,
košík ovoce a sazenici stromku, aby tak
obrazně představili
svou činnost - péči
o zvěř, spojenou
sice i s jejím lovem,
ale především s její
ochranou, krmením
a vytvářením vhodného prostředí pro
ni, péči o přírodu,
o optimální biotopy
pro život zvěře.

Nádherně na všechny účastníky působila
hudba - skvělá Hubertská mše B dur od P. Vacka a J. Selementa zazněla ve vynikajícím pěveckém provedení Holešovského chrámového
sboru a z lesnic Holešovských trubačů a jejich
hostů. Součástí setkání v kostele bylo také
požehnání knížky holešovského myslivce, spisovatele J. Hlaváče, jejíž výtisk spolu s mysliveckými potřebami si mohl každý zakoupit
ve stánku před farní budovou.
Trubači po skončení mše ještě dlouho
vytrubovali před kostelem, zatímco dospělí
i děti si pochutnávali na menším občerstvení
podávaném jako dárek mysliveckých sdružení
a holešovské farnosti a prohlíželi si nádherné živé dravce. Myslivci s rodinami a hosté
se potom přesunuli na posezení do internátu
policejní školy, kde ještě dlouho do odpoledne
vytrubovali Holešovští trubači, předváděli hudební pořad honu dle prof. Dyka, vyprávěly se
historky z mysliveckého života a došlo i na mysliveckou latinu.
Chceme poděkovat všem, kteří se na přípravě této skvělé akce podíleli, kteří ji pomohli
finančními příspěvky zabezpečit, a i těm, kteří
se jí v tak hojném počtu zúčastnili. Po skoro
sto letech se zase do Holešova vrátila krásná
tradice Hubertských mší. Takže příští rok na
shledanou!
KB
Foto Jiří Vojáček
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
listopad 2012

200,- (malý sál)

K tanci a poslechu hrají - Showband Pavla Březiny (Velký sál), Oldies diskotéka J. Čápka (Balkónový
sál). Součástí plesu je taneční vystoupení, tombola a ochutnávka vín.
Předprodej v kanceláři školy tel.: 573 312 080.
vstupné: 290,- a 450,-

22. listopadu • 19.30 • Zámek - velký sál

Bratři Ebenové zahrají skladby z jejich posledního alba a zcela jistě přijde i na jejich největší hity.

ZA CIZÍ HŘÍCHY

Hrdinové si klestí cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst. V civilizovaném světě je jejich
jedinou nadějí na cestě domů kočovný cirkus…
Přístupný, animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 95 min.

MÉĎA

Plyšový medvěd je skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza.
Jenže plyšák mluví, chlastá, užívá drogy a vaše holka toho má dost.
Přístupný od 15 let. Komedie, USA, Bontonfilm, 106 min.

4. PODZIMNÍ PLES 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLEŠOV vstupné: 250,- (velký sál)

KONCERT - BRATŘI EBENOVÉ - CHLEBÍČKY

16. prosince • 15.30 a 17.30 • Kino SVĚT

18. prosince • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT

KULTURNÍ AKCE
17. listopadu • 20.00 • Zámek

MADAGASKAR 3

vstupné: 25,-

27. listopadu • Městská knihovna Holešov

Literárně-hudební podvečer ke 150. výročí narození valašského autora historických románů. Účinkuje Malé divadlo Měk Holešov a hudební soubor Corda Magico.

SOBÍK NIKO

19. prosince •17.30 • Kino SVĚT

O Vánocích se všechna přání vyplní. Animovaný film o malém sobíkovi Nikovi.
Přístupný, animovaný - dobrodružný, Hollywood, FIN/DNK/DEU/IRL, 80 min.

KONCERT - BIG BAND

vstupné: 90,-/zlevněné: 70,-

20. prosince • 20.00 • Kino SVĚT

Účinkují: kapelník Josef Hájek, sólisté: Petra Kuciánová, Iva Svobodová, Josef Vaverka a žáci ZUŠ
Holešov.

POSTRADATELNÍ 2

21. prosince • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT

Největší akční hrdinové světa se vracejí do kin.
Přístupný od 15 let. Akční – dobrodružný, USA, Bontonfilm, 103 min.

Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY
BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA

vstup: volný

29. října - 8. listopadu • Městská knihovna Holešov

Unikátní putovní výstava o nejčtenější, nejprodávanější a nejrozšířenější knize na světě.

KINO SVĚT
DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU

vstupné: 65,-

13. listopadu • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT

Vrací se oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, tygra
Diega a krysoveverčáka Scratta, aby prožili napínavé dobrodružství.
Přístupný, animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 94 min.

ÚTĚK Z MS - 1

vstupné: 75,-

24. listopadu • 17.30 a 19.30 • Kino SVĚT

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší jsou drženi na místě, odkud není
úniku. Mimo Zemi uprostřed hlubokého vesmíru. Brilantní akční sci-fi příběh s velkou dávkou napětí
a humoru.
Přístupný od 15 let, akční - sci-fi - thriller, Francie, BIOSCOP, 95 min.

GNOMEO A JULIE

vstupné: 50,-

28. listopadu • 13.15 a 17.30 • Kino SVĚT

Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr.
Přístupný, animovaná komedie, USA - HOLLYWOOD, 84 min.

PŘIPRAVUJEME
VÁNOČNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
1. prosince od 7.00 • náměstí Dr. E. Beneše

Začátek programu v 10.00 - dětský folklorní soubor Zrníčko, Banana Vox, Dramatický kroužek, Holešovští trubači. 16.00 - Dechová hudba Žopanka. 16.30 - Banana Vox. 17.00 - Rozsvícení vánočního
stromu.

O ČERVENÉ KARKULCE

vstupné: 60,-/zlevněné: 40,-

9. prosince • 15.00 • Kino SVĚT

Dramatizace známé pohádky. Účinkuje Divadlo Duha Polná.

TANEČNÍ PLES

14. prosince • Zámek Holešov

K tanci i poslechu hraje hudební skupina QUATRO Zlín.

vstupné: 120,-

MUSICA Holešov a MKS Holešov
pořádá
XIII. Bluesový podzimek Holešov pokračuje poctou Jimi Hendrixovi
s kapelou Dani Robinson Czech Experience Band 15. 12. 2012.
Náhradní termín koncertu hlavního protagonisty hendrixovské vzpomínky, amerického kytaristy a zpěváka Daniho Robinsona, se uskuteční
15. 12. 2012 ve 20 hod. v New Drive Clubu (zámek Holešov).
Držitelé vstupenek z Bluesového podzimku 10. 11. 2012 mají 50%
slevu na vstupné. Předprodej vstupenek - Městské informační centrum
- tel. 571 160 890.
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Fotografka Nelly Billová vystavuje v holešovské kavárně Cinema
Až do konce letošního roku bude v holešovské kavárně Cinema k vidění výstava
fotografií a foto grafiky Nelly Billové. Slavnostní
vernisáž, na které zahrál i komorní soubor
Corda Magico, proběhla v pátek 2. listopadu,
potěšila všechny, kteří dorazili a nechali se
okouzlit poetickými snímky Nelly Billové.
Holešovská fotografka, která je navíc
i „šéfovou“ souboru Corda Magico, představuje
v Cinemě především novou tvorbu. Je to tedy
premiéra. A samozřejmě převládají fotografie
s přírodními nebo hudebními motivy, k nimž má
talentovaná fotografka nejblíž.
„Výstavu jsem postavila na fotografiích
a kolážích z mé celoroční tvorby. V kolážích se
odráží především přírodní, ale i hudební temati-

V pavučinkách.
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ka, jak jinak. Fotografie
vznikly na mých cestách, které absolvuji
především během
prázdnin už řadu let
po Švýcarsku. Největší
inspirací je pro mě každopádně příroda, kde
i ráda relaxuji. Stačí
se dívat kolem sebe,“
uzavírá Nelly Billová.
Robert Rohál
Nelly Billová s členkami souboru
Corda Magico. >

Labutí země.
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Kapela by si ráda konečně zahrála na nějakém jazzovém festivalu,
říká šéf holešovského Big Bandu Josef Hájek
Koncem roku si opět přijdou na své příznivci holešovského Big Bandu. Kapela, kterou řídí
už řadu let Josef Hájek, zahraje i letos v sále
kina Svět. I tentokrát bude na programu swingová a jazzová muzika stejně jako jeden hvězdný
host. Nejen o připravovaném koncertě, ale třeba
také o minulém období stejně jako o dalších
plánech jsem si povídal přímo s kapelníkem
Pepou Hájkem.

A co jazzová zpěvačka Helena Blehárová,
o kterou jsi velice usiloval?
Helena Blehárová se - podle svých vlastních slov - necítí na spolupráci s Big Bandem.
Je to pro ni náročné vzhledem ke zdravotním
potížím, které má.
Kde všude jste letos hráli?
Kapela měla letos velmi chudou sezónu.
V Holešově to byl koncert s Peterem Lipou
a v zámecké zahradě pro firmu ELKO. V Kroměříži na Bajdě proběhl koncert věnovaný
Gershwinovi a pak jsme ještě měli promenádní
koncert v Luhačovicích. Teď nás čeká - letos
popáté - tradiční benefiční koncert ve Chvalčově, který odehrajeme pro tamní DZP Javorník, a výše zmiňovaný prosincový koncert
v Holešově.

ROZHOVOR

Petra Kuciánová.

Když se do toho kapela opře…

Kolik členů má orchestr a jak často
zkoušíte?
Kapela se stabilizovala na obsazení klasického Big Bandu, to znamená pět saxofonů,
4 trubky, 4 trombony, piano, basa a bicí. Vystupují s námi dvě zpěvačky a zpěvák. To je
celkem 19 členů. A zkoušíme dost sporadicky.
Před koncertem je to obvykle několik zkoušek
v intervalu čtrnácti dní. Většina členů má aktivity ještě
jinde, takže na zkoušení
s kapelou, která vystoupí
šestkrát do roka, mnoho
chuti nezbývá. Také nás
někteří dlouhodobí členové
opustili, takže jsme museli
za ně najít náhrady a znovu
cvičit repertoár už dávno
nacvičený.
Co má holešovský
Big Band dále v plánu?
Čeho byste chtěli ještě
dosáhnout?
Máme nacvičených
několik vyloženě jazzových
titulů a navíc teď máme
i dobré sólisty. Kapela by
si ráda konečně zahrála

Iva Svobodová a Josef Hájek.
na nějakém jazzovém festivalu. Snad by také
mohlo kapele vyjít vstříc holešovské Městské
kulturní středisko a vrátit se k pořádání Jaz
zových pódií, která předcházela Bluesovému
podzimku. Jako domácí a pořádající kapela
bychom mohli vždy zahajovat - a hned by bylo
zase pro nás jedno vystoupení na prestižní akci
s možností konfrontace s dalšími kapelami.
Ptal se Robert Rohál
Foto autor a archiv redakce

Josef „Bažík“ Pavelka.

Zazní na koncertě i nějaké nové věci,
které jste nacvičili?
Letošní předvánoční koncert bude trochu
jiný než ty minulé. Starších skladeb bude zařazeno minimum, polovinu repertoáru zabere
recitál trombonisty Josefa „Bažíka“ Pavelky, sólisty orchestru Felixe Slováčka. Tento výjimečný
muzikant bude zpívat a hrát známé skladby
dle svého výběru a ve vlastních úpravách.
Dále v programu vystoupí v sólové skladbě
pro klarinet vnuk našeho saxofonisty Karla
Loučky - Jirka Loučka (nejmladší), a také dva
žáci našeho bubeníka Víti Krejčiříka.
Kdo tedy na koncertu všechno zazpívá?
Zpívat bude tedy Bažík a obě kmenové
zpěvačky - Petra Kuciánová a Iva Svobodová.
Bažík je skvělý muzikant. Pamatuji si
ho ještě z doby, kdy hrál v kapele Strýci,
která doprovázela Helenu Vondráčkovou.

Big Band Holešov v plné kráse na jevišti holešovského kina Svět.
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Thesaurus Hollesoviensis a kronika smutného času - 18. díl
Když jsme zvažovali, který
sbírkový předmět vybrat pro další
díl představení pokladů Městského
muzea a galerie v Holešově, napadla nás relativně nová akvizice,
kterou do muzea v roce 2008 darovala paní Eva Dohnalíková z Hulína. Je jí krásné bibliofilské vydání
Kroniky holešovské z roku 1967.
Splňuje totiž hned několik aspektů, na kterých si můžeme ilustrovat, jak musí muzeolog přemýšlet

v Brně. Díky holešovské rodačce
a historičce doc. PhDr. Vlastě Fialové, která edici pamětí připravila,
byla vydána i knižně. Poprvé to
bylo v roce 1940 pod názvem “Kronika holešovská 1615-1645”. Doc.
Vlasta Fialová (* 5 . června 1896,

seriál
o potenciálních muzejních sbírkových předmětech a hodnotách,
které skrývají. U tohoto předmětu
bylo hned několik důvodů, proč
byl vybrán, aby se stal součástí
sbírek. Za prvé se jedná o vzácné
vydání knihy s velkým podílem ruční umělecko-řemeslné práce. To
by ovšem samo o sobě nebylo
důvodem akvizice. Za druhé se do
této knihy otiskla práce hned několika výjimečných osobností více
či méně spjatých s Holešovem.
Za třetí se jedná o odbornou edici
vzácného novověkého pramene,
který se týkal právě našeho města.
Malou knížečku psaných pamětí, do nichž si neznámý holešovský občan a písmák zaznamenával události týkající se jeho města
a okolí z průběhu let 1615 až 1645,
opatruje Moravský zemský archiv

Holešov - † 6. února 1972, Brno)
ji opatřila úvodem, odborným komentářem a poznámkami. Úvodní
portrét písmáka holešovského, která již tehdy zdobila obálku, vytvořil Karel Svolinský. Kronika, která
popisuje těžké a tragické události
třicetileté války na Holešovsku,
souzněla v roce svého prvního
vydání s atmosférou okupovaného a porobeného národa. Měla
proto velký ohlas. Výtisk proved-

la knihtiskárna Františka Bartoše
v Přerově nákladem holešovského
knihkupce Františka Stelziga (* 15.
května 1903, Holešov - † 11. července 1988, Holešov). Fr. Stelzig
byl výraznou osobností holešovské kultury a vlastivědy. Společně
se svým otcem vytvořil ze svého
knihkupectví na Palackého třídě
v Holešově přirozeně živé centrum
informací o současné kultuře. Jeho
láska ke knihám u něho souvisela
i s jeho hlubokým vztahem k výtvarnému umění a mnozí umělci
patřili mezi jeho přátele a známé
(Ondrúšek, Kobzáň, Schneiderková a další). Věnoval se vlastivědě,
folkloru, etnografii, archeologii,
numismatice.
Druhé doplněné vydání vydal
Městský národní výbor a Okresní
archív v Holešově v roce 1967.
Vytiskla jej Grafia v Brně. Vedle nákladu běžných výtisků vyšlo
i několik exkluzivních vydání (jejich
přesný počet zatím neznáme). Kniha je uložena na modré sametové
výstelce v uzavíratelné kazetě vázané přírodní vepřovici. Na horním
víku je do kůže vytepán znak města. Samotný tisk knihy je na ručním
papíře v červeném obalu. Ke knize
je připojen i otisk Velké pečeti města z roku 1686 umístěný ve dřevěné kapsli. S akvizicí byly spojeny
i další vzácné památky, např. dopisy a doklady potvrzující vydání
této knihy a také tiskařský štoček

s předlohou kresby písmáka
od Karla Svolinského (*14. ledna 1896, Svatý Kopeček u Olomouce - †16. září 1986, Praha).
Tohoto malíře, grafika a ilustrátora
zná široká veřejnost pravděpodobně pouze jako tvůrce výzdoby
olomouckého orloje, což je pochopitelně škoda. Jeho dílo je mnohem
zajímavější.
Posledním důvodem představení této knihy je také to, že Kronika holešovská má i přes své stáří
sílu živého a poutavého vyprávění.
Vytváří tak most mezi minulostí
a naší současností.
Za Městské muzeum a galerii
v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Vzpomínka na Čeňka Kramoliše
Čeněk Kramoliš se narodil
7. prosince 1862 v Rožnově pod
Radhoštěm. Po nižším gymnáziu
ve Valašském Meziříčí vystudoval učitelský ústav v Příboře. Po
skončení studií působil jako učitel
na Vyškovsku a Bučovicku, v roce
1908 byl jmenován školním inspektorem. Patřil k vedoucím regionálním pracovníkům Valašska.
Prostudoval a uspořádal
rožnovský archiv. V roce 1938 při
poslechu zpráv o mnichovské ka-
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pitulaci částečně ohluchl a oslepl,
ale ani tento handicap ho neodradil od jeho práce. Je autorem
knih povídek, historických románů
a obrázků i pedagogických pojednání. Věnoval se i národopisu
a sbírání lidové slovesnosti. Náměty pro svou tvorbu čerpal z rodného
kraje - Valašska. Realisticky popisuje rázovitost života Valašska,
jak ho poznal v době svého mládí.
V mnoha pracích navazuje na zápisky svého strýce Josefa Luciana

Ondřeje Kramoliše, slavného rožnovského kronikáře a sběratele
lidových pohádek.
V roce 1894 Čeněk Kramoliš debutoval knižně historickým

Profil
románem „Bratři Doliňáci“, který
je obrazem valašských rebelií na
panských hamrech v Zubří. Také
další práce autora se tematicky vážou k dobám protifeudálních
povstání. Patří k nim „Valašská vojna“ (1929), „Vězením
a vyhnanstvím“ (1932) a „Za
bouře a blesku“ (1931). Pro
Moravskou vlastivědu napsal
„Bučovský okres“ (1900)
a „Rožnovský okres“ (1907).
Je znám také prózami, v nichž zachycuje velmi
těžký život valašského lidu.
V poválečném období se věnuje především historickým
románům z českých dějin.
V roce 1947 vyšlo jeho nejrozsáhlejší dílo „Z pěti století“, které obsahuje výbor
čtrnácti historických obrazů
z dějin moravského Valašska od začátku 15. století do
poloviny 19. století. V roce
1947 vyšly ještě dvě historické črty o hradu Helfštýnu,

které jsou známé pod názvem Dějepisné čtyřlístky.
Na Holešovsku se odehrává
historický románek „Za cizí hříchy:
román a historický i kulturní obraz z
počátku 18. století na základě dějepisných pramenů“ (1936), jehož
děj se odehrává na holešovském
zámku a jeho okolí za posledního
Rottala Františka Antonína.
Čeněk Kramoliš zemřel 16.
června 1949 v Brně. Je pohřben na
Valašském Slavíně ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
JŠ

Čeněk Kramoliš.
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 3. díl
Období těsně po převzetí holešovského a bystřického panství (1717) bylo v životě
Františka Antonína z Rottalu nejrušnější - svatba, narození dětí, získání povolení a zahájení
dokončovacích prací na holešovském zámku
a spousta dalších, až horečných aktivit musela
naplňovat každou vteřinu jeho života. V roce
1721 se pustil do nejvýznamnějšího stavebního
díla svého života - výstavby poutního chrámu
na vrcholu hory Hostýn. O Hostýn se zajímali
Rottalové od počátku svého působení v našich
končinách. Tento jejich zájem měl zřejmě hned

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
několik rovin - patronka Hostýna, Panna Maria,
byla zejména v polovině 17. století významným
symbolem protireformace. Vždyť předbělohorský majitel bystřického panství, Václav Bítovský
z Bítova, nechal jako nadšený luterán původní
obraz Panny Marie Hostýnské - Ochranitelky
z kaple na vrcholu hory odstranit. Jan z Rottalu,
který získal bystřické panství třicet let po Václavu z Bítova, na tento symbolický tah Bítovského reagoval rovněž symbolicky - jeho druhá
manželka Anna Marie, rozená ze Šternberka,
věnovala v roce 1655 hostýnské kapli nový
nádherný obraz, tentokrát Panny Marie Vítězné
s dítětem od Bedřicha Eisensteina. Třicetiletá
válka teprve nedávno skončila, okolní Valaši byli
stále nepokojní a tajně se scházeli k protestantským bohoslužbám, a tak jako symbol vítězství
katolického náboženství byl pořízen obraz,
v jehož spodní části je ve stříbrném plechu
poprvé zachycen výjev porážky Tatarů na Hostýně (tento obraz je nyní umístěn ve farním
kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kam
byl přenesen po uzavření hostýnského chrámu
císařem Josefem II. v roce 1787). Legenda
o tatarském vpádu a jeho porážce přičiněním
katolické Panny Marie dostala v této době jiný
náboj - zatímco do té doby byla v hostýnské
legendě akcentována ochranitelská role Panny
Marie, nyní se zásadně vyzdvihla vojenská
porážka Tatarů. Jan z Rottalu v roce 1658
nechal přestavět a podstatně rozšířit starou
hostýnskou kapli (na místě současného kostela)
a později k ní přistavět dvě vedlejší, samostatné
kaple - ta nalevo od chrámu se dodnes jako
kaple sv. Jana Sarkandra zachovala v původní
architektonické podobě. Za Jana z Rottalu byla
ovšem zasvěcena sv. Jiljí - štýrskému světci,
jehož oblibu si Rottalové přivezli ze své původní
vlasti. Jan z Rottalu nechal rovněž upravit svatohostýnský pramen do podoby umělé jeskyně
s kašnou (sice stále zachované, ale nepřístupné
- jsou uzavřeny železnými vraty u venkovního
prameniště pod vrcholem hory).
Další generace Rottalů byly už zjevně
zcela upřímně a hluboce zbožné - následující
Rottalové byli zapálenými katolíky bez zištných
politických a hospodářských úmyslů, jako měl
zřejmě Jan z Rottalu. A jejich hluboké víře odpovídala atmosféra Hostýna jako vznikajícího
poutního místa, které každoročně lákalo stále
větší davy nadšených a zapálených poutníků.
Otec Františka Antonína, Jan Zikmund z Rottalu, nechává v roce 1700 postavit nad pramenem
tzv. Vodní kapli, dodnes zachovanou v původní
podobě.
František Antonín na dílo svého otce navazuje. Velkoryse vnáší do rottalovského přístupu
k Hostýnu další rovinu - jeho záměr vybudování
velkolepého chrámu, korunujícího tuto posvátnou horu, viditelného z celé střední Moravy,

jaksi potvrzuje výsadní roli Rottalů v tomto kraji - Hostýn se stává
symbolem rottalovského dominia,
symbolem celoživotní snahy Františka Antonína vytvořit pod Hostýnem obrovské panství jeho rodu,
obsáhnout celý ten bohatý a úrodný
kraj, posílit a zdůraznit jeho katolické
vyznání a svěřit jej pod ochranu patronky Hostýna a celé Moravy. Opět
se poněkud posunuje role Panny
Marie - oltářním obrazem samozřejmě zůstává nyní už obecně uctívaný obraz Panny Marie Vítězné, ale
chrám má být zasvěcen Nanebevzetí
Panny Marie, tedy poněkud je potlačen onen agresivní záměr Jana
z Rottalu.
František Antonín si vybírá
za architekta tohoto velkolepého díla Ignáce
Ciraniho, italského dvorního architekta olomou
ckých biskupů, působícího v Kroměříži. Je to
šťastná volba - architekt zpracovává mimořádně
působivé řešení monumentální centrální stavby
elipsovitého půdorysu se dvěma mohutnými
věžemi, přímo zosobnění vrcholně barokního
vzepětí. Dodnes tato stavba působí nezapomenutelným dojmem jak při pohledu z dálky,
z hanácké nížiny, tak i zblízka z jakéhokoliv
místa Hostýna. Provedením stavby potom pověřuje mladého Tomáše Šturma, všestranného
umělce - stavitele, architekta, malíře a sochaře.
Přitom je zajímavé, že zatímco u dvou dalších
velkých církevních staveb (kostelů v Bystřici
pod Hostýnem a v Mysločovicích) nechává
František Antonín Tomáše Šturma vypracovat
i architektonický návrh, u chrámu na Hostýně
zadává tuto zakázku evropsky významnému
architektovi - a je to dobře. Šturm je dobrý
architekt, staví poctivé, ale velmi konzervativní,
střízlivé až strohé stavby a Hostýn potřebuje
rozmáchlost a velkorysost italského architekta
- jen tak ovládne celou krajinu pod sebou.
Stavba je od počátku na hranici tehdejších
technických možností. Na Hostýn neexistovala
pořádná cesta, takže materiál se tam musel dopravovat prakticky na zádech dělníků a věřících.
Kruté přírodní podmínky, časté mlhy, vichřice
a vánice, dlouho trvající mrazy, vysoké závěje
a nízké teploty ztěžovaly postup jakýchkoliv
prací. Přitom právě kvůli těmto povětrnostním
podmínkám musela být stavba provedena podstatně poctivěji a trvanlivěji, než bylo běžné
- a ostatně se tato poctivost potvrdila během
skoro stoletého uzavření chrámu - i když přišel
o střechu, jeho klenba byla tak odolná, že
vydržela odolávat místnímu počasí bez poškození. Technické problémy sice nepoznamenaly
kvalitu stavby, ale velmi ji prodloužily - chrám

Rottalovský palác ve Vídni.

Hostýnský chrám.
na Hostýně byl dokončen až v roce1748, tedy
27 let od zahájení stavby.
Ale František Antonín se nevěnoval jen stavební činnosti. Už v roce 1719 přijímá úřednické
místo krajského hejtmana v kraji hradišťském.
Pro velmože jeho postavení by měl být úřad
krajského hejtmana spíše odrazištěm k dalším
vysokým úřadům zemským či dokonce císařským. Krajskými hejtmany byli většinou nižší
šlechtici, kteří se v tomto postavení úspěšně
realizovali. A po třech letech František Antonín
z Rottalu na své úřednické postavení rezignuje
- zde se jen můžeme domnívat, že byl natolik
pohlcen starostmi a povinnostmi při správě majetku, při své rozsáhlé stavební činnosti i při péči
o rodinu, že si vybral raději život venkovského
šlechtice a na aktivní úřednickou kariéru, která
samozřejmě zabírala spoustu času a znamenala
časté odloučení od rodiny, rezignoval.
Ve třicátých letech 18. století se zřejmě
František Antonín z Rottalu věnuje mimo jiné
i výzdobě a možná i přestavbě farního kostela děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově. Běžně uváděná informace, že
tento barokní kostel, snad postavený dle plánů
Filiberta Lucheseho, byl dokončen už za jeho
otce, Jana Zikmunda z Rottalu, v roce 1708,
není asi úplně správná - nemáme k ní dostatek
archivních pramenů. Je možné, že místo původního gotického kostelíka rostla už na přelomu
17. a 18. století barokní stavba současného
chrámu, ale například nemáme zprávu, že
by byl tehdy kostel vysvěcen, což bylo v té
době nezbytnou podmínkou jeho dokončení.
Naopak ke slavnému vysvěcení kostela došlo
až 22. října 1741 olomouckým biskupem Janem
Arnoštem z Lichtensteina. V každém případě
prakticky veškerá vnitřní i vnější výzdoba kostela pochází právě až z doby Františka Antonína,
takže pokud byl kostel stavebně dokončen už
jeho otcem, nebyl zřejmě sochařsky vyzdoben nebo tato výzdoba
musela bát velmi skromná. Rovněž
i v architektonickém pojetí kostela
lze vidět (s výjimkou značně hmotné a volutovýma „ušima“ zdobené
věže) stavitelský rukopis Tomáše
Šturma včetně pilastrového a lizénového řádu převzatého od realizací Filiberta Lucheseho - v tom
se mimo jiné projevovala značná
Šturmova konzervativnost. V této
době si zřejmě František Antonín
z Rottalu začíná vytvářet družinu
špičkových výtvarných umělců sochařů, štukatérů a malířů, která
potom působí při většině jeho stavebních aktivit.
Karel Bartošek
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Spojení klasiky a jazzu v holešovském zámku
V úterý 30. října se konal
v holešovském zámku další koncert v rámci cyklu Musica Holešov
s názvem „Pocta Claude Bollingovi“. Tento žijící francouzský aranžér, skladatel a jazzový pianista
s oblibou propojuje ve svých dílech prvky jazzu a klasické hudby.
Nejinak tomu je i v jeho Suitě pro
komorní orchestr a jazzové klavírní
trio. Tato bezmála padesátiminutová skladba tvořila v podstatě
celý program úterního koncertu.
Filharmonie B. Martinů pod vedením Petra Pololáníka doprovodila
sólisty Karla Košárka (klavír) Karla
Pevného (kontrabas) a Petra Ptáčka (bicí). Celý sál zaplnil swingový
rytmus, který nechal málokterého

posluchače sedět v klidu. Řady
pohupujících se hlav a poklepávajících nohou byly důkazem, že
si muziku užívají posluchači společně s hudebníky.
Koncert měl také dva netradiční přídavky. Ten první totiž zazněl již v úvodu - skladba Claude
Bollinga s názvem Přídavek (Encore). Druhý měl své obvyklejší místo
na závěr - dílo Leroye Andersona
Typewriter zahrál společně s filharmonií Karel Košárek na nástroj
méně obvyklý - na psací stroj. Tato
vtipná tečka podtrhla dojem z báječného zážitku, který si všichni
zúčastnění odnášeli do mlhavého
říjnového večera.
Milena Volecká

V Holešově proběhl
už třináctý ročník festivalu
Bluesový podzimek
S mimořádným úspěchem se setkal v pořadí už třináctý ročník tradičního festivalu Bluesový podzimek, který proběhl v sobotu
10. listopadu v zámeckém New Drive Clubu.
I když hlavní hvězdný soubor - Dani Robinson Band - nepřijel,
lidé, kteří zaplnili prostory, byli s hudební nabídku nadmíru spokojeni.
Ale ani o onen hvězdný soubor nepřijdete. Přijede v náhradním
termínu, píšeme o tom na str. 13.
O letošním Bluesovém podzimku budeme ale referovat až příště.
Text Robert Rohál
foto Jiří Vojáček

Společenská kronika
Gratulace pro Evu a Jiřího RŮŽIČKOVY
Už je to pěkná řádka let,
co Vy dva spolu brázdíte svět,
když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to pouhých 50 let.
Tak, jako kdysi, ať Vám v srdci
zvony znějí.

Pomoc pro výpočetní techniku je zde!!!
Zajišťujeme:
Prodej a servis PC, Notebooku
Servis do 24h
Servis až do domu
Internet, domácí sítě,WIFI

Lásku a štěstí Vám k výročí přejí
dcery Eva a Světlana s manžely,
vnoučata Veronika, Jakub,
Kateřina a Petra.

BLAHOPŘÁNÍ
Ve středu 21. listopadu slaví paní MARIE MIČKOVÁ
102. narozeniny a my máme přání jediný:
Ať stále Ti slouží zdraví,
přiměřeně k věku,
jak lékaři praví,
ať stále máš dobrou náladu,
jen samé radosti
a žádnou nehodu!
Dcery Marie a Jiřina,
3 vnoučata,
7 pravnoučat
a ostatní členové rodu
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Spolupracujeme s odborným servisem na domácí
elektrotechniku:
Opravy: domácích kin, HIFI, DVD a VHS přehrávačů, Televizorů, Kamer,…
Zajišťují: Výměna a zřízení satelitní techniky, ladění
a výměna dekódovacích karet.

Tel.: 739 562 012
Email: jvservis@centrum.cz
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30
- 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00 - objednávky
tělocvičny dle předchozí telefonní domluvy
minimálně den předem v kanceláři na tel.:
573 396 928, 734 358 563
ZVEME VÁS
15. 11. PROMEDICAL - od 9.00 do 19.00,
možnost preventivního vyšetření, objednávky
předem v kanceláři TYMY
24. 11. TANEČNÍ SOUTĚŽ SEDMIKVÍTEK od 11.00 - celorepubliková soutěž v tanečních
disciplínách, vstupné: 50,25. 11. ČERTOVSKÁ POHÁDKA - od 15.00
v divadélku TYMY, vstupné: 40,-/děti i dospělí,
divadlo Hvízd
27. 11. a 28. 11. VÁNOCE NA HANÉ
A VALAŠSKU - d 8.30 a 10.15 pro děti
MŠ a žáky ZŠ, pestrý adventní program
30. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU - od 16.00 na zahradě TYMY,
v tělocvičně vystoupení dětských folklorních souborů - pro veřejnost, vstupné
dobrovolné

karate, žonglování, počty a mnoho dalších),
možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, otevřeno
všem věkovým kategoriím, přihlášky do 15. 1.
Vítěze čekají super ceny!

KULTURA
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ - JEDEN A DVĚ JE ŠEST A KDYBY TISÍC
KLARINETŮ - termín bude upřesněn

NOVINKY
Přijďte si zahrát nové deskové hry!
Každé úterý od 14.00 do 18.00 v ICM nové deskové hry - Mondo, Záchranáři, Lovci noci, Tymes
UP!, Panteon, Duch a další - vstupné 10,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
27. 12. - MARY POPPINS
Strhující hudební show plná magie, náročných
tanečních a stepařských čísel. Českým divákům
známým v prvé řadě díky divadelnímu remaku
proslulého filmu z roku 1964, ověnčeného pěti
Oscary. Odjezd v 17.00 - AN Holešov, cena:
840,- Kč - dospělí, 680,- Kč - děti, důchodci, ZTP
V ceně vstupenka, doprava, průvodce.

TAI ČI - od 22. 11. (1 x 14 dní) - čínské dechové
protahovací harmonizační cvičení pro zdraví,
radost, krásu těla a kůže, vitalitu, rekreaci,
prevenci, dlouhověkost, pro lidi všech profesí,
každého věku, muže i ženy, zdravé i nemocné,
pro lepší a kvalitnější život - vhodné i pro úplné
začátečníky.
Bližší informace na tel. 733 282 010

DIVADLO JIŘÍHO MYRONA - OSTRAVA
12. 1. 2013 - BALADA PRO BANDITU - Milan
Uhde, Miloš Štědroň
Bylo tu, bude tu. Už čtyři desetiletí se téměř zlidovělý muzikál úspěšně vrací na divadelní
prkna a znovu vypráví baladu z Podkarpatské Rusi, která rozžíhá ohně lásky na poloninách a oživuje píseň života a smrti.
Cena: 640,- (520,- děti, studenti, senioři,
ZTP) - v ceně doprava, vstupenka, průvodce. Odjezd v 16.00 z AN Holešov

PŘIPRAVUJEME
4. 12. 2012 od 15.00 do 17.30 - na ul.
Školní - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ velikosti TT, pro
mladé i ty dříve narozené. KŽM Holešov
tímto chce veřejnosti ukázat, co je v jeho
činnosti nového a rozšířit tímto i nabídku
společenských akcí, pořádaných ve městě.
POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ U ZÁJEZDU
do Vídně a Rožnova pod Radhoštěm!

Na 8. prosince se chystá zájezd do vánoční Vídně.

KAŽDOU SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO!
od 14.00 do 18.00 - trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična,
zrcadlovka (můžete rezervovat předem
na tel.: 573 396 928, mob.: 734 358 563)

8. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ - odjezd v 9.00
z AN Holešov, přihlášky do 8. 12., cena:
530,-/os.
11. 12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ - od 16.00
- vystoupení dětí z kroužků, vánoční nadílka pro členy kroužků
15. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V ROŽNOVĚ P. RADHOŠTĚM - odjezd v 8.00 z AN
Holešov, cena: 150,-/osobu, dítě do 3 let
na klíně zdarma, přihlášky do 5.12.

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)

1. - 2. - 3. 2. 2013 - LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospělé - procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka muzeí. Zájemci, hlaste se
v kanceláři.

SBÍRKA - PLYŠÁK PRO RADOST
do 20. 11. můžete nosit do TYMY plyšové
hračky - vyprané a vyčištěné, které udělají
radost dalším dětem.

10. 2. - DÍVKA ROKU 2013 - dívky a slečny, přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou
chytrá, soutěž je určena dívkám ve věku
13 - 15 let, přihlášky do 9. 1. Čekají vás
úžasné zážitky a hodnotné ceny

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je
vhodný pro pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je
zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 573 396 928, 734 358 563

25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ POBYT
S HARY POTTREM NA TROJÁKU
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012 - 1. kolo
bude v průběhu měsíce února
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž
se i ty! Předveď svůj talent, ať je jakýkoli
(tanec, zpěv, kouzlení, folklor, skupina,

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - PRAHA
9. 3. 2013 - AIDA
V hlavních rolích: Lucie Bílá, Noid, Dasha,
K. Nývltová, J. Korn…
Huba: Elton John, text: Tim Rice, námět:
Guiseppe Verdi
Odjezd v 7.00 hod. - AN Holešov (možno
nastoupit po trase)
CENA: 1.250,- Kč, v ceně zahrnut vstup,
doprava, průvodce.
Přihlášky do 13. 12. 2013, počet míst omezen - přednost mají včasné rezervace

SVČ TYMY pořádá v lednu zájezd do ostravského Divadla
Jiřího Myrona na muzikál Balada pro banditu. V režii renomovaného režiséra Petera Gábora hrají a zpívají hlavní role
nové hvězdy ostravského divadelního nebe - Igor Orozovič
a Veronika Lazorčáková.

Nabídku zájmových kroužků na školní
rok 2012-2013 najdete na stránkách:
www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY
nebo na stránkách www.tymycentrum.cz
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na listopad 2012
Beletrie
BARONOVÁ, Barbora; PEPE, Dita - Slečny:
Osm otevřených a umělecky zpracovaných
výpovědí neprovdaných žen v Česku a Československu ve 20. a 21. století.
BUKOWSKI, Charles - Těžký časy: Sbírka
povídek se v typickém autorově duchu zaměřuje
na sex, alkohol, kostlivce za barem i na všemožné druhy psychických poruch.
ENARD, Matthias - Vyprávěj jim o bitvách,
králích a slonech: Historický román o návštěvě italského malíře Michelangela v Istanbulu, oceněný prestižní cenou Goncourt des
Lycéens.
FERRARIS, Zoë - Oči pouště: Napínavá
detektivka z exotického prostředí, která nabízí
pohled za zavřené dveře ženských částí arabských domů.
FILIP, Ota - Valdštejn a Lukrecie: Historický
román o Albrechtu z Valdštejna, který v době,
kdy byl chudým a neznámým šlechticem, učinil
dva taktické kroky: přestoupil ke katolicismu
a oženil se s bohatou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeku, majitelkou vsetínských panství.
FRENCH, Dawn - Tak trochu úžasná: Úsměvný příběh o životě obyčejné anglické rodiny,
která má daleko k dokonalosti.
HEJKALOVÁ, Markéta - Andělé dne a noci:
Román, který začíná jako psychologická próza,
se záhy mění v napínavý politický thriller.
HOFMANN, Corinne - Afrika, má láska:
Příběh bílé Masajky pokračuje. Dcera Corinny
Hofmann oslavila 20. narozeniny a ona touží
dceři konečně představit zemi, v níž leží její
kořeny.
LIMROVÁ, Karolina - Dvě zrcadla: 1. díl romantického upířího fantasy příběhu od české
autorky.
LUDVA, Roman - Falzum: Pět rozsáhlých
detektivních povídek, několik vražd mezi uměleckými artefakty, které spojují nejen motivy, ale
i dvě ústřední postavy.
LUKJANĚNKO, Sergej - Chladné břehy:
Kniha je první částí fantasy trilogie Hledači
nebe a zavádí čtenáře na Zemi s poněkud
jinými dějinami.
McCLEEN, Grace - Skvostná země: Výtečně
napsaný román s obrovským emocionálním
nábojem a příběhem, na který nezapomenete.
Literární událost letošního roku ve Velké Británii
i v USA.
RIGGS, Ransom - Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti: Fantasy
doprovázená strašidelnými
fotografiemi, z nichž běhá
mráz po zádech, zaujme
dospělé, teenagery i všechny, kdo mají rádi temná dobrodružství.
ROHÁL, Robert - Lesk
a bída slavných českých
žen: Další reedice úspěšné knihy Roberta Rohála
zabývající se osudy slavných umělkyň Emou Destinnovou počínaje a Laď
kou Kozderkovou konče.
SCHULZ, Milan - Hledání
ztraceného času: Autobiografické vzpomínky publicisty, literárního kritika,
dramatika, básníka a prozaika, který po emigraci v r.
1969 až do r. 1994 pracoval v českém vysílání rozhlasové stanice Svobodná
Evropa.
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Naučná literatura
BECKER, H.; COPESTICK, J. - Inspirace pro
váš byt: 1000 inspirativních návrhů pro každou
místnost ve vašem domě.
FISCHINGER, Lars A. - Historia Mystica:
Nahlédněte spolu s autorem do největších
tajemství lidstva, na záhadné artefakty a nevysvětlitelné fenomény.
FOLTIN, Karel - Největší osobnosti našich
dějin - Průmyslníci, podnikatelé, bankéři: Publikace seznamuje s životními příběhy,
úspěchy i prohrami významných osobností
naší historie.
GALAJDOVÁ, L.; GALAJDOVÁ, Z. - Canisterapie: První část knihy je zaměřena na zájemce
o praktickou canisterapii i všechny milovníky
psů. Druhá část je určena pro psychology,
pedagogy, sociální a zdravotnické pracovníky,
kteří se zajímají o terapeutický vztah člověka
a psa.
HAY, Daisy - Mladí romantici: Byron, Shelley,
Keats... jejich jména dobře známe, víme ale
také, jak žili? Pohled do osudů i duší slavných
anglických básníků 19. století.
HULÍK, Štěpán - Kinematografie zapomnění: Kniha, oceněná cenou Magnesia Litera
pro objev roku, mapuje počátky normalizace
ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973).
HVÍŽĎALA, Karel - Opustíš-li mne, nezahyneš: Rozhovory se Zdenou Salivarovou
a Josefem Škvoreckým, které připomínají, že
málokdo udělal v době vládnoucí nenormality
pro českou zemi víc než oni dva.
CHALUPA, Pavel - Bohuslav Reynek: Monografie vydaná u příležitosti výstavy Bohuslava Reynka v Galerii hlavního města
Prahy, která probíhala od 22. 11. 2011 do
29. 1. 2012.
JUŘÍK, Pavel - Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách: Bohatě ilustrovaná monografie o jedněch z nejdůležitějších panských
rodů na našem území.
MAREK, J.; STRNAD, A.; HOTOVCOVÁ, L. Bezdomovectví: Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje
ho a uvádí jeho příčiny a specifika.
STRUNECKÁ, Anna - Doba jedová 2: Žijeme opravdu v době jedové? Odpovědi na tuto
a mnoho dalších otázek přináší 2. díl. První díl
byl v r. 2011 nejprodávanější populárně naučnou knihou pro dospělé.

ŽÁK, Jiří - Hovory s V. H.: Autentické svědectví o divadle, o kultuře, o letech šedesátých
v rozhovorech s Václavem Havlem.
Knihy pro dětské čtenáře
BOLLINGER, Max - Šťastný skřítek: Příběh,
který ilustroval Petr Sís, vypravuje o skřítkovi,
který má něco, co ostatní skřítkové nemají:
překrásný hlas a dar zpívat a vymýšlet nové
písničky. Kromě toho má spoustu dobrých přátel
a vůbec všechno, co potřebuje k životu. Je
šťastný. Když potom ale uvidí zlatý prsten, zlatou korunku a zlatý vozík, všechno se změní...
CLEVIN, Jorgen - Jakub a Jáchym zachránci: Bohatě ilustrovaná knížka aktivního čtení
pro děti předškolního věku. Chlapeček Jakub
a slon Jáchym si tentokrát založili firmu, která
pomůže každému se vším.
GLOVER, David - Muzeum záhad: Staňte se
hrdiny ve světě čísel a prožijte super dobrodružství a zachraňte poklad před lupiči.
GOUPIL, Jacky - Holčičí tajnosti. Kamarádky od A do Z: Rady, tipy, otázky, odpovědi.
Holčičí tajnosti ti s vtipem prozradí všechno, co
potřebuješ vědět o svých kamarádkách!
GRYLLS, Bear - Cesta vlka. Mise přežít:
Jedinečná knižní řada pro děti od desíti let,
která zahrnuje napínavé a dobrodružné příběhy.
KATE, Lauren - Vykoupení: Ve čtvrtém dílu
série Andělé pokračuje dramatický příběh,
v němž se mladičká Luce snaží odhalit pravdu
a přerušit věčný koloběh lásky, předčasné smrti
a znovuzrození.
LEDEREROVÁ, Tereza - Veselá angličtina
se Čtyřlístkem: Knížka je doplňkem k výuce
angličtiny. Řada komiksových příběhů dopomáhá zábavnou formou k procvičení běžných
slovních obratů.
NESBO, Jo - Doktor Proktor a vana času:
Knižní série se šíleným doktorem Proktorem
pokračuje novým dobrodružstvím.
PEIRCE, Lincoln - Velkej frajer Nate jede:
Nata překvapivě baví chodit do skauta, ale jen
do doby, než se objeví Artur alias pan Dokonalý. Nate vám ale i tentokrát svými příběhy
namasíruje chechtací svaly.
PILOUŠKOVÁ, Irena - Hvězdy s nadějí: Být
kráskou číslo jedna, chodit s frajerem školy, mít
bohaté rodiče, být dobrou studentkou bez přílišných domácích příprav. Kdo by si tohle nepřál?
ROSIŃSKI, G. - Thorgal. Dítě z hvězd: Románová adaptace slavného
komiksu, v níž znovu ožívá
severský hrdina Thorgal.
STARÁ, Ester - To je
jízda!: Pětice kamarádů
vyráží na skateboardech
a kolečkových bruslích
za dobrodružstvím.
WEB, Holly - Moje nezbedné štěně. 1. Domov
pro Lumpíka: Když Hela
začala říkat jejich štěněti
Lumpík, vůbec netušila, jak
výstižné mu dala jméno...
WICH, Henriette - Tři holky na stopě. Poselství tarotových karet: Tři kamarádky v tomto příběhu musí
navíc vedle napínavé detektivní práce přestát i dobrodružství zvané přátelství.
Další knižní novinky
a fond knihovny na www.
knihovna.holesov.info
nebo www.knihy.holesov.info
IŽ
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Florbalisté na turnaji v Praze do finálové části nepostoupili
V sobotu 3. listopadu 2012 se tým SKP Falkoni Holešov zúčastnil
Mistrovství UNITOP ve florbale v Praze.
SKP Falkoni Holešov - SKP Přerov 4:3 po nájezdech
První zápas jsme odehráli proti tradičnímu rivalovi z policejních
turnajových klání. Do vedení šli hráči Přerova, kdy si naši obránci špatně
obsadili hráče před brankou. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat.
Bekhendovou střelou se prosadil Havelka. Po vhazování se míček dostal
k našemu brankáři a rozhodčí odpískali standardní situaci za „malou
domů“, kterou soupeř využil. Další vyrovnání obstaral Kosek, který hledal
nahrávkou z vlastní poloviny hřiště spoluhráče a po skrumáži před brankou skončil míček v brance. Poprvé do vedení jsme šli po střele Piknera,
který se krásně trefil do pravého rohu branky. Přerov ale dokázal vyrovnat, a tak utkání dospělo k nájezdům. Jako první jel hráč Přerova, který
trefil tyč Fridrichovy branky. Za Falkony jel první Kubíček, ale brankáře
nepřekonal. Střelu druhého hráče Přerova vytěsnil Fridrich na tyč. Pikner
se pokusil o bekhendový blafák, ale neuspěl. Třetího hráče Přerova opět
Fridrich vychytal a rozhodnout mohl Fridrich mladší. Zkušenou střelou
k tyči nedal brankáři šanci.
SKP Falkoni Holešov - Europol 0:4
V semifinále jsme narazili na pražského soupeře, kterého jsme hned
od začátku zatlačili do obrany, ale nedařilo se vsítit branku. Soupeř tedy
hrozil po brejcích, které dokázal využít. Po velkém boji se náš tým musel
smířit, že do finálové části nepostoupí. Sestava: Fridrich J. st. - Fridrich
J. ml., Havelka, Kosek - Benešovský, Kubíček, Pikner.
Stanislav Kosek

Chcete si zalyžovat?
Klub přátel alpského lyžování připravil opět
lyžařský zájezd do savojských Alp. Tentokrát
zamíříme do špičkového zimního střediska
Serre Chevalier 1200 m - 2830 m v termínu
od 15. do 24. března 2013.
Kvalitní a rozsáhlá oblast se vyrovná největším savojským mega střediskům a zaručuje
kvalitní sněhové podmínky i na konci sezony.
Dobře upravované sjezdovky mají výhodnou
severovýchodní orientaci, dostatek dlouhých
červených a černých sjezdovek. Celkově má
středisko 250 km sjezdových tratí - 15 černých,
42 červených, 33 modrých, 25 zelených sjezdovek, dopravu zajišťuje 9 kabinových lanovek,
21 sedaček, 35 vleků.
Lyžařská oblast se rozprostírá podél údolí
Vallée de la Guisane, je obklopena dvěma
přírodními parky „Les Ecrines“ a „Queyras“
a tvořena 4 středisky - Briançon Serre Chevalier 1200, Chantemerle Serre Chevalier 1350,
Villeneuve Serre Chevalier 1400 a Monetier
Serre Chevalier 1500.
Ubytování je zajištěno v těsné blízkosti
vleků ve Villeneuve Serre Chevalier. Jedná
se o klidnou podhorskou vesnici s vynikající
polohou v centru lyžařské oblasti. Ve středisku
jsou k dispozici krytý 25m bazén, kluziště.
V Monetier-les-Bains můžete navštívit termální
lázně s venkovním a vnitřním bazénem či v Briançonu aquapark. Mezi všemi středisky jezdí
během dne skibusy.
CENA ZAHRNUJE: ubytování na 7 nocí, skipas
na 6 dní, dopravu luxusním autobusem, pobytovou taxu, delegáta, pojištění CK proti úpadku,
při vlastní dopravě sleva 1700 Kč, účastníci
z minulých let sleva 250 Kč nebo 500 Kč při
úhradě zájezdu do 30. 9. 2012. Informace - přihlášky: Mgr. Irena Seifertová. Tel.: 605 200 085.

V sobotu 3. listopadu se tým SKP Falkoni Holešov zúčastnil Mistrovství
UNITOP ve florbale v Praze. Do finálové části však nepostoupil.

Hokejisté získali plný počet bodů
AHK Kroměříž - HC Holešov Gators - 0:4
Hokejisté Holešova se dočkali prvního vítězství, branky padaly
v prvních dvou třetinách. A takto
utkání viděl zástupce vítězného
týmu: „Zápas jsme začali celkem
vlažně. Klid na naše hokejky ovšem zanedlouho přinesla první
branka. V dalším průběhu zápasu
jsme měli puk více na našich hokejkách. Neproměnili jsme ještě
další řadu brankových příležitostí, což je škoda,
ale mrzet nás to nemusí. Body jsou doma! Hráli
jsme zodpovědně dozadu a to se taky počítá.
Kouč Jura vypadal spokojeně.“

HC Žopy - HC Senators - 6:3
Zápas mezi týmy ve spodní
části tabulky KHL mělo vyrovnaný průběh. Do vedení se dostali
Senators, ale náskok si neužili
ani dvě minuty, kdy vyrovnal R.
Nedbal, a zahájil tak svou kanonádu. Senators dotahovali náskok
Žop a ve 39. minutě snížili na 4:3.
Více už však nezvládli a prohráli
po dlouhé době zcela hokejovým
výsledkem 3:6. Žopy se tak dotáhly na rozdíl
bodu Barexu. Na straně Žop se trefil mezi tyče
Kotas a pětkrát Radek Nedbal.
(sov)

Krajské kolo stříbrné pro gymnazisty
Další postupovou soutěží AŠSK ČR
v letošním školním roce byl krajský přebor
ve stolním tenise, který proběhl 6. listopadu
v Kunovicích. Výborně připravený přebor v čele
s ředitelkou závodu Mgr. Jiřinou Gogolovou,
8 hracích stolů ve dvou tělocvičnách a účast
15 družstev v kategoriích základních a středních škol - to vše bylo základem pro hladký
průběh celého turnaje. Okres Kroměříž reprezentovalo družstvo Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov a opět zůstalo pomyslný krůček před
postupem do kola celostátního - odvezlo si ale

stříbrné medaile v sestavě Libor Liška, Jakub
Urbiš a Ivo Navrátil a potřetí za sebou dokázalo
obsadit pozici na stupních vítězů. Holešovským
zástupcům patří poděkování za výbornou hru
a vzornou reprezentaci školy a města v krajské
soutěži.
Výsledky: 1. Gymnázium a JŠ Zlín 2. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 3. Obchodní
akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště 4. ISŠ
COP Valašské Meziříčí.
Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium LJ Holešov

Družstvo holešovského gymnázia získalo v krajském přeboru stolního tenisu druhé místo.
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Oddíl stolního tenisu TJ Holešov dobře zahájil novou sezonu
S podzimem se rozjely všechny dlouhodobé soutěže stolního tenisu v sezoně 2012/2013.
Oddíl stolního tenisu TJ Holešov vyslal do těchto soutěží celkem šest družstev. Čtyři hrají
v kategorii dospělých a dvě v kategorii žáků.
A vstup do nové sezony se jim většinou vydařil.
„A“ tým hraje krajskou soutěž I. třídy a jako
nováček soutěže si nevede vůbec špatně.
Po pěti odehraných kolech je na prvním místě
tabulky. „B“ tým hraje také jako nováček krajskou soutěž II. třídy a po pěti odehraných kolech
je na sedmém místě tabulky. „C“ tým hraje také
jako nováček okresní přebor I. třídy a po šesti
odehraných utkáních je na třetím místě. Nově
vzniklý „D“ tým hraje okresní přebor II. třídy a je
zatím po pěti kolech na sedmém místě.
Nově vznikla v této sezoně i dvě družstva
žáků, která nastoupila do kroměřížské okresní
ligy. Tato soutěž začala nejpozději, takže se v ní
zatím odehrálo pouze jedno kolo. Béčko v něm
Libora Lišku. Díky patří i Středisku volného času
v Holešově, protože právě dobrou spoluprací
mezi střediskem a oddílem stolního tenisu můžeme nyní slavit úspěchy v okresní žákovské
lize. Poděkování náleží také městu Holešov,
které oddílu přispělo mimořádnou finanční dotací právě na podporu činnosti mládeže.
Více informací o oddílu stolního tenisu je
možné získat na oddílových webových stránkách: www.tjholesovost.webnode.cz.
(pch)
Foto František Sovadina a Petr Chvátal

smetlo na domácí půdě zcela jednoznačně 9:1
Hulín. Dominoval především David Stoklásek,
bodovali ale i další Martin Vizner, Milan Adámek a Aneta Šterbáková. Áčko zase zvítězilo
na velice horké půdě v Bystřici pod Hostýnem
(u největšího favorita soutěže), a to nejtěsnějším výsledkem 6:4. Výsledek byl do poslední
chvíle nejistý, vždyť chvíli před koncem to ještě

bylo 4:4. Nejvíce bodů získal Petr Smolka, o bod
méně Láďa Uruba, za družstvo hrál i Matěj
Chrobák. Tak skvělý začátek by nečekal ani velký optimista, vždyť okresní žákovskou ligu hraje
Holešov po dlouhých sedmi letech. Poděkujme
tedy trenérům, kteří již více než rok pravidelně,
týden co týden, trénují holešovskou mládež.
Jedná se o Marka Viznera a předsedu oddílu

Úspěšná jihomoravská tour
holešovského juda
Břeclav (mb) - Po více než dvouměsíční pauze způsobené letními prázdninami se
opět roztočil kolotoč soutěží a mladí judisté
SKP Holešov nezůstali pozadu.
Jako první na řadu přišly závody
mláďat a mladších žáků v Tvrdonicích. Za mláďata naše barvy
hájil David Dvorník, který získal
bronzovou medaili, a Kuba Hanák, který si vedl ještě o místečko
lépe a byl stříbrný. Dalším úspěšným „rváčem“ byl Honza Kolář,
který si poradil se všemi svými
soupeři a ve své váhové kategorii obsadil první místo. I mezi
mladšími žáky jsme měli jedno
želízko v ohni a tím byl nováček
v našem týmu Pavel Brázdil, pro
nějž to byly vůbec první závody.
Získal bronzovou medaili a jeho projev na tatami je velkým příslibem do budoucnosti, což
se ukázalo hned na druhém podniku, který se
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konal v Břeclavi. Tady se holešovská výprava
rozrostla ze čtyř závodníků na šest. Právě Pavel
Brázdil se na jihu Moravy předvedl opravdu
dobře. V silnější konkurenci, než
jaká se představila v Tvrdonicích,
vybojoval opět bronzovou medaili.
Dalším medailistou byl Kuba Hanák. Předvedl pár opravdu povedených technik, kterými překvapil
i své trenéry, a obsadil stříbrnou
příčku a prvenství tentokrát bylo
opravdu blízko. Ostatní mládežníci
- Jirka Pohančeník, David Dvorník,
Adam Kubálek a druhý nováček
hájící naše barvy Adam Šando
- na stupně vítězů tentokrát nedosáhli, ale rozhodně se neztratili
a příště se jim to jistě podaří.
Nezbývá než medailistům
pogratulovat a všem popřát hodně štěstí
a úspěchů v dalším soutěžním klání, které
na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Dívčí fotbalový klub Holešov,
poslanec PSP ČR Josef Smýkal,
Zdeněk Grygera, o. s. Každý
může pomáhat a Olympia o. s.

zvou příznivce
ženské kopané na

5. ročník
Mezinárodního turnaje
v halové kopané žen
Turnaj proběhne
ve sportovní hale
1. Základní školy Holešov
dne 24. listopadu 2012
od 9 hodin za účasti týmů
z České republiky
a zahraničí
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Fotbalisté se po podzimní části sezóny usadili na devátém místě
SFK Elko Holešov
- FC RAK Provodov
1 (0:2) 3
Poslední zápas podzimní sezóny nezačal pro domácí šťastně.
Hned ve 4. minutě inkasovali po
odraženém míči střelou z hranice
šestnáctky. Hostující Březík trefil horní část branky a Sedláček
na míč nedosáhl. Hosté z Provodova měli další akci hned po
pár minutách. Pěkná kombinace
však neohrozila branku Holešova.
V 9. minutě poslal Marek dlouhým
pasem do útoku Charuzu, ten si
míč šikovně zpracoval, nacentroval před branku, avšak Pumprlovi
chybělo k míči pár kroků. V průběhu
prvního poločasu měl několik příležitostí Křenek, který využil své rychlé nohy a dokázal utéct obráncům
hostů. Bohužel mu však ve finální
části chyběl klid a přesnost. Ve 25.
minutě nahrál Marek Machálkovi do
šestnáctky a ten střílel levou nohou, míč však vletěl přímo do rukou
gólmana Zámorského. Chvíli nato,
měl Holešov další šanci. Charuza
nahrál Pumprlovi, ten si pohrál s
obránci Provodova, centroval do
šestnáctky, ale opět na míč nedosáhl nikdo z domácích hráčů. Ve 31.
minutě, po špatné přihrávce Bačíka
Sedláčkovi, měl velkou příležitost
hráč Provodova Ullman. Domácí
gólman Sedláček míč chytil. Takové

štěstí však neměl ve 36. minutě,
kdy Březík svým druhým gólem v
zápase zvýšil na 0:2. Nepříznivý
stav domácích donutil trenéra Mandíka k dvojitému střídání ještě před
odpískáním poločasové přestávky.
Do hry nastoupili ve 41. minutě
krajní záložníci Barták a Sumec.
Druhý poločas začal Holešov
aktivněji. Bohužel žádná akce neskončila gólem. V 50. minutě postupoval k brance hostů Křenek,
který byl stíhaný obráncem, ten ho
v šestnáctce zatáhl, Křenek spadl
a nedostal se k zakončení. Domácí se dožadovali penalty, tu však
rozhodčí Valčík neodpískal a navíc
udělil kapitánu Münsterovi žlutou
kartu za připomínky k dané situaci.
V 64. minutě se opět podařilo hostům dostat míč do sítě Sedláčkovy
branky. Pomezní rozhodčí však zamával ofsajd. V 65. minutě se konečně prosadil Holešov. Přihrávající
Panák našel mezi obránci Pumprlu,
ten zprava obešel gólmana a vstřelil
branku. Stav utkání se změnil na
1:2. Radost domácích však netrvala
dlouho. Hostující Ullman si elegantně pohrál se stoperem Roubalíkem
a nekompromisně zakončil. Aktivně
hrající Křenek měl ještě několik příležitostí, ale bohužel žádná se mu
nepodařila proměnit. Zápas tedy
skončil stavem 1:3 a hosté si odvezli 3 body.

SFK Elko Holešov tedy přečká zimu se 17 body na 9. místě
v tabulce Zlínského krajského
přeboru.
Sestava domácích: Sedláček - Panák, Bačík, Roubalík,
Charuza - Matulík, Münster, Machálek, Marek - Pumprla, Křenek. Střídali: 41. minuta - Barták
za Matulíka, Sumec za Machálka,
78. minuta - Uruba za Pumprlu.
Branky: 4. a 36. minuta - Březík,
65. minuta - Pumprla, 67. minuta
- Ullman.
Žluté karty: Matulík, Münster,
Panák. Rozhodčí: Valčík - Březáček, Polaštík.
ČSK Uherský Brod
- SFK Elko Holešov
2 (1:0) 1
Velmi nepříznivé počasí přivítalo v sobotu 27. 10. hráče Holešova v Uherském Brodě. Začátek
zápasu byl z obou stran opatrný.
Ve 14. minutě po faulu na Křenka
obdržel hráč Uherského Brodu žlutou kartu a Holešov zahrával standardní situaci. Branku domácích
však neohrozili. Velkou akci si Holešov vypracoval v 19. minutě, když
Sedlařík míčem za obranu přihrál
Křenkovi, který utekl obraně, ten
však bohužel pálil těsně vedle. Po
chybě Charuzy ve 28. minutě, který
se pouštěl na stoperovi do kličky,
získali Uherskobrodští míč a dostali
se do přečíslení, naštěstí pro Holešov rozjetou akci překombinovali a
nedošlo ani ke střele. Ve 35. minutě
Holešov inkasoval ze standardní
situace a hráči Uherského Brodu
se dostali do vedení 1:0.
Ve druhém poločase nastoupil Holešov ve změněné sestavě.
Příležitost dostal Marek, který byl
po zranění kolena již připraven
nastoupit. Na začátku druhého

poločasu si Uherskobrodští vytvořili mírnou převahu, ale nevytvořili si žádnou gólovou příležitost.
V 52. minutě došlo k dalšímu střídání v týmu Holešova, kdy Uruba
vystřídal Matulíka. V 70. minutě
došlo k zásadnímu zlomu zápasu.
Uherskobrodský útočník se dostal do střetu s gólmanem Krejčím
a rozhodčí odpískal penaltu a navíc
udělil holešovskému gólmanovi
červenou kartu. Do brány se postavil statečný Uruba, který vystihl
směr penalty, ale bohužel mu míč
proletěl nad rukama. Stav utkání se
změnil na 2:0. Od té doby se Holešovští paradoxně semkli a začali
soupeře přehrávat. V 75. minutě
po kombinaci Křenka a Sumce
v šestnáctce střílel právě Křenek
a míč skončil za zády domácího
brankáře. Do utkání zasáhl ještě
Machálek, který vystřídal Sedlaříka. Právě ten v 82. minutě nahrál
Křenkovi, kterého domácí obránce
zatáhl za dres, bohužel rozhodčí
Chlevišťan tuto situaci přehlédl.
V 84. minutě se na svém neobvyklém postu v bráně předvedl Uruba,
který chytl nebezpečnou střelu.
Bohužel se Holešovu již nepodařilo
vyrovnat, a tak zápas skončil 2:1.
Sestava Holešova: Krejčí Panák, Bačík, Charuza, Očadlík Matulík, Sedlařík, Münster, Sumec
- Křenek, Pumprla. Střídali: 46.
minuta - Marek za Pumprlu, 52.
minuta - Uruba za Matulíka, 72.
minuta - Machálek za Sedlaříka.
Góly: 35. minuta - David
M., 71. minuta - David R., 75.
minuta - Křenek.
Žluté karty: Sedlařík, Panák,
Münster. Červená karta: Krejčí.
Rozhodčí: Chlevišťan - Stodůlka,
Valčík.
Iveta Vrlová
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Třicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko
č. 19/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Lásko, amore“ (Vítězslav
Hádl/Zdeněk Borovec), kterou zpívají ve filmu Trhák Hana Zagorová a Juraj Kukura. První
vylosovanou výherkyní je Silvie
Palečková z Holešova, druhou
Michaela Želinská z Dobrotic obě si pochutnají v restauraci
Kanada Holešov.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Václavu Zlámalovi z Rymic a Marii Měchurové
ze Žop. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
Juraj Kukura a Hana Zagorová
A teď už pokračujeme
ve filmu Trhák.
v nové hádance. Uhádnete
z úryvku textu, jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém českém filmu zaznívá?
„…Kujme pikle, kujme pikle, správné pikle lidi zvikle, kujme
pikle, pikle kujme, spekulujme, intrikujme, lepšího nic není než
pořádné piklení…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Herečka v tymy. V pondělí 12. listopadu odpoledne besedovala ve středisku volného času TYMY oblíbená herečka Naďa Konvalinková.
Foto František Sovadina

Akce na nejbližších 14 dnů
Výstavy

Kino, koncerty

• Od 2. 11. do 31. 12. Výstava Doteky světla II, fotografie a fotografika Nelly Billové - kavárna Cinema

• Sobota 17. 11. 4. Podzimní ples, tradiční ples, pořádá SRPŠ
a 1. ZŠ Holešov, k tanci a poslechu hrají Showband Pavla Březiny a DJ
J. Čápek, zámek, od 20 hod.
• Čtvrtek 22. 11. Bratři Ebenové - Chlebíčky, koncert oblíbené
skupiny v rámci festivalu Musica Holešov.
Velký sál zámku, od 19.30 hod.
• Sobota 24. 11. Útěk z MS - 1, akční sci-fi thriller Francie - kino Svět,
od 17.30 a 19.30 hod.
• Úterý 27. 11. Za cizí hříchy, literárně-hudební podvečer ke 150.
výročí narození Čeňka Kramoliše, účinkuje Malé divadlo Městské
knihovny a soubor Corda Magico - Městská knihovna, od 17 hod.
• Středa 28. 11. Gnomeo a Julie, animovaná komedie USA - kino
Svět, od 17.30 hod.
RR
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