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Co vy na to,
pane starosto?

TANEČNÍ SHOW. Celorepublikovou soutěž v tanečních disciplínách pod názvem Sedmikvítek
uspořádalo v sobotu 24. listopadu Středisko volného času ve Všetulích. Více na str. 25 a na www.
holesov.cz. Foto František Sovadina

Výzva majitelům obrazů B. Klátilové
Vyzýváme všechny majitele obrazů vynikající portrétistky a holešovské rodačky Boženy Klátilové-Rolkové, jejíž sté výročí narození si letos připomínáme, aby byli tak laskaví
a přihlásili se do redakce Holešovska panu
Karlu Bartoškovi. Na svých olejomalbách zachytila tato malířka během druhé světové války

a těsně po ní řadu vynikajících osobností Holešova. Pokud by se podařilo sehnat dostatečné
množství těchto obrazů, mohli bychom s laskavým svolením jejich majitelů uspořádat výstavu
z děl B. Klátilové.
Podrobnosti na str. 12

Chystají se vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy se uskuteční v sobotu 1. prosince od 7
hodin na náměstí Dr. Edvarda
Beneše. Kulturní program začne
v 10 hodin. Vystoupí v něm děti

z holešovských školských zařízení
a další účinkující. Ke slavnostnímu
rozsvícení stromu dojde v 17 hodin.

Zastupitelstvo města
Holešova přijalo novou
vyhlášku o nakládání
s odpady a zvýšilo od
roku 2013 cenu za svoz
domovního odpadu. Co
vy na to, pane starosto?
Přijetím nové vyhlášky zastupitelstvo
měst a muselo reagovat
na nový zákon o místních poplatcích, kterým
Poslanecká sněmovna novelizovala zákon
doposud platný. Do vyhlášky byly promítnuty skutečnosti, které zákon nově upravuje.
Kromě jiného tento zákon zvýšil maximální možnou horní hranici sazby za svoz odpadu. V případě
Holešova se jedná o částku 705 Kč. Rada města
zastupitelstvu předložila tři varianty a po pečlivém
zvážení doporučila navýšení ceny na 696 korun
s výjimkou slev pro občany nad 80 let a děti do
dvou let. I při této variantě však tyto poplatky nepokryjí celkové roční náklady. Město se tak na nich
navíc spolupodílí částkou 2,6 milionu Kč za rok.
Náklady za likvidaci odpadu dlouhodobě rostou z důvodu růstu množství odpadu, cen za
skládkování, dopravu, dotování odpadového centra a částečně také kvůli zvýšení DPH.
Zcela upřímně musím dodat, že z tohoto opatření
nemám vůbec žádnou radost. Do budoucna chceme hledat způsob, jak tyto poplatky občanů snížit.
Například změnou způsobu ukládání odpadu,
kvalitnějším tříděním atd.
Podrobnosti na str. 3

Nejstarší občanka slavila

Podrobnosti uvnitř čísla

Nejstarší občanka Holešova Marie Mičková oslavila v minulých dnech
stodruhé narozeniny. K jejímu výročí jí přijeli popřát také představitelé
města Holešova. O pohnutých osudech této stále vitální ženy si můžete
přečíst na str. 5. Foto F. Sovadina
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Odbor životního prostředí se stěhuje

Řádková inzerce
Prodám byt 3+1 v klidné lokalitě ve výborném
stavu, celková rekonstrukce v roce 2003. Tel.
602 729 515.
Přijmu vedoucího provozovny. Informace
na tel. 732 127 047. Volat od 8 do 17 hodin.
Staré pivní lahve s litými nápisy, staré hospodské
sklo, historické dokumenty z pivovarů a hospod
koupím do sbírky. Tel. 734 282 081.

Z důvodu stěhování Odboru životního prostředí Městského úřadu Holešov z Tovární ulice
do přízemí hlavní budovy v Masarykově ulici
v Holešově bude odbor životního prostředí ve
dnech 28. až 30. 11. 2012 uzavřen. Veškeré
záležitosti týkající se odboru bude možné vyřídit
od 3. 12. 2012 na novém místě. Od tohoto data
začnou platit i nová telefonní čísla:
Ing. Markéta Šubová - vedoucí odboru kl. 400
Ing. Lenka Brezanská - ochrana ovzduší, odpad.
hospod., zást. ved. odboru
kl. 401
Ing. Hana Vedrová - vodoprávní úřad kl. 402
Ing. Markéta Mamicová - vodoprávní evidence,
povodňová ochrana
kl. 403
Ing. Pavla Pšejová - ochrana přírody a krajiny		
kl. 404

Přerušení dodávky elektřiny
Marta Zemaníková - ochrana zemědělského
půdního fondu
kl. 405
Ing. Pavel Badanko - lesní hospodářství, myslivost
kl. 406
Irena Ďuláková, odbor správní a vnitřních věcí

Kdo zná majitele těchto psů?

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude ve středu 12.
prosince v době od 9 do 13 hodin přerušena dodávka elektrické energie v části obce Dobrotice.
(eon)

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.

Změna provozní doby
Městská policie v Holešově vyzývá občany, aby pomohli identifikovat
majitele těchto dvou psů. Zvířata byla chycena v minulých dnech v ulicích
města. Informace podávejte na tel.: 734 422 051.
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Technické služby Holešov, s. r. o. sdělují, že Odpadové centrum bude
v pátek 30. 11. 2012 z technických důvodů otevřeno pouze do 12 hodin.
Provoz bude opět zahájen v sobotu 1. prosince 2012.
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Nová vyhláška zvýší cenu za svoz komunálního odpadu
Holešov (frs) - Zastupitelstvo
města Holešova schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Součástí vyhlášky je i zvýšení ceny
za svoz odpadu. Od ledna 2013
tak bude sazba za svod odpadu
na jednoho obyvatele a rok činit
696 korun.
Rada města předložila zastupitelstvu tři návrhy. Jeden z nich
počítal se zachováním stávající
ceny ve výši 492 korun, druhý obV horní části tabulky je uveden
vývoj cen za odpad v minulých
letech, v dolní části jsou uvedeny tři návrhy, které Rada města
Holešova předložila k posouzení zastupitelstvu. V pravé části
jsou celkové náklady, které jsou
tvořeny náklady na odpadové
centrum, třídění odpadu, svoz
a skládku. V posledním sloupci
je vyčísleno, kolik město doplácelo na nakládání s odpady
v jednotlivých letech a kolik by
město zaplatilo v případě jednotlivých variant.

sahoval navýšení na 600 Kč a třetí
varianta počítala s roční platbou
696 korun.
Vedoucí finančního odboru
Dušan Leško v rámci diskuze
sdělil, že celková částka dlouhodobých pohledávek na poplatcích
za popelnice činí za deset let přes
dva miliony korun a většina z těchto dluhů je obtížně vymahatelná.
Zastupitelstvo nakonec většinou
třinácti hlasů schválilo variantu
s cenou 696 korun.
Přijetím nové vyhlášky zastupitelstvo města reagovalo na nový
zákon 174/2012 Sb. ze dne 2. 5.
2012, kterým se změnil zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
„Z toho důvodu bylo nutné schválit

období
2002-2003
2004
2005-2012
návrh
1
2
3

od 2013
od 2013
od 2013

novou obecně závaznou vyhlášku
města Holešova o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013,“ stálo
v důvodové zprávě, kterou měli
zastupitelé k dispozici.
Zásadní změny ve vyhlášce:
1. Se změnou předpisů lze zvýšit
poplatky za odpad až na 1 000 Kč
za osobu a rok. V případě Holešova je hranice povoleného maxima daného zákonem 705 Kč. Ani
zvýšení poplatku na maximum by
ale nepokrylo roční náklady za likvidaci komunálního odpadu. Náklady za odpad dlouhodobě rostou
z důvodu růstu množství odpadu,
růstu cen za skládkování, dopra-

sazba v
Kč
384
456
492

počet
obyvatel
12 606
12 502
11 906

492
600
696

11 835
11 835
11 835

vu, dotování odpadového centra
a DPH. Nižší příjmy jsou způsobeny poklesem obyvatel města
a úlevami.
2. Další změna nového zákona
umožňuje vybírat poplatky i od cizinců, kteří pobývají na území
města déle než 90 dnů. Dále lze
vybírat nejen od vlastníků chat, ale
i od vlastníků domů a bytů, kteří
nemají bydliště ve městě.
3. Nově také vyhláška upravuje
skutečnost, že u poplatku nezletilého poplatníka zodpovídá za jeho
zaplacení zákonný zástupce poplatníka společně a nerozdílně.
U nezletilých nezodpovídá zákonný zástupce za nezaplacené poplatky zpětně, ale až za poplatky
stanovené od 1. 1. 2013.

předpis
poplatku od náklady na OC svoz a skládka
obyvatel
a třídění
kom.odpadu
4 840 704
2 061 064
3 085 453
5 700 912
3 023 174
3 340 365
5 857 752
5 172 087
5 181 132
5 822 820
7 101 000
8 237 160

5 716 286
5 716 286
5 716 286

5 383 927
5 383 927
5 383 927

náklady
celkem
město doplácí
5 146 517
305 813
6 363 539
662 627
10 353 219
4 495 467
11 100 213
11 100 213
11 100 213

5 277 393
3 999 213
2 863 053

Advent začíná
Pracovníci společnosti EMKaD dokončili v minulých dnech vánoční
výzdobu města (viz foto). Ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu
dojde v sobotu 1. prosince v 17 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Téhož dne se budou od 7 hodin ráno konat na náměstí vánoční trhy.
Kulturní program bude zahájen v 10 hodin.
(sov)

Oznámení o výběrovém řízení
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa učitelky
mateřské školy. Žádosti zasílejte na adresu: Mateřská škola Sluníčko,
Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov. K žádosti je třeba přiložit životopis,
doklad o ukončeném vzdělání: odborné SŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, vyšší. Uzávěrka žádostí o přijetí je do 21. 12. 2012.
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Dočasné omezení autobusových
spojů do Jankovic a Dobrotic
Stavba obchvatu Holešova
patří k nejvýznamnějším investičním akcím Zlínského kraje v oblasti dopravy a přinese podstatné
zlepšení dopravní situace ve městě.
S ohledem na komplikovanost stavby a nedostatek prostoru nebylo
možno situaci náhradní objízdné
trasy řešit např. výstavbou provizorní komunikace, ale byla nezbytná
úplná uzavírka silnice II / 438 v úseku Holešov-Dobrotice a vedení objízdné trasy pro veřejnou linkovou
dopravu přes obec Prusinovice, což
má za následek výrazné změny
ve využívání autobusové dopravy
cestujícími. Došlo k vyhodnocení
využívání jednotlivých spojů v dané
trase a ve spolupráci s dopravci
KRODOS BUS a.s. a Českými drahami a.s. od platnosti jízdních řádů
2013/2013, tedy od 9. 12. 2012,
dojde k realizaci dílčích změn v rozsahu nabídky veřejné dopravy reflektující současnou poptávku.
Pro zajištění kvalitní dopravní
obslužnosti obcí Jankovice a Dobrotice budou od jízdního řádu
2012 / 2013 zastavovat v obou ob-

cích všechny zde projíždějící pravidelné osobní vlaky a rovněž spěšné
vlaky 1640 a 1644 s tím, že naproti
tomu bude omezeno zajíždění devíti
párů autobusových spojů do Jankovic a Dobrotic tak, aby nedocházelo
ke snížení atraktivity autobusové
dopravy pro cestující jedoucí dále
za uzavřený úsek. Autobusové spoje důležité pro svoz dětí do škol
a další využívané spoje zůstanou
zachovány. Uvedená opatření zajistí spojení do Dobrotic ve špičce
každou hodinu, mimo špičku maximálně každé dvě hodiny.
Současně budou od stejného
data na trati Kojetín-Valašské Meziříčí nasazeny první dvě z celkových šesti moderních motorových
jednotek řady 844 „PESA“, čímž
dojde ke zvýšení kvality veřejné
dopravy a úrovně poskytovaných
služeb a motivace cestujících veřejnou dopravu využívat.
Ing. Věra Fuksová, jednatelka
Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o.

Setkání se seniory v Dobroticích
Setkání se seniory uspořádal v sobotu 17. listopadu osadní
výbor v Dobroticích. Na parketu
kulturního zařízení Sádek vystou-
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pily s kulturním programem rovněž děti z Mateřské školy Radost
Dobrotice.
Foto Zdena Kolaříková

Hasiči pořádají karneval
Další z připravovaných událostí holešovských mladých hasičů je
mikulášský dětský karneval. Akce
se uskuteční v areálu hasičské
zbrojnice v neděli 2. prosince 2012
od 15 hodin. Součástí programu
bude nadílka Mikuláše s čerty

a andělem, dále pak různé hry, diskotéka DJ Steva a samozřejmě také
soutěž o nejlepší masku.Občerstvení je zajištěno a vstupné je dobrovolné. Případné dotazy směřujte na
vedoucího mladých hasičů Milana
Libenského, telefon 607 204 023.

Europoslanci navštívili Holešov
Čeští poslanci Evropského
parlamentu Olga Sehnalová a Libor Rouček navštívili v pátek 16.
listopadu naše město. Hlavním cílem jejich návštěvy bylo Gymnázium Ladislava Jaroše, kde besedovali se studenty na téma zahraniční
politika Evropské unie. Navštívili
rovněž zámek, kde je místosta-

rosta města Jaroslav Chmelař
seznámil s probíhající opravou
nádvorní části areálu. Návštěva
europoslanců byla zakončena zasvěceným výkladem ředitele MKS
Pavla Chmelíka a prohlídkou nově
otevřeného Malého muzea kovářství na Holajce.
-kb-
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Nejstarší občanka Holešova oslavila stodruhé narozeniny
Stodruhé narozeniny oslavila v minulých
dnech nejstarší občanka Holešova Marie Mičková. Úžasná žena, které by věci neznalý
pozorovatel hádal možná osmdesát.

Dětství ve Vídni
Celý život provázelo Marii Mičkovou řemeslo dámské krejčové. Jako jedno ze třinácti dětí ji rodiče přivezli do Vídně z rodného
Nymburka čtrnáct dnů po narození. Tragickou
kulisu dětství české Vídeňanky tvořila první
světová válka. Marie začala navštěvovat českou školu a vlastenectví rodiny se ještě více
prohloubilo po vzniku samostatného Československa. Kromě jiného chodila cvičit do
Orla, kde poznala svého muže Aloise Mičku.
Pocházel z Rajnochovic a ve městě na Dunaji měl truhlářskou dílnu. V roce 1932 se jim
narodila první dcera Marie - řada Holešovanů
jistě zná někdejší dlouholetou vedoucí školní
jídelny Marii Mrázkovou.

Útěk před Hitlerem
Mladá Maruška nastoupila do první třídy
nové české školy ve 12. vídeňském okrese
v září 1938. To už však v Rakousku vládl Adolf
Hitler. Na mnichovské konferenci spojenecké mocnosti zradily Československo a vláda
vyhlásila 23. září mobilizaci. Ještě téže noci
Mičkovi opustili Vídeň. Hranice Československa byla neprodyšně uzavřena, a tak do rodné
země museli oklikou přes bývalou Jugoslávii,
Bulharsko, Rumunsko a Podkarpatskou Rus.

Recept na dlouhověkost
podle Marie Mičkové
Celý život málo spala. Mnohdy v průměru
tak tři hodiny denně. Po nocích šila a vařila.
Po smrti svého manžela v roce 1965 také
začala kouřit. Přestala až v devadesáti,
protože dostala infarkt. Pila hodně kávy,
ale ne alkohol. A jedla prakticky všechno.
Po příjezdu na Moravu se ubytovali u manželových příbuzných v Podhradní Lhotě. Majetek
ve Vídni jim propadl ve prospěch Říše, a tak
začali hledat nový domov. Nakonec se usadili
v Holešově. Na jaře 1939 koupili od spořitelny
v dražbě novostavbu v dnešní ulici Komenského
a paní Mičková v ní bydlí dodnes se svou mladší
dcerou Jiřinou Matochovou. Zařídila si krejčovskou dílnu a od té doby se dlouhá léta podílela
na tvorbě šatníků stovek holešovských žen.
Podnikání paní Mičkové se po válce úspěšně
rozvíjelo, v roce 1952 však stát prosperující dílnu
znárodnil a zařadil do družstva Styl.

Vězení
K naplnění další ze stinných stránek historie dvacátého století došlo v životě paní Mičkové
v roce 1958. Společně se svým manželem,
< Přání k narozeninám paní Mičkové vyšlo
i ve vídeňských krajanských novinách.
Foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

zetěm i starší dcerou byli odsouzeni za špionáž
k dlouholetým trestům. Hlavní roli v tomto případu hrál provokatér a agent StB Karel Sochatzi.
Po roce 1989 byli všichni odsouzení členové
rodiny rehabilitováni. Podrobně jsme o tomto
případu psali v Holešovsku č. 10/2007 v článku
nazvaném „Odtajněné svazky StB uvedly holešovské fámy na pravou míru“. Z vyměřených
deseti let žaláře nakonec strávila Marie Mičková
ve vězení 28 měsíců. Společně s ostatními ji
propustili na základě amnestie prezidenta republiky. V pardubické věznici pobývala kromě
jiného s poslední holešovskou hraběnkou Barborou Wrbnovou. Alois Mička se vrátil z věznice
v Leopoldově s podlomeným zdravím a v roce
1965 zemřel.
Po návratu z vězení nastoupila zpět do
družstva Styl, ale kvůli zdravotním problémům
mohla šít doma. Svoji profesi neopustila ani
po odchodu do důchodu a dále byla její hlavní
životní náplní. Marie Mičková jezdila do Vídně pravidelně i před rokem 1989. Zejména
po své mamince tam má spoustu příbuzných
a taky přátel.
A jaký že má tato úžasná a stále energická
žena recept na dlouhověkost? Celý život málo
spala. Mnohdy v průměru tak tři hodiny denně.
Po nocích šila a vařila. Po smrti svého manžela
v roce 1965 také začala kouřit. Přestala až
v devadesáti, protože dostala infarkt. Pila hodně
kávy, ale ne alkohol. A jedla prakticky všechno.
František Sovadina
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Usnesení z 26. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 5. listopadu 2012
Přijaté usnesení č. 261/2012 - N
2661 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
22. října 2012.
Přijaté usnesení č. 262/2012 N 2690 Rada města Holešova
projednala a vzala na vědomí
souhrn usnesení komisí rady
města za období říjen/2012.
Přijaté usnesení č. 263/2012 N 2742 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit smlouvu č.
UZSVM/BKM/4446/2012-BKMM
o bezúplatném převodu nemovitosti s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, týkající se převodu pozemku p.č. 2/13,
k.ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 264/2012
- N 2743 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit bezúplatné nabytí pozemku pod
bytovým domem Holešov čp.
1615 a 1616, p.č. 1017/10,
zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 75 m2, k.ú. Holešov,
z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Holešova. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 265/2012 N 2744 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. úplatné
nabytí části pozemku p.č. 1204,
zahrada, o výměře cca 210 m2,
k.ú. Holešov, z vlastnictví Moniky
Greineckerové, bytem Holešov,
do vlastnictví města Holešova dle
předloženého návrhu. 2. úplatné
nabytí části pozemku p.č. 1198,
orná půda, o výměře cca 150 m2,
k.ú. Holešov, z vlastnictví manželů
Veroniky a Petra Frýbortových,
bytem Holešov, do vlastnictví
města Holešova dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 266/2012
- N 2746 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit prodej městského pozemku p.č.
2990/51, zahrada, o výměře
63 m2, k.ú. Holešov, Ludmile
Machalové, bytem Holešov, za
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. Smlouva
bude uzavřena v termínu do
31. 12. 2012. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 267/2012 - N
2747 Rada města Holešova dopo-
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ručila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského
pozemku p.č. 2990/52, zahrada,
o výměře 64 m2, k.ú. Holešov,
Aleně Tihlářové, bytem Holešov,
k id. 1/2 a Františku Nedbálkovi,
bytem Zlín, k id. 1/2 za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena
v termínu do 31. 12. 2012. Po
marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 268/2012 N 2748 Rada města Holešova
nedoporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 711, zbořeniště, o výměře 259 m2, p.č. 712,
zbořeniště, o výměře 125 m2
a částí městských pozemků
p.č. 705/1, ostatní plocha,
o výměře cca 35 m2 a p.č. 709/1,
ostatní plocha, o výměře cca
638 m2, vše k.ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 269/2012 N 2749 Rada města Holešova
I nedoporučila Zastupitelstvu

města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku p.č. 896/4, zahrada, o
výměře 982 m2, k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu a II uložila
vedoucímu Odboru investic, silničního hospodářství a údržby města
Ing. Stanislavu Julíčkovi zajistit
zpracování územní studie dané
lokality. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 271/2012 - N
2752 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit 1. revokaci
usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 20/2011 ze dne
21. února 2011 týkající se bezúplatného převodu kulturního
a sportovního areálu v Žopech
na pozemcích p.č. st. 173,
zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 65 m2, p.č. 246/5, trvalý travní porost, o výměře 701
m2 a p.č. 246/6, ostatní plocha,
o výměře 2.098 m2, vše k.ú.
Žopy, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Holešova. 2. bezúplatné nabytí kulturního a sportovního areálu
v Žopech, pozemků p.č. st. 173,
zastavěná plocha a nádvoří,

o výměře 65 m2, p.č. 246/5, trvalý travní porost, o výměře 701
m2, p.č. 246/6, ostatní plocha,
o výměře 2.005 m2 a p.č. st. 299,
zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 93 m2 a staveb na
pozemcích p.č. st. 173 a p.č. st.
299, vše k.ú. Žopy, z vlastnictví
České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví
města Holešova. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 272/2012 - N
2759 Rada města Holešova vzala na vědomí výsledky 1. etapy
inventarizace stromů ve městě.
Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 273/2012
- N 2753 Rada města Holešova schválila dodatek č. 3 ke
„Smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce“
se Zlínským krajem, Zlín, tř.
T. Bati 3792, IČ 70891320,
v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 274/2012 N 2757 Rada města Holešova
schválila podání žádosti na Zlínský kraj o bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
3653/2, 2003/9, 3653/1, 3653/4,
1999/2, 1999/3, k.ú. Holešov,
a p.č. 449/2, 449/1, k.ú. Žopy,
ve vlastnictví Zlínského kraje,
v souvislosti se stavbou „Holešov křižovatka JV obchvatu Holešova,
stezka se sloučeným provozem
cyklistů a chodců“. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 275/2012 N 2754 Rada města Holešova
I schválila rozpočtové opatření Rady města Holešova č.
10/2012 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
II doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 11/2012 dle
předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 19. 11. 2012.
Přijaté usnesení č. 276/2012 N 2758 Rada města Holešova
schválila příspěvkovým organizacím - 1. Základní škola Holešov - 3.
Základní škola Holešov - Městské
kulturní středisko Holešov změny
finančních plánů dle předložených
návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško Termín: bezodkladně.
Mgr. Rudolf Seifert
v zastoupení starosty města
Luděk Hradil
ověřovatel zápisu
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Řidič přehlédl ženu na přechodu
Holešov (frs) - Řidič osobního
vozu přehlédl v centru Holešova
chodkyni a vážně ji zranil. Nehoda
se stala ve čtvrtek 15. listopadu

o půl jedenácté dopoledne na
ulici Palackého poblíž křižovatky
s ulicí Školní. „Šestasedmdesátiletý
řidič osobního automobilu značky

Fiat Tipo jedoucí ve směru od
centra města na obec Třebětice
přehlédl na přechodu pro chodce
osmaosmdesátiletou ženu vedoucí
jízdní kolo. Chodkyně přecházela
silnici směrem k autobusovému
nádraží. Došlo ke střetu, při kterém
žena utrpěla středně těžké zranění.
Záchranáři ji převezli do nemocnice v Kroměříži,“ uvedla policistka
Simona Kyšnerová. Policie žádá
o pomoc případné svědky, kteří se
v dané době poblíž přechodu nacházeli nebo přímo po přechodu pro
chodce přecházeli a nehodu viděli,
aby zavolali dopravním policistům
na telefonní číslo 974 675 254.

Rozsvícení
vánočního
stromu
Pravčice (red) - Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem
se uskuteční v sobotu
1. prosince od 17 hodin
u vánočního stromu mezi
školou a kostelem sv.
Floriána v Pravčicích. Pořadatelem akce, která zahájí
pravčický advent, je obec
Pravčice spolu s místní základní a mateřskou školou
a s „Babincem“.

Petice žádá zřízení letecké záchranné služby
Region (sov) - Lékaři a odborníci za ozdravení kraje (LOOK)
shromažďovali na předvolebních
setkáních s občany v jednotlivých
obcích podpisy pod petici za zřízení
letecké záchranné služby (LZS)
ve Zlínském kraji. „Celkem svým
podpisem petici podpořilo 2274
občanů ze 120 obcí,“ uvedl Tomáš Pasterný, zmocněnec LOOK.
Absence základny LZS nejvíce
dopadá na obce na jihovýchodě
Zlínského kraje.
Vzhledem k rozmístění leteckých základen se tento problém
holešovského regionu nedotýká.
„V obcích, které jsou lépe položené

z hlediska současného rozmístění
základen LZS, se projevila solidarita občanů a myšlenku vzniku LZS
také podpořili,“ dodal Pasterný.
Petice je adresována nově vzniklé
Radě Zlínského kraje. V petici je
kromě jiného uvedeno, že Zlínský
kraj je jedním ze tří krajů České
republiky, kde nesídlí letecká záchranná služba. V důsledku toho je
podle LOOK omezena dostupnost
rychlé pomoci pro významnou část
našeho regionu. V případě potřeby
spolupracuje operační středisko
Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje s LZS Brno, Olomouc
a Ostrava.

Rozmístění stanic LZS.
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Rozhovor s úspěšným majitelem společnosti Elko EP
Krize nekrize, holešovská firma expandovala do Číny
Areál firmy Elko EP ve Všetulích má na místní poměry poněkud
futuristický interiér. Jako by se kousíček pověstného počítačového
a technologického centra Silicon Valley z kalifornského pobřeží Tichého oceánu přestěhoval do Holešova. Na první pohled úspěšná firma
západního střihu působí na Holešovsku už dvacet let. Není proto divu,
Z jakého důvodu podle vašeho názoru vyhrála právě vaše
firma?
Polovinu váhy při hodnocení
měly ekonomické výsledky firmy a
druhou část tvořilo hodnocení odborné poroty. Když mně k úspěchu přála
paní ze spolupořádající společnosti
Vodafone, tak mě ujistila, že jsme
vyhráli přesvědčivě. V konkurenci
přihlášených firem jako například
sousední společnost DuPont Moravia či vsetínského Austin Detonator,
což jsou české pobočky nadnárodních společností s miliardovým obratem, jsem si šanci na prvenství
příliš nedával. Tyto velké firmy se
však nakonec na čelní místa vůbec
nedostaly a naopak se umístili takoví
bodří řemeslníci. Soutěž má také
kategorii živnostník roku a tam byli
na předních místech například tesař,
kolář či truhlář a i v naší kategorii byly
mezi nejlepšími ryzí rodinné firmy.

ale podobně jako jiné firmy máme
i my své problémy. Také jsme museli propustit několik lidí ve výrobě,
ale objem produkce přitom zůstal
zachovaný. Krizi překonáváme
zejména realizací nových nápadů.
Nečekáme pasivně na nové objednávky, ale snažíme se hledat nové
zákazníky, motivovat ty stávající
a hlavně hledat nové příležitosti.
Právě v posledních letech jsme
uvedli na trh nový systém inteligentní instalace iNELS a díky tomu
jsme se dostávali blíže koncovým
zákazníkům. Typickým představitelem takového zákazníka je investor
nového domu, který má bez ohledu
na krizi peníze na svou investici nastřádané. V tomto segmentu jsme
i v době krize zaznamenali vzestup
prodeje ve výši 300 procent. Krize
se projevila hlavně v naší distribuční
síti, zejména kvůli útlumu ve stavebnictví a strojírenství. Prostřednictvím

Bezdrátové ovládání systémem
iNELS RF Control
Systém bezdrátového ovládání RF Control představuje jedinečné
řešení elektroinstalace při rekonstrukci domu či bytu nebo rozšiřování
elektroinstalace. Instalace se provádí jednoduše bez jakéhokoliv
bourání či sekání do zdí. Jednotky (aktory) se mohou instalovat přímo
do vhodné instalační krabice, do krytu osvětlení, rozvaděče a všude
tam, kde to instalace dovoluje.
RF Control umožňuje bezdrátové ovládání elektrických zařízení,
spotřebičů, stmívání světel, ovládání rolet, žaluzií, garážových vrat, příjezdové brány, krytu bazénu, spínání spotřebičů v závislosti na čase aj.
Před dvaceti lety jste začínal
podnikat v garáži ve vašem rodném Roštění. To je o vás poměrně známá informace. Napadlo
vás tehdy, že jednou budete mít
společnost se stamilionovými
obraty a pobočkami po celém
světě?
Podobné vize a cíle jsem tehdy
rozhodně neměl. Před patnácti lety
jsme s mým kolegou, dnes obchodním ředitelem, dělali průzkum trhu
z hlediska prodeje našeho hlavního
výrobního segmentu, kterým jsou
elektrická relé, a vyšlo nám nějaké
maximální možné číslo. Dnes je toto
číslo stokrát vyšší a ještě víme, že
máme rezervy. Hodně jsme se tehdy
mýlili v odhadu, jaký je potenciál trhu.
Vaše společnost je veřejností už dlouhá léta vnímána
jako stabilní, která - viděno zvenčí - nemá větší problémy. Už
tři roky se ve světě projevuje
hospodářská recese, podniky
krachují nebo propouštějí ve
velkém své zaměstnance. A vás
jako by se to netýkalo.
Předně bych chtěl podotknout,
že zvenčí to tak možná vypadá,
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této sítě přitom přes dvacet let dodáváme na trh náš hlavní výrobní
program, zmíněná elektrická relé.
Pokud vím, máte pobočky
nejen v České republice, ale
i v řadě jiných států.
Obchodní zastoupení provozujeme pod hlavičku Elko Group. Pracuje zde 236 lidí. Nejstarší pobočku
máme na Slovensku. Tam budeme
letos slavit deset let. Dále máme
zastoupení v Polsku, Maďarsku,
Rusku a nejnovější pobočky jsou
na Ukrajině a v Rumunsku. Letos
jsme pak otevřeli zastoupení iNELSAsiav Tjianjin nedaleko Pekingu.
To je nejspíše docela
úspěch, vzhledem k velmi nevyrovnané obchodní bilanci mezi
Českou republikou a Čínou. Jak
se vám to podařilo?
Otevření pobočky v Číně předcházela stáž čínského studenta
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve
společnosti Elko EP v Holešově.
Působil u nás dva roky a postupně našel čínského partnera, který
v Číně prodává naše inteligentní
systémy a otevřel nám tam oficiální kancelář. Pracuje v ní šest

že si holešovského výrobce systémů kompletní elektroinstalace letos
všimli také organizátoři soutěže Firma roku z Hospodářských novin.
V rámci kraje společnost získala první místo a postoupila do celostátního kola. Podrobně jsme o tom psali v minulém čísle. Dnes přinášíme
rozhovor s úspěšným majitelem firmy Elko EP Jiřím Konečným.

Majitel firmy Elko EP Jiří Konečný.
obchodníků, z toho jeden člověk
je zaměstnanec naší firmy. Děláme tam docela zajímavé obraty. Ta
relé, která děláme už léta, do Číny
samozřejmě nevozíme. To by bylo
jako pověstné nošení dříví do lesa.
V Číně je totiž dokážou vyrobit za
poloviční cenu. Ale naše inteligentní systémy iNELS mají výraznou
přidanou hodnotu a takové věci si
Číňané rádi nakoupí ze Spojených
států, Německa či Evropy. Jako
Česká republika jsme pro ně plně
akceptovatelní, i když je pravda,
že v některých případech musíme
dávat nálepku Made in Germany.
I k tomu účelu jsme také založili
pobočku v Německu.
Z hlediska ekonomické teorie jste vlastně ideální firma.
Zaměstnáváte lidi z Holešova
a okolí a přitom prodáváte produkci po celém světě, takže
místní spotřebitele nejspíše ani
nepotřebujete.
V této souvislosti se možná
trochu nabízí ono přísloví, že Pod
lampou je největší tma. Když si chci
koupit náš výrobek v Holešově, tak
ho tady neseženu.
V posledních letech se hodně hovoří o strategické průmyslové zóně v Holešově. Jak její
(ne)existenci vnímáte? Neobávali
jste se možné konkurence? Neuvažovali jste o tom, že byste se
tam přestěhovali?
Obavy rozhodně nejsou na
místě a o přestěhování jsme neuvažovali. Na základě toho, co vím,
co se dočtu a co si poslechnu, se
na tento projekt dívám skepticky.
Slyším všude kolem sebe ty řeči
o tom, že my občané tam nechceme
montovnu, ale chceme tam výrobu
hightech, která má vysokou přidanou hodnotu, ale přitom tam nemají
pracovat Mongolci či Vietnamci, ale
naši občané. Znám situaci ve velkých zahraničních firmách v tomto

oboru a naši zaměstnanci by tam za
nabízené peníze rozhodně nešli pracovat. Taková vyjádření mi připadají
hodně maloměšťácká. Nakonec vidíme, že v zóně vyrábí jedna firma
a nikdo další se tam moc nehrne.
Podle mě stát a kraj přišly s podobnou nabídkou pozdě. V České
republice jsou pořád průmyslové
zóny, které nabízí zahraničním investorům metr za korunu a přitom
kolem takových zón vedou dálnice.

Fakta
Počet zaměstnanců - 173,
z toho ve výrobě - 120. Ve firmě pracují na dvě a někdy na
tři směny. V letošním roce očekává společnost obrat přes
300 milionů korun. Obchodní
aktivity zajišťuje společnost
ELKO Group, kde pracuje 236
zaměstnanců.
Nedávno jsem četl rozhovor,
kde se vás ptali, proč se vlastně
i s firmou neodstěhujete třeba do
Brna či Prahy? Jaký je vůbec
váš vztah k Holešovu a celému
regionu? Tedy kromě toho, že
jste hlavní sponzor holešovské
kopané.
K tomuto regionu mám velmi pozitivní vztah. Narodil jsem se
v Roštění, firma sídlí v Holešově,
teď bydlím v Přílepích, odkud je
nádherný výhled do krajiny. Je tady
dobrá dopravní obslužnost, nemusím nikde čekat v zácpě podobně
jako třeba náš obchodní zástupce
v Rusku, kterému cestování z okraje
Moskvy do centra zabere denně tři
a půl hodiny. Lidé jsou tady normální.
Zrovna nedávno mi říkal jeden zákazník z Polska, že na Moravě jsou
lidé lepší než v Čechách. Jsou tady
také rozumné náklady, ať už se jedná o pronájmy, mzdy, či další ceny.
Dokončení na str. 9

www.holesov.cz

hole‰ovsko 22/2012

Rozhovor s úspěšným majitelem společnosti Elko EP

Už na recepci firmy Elko EP návštěvník pochopí, že přichází
do moderní a úspěšné firmy.

Dokončení ze str. 8
Plánujete další výraznější
rozvoj vaší firmy?
V nedávné době jsme koupili
další pozemky v sousedství a také
areál firmy Vondřejc, kde vznikla
expedice a kde také plánujeme
rozšířit vývojové centrum. Bude-li
se nám dařit, pak na nových pozemcích plánujeme rozšiřování výroby
zmíněných inteligentních systémů.
Při několika návštěvách
vaší firmy jsem si všiml, že tady
pracuje většina hodně mladých
lidí. Je to nějaká strategie nebo
pouze náhoda?
Když jsem v devatenácti začínal, obklopil jsem se svým většinou

Kraj uspořádal maraton v podnikání
Holešov - Dvacet pět mladých lidí
zažilo ve dnech 9. a 10. listopadu maraton
v podnikání. Od pátečního rána až do sobotního podvečera v Technologickém parku Prog
ress v Holešově pod vedením několika lektorů
zpracovávali své podnikatelské záměry. „Akci
nazvanou 24h Maraton v podnikání uspořádal
Zlínský kraj ve spolupráci s pařížskou vysokou školou Novancia. Aktivita se uskutečnila
v rámci evropského projektu ENSPIRE EU a šlo
o testování přenosu dobré praxe,“ uvedla mluvčí
kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.
Účastníci akce byli vysokoškolští studenti,
z řad středoškoláků, absolventů či mladých

začínajících podnikatelek využívajících služeb
Asistenčního centra pro podporu podnikání žen.
„Celá akce je zaměřená na podporu podnikání a intenzivní trénink podnikatelských dovedností. Účastníkům umožňuje ocitnout se
na 24 hodin non stop ve světě byznysu. Jsou
rozděleni do týmů, přičemž je brán zřetel na
vyváženost profilů každého z nich. Každý tým
pracuje na svém projektu od počáteční myšlenky až po její realizaci a uvedení do praxe.
Po 24 hodinách každý tým prezentuje svůj
podnikatelský záměr před odbornou porotou,
jež vybere a ocení ten nejlepší,“ dodala mluvčí.
(red)

o něco staršími vrstevníky. Teď je
věkový průměr zaměstnanců firmy
35 let, takže já jim to tady svými čtyřiceti lety kazím. Díky specifickým
pozicím, které tu máme, ať už se
jedná o některé pozice ve výrobě,
obchodní zástupce, či marketingové
specialisty, máme dobré zkušenosti
s absolventy vysokých škol. Ty si
pak vychováváme k obrazu svému.
Ve výrobě je to možná také otázka
dobrého zraku. Ale určitě se nebráníme starším zaměstnancům. Také
máme pracovníky, kterým je přes
padesát let.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

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

Chcete ušetřit na měsíčních splátkách?
Spojte si své úvěry do jednoho výhodnějšího.

Navíc jen my vám hned
navrch nadělíme 3 500 Kč.
Více v UniCredit Bank Expres v Holešově
Nám. Dr. E. Beneše 37, 769 01 Holešov
tel.: 955 964 660, mob.: 601 373 070
e-mail: expres.holesov@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za
předčasné splacení úvěrů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč.

8526_UCB_Holesov_inz_SNEHULAK_180x130_BW_V02.indd 1
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Žáci navštívili jadernou elektrárnu Dukovany
V rámci výuky fyziky se naše
školička vypravila na poučnou exkurzi do vodní elektrárny Dalešice
a jaderné elektrárny Dukovany.
Stalo se tak v úterý 20. listopadu
a akce se zúčastnili zájemci z celého druhého stupně.

Součástí obou návštěv byly
především videoprojekce z historie obou staveb, jejich parametry
a hlavně princip fungování celého
zařízení. Jako první jsme navštívili
vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice, kde jsme měli možnost vidět

vodní turbínu a prohlédli si vnitřní část elektrárny za odborného
výkladu pracovnice informačního
centra. Byli jsme i v části přehradní
hráze, kde vedly obrovské roury,
kterými přitékala voda z přehrady k turbíně. V jaderné elektrárně
jsme zase viděli model jaderného
reaktoru vyrobeného ve skutečné

Den slabikáře
v 1. ZŠ Holešov
Tento dlouho očekávaný den v prvních
třídách naší školy nastal 15. listopadu 2012.
Děti se již naučily číst první písmena a skládat
slabiky, slova a věty. Za tuto krátkou dobu, kdy
se staly školáky, si troufly pozvat své rodiče
a prarodiče do vyučování, aby jim předvedly
velký kus práce. Na každém z žáčků byla
znát nervozita a netrpělivost, jestli vše zdárně
zvládnou. A že to byl velký den, o tom svědčila
účast rodičů ve třídách. Konečně přišla ta chvíle.
Všichni prvňáčci uměli složit a přečíst první slova a věty, ukázali, jak umí pracovat s interaktivní
tabulí. Za takový výkon byli pak krásnou šerpou
pasováni na „PRVŇÁČKA 2012“ a odměněni
svou první velkou učebnicí - SLABIKÁŘEM.
Přejeme rodičům prvňáčků spoustu trpělivosti při další přípravě na vyučování se svými
dětmi. A našim žáčkům stále takové úspěchy
i v dalších měsících.
Učitelky 1. tříd 1. Základní školy Holešov
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velikosti a byly nám v něm předvedeny technologické procesy probíhající uvnitř reaktoru - například
vysunutí a zasunutí palivových tyčí
pro zvýšení a snížení výkonu reaktoru. Tato exkurze žákům přinesla
mnoho zajímavých informací a vědomostí pro další studium.
Barbora Winklerová

Nové stavby v Rymicích
Rymice (sov) - Nákladem bezmála jeden
a půl milionu korun byla v letošním roce zrekonstruovaná vozovka v Rymicích. Část místní komunikace vedoucí k místní základní a mateřské
škole dostala nový povrch v průběhu července
a srpna. Součástí rekonstrukce bylo i zpevnění
přilehlého břehu potoka, neboť docházelo k uhýbání vozovky. Došlo také k vybudování opěrné
zídky, která má zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů. Dílo v hodnotě 1 488 000 Kč dodala firma
ELSO systém z Fryštáku. Celkem bylo opraveno
760 m2 vozovky. Na akci finančně přispěl také
Zlínský kraj dotací 495 000 Kč, zbylou část financovala obec ze svého rozpočtu. V sobotu 24.
listopadu také v Rymicích slavnostně otevřeli
nové sportovní víceúčelového hřiště. Při této
příležitosti se konala tradiční ochutnávka a prodej
zabijačkových specialit.
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Charita Holešov znovu připravuje Tříkrálovou sbírku
Rok uběhl jako voda a opět se
blíží vánoční svátky. Toto období se pro koordinátorku TKS
2013 nese v duchu přípravy na
realizaci Tříkrálové sbírky. Ta se
v Holešově a v mikroregionu Holešovsko uskuteční již potřinácté, a to v sobotu 5. ledna 2013.
V tento den budou zejména v dopoledních hodinách
přicházet k vašim domovům koledníci přestrojení
za tři krále, aby vám za doprovodu koledy
označili dveře symbolickými písmeny K†M†B†.
Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek
dobrovolníků a v neposlední řadě vstřícnosti
veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého
z nás možností, jak se zapojit do charitního díla
a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Charita Holešov by proto ráda touto
cestou vyzvala všechny z vás, kteří mají chuť

a odvahu se s námi zapojit do realizace této
sbírky a přijmout roli vedoucího skupinky
či koledníka, aby se v případě zájmu hlásili
do 10. 12. 2012, v pracovní dny v době mezi
8. - 15. hod. v budově Charity Holešov nebo
na tel. číslech 737 484 565 a 573 398 468 či
na e-mail: sas.botosova@holesov.charita.cz.
Pomůžete nejen nám, ale především spoustě
potřebným lidem...
A trocha ohlédnutí zpět. Celkový výtěžek
TKS 2012 z Holešova a obcí mikroregionu Holešovsko činil 470 769 Kč a z této částky se na
konto Charity Holešov vrátilo 276 805,05 Kč. Tyto
finanční prostředky jsme využili tímto způsobem:
podpora charitní pečovatelské služby v celkové
výši 26 045,05 Kč (nákup vysavače, žehličky,
pracovního oblečení a obuvi a várnic na jídlo),
podpora charitní ošetřovatelské služby v celkové
výši 200 000 Kč (nákup nového služebního auta
na LPG), přímá sociální pomoc potřebným obča-

nům v celkové výši 40 000 Kč, nákup 2 vysoušečů
použitelných v případě povodní či zaplavení např.
sklepů apod. v celkové výši 10 760 Kč.
A jak bychom chtěli využít finanční prostředky z nadcházející TKS? Finanční prostředky, které by mohly být k dispozici za vaší ochotné
pomoci (dobrovolníků a spoluobčanů), by chtěla
Charita Holešov využít následujícím způsobem:
přestavba 6 služebních vozidel na LPG, nákup 40
termoportů (obaly na jídlonosiče) pro dovoz obědů, nákup antidekubitních matrací a pokojových
klozetů (půjčování kompenzačních pomůcek).
Pevně věřím, že se nám s vaší pomocí
podaří naše záměry uskutečnit a služby Charity
Holešov se v důsledku toho zkvalitní a naši klienti
budou spokojení. Děkuje za vaši ochotu, čas
a pomoc a na případnou spolupráci se těší
Gabriela Botosová, DiS.
místní koordinátor TKS 2013

Jubilanti oslavovali v klubu důchodců narozeniny
Holešov - Čtyřem jubilantům přišli 14.
listopadu do holešovského klubu důchodců na
jejich slavnostní setkání popřát zástupci města
Holešova a přátelé. Devadesáté narozeniny
oslavili Marie Šidlová a Ladislav Kryl, a dokon-

ce devadesáti tří let se dožily Marie Hublíková
a Ludmila Jedličková.
Důchodci se pravidelně scházejí v prostorách bývalého Drive Clubu v kině Svět. Většinu
z nich tvoří ženy. Společně zde provozují svoji

Děti ze školek byly opět v pohybu
Podruhé v letošním školním roce se setkali
předškoláci a prvňáčci při pravidelném cvičení
- v úterý 20. listopadu proběhlo v tělocvičně 2.
Základní školy Holešov další setkání dětí, které
mají radost z pohybu. Prvňáčci z mateřské
školy a předškoláci z Mateřské školy Grohova a Mateřské školy Masarykova Holešov se
společně rozhýbali při zdolávání překážkové
dráhy, cvičení na žíněnkách a dalších aktivi-

tách. První kolo pohybového programu bude
uzavřeno cvičením dětí z 1. třídy 1. Základní
školy Holešov; po realizaci tohoto kola bude do
projektu zapojeno více než tisíc holešovských
dětí v průběhu posledních čtyř let. Hýbejte se
i vy - budete zdraví a krásní!!!

klubovou činnost, oslavují narozeniny přátel,
popovídají si a někdy i zatančí při dobré muzice. Oslavencům přejeme do dalších let hodně
zdraví a životního elánu.
JZ

Rozsvícení stromku
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
v Žeranovicích se uskuteční 2. prosince na
prostranství u obchodu. Program začíná
v 15 hodin. Strom bude rozsvícen v 17 hodin.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka pohybového programu
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Malířka Božena Klátilová - výzva majitelům portrétů
Nedávno navštívila redakci našeho listu za ní, aby jim udělala portrét. Vychovala tři děti
paní Alena Vojáčková ze Šumperka s man- a malování se věnovala do opravdu vysokého
želem. A velmi mile nás překvapila, když nám věku. Ještě ve svých 91 letech tvořila kresby
nejenže vyprávěla o své matce, Boženě Kláti- uhlem. Zemřela 13. 1. 2007.
lové-Rolkové, ale také přinesla album
fotografií spousty jejích obrazů a dokonce věnovala městu několik knížek
vydaných před válkou v Holešově
a vztahujících se k jeho historii.
Božena Klátilová se narodila
před sto lety - 9. 6. 2012 - v rodině
známého stavitele a starosty města
Jana Rolka. Byla sestrou poručíka
letectva ing. Jana Rolka, slavného
velitele protinacistické Tajné vojenské
a civilní organizace (TVCO).
Po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební pracovala ve stavební firmě svého otce, ale více tíhla
k malování - stala se žačkou akademického malíře Františka Hlavici
a ak. mal. Josefa Šímy. Po svatbě
Paní Alena Vojáčková ze Šumperka s manželem
s Jaroslavem Klátilem v roce 1938
v redakci Holešovska.
se začala malování věnovat profesiJe evidováno přes 400 jejích malířských
onálně. Vynikla jako bravurní portrétistka, její
portrétní olejomalby během války a těsně po ní prací, převažují olejomalby. Své dílo předstazachytily řadu vynikajících osobností Holešova. vila na řadě autorských výstav, nejrozsáhlejší
V roce 1949 se natrvalo odstěhovala přehlídkou jejích prací byla v roce 1980 výstava
do Šumperka, ale řada Holešovanů jezdila na zámku v Holešově.

Protože od této výstavy uplynulo již dlouhých třicet dva let a letos si připomínáme sté
výročí narození této významné holešovské rodačky, vznikl v naší redakci nápad - vyzýváme
všechny majitele jejích obrazů, zejména portrétů,
aby byli tak laskaví a přihlásili se v redakci Holešovska. Jednak bychom chtěli vyplnit přání
dcery Boženy Klátilové, paní Vojáčkové, a zdokumentovat alespoň fotograficky obrazy její
matky, které jsou v držení Holešovanů, pro co
nejkompletnější katalog jejího díla. Pokud by se
ale podařilo sehnat dostatečné množství těchto
obrazů, mohli bychom, pokud by je jejich majitelé
laskavě zapůjčili, udělat výstavu z děl B. Klátilové. A kdyby se podařilo portréty Holešovanů,
které namalovala, opatřit základními daty (jméno,
životní data portrétované osoby, její zaměstnání,
případně krátký životní příběh), mohli bychom
v našem městě vystavit galerii významných
osobností žijících zde v období kolem druhé světové války - mohli bychom pohlédnout do tváří
našich předchůdců a předků, jejichž podobu už
většinou neznáme, ale jejichž jména jsou často
symbolem jedné epochy historie našeho města.
Moc proto ještě jednou prosíme všechny,
kdo vlastní nějaký obraz od Boženy Klátilové,
obraťte se prosím na nás s touto informací.
Karel Bartošek
Foto František Sovadina

Holešovská modelka Karolína Bubelová se věnovala dívkám
z občanského sdružení Rovné šance
To, že má modelka Karolína Bubelová dobré srdce a sociální cítění,
dokázala v sobotu 24. listopadu, kdy
navštívila se svým přítelem občanské
sdružení Rovné šance ve Valašském
Meziříčí.
Rovné šance podporují sociálně
znevýhodněné děti a jejich rodiny. Poskytují jim odbornou péči - speciálně
pedagogické a psychologické vyšetření,
doprovázejí je na různá úřední jednání,
pomáhají jim s přípravou na vyučování,
s vyřizováním úředních záležitostí. Také
doučují děti, jednají se školami, různými orgány a institucemi sociální péče.
Ve sdružení vykonávají veřejnou službu
rodiče dětí, a to ve spolupráci s úřadem práce.
Karolína Bubelová přijela s programem,
který dívkám a jejich matkám věnovala bez
nároku na honorář. Přivezla různé kosmetické
přípravky, make up, fotografie a také oblečení.
Velmi rychle navázala s účastnicemi neformální
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kontakt. Zaujala je svým vyprávěním o modelingu, byla milá a přátelská. Dívky a jejich maminky ji okouzleně pozorovaly a poslouchaly.
A potom přišlo to hlavní - Karolína téměř čtyři
hodiny trpělivě líčila a upravovala tváře děvčat
a jejich maminek. Radila jim, povídala si s nimi,

smály se spolu. Bylo obdivuhodné, jak
dlouho s úsměvem na tváři soustředěně
pracovala. Děti jí zazpívaly několik písní,
při nichž byla viditelně dojatá.
Holešovská kráska dala děvčatům
dar, který by pro ně jinak nebyl - především z finančních důvodů - dostupný. Umožnila jim setkání se světem
modelingu, poskytla ženám důležité
rady a všechno jim prakticky ukázala.
Nakonec rozdala své krásné fotografie s osobním věnováním a dlouho se
s děvčaty fotografovala. O fotografii
s modelkou byl velký zájem.
Závěrečným překvapením se stalo
značkové oblečení, které jim rozdala.
Karolína Bubelová a její přítel Radomil Staněk, který vše organizačně zajistil a modelku
přivezl, podpořili dobrou věc - práci se sociálně
znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami.
Radomír Juřička, foto Radomil Staněk
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Bratři Ebenové zahráli v holešovském zámku

V rámci třetího ročníku dnes
už prestižního festivalu Musica Holešov vystoupili ve čtvrtek
22. listopadu ve velkém sále holešovského zámku bratři Kryštof,
Marek a David Ebenové se svojí
skupinou.
Jejich koncertní program,
který byl pojmenován Chlebíčky
a nabídl výběr ze všech dosavadních alb, mělo konečně možnost
také vidět (a hlavně) slyšet také
holešovské publikum.
RR
Foto František Sovadina

Kdo jsou bratři Ebenové
Bratři Ebeni je nejzvláštnější
skupina v historii české populární
hudby. Tři bratři Kryštof (24. 12.
1954), Marek (18. 12. 1957) a David (6. 1. 1965) spolu již sedmnáct
let soustavněji nekoncertovali. První řádné album Malé písně do tmy
vydali v roce 1984 a dalších jedenáct let trvalo, než vznikl titul Tichá domácnost (1995). Mezitím si
v roce 1990 odskočili k Adventním

písním a koledám, které nahráli
se zpěvačkou Martou Kubišovou.
Na jejich nynější album, nazvané
Já na tom dělám, posluchači čekali
sedm let.
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra Ebena a synovci Ilji
Hurníka, vlastně do žádného hudebního proudu nepatří. Spojení
Markovy kytary, Kryštofova klavíru
či flétny, Davidova klarinetu a sop-

ránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený dalšími
nástroji. Již koncem sedmdesátých
let, kdy Ebeni vstupovali na scénu,
se v jejich hudbě proplétaly vlivy
klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru.
„Hodně jsme poslouchali Franka
Zappu, David měl rád jazz, zvláště
když pak v patnácti přišel na konzervatoři do styku se spoustou

jazzmenů. Nám se v podstatně
nestalo, že by jeden poslouchal
něco, co ten druhý nesnášel,“ řekl
Marek v časopise Folk a country.
Motorem kapely byl šéf a skladatel Marek, který nejprve prošel
různými skupinami včetně countryových sestav Wyjou a Rošambo.
V té se k němu na trubku připojil
Kryštof - a pak už hráli Ebeni sami.
(red)

Černý Američan Dani Robinson vystoupí v Holešově
Americký zpěvák
a kytarista Dani Robinson
měl být už na letošním
ročníku festivalu Bluesový
podzimek. I když nakonec
nepřijel, v Holešově přesto vystoupí, a to v sobotu
15. prosince. Jeho koncert, který by měl začít od
20 hodin v New Drive Clubu, bude věnován odkazu
Jimiho Hendrixe k jeho nedožité sedmdesátce.
Vstupenky v předprodeji Informačního centra
v holešovském zámku.
Robert Rohál
Foto archiv
Zdeňka Nováka
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I letos přinesl Bluesový podzimek kopec dobré muziky a skvělou náladu
Zdá se, že se to Bluesovému podzimku
opět podařilo. Nabídka kapel tak jako u předchozích ročníků byla různorodá, a tak si mohl
najít každý ten svůj oblíbený styl. Po celý sobotní večer 10. listopadu vládla ve zcela zaplněném klubu skvělá nálada.
„Na kořenech blues vznikly a stále z něj
čerpá většina stylů moderní hudby, zcela jistě
pak rock i jazz, takže
dát dohromady pár dobrých kapel není až tak
velký problém. Náročnějším úkolem se stane dramaturgie, jestliže
máte omezený rozpočet, musíte oslovit co
největší posluchačskou veřejnost, ale zároveň
chcete pozvat interprety, kteří aktuálně patří
ke světově známým jménům a jsou i třeba
představiteli bluesových inovací,“ říká Zdeněk
Novák, organizátor festivalu.
Překvapením festivalu bylo dosud veřejnosti málo známé holešovské trio RED HOUSE,
které razantně a s veškerou energií vypálilo
nejlepší hendrixovské pecky a po zásluze sklidilo aplaus a přišlo i na přídavky. Vytvořili tak

vynikající atmosféru pro hlavní hvězdu večera,
americké duo MORELAND AND ARBUCKLE,
které suverénně, nekompromisně a s masivním
nasazením potvrdilo, že dnes patří mezi skutečnou světovou bluesovou špičku.
Zklidnění a návrat k bluesovým kořenům
přinesli slovenští bluesmani, veteráni Beňa
a Radvanyi, pro něž holešovské vystoupení
bylo i příležitostí pokřtít
své nové CD, jehož
kmotry se stali osobnost evropského blues
- vydavatel časopisu Twoj Blues pan Matysyk
z Polska a holešovský starosta Pavel Svoboda.  
Českou scénu reprezentovala na 13. ročníku Bluesového podzimku pražská skupina
Tonny Blues band v čele s černou americkou
zpěvačkou Kaiou Brown, která nadchla posluchače nejen svým sytým, bluesově procítěným
altem, ale také zaujala zvláště pánskou část
publika půvabem a pódiovou prezentací.
„Původně anoncovaný americký zpěvák
a kytarista Dani Robinson se nemohl festivalu zúčastnit kvůli bouří zpožděnému turné

Kulturní událost

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. prosince 2012
oslaví své krásné 50. narozeniny skvělá máma, prima
kamarádka, paní Eva Krejčí
z Holešova.
Evo, Evičko, Tys rodiny
Krejčích sluníčko. K Tvým narozeninám přejeme všecičko,
hlavně štěstí, zdravíčko a Boží požehnáníčko.
Abys tu ještě dlouho byla, s ničím a s nikým se
netrápila. To Ti přeje zas a znova rodina Vaňharova z Holešova.
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po severu USA. Nabídl však náhradní termín
- a jak to tak vypadá, 15. prosince vystoupí
v New Drive Clubu se samostatným koncertem a poctou Jimi Hendrixovi k jeho nedožité
sedmdesátce. Dani Robinson patří svým zpěvem i hrou stejně jako i vizáží mezi nejlepší
interprety Hendrixova odkazu na světě,“ říká
Zdeněk Novák.
Připravil Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček
Nabízím k pronájmu nemovitost v Masarykově ulici č. p. 634 v centru města Holešova
o výměře 352 m2 k využití jako sklad. V nemovitosti jsou zavedeny inženýrské sítě - vodovodní
a elektrická přípojka (220 V a 380 V) a osvětlení.
Před halou se nachází parkoviště. Měsíční
pronájem činí 7.000 Kč + energie (případně
možnost domluvy). Kontakt: Šárka Chytílková,
telefon: 777 154 516.
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
prosinec, leden

vstupné: 290,- a 450,-

1. prosince • od 7.00 • náměstí Dr. E. Beneše

Začátek programu v 10.00 - dětský folklorní soubor Zrníčko, Banana Vox, Dramatický kroužek 3.
ZŠ, Divadlo 6. května Holešov, Holešovští trubači. 16.00 - Holešovská muzika. 16.30 - Banana Vox.
17.00 - Rozsvícení vánočního stromu.

JAN SVITÁK: 3 Z TEMNÉ STRANY

vstupné: 25,-

6. prosince • 17.00 • zámek • New Drive Club

Autorské čtení hororových příběhů pro dospělé. Připravuje Městská knihovna Holešov.
vstupné: 60,- / zlevněné: 40,-

9. prosince • 15.00 • kino SVĚT

Dramatizace známé pohádky. Účinkuje Divadlo Duha Polná.
vstupné dobrovolné

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

13. prosince • 17.30 • zámek • sala terrena
Pořádá Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov.

TANEČNÍ PLES

vstupné: 120,-

14. prosince • zámek

vstupné: 160,-

15. prosince • 20.00 • zámek • New Drive Club

Pocta Jimi Hendrixovi - koncert hlavního protagonisty hendrixovské vzpomínky, kytaristy a zpěváka
Dani Robinsona. Držitelé vstupenek z Bluesového podzimku 10. 11. 2012 mají 50% slevu na vstupné.
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.
vstupné dobrovolné

26. prosince • 16.00 • kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov
V programu vystoupí i DPS Plamínek 3. ZŠ Holešov, sbormistryně: Lenka Polášková

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.

SOBÍK NIKO

vstup zdarma

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

POSTRADATELNÍ 2

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA HOLEŠOV

vstupné: 100,-

12. ledna 2013 • 18.00 • zámek • velký sál

Největší akční hrdinové světa se vracejí do kin vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v podobě hvězdných jmen: Stallone, Statham, Li, Lundgren, Crews, Willis, Swarzenegger, Norris, Van
Damme atd...
Přístupný od 15 let. Akční - dobrodružný, USA, Bontonfilm, 103 min.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. část

vstupné: 75,-

3. ledna 2013 • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT

Velkolepé završení romantické fantasy ságy, ve které se rozhodne o osudech Edwarda, Belly
a Jacoba.
Přístupný od 12 let. Fantasy – drama, USA, Bontonfilm, 115 min.
vstupné: 75,-

Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, kterého na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená však netrvá dlouho.
Přístupný od 12 let. Akční drama, Francie, Bioscop, 98 min.
vstupné: 40,-

ŘÍŠE HRAČEK

30. ledna 2013 • 17.30 • kino SVĚT

vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě světa - v Říši hraček Pana Magoria.
Přístupný. Rodinná komedie, USA, Bioscop, 92 min.

PŘIPRAVUJEME
PLES 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2. února 2013 • zámek
9. února 2013 • zámek

RIO

20. února 2013 • 17.30 • kino SVĚT

Účinkuje Holešovský komorní orchestr a jeho hosté.

vstupné: velký sál 550,malé sály 350,-

Vzácný papoušek Blu žije na malém městě se svojí paničkou Lindou v domnění, že je jediným svého
druhu. Zjistí ale, že to není pravda a vydává se do rodné Brazílie hledat své kořeny.
Přístupný. Animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 96 min.

Hvězda večera Heidi Janků. Dále účinkují: Showband Pavla Březiny, Cimbálová muzika Linda, slavnostní
předtančení Taneční škola A&A Mědílkovi, Barmanská show Barmani Zlín. Moderuje Heidi Janků.
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Holešov, tel.: 571 160 890, Velké kino Zlín, tel.: 571 817 264.
V ceně vstupenky večeře formou švédského stolu.

MAM‘ZELLE NITOUCHE

PLES GYMNÁZIA L. JAROŠE

22. února 2013 • zámek

FARNÍ PLES

vstupné: 65,-

21. prosince • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT

Tradiční ples o.s. Castellum, Divadla 6. května, Technických služeb Holešov a Tepelného
hospodářství Holešov.

1. ledna 2013 • 17.00 • zámecký park

25. ledna 2013 • 19.00 • zámek

vstupné: 40,-

19. prosince • 17.30 • kino SVĚT

PLES o.s. CASTELLUM, DIVADLA 6. KVĚTNA + PARTNERŮ

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

19. ledna 2013 • 19.30 • zámek

vstupné: 65,-

15. ledna • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT

XIII. BLUESOVÝ PODZIMEK
DANI ROBINSON CZECH EXPERIENCE BAND

V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HOLEŠOV

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

96 HODIN: ODPLATA

K tanci i poslechu hraje hudební skupina QUATRO Zlín.

VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH DĚTÍ

vstupné: 65,-

16. prosince • 15.30 a 17.30 • kino SVĚT

18. prosince • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT

VÁNOČNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM

KONCERT - BIG BAND

MADAGASKAR 3

MÉĎA

KULTURNÍ AKCE

O ČERVENÉ KARKULCE

KINO SVĚT

21. února 2013 • 18.00 • zámek • Velký sál
Populární opereta v podání Státní konzervatoře Kroměříž.

PLES VYŠŠÍ A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLY MV HOLEŠOV
Změna programu vyhrazena.

26. ledna 2013 • 19.00 • zámek

Swingový koncert holešovského BIG BANDU - čtvrtek 20. prosince
od 20 hodin v kině Svět
15
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Čtyřnásobný úspěch Moravských dětí na celostátní soutěži
v Novém Jičíně
Počátkem listopadu 2012
měly Moravské děti opět možnost
porovnat svou uměleckou úroveň
s ostatními sbory, a to na IX. ročníku prestižní celostátní soutěže
dětských pěveckých sborů PORTA
MUSICAE, která se konala v Novém Jičíně.
Zde jsme soutěžili ve II. kategorii “starší sbory“, a to do 19
let. Povinnou skladbou pro tuto
kategorii byla skladba soudobého
českého hudebního skladatele Ilji
Hurníka - Variace na myší téma
(téma + jedna variace dle vlastního
výběru). Dalším naším soutěžním
programem byly skladby J. Nováka, Petra Ebena a Jana Maláta.
V kategorii soutěžilo celkem 7
sborů s velmi vysokou úrovní, což
jen dokresluje, že nebylo uděleno
žádné Bronzové pásmo, ale pouze
stříbrné a zlaté - Stříbrné pásmo získaly sbory: Paleček (Nové
Město nad Metují), Resonance
(Třebíč), Svitavský dětský sbor
(Svitavy) a Canto (Náchod).
Ve Zlatém pásmu se umístily tyto sbory: Moravské děti (Holešov), Ko-ko (Ostrava) a Mládí
(Jablonec nad Jizerou).
Při závěrečném koncertu vítězů jsme se radovaly ještě jednou
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- a to když moderátor soutěže vyhlásil: Absolutním vítězem 9. ročníku celostátní soutěže dětských
pěveckých sborů PORTA MUSICAE 2012 se stal sbor Moravské
děti (Holešov). Naše radost ale
pokračovala…
Z rukou tajemnice poroty
- paní Jaroslavy Mackové - muzikoložky a členky odborné rady
NIPOS-ARTAMA pro sborový zpěv
převzala také ocenění „Za vynikající klavírní doprovod“ naše klavíristka MgA. Martina Mergentalová.
Jako „třešinka na dortu“
a čtvrtým naším úspěchem bylo
pro nás ocenění italské delegace, která pravidelně navštěvuje
celostátní sborové soutěže každé
dva roky a nezávisle na odborné
porotě uděluje hlavní cenu. A tak
z Nového Jičína jsme odjížděli
nejenom se skvělým pocitem, ale
také i s „Plaketou starosty města
VERONA“. Domů jsme se vrátili
docela unavení - v noci, ale věřím,
že se všem docela dobře usínalo…
Poděkování si zaslouží nejenom sbormistryně Mgr. Lenka Polášková, klavíristka MgA. Martina
Mergentalová, ale všechny Moravské děti, které úspěšně reprezentují nejenom město Holešov.

Pozvání na další koncerty
Moravských dětí:
9. 12. - Strýček z Ameriky (Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín Kongresové centrum Zlín - www.
filharmonie-zlin.cz)
15. 12. - Louskáček (FBM Zlín,
Balet Moravského divadla Olomouc - Kongresové centrum Zlín
- www.filharmonie-zlin.cz
19. 12. - Vánoční koncert (FBM
Zlín, sbor z Masarykovy univerzity
Brno, sólisté - Kongresové centrum Zlín - www.filharmonie-zlin.cz

21. 12. - Vánoční koncert s Petrem Bende (P. Bende, cimbálová muzika Grajcar, Moravské
děti - zámek Nový Světlov - www.
zameksvetlov.cz
26. 12. - Vánoční koncert v Holešově - chrám Nanebevzetí P.
Marie
Jana Slovenčíková,
Moravské děti
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Kapela šlape tak, jako nikdy předtím nešlapala,
říká kapelník Fleretu Zdeněk Hrachový
Známá a oblíbená skupina Fleret zahraje
brzo v Holešově, a to na vánočním koncertě se
sborem Banana Vox, což nebude jejich první
spolupráce. O tom, co vizovická kapela na
koncertě 12. prosince zahraje a v jaké sestavě,
ale také o tom, co všechno má v plánu, jsem
si chvíli povídal s kapelníkem Fleretu Zdeňkem
Hrachovým. Snad to bude zajímat i čtenáře
Holešovska.

ROZHOVOR
Co zahrajete v Holešově?
Do Holešova přijede Fleret v akustickém
triu. Jsou to ojedinělá vystoupení sestavy Hrach
- kytara,Stáňa Bartošík - housle a David Filák na
cajon a různé rytmické nástroje. V této sestavě
odezní jen pár koncertů ročně a je o ně velký
zájem.V akustické podobě u některých písní
lépe vynikne valašská melodika a trojhlas, na
kterém jsou stavěny naše refrény.
Zahrajeme průřez tvorbou Fleretu, samozřejmě písně z posledního alba „O krásách
Valašska“ a nebudou chybět ani autorské či
valašské koledy.

Trio Fleret.
Fleret ještě jezdí s paní Šulákovou?
Již rok a půl koncertujeme bez Jarmilky.
Ta si užívá zaslouženého důchodu. Letos jsme
udělali jeden společný koncert v Zádveřicích
na námi konané přehlídce - a na příští rok opět
plánujeme jedno společné vystoupení, které
bude v rámci oslav třiceti let kapely Fleret.

Které písničky zabírají na
koncertech nejvíc?
Vedle klasických flereťáckých
pecek, jako jsou například Zafúkané, Kurnikšopatožtone, Šak máte
nalété, Večer křupavých srdíček,
Vizovice a dalších, to jsou naštěstí
už i ty novější jako Kapůrková,
O krásách Valašska, Neperte sa,
ogaré, Maloval mňa malíř a další… Prostě žádné velké umění,
spíše melodické věci s údernou
rytmikou a mohutným vokálem,
které si můžou fanoušci s námi
i zazpívat. A když pak jdou z koncertu, tak si je ještě pamatují.
Na příští rok připadá pro
Fleret jedno velké jubileum. Co
máte všechno v plánu v rámci
oslav?
O nás je známo, že dokážeme slavit celý rok, ale než začneme, musíme odvést nějakou práci
a nachystat jak fanouškům, tak
sobě nějaké to překvapení k těm
třicetinám. Budeme točit živé CD,
půjde o výběr hitovek, které nebyly na prvním „živáči“ Kurnikšopatožtojo. Vyjde i kniha, která
mapuje celých třicet let Fleretu rok
po roku a bude obsahovat bohatý
fotodokumentační materiál. Knihu již dokončuje Jakub Malovaný
a můžu slíbit, že půjde o velmi
zajímavé počteníčko i pokoukáníčko. No a do třetice chystáme
Kapela Fleret vystoupí 12. prosince v Holešově.
natočení dalšího DVD v této silné
sestavě. K tomu samozřejmě nějaké speciální carské hodinky. Aktuální sestava je Zdeněk
křtící koncerty i s hosty.
Hrachový - akustické kytary a zpěv, Stanislav
Bartošík - housle a zpěv, Vít Rokyta - elektrické
Sestava Fleretu se náhodou od doby, kytary, harmonika a zpěv, Maroš Abrahám co jsme se potkali naposled, nezměnila? baskytara a zpěv, a David Filák - bicí nástroje
Můžeš vyjmenovat aktuální složení?
a zpěv.
Jak už jsem říkal, tak přes dva roky máme
novou rytmickou sekci, která šlape jako švýPtal se Robert Rohál

Jaké máte na Jarmilu Šulákovou vzpomínky? Jak to vlastně trvalo dlouho?
Spolupracovali jsme s Jarmilou sedmnáct
let. Na to, že s námi začala, když už byla několik
let v důchodu, přičemž původní domluva byla
na jednu studiovou píseň, je to myslím slušná
doba. Vzpomínky na Jarmilku? Respekt. Kdo
nezažil, neuvěří. Hvězda a legenda ve všech
směrech. Absolutní profík ve zpěvu, příkladný
přístup k lidové písni a k národním tradicím,
a někdy ne člověk, ale nadpřirozená bytost.
Jak hodnotíš poslední období? Kde
jste od léta všude koncertovali?
Super. Jde vlastně o období, kdy koncertujeme s programem z již zmiňovaného
posledního CD „O krásách Valašska“. To CD
bylo hodnoceno kritikou i fanoušky hned vedle
CD Zafúkané jako nejlepší a na koncertech je to
znát. Ty písničky prostě fungují. Navíc jezdíme
už druhý rok se skvělým bubeníkem a zpěvákem Davidem Filákem, takže kapela šlape tak,
jako nikdy předtím nešlapala. Už i třeba na tom
CD je to znát. A co pak teprve na koncertech...

Vizovická kapela Fleret oslaví v příštím roce třicet let trvání.
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Unikátní putovní výstava Bible - včera, dnes a zítra
představila skutečné poklady
Městská knihovna se v úterý
30. října 2012 stala místem slavnostního zahájení unikátní putovní
výstavy Bible - včera, dnes a zítra, jejímž realizátorem bylo o. s.
I4U a o. s. Maranatha. Partnerem
celého projektu výstav je BibleTV, Česká biblická společnost,
Slovenská biblická společnost
(na Slovensku), Info-Bible.cz
a další partneři. Výstavu v Holešově zajišťovaly pracovnice Městské
knihovny, především paní Miroslava Barotová. Při zahájení výstavy
promluvil Ing. Karel Bartošek, vedoucí Městské knihovny Bc. Irena
Železná a za Městské muzeum
v Holešově Mgr. Ondřej Machálek. O duchovním poselství bible
hovořila Pavla Žůrková, kazatelka
Církve adventistů sedmého dne,
a Mgr. Milan Svoboda z Jednoty
bratrské. Organizátor výstavy Petr
Hamrozi nakonec představil některé z nejzajímavějších exponátů

výstavy. O kulturní doprovod se
postaral kvintet zpěváků Latinské
scholy Holešovského chrámového sboru.
Unikátní putovní výstava přiblížila bibli nejen z historického
pohledu, ale především její poselství. Návštěvníci měli možnost
zhlédnout více než 300 exponátů
v bezmála 80 jazycích - čeština,
polština, slovenština, angličtina,
němčina, francouzština, esperanto, vietnamština, jazyk zulu (africký černošský kmen), romština,
hebrejština, řečtina, ruština, maďarština, brazilská portugalština,
arabština, rumunština, čínština,
japonština, jazyk xhosa nebo španělština. Ze zajímavých exponátů
lze jmenovat ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový
papírek politického vězně Aloise
Pernického z roku 1958, kapesní
bibli, voděodolnou bibli, bibli, která se čte pod lupou nebo pomocí

Kniha holešovského autora
se dočkala třetího dotisku
V pořadí už třetí reedice knihy „Lesk a bída slavných českých žen“
autora Roberta Rohála se objevuje v těchto dnech na knižním trhu
v Česku a na Slovensku. Publikace, kterou vydává pražské nakladatelství Petrklíč, se zabývá uměleckými i životními peripetiemi takových
umělkyň, jako byly Ema Destinnová, Lída Baarová, Inka Zemánková,
Eva Olmerová, Irena Kačírková nebo Laďka Kozderková.
„Knížka vyšla poprvé přesně před deseti lety, a tak mám radost, že
nezapadla a že vychází už její třetí vydání,“ říká autor.
JZ

Gorilí křtiny v holešovské
knihovně se povedly
Svoji novou originální kamarádku, která výrazně obohatila
sbírku plyšáků v dětském oddělení holešovské knihovny, přišly
slavnostně pojmenovat a pokřtít
děti z MŠ Masarykova.
Gorilí holka dostala jméno
Saxána a děti jí věnovaly i vlastnoručně namalované obrázky
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„sourozenců“, aby jí nebylo smutno. Mohou se tak při svých pravidelných návštěvách těšit nejen
na ni, ale i na další zajímavé akce,
které pro ně knihovna po celý rok
připravuje.
Liba Bátrlová
MěK Holešov

mikroskopu. Návštěvníci si mohli
prohlédnout také svitek Tóry (5 knih
Mojžíšových) přímo z Izraele.
Součástí výstavy byl ruční
přepis bible. Návštěvníci mohli
využít stálé přítomnosti hlavního
organizátora výstava Petra Hamroziho k diskuzi, výkladu nebo
zodpovězení otázek týkajících se
bible a křesťanství. Pro veřejnost,
školy a větší skupiny byly zajištěny krátké přednášky. Výstavu
doplnila možnost zakoupit si nejen
bibli, ale i další materiály s touto
tematikou: zpěvníky, kancionály,
modlitební knížky, bible a biblické
příběhy pro děti a mládež, studijní
materiály a komentáře, obrázkové
bible, mapy a atlasy.
Specialitou holešovské výstavy byla prezentace sbírky biblí
z Městské knihovny v Holešově
a z Římskokatolické farnosti Holešov. Tento celek sám o sobě by
mohl pokrýt samostatnou výstavu, protože se jedná o ojedinělou
kolekci časově zasahující od 16.
století do 19. století. Od nejstarší Bible Severýnovy z roku 1529
přes Bibli kralickou, Bibli norimberskou (1540) a Bibli hallskou
(1766). Stojí za to vyzdvihnout
i Bibli svatováclavskou z roku
1715, která od svého vydání
sloužila za základ všem dalším
katolickým vydáním bible v českých zemích. Na revizi jejího textu
se podíleli zejména jezuité, kteří

z konfesijního i jazykového hlediska usilovali vytvořit protiváhu
Bible kralické, ale i z této bible při
překladu značně čerpali. České
překlady doplnily nádherné revize
latinského překladu bible, které
se nazývají Sixto-klementinky
(několik vydání od 18. století až
po začátek 19. století). Mezi „novodobými“ biblemi z 19. století
dominovala nejen svou velikostí
velká ilustrovaná tzv. Zlatá bible,
jejíž vydání z roku 1885 je doprovázeno mnoha nádhernými ilustracemi slavných malířů, například
Rubense, Poussina aj.
Francouzský básník Paul
Claudel kdysi o bibli řekl, že je to
kniha knih, z níž se učila číst celá
naše křesťanská civilizace a odkud svět západní kultury čerpal
své pojetí morálky, umění a literatury. Tato výstava, jak doufáme,
měla přínos hned v několika rovinách. Vedle toho, že zde byly bible
představeny v mnoha krásných
vydáních a překladech, jedná se
o stále živý a nevyčerpatelný zdroj
pravdy o člověku a světě. Zároveň
může být klíčem k pochopení naší
současné kultury a civilizace.
Výstavu si mohli návštěvníci
prohlédnout do 8. listopadu 2012.
Za využití podkladů autorů
výstavy
Mgr. Ondřej Machálek
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 4. díl
ticky celou dobu jeho vlády
vyzdobovali jeho panství
a samozřejmě především
jeho sídlo - Holešov.
O architektech a stavitelích pracujících pro Františka Antonína z Rottalu jsme
psali již výše - jeho osobním
stavitelem byl Tomáš Šturm,
který se rovněž v Holešově usadil. Pro náročnější
zakázky si opět František
Antonín vybíral stavitele
a architekty z okruhu dvora
HISTORICKÁ
olomouckého biskupa jako
Ignáce Ciraniho pro návrh
ZAJÍMAVOST (seriál)
architektonického řešení
hostýnského chrámu.
Orientace Františka
popisuje umělecké památky a umělce řady evropských zemí. A jako Moravan začíná v prvním Antonína z Rottalu na umělHlavní oltář ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
sešitě Moravou (další sešity pak popisují Čechy, ce, kteří pracovali pro olo- štukový výjev Jana Jiřího Schaubergera doplněný sochami
Rakousko, Francii, Německo, Itálii). A v tomto moucké biskupy, byla logicsvětců od Ondřeje Zonnera.
spise holešovský rodák vzdává čest svému ká. Nesmíme zapomínat,
rodnému městu a uměleckému mecenášství že v té době byla Morava samostatnou zemí Hostýně (28. července) a tím velmi podpořil
Františka Antonína - popisuje Holešov svého tvořící jeden ze stavebních kamenů rakouského budovatelskou snahu Františka Antonína.
V roce 1728 je konečně František Antodětství jako centrum výtvarných umělců, pro císařství. A olomoučtí biskupové byli největšími,
které majitel panství vytvářel skvělé podmínky. nejmocnějšími moravskými velmoži a jejich dvůr nín, svobodný pán z Rottalu, povýšen císařem
A jmenuje „družinu“ umělců, kteří na útraty vlastně nahrazoval neexistující vladařský dvůr Karlem V. do stavu říšských hrabat. Po víc než
Františka Antonína v Holešově žili - byli to moravských markrabat. Přitom bylo olomoucké půlce století je tedy holešovským pánem znovu
malíři - otec autora, Chambrez starší a Konrád biskupství jedním z nejbohatších biskupství hrabě a je vlastně teprve druhým hrabětem
Tomanec a sochaři Josef Polešák a Kašpar v celé katolické církvi. A většina olomouc- v Holešově (páni ze Šternberka, z Žerotína
Schober. Pokud tedy tito umělci strávili svůj kých biskupů (arcibiskupstvím se olomoucké a z Lobkovic, kteří Holešov vlastnili před Rottaly,
život v Holešově, pravděpodobně žili ze zaká- biskupství stalo až v roce 1777, tedy po smr- sice patřili k vyšší šlechtě, ale ta podle českého
zek holešovského pána, případně šlechticů či ti posledního Rottala) byla v době Františka zvyku neměla německé - říšské tituly. Poslední
bohatších měšťanů z našeho města a jeho okolí. Antonína mimořádnými osobnostmi, velkými dva Lobkovicové na Holešově - Zdeněk Vojtěch
Přitom ale autorsky určená díla v našich podporovateli umění. V letech 1711 – 1738 a Václav Eusebius získali od císaře naopak titul
památkách pocházejí od špičkových uměl- byl olomouckým biskupem Wolfgang, hrabě říšských knížat, tedy vlastně nejvyšší titulaturu
ců tehdejší Moravy, ba dokonce celé střední Schrattenbach, velký mecenáš, který se svými podle říšské stupnice). A teprve od FrantišEvropy - sochy v našich kostelech a kaplích stavebními aktivitami zapsal do tváře Kroměří- ka Antonína, nyní hraběte Svaté říše římské
jsou od Jana Jiřího Schaubergera (1700? – že, Vyškova i Brna, v kroměřížské mincovně, z Rottalu sedí na Holešově nepřetržitě už jen
1744), rodáka z Vídně, který působil především nechal razit slavné mince a jako milovník italské šlechtici s hraběcí hodností.
V roce 1735 ještě František Antonín, hrabě
na dvoře olomouckého biskupa v Olomouci, opery nechal na svém dvoře uspořádat více
od Ondřeje Zonnera (Zahnera - 1709 – 1752), než 20 oper. Dalším olomouckým biskupem z Rottalu přijímá krátce úřednickou hodnost Schaubergerova švagra, původem z Bavorska, byl v letech 1738 – 1745 Jakub Arnošt, hrabě stává se přísedícím práva zemského na Morarovněž dvorního biskupského sochaře a Bo- z Lichtenštejna-Kastelkornu, ve své době snad vě. Moravský zemský soud - „právo zemské“ byl
humíra Friče (Fritsche - 1706 – 1750), snad nejmocnější politik v rakouském císařství, rov- v té době šlechtickým soudem, který rozhodoval
nejvýznamnějšího moravského sochaře, žáka něž velký podporovatel stavitelství i výtvarného především majetkové spory mezi jednotlivýa následovníka Jiřího Rafaela Donnera, císař- umění. A jeho následovník, kardinál Ferdinand mi šlechtici a schvaloval zápisy do zemských
ského dvorního sochaře. Na malířské výzdobě Julius Troyer z Troyersteinu, olomoucký biskup desek, tedy do jakéhosi katastru šlechtických
našich památek se potom podíleli skvělý Josef v letech 1745 – 1758, byl zřejmě v osobním přá- nemovitostí. Opět je nutno si v této souvislosti
Pilz (1711 – 1797), rovněž původem z Ra- telském vztahu s posledním hrabětem z Rottalu uvědomit, že nešlechtické právní spory, a to
kouska, který působil v biskupských službách a v roce 1748 podnikl po jeho panství velkou včetně trestních záležitostí, řešily buď městské
na severní Moravě, a František Antonín Palko cestu, na které vysvětil jak kostel sv. Anny soudy (i Holešov měl svou právní jurisdikci,
(1717 – 1766) a jeho bratr František Karel Pal- a Černou kapli (25. července), tak chrám na Sv. dokonce během části vlády Františka Antonína i hrdelní - teprve císařovna
ko (1724 – 1767/1770), špičkoví
Marie Terezie ve snaze centrabarokní malíři ze Slezska, kteří
lizovat a zefektivnit státní spráse zaměřovali na sakrální malbu
vu postupně oklešťovala hrdelní
a působili na Moravě, v Rakousku,
práva měst a Holešovu toto právo
Čechách i v Německu. Zda malby,
odebrala v letech 1752 resp.
které se skrývají pod bílou omítkou
1754), nebo na venkově samotstěn zámeckých pokojů v prvním
ní šlechtici, kteří měli vůči svým
a druhém patře (a kvůli poškození
poddaným vrcholnou jurisdikci.
a nedostatku peněz na mimořádByla tedy soudcovská funkce
ně drahé restaurování zřejmě ješFrantiška Antonína spíše jakousi
tě dlouho zůstanou skryty našim
kavalírskou povinností. Ale i tento
očím), pocházejí od malířů usedposlední pokus o úřednickou drálých v Holešově a zda bohatá,
hu holešovský pán brzo ukončil
ale dávno poztrácená a zničená
a po roce 1735 se už nikdy úřední
sochařská výzdoba zámeckého
ani soudcovské činnosti nevěnoparku (z níž se zachovaly pouval a jak píše Pavel Kvasnička
ze dvě torza kamenných laviček,
v „Holešovském okrese“- odešel
jedna kamenná váza a několik
do ústraní, věnuje se po boku
kamenných zlomků, dnes uchovásvé vzdělané manželky Cecilie
vaných v průjezdu do zámku) byla
péči o rozkvět umění a náboženzpracována holešovskými sochaského povznesení ducha svých
ři, se už asi nedozvíme. V každém
poddaných.
případě František Antonín nijak
Hlavní oltář v kostele sv. Anny - vrcholné dílo malíře Františka Antonína
Karel Bartošek
nešetřil na umělcích, kteří prakPalka se sochami Ondřeje Zonnera.
31. července 1758 se narodil v Holešově
v rodině malíře působícího na dvoře Františka
Antonína, hraběte z Rottalu, Ignác Chambrez.
Vystudoval malířství, sám maloval, ale především se věnoval teorii malby a stal je jedním
z prvních středoevropských historiků umění.
Většinu svého života strávil ve Lvově (kde také
1. 12. 1824 zemřel) jako profesor malířství (a jím
založených dějin umění) na tamní akademii.
Kolem roku 1800 napsal sedmisvazkový
spis „Odkaz moravského umělce k poučení jeho
synů“, kde formou jakéhosi fiktivního cestopisu
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Banana Vox rozdává radost i hendikepovaným dětem
Vřesovice - Členové pěveckého souboru Banana Vox se zapojili do humanitárního projektu
Nadačního fondu Pomocné školy
a praktické školy ve Vřesovicích
a vystoupili
pro děti z tohoto zařízení.
Svým bohatým programem pobavili 16. října
žáky z praktické a pomocné školy
i děti z okolních vesnic.
Vystoupení pod názvem
„Zpíváme si se zvířátky“ je určeno
všem věkovým kategoriím a sestaveno tak, aby posluchači nebyli
jen pasivními diváky, ale aby se
zapojili do programu a stali se jeho
účastníky. „Práce s těmito dětmi
je velmi zajímavá a obohacuje
i členy našeho sboru. Posluchači
jsou vnímaví, bezprostřední a mají
radost z každé příležitosti si zazpívat a zatancovat. Z tohoto důvodu
pořádáme podobná vystoupení
i pro hendikepované děti z Chvalčova,“ uvádí Monika Vyhlídalová,

sbormistryně souboru Banana
Vox. A dodává, že členové sboru
navázali bližší kontakty s dětmi
z Vřesovic a své přátelství rozvíjejí
komunikací přes sociální sítě a těší
se na další
vzájemné setkání. To by
mělo proběhnout už o letošních Vánocích.
V současné době se připravuje tento soubor z 1. Základní
školy na předvánoční vystoupení
a také holešovská veřejnost se
bude moci s dětmi setkat na koncertu se známou valašskou kapelou Fleret. Tento svátečně laděný
program proběhne v kině Svět 12.
prosince od 17 hodin. Lístky jsou
již v proději v Městském informačním centru na zámku.
Spojení Fleretu a hlasů ze
souboru Banana Vox obohatí
předvánoční atmosféru a potěší
každého posluchače.

další úspěch

R. Seifert

POZVÁNKA na
„Vánoční pohlazení“
úterý 11. 12. 2012
od 16.00 hodin v tělocvičně TYMY
Vánoční nadílka pro děti zájmových útvarů, vystoupení kroužků.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Pracovníci SVČ

Mikuláš nadělí módní show
Módní přehlídku butiku K Fashion, kadeřnickou prezentaci
Vlasového studia M, vizážistickou
prezentaci Mary Key, ukázky originálních šperků výtvarnice Hany
Palečkové - to všechno nabídne
Mikulášská show s módní přehlídkou nejen pro ženy, která proběhne
v pátek 7. prosince v interiéru

Zpěvačka a klavíristka
Veronika Hartlyn.
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Cinema café v Holešově (budova
kina Svět).
Součástí bohatého programu
bude - vedle tomboly (vstupenky
budou slosovatelné) a diskotéky
- také vystoupení zpěvačky a klavíristky Veroniky Hartlyn stejně jako
bubenická show Johnyho Nezvala. Zatímco téma zdravé výživy
nabídne Leona, o zdraví a mládí
popovídá terapeutka Táňa. O zkušenosti s dekoracemi a vánočními
vazbami se podělí odborníci z firmy
Květiny Ivona.
Další pozoruhodnou skutečností této netradiční „mikulášské“ je
nejen to, že všechny modely budou
po módní přehlídce rovnou k zakoupení, ale že výtěžek z této akce
bude věnován Michalce Macurové.
Začátek Mikulášské show
je stanoven na 19 hodin, předprodej vstupenek je přímo v Cinema café.
Robert Rohál
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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 hod. Spontánní aktivity (kulečník,
stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00 hod. Objednávky
tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři na tel.:
573 39 69 28, 734 358 563.
ZVEME VÁS
30. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - od 16.00 na zahradě TYMY, v tělocvičně
vystoupení dětských folklorních souborů - pro
veřejnost, vstupné dobrovolné
Od 1. 12. do 14. 12. přijďte do naší TYMY
herny - 15.00 - 17.00 - vánoční vyrábění
ozdob… Cena: 5,-/ks
3. 12. ČERTOVINY V ALBERTĚ od 15.00
do 17.00 v prodejně Albert (malování čertů
na sklo, básničky, písničky)
3. - 7. 12. SRDÍČKOVÝ DEN - veřejná sbírka
o. s. Život dětem - na pomoc těžce handicapovaným dětem, na zakoupení zdravotnických pomůcek, invalidních vozíků, léčebných pobytů atd.
4. 12. MODELOVÁ ŽELEZNICE od 15.00
do 17.30 - v ul. Školní - den otevřených dveří
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.
4. 12. MIKULÁŠ V TYMY pro členy kroužků
od 17.00 do 18.00, připraveny hry, soutěže
a malá diskotéka, pro členy kroužků „mikulášská nadílka“
8. 12. ZÁPAS FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ
od 10.00 v tělocvičně TYMY
8. 12. TURNAJ VE FLOORBALE od 14.00,
10,-/os., přihlášky do 5.12.
8. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ odjezd v 9.00 z AN
Holešov, cena: 530,-/os.
9. 12. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO
POTTRA od 14.00 do 16.00 v TYMY, vstupné:
20,- (s kouzelníkem panem M. Svobodou)
11. 12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ od 16.00 vystoupení dětí z kroužků, vánoční nadílka pro
členy kroužků v tělocvičně
13. 12. VÁNOČNÍ PEČENÍ od 15.00, cena:
20,- + cena za materiál, přihlášky do 10.12.
14. 12. PROMEDICAL od 9.00 do 19.00 možnost preventivního vyšetření, objednávky
předem v kanceláři TYMY
14. 12. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI
od 14.30 odpoledne na nám. E. Beneše - tato
akce je součástí celorepublikové soutěže „České
děti čtou s Ježíškem“ a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte poslat
Ježíškovi své přání a zároveň překonat loňský rekord - balónky s přáním od nás obdržíte zdarma

15. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V ROŽNOVĚ
POD RADHOŠTĚM odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 150,-/osobu, dítě do 3 let na klíně
zdarma
15. 12. TANEČNÍ WORKSHOP od 14.00
do 17.00 - pro všechny věkové kategorie - zumba, streetdance, vstupné: děti do 15 let - 70,-,
dospělí - 140,16. 12. POHÁDKA PRO DĚTI divadlo Hvízd
- od 15.00 - veselá zimní pohádka, vstupné:
40,- pro děti i rodiče
17. - 20. 12. ŠPLHÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM pondělí
14.00-14.30, úterý -14.00-16.00, středa - 14.0015.30, čtvrtek - 14.00-14.30 - tělocvična TYMY
- pro všechny věkové kategorie - šplh o tyči
17. - 21. 12. PLYŠÁK PRO RADOST od 15.30
do 18.00 na nám. E. Beneše - prodej plyšáků
- charitativní akce na pomoc nemocným dětem
17. - 21. 12. VÁNOČNÍ ČAJÍRNA 15.00 - 17.00,
cena: 10,- posezení s vánočním cukrovím a čajem, hry,
povídání, zpívání
18., 19., 20. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - od 16.00
cena: 50,-/min. 3 výrobky, přijďte si vyrobit pěkné
dárečky pro své blízké - svícen, zvonek
27. 12. MARY POPPINS odjezd v 17.00 - AN
Holešov, cena: 840,- Kč - dospělí, 680,- Kč - děti,
důchodci, ZTP. V ceně vstupenka, doprava,
průvodce.
27. a 28. 12. OTEVŘENÝ DOMEČEK od 10.00
do 17.00 - spontánní aktivity (kulečník, stolní
tenis, fotbálek, trampolína), doporučujeme rezervaci předem
27. 12. VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
S EVOU od 14.00, cena: 10,28. 12. VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
S KUBOU od 14.00 do 16.00, cena: 10,- pro
účastníky všech věkových kategorií, program
sestavený z netradičních sportovních disciplín
29. 12. VÁNOČNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE
S OLGOU od 14.00, cena: 10,PŘIPRAVUJEME
26. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL V TYMY
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.
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
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, 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
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.
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA - OSTRAVA
12. 1. 2013 - BALADA PRO BANDITU
Autoři Milan Uhde, Miloš Štědroň, režie Peter
Gábor. 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
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - PRAHA
9. 3. 2013 - AIDA
V hlavních rolích: Lucie Bílá, Noid, Dasha,
K. Nývltová, J. Korn… Hudba: 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. 2012, počet míst omezen - přednost mají
včasné rezervace.
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)
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)

TYMY zve na muzikálový hit Balada pro banditu
Dnes už legendární muzikál Balada pro
banditu, který uvádí v režii Petera Gábora Národní divadlo moravskoslezské, pořád táhne.
Inscenace, která disponuje silným dramatickým
příběhem i skvělými herecko-pěveckými výkony,
je dopředu vyprodaná a lidé na konci aplaudují
vestoje. Je proto dobře, že středisko volného
času TYMY právě na tento muzikál organizuje
kulturní zájezd, a to na 12. ledna příštího roku.
„Balada pro banditu - to je kvalitní scénář a sugestivní muzika a to neustále provokuje fantazii

režiséra a možná i proto je pro mne nepředstavitelné kopírovat svoje předcházející interpretace.
Uhdeho polemika s Olbrachtovým příběhem

Tip pro vás
ve mně tentokrát více otevřela hloubku osudové
mystiky, pohanských rituálů, expresivních a živočišných pudů, které provázejí postavy ve víru
lásky a vášně. Dnešní svět namíchaný z různých

etnik, náboženství byl pro mne velkým inspiračním zdrojem. A politikum, které je nositelem
moci, je vlastně v dějinách světa vždy neměnné
a omezuje představy o svobodě, o nezávislosti
tak velmi specifickým postavám v tomto příběhu.
Obraznost a hudebnost inscenace jsem vnímal
víc jako hlubší ponor do podvědomí postav, a tím
i víc akcentoval fatálnost a metafyzický rozměr
našich životů a činů,“ řekl režisér a současně šéf
činohry Národního divadla moravskoslezského
Peter Gábor.  	
Pokračování na str. 22
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TYMY zve na muzikálový hit Balada pro banditu
Dokončení ze str. 21
Sugestivně rozmáchlá režijní koncepce,
která slaví úspěch, oslovila už na samém začátku všechny spolutvůrce - ať už Marka Pivovara
a Kláru Špičkovou (dramaturgie), tak Jiřího Šimáčka (hudební nastudování), Vlastimila Šmídu
(vedoucí kapely a autor hudebního aranžmá),
choreografa Jaroslava Moravčíka nebo kostýmní
výtvarnici Katarínu Holkovou. Ti všichni vnesli
do muzikálu patrně to nejlepší, čeho byli v danou
chvíli schopni. Daří se však rovněž dvěma mladým hvězdám souboru v hlavních rolích - Igoru

Orozovičovi (Nikola) a Veronice Lazorčákové (Eržika), přičemž i další obsazení je špičkové a publikum vyloženě baví - ostřílení Jan Fišar v postavě
Mageriho, David Viktora coby velitel strážníků,
Vladimír Polák jako Derbak, Pavlína Kafková jako
Derbaková, František Strnad v postavě Kubeše
nebo Veronika Forejtová jako Morana.
„Když jsem si přečetl obsazení Balady,
tak jsem se nejdříve trochu zalekl. Peter Gábor
totiž stejnou hru v našem divadle režíroval.
Bylo to v roce 1996 - a Mageriho tehdy skvěle
hrál Jan Filip, mimochodem to představení bylo

také vynikající. Ale každé nastudování a vlastně
i každé představení je jiné, chválabohu. Vzniklo
tak úplně odlišné představení, které je i podle
ohlasu opět výborné. Práce to byla velmi náročná, ale velmi inspirativní, a dovolím si říci báječná. Navíc Mageri je úžasná role, velmi bohatá
a košatá a vždy si ji nesmírně užívám. Takže jsem
velmi rád, že se mohu podílet na představení,
na které je obtížné sehnat lístky a které stojí
za to vidět,“ uzavírá herec Jan Fišar, představitel
Mageriho.
Robert Rohál

Holešov na staré fotce
Dnes přinášíme starou fotku, kterou redakci poskytla naše čtenářka Olga Rypková. Jejím
autorem je pan Bekárek a na snímku zachytil z věže kostela Nanebevzetí P. Marie I. Základní
školu. Fotografie vznikla někdy v 60. letech.
RR

Středisko volného času, příspěvková organizace
Cestovní agentura, Sokolská 70, Holešov,
tel.: 573 396 928

Vás zve na rodinný muzikál

Mary poppins
Městské divadlo Brno - čtvrtek 27. 12. 2012
Odjezd v 17.00 - AN Holešov
Cena: 840 Kč - dospělí, 680 Kč - děti, důchodci, ZTP
V ceně vstupenky - doprava, průvodce
Strhující hudební show
plná magie, náročných
tanečních
a stepařských čísel.
Českým divákům
je známá v prvé řadě díky
divadelnímu remaku
proslulého filmu
z roku 1964, ověnčeného
pěti Oscary.

Berušky a broučci rozzářili večerní Holešov
Slavnost broučků se uskutečnila v pátek
2. listopadu 2012. Zahájení proběhlo na nám.
E. Beneše u kašny. Zde proběhlo také vyhodnocení všech berušek a broučků, kteří přišli v kostýmech. Diplomy obdržely všechny děti, které si
samy nebo za pomoci dospělých vyrobily lampión.
I v letošním roce všichni obdivovali nápaditost a krásné zpracování různých lampiónů.

Tuto tradiční akci pořádá středisko volného
času - TYMY ve spolupráci s městskou policií
a mladými hasiči. Na akci se podílí kromě pracovníků SVČ také řada dobrovolníků.
Poté se účastníci vydali večerním městem
až do Všetul, do zahrady TYMY. Děti i dospělí si
večerní procházku se světýlky patřičně užili. Celou cestu průvod lampiónů doprovázela městská policie. V zahradě TYMY na malé
i velké čekalo milé překvapení.
Trávník ožil lesními zvířátky, která na něm tancovala a radostně skotačila. Letní víla je pak uložila k zimnímu
spánku a předala žezlo a svoji vládu
Zimní víle, která pokryla chaloupku
i okolí ledem a sněhem.
S pěknými pocity a rozzářenýma
očkama se všichni, malí i velcí, rozcházeli do svých domovů. Děkujeme
všem, kteří nám při této akci pomohli,
a těšíme se na další společná setkávání v TYMY!
Jarmila Vaclachová
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VÝROČÍ - PROSINEC 2012
Významné dny
1. 12. Světový den AIDS, vyhlášen Světovou
zdravotnickou organizací v roce 1988
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti,
od roku 2001
2. 12. Mezinárodní den za zrušení otroctví, vyhlášen roku 1984 k připomenutí přijetí Úmluvy
o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání
k prostituci v roce 1947 (OSN)
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených,
od roku 1993 (OSN)
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se
od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch,
kteří dobrovolně pomáhají trpícím
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva,
od roku 1996 (OSN)
9. 12. Mezinárodní den proti korupci, od roku
2003 (OSN)
10. 12. Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, slaví se od roku 1950
11. 12. Světový den dětství, výročí založení
UNICEF v roce 1946
11. 12. Mezinárodní den hor, od roku 2003 (OSN)
18. 12. Mezinárodní den migrantů, od roku
2000 (OSN)
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity, vyhlášen 2005 (OSN)
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
VÝROČÍ
1. 12. 1842 Zemřel CHAMBREZ Ignác, malíř,
architekt; působil ve Francii, Itálii, Rakousku,
Polsku a na Ukrajině (* 31. 7. 1758 v Holešově)
- 170. výr. úmrtí
2. 12. 1957 Zemřel KOREČEK Audebert,
tenorista; působil v Brně a v Kroměříži; zpíval jako host v divadle, brněnském rozhlase
(* 2. 11. 1882) - 55. výr. úmrtí
3. 12. 1912 Narozen HRABÁK Josef, literární
historik, kritik, literární teoretik; od r. 1965
člen korespondent ČSAV, práce z dějin starší
i novodobé české literatury, autor popularizačních knih; působil v Brně (+ 6. 8. 1987) - 100.
výr. narození
4. 12. 1932 Narozena SVOBODOVÁ Jitřenka,
krajkářka, redaktorka; je mistryní umělecké
výroby, pracovala jako redaktorka v různých
redakcích, v letech 1975-97 v ČTK; narodila se
v Zašové, okr. Vsetín - 80. výr. narození
5. 12. 1997 Zemřel KOZÁK Vlastimil, básník, malíř, krajinář; maloval krajinu Hané
a jižní Moravy; na AVU žákem O. Nejedlého;
řada samostatných výstav; působil v Přerově
(* 21. 1. 1911) - 15. výr. úmrtí
6. 12. 1962 Zemřel BÖHM Jaroslav, historik;
ředitel Archeologického ústavu a profesor dějin
pravěku a rané doby dějinné na univerzitě
v Praze (* 8. 3. 1901 v Holešově) - 50. výr. úmrtí
7. 12. 1862 Narozen KRAMOLIŠ Čeněk, etnograf, spisovatel, vlastivědný pracovník,
kronikář; těžiště jeho práce je v historickém
románu; byl kronikářem Hranic v letech 19151935; působil v Brně, Hranicích, Kloboučkách
(okr. Vyškov), Krásensku (okr. Vyškov), Marefích (okr. Vyškov), Vyškově (+ 16. 6.1949) - 150.
výr. narození
8. 12. 1922 Narozen VEČERKA Jan, houslista, hudební pedagog; spolupracoval s rozhlasem; narodil se v Kroměříži; působil v Kroměříži
a ve Zlíně - 90. výr. narození
9. 12. 1922 Narozen SLAVÍK Miloš, dramatik,
operetní herec, operetní režisér, překladatel, činoherní herec; spoluautor zpěvoher, působil v Brně, Novém Jičíně a ve Zlíně
(+ 11. 11. 1987) - 90. výr. narození

10. 12. 1887 Narozen HILGARTNER Josef,
hudební organizátor; autor Památníku Moravana a jeho ročenek; působil v Kroměříži
(+ 9. 12. 1974) - 125. výr. narození
11. 12. 1872 Narozen MICHNA Viktor, dramatik; autor her pro mládež, narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm (+ 1951) - 140. výr.
narození
12. 12. 1992 Zemřela ŽELIBSKÁ Marie,
grafička, ilustrátorka; na pražské akademii
žačkou T. F. Šimona; ilustrátorka dětských
knih; působila v Bystřici pod Hostýnem, v Praze
a v Bratislavě; manželka malíře Jána Želibského (* 11. 10. 1913 v Bystřici pod Hostýnem)
- 20. výr. úmrtí
13. 12. 1907 Narozen PERNICA Bohuslav,
básník, literární historik, národopisný pracovník, prozaik; sběratel folklorních materiálů
z Moravského Horácka; autor národopisných
prací; spolupráce s rozhlasem; působil v Jihlavě, Kroměříži a ve Znojmě (+ 4. 11. 1968) - 105.
výr. narození
14. 12. 1972 Zemřela PETROVSKÁ Štefa,
operetní zpěvačka, operní pěvkyně; soprán;
1938-40 Velká opereta Praha; manželka Víta
Nejedlého, pak Rudolfa Jedličky; 1940-44 Státní opera Moskva; 1946-48 Divadlo 5. května;
1948-57 Národní divadlo Praha; spolupráce
s rozhlasem; působila v Olomouci (* 19. 12.
1909) - 40. výr. úmrtí
15. 12. 1897 Narozen PTAČÍNSKÝ František, básník, kulturně-osvětový pracovník,
literární kritik, divadelní kritik, výtvarný
kritik, prozaik, překladatel; překládal zejména z ruštiny; styky s B. Václavkem; narodil se
v Hranicích (okr. Přerov); působil v Brně; 1939
zatčen gestapem, 1942 popraven (+ 16. 11.
1942 v Berlíně-Plötzensee v Německu) - 115.
výr. narození
16. 12. 1907 Narozen ŽŮREK Ferdinand,
pedagog; 1937-58 středoškolský profesor
češtiny a latiny; psal články do odborného i denního tisku, do sborníků; narodil se v Martinicích
(okr. Kroměříž); působil v Holešově, Strážnici
a ve Zlíně (+ 11. 2. 1978) - 105. výr. narození
17. 12. 1912 Narozen SPÁČIL Oskar, grafik,
průmyslový výtvarník; věnoval se užité grafice; působil v Prostějově a ve Zlíně (+ 27. 5.
1978 ve Zlíně) - 100. výr. narození
18. 12. 1957 Narozen SLOVÁK Jan, spisovatel, rytec, řezbář, grafik; autor básní
v próze; publikuje v časopisech Souvislosti,
Host, Literární noviny, Psí víno, Prostor Zlín;
působí ve Slavičíně, Provodově a ve Zlíně - 55.
výr. narození
19. 12. 1882 Narozen ČERNUŠÁK Gracian, hudební historik, hudební kritik, pedagog; působil také jako prof. Obchodní
akademie v Hradci Králové a Brně; spolupracoval na Pazdírkově hudebním slovníku nauč-

Městská knihovna
v Holešově Vás zve na

Jan Sviták:
3 z temné strany
Autorské čtení hororových
příběhů pro dospělé
6. 12. 2012 v 17 hodin
Zámek - New Drive Club
Vstupné 25,- Kč

ném; působil v Brně, Kroměříži a v Olomouci
(+13. 10. 1961) - 130. výr. narození
20. 12. 1937 Narozen DRÁPAL Vítězslav,
flétnista, pedagog; v letech 1968-73 profesor
bejrútské konzervatoře a sólista Bejrútského
symfonického orchestru; působil v Brně - 75.
výr. narození
21. 12. 1947 Zemřel JURKOVIČ Dušan
Samo, architekt, ilustrátor, jevištní návrhář,
sochař; navrhl lázeňské budovy v Luhačovicích
(Janův dům, Chaloupka, Vodoléčebný ústav,
Jestřábí a další); navrhoval turistické chaty, rozhledny; psal odborné články do časopisů Styl,
Zlatá Praha; byl architekt folklorista - studiem
výtvarné lidové tradice dostalo jeho dílo výraz
nazvaný národopisný lyrismus; působil v Brně
a ve Vsetíně (* 23. 8. 1868) - 65. výr. úmrtí
22. 12. 1952 Zemřel BOJKO R., básník, prozaik; v básnické tvorbě považován za dovršitele březinovské tradice; působil v Brně
a v Napajedlích (* 31. 3. 1877) - 60. výr. úmrtí
23. 12. 1892 Narozen FIALKA Jaromír, sbormistr; působil jako starosta pěv. spolku
Tregler; autor kritických článků a statí;
narodil se v Kroměříži; působil v Bystřici pod
Hostýnem, Kroměříži a v Olomouci (+ 13. 11.
1957) - 120. výr. narození
24. 12. 1937 Narozen TETERA Břetislav,
činoherní herec; od 1963 herec DVN Karlovy
Vary, od 1990 ředitel; narodil se v Chropyni;
působil v Olomouci - 75. výr. narození
25. 12. 1997 Zemřel TKADLČÍK Vojtěch,
literární historik; odborné a slavistické články
v časopisech Slavia, Byzantinoslavica aj.; byl
redaktorem časopisu Acta Academiae Velehradensis; působil v Olomouci (* 8. 2. 1915
v Kostelci u Holešova - Karlovice) - 15. výr. úmrtí
26. 12. 1957 Narozen FAJT Pavel, hudebník;
od r. 1986 svobod. povolání; koncertuje
po celé Evropě, USA a Kanadě; několik LP
desek; narodil se v Brně - 55. výr. narození
27. 12. 1957 Narozen MLČOCH Jaroslav,
sochař, designér; zabývá se zpracováním
kovu - plošné rytí, výroba odznaků, bižuterních
doplňků; návrhy a výroba forem pro výrobu skla
tepelnými technikami; narodil se v Olomouci 55. výr. narození
28. 12. 1997 Zemřel STAMBERGER Walter,
sinolog, filolog, historik, malíř; přednášel
dějiny kolonialismu a politologii na Univerzitě
Karlově v Praze; pracoval v ČTK, v Československé televizi jako dramaturg a scenárista, v době normalizace překládal a publikoval
pod jiným jménem (* 15. 4. 1921 v Holešově)
- 15. výr. úmrtí
29. 12. 1937 Zemřel KRONDL Antonín, filolog; vydával odb. časopis Těsnopisná beseda,
působil v Kroměříži (* 10. 2. 1851) - 75. výr. úmrtí
30. 12. 2002 Zemřel MÁČEL Zdeněk, akademický malíř, grafik, sochař, autor sgrafit;
užitá grafika; práce z kovu; krajinář; působil
v Krnově; zemřel v Kroměříži (* 9. 6. 1921
ve Zdounkách, okr. Kroměříž) - 10. výr. úmrtí
31. 12. 1912 Zemřel PRASEK Vincenc, filolog, historik, redaktor, vlastivědný pracovník, vydavatel; založil muzeum Matice
opavské; založil časopis Selský archív; zabýval
se jazykovědou; psal literárněvědná pojednání;
věnoval pozornost otázkám organizace školství;
představoval jednu z klíčových postav českého
národního obrození ve Slezsku; je zakladatelem
české vlastivědné práce ve Slezsku a na střední Moravě; působil v Napajedlích, Olomouci
a v Opavě; zemřel v Napajedlích (* 9. 4. 1843)
- 100. výr. úmrtí
JaŠ
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Předvánoční čas v Holešově nabídne zajímavé koncerty
Kultura v Holešově nezmlkne ani v adventní čas. Organizátoři už
nyní připravují koncerty, kterými chtějí potěšit v předvánočním čase své
publikum. Chystá se i pěvecký sbor z 1. Základní školy Banana Vox, který
ve středu 12. prosince ve velkém sále holešovského zámku spojí síly
se známou vizovickou kapelou Fleret. Toto spojení nebude mít ovšem
premiéru, neboť už v minulosti spolu tyto dva soubory spolupracovaly.
Pro upřesnění ještě tolik, že do Holešova nepřijede kompletní sestava Fleretu, nýbrž akustické trio.
„Jsou to ojedinělá vystoupení sestavy Hrach - kytara, Stáňa Bartošík
- housle a David Filák cajon a různé rytmické nástroje. V této sestavě
odezní jen pár koncertů ročně a je o ně velký zájem. V akustické podobě
u některých písní lépe vynikne valašská melodika a trojhlas, na kterém
jsou stavěny naše refrény,“ prozrazuje kapelník Fleretu Zdeněk Hrachový.
Další zajímavý koncert slibuje holešovský Big Band. Ten se odehraje v sále kina Svět ve čtvrtek 20. prosince od 20 hodin. A jak říká kapelník
orchestru Josef Hájek, zazpívat by měly nejen kmenové zpěvačky Petra
Kuciánová a Iva Svobodová, ale také hvězdný host - pražský jazzman
a člen mnoha slavných kapel Josef Bažík Pavelka. V rámci koncertu
se však představí v sólové skladbě pro klarinet vnuk saxofonisty Karla
Loučky - Jiří Loučka a kromě něj ještě dva žáci bubeníka Víti Krejčiříka.
Robert Rohál

MKS chystá pohádku
Děti i jejich dospělý doprovod se
můžou těšit na známou pohádku O červené Karkulce, kterou uvede Městské
kulturní středisko v neděli 9. prosince
od 15 hodin v sále kina Svět. Pohádkové představení připravilo Divadlo
Duha z Polné.
Předprodej vstupenek v Informačním centru Holešov (zámek).
RR

Ve čtvrtek 20. prosince zahraje v sále kina Svět
holešovský Big Band.

Gabriela Gunčíková zabodovala
v Českém Slavíku
Sedmé místo v kategorii zpěvaček obsadila v 50. ročníku ankety Český Slavík za rok
2012 Gabriela Gunčíková, což znamená velký
úspěch - vždyť loni se umístila na 28. místě.
K popularitě jí zřejmě nepomohla jen účast
v soutěži Česko Slovenská SuperStar, ale
především debutové album, videoklip stejně
jako pěkná řádka koncertů s kapelou.
Mladá zpěvačka si navíc zazpívala i v rámci slavnostního udílení Slavíků, které ze Státní

opery přenášela v sobotu 24. listopadu v přímém přenosu TV Nova. Gabriela Gunčíková
si zde zazpívala duet s Karlem Gottem, s nímž
právě absolvuje letos na podzim velké koncertní
turné po největších halách v Česku.
I naše redakce gratuluje mladé zpěvačce
ke krásnému umístění v této anketě.
Robert Rohál

Mladá zpěvačka Gabriela Gunčíková.

Holešovká ZUŠ zve na koncerty
ZUŠ F. X. Richtera Holešov vás zve na tyto koncerty. V úterý 4.
prosince začne od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie Adventní
koncert učitelů ZUŠ.
Další koncert proběhne ve středu 12. prosince od 16 hodin v sále
ZUŠ a představí se na něm malí flétnisté.
Ve čtvrtek 13. prosince od 17.30 hodin bude následovat Adventní
koncert žáků ZUŠ - a ten proběhne v zámecké sala terreně.
Na dalším adventním koncertě, který je v plánu v úterý 18. prosince
od 17 hodin v sále ZUŠ, se opět představí žáci ZUŠ.
Vánoční zastavení je název pořadu, ve kterém se ve čtvrtek
20. prosince od 17.30 hodin představí v sále kina Svět žáci tanečního
oddělení. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.
RR
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Hokejisté Holešova v KHL dvakrát vysoko zvítězili
Po jedenáctém kole Kroměřížské hokejové ligy (KHL) je tým HC Žopy
na 7. a HC Holešov Gators na 9. místě dvanáctičlenné tabulky.
HC Žopy - Buldok Otrokovice 5:2
Poslední zápas první poloviny základní části KHL přinesl opět velké
překvapení. Tým Žop hrál pouze v sestavě 7+1 hráč a zaskočil Buldoky,
kteří sice nehráli v nejsilnější sestavě, přesto byli favorité. Zajímavé bylo, že
za Žopy chytal brankář Vlček, který vloni chytával za Buldoky. Branky začaly
padat až ve druhé polovině zápasu. Střelci Žop potvrdili vítězství 5:2 až v úplném závěru, a zvýšili tak výrazně šance svého týmu na postup do play-off.
HC Holešov Gators - HC Senators 15:0
Senátoři měli poslední šanci na bodový zisk v první polovině základní
části, ovšem ani v 11. kole svého soupeře nepřehráli. Naopak hráči Ga-

tors prokázali zkušenost a vyhráli další zápas za sebou vysoko, tentokrát
15:0. Jen Tomáš Machálek z Gators si připsal 9 bodů za šest branek
a tři asistence.
Rebels - HC Holešov Gators 1:14
Zápas sousedních týmů v tabulce KHL mezi Rebels a Gators měl
překvapivě jednoznačný průběh. Gators od začátku diktovali tempo i skóre
a vyhráli zaslouženě vysokým rozdílem.
Hanák team Kroměříž - HC Žopy 8:3
Žopy se snažily navázat na dobré výkony z předešlých zápasů, ale
soupeř z Kroměříže je nakonec přehrál. Hanáci potvrdili roli favorita a díky
rychlému sledu branek v první třetině si v klidu pohlídali výsledek a nepustili
Žopy do větších šancí.

Ve Středisku volného času soutěžilo 270 tanečníků

Na úvod přišli mladé tanečníky pozdravit starosta města Pavel Svoboda a místostarosta Rudolf Seifert. Foto František Sovadina
Celkem 270 tanečníků se zúčastnilo republikového finále dětské taneční soutěže Sedmikvítek, která se konala v sobotu 24. listopadu
ve Středisku volného času ve Všetulích. Kromě
domácích soutěžících do Holešova dorazily děti z
celé Moravy. Přijely například z Třebíče, Prostějo-

va, Olomouce či z Přerova. Porotci hodnotili soutěžící hned v několika tanečních stylech. Vedle
klasických a společenských tanců například také
v hip hopu, street dance, disko či show dance.
Všechny kolektivy nakonec dostaly pamětní
listy a drobné upomínkové předměty. Vítězové

obdrželi diplomy, poháry, medaile a další odměny. „Věříme, že příští rok se dostaví i děti
z Čech a sejde se nás ještě více. Pokud bude
o akci zájem, možná ji uspořádáme v prostorách
holešovského zámku,“ uvedla hlavní pořadatelka
a ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová.
(sov)
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Okrskové kolo florbalu hostila 3. Základní škola Holešov
Ve dnech 7. a 8. listopadu
se v tělocvičně 3. Základní školy
uskutečnilo okrskové kolo florbalu
v kategorii mladších i starších žáků.
Bojovalo se o postup do okresního
kola, které se uskuteční na konci
listopadu rovněž v naší škole.
Ve středu bojovali mladší žáci.
Sešly se týmy všech tří holešovských základních škol a základních škol Bystřice pod Hostýnem

a Hulína. Náš tým ovládl celou
soutěž, když žádný zápas neprohrál a pouze jednou remizoval.
V konečném pořadí tak obsadil
první místo a společně s 1. Základní školou Holešov postupují
do okresního kola.
Ve čtvrtek tělocvična praskala ve švech. Tentokrát se sešlo
devět týmů, takže bylo třeba celou
soutěž nejprve rozdělit do tří sku-

pin. Vedle holešovských základek
přijely týmy z obou bystřických
škol a dále Rajnochovic, Kostelce a Chropyně. Tak jednoznačný
průběh jako ve středu ale čtvrteční
klání už nemělo. Náš tým sice postoupil do finálové skupiny dvěma
suverénními vítězstvími, ale právě
finálová skupina byla svým průběhem i výsledky infarktová. Ani
jeden zápas neměl vítěze, a proto

muselo rozhodovat skóre. Na základě toho přímo postoupily týmy
1. ZŠ Holešov a Hulína. Náš tým
musí čekat na rozhodnutí, zda postoupí jakožto organizátor okresního kola. Každopádně se naši kluci
nemají za co stydět. Předvedli své
kvality, které mohou ještě zúročit
na dalších sportovních akcích.
Mgr. Martin Krčál

Holešované se opět chystají na lyžování do savojských Alp
Klub přátel alpského lyžování
připravil ve spolupráci s CK Globe
lyžařský zájezd opět 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 klid-

nou podhorskou vesnici s vynikající
polohou v centru lyžařské oblasti.
Sjezdovky se proplétají členitým terénem a míří do údolí
z hřebene táhnoucího se mezi
horami Prorel (2566 m) a Pic de
l‘Yret (2830 m). Do jednotlivých

středisek vedou dlouhé a poměrně strmé sjezdovky. Nároční lyžaři mají v oblibě černé sjezdovky
Casse du Boeuf a Luc Alphand,
dlouhé a vždy perfektně upravené. Oblast Monetier nabízí krásné
dlouhé červené sjezdovky, bývá
zde také nejméně lyžařů a kvalitní
sníh i v závěru sezóny.
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. Informace - přihlášky: Mgr. Irena
Seifertová. Tel.: 605 200 085.

PRODEJ rodinného domu
č. p. 134 se zahradou
v obci PRUSINOVICE
z majetku v insolvenci.
Informace na tel.: 777 028 938

Návrh rozpočtu zveřejněn

Nedávná drakiáda mladých hasičů v areálu hasičské zbrojnice
byla zakončena ohňostrojem.
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Prusinovice (frs) - Návrh rozpočtu obce na příští rok zveřejnili
v Prusinovicích. Předkladatelé počítají s tím, že příjmy i výdaje budou
vyrovnané ve výši 9 648 000 Kč. Největší částka 1 823 000 Kč je v něm
věnována na komunální služby a územní rozvoj. Například na sběr
a svoz komunálního odpadu je v návrhu vyčleněno 930 000 Kč, na základní školu 870 tisíc či na chodníky 800 tisíc. Občané mohou k návrhu
podávat připomínky a podněty písemně nebo ústně na Obecním úřadě
Prusinovice nejpozději do 15. prosince 2012.
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Mezinárodní turnaj v ženské kopané měl charitativní rozměr
Poslední listopadová sobota
patřila v Holešově tradičně ženskému fotbalu. Dívčí fotbalový klub
Holešov uspořádal s podporou
poslance PSP ČR Josefa Smýkala, Olympia o.s., Zlínského kraje,
města Holešov, Zdeňka Grygery
a o.s. Každý může pomáhat popáté v hale 1. Základní školy Holešov Mikulášský turnaj v halové
kopané žen. Zahájení akce se zúčastnila řada osobností - starosta
města Holešova a poslanec PSP
ČR Pavel Svoboda, poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga
Sehnalová, MBA, dále zastupitelé
Zlínského kraje Ing. Věra Sigmundová a Ing. Ludvík Urban a rovněž
Mgr. Alena Grygerová a ředitelka
3. ZŠ Holešov Mgr. Jitka Heryánová.

Zahájení mezinárodního turnaje se zúčastnila řada osobností.

Podpora potřebným

Samostatnou kapitolu tvořily dvě vložené části programu.
Dopoledne se s fotbalovými míči
a se skladbou Euro 2010 představila šestice klientek z Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Javorník ve Chvalčově a plná hala
doprovázela celou skladbu vestoje
bouřlivým potleskem - ten byl spolu s kytičkou a památeční medailí
obrovskou odměnou a zadostiučiněním pro vystupující děvčata.
V odpoledním bloku byl rodičům
Michalky Láníkové předán dar DFK
Holešov jako výraz morální i finanční pomoci nemocnému malému
človíčku - sportující děvčata podpořila myšlenku vzájemné tolerance
a pomoci lidí zdravých vůči lidem

podpořili - od hlavního patrona akce
poslance PSP ČR Josefa Smýkala
přes město Holešov, Zlínský kraj,
Zdeňka Grygeru a všechny další
sponzory, kteří přispěli jakýmkoliv
darem či pomocí.
Pořadí: 1. Czarne Gorzyce 2. FC
Union Nové Zámky 3. TJ Termál
Diakovce 4. Gozcalkowice 5. DFK
Holešov A 6. FS Napajedla 7. Stavosvit Zlín Březůvky 8. DFK Holešov B 9. HS Kroměříž
Nejlepší hráčka - Kamila Dětská
(DFK Holešov A), nejlepší brankářka - Taťána Ševčíková (FS Napajedla), nejlepší střelkyně Nikol
Kaletka (Czarne Gorzyce)
DFK Holešov A: Kateřina Kasalová, Dominika Stolářová, Zita Pospíšilová, Kamila Dětská, Vendula

Bojovná atmosféra na lavičce domácího celku.
Devět celků z České republiky, Slovenska a Polska se utkalo
ve dvou skupinách ve vyřazovacích
zápasech a hned první z nich ukázaly, že úroveň letošního ročníku
převýší předcházející. Po skončení
základní části hrála děvčata vyřazovací souboje o postup do finále
a dominovaly v nich především zahraniční celky; obě domácí družstva bohužel do závěrečných kol
nepostoupila a o medailové příčky
nebojovala. Ve finále se utkaly celky FC Union Nové Zámky ze Slovenska a polské Czarne Gorzyce
a po remíze 1:1 se kopaly penalty;

v nichž uspěl polský tým a stal se
celkovým vítězem turnaje.
Domácí DFK Holešov soutěžil
se dvěma celky: áčko po vítězství 3:0
nad Kroměříží i Březůvkami zbytečně
remizovalo s Goczalkowicemi 0:0
a vysoko prohrálo s Novými Zámky
0:4, ve své skupině skončilo třetí
a bojovalo o postup v zápase s Diakovcemi; ten takticky nezvládlo a prohrálo 0:2. Béčko postupně prohrálo
s Napajedly 0:3, Czarne Gorzyce 0:8
a s Diakovci 0:2, o postup bojovalo
s Novými Zámky a po nadějném
začátku rozhodl přehled zkušenějšího soupeře a Holešov prohrál 0:4.

Dopoledne se s fotbalovými míči a se skladbou Euro 2010
představila šestice klientek z Domova pro osoby se zdravotním
postižením Javorník ve Chvalčově.
handicapovaným. Pomáhejme si
v každé době a na každém místě stačí se jen rozhodnout a podpořit
ty, kteří to potřebují více než my…
Děkuji všem hráčkám a trenérům za bezproblémový průběh
turnaje stejně jako všem rozhodčím a časoměřičům Romanovi
a Jindrovi, kteří svou roli bravurně zvládli. Poděkování si rovněž
zaslouží všichni rodiče a děvčata,
kteří se podíleli na chodu turnaje při provozu bufetu či tomboly.
Velký dík patří všem, kdož turnaj

Kuchařová, Denisa Baranová, Karolína Kozlanská, Michaela Fojtová,
Veronika Masaříková, Veronika Kučerová, Kateřina Bakalíková, Veronika Tichá
DFK Holešov B: Kristýna Zichalová, Šárka Rybenská, Barbora
Polášková, Jaroslava Šefránková,
Aneta Procházková, Žaneta Batoušková, Dita Hovořáková, Veronika Víznerová, Tereza Pospíšilíková,
Valentýna a Sára Illéšovy.
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov
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Soutěž Holešovska
Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 20/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Sladké mámení“
(Václav Zahradník/Vladimír Poštulka), kterou nazpívala pro film
S tebou mě baví svět Helena Vondráčková. První vylosovanou výherkyní je Ludmila Adámková z Količína,
druhým šťastným výhercem
je Jan Orálek z Holešova oba si pochutnají v restauraci
Kanada Holešov.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné
vstupenky do kina Svět
Světlaně Jurčíková z Přílep
a Michaele Vaško z Holešova. Všem šťastným výhercům
Zpěvačka Helena Vondráčková.
redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete z úryvku textu,
jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém českém filmu zaznívá?
„Hřeším, hřešíš, hřeší a co je na tom k vodsouzení, když to
mužský těší a když to chtějí mít…“
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.

Akce na nejbližších 14 dnů
Výstavy
• Od 2. 11. do 31. 12. Výstava Doteky světla II, fotografie a fotografika Nelly Billové - kavárna Cinema

Kino, koncerty
• Středa 28. 11. Gnomeo a Julie, animovaná komedie USA - kino
Svět, od 17.30 hod.
• Sobota 1. 12. Vánoční trhy, tradiční vánoční trhy s programem
od 10 hod. (Zrníčko, Banana Vox, Holešovští trubači, dechová hudba
Holešovská muzika) - náměstí E. Beneše, od 7 hod.
• Sobota 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu - náměstí E. Beneše,
od 17 hod.
• Úterý 4. 12. Adventní koncert učitelů ZUŠ - kostel Nanebevzetí
Panny Marie, od 18 hod.
• Pátek 7. 12. Sportovní den města O pohár starosty - Holešovské
školy, po celý den
• Pátek 7. 12. Adventní koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru - kostel sv. Anny,
od 19.30 hod.
• Neděle 9. 12. O červené Karkulce, dramatizace známé pohádky
v podání Divadla Duha Polná - kino Svět, od 15 hod.
• Středa 12. 12. Vánoční koncert Fleretu a Banana Vox - kino Svět,
od 17 hod.
• Čtvrtek 12. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ - zámecká sala terrena,
od 17.30 hod.
RR
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Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov si Vás dovoluje
pozvat na

Adventní koncert učitelů ZUŠ

Účinkují pedagogové školy a hosté. Úterý 4. 12. od 18 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

