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Na kulturu a sport
půjde více peněz

Tříkrálová sbírka vynesla přes dvě stě tisíc

Holešov (frs) - K výraznému zvýšení
finančních prostředků na podporu kultury, sportu a vzdělávání ze strany města
Holešova dojde v letošním roce. S navýšením prostředků počítá rozpočet, který
zastupitelé schválili na svém posledním
loňském zasedání. Zastupitelstvo rovněž
zřídilo k 1. lednu 2013 Fond kultury, sportu
a vzdělávání. Podrobnosti o rozpočtu města i zmíněném fondu najdete na str. 3,4 a 5.

Volby prezidenta
Holešov (frs) - První kolo historicky
první přímé volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 11. a v sobotu 12.
ledna 2013. Volební místnosti se otevřou ve
14 hodin a páteční část voleb skončí ve 22
hodin. V sobotu pak mohou občané dát hlas
svému kandidátovi v době od 8 do 14 hodin.
Podrobnosti o volbách v Holešově
čtěte na str. 2.

Holešov (pc) - Letošní výtěžek tradiční
Tříkrálové sbírky ve městě Holešově opět
převýšil částku 200 000 korun. Podařilo se
tak navázat na úspěšné roky 2012 a 2011.
Toto číslo je součtem nejen z Holešova
a Všetul, ale i dalších místních částí Hole-

šova. V Žopích koledníci vybrali 9 833 Kč,
v Tučapích 9 719 Kč, v Dobroticích 9 420 Kč
a v Količíně 8 998 Kč. V době uzávěrky chybělo sečíst ještě jednu pokladničku. Úplné
výsledky včetně samostatných okolních
obcí přinese příští číslo Holešovska.

Kdo získá cenu města?
Kdo obdrží Cenu města Holešova za rok 2012? Odpověď
na tuto otázku se začne rýsovat už v průběhu měsíců ledna
a února. Začalo totiž nominační

období. Každý může ve stanovených kategoriích navrhnout,
kdo by si ocenění za svou práci
v minulém roce zasloužil.
Podrobnosti na str. 3

Úklid vánočních stromků
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že vánoční
stromky je možné odkládat ke
sběrným nádobám na komunální odpad pouze do 13. ledna

2013. Neodkládejte je však ke
kontejnerům na tříděný odpad.
Po tomto termínu mohou občané vánoční stromky odnést do
odpadového centra, a to v jeho
provozní době.

Tradiční ohňostroj zahájil nový rok v Holešově. Na rozdíl od
loňského roku tentokrát nepršelo. Světelnou a hudební show si
nenechalo ujít tisíce diváků rozmístěných nejen v samotné zámecké zahradě, ale i na vyvýšených místech kolem Holešova.
Foto Petr Šafařík. Více fotografií na www.holesov.cz
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Město Holešov podle §34 odst. 1 a §34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů

oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a dne 12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání volby prezidenta České republiky:
Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ, NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 67, 88), NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY,
PŘEROVSká, PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká,
U RUSaVY, VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.
Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY
Č. P. 630
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21, 25, 26, 32, 33,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká,
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),
U POTOka.
Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa,
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa,
jaROšOVa, jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá,
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá,
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 919, 920, 921, 922, 1093, 1099, 1167,
1280), Tyršova (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 1353,
1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474,
1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1499,
1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN, ÚjEzD, VěTŘák,
zlÍNSká.
Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost: 2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (504, 507, 508,
510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 544,
545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 813, 821, 856, 859, 960, 961, 962,
974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 1232, 1233, 1252, 1278, 1287,
1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666,
1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za DRaHOU.
Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II.
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků,
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437,
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601,
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.
Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502,
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576).
Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 244, 245,
257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 411), SlOVENSká.
Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o.
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 57, 85, 89, 99, 155), kRáTká,
MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193,
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká,
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.
Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Tučapech.
Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově - Dobroticích.
Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.
Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby se tato uskuteční dne 25. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.

Holešov dne 20. 12. 2012
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Město výrazně zvýší podporu kultury a sportu v Holešově
Zastupitelstvo města
Holešova schválilo na svém
jednání konaném dne 17. prosince 2012 obsáhlý materiál
týkající se výraznější podpory
kultury a sportu v Holešově.
K 1. 1. 2013 zřídilo Fond
kultury, sportu a vzdělávání,
do kterého byly převedeny
všechny dřívější pravidelné
i nepravidelné dotace města
Holešova týkající se této problematiky. Součástí Fondu
je jeho statut, který definuje
nejzákladnější skutečnosti týkající se např. tvorby a správy
Fondu, účelu či použití. Další
částí jsou Obecná pravidla pro
poskytování a vyúčtování dotace z Fondu, která stanovují
především povinnosti žadatelů
o dotaci. Další tři části tvoří
tzv. speciální pravidla, která
upravují podporu mládežnických družstev v dlouhodobých
soutěžích, podporu využívání
tělocvičen především dětmi

a mládeží a podporu žadatelů
v rámci tzv. „Akce milion“.
Velmi významné rozhodnutí
Zastupitelstva města Holešova se týkalo rovněž rozpočtu
města Holešova na rok 2013.
Do Fondu kultury, sportu a vzdělávání bylo přiděleno na rok
2013 celkem 5 milionů Kč.

mím významu kultury, sportu
a vzdělávání pro harmonický
a zdravý životní styl občanů
města, a to zejména mládeže.“
Z výše uvedeného vyplývá, že
město Holešov zaměřuje svoji
podporu stále více na konkrétní pravidelnou činnost s dětmi
a mládeží.

Do Fondu kultury, sportu a vzdělávání bylo přiděleno
na rok 2013 celkem 5 milionů Kč. V roce 2011 přitom
město vyčlenilo na podobné účely něco málo přes
2 miliony korun.
V roce 2011 přitom město vyčlenilo na podobné účely něco
málo přes 2 miliony korun. Výrazně zvýšená podpora kultuře
a sportu v právě začínajícím
roce 2013 je tedy evidentní. Již
jedna z úvodních vět Statutu
obsahuje zcela jednoznačně
názor holešovských zastupitelů: „Tento statut byl schválen
Zastupitelstvem města Holešova 17. 12. 2012 s vědo-

Tříkrálová sbírka

Nová pravidla sice přináší
zvýšené povinnosti od žadatelů o dotaci, ale právě navýšení finančních prostředků tyto
povinnosti zcela jednoznačně
vyvažuje, ba dokonce podstatně převyšuje.
První uzávěrka žádostí
o dotace je 31. ledna 2013.
Tato uzávěrka se týká pouze
dotace na nájem tělocvičen
především pro děti a mládež

za měsíc leden. Hlavní uzávěrka je však až 28. února. Týká
se žádosti o dotace v tzv. „Akci
milion“, dále žádostí o dotaci na mládežnická družstva
v dlouhodobých soutěžích
a žadatelé musí v tomto termínu předložit také všechny
předepsané přílohy k žádosti.
Bližší informace o Fondu
kultury, sportu a vzdělávání je
možné získat na oficiálních internetových stránkách města
Holešova: www.holesov.cz,
a to např. v sekci Městský úřad,
podsekce Odbor školství a kultury anebo přímo v životních
situacích. Na obou výše uvedených stránkách jsou i formuláře
jednotlivých žádostí.
Konkrétní dotazy je možné řešit na emailové adrese:
petr.chvatal@holesov.cz.
Mgr. Petr Chvátal
ved. Odb. školství a kultury
Městského úřad Holešov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Staré pivní lahve s litými nápisy, staré hospodské sklo,
historické dokumenty z pivovarů a hospod koupím do sbírky.
Tel. 734 282 081.
• Hledám čalouníka na sedačku KATRIN vyráběnou PSV Holešov.
Tel: 607 661 956.
• Nabízím KVALITNÍ KOŇSKÝ HNŮJ - ZDARMA. Tel.: 603 356 703.
• Prodám rekonstruovaný RD v Prusinovicích, 4+1, se zahradou
a velkou garáží. Volný ihned. 774 949 994.
• Prodám RD ve Chvalčově, na klidném místě, se zahradou,
krásný výhled. Tel.: 774 949 994.

Město zveřejňuje záměr prodeje
bytu U Letiště

Tříkrálovou sbírku jako již tradičně zahájili v pátek ředitel
Charity Holešov se svým kolegou a děkan holešovské
farnosti. V bryčce tažené koňským spřežením objížděli
v kostýmech tří králů místní instituce a podniky. Zastavili se
také na městském úřadu.
Foto Robert Rohál

Nominujte občany na cenu
města za rok 2012
Počet návrhů na ocenění
v jednotlivých kategoriích není
omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje
uvedené ve formuláři musí
být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku,
na internetu…). Formulář je
ke stažení na: http://www.ho-

lesov.cz/mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/formulare-odboru-skolstvi-a-kultury.
Veškeré další podklady
včetně zásad týkajících se
všech jednotlivých kategorií
jsou k dispozici na: http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/-skolstvi-a-kultury/ankety-mesta.
(pc)

Město Holešov v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění zveřejňuje
záměr prodeje městských nemovitostí: bytové jednotky č.
1195/4 o velikosti 2+1 v domě
čp. 1193, 1194 a 1195 (Holešov, ul. U Letiště) stojící na
pozemku p.č. 2727/2 včetně
spoluvlastnického podílu na
pozemku p.č. 2727/2 k.ú. Holešov za minimální kupní cenu
700 000 Kč + náklady s tímto
prodejem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu
z katastru nemovitostí, náklady
na daň z převodu nemovitostí.
Zájemce o koupi výše uvedených nemovitostí musí podat
žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad,

Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny
Městského úřadu Holešov, a to
nejpozději do 10.00 hod. dne
31. 01. 2013.
Žádost musí obsahovat:
řádné označení zájemce,
kontaktní údaje, účel využití ne
movitosti, nabídka kupní ceny,
zájemcem podepsaný návrh
kupní smlouvy s jeho prohlášením, že se všemi jejími ujednáními souhlasí.
Bližší informace o prodeji
podá odbor investic, silničního hospodářství a údržby
města Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.:
573521459. Záměr prodeje byl
schválen Zastupitelstvem města
Holešova dne 17. 12. 2012. Prodej nemovitostí bude připraven
k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Holešova.
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Výdaje

ODDPA

3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3141
3319
3319
3421
6320
6310
6171
6310
6310
6399
6409
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Popis

11 - Odbor finanční
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Grohova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Havlíčkova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Masarykova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1.ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2.ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3.ZŠ
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným
příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ - správa
hřiště
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - ÚŠJ
Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným
příspěvkovým organizacím - MKS na
zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným
příspěvkovým organizacím - MKS na údržbu
zámecké zahrady
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - SVČ
Pojištění majetku města
Úroky z úvěrů
Soudní poplatky a náhrady
Ostatní
Platby DPH
Platba daně z příjmů PO za město
Všeobecná rezerva města
11 celkem

Rozpočet
2013 v tis.
Kč

2 000
2 500
1 100
3 900
1 900
4 600
400
1 700
14 000
2 000
1 550
783
2 000
50
100
-8 000
5 000
3 420
39 003

www.holesov.cz

13 - Odbor školství a kultury
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
2143
Kroměřížska
Dotace Římskokatolické farnosti na projekt
3399
Otevřené brány
3639
Příspěvek Mikroregionu Holešovsko
XXXX
Fond kultury a sportu
2143
Cestovní ruch a propagace města
3319
Vedení kronik
3322
Obnova památek
3349
Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko
3399,3419 Kulturní a sportovní akce města
13 celkem

hole‰ovsko 1/2013
3745
6409

Inventarizace dřevin
Posudky pro výkon státní správy
20 celkem

50
30
175
5 000
433
41
200
591
100
6 620

5212
6409
6112
6171
5212
dle akce
dle akce
dle akce

2221
3330
2321
3612
2212
3639
4357
2219
3639
3322
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3412
3412
3412
3631
3632
3635
3639
3639
3745
3745
3611

3639
6171
3399
6171

14 - Odbor investic, silničního hospodářství
a údržby města
Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
Dotace Židovské obci
Kanalizace Količín Tučapy
Výstavba bytů pro sociálně začleňované
občany
Jihovýchodní obchvat města
Výkupy pozemků
Humanizace Centra pro seniory
Výstavba cyklostezka Holešov - obchvat
Regenerace sídliště U Letiště
Střecha zámek
Údržba silnic
Údržba ostatních pozemních komunikací
Údržba autobusových zastávek
Dopravní značení
Platby za provozování vodárenských zařízení
Rozbory odpadních vod
Údržba sportovních zařízení v majetku obce
Dotace Technickým službám na provoz
koupaliště
Provoz stadionu Míru
Provoz a údržba veřejného osvětlení
Provoz hřbitova
Aktualizace digitální mapy
Komunální služby - výdaje spojené s prodejem
majetku
Provoz veřejného WC
Úklid města
Údržba veřejné zeleně
Fond rozvoje bydlení
14 celkem
16 - Odbor správní a vnitřních věcí
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím - Svaz měst a obcí
Neinvestiční transfery občanským sdružením Sdružení tajemníků
Sbory pro občanské záležitosti
Náklady na provoz úřadu
16 celkem

18 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
4351
Neinvestiční dotace Charitě Holešov
4359
Klub důchodců
3632,4399 Ostatní sociální záležitosti
18 celkem

3635
3635

1037
1014
2310
2333
2342
3722
3729
2122
3733
6171
3745
3745

19 - Odbor územního plánování a
stavebního řádu
Územně plánovací dokumentace
Ostatní podklady k územnímu plánování
19 celkem
20 - Odbor životního prostředí
Přehlídka trofejí
Deratizace
Rozbory vod
Úpravy vodních toků
Protierozní opatření
Komunální odpady
Úklid skládek
Provoz odpadového centra
Monitoring půdy a podzemní vody
Pořízení uniformy
Náhradní výsadba (Zlínský kraj)
Odborné zahradnické práce

850
10
61 400
3 000
26 300
50
2 500
6 000
1 300
650
2 000
200
10
110
1
10
45
550
200
4 000
650
88
327
27
2 000
3 210
1 003
116 491

27
2
80
6 850
6 959

dle akce
3392,6112
3392,6112
3392,6112
3392,6112
5512
5512
5512
5512
5512

22 - Odbor kancelář starosty
Ochrana obyvatelstva
Rezerva na živelné události
Náklady na činnost zastupitelstva
Náklady na provoz IT
Projekt IVVS Zlínského kraje
Finanční prostředky na drobné investice a
opravy - Dobrotice
Finanční prostředky na drobné investice a
opravy - Količín
Finanční prostředky na drobné investice a
opravy - Tučapy
Finanční prostředky na drobné investice a
opravy - Žopy
Provoz OV Dobrotice včetně Sádku
Provoz OV Količín včetně areálu
Provoz OV Tučapy
Provoz OV Žopy
Hasiči Holešov
Hasiči Dobrotice
Hasiči Količín
Hasiči Tučapy
Hasiči Žopy
22 celkem

100
100
14 738

110
50
245
2 200
3 845
150
150
150
150
212
165
142
142
1 200
60
60
30
30
9 091

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

4 210
1 467
450
10
100
6 237

41 - Tajemník
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a
6171
ostatní osobní výdaje
6112
Odměny členům zastupitelstva
6171,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6171
Sociální fond
6171
Vzdělávání
41 celkem

27 280
2 127
10 068
1 100
560
41 135

3119
3119
3119
3119

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

296
82
1
260
639

3639
3639
3639

62 - Pomocná hospodářská správa
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Činnost PHS
62 celkem

1 365
479
5
1 849

5311
5311
5311
1014
5399

Výdaje celkem

243 862

Financování

400
35
20
455

560
85
645

7
120
10
300
50
8 736
300
3 000
10
5
1 000
1 000

Pol.

8115
8123
8123
8124
8124
8124
8124
8901

Popis

11 - Odbor finanční
Zůstatek prostředků na bankovních účtech z
roku 2012 zapojených do rozpočtu roku 2013
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČSOB
- kanalizace Tučapy - Količín
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS jihovýchodní obchvat
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČMZRB
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČS
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - KB
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČSOB

Rozpočet
2013 v tis.
Kč

10 800
14 833
18 960
-536
-1 500
-8 100
-1 000

11 celkem

33 457

Financování celkem

33 457
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Usnesení z 29. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. prosince 2012
Přijaté usnesení č. 289/2012 - N
2663 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 19. listopadu 2012.
Přijaté usnesení č. 290/2012 N 2793 Rada města Holešova
schválila uzavření smlouvy
o podpoře provozu „Programového vybavení Radnice
VERA“ č. STP/12/35 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Lubomír Paleček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 291/2012 N 2795 Rada města Holešova
přerušila projednávání zprávy
týkající se zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru v budově Městského úřadu
Holešov, ul. Tovární 1407, o
výměře 13,11 m2. Zodpovídá:
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 292/2012 N 2777 Rada města Holešova
vzala na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek
č.p. 1339 a 1340 v Holešově
na ul. Palackého na opravu
komunikace za domem. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 293/2012 N 2778 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.
570/1 v k.ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370
49, IČ 28085400, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
PSČ 370 49, IČ 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov, Hankeho - úprava NN“.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 294/2012
- N 2779 Rada města Holešova schválila zřízení věcného
břemene na částech pozemků p.č. 878/4, 878/5, 878/2,
1023/41, vše k.ú. Holešov, pro
společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
PSČ 370 49, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
IČ 25733591, v souvislosti se
stavbou „Holešov, Dlažánky úprava NN, SATTURN“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 295/2012 N 2780 Rada města Holešova
I schválila zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. na akci „Holešov
- křižovatka JV obchvatu Holešova, stezka se sloučeným
provozem cyklistů a chodců“
prostřednictvím společnosti MCI
SERVIS, s.r.o., Zlín, Pod Vodojemem 2607, IČ 27718158.
K podání nabídky budou vyzváni zájemci: - Eurovia CS, a.s.,
Zlín, Louky 330 - KKS, spol. s
r.o., Zlín, Příluky 386 - Strabag,
a.s., Zlín, Příluky 386 - Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Tlumačov, Skály 870
- ALPINE Bau CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13
II jmenovala členy a náhradní-

Přijaté usnesení č. 296/2012
- N 2792 Rada města Holešova schválila ceník zpoplatněných parkovacích míst ve
městě Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 297/2012 N 2797 Rada města Holešova
schválila úpravu rozsahu a obsahu díla na veřejnou zakázku
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 298/2012 N 2768 Rada města Holešova
schválila smlouvu o poskytnutí dotace k úhradě provoz-

Město zveřejnilo záměr
prodeje pozemku
Město Holešov v souladu s ustanovením § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části městského pozemku: p. č. 646/1,
zahrada, o výměře cca 485 m2 k. ú. Všetuly - výměra
bude z tohoto pozemku oddělena následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace
uvedené v příloze - za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené: správní poplatek za
přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí, správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu z
katastru nemovitostí, náklady na daň z převodu nemovitostí.
Zájemce o koupi výše uvedené části pozemku musí podat
žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad,
Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny
Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 10.00 hod.
dne 31. 01. 2013. Žádost musí obsahovat: řádné označení
zájemce, kontaktní údaje, účel využití pozemku, zájemcem
podepsaný návrh kupní smlouvy s jeho prohlášením, že se
všemi jejími ujednáními souhlasí.
Bližší informace o prodeji podá Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573521459. Případné rozdělení
pozemku geometrickým plánem hradí žadatel vlastním
nákladem. Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem
města Holešova dne 17. 12. 2012. Prodej pozemku bude
připraven k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Holešova.
ky komise pro otevírání obálek:
členové: Ing. František Fuit, Ing.
Stanislav Julíček, Bc. Jaroslav
Chmelař, náhradníci: Luděk Hradil, Mgr. Rudolf Seifert, PaedDr.
Zdeněk Janalík a členy a náhradníky komise pro posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek:
členové: Ing. Stanislav Julíček,
Ing. Františei Fuit, Bc. Jaroslav
Chmelař, Radka Stratilová, Ing.
Pavel Karhan, náhradníci: Luděk Hradil, Monika Partyková,
Mgr. Rudolf Seifert. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.

ní ztráty odpadového centra
společnosti Technické služby
Holešov, s.r.o., dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín:
31. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 299/2012 N 2800 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit návrh rozpočtu
města Holešova na rok 2013
dle předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 300/2012 N 2769 Rada města Holešova

neschválila dílčí splátkový
kalendář na uhrazení dlužné
částky spojené s užíváním
městského bytu v roce 2011
manželům Michalu a Heleně
Gaborovým. Zodpovídá: Ing.
Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 301/2012 N 2784 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje bytové jednotky
č. 1195/4 o výměře 61,05 m2
v budově čp. 1193, 1194 a 1195
včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu
o velikosti 6105/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
6105/119478, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 302/2012
- N 2786 Rada města Holešova schválila „Kroniku města Holešova 2011»
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 303/2012 N 2788 Rada města Holešova
schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ Romanu Stratilovi,
bytem Holešov, u příležitosti jeho
padesátého bezpříspěvkového
daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 304/2012
- N 2789 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 1. zřídit
Fond kultury, sportu a vzdělávání a 2. schválit statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání dle předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM
17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 305/2012 N 2790 Rada města Holešova
schválila výši finanční odměny vedoucí organizační složky města Holešova, Mateřské
centrum Srdíčko, Evě Fuksové
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 306/2012 N 2794 Rada města Holešova
vzala na vědomí zprávu o inventarizaci sbírek Městského
muzea a galerie v Holešově ke
dni 26. listopadu 2012 včetně
návrhu na naložení s nepotřebnými sbírkovými předměty. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Dokončení na str. 7
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Usnesení ze 30. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 17. prosince 2012
Přijaté usnesení č. 316/2012 - N
2664 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
3. prosince 2012.
Přijaté usnesení č. 317/2012
-N 2803 Rada města Holešova
neschválila zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru
v budově Městského úřadu Holešov, ul. Tovární 1407, o výměře
13,11 m2, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 318/2012 N 2809 Rada města Holešova
schválila výplatu odměn členům
komisí Rady města Holešova za
výkon jejich funkce v roce 2011
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 319/2012
-N 2810 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit výplatu odměn členům výborů
Zastupitelstva města Holešova
za výkon jejich funkce v roce
2012 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. František Fuit.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 320/2012 N 2805 Rada města Holešova
I schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 12/2012
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně. II doporučila
Zastupitelstvu města Holešova

schválit rozpočtové opatření č.
13/2012 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 321/2012
- N 2802 Rada města Holešova
schválila příspěvkovým
organizacím - 1. Základní škola
Holešov - 2. Základní škola Holešov - 3. Základní škola Holešov - Mateřská škola, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž - Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž - Mateřská škola Sluníčko
Holešov - Centrum pro seniory, příspěvková organizace Ústřední školní jídelna Holešov
- Středisko volného času, příspěvková organizace - Městské
kulturní středisko, příspěvková
organizace změny finančních
plánů dle předložených návrhů.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 322/2012 - N
2801 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající
se odvodu finančních prostředků státu ve výši 78.600 Kč jako
vrácení DPH z akce „Centrum
volnočasových aktivit Holešov“.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško Termín: RM 14.01.2013 přijaté usnesení č. 323/2012- N 2804 Rada
města Holešova schválila uzavření dodatku č. 6 se společností
RAPOS, spol. s r.o. ke smlouvě
o dílo“ Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského centra 1.
etapa“dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 324/2012 - N
2811 Rada města Holešova zrušila 1. v bodu I. seznam zájemců
pro vyzvání k podání nabídky
vzhledem k tomu, že veřejná zakázka bude zadána v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., par. 27
jako otevřené podlimitní řízení,
2. v bodu II. náhradníky komise
pro posouzení kvali
f ikace
a hodnocení nabídek a jmenovala
náhradníky nové, doplněné
o 2 členy: Luděk Hradil, Monika
Partyková, Mgr. Rudolf Seifert,
Ing. Aleš Trněný, Eva Frybortová.
Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 325/2012 - N
2812 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se
schválení upraveného investičního
záměru předloženého společností FUERTES development, Brno
„Revitalizace areálu - Stavebniny
- Holešov - Tovární ul.“, částečně
realizovaného na pozemcích města Holešova, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: RM 14. 01. 2013.
Přijaté usnesení č. 326/2012 N 2799 Rada města Holešova I
schválila termíny schůzí Rady
města Holešova v I. pololetí roku 2013 ve dnech: 14.01.,
28.01.,11.02., 25.02.,11.03., 25.03.,
08.04., 22.04., 06.05., 20.05.,
03.06.,17.06. a 05.08. 2013. II
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit termíny

zasedání Zastupitelstva města
Holešova v I. pololetí roku 2013
ve dnech 11. 02., 22. 04. a 17. 06.
2013. Zodpovídá: Ing. František
Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 327/2012 N 2806 Rada města Holešova
schválila ceník novin a inzerce
čtrnáctideníku Holešovsko (platný
od 1. ledna 2013) dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 328/2012 N 2808 Rada města Holešova
schválila uzavření smlouvy
o pronájmu nebytových prostor
na nám. F. X. Richtera 190, Holešov, se společností JOSPO,
a.s., se sídlem v Holešově, za
účelem zřízení a provozování
„Zámecké restaurace“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 329/2012 - N
2807 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit úplatné nabytí
nemovitostí - pozemku p.č. 709/2,
zahrada, o výměře 120 m2, pozemku p.č. 710, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2
a stavby čp. 137 na pozemku p.č.
710, vše k.ú. Všetuly, z vlastnictví
Františka Pechy, bytem Holešov,
do vlastnictví města Holešova dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
17. 12. 2012.
Pavel Svoboda, starosta města
Luděk Hradil
ověřovatel zápisu

Usnesení z 29. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. prosince 2012
Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 307/2012 N 2798 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši - 1.500
Kč Klubu českých turistů, odboru
Holešov, IČ 72077425, Holešov,
Tyršova 1479, na pronájem kinoklubu v budově kina Svět pro
uspořádání „Klubového večera s
cestovatelem“, který se uskuteční
dne 28. 11. 2012 a - 20.000 Kč
občanskému sdružení Mažoretky
Holešov, o.s., Osvobození 1659,
IČ 22839089, na pořízení nového
vybavení. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 308/2012 N 2691 Rada města Holešova
projednala a vzala na vědomí
souhrn usnesení komisí rady
města za období listopad/2012.
Přijaté usnesení č. 309/2012 - N
2772 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zrušení usnesení

Zastupitelstva města Holešova č.
138/2008 ze dne 03. 11. 2008 týkající se směny pozemků z vlastnictví
Lucie Zicháčkové do vlastnictví
města Holešova, část pozemku
p.č. 800/2, a z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Lucie
Zicháčkové, část pozemku p.č.
182/2, o výměrách 7 m2, vše k.ú.
Holešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 310/2012 - N
2781 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje městských
pozemků p.č. 3100/75, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
p.č. 3100/77, ostatní plocha,
o výměře 8 m2, p.č. 3100/61,
ostatní plocha, o výměře 696
m2 a část p.č. 3100/62, ostatní
plocha, o výměře cca 660 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu, a to s podmínkou, že kupující má povinnost
nahradit izolační zeleň, pokud
ji bude likvidovat. Zodpovídá:

Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 311/2012 - N
2782 Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající
se zveřejnění záměru směny částí
pozemků mezi městem Holešovem a společností INTEA SERVICE, s.r.o. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 312/2012 - N
2783 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p.č. 646/1, zahrada, o výměře cca 300 m2,
k.ú. Všetuly, dle předloženého
a upraveného návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 17. 12. 2012.
Přijaté usnesení č. 313/2012 N 2785 Rada města Holešova
schválila zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p.č. 3706/11, ostatní plocha,
o výměře 74 m2, k.ú. Holešov, za
účelem umístění mobilní buňky

dle předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 314/2012
- N 2787 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy
o pronájmu části městského
pozemku p.č. 208/1, ostatní
plocha, o výměře 60 m2, k.ú.
Holešov, s Františkem Žůrkem,
bytem Žeranovice, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 315/2012 - N
2791 Rada města Holešova neschválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o pronájmu parkovacích
ploch se společností Technické
služby Holešov, s.r.o., Květná
1555, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: bezodkladně.
Pavel Svoboda, starosta města
Bc. Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu
PaedDr. Zdeněk Janalík
ověřovatel zápisu
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V klubovně v Bořenovské se před Vánocemi nadělovalo
Holešov - Prostory klubovny v Bořenovské ulici rozezněly
19. prosince v podvečer koledy,
říkanky, smích a radost dětí. Podobně jako na spoustě jiných
míst se zde v tento předvánoční
podvečer konala jejich besídka
s rodiči.

zde probíhají jednou týdně. Milan Svoboda je v současné době
správcem Sboru Jednoty bratrské v Holešově. Za doprovodu
kytary Daniely Svobodové, jejich
dcery a bubnování na bubínky
přítomných zazněly z úst dětí
nejen známé vánoční koledy,

Děti zpívají koledy.

Jana Gaborová děkuje manželům Svobodovým.

Místostarosta Rudolf Seifert přeje spokojené Vánoce.
Hodinový program s nimi
bezmála půl roku připravovali
a nacvičovali manželé Mgr. Milan a Ing. Daniela Svobodovi
v rámci klubových setkání, která

ale také ty, které si složily a text
sestavily s pomocí internetu. Nechyběl ani nazdobený vánoční
stromeček a překrásné jesličky
s postavičkami z kaštanů, me-

chu a přírodních materiálů, které
rovněž děti v klubu vyrobily. Své
maminky v závěru obdarovaly vlastnoručně nazdobenými
a svátečně zabalenými perníčky.
Poté promluvil formou rozhovoru
s dětmi o smyslu Vánoc Milan
Svoboda. Pobesedovat přišli
i zástupci města místostarosta
Mgr. Rudolf Seifert, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Věra Lišková a Mgr.
Irena Seifertová, která má mimo
jiné na starost opatrovnictví
a romské poradenství. R. Seifert
rozdal ovoce a drobné dárky.
Nejsladším překvapením
pro každé z dětí byl čokoládový adventní kalendář, který byl
o to příjemnější, že si mohly najednou otevřít hned devatenáct
okének se sladkostí. Vánoční
nadělování pokračovalo a každý
dostal z rukou kazatele Svobody
ještě další dárky, které pro ně
mohli připravit zásluhou příspěvků členů holešovské Jednoty
bratrské a dalších sponzorů, jimž
patří velký dík. Snad za všechny
zúčastněné i nezúčastněné rodiče promluvila a manželům Svo-

bodovým a jejich dětem poděkovala Jana Gaborová. Řekla, že
je nesmírně vděčná za to, že se
ve městě našli lidé, kteří se ve
svém volném čase ochotně věnují především romským dětem.
Za vedení holešovské radnice
poděkoval Svobodovým také R.
Seifert a předal jim malé dárky.
Setkání, kde se děti pod
vedením lektorů mohou věnovat různým činnostem (výroba
ze dřeva, šití a vyšívání, vaření,
malování a modelování i oblíbený zpěv a hudba s tancem),
budou i nadále probíhat jednou
týdně vždy ve čtvrtek od 16.00
do 18.00 hod. ve společenských
prostorách v Bořenovské ulici
a dále také ve Sboru Jednoty bratrské v Nerudově ulici.
Hlavním smyslem těchto „nízkoprahových aktivit“ je vzbudit
v dětech smysl pro odpovědnost
a sounáležitost ke společnosti,
pomoci v rozvoji jejich osobností
po stránce duševní i manuální
a také vést je ke skutečným hodnotám. Dá se říci k tomu, co jim
v rodinách mnohdy chybí.
Jana Zapletalová

Terénní asistenční služba v Holešově skončila
V březnu 2010 začala v Holešově
a přilehlých obcích působit nová sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Jednalo se o rodiny, které se ocitly v tíživé
životní situaci. Služba vznikla pod záštitou Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi o.p.s. Vsetín a byla poskytována
bezplatně. Cílem a posláním naší služby byla podpora rodin, především rodičů
v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní pracovnice se zaměřovaly zejména na pomoc
při prevenci sociálně patologických jevů,
pomoc při výchově a organizaci volnočasových aktivit dětí, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i obstarávání
osobních záležitostí. Za dobu trvání služ-
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by jsme spolupracovaly se 42 rodinami
s nezletilými dětmi.
V prosinci 2012 tato služba skončila.
Rády bychom proto poděkovaly všem, kteří
přispěli k vytvoření podmínek pro zdárný
průběh fungování služby. Poděkování patří
zejména pracovníkům odboru sociálněprávní ochrany dětí v Holešově, kteří svou
vstřícností, ochotou a cennými radami pomáhali při práci s rodinami. Dále děkujeme
zástupcům města Holešov za finanční podporu a poskytnuté prostory, zejména panu
Rudolfu Seifertovi. Vděční jsme paní JUDr.
Jarmile Pokorné za poskytování odborného
právního poradenství a její nezištnou pomoc a lidský přístup. Děkujeme také panu
Šneidrovi za pronájem hájenky a poskytnutí
příjemného prostředí pro práci s dětmi.

Každý z nás se může v průběhu života dostat do osobní, rodinné či finanční
krize. Někteří lidé však nemají dostatek
sil ani možností vyřešit svou situaci sami.
Při práci s rodinami a jejich dětmi jsme
se setkaly s různými osudy. Vážíme si
proto jejich úsilí, snahy a vytrvalosti, kterou většina z nich projevila při spolupráci
s naší službou.
Proto bychom v neposlední řadě chtěly
těmto rodinám poděkovat za spolupráci
a do budoucna popřát hodně sil při zvládání překážek, které je v životě potkávají,
a radost při společně strávených chvílích.
Za Terénní asistenční službu Holešov
Svatava Zycháčková, DiS.,
a Mgr. Naděžda Říkovská,
terénní sociální pracovnice
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Holešov skončil na třicátém místě
Na podzim loňského roku získal Holešov cenu týdeníku Ekonom Město pro
byznys ve Zlínském kraji pro rok 2012.
Na sklonku loňského roku se uskutečnilo
celostátní finále, do kterého postoupili
nejlepší z jednotlivých krajů.
Z padesáti hodnocených měst se Holešov umístil na třicátém místě, v rámci
Moravy a Slezska pak získal pomyslnou
sedmou příčku.
Celorepublikové prvenství získala
Přelouč. Podnikatelsky nejpřitažlivějším
městem se stala podle pořadatelů díky
dostupnosti pracovní síly, pozemků, prostorů pro podnikání a vzdálenosti k dál-

nici. Na druhém místě skončil Humpolec
a třetí příčku obsadila Dobruška.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
již pátým rokem hodnotil 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí
hlavního města České republiky.
Za velmi dobrými výsledky Holešova v tomto výzkumu stál například nízký
podíl dlouhodobě nezaměstnaných, výše
průměrného platu, vstřícnost radnice nebo
z pohledu podnikatelů užitečné webové
stránky městského úřadu. Podrobně jsme
o výzkumu informovali v Holešovsku číslo
20/2012.
(frs)

Kurz pro předškoláky
Mateřské centrum Srdíčko, organizační složka města Holešov se sídlem
ve Školní ul. 1582, rozjíždí opět od ledna
2013 kurz Předškoláček pod vedením
učitelky základní školy Kateřiny Jarkovské Němečkové.
Kurz bude probíhat v MC každé
pondělí od 15 hodin. Kurz je určen pro
všechny děti, které v září nastoupí do
1. třídy.
Přihlásit se můžete elektronicky
na m.c.srdicko@seznam.cz, podrobnosti na webu MC www.srdicko.estranky.cz.

Informace k organizačním změnám v daňové správě od 1. 1. 2013
Struktura české daňové
správy, kterou do konce loňského roku tvořily Generální finanční ředitelství, 8 finančních
ředitelství, 199 finančních úřadů
a Specializovaný finanční úřad,
byla od Nového roku na základě
zákona o Finanční správě České
republiky významně reorganizována a transformována.
Jako orgány Finanční správy České republiky se od 1.
ledna 2013 v souladu se zákonem o Finanční správě zřídily
Generální finanční ředitelství,
Odvolací finanční ředitelství
a 14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech
a v hlavním městě Praze.
Nedílnou součástí každého finančního úřadu jsou jeho
územní pracoviště zřízená v místech stávajících finančních úřadů.
Z pohledu zákona o Finanční
správě tak tvoří finanční úřad
i jeho územní pracoviště jediný
správní celek.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem
v Brně jako čistě odvolací orgán
vykonává svou působnost pro
celé území České republiky.
Správa daně z nemovitostí od 1. 1. 2013
Správu daně z nemovitostí
vykonává od roku 2013 čtrnáct
finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím
svých územních pracovišť. Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení
daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud
spravovaly různé finanční úřady
v jednom kraji, do jediné. S tím
souvisí také sloučení stávajících
spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční
úřady automaticky z moci úřední.
Nedojde-li oproti zdaňovacímu
období 2012 ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně,

nebude v lednu 2013 nutný žádný úkon ze strany poplatníků.
Konkrétní územní pracoviště, které od 1. 1. 2013 spravuje
spis konkrétního poplatníka, je
určeno podle jednotných pravidel. Pravidla jsou nastavena tak,
aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího
územního pracoviště je proto

budoucím spravujícím územním
pracovištěm dnešní finanční
úřad, v jehož obvodu územní
působnosti se nacházelo místo
pobytu nebo sídlo poplatníka.
Nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji
a má zde nemovitosti, které nyní
spadají do územní působnosti
jediného finančního úřadu, pak
k žádné faktické změně v umístění spisu nedochází. Spravujícím

Město zveřejnilo záměr prodeje pozemků
Město Holešov v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městských pozemků: p.č. 3100/61,
ostatní plocha, o výměře 696 m2, p. č. 3100/75, ostatní
plocha, o výměře 18 m2, p.č. 3100/77, ostatní plocha,
o výměře 8 m2 a části městského pozemku p. č. 3100/62,
ostatní plocha, o výměře cca 660 m2, k.ú. Holešov - výměra bude z pozemku oddělena následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené
v příloze - za minimální kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady
s tímto prodejem spojené: správní poplatek za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
správní poplatek za vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, náklady na daň z převodu nemovitostí.
Zájemce o koupi výše uvedených pozemků musí podat
žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad,
Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo přímo na podatelny
Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 10.00 hod.
dne 31. 1. 2013.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití pozemků, zájemcem podepsaný
návrh kupní smlouvy s jeho prohlášením, že se všemi jejími
ujednáními souhlasí.
Bližší informace o prodeji podá Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu
Holešov, Jitka Hanslíková, tel.: 573521459. Případné
rozdělení pozemku geometrickým plánem hradí žadatel vlastním nákladem. Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem
města Holešova dne 17. 12. 2012. Prodej pozemků bude
připraven k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Holešova.
(red)
místo pobytu fyzické osoby nebo
sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně
známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012.
V případě poplatníka s místem
pobytu v příslušném kraji bude

územním pracovištěm je de facto
i nadále původní finanční úřad.
Nemá-li fyzická osoba místo
pobytu v příslušném kraji a má
zde nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších FÚ,
je dávána přednost volby územ-

ního pracoviště podle umístění
staveb. Pokud měla tato fyzická
osoba v roce 2012 všechny stavby v obvodu územní působnosti
jediného finančního úřadu, pak
je spis umístěn na územním pracovišti, které vzniklo z tohoto finančního úřadu.
Fyzická osoba, která neměla místo pobytu v příslušném
kraji a má stavby v obvodech
územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, musí
vyhodnotit druhy staveb. Má-li
obytný dům v působnosti původního jediného finančního úřadu, je spis uložen v roce 2013
na tomto místě. Nemá-li obytný
dům, ale má byt v působnosti
původního jediného finančního
úřadu, je spis v roce 2013 uložen
v tomto místě. Nemá-li fyzická
osoba bez místa pobytu v příslušném kraji ani obytný dům ani
byt, ale má stavbu pro rodinnou
rekreaci v působnosti jediného
původního FÚ, je spis v roce
2013 uložen také v tomto místě.
V ostatních případech, kdy
měla fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky
u více FÚ nebo měla v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více FÚ, její daň
z nemovitostí spravuje od roku
2013 určené územní pracoviště
v místě sídla finančního úřadu.
Nemá-li poplatník právnická
osoba sídlo v příslušném kraji
a má zde nemovitosti v obvodu
územní působnosti několika dřívějších FÚ, spravuje od ledna
jeho daň z nemovitostí taktéž určené územní pracoviště v místě
sídla finančního úřadu.
Aktuální informace ke změnám při transformaci územních
finančních orgánů na orgány finanční správy je možno nalézt
na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz,
pod záložkou Aktuální informace
ke vzniku Finanční správy.
Ing. Vilém Hrabal
Ředitel Finančního úřadu
v Holešově
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Fotografové soutěžili v poznávání regionu
Region (frs) - Druhý ročník
fotosoutěže „Poznáváme náš
region“ vyhlásila v roce 2012
místní akční skuipna (MAS) Partnerství Moštěnka ve spolupráci s mikroregiony Moštěnka,
Holešovsko a Žídelná. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií - děti do 15 let a mládež
a dospělí od 16 let. Soutěžními tématy byla naše krajina,
náš venkov a jeho akce a naše
stavby. V každém soutěžním
tématu byly vybrány tři vítězné
fotografie. Pouze v soutěžní
kategorii děti do 15 let - náš
venkov a jeho akce bylo vzhledem k malému počtu soutěžících vyhlášeno jen 1. místo.
Vítězné fotografie byly oceněny

na zámku v Dřevohosticích, kde
byla připravena i výstava fotografií. Mezi oceněnými bylo
i několik autorů z Holešova.
Výsledky:
Děti do 15 let „naše krajina“
1. místo Romana Zapletalová
- Řeka 2. místo Vendula Mizerová - Hnědá 3. místo Martin
Pospíšilík - Včelička.
Děti do 15 let „náš venkov
a jeho akce“ 1. místo Helena Hrbasová - U beňovského
rybníka.
Děti do 15 let „naše stavby“
1. místo Jiří Václavek - Chalupy
pod lípou 2. místo Daniel Polišenský - Boží muka u cesty
3. místo Filip Krajcar - Třída
v přírodě.

Mládež a dospělí od 16 let
„naše krajina“ 1. místo Alena Raimrová - Před večerem
2. místo Veronika Němcová Dubina les 3. místo Vladimír
Raimr - Ledový plot.
Mládež a dospělí od 16 let
„náš venkov a jeho akce“
1. místo Nelly Billová - Děti
z MŠ Líšná na kácení máje
2. místo Ludmila Polišenská HolešovMAN - V cíli 3. místo
Vojta Hrbas - Hubertova jízda.
Mládež a dospělí od 16 let
„naše stavby“ 1. místo Marie
Pospíšilová - Novogotický kostel sv. Floriána 2. místo Obec
Kurovice (M. Chvátal) - Tvrz
Kurovice 3. místo Ludmila Polišenská - Kostel sv. Vendelína.

Druhé místo v kategorii
„naše stavby“ obsadil
Daniel Polišenský s fotografií
Boží muka u cesty.

Holešovští hasiči dostali dotaci
od Zlínského kraje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Holešova, která se podílí společně
s profesionálními hasiči na likvidaci požárů,
dopravních nehod a dalších záchranných
a likvidačních pracích, dostala v listopadu

2012 dotaci od Zlínského kraje na svou činnost. Dotace činila 35 000 Kč. Byla použita
na koupi foukače a na obnovu ochranných
pomůcek pro hasiče. Konkrétně se jedná
o zásahovou přilbu, pracovní stejnokroje,
zásahový oblek a ochranný oděv proti hmyzu. Děkujeme tímto Zlínskému kraji za jeho
podporu činnosti dobrovolných hasičů města Holešova a doufáme, že když bude potřebná jejich pomoc, přijedou vždy včas.
(mk)

Konec roku byl
poměrně klidný
Region (sov) - Vánoční svátky a závěr
roku byly pro policisty na Holešovsku poměrně klidné. Během tří svátečních dnů řešili tři
trestné činy a necelé dvě desítky přestupků.
Poklid Štědrého dne narušila havárie osobního automobilu Škoda Superb, ke které
došlo mezi obcemi Martinice a Zahnašovice.
„Čtyřiadvacetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost
jízdy na zledovatělé vozovce, dostal smyk,
vyjel mimo cestu a havaroval v příkopu,
kde narazil do stromu. Utrpěl lehké zranění.
Navíc jsme zjistili, že se mladý muž před
jízdou posilnil alkoholem. Nadýchal 0,29
promile,“ uvedla policistka Simona Kyšnero-

vá. Na Boží hod policisté vyšetřovali kromě
jiného skutek devětačtyřicetiletého muže
z Holešovska, který dlouhodobě slovně
a fyzicky napadal svoji manželku a dokonce
jí vyhrožoval zabitím. Policisté ho na deset
dní vykázali z domu.

Hasičský ples
se koná dne
26. ledna od 19.30
na hasičské stanici v Holešově.
K tanci a poslechu bude
hrát hudební skupina
Rytmix.
Jako obvykle bude zajištěno občerstvení a také
bohatá tombola.
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Hurá na hory
Kouzelný pobyt na horách připravuje pro děti a rodiče Středisko volného času
Holešov.
Uskuteční se od pondělí
25. února do pátku 1. března
na Trojáku. K dispozici bude
i lyžařský instruktor.
Podrobnosti v kanceláři
TYMY na tel.: 573 396 928
nebo 734 358 563.

www.holesov.cz

hole‰ovsko 1/2013

Studenti diskutovali s autorem studie o holešovské zóně
Holešov (red) - Zhruba tři
desítky studentů Univerzity Tomáše Bati a dalších zájemců diskutovaly na sklonku loňského roku s
Milanem Damborským ze Střediska regionálních a správních věd
Národohospodářské fakulty VŠE
v Praze, který je autorem studie o

holešovské zóně. Akce se konala
přímo v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov v prostorách
Technologického parku Progress.
Studie, se kterou byli přítomní seznámeni, byla zpracována pro Zlínský kraj. Zaměřuje
se na srovnání průmyslové zóny
se zahraničními projekty, vazby průmyslové zóny na rozvoj
malého a středního podnikání,
rozvoj oborů s vysokou přidanou
hodnotou či ekologizaci regionální ekonomiky. Studie vychází
z aktuální situace a zaměřuje se
na budoucí směřování rozvoje.
„Přestože se analýza zabývá širokým spektrem oblas-

tí, osobně bych vyzdvihl jako
nejpodstatnější potenciál SPZ
Holešov pro rozvoj malého
a středního podnikání, zaměstnanost v regionu a zejména pro
rozvoj inovačního podnikání,“
uvedl hlavní řešitel studie Milan
Damborský. Průmyslová zóna
podle něho představuje značný potenciál pro rozvoj malého
a středního podnikání, a to ze-

jména díky možnosti zapojení do
mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců a poskytováním služeb. Rozvoj je však
podmíněn příchodem dalších
investorů do průmyslové zóny,
kteří budou generovat poptávku.
Milan Damborský spolu se
svým týmem dospěl k závěru,
že dosavadní ekonomický vývoj
Zlínského kraje dokládá nedosta-

Technologický park Progress v průmyslové zóně.

Opět nastal čas ocenit hrdiny
Přípravy jubilejního desátého ročníku Ceny Salvator 2012,
kterou uděluje hejtman Zlínského kraje, jsou v plném proudu. Cena
oceňuje pracovníky Integrovaného záchranného systému i běžné
občany, kteří se zasloužili o záchranu lidského života, zdraví či majetku. Je organizována studenty Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Veřejnost může zasílat nominace,
jedinou podmínkou je bydliště nebo pracoviště nominovaného ve
Zlínském kraji. Po zúžení výběru odbornou komisí bude probíhat
hlasování pro favority. Nominováni mohou být nejen profesionálové,
ale také obyčejní lidé, kteří udělali něco neobyčejného. Tyto činy
spadají do kategorie „občan“. Nominovat na Cenu Salvator můžete
v průběhu ledna 2013 na stránkách www.cenasalvator.cz.
(red)

tečné vnitřní zdroje ekonomického rozvoje. V porovnání poloviny
roku 2008 a 2012 došlo k nárůstu
nezaměstnanosti o 3,6 procenta, počet stavebních povolení se
snížil na 65 procent, v regionu
došlo k nejnižšímu nárůstu podílu vysokoškolsky vzdělaných na
zaměstnaných mezi všemi kraji
a počet plátců DPH stagnuje.
Tato situace se přitom nedá změnit bez výrazných vnějších stimulů, například příchodu velkých
investorů. Holešovská zóna je
přitom v regionu jediná, která je
na jejich přijetí připravena.
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Ukrajinská rodina převzala listinu o udělení státního občanství ČR
Z rukou tajemníka městského úřadu
ing. Františka Fuita byla ukrajinské rodině
Batjuk slavnostně předána listina o udělení státního občanství ČR, která byla
vydána ministerstvem vnitra.
Akt předání proběhl koncem minulého roku v kanceláři tajemníka městského
úřadu a kromě něj, pracovnice Zlínského
kraje Magdy Klhůvkové, holešovské matrikářky Jarmily Medkové se ho zúčastnili
manželé Oksana a Vasyl Batjuk. Udělení
čestného občanství se vztahuje i na jejich
dvě dcery.
Manželé se brali ještě na Ukrajině, ale
už osmnáct let žijí tady - a jsou spokojeni.
Žádost o udělení státního občanství ČR

podali v květnu 2011. Koncem
loňského roku se jejich přání
splnilo.
„Přijeli jsme do České republiky s manželem roku 1994
za prací s tím, že se tady usadíme,“ říká paní Oksana Batjuk.
„Manžel dříve podnikal, ale teď
jsme zaměstnanci. Máme dvě
děti - naše dcery se jmenují
Karin a Vanessa. Máme v Martinicích postavený rodinný
domeček a moc se nám tady
líbí. Po osmnácti a půl letech
jsme dostali české občanství
a máme z toho radost.
Text a foto Robert Rohál

Zleva ing. František Fuit, Magda Klhůvková,
Jarmila Medková, Vasyl a Oksana Batjuk.

Mikulášská show v kavárně Cinema nezapomněla na charitu
V pátek 7. prosince 2012 proběhla v kavárně Cinema Mikulášská show
s modní přehlídkou. Výtěžek z této
předvánoční charitativní akce 4000 Kč
byl věnován postižené Michalce Macurové z Holešova.
Děkujeme jmenovitě všem, kteří
program připravili a vystoupili bez nároku na honorář:
Veronika Nováková, Johny Nezval, Pavel Mlčák, Kamila Nevřalová,
Martina Staňková, Jana Zapletalová
a jejich tým modelek v čele s Karolínou Bubelovou, Hana Palečková, Renáta Janošová, Ivona Rychterová,
Andrea Ponížilová, Táňa Valkounová,
Leona Sedlaříková.
Zároveň bychom rádi popřáli
všem lidem vše dobré a krásné nejen
v roce 2013.
Cinema cafe
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Malé zamyšlení aneb Co přinese rok 2013?
Rok 2013, na jehož začátku stojíme, nám poskytne svůj
čas a s ním i nové možnosti.
Rok symbolizovaný na počátku číslem 2 a na konci 13.

Číslo 2 přátelství, kamarádství,
sympatie k druhým, potřeba
být ve společenství. Za číslem
2 stojí 0. Ta má dva zdánlivě
protichůdné aspekty: karmický

Moravské děti zazpívaly
v kostele

Moravské děti
Vánočně laděný repertoár zazněl na koncertě, na kterém
se v přeplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie ve středu
26. prosince představil holešovský pěvecký sbor Moravské děti
pod vedením Lenky Poláškové. Jako host vystoupil pěvecký sbor
3. ZŠ Holešov Plamínek.
Robert Rohál, foto Jiří Vojáček

- značí ztížení situace. Nebo
duchovní - pak nám poskytuje s pocitem sounáležitosti
zároveň průzor k duchovním
věcem. Současně mohou tato
dvě čísla propojovat oba póly,
které se zdají od sebe vzdáleny, a přece jsou součást jednoho - jako den a noc.
Jednička - číslo nových začátků, samostatnosti či osamělosti, ale také dobré vyjadřovací schopnosti stojí skryto uvnitř
a proto nemá až tak prioritní
postavení. Toto postavení je
nejúžeji propojeno s trojkou.
Na konci stojící trojka má silnější postavení a spolupůsobí
i s jedničkou. Družnost, zájem
sdílet čas s přáteli, bavit se,
vysoký myšlenkový potenciál,
tvůrčí schopnosti, to vše jsou
dary čísla tři.
Protože tento rok je složen
z číslic 1, 2 a 3 - budou mnozí
z nás pociťovat touhu po nových vědomostech a vzdělání.
Je dobře být znovu studentem
či návštěvníkem kurzu. Těm,
kteří se takto rozhodnou, bude
určitě nápomocna vyšší hladina myšlení, stejně tak tvůrčí

nápady. Jste-li nerozhodní,
dodejte si odvahu přihlásit se.
Snad už o tom nějakou dobu
přemýšlíte. Nebo se jedná
o novou myšlenku? A proč to
nezkusit!?
Součet všech čísel je šestka. Číslo zářící zelenou barvou,
smysl pro rodinu, partnerství,
utužení přátelství a současně
číslo hudby plus dalších múz.
Snad proto nefunkční
vztahy budou zanikat rychleji
než loňského roku.
Je tu však varování před
unáhleností. Nejen v rušení
vztahů, ale před neuvážeností
či nepromyšlením si některých
životních kroků v souvislosti
s rodinou a domovem. Jednat
se může o bleskové stěhování
nebo odstěhování se. I odchod
od rodiny doporučuji zvážit,
zkoumat nový úhel pohledu.
Negativní důsledky může vnést
do života urychlený sňatek.
Celkově se jedná o rok s pozitivními vibracemi. Je na každém z nás, jak využijeme jeho
čas a možnosti.
Jana Ledinová

Plamínek

Holešovan vystavuje v Kroměříži
V příjemném prostředí kavárny-cukrárny Caffe Castello ve
Ztracené ulici v Kroměříži představuje od 5. ledna Robert Rohál
retrospektivu své tvorby posledních několika let nazvanou Na
perutích snů. „I když jde o nepříliš rozsáhlou výstavu, jsem rád,
že mohu v Kroměříži vystavovat. Je to vlastně poprvé, co se tady
jako fotograf prezentuju. Výstava obsahuje dvanáct černobílých
fotografických obrazů a potrvá do konce února,“ říká Robert Rohál, který působí jako redaktor Holešovska a má na svém kontě
také řadu knih.
V dubnu a květnu se Robert Rohál představí putovní výstavou
ROBERT ROHÁL RETRO ve foyeru Městského divadla ve Zlíně,
v létě pak na zámku Doudleby nad Orlicí, který si fotograf oblíbil
do té míry, že právě v tomto prostředí vznikla renesančně laděná
kolekce Komtesa. Během podzimu by chtěl své „retro“ spolu
s novou kolekcí Sen noci..., inspirovanou Shakespearovými Sonety, uvést v Ostravě. Ve výhledu druhé poloviny letošního roku
je navíc také zajímavý projekt ve spolupráci s Národním divadlem
moravskoslezským v Ostravě. „Dostal jsem nabídku udělat fotky
z připravovaného muzikálu na další výstavu v divadle, což je
výzva," uzavřel Robert Rohál.
Dana Ehlová
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Heidi Janků zazpívá na plese v Holešově
Moderátorkou a hlavní hvězdou
5. Reprezentačního plesu v Holešově, který proběhne v sobotu 19. ledna v holešovském zámku, bude známá zpěvačka Heidi
Janků. Už v minulém vydání Holešovska
jsme s ní přinesli obsáhlý rozhovor.
A jaké písničky si zpěvačka pro své
vystoupení připravuje? „Samozřejmě re-

pertoár, na který se lidem v sále bude
dobře tančit, možná přidám i nějaký evergreen, ale určitě nebude chybět Když se
načančám,“ říká sympatická Heidi Janků.
Do Holešova by ji měl doprovodit její
manžel Ivo Pavlík, který tady kdysi žil.
RR

Na plese zahraje i cimbálovka Linda

Kdo z hvězd vystoupil
na Reprezentačním plese
Cimbálovka Linda.
Cimbálová muzika Linda, která zahraje na 5. Reprezentačním plese v Holešově, vznikla v r. 1993 převážně z muzikantů
zaniklé CM Pláňava z Otrokovic. V čele
kapely stojí primáš a upravovatel Stanislav

Škubal, bývalý dlouholetý primáš CM Šabla z Uherského Brodu. Linda se zaměřuje
na prezentaci lidové hudby Slovácka,
Valašska a Luhačovického Zálesí.
RR

V minulých ročnících vystoupili v rámci
Reprezentačního plesu v Holešově například Mahulena Bočanová, Oldřich Havelka a Melody Makers, Petra Janů, Marie
Rottrová, Jan Čenský a Michal David.
Letos to bude zpěvačka a muzikálová
herečka Heidi Janků, která bude ples
současně i moderovat.
RR

Holešovský band
spolupracuje s mladými
Nejen muzikantskou jiskru a vysokou úroveň, ale
i mladé tváře nabídl na svém
prozatím posledním koncertě
Big Band Holešov. Kapelník
Josef Hájek přizval na pódium - vedle hvězdného Josefa
„Bažíka“ Pavelky - také mladé
zpěvačky Petru Kuciánovou
a Ivu Svobodovu (na snímku),
ale i talentovaného muzikanta
Jirku Loučku (na snímku), vnuka saxofonisty Karla Loučky.
Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček a R. Rohál
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
leden

KULTURNÍ AKCE
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA HOLEŠOV

vstupné: 100,-

12. ledna 2013 • 18.00 • zámek • velký sál
Účinkuje Holešovský komorní orchestr a jeho hosté.

V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HOLEŠOV
19. ledna 2013 • 19.30 • zámek

vstupné: velký sál 550,malé sály 350,-

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.

PLES GYMNÁZIA L. JAROŠE

Předprodej vstupenek na tradiční
HOLEŠOVSKOU REGATU 2013 zahájen!
Od 1. prosince 2012 zahájila Agentura Velryba předprodej
vstupenek na další ročník rodinného festivalu HOLEŠOVSKÁ REGATA 2013. Už třetí ročník této oblíbené akce se opět uskuteční
v malebném prostředí zahrad zámku v Holešově, a to v sobotu
22. června 2013.
„Už v předvánočním čase jsme nabídli fanouškům možnost
originálního vánočního dárku, navíc za nejnižší možnou cenu. Do
konce prosince stála vstupenka pro dospělého pouze 250, pro
děti 150 a rodinná pro dva dospělé a dvě děti 700 korun,“ řekl
ředitel Agentury Velryba Michal Žáček.
Od začátku letošního roku se ceny budou postupně zvyšovat,
těsně před festivalem budou řádově o sto korun na osobu dražší.
Návštěvníci se mohou těšit opět na dobrý hudební základ
festivalu. V programu vystoupí například populární Miro Žbirka,
který v Holešově dodatečně oslaví své 60. narozeniny, dále
pak skupina Olympic, Aneta Langerová, kapela Fleret nebo
Kamil Střihavka. Objeví se také Dan Bárta, Lenka Dusilová
a další. Kompletní program zveřejní pořádající Agentura Velryba
začátkem února.

vstupné: 250,-

25. ledna 2013 • 19.00 • zámek

FARNÍ PLES

26. ledna 2013 • 19.00 • zámek

KINO SVĚT
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.

96 HODIN: ODPLATA

vstupné: 75,-

15. ledna • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT

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.

ŘÍŠE HRAČEK

vstupné: 40,-

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

Aneta Langerová
Rodinný festival Holešovská regata 2013 se v nádherných
prostorách zahrad holešovského zámku uskuteční už potřetí.
Vloni ho navštívilo skoro deset tisíc lidí. Také příští rok se mohou
fanoušci těšit na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé
včetně soutěže o nejoriginálnější vodní plavidlo. Ani tentokrát
tedy nebudou chybět dětské atrakce, indiánské týpí, dračí lodě,
prohlídky zámku, soutěž v přejezdu vodní lávky a mnoho dalších doprovodných aktivit, které z festivalu dělají něco víc než
klasickou hudební přehlídku.
Vstupenky jsou od 1. prosince k dispozici v prodejních sítích
TICKETPORTAL a TICKETPRO.
Informace jsou také na oficiálním webu festivalu www.
holesovskaregata.cz.

PLES o.s. CASTELLUM, DIVADLA 6. KVĚTNA + PARTNERŮ
9. února 2013 • zámek

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

RIO

20. února 2013 • 17.30 • kino SVĚT

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.

MAM‘ZELLE NITOUCHE

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

PLES VYŠŠÍ A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLY MV HOLEŠOV
22. února 2013 • zámek

Změna programu vyhrazena.
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Černý Američan Dani Robinson uctil legendu nesmrtelného
Jimiho Hendrixe
Skvělá rockově-bluesová muzika
zněla v sobotu 15. prosince od 20 hodin
v zámeckém New Drive Clubu v Holešově.
Právě zde totiž vystupoval černý americký
zpěvák a kytarista Dani Robinson s kapelou Czech Experience Band, zabývající se
hudebním odkazem
legendárního Jimiho
Hvězda
Hendrixe.
Je to právě
Dani Robinson, který hojně vystupuje
i v Česku a který i během svého takřka
čtyřhodinového vystoupení v Holešově
složil poctu - letos k nedožitým sedmdesátinám - fenomenální legendě Jimimu

Hendrixovi. I když by se dala jeho vystoupení označit jako Jimi Hendrix Revival,
jsou něčím mnohem víc.
Ostatně i v Holešově zaujal svým
temperamentním projevem a neutuchajícím drivem, který pokračoval po koncertě
v mega přídavku,
čímž se jeho vyměsíce
stoupení protáhlo
až k půlnoci.
I renomovaní recenzenti uznávají, že
„Dani Robinson je nejen díky svému vzhledu, ale především svému kytarovému
uměním a energii předurčen, aby i čtyřicet let od úmrtí této kytarové legendy zprostředkoval současným
posluchačům atmosféru
Hendrixových koncertů
z konce šedesátých let
minulého století. Zároveň jim přidává trochu
svého přístupu k tématu
a okořeňuje je do podoby moderního soundu,
tak, jak by původní nahrávky možná zněly
v podání legendy dnes“.
Ani během vystoupení
v Holešově nechyběly
nesmrtelné „pecky“ jako
Hey Joe, Foxy Lady,

Little Wing a mnoho dalších, které kapela
a především Dani předvedli s dokonalou
virtuozitou a absolutním nasazením.
Dani Robinson odstartoval svou
úspěšnou kariéru v Los Angeles. Ovlivněn
produkcí legendární nahrávací společnosti
Motown Records, později Erikem Claptonem, Jimmy Pagem či Steviem Wonderem
si vybudoval specifický styl. Zásadní vliv
měl na Daniho tvorbu největší kytarový
mág všech dob Jimi Hendrix.
Text a foto Robert Rohál

Big Band Holešov přivítal na jevišti špičkového trombonistu
Josefa „Bažíka“ Pavelku
Pohodové swingové písničky i jazzové evergreeny zazněly na předvánočním
koncertě, který připravil pro své publikum
ve čtvrtek 20. prosince v sále kina Svět
v Holešově Big Band Holešov. Orchestr řídil tradičně Josef Hájek a v roli hvězdného
hosta se představil trombonista a zpěvák
Josef „Bažík“ Pavelka.

Právě zpívá Petra Kuciánová.
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Zatímco první
část koncertu patřila Josefu „Bažíkovi“ Pavelkovi, který
v minulosti spolupracoval s Helenou Vondráčkovou či Karlem
Gottem a prošel
řadou špičkových
orchestrů, druhou
polovinu „obstaraly“ za mikrofonem
dvě kmenové zpěvačky holešovského bandu - Petra
Kuciánová a Iva
Svobodová. Obě
půvabné dívky
vsadily na jazzově
laděné evergreeny
a byly jednoznačJosef Bažík Pavelka s holešovským Big Bandem.
ně ozdobou Big
Bandu po hudební i po vizuální stránce. Strýci Luďka Švábenského, Big Bandu FeVelké ovace však sklidil právě hostu- lixe Slováčka nebo doprovodného orchesjící Pavelka, který předvedl několik swin- tru Karla Gotta, v devadesátých letech byl
gových písní a „jalůvek“ (Chicago, Mood několikrát nominován do mezinárodního
Indigo, Také The A Train), většinou s texty EBU Big Bandu (European Broadcasting
Zdeňka Borovce, přičemž jeden mu slavný Union), vystupoval na festivalech po Evtextař psal přímo na tělo.
ropě a v roce 1985 také v USA na SacraZlínský rodák Josef „Bažík“ Pavelka, mento Jazz Festival & Jubilee.
který je absolventem konzervatoře v Kroměříži, byl dlouholetým členem kapely
Text a foto Robert Rohál
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Vzali mě do kina na filmy Synkopy a Jazzová revue - a už jsem
v tom byl až po uši, říká trombonista Josef „Bažík“ Pavelka
Špičkový trombonista Josef „Bažík“
Pavelka byl hvězdným hostem nedávného
koncertu Big Bandu Holešov, který proběhl
v minulých dnech. A protože jde o věhlasného muzikanta i zpěváka, který prošel
během let slavnými orchestry a skupinami,
byla by chyba s ním neudělat rozhovor.
Jak k tomu došlo, že jste si zahrál
s holešovským Big Bandem? S Pepou
Hájkem se znáte dlouho?
Seznámil jsem se s Pepou Hájkem
na jam sessions u Františka Solaře
na jeho zahradě v Holešově asi tak před
pěti lety, zahráli jsme si spolu, panáčka
slivovice jsme popili - a bylo nám dobře.

ROZHOVOR
Zkoušeli jste dlouho před koncertem v Holešově?
Zkoušeli jsme dvakrát a jednu zkoušku měli chlapci beze mne, jelikož jsem
musel do Prahy.
Jak se máte? Žijete stále v Praze,
nebo jste přesídlil znovu do Zlína?
Přestěhovali jsme se
se ženou po pětačtyřiceti letech života v Praze
do Zlína, kde máme svůj
vlastní byt. Oba jsme již
v penzi a v Praze to bylo už
finančně neúnosné, protože jsme bydleli v domě,
který byl restituován. Žena
je ve Zlíně velmi spokojená
a já v podstatě taky. Sice
se tu mnoho neděje, ale to
mi zase až tak moc nevadí,
zřejmě už mám rád klid.
Kde a s kým v současné době hrajete?
Momentálně hraju
v Big Bandu Felixe Slováčka, v Bohemia Big Bandu a v kapele J. J. Jazzmen a díky tomu dojíždím
do Prahy za prací. Takže jsem vlastně ani
nemohl slíbit všem zájemcům ve Zlíně, kteří chtěli, abych s nimi hrál. S Pepíkem Hájkem jsem se domluvil, že si napíšu aranžmá a uděláme spolu takový můj recitál.
Jsem rád, že to klaplo a doufám, že si to
v budoucnosti zopakujeme. Už jsem něco
podobného dělal s Big Bandem v České
Třebové, který má vysokou úroveň. Ale
taky jezdím do Náchoda hrát se Swing
sextetem, který vznikl z náchodského Big
Bandu a ve kterém hrají fajn muzikanti.
Náchod je rodiště Josefa Škvoreckého,
jehož kniha Zbabělci v podstatě určila
do jisté míry můj osud. Tehdy v roce 1958
jsem hrál v dechovce mladých ve Zlíně

a mí noví starší kamarádi mi začali pouštět
jazzové a dixielandové desky. Vzali mě
do kina na filmy Synkopy a Jazzová revue
- a už jsem v tom byl až po uši. V roce 1959
jsme založili kapelu Jazztet, která funguje
dodnes, a věřte, že je to krásný pohled
na to, jak dědkové swingují. Musím dodat,
že když mě kapelník Swing sextetu Eman
Drtina vzal do hospody Port Artur, jejíž
název se objevuje hned v prvním souvětí
románu Zbabělci, byl jsem velmi naměkko.
Přiznám se, že si vás pamatuji
z doby, kdy jste hrál v kapele Luďka
Švábenského a doprovázel Helenu
Vondráčkovou. Pak jste hrál s Karlem
Gottem. Jaká to byla pro vás éra?
Ve Zlíně mých mladých let bylo mnoho výborných muzikantů, mohl bych je
sice vyjmenovat, ale kdybych na někoho
zapomněl, asi by se zlobil. Luďka Švábenského (řečeného Švabach) jsem znal ještě
jako študáka, když hrál s nějakou brněnskou kapelou v parku u zámku ve Zlíně.
Po vojně jsme se potkali v kapele Start
Mirka Bednaříka a hráli jsme na Sliači. Byl
tam ještě Jarda Hájek (pozděj u Vlacha),
Jura Hlava (později orchestr Ivo Pavlíka),

zkrátka úžasná banda. V roce 1968 jsem
byl jedním z vítězů soutěže o mladého
jazzového sólistu do pětadvaceti let, kterou pořádal Československý rozhlas pod
záštitou Karla Krautgartnera. Dostal jsem
nabídku hrát v S+HQ Karla Velebného,
kde jsem se opět potkal se Švabachem
a hráli jsme jako civilní zaměstnanci AUS
VN. Tam hrál trumpetista Pavel Husička, který jinak působil v symfonickém orchestru, ale po čase přešel taky ke Karlu
Velebnému. S Husou jsem hrál již dříve
v kapele Start ve Zlíně. Po čase jsme
založili se Švabachem a Jurou Hlavou
kapelu Strýci a začali jsme doprovázet
různé zpěváky - Josefa Laufra, Milana

Chladila s Yvetou Simonovou a pak Helenu Vondráčkovou, se kterou jsme natočili
také desky v Supraphonu. V roce 1974
jsem dostal lano ke Karlu Gottovi, kde už
hrál Felix Slováček. V té době jsem taky
po letech na volné noze nastoupil do zaměstnání v Československém rozhlasu
do TOČRu a JOČRu. Byl to vlastně jeden
orchestr, který jeden týden točil popové
a taneční písničky a další týden jazz. Dirigovali Josef Vobruba a Kamil Hála. Byl
to fofr. Musel jsem se různě uvolňovat
na zájezdy s Karlem Gottem a vzhledem
k tomu, že to bylo denní zaměstnání, tak
to bylo leckdy složité. No ale ustáli jsme
to a v roce 1982 - po smrti Josefa Vobruby - přišel Felix jako kapelník a dirigent
a hrajeme spolu dodnes.
Jste nejen špičkový trombonista,
ale také zajímavý zpěvák. Existují nějaké nahrávky s vašimi písničkami?
Tak nějaké snímky jako zpěvák mám
v Českém rozhlase, něco jsem nazpíval
s Helenou Vondráčkovou a se Strýci jsme
natočili instrumentální LP desku „Víno, zelí
a zpěv“. Také jsme jako Strýci zpívali velmi
dobře sbory. Dodnes když poslouchám
Karla Zicha v písničce
„Alenka v říši divů“, tak se
tam poznávám a pamatuji
si svůj hlas. Taky s Vlastou Kahovcovou, Jarmilou
Gerlovou a Jitkou Zelenkovou v písni „Chanson
D´Amour“. Je to asi nějaká moje úchylka. Chodil
jsem točit sbory pro potřeby filmu i reklam třeba
s Lubošem Pánkem. Moc
mě bavila deska „Vítr rváč“
Evy Olmerové, kterou instrumentoval Michael Kocáb a vymyslel velký sbor
Pavla Kühna a čtyřčlenný
mužský sbor. Byla to výborná práce a dobře vyšla.
Ta deska je moc dobrá.
Předloni jsme s J. J. Jazzmen natočili live desku
na 15. Dixieland Jubilee v Ludwigsburgu.
Na ní zpívám něco písní.
Zmínil jste spolupráci s textařem
Zdeňkem Borovcem. Jaký to byl člověk
a poznal jste ho blíže?
Se Zdeňkem Borovcem mne v roce
1971 seznámil na svých narozeninách
Milan Chladil. Byl to nesmírně vzdělaný
a hodný chlap. Málokdo ví, že byl také
sborový zpěvák a zpíval v padesátých
letech s orchestrem Zdenka Bartáka.
Právě pro ty zkušenosti zpěváka uměl
napsat text, který takzvaně šel do pusy.
Pokračování na str. 20
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Holešovské Vánoce ozdobila Česká vánoční mše koledová
Karla Hradila
Vánoční doba by měla každému z nás
přinášet klid a mír do duše. Holešovský
komorní orchestr s uměleckým vedoucím
Ivo Kurečkou ve spolupráci s Holešovským chrámovým sborem se sbormistrem
Mgr. Janem Kotasem se každoročně pokouší přispět k navození pohody svými
vánočními koncerty. Nejinak tomu bylo
i v závěru minulého roku na první svátek
vánoční, kdy v holešovském farním kostele společně vystoupila obě holešovská hudební tělesa. Tentokrát si přizvala ke spolupráci jako hosty znamenitou altistku
Kristýnu Vylíčilovou a zkušené recitátory
Evu Peškovou a Oldřicha Rektoříka, členy
Malého divadla Městské knihovny v Holešově. Výtečný koncert řídil hostující dirigent Jaroslav Mikuš z Portugalska, známý
holešovskému publiku již z předchozích
vánočních a velikonočních koncertů.
Po úvodní instrumentální skladbě
italského mistra Francesca Manfrediniho
Concerto grosso C Dur, kterou přednesl
komorní orchestr s neobyčejnou lehkostí
a bravurou, si posluchači vyslechli líbeznou

Českou vánoční mši koledovou pro smíšený
sbor a orchestr, která bývá s oblibou uváděna současnými chrámovými sbory. Autorem
této mše z roku 1937 je Karel Hradil (19101979), významný český sbormistr, pedagog
a skladatel, rodák z nedalekých Ludsla-
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vic (připomeňme, že
základy hudebního
vzdělání získal v hudební škole v Holešově a ve věku pouhých
14 let převzal funkci
varhaníka v kostele
své rodné obce). Jak
autor sám napsal,
„tato mše byla psána pro smíšený sbor,
varhany (i orchestr)
a bylo při práci přihlíženo k technickým
možnostem venkovských kůrů, pro které
byla určena. Zpracovává motivicky méně
známé vánoční popěvky a melodie, které náš lid dříve tak
rád zpíval a poslouchal, dnes však upadají
v zapomenutí. Některé jsou snad přímo
z doby baroka a některé nesou i jméno
Jakuba Jana Ryby, z velké části je však
v této mši použito našich krásných českých
koled, které dovedly
tak prostým lidovým
tónem opěvovati narození Spasitele...“
Jako zdařilý nápad lze hodnotit proložení jednotlivých
částí mše vánočními
verši u nás po léta
zakázaného básníka
Bohumila Pavloka.
Provedení skladby
se setkalo s nadšeným ohlasem posluchačů, kteří odměnili
účinkující dlouhotrvajícím, místy až skandovaným potleskem.
Všem účinkujícím patří za hluboký zážitek
obrovská pochvala: chrámovému sboru,
který zněl jako jeden hlas a krásně se
v akustice chrámu rozléhal, komornímu
orchestru za nádherný zvuk a citlivý a velice
muzikální doprovod zpěváků, recitátorům,
kteří svým výrazným přednesem vánoční

poezie umocnili sváteční atmosféru koncertu a ovšem - dirigentu Jaroslavu Mikušovi,
který dokázal vystupňovat pěvecký výkon
sboru a optimálně jej sladit s doprovodem
orchestru.
Jako sólistka na koncertě vystoupila
mladá altistka Kristýna Vylíčilová. Vizuálně křehce působící zpěvačka vyvolala
ono proslulé posluchačské mrazení nádhernou barvou hlasu, osobitým tembrem
a jedinečným naturelem při interpretaci
skladby Ave Maria italského skladatele
Giulia Cacciniho.
Na závěr programu mimořádně
zdařilého koncertu zazněla světoznámá
vánoční píseň Franze Xavera Grubera
s českým textem Václava Renče Tichá
noc v procítěné interpretaci chrámového
sboru doprovázeného komorním orchestrem. Nadšené a dojaté publikum po jejím
skončení uspořádalo dlouhotrvající ovace
vestoje, které ukončil teprve pokyn taktovky dirigenta. Ten pozval všechny přítomné ke společnému zpěvu vánoční písně
Narodil se Kristus Pán, která vstoupila
do dějin české hudby tak výrazně a nezapomenutelně.
Díky všem, kteří se podíleli za zprostředkování pro všechny jistě nezapomenutelného večera!
Ing. František Rafaja
Foto ing. Marek Bartošek

www.holesov.cz

hole‰ovsko 1/2013

František Antonín, hrabě z Rottalu - 6. díl
V roce 1741 rozšířil František Antonín, z Fógarás přepadl pruský zásobovací pojímá ještě velkoryseji než dříve, působí
hrabě z Rottalu, svůj už tak rozsáhlý ma- oddíl a mimo jiné ukořistil oblíbeného chrta často až horečně ve snaze budovat a dojetek o panství Zborovice. To si původně pruského krále Fridricha II. Král ihned končovat velkolepé stavby, ale jsou už
koupila v roce 1720 ze svého věna jeho požádal vídeňský dvůr o jeho vrácení, ale výlučně nábožensky zaměřené, světská
matka, Marie Maxmiliána Beatrice, rozená přes kavalírskou ochotu císařského dvora uměnímilovnost se z nich zcela vytrácí.
Hrabě zintenzivňuje rekonstrukci
kněžna z Liechtenštejna, jako své vdovské to nebylo možné, protože maršálek Nasídlo a její jediný syn je zdědil. Kromě zbo- dasdy mezitím poslal psa své manželce, kostela sv. Anny. Už 11. května 1743 je
rovického panství zdědil hrabě z Rottalu která se skrývala před válečnými bědami na místě strženého starého (snad goticvelké množství matčiných šperků, drahých na hlavních manželových statcích v Chor- kého) presbytáře bývalého bratrského
sboru položen základní kámen nového
látek, uměleckých děl a dalších movitých vatsku, a tudíž ke vrácení nedošlo.
předmětů, oceněných na ohromnou částTrojnásobná pruská okupace a vyra- kostela. Je otázkou, jestli už v té době
ku 60 tisíc zlatých.
bování města spolu s vynucenými válečný- se hrabě z Rottalu zaobírá myšlenkou
O významnou část tohoto dědictví ale mi poplatky a kontribucemi, které připravily zřídit u kostela řeholní konvent. Podle
záznamů ponechává původní zdi kostelní
František Antonín z Rottalu přišel už v nálodi (vystavěné ještě českými bratry),
sledujícím roce při pruském obsazení HoHISTORICKÁ
ale zvyšuje je o 4 sáhy (7 metrů). To je
lešova v rámci válek o rakouské dědictví,
ZAJÍMAVOST (seriál)
ale hodně přehnaný údaj, podle posledo kterém jsme psali v dřívějších částech
ních stavebně historických průzkumů
našeho seriálu. Tehdy použil veškerých
rodinných šperků, stříbrného nádobí a dal- jak holešovského pána, tak měšťany prak- Mgr. Štětiny je původní renesanční zdivo
ších drahocenností k uplacení pruské ticky o veškeré volné prostředky (hotové zvýšeno zhruba jen o 3 - 4 metry. Původní
generality vedené princem Mořicem z An- peníze i snadno zpeněžitelné šperky, ná- plochý dřevěný strop je nahrazen valehaltu, aby přestali s vyjídáním a rabová- dobí z drahých kovů i další drahocennosti, nou klenbou. Ve starších pramenech se
ním Holešova. Pruští velitelé ohromný které v té době představovaly většinu rovněž tradovalo, že František Antonín,
úplatek skutečně přijali a po třech dnech použitelného finančního kapitálu), pod- hrabě z Rottalu, nechal vystavět či alesvelká pruská armáda z Holešova sku- vázaly a ochromily doposud rozkvétající poň podstatně zvýšit věž kostela. To je ale
tečně odtáhla. Týden poté ale Holešov hospodářství rottalovského dominia. Pou- opět vyvráceno nejnovějšími nálezy, kdy
obsadil husarský oddíl generála Hanse ze jeho obrovská rozloha umožnila hraběti se na horní části věže, kryté současnou
Joachima von Zittena (Zietena), který z Rottalu i v dalších letech pokračovat střechou, podařilo objevit renesanční
se choval k hraběti i měšťanům vysloveně v jeho stavebních aktivitách. Už v roce venkovní výmalbu barevných „psaníček“.
hrubě. Generál požadoval po Františkovi 1742 v létě (pruské drancování Holešova Kostelní věž tedy pochází rovněž z doby,
Antonínovi další výkupné v ohromné výši se odehrávalo v březnu 1742) zahajuje kdy zde byl umístěn bratrský sbor, jen
40 tisíc zlatých, které hrabě ale opravdu velkorysou přestavbu zcela zchátralého boční válcové schodišťové přístavky spojiž zdaleka neměl, protože veškeré své kostela sv. Anny, která ale vrcholí v ná- lu s barokní helmicí byly pořízeny až při
volné prostředky včetně drahocenností sledujících letech. Prakticky tak plynule přestavbě kostela. Do makovice věže
předal týden předtím velení pruské armá- navazuje na stejně velkorysou přestavbu byla umístěna schránka se zprávou o této
dy. Hrabě z Rottalu byl z vývoje situace tak holešovského farního chrámu Nanebe- stavební úpravě, zajímavé je, že údazlomený, že se před generálem von Zit vzetí Panny Marie, která byla dokončena je o přestavbě jsou značně nadnesené
a nepřesné, věž není vystavěna „od zátenem dokonce neubránil slzám, což na- rok předtím.
konec tvrdého vojáka obměkčilo (zřejmě
Jako by neblahých událostí nebylo kladů“, jak se zde tvrdí, rovněž zvýšení
dobře věděl o předcházejícím výpalném, dost, v následujícím roce potkala Fran- lodi je přehnané.
Velkolepá je ale vnitřní výzdoba kostekteré hrabě Prusům zaplatil) a dohodl tiška Antonína snad nejsmutnější událost
s pruským králem snížení tohoto dalšího v jeho životě. 25. listopadu 1743 umírá la. Ta už zřejmě souvisí s přípravou zřízení
požadovaného výkupného. Zittenovi hu- jeho milovaná manželka a životní družka, a později výstavbou kláštera trinitářů - řádu
saři nakonec donutili holešovské měšťany vzdělaná, uměnímilovná Marie Cecílie, Nejsvětější Trojice na vykupování zajatců.
k zaplacení dalších peněžních pokut a je- rozená hraběnka z Trauttmansdorffu. Její Mohutnou a bohatě členěnou plastiku Nejjich holešovská mise nakonec stála život ztrátu nese hrabě velmi těžce. Nepřeru- světější Trojice, umístěnou v horní části
měšťana Jana Tomaštíka, kterého Pru- šuje své stavební aktivity, ba dokonce je hlavního oltáře stejně jako sochy zakladatelů řádu sv. Jana z Mathy
sové odvezli jako rukojmía sv. Felixe z Valois, vytvořil
ho s sebou a poté, co jeho
Ondřej Zonner. Autorem somanželka poslala za pruschařské výzdoby (postavy
kou armádou alespoň část
andělů) bočních oltářů je
požadovaného výkupného,
zřejmě Bohumír Frič. Uměnemocného starce pohodili
lé mramory v celém kostele
u cesty ve Slezsku, odkud
patří k nejcennějším v celé
jej jeden sedlák odvezl poloEvropě. Špičková je rovněž
mrtvého zpět do Holešova,
malířská výzdoba - autorem
kde tento stařec, důvěrník
obrazu na hlavním oltáři
Františka Antonína, hrabě(sv. Anna vyučuje v přítomte z Rottalu, zanedlouho
nosti sv. Zachariáše P. Marii)
na následky prožitých útrap
je Antonín František Palko
zemřel. Tato poslední výpraa tento obraz patří k vrcholu
va Prusů do Holešova měla
jeho tvorby. Obrazy na bočbýt podle tehdejšího doboních oltářích - Panny Marie
vého tisku jakousi pomstou
Pomocné, sv. Petra z Alkanza to, že manžel nejmladší
tary a sv. Peregrina - jsou
a nejmilejší dcery Františka
dílem Josefa Pilze a opět
Antonína z Rottalu, Terezie
patří k jeho vrcholným dílům.
Marie Maxmiliány EleonoRekonstrukce původní podoby kostela sv. Anny, čárkovaně
ry, rakouský polní maršálek
vyznačeno renesanční zdivo a okenní otvory.
Karel Bartošek
hrabě František Nadasdy
Autor Mgr. J. Štětina, NPÚ Kroměříž
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Vzali mě do kina na filmy Synkopy a Jazzová revue - a už jsem
v tom byl až po uši, říká trombonista Josef „Bažík“ Pavelka
Dokončení ze str. 17

hudební školy. Musím s ním hodit
řeč o vyučování jazzu. Mladí tady
v kraji hrají výborně dechovku. Má
to zde dobrou tradici, ale přece by
to chtělo vzdělat je v jazzu. Musím
také vzpomenout na bezvadnou
práci Jazz clubu Kroměříž a záslužnou práci pana Hány a pana Zdenka
Kryštofa, který je zároveň hnací
silou jazzového hraní a válí na piano. Potkal jsem se u nich se starým
kamarádem Vinckem Kummerem,
ale také s Milanem Kašubou a Víťou
Vavrdou. Byl to krásný večer.

Měl cit pro krátké a dlouhé hlásky,
frázování a rytmus - proto jeho tvorbu považuji za bezchybnou. Vždy
věděl v převzatých písních, o čem
jsou, a když se mu to nezdálo, udělal z toho jiný příběh a podle mého
názoru často lepší než ten původní.
Typický příběh je píseň „Dvě malá
křídla“, kterou zpívá Helena Vondráčková. Původní text „Killing me
softly“ je úplně o něčem jiném. Léty
jsme se sblížili, a když jsem ho přišel poprosit o text, neodmítl, i když
věděl, že to nepůjde na desku a že
na tom nic nevydělá. Zkrátka formát.
Mnohokrát ho zdravím tam nahoru,
zvláště když slyším ty neumětelské
texty dnešní doby. No, jsem už holt
starší a mám jiný vkus.

Co vás ještě baví a čemu
se ještě věnujete vedle muziky?
Velmi rád vařím. A když to těm,
pro které to dělám, chutná, je to jako
dobrý chorus, který se povedl.

Jako muzikant jste projel
Na kterou muzikantskou parpěknou řádku zemí. Které byly
tu z dob dávných či nedávných
ty nejexotičtější a pro vás nejvzpomínáte nejraději a s kým se
zajímavější?
vám hraje dobře dodnes?
Tak projel jsem toho dost. V seTrombonista a zpěvák Josef „Bažík“ Pavelka.
Vzpomínám rád na všechny
dmdesátých letech šokující pohled
muzikanty, se kterými jsem kdy hrál, a až jezdívám do Šumperka hrát s kapelou z letadla na Rusko a šokující pohled tamna pár výjimek to byli velmi dobří a troufám Teens Jazzband. Jsou to bezvadní mladí též na zemi. To samé se dá říci o Americe,
si říct výborní muzikanti a hodně jsem se lidé, kteří spolu hrají od dětství. Vede je ale je to kvalitativně trochu jinde. Největší
od nich naučil. Sedět třeba v dobrém big klavíristka a zpěvačka Iva Chomiszáková, exotika pro mne byly Asie, Vietnam, Thajbandu je ničím nenahraditelný pocit a já která dělá doktorandskou práci na univer- sko co se týče jídla a přírody. A návštěva
jej považuji za vrchol. Rád hraju i v malé zitě v Olomouci, zatímco její brácha trum- jazz clubu v Hanoji plného fotek amepartě a moje třicetileté „soužití“ s Pavlem petista studuje na Univerzitě Tomáše Bati. rických jazzmanů, a naopak v Saigonu,
Husičkou bylo to nejlepší, co mě v živo- A já doufám, že se ve Zlíně jako jazzman který býval americký, návštěva mauzolea
tě potkalo. Poslouchat ho byla vyloženě chytí. Chtěl bych dodat, že v Praze je velké Ho-Chi-Mina. Všechno je jinak, jak řekl
radost, a to nemluvím o jeho úžasných množství mladých a výborných jazzmanů, někdo moudrý.
hláškách a komentářích. Moc mi chybí. a to díky konzervatoři Jaroslava Ježka.
Teď hraju v bezvadné bandě J. J. Jazzmen Mnoho z nich se už uchytilo ve světě. Mám
Ptal se Robert Rohál
s bezvadným mladým trumpetistou. Taky příbuzného Libora Mikla, který je ředitelem
Foto Robert Rohál

Vánoční prázdniny v TYMY byly pestré
Na letošní vánoční prázdniny připravilo SVČ - TYMY bohatou nabídku různých zájmových aktivit pro děti i dospělé.
Během volných dnů využilo
naší nabídky 125 zájemců.
Největší zájem byl o aktivity
v tělocvičně, trampolínu, stolní
tenis. Proběhlo také jednodenní soustředění společenských
tanců, sešel se také kroužek
keramiky a zájemci o kulturu
se vydali do Brna na kouzelný
muzikál Mary Poppins. Máme
radost z toho, že jsme našimi
aktivitami obohatili možnosti
a nabídku programu pro děti
i dospělé po dobu zimních
prázdnin v Holešově a okolí.
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zabezpečení provozu a zajištění
všech akcí a aktivit.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Pozvánka
do divadla
Městské divadlo
Zlín vás
v nadcházejících
dnech zve na:
• Pátek 11. ledna od 19 h
- světový muzikál Řek Zorba

• Sobota 12. ledna od 19 h
- antická tragédie Oresteia

• Úterý 15. ledna od 10 h
- muzikálová freska Škola základ života

• Středa 16. ledna od 19 h
- muzikál Řek Zorba

Více informací:
www.divadlo.zlin.cz
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30
- 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00
- objednávky tělocvičny dle předchozí
telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři na tel.: 573 39 69 28,
734 358 563
ZVEME VÁS
11. 1. SEDMIKVÍTEK - republikové finále
literární a výtvarné soutěže - slavnostní
večer s vyhlášením výsledků - od 18.00,
vstupné: 40,12. 1. TANEČNÍ WORKSHOP od 14.00
do 17.00 - pro všechny věkové kategorie
- zumba, streetdance, vstupné: děti do 15
let - 70,-, dospělí - 140,15. 1. MUZIKOTERAPIE od 16.00, cena:
400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 13.1.
18. 1. - 19. 1. NOČNÍ DESKOHRANÍ
PRO -NÁCTILETÉ cena: 70,-, přihlášky
do 16. 1.
20. 1. PUSTEVENSKÉ SNĚHOVÁNKY odjezd v 9.00 z AN Holešov, zpět
v 15.00, přihlášky do 11. 1., program:
ledové a sněhové sochy, moderovaný
program rádia Čas, hry, soutěže, tradiční
vycházka k soše Radegasta, lyžování,
sáňkování, cena: 250,-/dosp., 200,-/děti,
do 3 let na klíně zdarma
20. 1. FOTBALOVÝ HALOVÝ
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
od 8.30 a od 14.00 v hale v 1. ZŠ
Holešov
24. 1. PREMEDICAL CENTRUM
PREVENTIVNÍ MEDICÍNY - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00,
informace a přihlášky v TYMY
25. 1. PLES TYMY - od 20.00,
vstupné: 100,- v předprodeji, 150,na místě, k tanci a poslechu hraje
skupina RETROSPEKT, zajištěn
bohatý program a občerstvení
26. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL
HARRYHO POTTRA V TYMY
- od 15.00 v tělocvičně TYMY,
vstupné: 30,-, děti v masce: 10,-,
připraven je pestrý program plný
her, soutěží, tance a chybět nebude ani bohatá tombola
27. 1. SNĚHOVÝ PŘÍBĚH - divadélko HVÍZD v TYMY od 15.00 - veselá zimní pohádka, vstupné: 40,29. 1. BESEDA - CHIRURGEM
V KAZACHSTÁNU od 17.00,
vstupné: 40,-, povídání rožnovského lékaře Martina Ondráška o jeho
pracovním pobytu v širé kazašské
stepi. Kazachstán leží na pomezí
Evropy a Asie a je zemí, o které se
před časem tvrdilo, že zítra tam již
znamená včera...
1. 2. - 3. 2. 2013 - LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti
i dospělé - procházky Prahou,

Královská cesta, prohlídka muzeí. cena:
850,- (v ceně doprava, účastnický poplatek, ubytování, průvodce, placka na MHD).
Zájemci, hlaste se v kanceláři.
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, k termínu konání musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání
finále nesmí dosáhnout 16 let. Účastnický
poplatek 100,- Kč. Čekají vás úžasné
zážitky a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor s moderátorem, test znalostí, zručnost, dovednost, aerobik, volné
vystoupení, módní přehlídka. Přihlášky
nejpozději do 25. 1. 2013.
16. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2013 Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž
se i ty! Předveď svůj talent, ať je jakýkoli
(tanec, zpěv, kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování, počty a mnoho dalších),
možnost pro jednotlivce, páry i skupiny,
otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 31. 1. Vítěze čekají super ceny!
(finále Holešovský talent 2013 se uskuteční 16. 3.)
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ POBYT
S HARRY POTTREM NA TROJÁKU
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý,
v ceně je doprava, ubytování, plná penze,
pitný režim, základní pojištění dětí, program,

materiál, odměny, pedagogický a zdravotní
dozor, v ceně nejsou zahrnuty vleky
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ MĚSTSKÝ
TÁBOR - KOUZELNÁ GALAXIE
- od 8.00 do 16.00, cena: 1.090,- (program, výlety, obědy, svačiny, pitný režim, výtvarný materiál, odměny, pojištění
a pedagogické vedení), pro děti od 6 let,
přihlášky a rezervace v kanceláři TYMY
do 15. 2. Program: tradiční výlety do Galaxie Zlín a za sněhem, povídání, kvízy
a soutěže o Harry Potterovi, setkání s kouzelníkem, moderní deskové hry, keramika,
sport a jiné.
FOTOSOUTĚŽ - VÁNOČNÍ A ZIMNBÍ
RADOVÁNKY - fotografie zasílejte mailem
do 15. 2.
KULTURA
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST A KDYBY TISÍC
KLARINETŮ - termín bude upřesněn
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. 2013, počet míst
omezen - přednost mají včasné
rezervace
V 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)
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné oslavy, schůze
apod.
- cena pronájmu: jídelna:
60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.
V NOVÉM ROCE 2013 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A POHODY A TĚŠÍME
SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ
CHVÍLE.
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Muzejní ohlédnutí za loňským rokem
Městské muzeum již v roce 2011 nastartovalo svou proměnu s cílem zlepšit
péči o sbírku tak, aby tato sbírka byla
náležitě využívána nejen k vědecké, ale
i k prezentační činnosti. V tomto duchu
pokračovala činnost i v uplynulém roce.
Protože realizované expozice a výstavy
(Jan Saudek, Josef Lada, Malé muzeum
kovářství a další) byly v průběhu roku poměrně dobře medializovány, chceme tímto
ohlédnutím seznámit čtenáře Holešovska
především s tím, co se povedlo vykonat
na poli práce se sbírkou. Jedná se totiž
o nejméně viditelnou součást muzejní
práce.
V roce 2012 byl schválen Režim zacházení se sbírkou Městského muzea
a galerie v Holešově. Tento zásadní dokument popisuje, jak má být prakticky
prováděna správa sbírky (inventarizace,
katalogizace, zápůjčky apod.). Muzejní
sbírka nyní obsahuje 12 610 položek - souborů či jednotlivých sbírkových předmětů. Za minulý rok 2012 bylo do evidence
I. stupně zapsáno 23 nových předmětů. Jeden soubor byl zakoupen, všechny ostatní byly získány darem. Všechny
byly řádně opatřeny číslem, byly zapsány
do dokumentačního programu Bach ProMuzeum a náležitě uloženy. Nově nabyté
předměty patří většinou do fondů historie,
výtvarného umění, v menším počtu pak
do fondů etnografie, numismatiky a faleristiky. Část z letos zapsaných předmětů
jsme již stačili představit v pravidelném
seriálu. Například sbírku fotografií a dokumentů k historii orelského hnutí v Holešově, které do muzea daroval Ing. František
Rafaja (Holešovsko 2/2012).
Pro zajištění účinné ochrany sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích
byl schválen depozitární řád. Ten určuje
kompetence pracovníků pro vstup do depozitáře, definuje podmínky pro ukládání,
trvalé uchování a manipulaci se sbírkovými předměty. Stanovuje režim kontroly
a regulace prostředí depozitáře. Je zaváděn nový systém označování ukládaných
sbírkových předmětů v depozitářích. Systém byl zaveden ve dvou ze tří depozitářů.

Sbírkové předměty muzea byly zapůjčovány i do jiných institucí. Například
na výstavu 100 let od korunovace Panny Marie Svatohostýnské v bystřickém
muzeu. Nezastavila se ani digitalizace
fotografií z podsbírky Fotografie, filmy a videozáznamy. Velikost dat dosáhla 52 GB.
Pro veřejnost budou patrně nejzajímavější
naskenované fotografie příslušníků holešovské šlechty. Badatelská činnost pracovníků muzea je spojena s náměty výstav
a expozic nebo s publikovanými články.
Loni se archivní výzkum soustředil na historii kovářství v Holešově. Prozkoumán byl
fond obce Lechotice a fond Okrašlovacího
spolku v Holešově. U příležitosti otevření
kulturního domu v Lechoticích 26. srpna
2012 pracovník muzea připravil přednášku
o historii této obce. Dále jsme se ve spolupráci s Městskou knihovnou a Vlastivědným kroužkem podíleli na organizaci cyklu
přednášek s regionální a vlastivědnou
tematikou. Pro lepší informovanost vznikly v první polovině roku vlastní webové
stránky muzea (muzeum.holesov.info).
Muzeum najdete také na Facebooku, kde
oslovuje více lidí v reálném čase.

Společenská kronika

Blahopřání
Náš kamarád František
Zapletal se dožívá krásných
75 let. Proto nám, Františku,
dovol, abychom Ti popřáli hodně a hodně zdraví, spokojenost
v osobním životě a hlavně pořád
tolik optimismu, který ještě dnes
máš, a aby Ti vydržel při dalších
oslavách kulatin. Krásně si to
užívej a nezapomeň i na nás.
To Ti přejí Sunaři
a jejich manželky.
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V minulém roce jsme zodpověděli 20
odborných dotazů a připravili sbírky pro
10 badatelských návštěv. Vedle badatelů
z regionu mají zájem studovat naše sbírkové předměty i odborníci z renomovaných institucí (Moravské zemské muzeum,
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici).
Podmínky zpřístupňování sbírky a  jejich
badatelské využití upravuje nový badatelský řád. Věnovali jsme se i třem výukovým
programům pro školy. Autentická Zámecká kovárna s expozicí Malého muzea
kovářství se stala vhodným prostorem pro
seznámení žáků s kovářským řemeslem
a lidovým zvykoslovím.
V prosinci bylo muzeum přijato
do Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG ČR), která je profesním
sdružením muzeí a muzejních pracovníků
České republiky. Pracovníci muzea tak
mohou využívat informační zdroje AMG
ČR, účastnit se konferencí a workshopů
a vyžádat si konkrétní odbornou pomoc
v případě problémů. Změnou ve zřizovací
listině Městského kulturního střediska se
podařilo muzeum zakotvit jako organizační součást MKS Holešov. Změna byla
nutnou podmínkou pro zařazení sbírky
do Centrální evidence sbírek spravovanou
Ministerstvem kultury ČR. O zápis do CES
budeme usilovat v tomto roce.
Doufáme, že všechny kroky, které děláme, proměňují MMGH v živou a odborně
spravovanou paměťovou instituci, která
bude sloužit občanům města, regionu,
ale i turistům vyhledávajícím Holešov jako
přitažlivou kulturní destinaci.
V příštím čísle Holešovska zahájíme
seriál, který postupně představí historii
a proměny holešovského muzea. Seznámíme vás s osobnostmi, které stály u jeho
zrodu, a také se dotkneme tradice sběratelství na Holešovsku. Krátké aktuality
z muzea a galerie vám budeme představovat v pravidelné rubrice.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek
Ilustrační foto Robert Rohál

Že kapka poezie
nikoho…
Nový rok
Dnes se hvězdy třpytí
a všude velká sláva.
Nový rok
už vchází mezi nás.
Každý sní
o štěstí
v dalším čase dní.
Tak na zdraví!
Ať se přání vyplní.
(Z tvorby Jany Ledinové)
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VÝROČÍ LEDEN 2013
Významné dny
1. 1. Mezinárodní den míru (World Day
of Peace) - vyhlášen roku 1968 z iniciativy
papeže Pavla VI.
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého státu (vznik samostatné
České republiky v roce 1993)
27. 1. Mezinárodní den památky obětí
holocaustu (International Day of Commemoration in memory of the victims of the
Holocaust) - vyhlásilo OSN roku 2005 k 60.
výročí osvobození koncentračního tábora
v Osvětimi v roce 1945
28. 1. Den ochrany osobních údajů vyhlásila Rada Evropy roku 2007

9. 1. 1973 Zemřel TABARKA Ignác, archeolog, rolník; působil v Rymicích, okr.
Kroměříž, a v Holešově (* 8. 4. 1883) - 40.
výr. úmrtí
10. 1. 1878 Narozen ČEJKA Teodor,
vydavatel, věnoval se esperantu - zpracoval učebnice a slovníky, vydával časopisy
u nás i v zahraničí; od 1964 pomník v Příboře; působil v Bystřici pod Hostýnem (+ 26.
11. 1957) - 135. výr. narození
11. 1. 1903 Narozen CHROMEK Antonín,
sochař; inspiroval se Valašskem; nejznámějším uměleckým počinem byla posmrtná
maska studenta Jana Palacha; působil ve
Zlíně a v Liptále, okr. Vsetín (+ 9. 4. 1994)
- 110. výr. narození
12. 1. 1903 Narozen SOBOTA Jaroslav,
operní pěvec; tenorista; narodil se v Holešově; působil v Olomouci (+ 15. 5. 1970) - 110.
výr. narození
13. 1. 1953 Narozen RYBOVÁ Jaroslava,
keramička, sochařka; práce v reklamě a
propagaci; od roku 1990 svobodné povolání
- doménou je užitá keramika; matka Dity Maruscákové (*1976); působila ve Zlíně, Karviné
a v Sudicích, okr. Opava - 60. výr. narození
14. 1. 1938 Zemřel ODVALIL František,
básník; narodil se v Jaroměřicích, okr. Svitavy; působil v Kroměříži (* 3. 10. 1880) - 75.
výr. úmrtí
15. 1. 1958 Narozen TOMÁNEK Zdeněk,
sochař, výtvarný pedagog; samost. výstavy: Praha 1987, Uherské Hradiště 1988,
Hodonín 1993; asistent na AVU v Praze
1978-89; působil v Jarošově, okr. Uherské
Hradiště - 55. výr. narození
16. 1. 1908 Narozen MATOUŠ Rudolf, knihovník, kronikář, sběratel lidových pověstí,
vlastivědný pracovník; přispíval do časopisu
Podřevnicko, Lukovského zpravodaje, autor
publikací o Lukově, působil v Lukově, okr.
Zlín (+ 8. 4. 1988) - 105. výr. narození
17. 1. 1873 Narozen SEDLÁČEK Jan,
dirigent; byl ředitelem ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí; působil ve
Valašském Meziříčí, okr. Vsetín (+ 6. 12.
1934) - 140. výr. narození
18. 1. 1933 Zemřel JARONĚK Bohumír,
grafik, malíř, designér; s bratrem Aloisem
založili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a keramickou a gobelínovou dílnu; ovlivněn impresionismem
a lidovým uměním; zakladatel českého
barevného dřevorytu; působil v Rožnově
pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí
a ve Štramberku (* 23. 4. 1866 ve Zlíně) 80. výr. úmrtí

19. 1. 2008 Zemřel ADAMÍK Blahoslav,
architekt, malíř, urbanista; vypracoval
desítky návrhů škol, sídlišť, specializovaných staveb a lázeňských budov; působil
v Prostějově a v Olomouci (* 25. 2. 1925
ve Zborovicích, okr. Kroměříž) - 5. výr. úmrtí
20. 1. 1973 Zemřel VAŠICA Alois, spisovatel, editor; editor Olomoucké bible; působil v Olomouci (* 20. 6. 1904) - 40. výr. úmrtí
21. 1. 1963 Narozen DORŇÁK Jiří, sochař,
malíř; oblastí zájmu jsou skulptury a plastiky
hlavně ze dřeva, kamene a kovu; zabývá
se i grafickým designem a tvorbou interiérů;
narodil se ve Vsetíně - 50. výr. narození
22. 1. 1908 Narozen VANĚK Alois, sochař, řezbář; restauroval oltář v Kostelci
Výročí
nad Černými lesy, lékárnu v Kuksu, salóny
1. 1. 1988 Zemřela ZAVADILOVÁ Marie,
Pražského hradu; působil v Holešově - 105.
fotografka, kreslířka; narodila se v Hulíně,
výr. narození
okr. Kroměříž; působila v Žítkové, okr. Uher23. 1. 1903 Narozen PROCHÁZKA Oldské Hradiště (* 21. 7. 1893) - 25. výr. úmrtí
řich, malíř; krajinář; narodil se v Prostějově,
2. 1. 1983 Zemřel TOTUŠEK Miloš, archipůsobil ve Vsetíně a v Šumperku (+ 1961)
- 110. výr. narození
tekt; působil v Luhačovicích; zemřel ve Zlíně
24. 1. 1998 Zemřel VOZÁK Vladimír,
(* 25. 3. 1922) - 30. výr. úmrtí
herec, režisér, recitátor; věnoval se umě3. 1. 1858 Narozen JANOCH Heinrich,
klavírista; narodil se v Holešově; působil
leckému přednesu; v Krajském kulturním
v Brně a v Hranicích, okr. Přerov; jeho žástředisku v Brně předsedal poradnímu sbokem byl vynikající polský pianista Zb. Drzeru pro umělecký přednes, pracoval v divadle
poezie a malé jevištní formy; působil v Brně,
wiecki (+ 18. 12. 1929) - 155. výr. narození
v Olomouci a v Ostravě (* 10. 7. 1911)
4. 1. 1973 Zemřel POKORNÝ Břetislav,
kulturní a osvětový pracovník; působil jako
- 15. výr. úmrtí
předseda kulturní a Městské památkové
25. 1. 1913 Narozen SLABÝ Jan, spisokomise v Holešově; organizoval oslavy
vatel; narodil se v Přerově; působil v Ivank významným výročím města a k jubileím
čicích, okr. Brno-město (21. 2. 1993) - 100.
holešovských osobností; podíl na obnově
výr. narození
památek Holešově a okolí (* 11. 7. 1909)
26. 1. 1928 Zemřel HUBŠIL Otakar, ma- 40. výr. úmrtí
líř, grafik; ve svých malbách poetizoval
5. 1. 1858 Narozen KEPPL Hynek, huskutečnost; působil v Prostějově (* 21. 9.
1897) - 85. výr. úmrtí
debník, skladatel; člen mnoha hudebních
27. 1. 1863 Narozen BAŘINA František
a pěveckých spolků; autor zpěvoher a sboSalesius, překladatel; zajímal se o beletrii
rové hudby (+ 9. 5. 1934 v Hranicích, okr.
a sociologii; překládal z ruštiny a polštiny;
Přerov) - 155. výr. narození
narodil se v Břestu, okr. Kroměříž; působil
6. 1. 1873 Narozen GLOS Antonín, kulv Brně (+ 22. 9. 1943) - 150. výr. narození
turněosvětový pracovník, literární historik,
28. 1. 1923 Narozena VOKÁČOVÁ-ŠINliterární publicista, předseda knihovní rady,
redaktor; sledoval hlavně kulturní historii
DLEROVÁ Milada, malířka; studovala
Opavska; publikoval ve věstníku Matice
na pražské akademii v letech 1945-1949
opavské a v časopise Vlasteneckého muu prof. Mináře a Obrovského; narodila se
v Kroměříži; působí v Praze - 90. výr. nar.
sejního spolku olomouckého; působil v No29. 1. 1933 Narozen TŘÍSKA Stanislav,
vém Jičíně, v Olomouci, Opavě a ve Vsetíně
filmový herec, televizní herec, činoherní
(+ 23. 2. 1923) - 140. výr. narození
herec; působil ve Zlíně (+ 23. 10. 1996) 7. 1. 1638 Narozen HIRSCHMENTZEL
80. výr. narození
Kristián Bohumír, historik, spisovatel;
30. 1. 1948 Narozen ZHOŘ Petr, fotograf,
pouze dvě jeho knihy vyšly tiskem, ostatredaktor; do 1970 žil ve Vsetíně; autor aranní díla zůstala v rukopisech; sepisoval
příběhy, pohádky, anekdoty, lidové písžované fotografie, aktů, fotomontáží, porně, tance; psal česky a latinsky; působil
trétů; obrazový redaktor; působí ve Vsetíně
v Bolaticích, okr. Opava, Ve- 65. výr. narození
31. 1. 1923 Narozen KÝN
lehrad, okr. Uherské Hradiště
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
Vladimír, sochař; na pražské
(+ 26. 2. 1703) - 375. výr. nar.
si Vás dovoluje pozvat na:
akademii byl žákem K.
8. 1. 1888 Narozen VALOUŠEK
Pokorného; působení v Praze;
Bruno, sbormistr, zpěvák; půsověnoval se historii a komorní
bil v Brně, v Břeclavi a ve Zlíně
plastice, také restauroval; pro
(+ 9. 10. 1971) - 125. výr. nar.
Holešov vytvořil sochu houslistky
9. 1. 1903 Narozen SCHNENa programu skladby J. S. Bacha, F. M. Bartholdyho,
před ZUŠ F. X. Richtera, bustu
IDERKA Ludvík, malíř; autor
C.
Francka,
B.
A.
Wiedermanna
aj.
Jiřího Wolkera, pamětní medaili
krajinomalby, portrétů, zátiší,
k 200. výročí úmrtí skladatele F.
figurální kresby; bratr Aloise a
Úterý 22. ledna 2013 v 18 hodin
X. Richtera; v roce 2003 získal
Josefa Schneiderky; působil
kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
od Rady města Holešova Pav Bystřici pod Hostýnem a na
Rusavě (+ 12. 11. 1980) - 110.
mětní list v deskách (+ 2004)
Vstupné dobrovolné
výr. narození
- 90. výr. narození.

IV. varhanní koncert
Ludvíka Šuranského
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70 let od zániku židovské komunity v Holešově
Od středověku židé v Holešově tvořili významnou složku obyvatel. Ve městě
se usídlili po vyhnání z královských měst
v roce 1454, našli nové útočiště a ochranu v poddanských městech, zato však
byli povinni platit vrchnosti nemalé částky.
V Holešově žili na samostatném území,
měli k dispozici tzv. Židovské město. Jeho
katastrální mapu můžete vidět v 1. poschodí holešovské radnice. Židovské město
a Holešov administrativně splynuly v roce
1919 v jeden městský celek. Přes všechny
problémy vyplývající z náboženské, kulturní a jazykové odlišnosti soužití českého
a židovského obyvatelstva bylo vcelku
poklidné. Občas se vyskytly protižidovské
nepokoje, ten poslední se udál v noci z 3.
na 4. prosinec 1918 a vyžádal si dvě oběti
mezi židy a byl to poslední protižidovský
pogrom na území dnešního Česka. Počet

15. března 1939 došlo k okupaci zbytku republiky německými vojsky a dne následujícího byl vyhlášen protektorát Čechy
a Morava. Ve stejný den dva místní židé,
v předtuše neblahého osudu, spáchali
sebevraždu. Byli to Herman Klopper, který
se zastřelil, a Wally Süssová se oběsila.
Život v protektorátu nyní určovaly
německé orgány, změnila se státní správa, byly zřízeny tzv. oberlandraty. Princip
fungoval tak, že místní skupina NSDAP
zasílala na okresní (popř. městský) úřad
vyhlášku týkající se „vyššího zájmu Říše“
a úřad tuto vyhlášku oficiálně vydal veřejnosti. Velitelem místní skupiny NSDAP
(Ortsgruppenleiter) byl Rudolf Niemetz
(před válkou psán jako Rudolf Němec). Již
18. března byly všechny židovské obchody
označeny tabulkami „Judische Geschäft“.
Židé byli okamžitě po zřízení protektoráWalter Süss (15. 7. 1921, Holešov
tu propuštěni z orgánů veřejné
- 20. 2. 1945, Dachau).
správy, veřejných ústavů a institucí, také ze soudů, advokacie byla vydána konkrétně pro politický okres
a škol, lékaři ze zdravotnických Holešov, uvádím zde všechny její body
orgánů a zařízení sociálního po- v plném znění:
I. Neárijcům je přístup do restaurací
jištění, byli vyloučeni ze všech
a kaváren zakázán. Majitelé restaurací
spolků, včetně sportovních.
Němci si chtěli v protektorá- a kaváren jsou povinni opatřit své provotu zabezpečit dohled nad eko- zovací místnosti nápisem „Židům nepřínomikou a majetky, především stupno“ - „Juden nicht zugänglich“. Zákaz
židů. 21. března bylo vydáno se nevztahuje na podniky, u nichž jest pro
vládní nařízení o ustavení důvěr- neárijce vyhrazena zvláštní místnost. Tato
níků nebo vnucených správců. místnost musí být vhodným způsobem zřeDůvěrník (Treuhänder) byl do- telně označena. Totéž se týká zábavních
sazován do méně významných lokálů, pokud pro ně neplatí zvláštní ustapodniků, především neárijských. novená této vyhlášky, a veškerých čítáren.
Ehrlichovy - zleva Julie Ehrlichová, Hermína
Vnucený správce (Zwangsver- II. Návštěva divadel, koncertů a jiných záEhrlichová, Hana Ehrlichová (matka s dcerami).
walter) byl dosazován správními bavních podniků jest neárijcům zakázána,
židovského obyvatelstva byl nejvyšší v roce orgány do významnějších podniků. Vždy pokud je to vhodným způsobem vyznače1848, bylo jich 1694 a tvořili více než třetinu se jednalo o německé správce. Podniky no na provozovatelně, popřípadě i jiným
obyvatel tehdejšího Holešova. Rok 1848 nebyly nacisty likvidovány okamžitě. Firmy způsobem. Návštěva kin jest neárijcům
přinesl židům naprosto nové možnosti, nebo podniky byly ponechány v chodu, dovolena jen na představení pořádaná
hlavně svobodu a konec omezování. Byli i majitelé zůstávali papírově stejní. Prak- ve středu, ve čtvrtek a v sobotu, na ona,
zrovnoprávněni s ostatními obyvateli státu, ticky byly firmy pod správou důvěrníků, která končí nejpozději do 20 hodin. Kina
mohli se svobodně usazovat kdekoliv, směli dosazených oberlandrátem. Pod sprá- jsou povinna vně i vevnitř provozovny
posílat své děti do křesťanských škol všech vu vnuceného správce byl dán i majetek zřetelně upozornit na zákaz přístupu neátypů, konečně mohli být vlastníky půdy Hermanna (Heřmana) Ehrlicha. Ten byl rijcům a na příslušnou výjimku.
Karel Zahradník
a vykonávat různá povolání stejně jako jediným holešovským židem, který vlastnil
(Dokončení v příštím čísle Holešovska)
křesťané. Volný pohyb po území státu vedl půdu a živil se jako rolník. Celková výměke stěhování do jiných obcí a měst, proto ra jeho hospodářství
jejich počet v Holešově neustále klesal. Při podle soupisu neárijposledním sčítání lidu 1930 jich v Holešově ského majetku činila
bylo 273 podle vyznání a 191 podle národ- 13,78 ha.
nosti, v r. 1938 se k židům, ať už přiznáním
Od srpna se zasvé národnosti či vírou, hlásilo 341 osob. čínají v Holešově obFaktorů snížení počtu židovského obyvatel- jevovat první oficiální
stva bylo jistě více, kromě změny bydliště vyhlášky protižidovse mnozí přestali ke své víře hlásit nebo ského charakteru.
První takovou vyhláškonvertovali ke křesťanství.
Zlom nastal na podzim roku 1938. kou dle archivních
Po podpisu mnichovské smlouvy z odtr- pramenů bylo nařížených pohraničních území přišly do Hole- zení zemského úřadu
šova židovské rodiny ke svým příbuzným, v Brně z 5. 8. 1939.
přicházelo stále více zpráv o perzekuci židů Vchází v platnost
v Německu, četné židovské rodiny opou- v politickém okrese
štěly Evropu. Tak do Holešova přišla rodi- Holešov za účelem zaTryzna u památníku TGM před gymnáziem (asi 1937 nebo
na Süssova z Mikulova a vzápětí odešla chování bezpečnosti
1938) Zleva: ?, Kurt Grünbaum, Ina Weinbergerová, Walter
do Jižní Ameriky. V únoru 1939 se rodina a pořádku mezi árijci
Süss, Helena Fischerová, učitel židovské školy (?), ?, JUDr.
Stambergerova odstěhovala do Palestiny. a neárijci. Vzhledem
Otto Hayek, Leo Klein (s kloboukem v ruce), Arnošt MichaTo nejhorší mělo teprve přijít.
k tomu, že vyhláška
lovský (v popředí menší postava), ostatní neidentifikováni.
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Výsledky soutěže „Uhas vánoční stromek“
Poslanec Josef Smýkal,
ve spolupráci s občanským
sdružením „Centrum pro bezpečný stát“ a občanským sdružením „Olympia“ v Holešově
připravil pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol mikroregionu
Holešovsko soutěž pod názvem „Uhas vánoční stromek“.
Soutěží, při které žáci zvolenou
kombinací (sčítání, odečítání,
násobení a dělení) měli docílit
výsledku 112, zároveň rozvíjeli své matematické a kombinační schopnosti. Za správné
výpočty vedoucí k výsledku
112 získávali hráči pro svou

Prvenství v soutěži získala Základní škola v Přílepích.

Pořadatelé soutěže a představitelé nejúspěšnějších škol - ZŠ Přílepy a 1. ZŠ Holešov.
školu body. Celkovým vítězem
se stala škola s nejvyšším počtem bodů, což pro ni znamenalo zisk finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč. Soutěž se
konala od 6. do 24. prosince
a díky poutavé grafice rozvíjela počítačovou gramotnost

a povědomí žáků o tísňovém
čísle 112.
První místo a odměnu
10 000 Kč získala Základní
škola Přílepy se 14 731 body.
Na druhém místě se umístil
druhý stupeň 1. Základní školy
Holešov s 11 155 body a na tře-

tím místě 1. stupeň 1. Základní
školy Holešov s 8 450 body.
Druhé a třetí místo bylo odměněno 3 000 Kč, resp. 2 000 Kč.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct
škol ze Zlínského kraje.
Ing. M. Knápek, asistent
poslance Josefa Smýkala

Rohálovská 10 se poběží do Dřevohostic
Prusinovice (sov) - Jubilejní 20. ročník Rohálovské desítky se uskuteční v sobotu 23. února
2013. Protože přes Tučapy a Prusinovice vede objížďka, bude letos trať pozměněna. Pořadatelé
nakonec rozhodli, že se poběží do Dřevohostic a zpět a délka trasy se prodlouží na 12,3 km.
Podrobnosti o letošním ročníku populárního závodu přineseme v únorovém čísle.

Vánoční turnaj v odbíjené vyhráli volejbalisté ze Všetul
V neděli 16. prosince 2012
se v hale 1. Základní školy Holešov konal pod záštitou poslance PSP ČR Josefa Smýkala a zastupitelky města Holešova Mgr. Svatavy Ságnerové
druhý ročník Vánočního turnaje
smíšených družstev ve volejbale. Této akce se zúčastnilo
celkem dvanáct týmů z Holešova a okolí. Vzájemná utkání
ve třech základních skupinách
stanovila postupující týmy
do finálových soubojů. Diváci
viděli celkem 25 utkání velmi
pěkné úrovně. Zřejmě nejza-

jímavější podívanou poskytly
zápasy mezi trojicí týmů Všetuly, Snajpři (Hulín) a Gumídci
(Kroměříž). V dramatických
soubojích hráči předvedli řadu
nádherných výměn a zákroků
v poli. V závěrečném utkání
se všetulskému týmu podařilo
obrátit nepříznivý stav a získat
rozhodující set a spolu s ním
i celkové vítězství.
Součástí turnaje byla také
charitativní akce na podporu
rodiny Martiny a Michala Macurových a především jejich
dcery Michalky, kterou živo-

tem provází velký zdravotní
handicap. Děkujeme všem
účastníkům turnaje i všem organizátorům. Velmi významná
je pro nás i podpora těch, kteří
nám umožňují takovéto akce
realizovat. Velký dík tedy patří i společnosti Olympia, o. s.
Holešov a také občanskému
sdružení Každý může pomáhat. Celý turnaj se odehrál
ve velmi příjemné atmosféře,
snad se nám to příště podaří
zopakovat. Srdečně zveme
na jeho další ročník, který se
uskuteční 15. 12. 2013.

Konečné pořadí: 1. Všetuly
2. Snajpři (Hulín) 3. Gumídci
(Kroměříž) 4. Hopsinky (Holešov) 5. Hovězí plecko (Bystřice
pod Hostýnem) 6. Žože (Kroměříž) 7. Šikulové (Holešov)
8. Torpédo (Holešov) 9. Vesani
z Prahy 10. - 12. Skřítci (Holešov), Kostelec u Holešova,
Pinkači (Holešov). Nejlepší
hráčkou se na základě hlasování stala Kateřina Ko
púnová a nejlepším hráčem
Pavel Holub.
Mgr. Jan Koláček
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Bojovníci Thaiboxing Holešov v Hodoníně zvítězili
V prosinci se klub Thai
boxing Holešov účastnil dvou
akcí. První z nich byla dne
1. 12. 2012 Noc bojovníků v Hodoníně, kde náš klub ve váze
do 71 kg reprezentoval Jonáš
Melichar, student holešovského
gymnázia. Zápas podle pravidel
K1 (povoleny jsou kopy, boxerské údery a jeden kop kolenem
v klinči) byl velmi vyrovnaný,
ale díky větší přesnosti a aktivitě Jonáše Melichara všichni
tři bodoví rozhodčí přiřkli výhru

na body holešovskému reprezentantovi. Vítězem se tedy stal
3:0 na body po třech kolech náš
zápasník. Nutno podotknout, že
v následujícím rozhovoru pro
Českou televizi nezapomněl
náš zápasník poděkovat svému
slovenskému soupeři za zápas
a ocenit jeho kvality, což svědčí
o fair play přístupu i v tomto tvrdém sportu.
Druhou akcí byl dne
16. 12. 2012 Večer bojových
sportů ve Zlíně, kde nás opět

Jonáš Melichar zasazuje úder soupeři.

Team Thaiboxing Holešov.

ve váze do 71 kg, dle pravidel
K1, reprezentoval 17letý Petr
Kučerka ze Střední policejní
školy Holešov. Ve svém prvním
zápase v životě, i přes trému
a nervozitu, předváděl v průběhu zápasu širokou škálu
technik úderů a kopů, ve třetím
kole ustál nápor svého soupeře
a v závěru tohoto kola opět
převzal režii zápasu. Po všech
třech kolech byl vyhlášen bodovými rozhodčími vítězem.
Náš dík a respekt opět náleží

i soupeři z Uherského Hradiště,
který byl zdatným protivníkem.
V příštím roce se náš klub bude
účastnit Ligy K1, brněnského
ArenaCupu, a některých galavečerů. V měsíci lednu bude
probíhat nábor do našeho klubu. Časy tréninků jsou uvedeny
na stránkách www.thaiboxholesov.cz, případně na Facebooku,
skupina Thaiboxing Holešov.
Bc. Petr Osokin
trenér 3. třídy České
Muaythai Asociace

Pohár restaurace Barborka opět pro Roberta Stokláska
Všetuly - Jubilejní patnáctý ročník velkého kulečníkového turnaje uspořádala v
závěru loňského roku všetulská restaurace Barborka. Ten vyvrcholil tradičně na sv.
Štěpána, tzn. 26. prosince 2012, velkým
finále. V něm obhájil své několikáté prvenství Robert Stoklásek, když porazil 2:0 na
partie svého velkého a tradičního rivala
Petra Jurčíka. Třetí místo vybojoval také
2:0 Miroslav Fuksa (zúčastnil se všech
15 ročníků!) a čtvrtý skončil Jiří Reger,
který zastupoval „nováčky“ turnaje.
Turnaj se hrál od konce září a účastníci se utkali systémem každý s každým ve

dvou skupinách po šesti. Skupinu A vyhrál
R. Stoklásek před M. Fuksou a M. Matyášem. Ve skupině B dominoval P. Jurčík
a následovali J. Reger a E. Dvořák. První
dva ze skupin potom bojovali vyřazovacím
způsobem o finále.
Restaurace Barborka připravila na
Štěpána pro hosty nejen vyvrcholení kulečníkového turnaje, ale také byl připraven
skvělý zvěřinový guláš. Všetulský kulečníkový turnaj si získal již věhlas a patří
k nejstarším turnajům v regionu. Navíc
obohacuje společenské dění v této části
Holešova. Již nyní se mohou zájemci těšit

První čtyři hráči loňského turnaje: zleva R. Stoklásek,
M. Fuksa, P. Jurčík a J. Reger.

26

či připravovat na 16. ročník. Zahájen bude
s příchodem letošního podzimu a již nyní
je možno se přihlásit. Podle provozovatelů
restaurace není počet účastníků omezen.
Rudolf Seifert

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

Ocenění vítěze R. Stokláska
paní Monikou.
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Holešovské holky mají za sebou neúspěšnou část sezony
Neúspěšnou podzimní sezonu mají za sebou hráčky FK
Holešovské holky v Moravské 2.
lize žen, když nedokázaly navázat na dobrou hru a výsledky ze
sezony minulé.
Družstvo absolvovalo letní
soustředění v Petrovicích, kde
se zaměřilo na rozvoj kondice
a díky velmi dobrým podmínkám
i na herní činnosti na hřišti v Jindřichově. Náročnou přípravu,
zakončenou sérií přípravných
zápasů, absolvovala podstatná
část týmu. Před zahájením mistrovských zápasů sehrál celek
pohárové utkání s celkem Jihlavy
a po vítězství 1:0 pak ve druhém
kole remizoval s Hodonínem, kterému podlehl až v dramatickém
závěru na pokutové kopy 3:4.

Druholigová soutěž, ve které hraje nyní jen šest týmů (herní
systém „doma-venku“), v podzimní části ukázala, že vyrovnanost soupeřů přináší větší nároky
v každém utkání. S tímto se holešovský tým, sužován zdravotními problémy a častými změnami

v sestavě, nedokázal vyrovnat.
Z počátku se tým potýkal s malou produktivitou v koncovce, hra
celkově upadala, a tak není divu,
že následoval propad v tabulce.
Podzimní bilance je pět porážek, jedna remíza a čtyři vítězná
utkání, což stačilo jen na 4. mís-

to, které vedení klubu považuje
za výrazný neúspěch.
V podzimní části soutěže
startovaly tyto hráčky: Gulánová, Holcová, Voždová,
Dvorníková, Houdková, Mrázková, Kovaříková, Šilhárová,
Vlčková, Kocurková, Šebestová, Novosadová, Heglasová, Kolesárová, Tiefenbachová, Pavlíkovská a Muchová.
Do jarní části soutěže nastoupí tým se změnami v sestavě, kdy se uvažuje o dvou
odchodech a o příchodu čtyř
nových hráček. Příprava na jarní
sezonu byla zahájena 3. ledna
2013 v tělocvičně 3. ZŠ v Holešově. Zájemkyně o fotbal jsou
srdečně zvány.
(sb)

Turnaj DFK Holešov se vydařil

Prodejna a půjčovna el. nářadí

Aktivní prožití vánočních svátků si po roční pauze opět zvolily
hráčky Dívčího fotbalového klubu Holešov spolu se svými rodiči,
trenéry a fanoušky. Vánočním turnajem tak zakončily fotbalový
rok 2012. 					
V tělocvičně 3. Základní školy Holešov se o předsilvestrovské
neděli utkaly následující týmy: Sluníčka, Medvídci, Ronaldovi,
Reflexy, Beckham a Berušky, které svedly urputné boje o celkové
vítězství a leckdy potěšily přihlížející diváky i pěkným fotbalovým
kouskem. Symbióza generací rodičů a dětí, spolupráce hráček
a trenérů a hlavně radost z pohybu a fotbalové zábavy - to vše spolu
s přihlížejícími fanoušky vytvořilo skvělou sportovní náladu celého
turnaje. Není důležité, kdo zvítězil - vyhráli všichni ti, kdož zvolili
aktivní prožití celého dopoledne včetně fanoušků, kteří všechny
hráče v jejich úsilí podpořili a za to patří všem přítomným velký dík.
Za výbor Dívčího fotbalového klubu Holešov přeji všem
hráčkám, rodičům, našim příznivcům a všem občanům Holešova
šťastný a krásný rok 2013.
Mgr. Svatava Ságnerová, předsedkyně DFK Holešov

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.

Šachisté bojují o čelo tabulky
Šachisté SK EMKaD
Holešov jsou v polovině sezóny
na čtvrtém, respektive třetím
místě tabulky. Družstvo „A“ bojuje v regionálním přeboru a po
podzimní části je pouze bod
za vedoucím týmem soutěže.
Nejvíce bodů pro družstvo vybojoval Petr Ploch. Ve čtyřech
zápasech získal 3,5 bodu.
Družstvo „B“ je v regionální
soutěži na třetím místě se stejným počtem bodů jako vedoucí
tým soutěže. Za prvním a druhým celkem zaostává pouze
o rozdíl skóre. Pochvalu si zaslouží Jiří Košata, který vybojoval plný počet bodů - 4 body ze
čtyř zápasů. Do sestavy týmu
jsou pravidelně nasazováni mladí nadějní šachisté, kteří zde
sbírají zkušenosti pro další výkonnostní růst.
Oddíl současně reprezentují šachisté v okresní žákovské

lize. Zde si zatím nejlépe vedou
Patricie Růžičková, která je za
mladší žákyně na čtvrtém místě, a Tomáš Vrbovský za starší
žáky je na desátém místě.
Šachový oddíl SK EMKaD
Holešov se schází v prosto
rách jídelny zdravé výživy
(vegetariánská jídelna) v Ma
sarykově ulici. Tréninky se konají
každý pátek v odpoledních hodinách. Od 14 hodin hrají děti,
od 16 hodin pak dospělí.Naším
cílem je další šachový rozvoj,
případně boj o vyšší šachové
soutěže. K naplnění tohoto cíle
rádi přivítáme do svých řad nové
příznivce šachu, a to jak z řad
dospělých, tak i z řad školní
a předškolní mládeže. Zájemci se mohou přihlásit přímo
v jídelně zdravé výživy v Masarykově ulici nebo na tel.
603 504 261, příp. 739 206 873.
(mk, mt)
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Téměř 40 čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo
Holešovsko č. 22/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Hřeším,
hřešíš, hřeší“ (E. Jilín - V. Hála/J. Štaidl), kterou v komedii Světáci
režiséra Zdeňka Podskalského zpívají herečky Iva Janžurová,
Jiřina Bohdalová a Jiřina Jirásková. První vylosovanou výherkyní
je Aneta Riegerová z Holešova, druhým šťastným výhercem je Ladislav
Drábek z Holešova - oba si pochutnají v restauraci Kanada Holešov.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Jitce Konečné z Holešova a Tomáši Dvořákovi z HoIva Janžurová, Jiřina
lešova. Všem šťastným výhercům
Bohdalová
a Jiřina Jirásková
redakce srdečně gratuluje!
ve filmu Světáci.
A teď už pokračujeme v nové
hádance. Uhádnete z úryvku textu, jak se písnička jmenuje, kdo ji
zpívá a ve které televizní pohádce zaznívá?
„…Po drahých kobercích chodit ve špercích, to mi zkrátka
sluší, hosty přijímám, jen se zajímám, copak ušít si dám…“
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.

Děkujeme

Jménem všech ptáků a zvěře žijících v lokalitě pod Želkovem
a samozřejmě jménem svým bych chtěl poděkovat neznámým
dobrodincům, kteří připravili u mého krmelce skvělou vánoční
nadílku. Při své pravidelné štědrovečerní obchůzce a doplňování krmelců jsem byl překvapený, nadšený. Že by se ve světě
opravdu něco změnilo?
Text a foto Zdeněk Hlaváč
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Akce na nejbližších 14 dnů
• Pátek 11. 1. Sedmikvítek, republikové finále literární a výtvarné
soutěže - TYMY, od 18 hod.
• Sobota 12. 1. Slavnostní novoroční koncert města s číší,
hraje Holešovský komorní orchestr - velký sál zámku, od 19 hod.
• Sobota 19. 1. V. Reprezentační ples města Holešova - zámek, od 19 hod.
• Úterý 22. 1. 4. Varhanní koncert Luďka Šuranského - Kostel
Nanebevzetí Panny Marie, od 18 hod.
• Pátek 25. 1. Ples Gymnázia L. Jaroše - zámek od 19.30 hod.
• Pátek 25. 1. Ples TYMY, k tanci hraje Retrospekt - společenská hala TYMY, od 20 hod.
• Sobota 26. 1. Tradiční Farní ples
- zámek Holešov, od 19.30 hod.
• Sobota 26. 1. Hasičský ples - hasičský dům, od 19.30 hod.
• Neděle 27. 1. Sněhový příběh, pohádka Divadélka Hvízd TYMY, od 15 hod.
• Úterý 29. 1. S chirurgem v Kazachstánu, beseda s lékařem
M. Ondráškem - TYMY, od 17 hod.
RR

Holešovský komorní orchestr.

