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ročník 20, číslo 11

Ustavující schůze
zastupitelstva
Holešov (JZ) – Ustavující schůze Zastupitelstva města Holešova, která se uskutečnila ve velkém
sále zámku v pondělí 3. listopadu, zahájila činnost
zastupitelstva a zformovala nové vedení města.
Na této slavnostní schůzi složili všichni zastupitelé,
zvolení na období 2014 – 2018, slib a dále byly vytvořeny orgány vedení města – zvolen nový starosta,
bylo rozhodnuto o počtu místostarostů, zvoleni noví
místostarostové, rozhodnuto o pořadí místostarostů
při zastupování nepřítomného starosty, bylo rozhodnuto o počtu členů rady města a zvoleni členové
rady města Holešova a nakonec bylo rozhodnuto
o počtu členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.
Pokračování na str. 3 >>>

Pozvánka na adventní kulturní akce

Vánoční koncerty v Holešově

Advent v zámecké kovárně

Václav Hudeček potěšil publikum
Holešov - Posledním a zároveň vrcholným
koncertem hudebního festivalu Musica Holešov
2014 byl koncert špičkového houslového virtuosa
Václav Hudečka za doprovodu komorního orchestru Camareta Moravia, pod vedením jeho umělecké-

ho vedoucího Víta Mužíka. Tento skutečný vrchol
podzimní řady pořadů festivalu se konal ve velkém
sále zámku v podvečer čtvrtku 30. října a byl zároveň také oslavou státního svátku České republiky.
Pokračování na str. 3 >>>

Sportovní reportáže

AKTUÁLNĚ
Zahájení adventu
Sobota 29. listopadu 2014
Vánoční trhy s programem
Náměstí Dr. E. Beneše od 8.00 hodin

Adventní koncert

Holešovského komorního orchestru
a Holešovského chrámového sboru
s žehnáním adventních věnců
Kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov
Začátek v 16.00 hodin

Rozsvícení Vánočního
stromu města Holešova

Náměstí Dr. E. Beneše Holešov
Odpočítávání v 17.30 hodin
Zve město Holešov, MKS Holešov
a farnost se svými partnery

►

Ustavující schůze zastupitelstva města Holešov

Vojska napoleonských dob v Holešově

Svatohubertský den již potřetí
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Holešovsko

Ustavující schůze
zastupitelstva

Václav Hudeček potěšil publikum
v Holešově

>>> Pokračování ze str. 1
Slavnostní, téměř dvouhodinové zasedání
se uskutečnilo za přítomnosti početně zastoupené veřejnosti. Novým starostou města Holešova
byl zvolen Mgr. Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov). Dále byli zvoleni dva místostarostové Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD) a Ing. Radek Doležel (ANO 2011), přičemž prvním zástupcem starosty se stal místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař.
Bylo rozhodnuto o ustanovení sedmičlenné rady
města, přičemž dalšími členy rady (kromě starosty a místostarostů města) se stali PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS), Libor Liška (ČSSD), Mgr. Jiří
Mikulenka (Koalice pro Holešov) a Jiří Konečný
(ANO 2011). Slib složili i další zastupitelé města
Holešova, a to Pavel Svoboda (ODS), Ing. Tomáš
Nedbal (ANO 2011), Ing. Martin Koplík (ANO
2011); Ing. Ludvík Urban (ČSSD), Mgr. Jana
Slovenčíková (Koalice pro Holešov), Bc. Jakub
Šneidr (Koalice pro Holešov), Ing. Pavel Karhan
(KDU-ČSL), MVDr. Zbyněk Miklík (KDU-ČSL),
Ing. František Rafaja (KDU-ČSL), Oldřich Rektořík (KDU-ČSL), Mgr. Svatava Ságnerová (Sdružení nezávislých Holešovska - SNH), MUDr. Lenka
Dúbravčíková (SNH); Ing. Jaromír Tomšů (SNH),
Ludmila Hřeben Štaudnerová (KSČM), Zdeněk
Hlobil (KSČM), MUDr. Ivan Manďák (KSČM).
Více informací o průběhu schůze najdete v listopadovém čísle novin Holešovsko.

>>> Pokračování ze str. 1
V téměř dvouhodinovém programu zazněly skladby G. Holsta, J. S. Bacha a opravdovým
skvostem bylo provedení skladeb hudebního cyklu Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho
hry spojují technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí,
kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu
věku. Jeho nahrávka Vivaldiho le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992
stále nejúspěšnější produkcí v České republice
a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku, podobně jako za další svoje
nahrávky. Jeho jméno je známo po celém
světě. Zasloužené ovace publika byly tak
velké, že Mistr zahrál dva přídavky, ale již
předem upozornil na to, že po skladbách
Vivaldiho, které zazněly, uši posluchačů
nic nepotěší více. Poté zahrál skladbu od
Paganiniho. A protože ho reakce publika
přesvědčily o tom, že měl pravdu, přidal
ještě znovu úvodní skladbu ze zimní části
symfonie. Velmi neobvyklým a o to milejším překvapením byl jeho pozdrav publiku
a představitelům města i s kapkou žertovného podtextu: „Jsem s vámi, Holešováky,
v podstatě jedna velká rodina, protože já

pocházím z Holešovic. Nevím, jak to zdejší pořadatelé dokázali, ale hrál jsem zde velmi vděčnému
a milému publiku. Vyjadřuji svůj obdiv také nad
tím, co vedení vašeho města dokázalo při rekonstrukci zámku. Koncertoval jsem v Holešově před
několika lety a nyní vidím, že ze zdejšího zámku se
jistě za velkého úsilí podařilo vybudovat úžasné zařízení poskytující zázemí pro kulturní a společenský
život. Cítím se tu mezi vámi opravdu moc dobře.“
Poté se ještě pozdravil s představiteli radnice a při
autogramiádě s každým ochotně promluvil. Pro
velký úspěch se na jeho vystoupení v Holešově
můžeme těšit i v následujícím roce.
Jana Zapletalová

Aktuální priority - sestavení důležitých orgánů
města a rozpočtu pro rok 2015
Vážení spoluobčané,
zvolením nového vedení města Holešova na
ustavujícím veřejném jednání Zastupitelstva města vstupuje Holešov do další etapy své novodobé
historie. Nyní je předčasné se rozepisovat, co město čeká v následujících letech, ale nyní alespoň je
třeba říci, co probíhá a co nás čeká v nejbližším
období. Zastupitelstvo města zasedne letos ještě
dvakrát. Na nejbližším jednání 24. listustopadu
projedná úpravu rozpočtu podle posledních potřeb
a co je důležité pro rozvoj a komunikaci ve městě
je to, že se zvolí členové a předsedové finančního
a kontrolního výboru a zřejmě zastupitelé zvolí
i tzv. strategický výbor. Ten by měl být orgánem,
který bude rozpracovávat dlouhodobější potřeby
města a připravovat materiály pro jednání zastupitelstva v této oblasti. A to jak pro jednání tzv. pracovní i ta veřejná a oficiální. Rada města na své minulé schůzi mj. také schválila komise – jsou stejné
jako v minulém volebním období (komise školská
a drogové problematiky, komise životního prostředí
a dopravy, komise výstavby, komise pro občanské
záležitosti, komise pro neziskový sektor, komise památkové páče a letopisectví, která dostane nově do
názvu kulturu, a komise právní ochrany dětí, ta je
ale zřizována také ze zákona). Podle usnesení rady
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budou mít komise maximálně devět členů a počítá
se, že z každého poslaneckého klubu jednoho. Další
místa by měla být určena odborníkům, popř. podle
potřeby. Komise právní ochrany dětí bude mít pět
členů a komise pro občanské záležitosti jedenáct.
Asi trochu očekávanou informací pro některé
občany je budoucnost Holešovska. Rada města počítá s tím, že redakční rada bude mít sedm členů
– opět podle zastupitelských klubů – a jejími členy
budou i dva pracovníci, kteří mají vydávání na
starosti. Předpokládáme, že členy nebudou starosta
ani místostarostové.
Další otázkou je, co bude s Holešovskem.
Zdali bude vycházet jako čtrnáctideník nebo jako
nadále měsíčník. A podobnou otázkou je, zdali
toto městské periodikum distribuovat do schránek
občanům, nebo nějakým způsob se vrátit k proději
a distribuci přes prodejní místa. Přitom cena novin
by neměla hrát roli.
Kromě těchto koncepčních věcí je nyní třeba
co nejrychleji dokončit probíhající investiční akce
– především ulici Sušilovu a přilehlé lokality. Je
třeba stanovit režim provozu parkoviště za kinem,
které je již často zcela zaplněno, a pokračovat v započatých připravovaných investicích – revitalizace
zámeckého parku (alejí) a jeho mlatových cest, osazení zelení obchvatu města, zateplení 3. Základní

školy, dokončit opravu a „humanizaci“ Centra pro
seniory a uzavřít zbývající menší investice.
Další zastupitelstvo města, které proběhne
22. prosince opět v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu, by mělo především schválit
rozpočet pro příští rok. Mělo by se jednat o zcela
základní dokument, podle kterého bude město
a úřad schopno zahájit svou práci počátkem
příštího roku s tím, že další priority a investice
by se začaly sestavovat podle aktuálních potřeb
a také „nabídky“ programů a různých výzev. Jako
jedna oblast se nabízí oprava školních hřišť při
1. a 2. Základní škole, ale i opravy dalších komunikací a chodníků ve městě atd. Samozřejmě bychom
měli pokračovat v získávání finančních prostředků
z probíhajících programů na obnovu památek,
zkvalitňování veřejné správy či bezpečnosti.
V závěru listopadu vstoupíme do adventu,
tedy měsíčního období očekávání a příprav na Vánoce. Kromě každoročního shonu na závěr roku
a dokončení potřebných úkolů doufám, že si najdeme čas i na milá setkání a uklidnění svých myslí
i napětí ve společnosti. Proto Vám, vážení Holešováci, přeji příjemný adventní čas a jen samá pozitivní rozhodnutí. Těším se na spolupráci.
Rudolf Seifert
starosta
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26. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
7. října 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 22. září 2014;
schválila předložený plán inventur na rok 2014;
přerušila projednávání zprávy týkající se výběru společnosti pro zajištění výběrového řízení a administraci
projektu „Moderní efektivní úřad Holešov;
schválila příspěvkovým organizacím 2. Základní škola
Holešov, Centrum pro seniory, příspěvková organizace
změny finančních plánů dle předložených návrhů;
neschválila uzavření smlouvy o výpůjčce elektrocentrály, potřebné při vzniku mimořádné události nebo živelní
pohromy, mezi městem Holešov a obcí Třebětice.
I schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
HLAVA - STAVBY, s. r. o., Hlinsko pod Hostýnem 74,
IČ 26950421, na akci „Parkoviště u MěÚ Holešov v ul.
Smetanovy sady“ dle předloženého a upraveného návr-

hu; II pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavřením
tohoto dodatku;
schválila dohodu o změně obsahu závazku se společností VaK Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, IČ 49451871,
v souvislosti s opravou komunikace v ulici Národních
bojovníků po provedené opravě kanalizace;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na části pozemku p. č. 970 v k. ú. Všetuly pro
společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49, IČ 28085400, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti
se stavbou „Všetuly, Palackého - kabel NN, HAPER“ dle
předloženého návrhu.;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí
rady města za období září/2014;

schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve
výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů, organizace č. 1,
Holešov, Plačkov 607, na uspořádání výstavy drobného
zvířectva, která se konala 4. - 5. 10. 2014, 5.000 Kč Davidu Vykoukalovi, Sdružení přátel umění 2013, na uspořádání vzpomínkového koncertu na Josefa Kenšu, který se
uskutečnil 1. 11. 2014, 10.000 Kč kulturnímu spolku BIG
BAND Holešov na uspořádání koncertu, který se konal
9. 10. 2014 v kině Svět. Finanční částky čerpány z Fondu
kultury, sportu a vzdělávání města Holešova po splnění všech povinností určených Statutem Fondu kultury,
sportu a vzdělávání;
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet zaměstnanců Městského úřadu Holešov na 73, a to s
účinností od 1. 12. 2014.

27. mimořádná schůze Rady města Holešova,
která se konala 29. října, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
7. října 2014;
schválila na základě předložené zprávy hodnoticí komise dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
technologie a související montážní činnosti na digitalizaci městského kamerového a dohlížecího systému města
Holešova – I. etapa“, a to společnost NetRex, s. r. o., se
sídlem U Nikolajky 9, Praha 5, IČ 25288792;
schválila v souladu s vnitřní směrnicí společnost HCM
COMPUTERS, s. r. o., Brno, IČ 25574914, pro zajištění výběrového řízení a administraci projektu „Moderní
efektivní úřad Holešov“;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 970/1, 914/1,
2981, 2982, 3571/1, vše v k. ú. Holešov, pro společnost
RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ
27295567, zastoupená společností RWE Distribuční
služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ 27935311,
v souvislosti se stavbou „STL plynovod a přípojka obytný
soubor Kozrálov, Holešov“ dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 626 v k. ú. Martinice
u Holešova pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o., České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Martinice - příp. NN, Zimáková“ dle
předloženého návrhu;

schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 1923/24, p. č. 1925/82, p. č. 1925/83 a p. č.
1925/85, vše v k. ú. Holešov, pro Zlínský kraj, tř. T. Bati
21, IČ 70891320, v souvislosti se stavbou „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu;
schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“
mezi městem Holešov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, v souvislosti se stavbou „Rychlostní silnice R49 - stavba 4901
Hulín - Fryšták“ na pozemku p. č. 4004/2 v k. ú. Holešov
dle předloženého návrhu;
schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“
mezi městem Holešov a Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, Praha, Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČ 70994234, v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce zabezpečení přejezdu vč. povrchu v km 24,263
trati Valašské Meziříčí – Kojetín“ na pozemcích p. č.
1346/1 a p. č. 3658/3, oba v k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
schválila uzavření darovací smlouvy ze Zlínským krajem
na poskytnutí „Dokumentace pro výběr zhotovitele ORP
Holešov“ pro projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Holešov“ v předloženém znění;
schválila použití finančních prostředků ve výši 68.500
Kč na nákup radiostanice (digitální terminál kompatibilní s EADS TPM700) včetně příslušenství do nové
cisterny CAS z rozpočtu jednotky Sboru dobrovolných

hasičů Holešov.
schválila uzavření „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. D/1566/2014/KH“ ve výši 50.000 Kč
z rozpočtu Zlínského kraje jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Holešov na výdaje spojené s její činností v předloženém znění.
schválila v souladu s vnitřní směrnicí společnost Eurovision, a. s., Brno, Veveří 2581, IČ 27691845, pro zajištění
výběrového řízení na dodavatele prací projektu „Rekonstrukce stromořadí a cest v zámecké zahradě“.
Schválila 1. finanční účast města na projektu „Podpora
iniciativ mládeže ve ZK“ ve výši 50 tis. Kč v rámci rozpočtu na rok 2015; 2. zadání projektových prací - rekonstrukce školních hřišť 1. a 2. základní školy Holešov
v rámci očekávané dotační výzvy pro rok 2015;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši:
5.000 Kč Pionýrské skupině Dr. Mirko Očadlíka Holešov, Pionýr, z. s., IČ 67029698, na uspořádání oblastního
kola „Dětské Porty“ a „Melodie“, které se uskutečnilo
8. 11. 2014; 10.000 Kč občanskému sdružení Holešovští
trubači, Holešov, nám. Svobody 104, IČ 22731342 na
uspořádání mysliveckého „Hubertského dne“, který se
uskutečnil 3. 11. 2014; finanční částky budou čerpány
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova po
splnění všech povinností určených Statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání.
schválila odstranění havárie kanalizační přípojky na
budově polikliniky v Holešově čp. 478 dle předloženého
návrhu.

6. řádné – ustavující zasedání Zastupitelstva města
Holešova, které se konalo 3. listopadu 2014, mimo jiné
určilo ověřovatelkami zápisu Ludmilu Hřeben Štaudnerovou a Mgr. Svatavu Ságnerovou;
schválilo program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného 3. listopadu 2014 dle předloženého návrhu;
schválilo návrhovou komisi ve složení: předseda Libor
Liška a členové MVDr. Zbyněk Miklík a Ing. Martin
Koplík.
I. schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvolení dvou místostarostů; II. určilo, že pro výkon
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funkce starosty a místostarostů města bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn; III. schválilo veřejný způsob volby starosty města, místostarostů a dalších
členů rady města; IV. zvolilo v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/200 Sb., o obcích,
v platném znění, 1. starostou města Mgr. Rudolfa Seiferta;
2. místostarosty města Ing. Radka Doležela a Bc. Jaroslava Chmelaře; V. určilo v souladu s ustanovením § 104
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře k zastupování
starosty města v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti;

I. určilo, že Rada města Holešova bude mít celkem
7 členů; II. zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, členy rady města: PaedDr. Zdeňka Janalíka, Jiřího
Konečného, Libora Lišku, Mgr. Jiřího Mikulenku;
zřídilo v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a 3 a § 84
odst. 2 písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční a kontrolní výbor s tím, že finanční výbor bude mít
7 členů a kontrolní výbor 9 členů.

Holešovsko

Zápis z 6. řádného – ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Holešova, které se konalo 3. listopadu 2014
Místo jednání: velký sál holešovského zámku
Zahájení: 16:00 hodin
Ukončení: 18:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil starosta
města Pavel Svoboda přivítáním přítomných členů zastupitelstva města a občanů. Konstatoval, že je přítomno všech 23 zvolených členů zastupitelstva města, což
je stoprocentní účast a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.
Dále informoval o tom, že registrační úřad v souladu se
zákonem o volbách ověřil u všech platnost jejich volby
a vydal všem zvoleným kandidátům osvědčení o zvolení
členem Zastupitelstva města Holešova. Osvědčení o zvolení podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, bylo členům zastupitelstva města předáno
před zahájením zasedání při prezentaci.
Složení slibu členů zastupitelstva města
Starosta města přečetl text slibu a všichni členové Zastupitelstva města Holešova podle ustanovení § 69 odst.
2 zákona o obcích složili slib zákonem předepsanou formou.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta města navrhl určit jako ověřovatelky zápisu
členky zastupitelstva Ludmilu Hřeben Štaudnerovou
a Mgr. Svatavu Ságnerovou.
Jako zapisovatelku průběhu jednání určil pracovnici
městského úřadu Helenu Jelínkovou.
přijaté usnesení č. 124/2014 - N 1395
Zastupitelstvo města Holešova určilo
ověřovatelkami zápisu Ludmilu Hřeben Štaudnerovou
a Mgr. Svatavu Ságnerovou.
Jako skrutátorky hlasů při veřejném hlasování určil
pracovnice městského úřadu Mgr. Michaelu Miklíkovou
a Ing. Markétu Holíkovou.
2. Schválení programu jednání
Starosta města seznámil přítomné s navrženým programem zasedání a vyzval členy zastupitelstva města a přítomné občany ke sdělení jejich stanoviska.
Ing. František Rafaja podal protinávrh na doplnění programu o zprávu týkající se porušení tiskového zákona
305/2013 Sb. městem Holešovem a zařadit ji jako bod
č. 4 s tím, že ostatní body se posunou. Seznámil přítomné podrobně s návrhem na usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
a) zrušilo „Pravidla pro fungování redakční rady měsíčníku Holešovsko“ schválená dne 4. 11. 2013, odvolalo redakční radu Holešovska a pověřilo starostu města předložením nové koncepce informačního zpravodaje města
Holešova na období let 2014–2018.
b) Do doby schválení koncepce městského informačního
zpravodaje je nutné, aby redakce Holešovska v souladu
s platným tiskovým zákonem poskytla obyvatelům Holešova objektivní a vyvážené informace o dění ve městě
a poskytla přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva města Holešova,
týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Negativně se k protinávrhu vyjádřila z řad občanů paní
Čajková a pan Musil.
Tento protinávrh nebyl hlasováním schválen (4 pro,
16 proti, 3 se zdrželi), proto starosta města přednesl původní návrh na usnesení:
přijaté usnesení č. 125/2014 - N 1385
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
města konaného 3. listopadu 2014 dle předloženého návrhu. Hlasování: 19 pro, 4 proti, 0 se zdržel.
3. Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl, aby předsedou návrhové komise byl Libor Liška a jejími členy MVDr. Zbyněk Miklík
a Ing. Martin Koplík.
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Členové zastupitelstva města ani občané k tomuto návrhu neměli žádné připomínky, proto starosta města přednesl návrh na usnesení:
přijaté usnesení č. 126/2014 - N 1394
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
návrhovou komisi ve složení: předseda Libor Liška
a členové MVDr. Zbyněk Miklík a Ing. Martin Koplík.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
4.Volba starosty města a místostarostů
Starosta města navrhl, aby zastupitelstvo města volilo dva
místostarosty a vyzval členy zastupitelstva města a přítomné občany ke sdělení jejich stanoviska.
Ing. František Rafaja podal protinávrh volit jednoho
místostarostu. Doplňující informace k jeho podpoření
poskytl Ing. Pavel Karhan.
Ludmila Hřeben Štaudnerová návrh volby jednoho místostarosty podpořila.
Protinávrh nebyl hlasováním schválen (10 pro, 13 proti,
0 se zdržel), proto starosta města přednesl původní návrh na usnesení:
přijaté usnesení č. 127/2014 - N 1389
Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvolení
dvou místostarostů.
Hlasování: 13 pro, 10 proti, 0 se zdržel.
Dále starosta města navrhl, aby členové zastupitelstva
města byli pro výkon funkce starosty a místostarostů
města dlouhodobě uvolněni a vyzval členy zastupitelstva
města a přítomné občany ke sdělení jejich stanoviska.
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh, aby jeden místostarosta byl uvolněný a jeden neuvolněný. Tento protinávrh
nebyl hlasováním schválen (7 pro, 15 proti, 1 se zdržel),
proto starosta města přednesl původní návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
II. určilo
že pro výkon funkce starosty a místostarostů města bude
člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: 14 pro, 7 proti, 2 se zdrželi.
Dále starosta města konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, probíhá volba starosty a místostarostů veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo města. Vyzval tedy členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Oldřich Rektořík podal protinávrh, aby se hlasovalo
o volbě starosty města, místostarostů a dalších členů rady
města tajným způsobem.
Proti tajnému způsobu volby vystoupil z řad občanů pan
Musil.
Protinávrh nebyl hlasováním schválen (7 pro, 15 proti,
1 se zdržel), proto starosta města přednesl původní návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
III. schválilo
veřejný způsob volby starosty města, místostarostů
a dalších členů rady města.
Hlasování: 19 pro, 4 proti, 0 se zdržel.
Dále starosta města vyzval členy zastupitelstva města
k podávání návrhů na výkon funkce starosty města.
Mgr. Jiří Mikulenka za Koalici pro Holešov navrhl na
funkci starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta. Navrhovaný
kandidát s nominací souhlasil.
Ing. František Rafaja za KDU-ČSL navrhl na funkci starosty města Ing. Pavla Karhana. Tento návrh podpořil
MVDr. Zbyněk Miklík. Navrhovaný kandidát s nominací souhlasil. Starosta města nechal v souladu s jednacím
řádem nejprve hlasovat o tomto návrhu. Návrh nebyl
schválen (5 pro, 8 proti, 10 se zdrželo), proto starosta
města nechal hlasovat o prvním návrhu:
Zastupitelstvo města Holešova
IV. zvolilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/200 Sb., o obcích, v platném znění,

1. starostou města Mgr. Rudolfa Seiferta.
Hlasování: 13 pro, 5 proti, 5 se zdrželo.
Starosta města Pavel Svoboda poblahopřál novému starostovi ke zvolení do funkce a popřál mu hodně zdaru
v této funkci. Současně mu předal závěsný znak jako
symbol této funkce a úřadu a požádal ho o další vedení
zasedání zastupitelstva města.
Nový starosta města Mgr. Rudolf Seifert vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na obsazení funkce
dvou místostarostů města.
Ing. Ludvík Urban za ČSSD navrhl na funkci místostarosty města Bc. Jaroslava Chmelaře. O tomto návrhu
bylo hlasováno takto: 13 pro, 6 proti, 4 se zdrželi.
Ing. Martin Koplík za hnutí ANO navrhl na funkci místostarosty Ing. Radka Doležela. O tomto návrhu bylo
hlasováno takto: 13 pro, 4 proti, 6 se zdrželo.
Navrhovaní kandidáti s nominací souhlasili, návrhy byly
schváleny, proto starosta města přednesl usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova zvolilo
2. místostarosty města Ing. Radka Doležela a Bc. Jaroslava
Chmelaře.
Starosta města informoval, že dle § 104 zákona o obcích
zastupitelstvo města určuje místostarostu, který v době
nepřítomnosti starosty dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 (nemoc a dovolená) vykonává pravomoci starosty. Navrhl,
aby v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti vykonával
pravomoci starosty města místostarosta Bc. Jaroslav
Chmelař. Navrhovaný kandidát s nominací souhlasil.
K tomuto návrhu členové zastupitelstva města ani občané neměli žádné připomínky, proto přednesl návrh na
usnesení:
V. Zastupitelstvo města Holešova určilo
v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostu
Bc. Jaroslava Chmelaře k zastupování starosty města
v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti.
Hlasování: 14 pro, 4 proti, 5 se zdrželo.
5. Volba dalších členů rady města a určení počtu jejich
členů
Starosta města v souladu se zákonem navrhl, aby Rada
města Holešova měla celkem 7 členů.
Členové zastupitelstva města ani přítomní občané neměli k tomuto návrhu žádné připomínky, proto starosta
města přednesl návrh na usnesení:
přijaté usnesení č. 128/2014 - N 1393
Zastupitelstvo města Holešova
I. určilo
že Rada města Holešova bude mít celkem 7 členů.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 4 se zdrželi.
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarostové města
jsou z titulu své funkce automaticky členy rady města,
zbývá zvolit 4 chybějící členy. Starosta města tedy vyzval
členy zastupitelstva města, aby předkládali své návrhy.
1) Pavel Svoboda za ODS navrhl na funkci člena rady města PaedDr. Zdeňka Janalíka (13 pro, 0 proti, 10 se zdrželo)
2) Ing. Martin Koplík za hnutí ANO navrhl na funkci člena rady města Jiřího Konečného (13 pro, 0 proti,
10 se zdrželo)
3) Ing. Ludvík Urban za ČSSD navrhl na funkci člena
rady města Libora Lišku (13 pro, 0 proti, 10 se zdrželo)
4) Jana Slovenčíková za Koalici pro Holešov navrhla na
funkci člena rady města Mgr. Jiřího Mikulenku (13 pro,
0 proti, 10 se zdrželo)
Navrhovaní kandidáti s nominací souhlasili, návrhy byly
schváleny, proto starosta města přednesl usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova
II. zvolilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, členy rady
města:
- PaedDr. Zdeňka Janalíka
- Jiřího Konečného
- Libora Lišku
- Mgr. Jiřího Mikulenku >>>
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6. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města a určení počtu jejich členů
Starosta města informoval přítomné, že dle zákona
o obcích je povinností zastupitelstva města zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (dle § 117 odst. 3), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy.
Navrhl, aby zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor s tím, že každý z nich bude mít 7 členů,
a vyzval členy zastupitelstva města a přítomné občany ke
sdělení jejich stanoviska.
Starosta města nechal hlasovat o tom, že finanční výbor
bude mít 7 členů. Návrh byl hlasováním schválen (22
pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh na 11
členů kontrolního výboru. Tento protinávrh nebyl hlasováním schválen (10 pro, 4 proti, 9 se zdrželo).
Další její protinávrh zněl, aby kontrolní výbor měl 9 členů.
Tento protinávrh byl schválen (15 pro, 0 proti, 8 se zdrželo).
Ing. Pavel Karhan navrhl zřízení výboru strategického
rozvoje s tím, že bude mít 9 členů: 7 členů ze zastupitelských klubů a dva pracovníky městského úřadu (investiční a finanční odbor) s hlasy poradními.
Reagovala Ludmila Hřeben Štaudnerová s tím, že funkci
výboru strategického rozvoje by měla plnit stavební komise. Reagoval Ing. Pavel Karhan, že by výbor strategického rozvoje města měl řešit finanční otázky a investice
a mělo by se v něm projednávat, jakým směrem by se
město mělo v následujících letech ubírat.

Vyjádřil se starosta města s tím, že navrhuje, aby se zřízení tohoto výboru projednávalo na následujícím listopadovém zasedání zastupitelstva města. Ing. Pavel Karhan
vyjádřil souhlas, ani ostatní členové zastupitelstva města
neměli k tomuto návrhu žádné připomínky.
Po ukončení diskuse a průběžného hlasování starosta
města přednesl přijaté usnesení:
přijaté usnesení č. 129/2014 - N 1396
Zastupitelstvo města Holešova zřídilo
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a 3 a § 84 odst.
2 písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční
a kontrolní výbor s tím, že finanční výbor bude mít 7
členů a kontrolní výbor 9 členů.
III. Diskuse členů zastupitelstva města
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k předložení kandidátů na volbu předsedy a členů finančního
a kontrolního výboru včetně návrhu výboru strategického rozvoje e-mailem do 7. 11. 2014, aby mohly být tyto
záležitosti projednány na příštím listopadovém zasedání
zastupitelstva města.
Ing. Pavel Karhan upozornil na nutnost řešit zmíněnou
problematiku měsíčníku Holešovska. Podpořil ho Ing.
František Rafaja. Kladně se vyjádřil starosta města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová zhodnotila důstojné prostředí konání ustavujícího zastupitelstva města, ale zároveň vyjádřila připomínky k jeho akustice a podala návrh
na konání na městském úřadě nebo v kině Svět.
MVDr. Zbyněk Miklík pozval všechny přítomné na „Hubertský den“, jehož zahájení se uskuteční 9. 11. 2014 před
kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

IV. Diskuse občanů města
Občané města možnosti diskuse nevyužili.
V. Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Návrhová komise sledovala průběh jednání Zastupitelstva města Holešova. Předseda komise Libor Liška konstatoval, že usnesení k jednotlivým bodům programu,
projednávaným na ustavujícím zasedání zastupitelstva
města, byla platně přijata, zapisovatelkou předložený
souhrn usnesení byl ověřen a závěrem přítomné se souhrnem přijatých usnesení seznámil.
VI. Závěr
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval nově
zvolené členy zastupitelstva města, že v případě, že
u některého z nich nastala neslučitelnost funkcí v souladu s § 5 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí, má
možnost, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil
právní úkon směřující k jejímu odstranění. Pokud člen
zastupitelstva města nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání starostovi města doklad o tom, že důvod
neslučitelnosti funkcí pominul, vysloví mu zastupitelstvo
města zánik mandátu.
Závěrem starosta města poděkoval bývalému starostovi
za spolupráci a popřál nově zvoleným místostarostům
města a členům zastupitelstva a rady města hodně úspěchů v jejich funkcích.
Mgr. Rudolf Seifert, starosta města
Ludmila Hřeben Štaudnerová
ověřovatelka zápisu
Mgr. Svatava Ságnerová
ověřovatelka zápisu

Oznámení o projednávání
návrhu zadání Územního
plánu Míškovice
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“)
Oznamuje projednávání návrhu zadání Územního
plánu Míškovice
v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2) stavebního
zákona
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení, tj.
od 27. 10. 2014 do 26. 11. 2014
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, III. NP., dv. č. 315
a na Obecním úřadě Míškovice.
Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
na adrese:
http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana.
Předmětem návrhu zadání je stanovení požadavků na zpracování návrhu územního
plánu, zejména požadavků na rozvoj obce, na plošné a prostorové uspořádání území,
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj hodnot v území a požadavků na veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření a asanace.
V uvedené lhůtě, tj. od 27. 10. 2014 do 26. 11. 2014 včetně, může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou
dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou
požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad pořizovatele
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží. Své připomínky, vyjádření a podněty zasílejte písemnou formou na adresu: Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov.
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Projev starosty města Pavla Svobody při pietním
aktu u příležitosti státního svátku ČR
28. říjen je den, kdy si občané naší země kaž
doročně připomínají vznik samostatného československého státu.
Stalo se tak právě v tento den roku 1918.
Rozpadem Rakousko-Uherska se tehdy po mnoha
staletích otevřela cesta k obnovení české státnosti
a k vytvoření na cizí státní moci nezávislého českého státu. Byla to pro náš národ mimořádná
a zásadní historická událost. Je to historický mezník, který má každý z nás nesmazatelně vryt do
paměti. Jen díky vzniku Československa jsme po
několika staletích přestali být druhořadým národem ve vlastní zemi, jen díky naší státnosti jsme
nyní normálním, vyspělým, sebevědomým evropským národem. Co je však v tuto chvíli nadmíru
důležité připomenout, jsou okolnosti a události,
které vzniku československého státu předcházely
a především osobnosti, bez kterých by k naplnění
tohoto historického procesu zřejmě nedošlo.
Na pozadí konce první světové války a rozpadu rakousko-uherského státu to byl především
mezinárodně uznávaný a respektovaný Tomáš
Garrigue Masaryk, kterému se již v průběhu
roku 1918 díky úspěšným jednáním s americkým

prezidentem Wilsonem a mocnostmi Dohody
podařilo získat mezinárodní uznání pro budoucí československý stát. Dále pak to byli diplomat
Eduard Beneš, generál Milan Rastislav Štefánik,
Karel Kramář a pětice významných politiků, později známá jako tzv. muži října, ve složení Antonín
Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Alois Rašín a Vavro Šrobár, kteří se v tehdejší mimořádně
složité době ujali strategických jednání s rakouskými úřady, mimo jiné v tak důležité záležitosti,
jako bylo převzetí Obilního ústavu v Praze, aby
bylo zabráněno odvozu obilních zásob na frontu.
Mimořádně významnou roli v tehdejším
mezinárodním povědomí o českém a slovenském
národu sehrály i československé legie, které se po
svém vzniku v roce 1914 až do návratu do své nové
vlasti po roce 1918 díky vojenským úspěchům na
frontách 1. světové války a na území Ruska staly
základem pozdější nově budované československé
armády. Hektické události kolem roku 1918, které
daly vzniknout novému svrchovanému československému státu, byly důsledkem a vyvrcholením
několik století trvajících národních emancipačních snah českého národa.
T. G. Masaryk, který byl po
vybojované samostatnosti československého státu zvolen jeho
prvním prezidentem, se stal
symbolem demokratických poměrů a demokratického vývoje
naší země. Tento symbol, neodmyslitelně spojený s osobou
T. G. M. a neodmyslitelně spojený s datem 28. října 1918,
bychom všichni měli ctít a mít
na paměti ne pouze v den oslav
tohoto dne coby státního svátku, ale pokaždé, když rozhodujeme každý sám nebo všichni
společně o důležitých záležitostech, které by v důsledku mohly

ohrozit demokratickou podstatu naší země a tím
pádem i našich osudů. Je velmi důležité, abychom
si v té souvislosti a v kontextu historických zkušeností uvědomili, jak jednoduché je o demokratické hodnoty a s tím související svobodu přijít,
ale jak složité, pracné a mnohdy bolestné je tyto
hodnoty získat zpět.
Připomínejme si 28. říjen roku 1918 s hrdostí a nenechme si tento historický odkaz zastřít krátkodechým politikařením a nedůstojnými
slaboduchými praktikami některých našich
souputníků.
Važme si vydobytých hodnot a braňme je
před neustálými ataky osudu. Stojí to za to…
Pavel Svoboda

Ztráty a nálezy – změna určených míst pro odevzdávání
a evidování ztracených věcí
Vážení občané, o úpravě problematiky ztrát
a nálezů novým občanským zákoníkem platným
od 1. 1. 2014, jste byli informováni Mgr. Michaelou Miklíkovou – právničkou města, cestou únorového čísla „Holešovska“. Vzhledem k tomu, že
praxe u postupu určených míst pro odevzdávání
věcí při ztrátách a nálezech, stanoveného městem
Holešovem na začátku letošního roku poukázala na nedostatky a nejasnosti, bylo rozhodnuto
o změně tohoto postupu určených míst pro odevzdávání a evidování ztracených věcí, kterou níže
uvádím. Pro zopakování uvádíme i informace, se
kterými Vás již seznámila Mgr. Miklíková.
Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě,
tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo
ji ztratil, nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc
vrácena (např. když je ve ztracené peněžence
občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil).
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Nelze-li osobu, která věc ztratila, nebo vlastníka
věci zjistit a nejedná-li se o věc opuštěnou (tj.
v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat
vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc
odložená u kontejnerů na odpad), musí nálezce
bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na
jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena
ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním
prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli
těchto zařízení.
Nález je po jeho odevzdání na obci zaevidován, uschován a vyhlášen obvyklým způsobem
(zpravidla na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových
stránkách obce). Lhůta pro vyzvednutí nálezu se
nyní prodloužila na 3 roky. Po uplynutí této doby
bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil,
o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.
Změna se týká také ztracených zvířat. S novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také

„nález“ a musí být vyhlášen stejným způsobem
jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se
vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení
nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt
nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě,
která provozuje útulek pro zvířata. V tomto případě má vlastník 4 měsíce na to, aby se o své zvíře
přihlásil. Pokud tak neučiní, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.
Pokud nebude s nalezenou věcí zacházeno
postupem výše uvedeným, tedy nebude vrácena
vlastníkovi a ani odevzdána obci, příp. příslušnému provozovateli veřejných zařízení, nejenže
takový nepoctivý nálezce nikdy nemůže nabýt
vlastnické právo k věci, ale zároveň se dopouští i přestupku proti majetku, za něhož lze uložit
pokutu až do výše 15 000 Kč. Pokud by zatajená
věc měla hodnotu vyšší než 5 000 Kč, vystavuje se
dokonce postihu za trestný čin.
>>>
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>>> Pro území města Holešova je určeným
místem pro odevzdávání a evidování ztracených
věcí pracoviště informací na Městském úřadě Holešov, Masarykova 628. Věci zde můžete odevzdat
v úředních hodinách městského úřadu. Nalezené
věci můžete nově v kteroukoliv dobu odevzdat
na služebně Městské policie Holešov (doposud
bylo možno pouze v mimoúřední dobu MěÚ),
která se nachází v prostorách zámku, v přízemí
vlevo, a to pouze strážníkům Městské policie Holešov. Nalezeného ztraceného psa předávejte vždy
přímo strážníkům městské policie. Informace

SDĚLENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
žádáme Vás opětovně, abyste umožnili pracovníkům města, kteří doručují do Vašich
domovních schránek poštu města, přístup do
prostor s poštovními schránkami a řádně si
označili svoje domy čísly popisnými. Pro jejich nepřístupnost a neoznačenost číslem popisným mnohdy naši doručovatelé nemohou
poštu příslušnému adresátovi doručit. Děkujeme Vám za vstřícnost a za pochopení.
-red-

o ztracených a nalezených věcech získáte na pracovišti informací u paní Ireny Hrabalové (tel. číslo: 573 521 222, e-mail: irena.hrabalova@holesov.
cz) nebo na webových stránkách města Holešova
v sekci „ztráty a nálezy“. Informace o ztracených
psech získáte na Městské policii Holešov (tel. č.
573 521 111, 573 521 119, e-mail: mp@holesov.
cz) nebo na webových stránkách MěP http://
mp.holesov.cz/ v sekci „aktuality“, příp. na fb: Záchytné kotce MěP Holešov. UPOZORŇUJEME,
že se jedná o záchytné kotce pro případy nálezů
ztracených - zaběhnutých psů, ne o psí útulek. Při
odevzdávání nálezů Vás všechny prosíme o strpení, protože za účelem řádné evidence je nutno
s nálezcem sepsat protokol o nálezu. Děkujeme.
POBÍHÁ VE VAŠEM OKOLÍ PES
BEZ MAJITELE?
Jste svědky, jak volně pobíhající pes téměř
způsobil dopravní nehodu? Na hřišti, kde si hrají Vaše děti, pobíhá pes bez náhubku a majitel je
v nedohlednu? Kontaktujte Městskou policii Holešov na tel. č. 606 686 395, popř. přímo linku 156.
Můžete také oslovit strážníka, kterého potkáte
na ulici. Na místo bude neprodleně vyslána hlídka MěP Holešov, která psa odchytí a umístí jej
v záchytném kotci MěP Holešov pro nalezené psy.
Mějte prosím na paměti, že v případě naplnění

kapacity budou odchyceni pouze psi, kteří představují bezprostřední ohrožení pro své okolí nebo
jsou zjevně nemocní či zranění. Počet kotců, kterými disponuje MěP Holešov, je kapacitně omezen, nelze ho navyšovat a v kroměřížském útulku,
se kterým má město Holešov uzavřenu smlouvu,
není možno umístit všechny toulavé psy ve městě.
JAK SE DÁLE CHOVAT V TAKOVÉ SITUACI:
• Zachovejte chladnou hlavu, zůstaňte klidně stát.
• Pes je zvědavý, očichá vás a odběhne.
• Nesnažte se utíkat.
• Nedělejte rychlé pohyby, abyste jej nepodráždili. Mohl by pak zaútočit.
• I když se psů nebojíte a tento se zdá milý a neškodný, nepokoušejte se ho pohladit. Nemluvte
na něj ani nekřičte.
• Pokuste se od takového psa pomalu odejít (ale
opravdu pomalu). Nedejte najevo strach. Pes
strach vycítí a právě tehdy může zaútočit.
• Nesnažte se bez svolení majitele hladit ani psy
na vodítku. Pes na vodítku je odvážnější a mohl
by kousnout.
• Neberte psům předměty, se kterými si hrají.
Nevědí, že si chcete hrát taky a mohli by svou
hračku velmi tvrdě bránit.
str. Eduard Dlhopolček, DiS.
pověřen řízením MěP

Revitalizace ulic v Holešově – průběh realizace stavby
Zhotovitel: Strabag a. s, odštěpný závod Brno, oblast východ - Pj Zlín,
Předání staveniště: 10. 7. 2014
Práce probíhají dle schváleného harmonogramu
postupu prací, a to:
1. Ul. Sušilova			
- provedeny nové chodníky od ul. Nerudova po ul.
Školní,
- v celé délce komunikace osazeny nové silniční obruby a provedena oprava stávajících a osazení nových silničních dešťových vpustí,
- provedeno položení kabelového vedení veřejného
osvětlení a osazení sloupů VO.
2. Ul. Školní				
- provedeno parkoviště pro osobní automobily, dokončeno bude po položení asfaltového povrchu páteřní komunikace.
3. Ul. Havlíčkova
- provedeny nové chodníky od ul. Školní po ul. Bartošova,

- probíhá příprava podkladních
vrstev pro položení nového asfaltového povrchu komunikace,
- provedeno položení kabelového
vedení veřejného osvětlení.
4. Ul. Novosady		
- provedeno nové parkoviště naproti obchodu a část nových chodníků od ulice Havlíčkova,
- probíhají práce na ploše před obchodem a u monobloku.
- provedeno položení kabelového
vedení veřejného osvětlení.
5. Ul. Národních bojovníků
- probíhají práce na nových chodnících komunikaci.
Termín dokončení všech prací revitalizace ulic je
stanoven na červen 2015. Ve spolupráci s realizační firmou a za vhodných klimatických podmínek

se budeme snažit o dokončení hlavních stavebních prací do konce tohoto roku. Celková cena
stavby je 28,5 mil. Kč a je spolufinancována z Regionálního operačního programu (ROP) Střední
Morava.

Nové parkoviště ve Smetanových sadech
V těchto dnech bylo dokončeno parkoviště u MěÚ v Holešově v ul. Smetanovy sady. Realizace této stavby stála cca 2,8 mil. Kč, jedná se o 30 parkovacích míst včetně dvou stání pro imobilní, veřejné osvětlení parkoviště,
mobiliář (lavičky a odpadkové koše – objednáno) a propojovací chodník
z ul. Masarykova do ul. Smetanovy sady.
Stavbě předcházela demolice bývalé tělocvičny stolního tenisu a zejména
pak překládka hlavních kabelů E.ON. V následujícím období připraví město
režim parkování tak, aby parkoviště mohlo být využíváno jednak pro návštěvníky MěÚ, ale také pro obslužnost všech okolních provozoven a domů.
Milan Roubalík
odbor investic,
správy nemovitostí a údržby města

8

Holešovsko

Protipovodňová ochrana Dobrotic
Správce vodního toku Rusava, Lesy České
republiky, s. p., v minulých dnech ukončil práce
na opravě koryta toku a úpravě ochranné zídky
na katastrálním území Dobrotice. Oprava probíhala v části vodního toku Rusava před silničním
mostem na Jankovice. Práce spočívaly v odstraně-

ní nánosů z koryta vodního toku, sanaci břehové
nátrže a zvýšení stávající ochranné zídky na levém
břehu toku. Dále byly při opravě odstraněny náletové dřeviny a keře z průtočného profilu, které
snižovaly jeho kapacitu. Kapacita koryta vodního
toku je díky této opravě zvýšena na průtok Q50

Před opravou

Ing. Hana Vedrová
vodoprávní úřad Městského úřadu Holešov

Po opravě

Obnova uličního stromořadí
v ulici Bartošova
Město Holešov bude pokračovat v postupné obnově stromořadí
v ulici Bartošova. Je naplánováno
vykácení zbývajících 27 ks starých
sakur, odfrézování pařezů a výsadba
40 ks nových stromů téhož druhu
s korunou nasazenou ve výšce 2,2 m.
Práce budou zahájeny dle klimatických podmínek, akci bude realizovat
firma ACRIS zahrady s. r. o. ze Zlína.
Žádáme tímto především obyvatele
ulice Bartošova o shovívavost v průběhu prací, které povedou ke zkvalitnění životního prostředí a zachování
charakteru jedné z nejhezčích ulic
v Holešově.
Ing. Pavla Pšejová
referentka OŽP

(tzv. padesátiletá voda). Provedením prací se zlepší odtokové poměry, sníží se riziko vylití vody na
levém břehu toku a tím zaplavení části Dobrotic.

Změny při registraci
vozidel
Chtěli bychom upozornit občany, že
1. 1. 2015 vstoupí v platnost nový zákon
(č. 239/2013 Sb.), který novelizuje stávající
zákona (56/2001 Sb.) týkající se registrace
silničních vozidel.
Tato novelizace celkově změní způsob
přihlašování silničních vozidel, schvalování
technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, ztrátu a odcizení registračních
značek, vyřazení silničních vozidel atd. Dále
zákon upravuje některé lhůty a z jejich nedodržení plynoucí přestupky a správní delikty.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete
obrátit na pracovníky na registračním místě,
najdete je na MěU Holešov, odbor dopravní
a správní, Masarykova 628, Holešov v přízemí, dveře č. 105 a 106 nebo na telefonním
čísle 573 521 301, 573 521 302.
Odbor dopravní a správní

Práce na humanizaci Centra pro seniory v Holešově
pokračují
Město Holešov již informovalo občany o přípravě investiční akce „Humanizace Centra pro seniory v Holešově – 2. etapa“ v letošním roce o celkové
výši investice 30 mil. Kč a za spolufinancování z rozpočtu Regionálního operačního programu EU.
Realizace stavební části akce byla započata v červnu 2014 a konec stavebních prací se předpokládá do května 2015. Práce probíhají za plného provozu
Centra pro seniory, a proto vyžadují velmi náročné organizační zajištění.
Dne 27. 10. 2014 byla dokončena a zkolaudována první dokončená patra
- 8. NP, 7. NP a nová prádelna v 1. PP. Nyní byly započaty stavební práce na
6. NP, 5. NP a 4. NP, kde je prováděno taktéž přebudování původních instalačních jader na nové imobilní koupelny a WC a s tím související kompletní
výměna elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, podhledy, nášlapné vrstvy,
obklady, vstupní dveře s požární odolností do bytových jednotek a podobně.
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VÝROČÍ - PROSINEC 2014
1. 12. 1709

Narozen RICHTER, František Xaver, hudební skladatel, kapelník, hudební teoretik a spoluzakladatel tzv. mannheimské
školy. Narodil se v Holešově. Hudební vzdělání získal ve Vídni,
Itálii, Francii, Holandsku, Anglii. (více Holešovsko 8/2014) –
305. výročí narození

18. 12. 1929 Zemřel JANOCH, Heinrich, klavírista a pedagog. Studoval klavír na vídeňské konzervatoři, roku 1879 byl povolán do vídeňské
dvorní opery, byl profesorem na bývalé vojenské reálce v Hranicích na Moravě a pak v Brně, kde působil jako učitel hry na klavír
a klavírní virtuos (* 3. 1. 1858 v Holešově) – 85. výročí úmrtí

2. 12. 1929

Zemřel ČERVINKA, František, učitel, botanik, národopisný
pracovník, sběratel lidových písní, včelař, florista a malíř rostlin. Působil od roku 1884 jako správce školy v Tučapech a 1888
v Prusinovicích. Spolupracoval s Františkem Bartošem. Sesbíral
130 písní s nápěvy. V Holešově vedl včelařský kroužek (* 26. 6.
1858 v Lošticích) – 85. výročí úmrtí

20. 12. 1829 Narozen GÁBA, František, stenograf, kněz; narodil se v Míškovicích, studoval na gymnáziu v Kroměříži, pracoval v oboru
těsnopisu. Znalec polštiny a ruštiny. Na základě Gabelsbergerových znaků sestavil samostatnou soustavu pro ruštinu a slovanské jazyky, která se však neujala. (+ 7. 11. 1896 ve Skrbeni
u Olomouce) – 185. výročí narození

Beseda důchodců v Dobroticích
Dobrotice - Společenské setkání uspořádali
pro seniory z Dobrotic členové tamního osadního
výboru. Beseda se uskutečnila ve společenském
sále Sádku v sobotu 25. října. Zástupce nejstarší
dobrotické generace přijeli pozdravit i oba místostarostové města Holešova. Povedený a milý byl
i kulturní program, který s dětmi z MŠ Dobrotice
nacvičily jejich učitelky. Své sportovní a taneční umění předvedly tři zástupkyně holešovských
mažoretek z týmu Arabelky. Obě vystoupení byla
odměněna zaslouženým potleskem. Poté již následovalo příjemné občerstvení, neformální beseda
s představiteli radnice a po sklence dobrého vína
došlo i na tanečky při oblíbené dechovce.
JZ

Zasedání Mikroregionu Holešovsko

Holešov - Na svém posledním zasedání ve
„staré sestavě“ se sešli starostové Mikroregionu Holešovsko 30. listopadu v prostorách MěÚ
v Holešově, aby společně uzavřeli a dořešili hospodaření i projekty roku 2014. Další zasedání je
naplánováno na 25. listopadu do Bořenovic, kam
své kolegy pozval starosta obce, protože v ten den
proběhne otevření opravených společenských
prostor v objektu obecního úřadu. Jednání bude
ale především pracovní, protože se asi jedna třetina starostů v obcích obměnila a je třeba navázat
spolupráci a zvolit nové vedení mikroregionu.
Za některé z obcí zasednou tedy k jednacímu
stolu noví starostové, kteří vzešli z komunálních
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voleb pro nadcházející volební období. Čeho se
Mikroregionu Holešovsko podařilo dosáhnout
v uplynulém období a jaké jsou priority pro to
nadcházející, jsme se zeptali starosty města Holešova Rudolfa Seiferta:
„Mikroregion zpracovával některé rozvojové
a koncepční projekty zaměřené na protipovodňovou ochranu obcí, zkvalitnění vyrozumívacího
a varovného systému v obcích, značení cyklotras
i menší projekty umožňující zkvalitňování sběru
odpadů (např. “putující kontejner“) či spolupráce
s firmami, které se odpadovým hospodářstvím zabývají. Pro Holešov a náš region je velmi důležité
zpracování a přijetí projektu na vybudování pře-

kladiště komunálního odpadu v areálu Technických služeb Holešov. Toto překladiště umožňuje
distribuci odpadů na skládky nebo jejich převoz
do spaloven. Ty se nyní stávají velmi významných
konkurentem skládek či jiných možností likvidace odpadů. V oblasti společenské bylo velmi
významným počinem založení pořádání Dožínek Mikroregionu Holešovsko, které nám vždy
na začátku září připomenou význam zemědělství
a sounáležitosti obcí a jejich obyvatel i trochu zábavnou formou. Další drobnější aktivity přispívají
k propojení obcí v oblasti společenské a v dalších
sférách života.“
JZ

Holešovsko

KULTURA
Pozvánka na oslavy adventu
v Holešově - sobota 29. listopadu
• VÁNOČNÍ TRHY
Od 7.00 hod., náměstí Dr. E. Beneše
• KULTURNÍ PROGRAM A ŘEMESLNÉ TRHY
Od 10.00 hod., nádvoří zámku
• ADVENTNÍ KONCERT
Kostel Nanebevzetí P. Marie, začátek v 16.00 hod. Společně vystoupí Holešovský komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Dr. E. Beneše, 17.30 hod. Vystoupí Holešovská muzika, pěvecký
sbor 1. ZŠ Banana Vox

Vernisáž výstavy fotografií Gustáva Hegedüše
a Rudolfa Seiferta
Holešov - V duchu oslav státního svátku
Den vzniku samostatného Československa se ve
čtvrtek 30. října konala vernisáž výstavy fotografií Gustáva Hegedüše (1941) a Rudolfa Seiferta.
První z výše jmenovaných výtvarníků pochází
z partnerského města Turčianské Teplice a v Holešově vystavuje poprvé. Fotografování se věnuje
desítky let a barevná kolekce jeho fotografií, které na holešovském zámku vystavuje, nese název
„Moje živly…“ Soubor živlů zem, voda vzduch a
oheň zobrazuje i s jejich přesahem do duchovní,
etické i citové dimenze a současně vyjadřuje svůj
vnitřní postoj a vztah k nim. Připojuje také svoji
angažovanost k umění, životnímu prostředí, víru
v existenci člověka jako součást vesmíru. Zem
- jako přírodní zážitek, pokojná, bez zobrazení
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člověka, avšak s výraznými stopami jeho záměru
k užitku … Voda - životodárná tekutina s jedinečnou pamětí… Vzduch - ocitá se reálně v symbióze se zemí i vodou nebo se střetává s ohněm ve
svých barvách… Oheň - dárce tepla a světla, vzpínajícího se, plazícího se i jiskřivého pohybu. Má
v sobě pradávnou duchovní, magickou očistnou a
hojivou sílu. Autor záměrně vybírá ze živlů to, co
je dělá výtvarně krásnými a harmonickými. Zajímavostí také je, že pozorovateli by se mohlo zdát,
že jsou jeho fotografie upraveny ve fotoshopu, ale
není tomu tak.
Zatímco kolekce slovenského výtvarníka má
již za sebou čtvrtou reprízu, fotografie Rudolfa
Seiferta jsou jeho premiérou a soubor nazval Zámecké variace. Autor až do současnosti prozatím

prezentoval svoje výtvarné umění na výstavách
holešovských výtvarníků Letní iluze. A podobně
jako na svých obrazech zachycuje i na fotografiích
různé výjevy z Holešova, jeho zajímavá a tajuplná
zákoutí, především z okolí zámku i jeho interiéru.
Fotografie Rudolfa Seiferta jsou více popisnější
nežli Hegedüšovy abstraktní výjevy a vyjadřují tak
jeho citlivý vztah k Holešovu a především k jeho
kulturnímu dědictví a památkám.
Velmi přátelská a milá byla také návštěva
primátora Turčianských Teplic Michala Siguta,
který do Holešova přijel společně s Gustávem Hegedüšem, aby oba vystavující podpořil. Výstavu
mohou zájemci navštívit do konce měsíce března
2015.
Jana Zapletalová
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Vojska napoleonských dob v Holešově
Holešov - Během posledních několika let
se již stala nejen v Holešově tradicí setkání vojsk
napoleonských dob. Letošní setkání příslušníků
těchto historických jednotek věnujících se napoleonským válkám se uskutečnilo v sobotu 25. října
v prostorách Amerického parku a jeho společnými pořadateli byly město Holešov, MKS Holešov

a především Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem. Právě ve
zdejším parku jsou pochovány oběti velké bitvy u
Slavkova (1805), neboť v Holešově, podobně jako
v jiných okolních městech, byl pro zraněné vojáky rakouské a ruské armády zřízen na náměstí Sv.
Anny lazaret. Velká část z nich i řada místních občanů podlehla tehdy epidemii
břišního tyfu, která v tomto
lazaretu počátkem roku 1806
propukla. Na památku tragické události a všech těchto obětí
stojí v místech jejich pohřebiště v Americkém parku Mohyla
míru, která byla nedávno zrestaurována.
V den setkání ožil park
uniformami francouzských a
rakouských vojáků, na programu byla ukázka ležení i táborového života. Nejzajímavější
částí odpoledního programu
byla ale bitva pěchoty a „střet
hlídek“. Zabojovat si přišli také

tři udatní valašští portáši, které můžeme znovu
potkat na 2. svátek vánoční na sv. Hostýně. Bitva
skončila na jedné z vyvýšenin, kde měl francouzský pluk umístěno dělo, které také umožnilo jeho
převahu a díky němuž v boji zvítězil. Velmi zajímavé, ale pro hlavní aktéry také namáhavé bylo
přemístění děla zpět z kopce dolů. Podílela se na
něm více než desítka mužů. „Je to podívaná a zážitek nejen pro diváky, ale i pro nás jsou vzájemná
setkání velkým odreagováním od všedních starostí
a relaxem. Vypneme mobily, vyrábíme munici a
zabojujeme si,“ řekl nám generál francouzského
pluku. Následoval pochod vojska Masarykovou
ulicí na náměstí, kde všem účastníkům programu
poděkoval za město Holešov místostarosta Rudolf
Seifert a krátce připomenul historii bitvy u Slavkova a její spojitost s Holešovem. Po ukázce střelby z historických zbraní a salvě z děla se průvod,
tentokrát již se zapálenými loučemi, vydal zpět
do Amerického parku, kde byl program ukončen
pietním aktem u pomníku padlých. Vojenské vystoupení v Holešově bylo pro diváky jistě velkým
nevšedním zážitkem.
JZ

Zámek ožil pohádkovými
postavičkami
V pátek 31. října byla na zámku v Holešově ukončena sezóna již tradiční
noční prohlídkou, tentokrát na téma Popletené pohádky. Malí i velcí návštěvníci se v potemnělých zámeckých komnatách setkali s řadou pohádkových
postav, ovšem trošku jinak než je znali dosud. Krteček je uvítal v rybníčku,
princezna Lada neměla na čele zlatou hvězdu, ale bramboru a Rumcajs s Mankou houpali v kolíbce místo synka Cipíska dceru Máničku.
Za odhalení všech chyb a správné vyluštění křížovky si návštěvníci zámku,
kterých se letos sešlo přes 700, odnesli sladkou odměnu. Na tvorbě kulis i živých
obrazů se podíleli zaměstnanci Městského kulturního střediska Holešov, kteří
tyto noční prohlídky k zahájení i ukončení zámecké sezóny pořádají pravidelně.
Hana Zaoralová

Slavnost broučků rozzářila večerní Holešov
Poslední říjnový podvečer měli v Holešově
napilno všichni broučci, berušky a ostatní hmyzí
žoužel při Slavnosti broučků, kterou již podvanácté organizovalo SVČ TyMy. Svícení, dovádění a bzučení se ten páteční den meze nekladly.

12

Hlavní sletoviště broučků a jejich družiny bylo na
náměstí E. Beneše. Těch malých se sešlo přes čtyři
stovky a spočítat doprovod si nikdo z organizátorů netroufl. Každopádně dav to byl veliký a hojná
účast potěšila.
Letos děti opět oblékly
spoustu hezkých a inspirativních kostýmů a o vlastnoručně
vyrobené lampióny rovněž nebyla nouze. Fantazii při jejich
zhotovení tvůrci meze nekladli. Byly tam takové, co voněly
po bylinkách nebo byly ozdobené podzimními přírodninami, jiný pro změnu vypadal
jako tanečnice HULA HULA,
byl tam i hasičský lampión a k
dovršení dokonalosti někteří
broučci přišli s lucerničkami hrajícími všemi barvami.
Všem přítomným byla na krk
pověšena „broučínková“ medaile. A ti, co přišli tematicky

oděni nebo měli originální ručně vyrobený lampión, obdrželi jako bonus ještě diplom. Vrcholem
pochodu broučků byl úchvatný ohňostroj v zámecké zahradě, na který navazovala noční prohlídka zámku s popletenými pohádkami. Poděkování si za spolupráci zaslouží malí hasiči a jejich
vedoucí ze SDH, městská policie, Zdeněk Hlobil,
Rudolf Seifert, Hanka Stehlíková, Šárka Topičová,
členové PDM, pracovníci MKS a všichni ostatní
pomocníci, kteří se na této celoměstské akci podíleli.
Barbora Winklerová
Foto Jana Zapletalová

HLEDÁM KE KOUPI
byt 2-3+1 nebo dům v Holešově
a nejbližším okolí.

Tel.: 722 126 474

Holešovsko

Program akcí MKS Holešov listopad - prosinec
KONCERTY

CHANTAL POULLAIN A SKUPINA
CHANSONS
Čtvrtek 20. listopadu, 19.00 hod., kino Svět Holešov, 230 Kč
Adventní koncert
Sobota 29. listopadu, 16.00 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie. Holešovský komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor
Bluesový podzimek II. – Philip SAYCE (Anglie),
Jan Spálený a ASPH, Good Old Trails
Pátek 5. prosince, 19.30 hod., zámek Holešov, New
Drive Club; vstupné: předprodej 150 Kč, na místě
220 Kč
BIG BAND Holešov Josefa Hájka
Pondělí 15. prosince, 19.00 hod., kino Svět; vánočně laděný koncert se vzpomínkou na Glenna
Millera. Spoluúčinkující: Young Moravia Jazzband
Zlín a Dětský sbor ze ZUŠ Holešov. Cena: 120,- Kč
Vánoční koncert Holešovského dětského sboru
Moravské děti a jejich hostů
Pátek 26. prosince, 17.00 hod., kostel Nanebevzetí
P. Marie, Holešov; účinkují – Moravské děti Holešov a DPS Plamínek 3. ZŠ v Holešově

AKCE

Výstava Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta
– Nekšové na východní Moravě
Výstava potrvá do 15. prosince - Městská knihovna Holešov
Divotvorný hrnec
Čtvrtek 13. prosince, 19,00 hod., zámek Holešov;
muzikál – v české úpravě Jana Wericha a Jiřího
Voskovce v podání Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž; vstupné: 100 Kč
Holešovění 2014 - festival porozumění
Pátek 28. listopadu, zámek Holešov
17.00 Vernisáž výstavy výtvarníků - Milana Valenty a Jiřího Válka, sály zámku
18.00 Talk show osobností – přátelské posezení
s hercem Mario Kubecem, s předním českým dramaterapeutem Milanem Valentou a s finalistkou
České Miss Šárkou Frýbortovou. Hudební doprovod Venika Hartlyn. /sala terrena; vstupné 40 Kč/
Sobota 29. listopadu
14.00 Slavnostní zahájení festivalu; zámek Holešov - velký sál
14.15 Muzikoterapeutické bubnování – vystoupení holešovských dětí a muzikoterapeutů. Řídí
Lubomír Holzer. /velký sál/
15.00 Slovanské muzikoterapeutické písně – Bubenicko–rytmický koncert, etnoworld music
a lidové nástroje z celého světa. /velký sál/
16.30 Klauniáda – vystoupení studentů dramaterapie Univerzity Palackého v Olomouci aneb
Představení pro celou rodinu. Skvělé představení
pro děti a dospělé. /velký sál/
18.00 Komponovaný pořad básní a hudby – autorské čtení básníků Rudy Bufalo Berana, Pavla Svobody a Milana Valenty. Hudební doprovod zajistí
folkrocková skupina Střemkoš. /sala terrena/
19.00 Punk–rockový večer – známá holešovská
skupina Los Perdidos, Chiapaspunk a rocková legenda Deep Purple Revival ze Zlína. /New Drive
Club/. Vstupné 70 Kč
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Vánoční trhy
Sobota 29. listopadu, od 7.00 hod. – náměstí Dr. E. Beneše
Tradiční vánoční trhy s kulturním programem od 10.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
Sobota 29. listopadu, 17.30 hod. – náměstí Dr. E. Beneše - vystoupí Holešovská muzika, pěvecký sbor 1. ZŠ Banana
Vox
Vystoupení skupiny Screamers
„TYJÁTR“
Pátek 12. prosince, kino Svět Holešov,
19.00 hod., vstupné: 250,- Kč; Tyjátr - to
je velká iluze! V novém představení skupiny Screamers vás čeká velká exkurze
divadelním světem. Šminky, velkolepé
kostýmy, záplava flitrů a peří, primabaleríny i šmíra. Prozkoumejte s Láďou,
Paulou, Lili, Valerií, Sašou a Nadjou
divadlo od sklepa až po půdu! Ti odvážnější se projdou po prknech, jež znamenají svět! Odhalte skrytá zákoutí
a netušené rozměry skvělé show!
Taneční ples I.
Pátek 12. prosince, 19.30 hod., zámek Holešov;
k tanci i poslechu hraje hudební skupina Quatro
Zlín
Taneční ples II.
Sobota 13. prosince, 19.30 hod., zámek Holešov;
k tanci i poslechu hraje hudební skupina Quatro
Zlín

VÝSTAVY
Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta – Nekšové na východní Moravě
Do 15. prosince, studovna Městské knihovny
Holešov; výstava k 400 letům od úmrtí Lukrécie
Nekšové z Landeka a 380 let od násilné smrti Albrechta z Valdštejna. Smrtí Lukrécie (23. března
1614) vyhasl rod Nekšů z Landeka. Jeho představitelé svou náboženskou tolerancí, hospodářskými schopnostmi a příkladným vztahem k poddaným psali téměř 70 let historie celé východní
Moravy. Byli majiteli panství Lukov, Vsetín a Rymice. Je paradoxem, že jen díky sňatku Lukrécie
s Albrechtem z Valdštejna se jim dostalo pozornosti historiků. Výstavu připravily Spolek přátel
hradu Lukova a sdružení Communitas Auxilium. Výstava bude otevřena v rámci běžné otevírací doby Oddělení pro dospělé čtenáře Městské
knihovny. Vstup volný;
INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Do 28. února 2015,
Městská knihovna Holešov - výstava fotografií; tři fotografové, tři
pohledy, jedna výstava;
vystavují Michaela Doleželová, Monika Jeglíková, Milan Caha; vstup
zdarma

PŘEDNÁŠKY
Historické mapy Holešova a Holešovska

Čtvrtek 27. listopadu, 17.00 hod., studovna Městské knihovny Holešov; přednáška Ing. Františka
Dvorníka, bývalého ředitele Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, katastrálního pracoviště Holešov
o nejstarších mapových dílech zachycujících naše
město a region. Pořádá Vlastivědný kroužek Holešov a MKS Holešov – Městská knihovna a Městské
muzeum
ADVENT U ZAHRÁDKÁŘŮ
Úterý 25. listopadu, 17.00 hod., Dům zahrádkářů;
pro zájemce o vytvoření adventních vazeb; přineste si s sebou: základ na vazbu (věneček, misku, tácek), vázací drátek, 4. svíčky, podložky pod svíčky
- (bodla) a vámi vybrané přízdoby - stuhy, sušené
plátky jablek, citronů či pomerančů, ořechy, šišky
a cokoliv z přírodních materiálů
BESEDA SE ZAHRÁDKÁŘI
Úterý 25. listopadu, 17.00 hod., Dům zahrádkářů
- malá klubovna

KINO

Tři bratři
Čtvrtek 18. prosince, 17.00 hod., zámek Holešov
– New Drive Club; nová filmová pohádka - film
spojuje příběh klasických pohádek Budulínek,
Karkulka, O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka; příběh tří bratrů všechny tyto pohádky ve
filmu propojuje

Blahopřání

Přestože jsi zase o rok starší
a Tvé tělo už je ochablejší,
přejeme Ti hodně síly, radosti.
Láska ať Tě provází na každém kroku,
vždyť Ti bude jen 104 roků.
21. 11. 2014 oslaví významné životní jubileum
paní Marie Mičková z Holešova.
Vše nejlepší přeje celá rodina.
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Holešovský dětský sbor Moravské děti vás zve
na adventní a vánoční koncerty
Benefiční koncert
Martin Chodúr s kapelou, gospelovým sborem
a Holešovským dětským sborem Moravské děti,
čtvrtek 20. listopadu 2014 v 19 hodin, Velké kino
Zlín. (Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na podporu činnosti střediska rané péče Educo Zlín, z. s.). Předprodej vstupenek - Velké kino
Zlín. Pro zájemce z Holešova – vstupenky - tel.:
777 850 688 – J. Slovenčíková (cena 150,- Kč)
Koncert pro děti - Ostrov snů
Neděle 7. 12. 2014 v 15,30 hod. Kongresové centrum Zlín. Program: W. A. MOZART, G. VERDI,

B. SMETANA, G. E. GRIEG, N. RIMSKIJ-KORSAKOV, S. PROKOFJEV, R. BINGE, G. FERRIO
SRI CHINMOY; MARKÉTA BÖHMOVÁ soprán,
MARTIN ŠUJAN bas, JANA HOLÁSKOVÁ flétna, MORAVSKÉ DĚTI - HOLEŠOVSKÝ DĚTSKÝ
SBOR - sbormistr: LENKA POLÁŠKOVÁ; Filharmonie Bohuslava Martinů - dirigent a moderátor:
MILOŠ MACHEK. Vydejme se společně na Ostrov snů, kde se Vám splní každé přání. Malý Lukáš
se tam dostává pomocí kouzelné počítačové hry.
A za chvíli si tajů krásné přírody, báječné hudby
a samých napínavých dobrodružství užívá společně se svou sestrou i plyšovým kamarádem. Asi se

budete chtít také přidat, protože celá filharmonie s
panem dirigentem Milošem Machkem se již dávno
rozhodla, že si tuto příležitost ujít nenechá!
Adventní koncert Holešovského dětského sboru
Moravské děti
neděle 21. 12., 17 hodin, sokolovna Pravčice.
Vánoční koncert Holešovského dětského sboru
Moravské děti a jejich hostů
pátek 26. 12., v 17 hod., kostel Nanebevzetí P.
Marie Holešov; účinkují: Moravské děti a DPS
Plamínek.

Pozvánka na novoroční akce města Holešova
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás pozvat na
následující akce města Holešova v lednu 2015:
Novoroční ohňostroj
Holešov je jedno z mála moravských měst, ve kterém přetrvala každoroční tradice novoročního
ohňostroje. Letošní ohňostroj se bude konat ve
čtvrtek 1. ledna od 17.00 hodin v zámecké zahradě v Holešově.

ročně koná slavnostní Novoroční koncert města
Holešova. V roce 2015 se tento koncert uskuteční
v neděli 11. ledna od 17.00 hodin ve velkém sále
zámku v Holešově, hrát bude Holešovský komorní orchestr Ivo Kurečky s hosty. Po skončení koncertu zve jeho návštěvníky na novoroční číši vína
starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Cena vstupenky 100,- Kč.

Novoroční koncert města Holešova
Od otevření zrekonstruované části holešovského
zámku v roce 2009 se první víkend v lednu každo-

6. Reprezentační ples města Holešova
Tradiční ples města Holešova se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015 od 19.30 hodin ve všech prosto-
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rách holešovského zámku. Hlavním hostem večera
bude zpěvák Janek Ledecký se svou skupinou, hrát
bude Show band Pavla Březiny ve velkém sále zámku, cimbálová muzika a diskotéka. Předtančení zajistí taneční škola DANZA z Brna, součástí plesu
bude ochutnávka špičkových vín a velmi bohatá
tombola. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v přízemí zámku, cena vstupenek
500,- Kč do velkého sálu a 350,- Kč do malých sálů.
V ceně vstupenky jsou kupony na ochutnávku vín,
láhev vína pro dvě osoby, lahev vody a poukázka
na částečnou úhradu večeře v Zámecké restauraci.

Holešovsko

Společenská kronika
Sňatky

Emma Gregušová - Holešov, č. Tučapy
Michael Polášek - Holešov
Damián Sousedík - Holešov
Matyáš Byja - Holešov
Adriana Beáta Daňková - Holešov

Lada Chudárková - Horní Lapač
Libor Štěpaník- Ludslavice

Ludmila Půčková - Holešov
Marie Šebestová - Holešov
Antonín Šelešovský - Holešov
Lubomír Otta - Holešov
Marta Vymětalová - Holešov
Zdeněk Kabelík - Holešov
Věra Čuříková - Holešov, č. Količín
František Průša - Holešov
Jindřiška Zaoralová - Holešov
František Vaculík - Holešov
Oldřich Petr - Holešov
Věra Vaculíková - Holešov
Ludmila Klabalová - Holešov
Jindřiška Kabelíková - Holešov
Karel Lešingr - Holešov
Jiří Janoštík - Holešov
Bohuslav Sedláček - Holešov, č. Žopy
Zdenka Řezáčová - Holešov

Jubilanti

Narození

Roman Doležel - Holešov, č. Količín
Leopold Michlíček - Holešov
Alena Lokajová - Holešov
Stanislav Mrkvan - Holešov
Ladislav Fuksa - Holešov, č. Količín
Robert Štokman - Holešov
Vlasta Trnčáková - Holešov
Bedřich Tománek - Holešov
Tomáš Netopil - Holešov
Jarmila Procházková - Holešov

Kateřina Dudová - Holešov
David Mirynský - Holešov
Monika Janalíková - Zlín
Aurel Babic - Zlín
Martina Sedláčková - Zlín
Tomáš Hynčica - Zlín
Kateřina Manová - Otrokovice
Petr Stoklasa - Prusinovice
Daniela Mrázková - Prusinovice
Jan Talach - Bystřice pod Hostýnem

listopad 2014
Marie Mičková - Holešov
Ludmila Jedličková - Holešov
Marie Hublíková - Holešov
Kristina Odstrčilíková - Holešov, č. Žopy
Miroslava Strnadová - Holešov
Vlasta Blahová - Holešov
Marie Barotová - Holešov
Josef Mrázek - Holešov

Tereza Konečná - Holešov
Vojtěch Duda - Holešov
Marie Nábělková - Holešov
Tereza Michalcová - Holešov
Ondřej Šikula - Holešov
Viktor Hlavica - Holešov
Amálie Cahová - Holešov
Ludmila Ležáková - Holešov
Eliška Ležáková - Holešov

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO
ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ
ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, TEL. 573 521 355.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí

- JM -

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na listopad
Beletrie
BENDA, René – Moje studená válka: Autentický
a drsný příběh obyčejného kluka z Československa 80. let minulého století.
CIMICKÝ, Jan – Dvířka do neznáma: Román
o tom, jak si lidé plní své tajné sny.
DAVOUZE, Marta – Zrcadlení: Soubor článků, fejetonů a esejů, které autorka psala a vydávala v uplynulých 25 letech v různých českých periodikách.
FIORATO, Marina – Dcera Sieny: Napínavý historický příběh, v němž se prolínají prvky milostné
romance s mysteriózním spiknutím.
KESSLER, Leo – Poslední boj: Zbytky úderného
praporu SS Wotan se vrací zpět do upadající Říše.
Válka však pro ně ani zdaleka nekončí...
PEETZ, Monika – Úterní ženy mezi bylinami

PODĚKOVÁNÍ
14. listopadu 2014 tomu bylo 50 let, co si
své „ANO“ řekli manželé Eliška a Jaroslav Otáhalovi. Chtěla bych jim jménem
svým i jménem mých sourozenců a vnoučat a pravnoučat poděkovat za všechno,
co pro nás v životě udělali a stále dělají.
Zároveň jim popřát do dalších společných
let spoustu zdraví, štěstí, pohody, vzájemné lásky, úcty a porozumění. To vše jim
přeje dcera Monika a Petra, syn Jaroslav,
vnoučata Terezka, Denisa, Patrik, Petr,
Ondřej, Zuzka, Radim a pravnoučci Lukášek a Šimon. Mami, tati, babičko, dědo,
děkujeme...

Listopad 2014

a řepou: Třetí kniha o pěti nerozlučných kamarádkách.
POLLOCK, D. R. - Ďábel: Výjimečná krimi.
SÁNCHEZ, Clara – Co skrývá tvé jméno: Detektivní román, který se stal španělským bestsellerem.
VONDRUŠKA, Vlastimil – Husitská epopej: První díl nové historické ságy.

Naučná literatura
BAXTER, Ian – Esesáci z Treblinky: Mrazivé portréty mužů odpovědných za řízení továrny na smrt.
DOVCOVÁ, Jaroslava – Praktická kniha pletení:
Publikace je určena pro úplné začátečníky, ale
i pro odvážnější a zkušené milovníky ručních prací.
HAYWOOD, Anthony – Rakousko: Turistický
průvodce z řady Lonely Planet.
HOLZER, Jan – Demokratizace a lidská práva:
Monografie analyzuje význam a důsledky proměn
demokratizace a lidských práv s přihlédnutím
a důrazem na realitu střední Evropy.
TO nejlepší z pošli recept!: Lahůdky z kuchyně
čtenářů nejprodávanějšího časopisu o jídle.
VACKOVÁ, M.; VACEK, J. – Ostrovy našich snů:
V pořadí již pátý cestopis manželské dvojice vás
zavede na exotická místa Karibiku, Pacifiku, Indického oceánu, Polynésie, Oceánie a také ledového kontinentu Antarktidy.

Knihy pro dětské čtenáře
BRUNEAU, Clotilde – Malý princ a Gargandova
planeta: Na této zajímavé planetě jednou za 122
dní rozdává Gargand dětem i dospělým zvláštní
semínka...
DAVIS, Jim – Garfield je výlupek: 43. pokračování
komiksových příběhů o známém kocourovi.

DYBALLA, Uschi – Prima máma, prima syn: Tato
knížka nabízí zajímavé a neobvyklé tipy, jak si
máma se svým synem mohou společně zorganizovat volný čas a čím se zabavit (v nabídce ještě
tituly „Prima máma, prima dcera“, Prima táta, prima syn“ a „Prima táta, prima dcera“).
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info nebo www.knihy.holesov.info.
IŽ

Rozsvícení vánočního
stromu v Količíně
I v Količíně začne advent tradičním
rozsvěcováním vánočního stromku, které se
uskuteční v sobotu 29. 11. v 17 hodin. Rozsvícen bude strom v obecním parku na návsi a nejen k poslechu zahraje vánoční písně
místní kapela. U hospody U Tří líp se bude
možno zahřát čajem či svařákem. Přijďte
s námi zahájit advent, zazpívat si společně
koledy a nasát vánoční atmosféru. Srdečně
jste zváni osadním výborem v Količíně.

Předvánoční setkání
seniorů v Količíně
Zveme Vás na tradiční setkání seniorů
se zástupci města Holešov a místního osadního výboru, které se uskuteční ve středu
10. prosince v 17 hodin. Na programu je vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Rymice a k tanci
a poslechu zahraje DUJETO music band.
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ŠKOLSTVÍ

Mezinárodní konference, slavnostní nástup školy
a otevření síně tradic ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole Ministerstva vnitra Holešov
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra Holešov si připomněla státní
svátek Den vzniku samostatného československého státu (28. říjen 1918) uskutečněním významných akcí ve dnech 22. a 23. října 2014.
Dne 22. října škola uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Nové trendy ve
vzdělávání policistů“, která se uskutečnila v prostorách internátu A za přítomnosti ředitele odboru
bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
MV JUDr. Petra Nováka, Ph.D., a ředitele služby
pořádkové policie plk. doc. Ing. Martina Hrinka,
Ph.D., MBA. Pozvání přijali i zástupce Univerzity
obrany Brno a Vojenské policie Vyškov.
Mezinárodní účast byla zajištěna našimi
partnerskými institucemi: policejní školou v Katowicích, školami Straže Graničnej v Lublani a
Koszalinu, Střední odbornou školou PZ v Koši-

Zasedání PDM

14. října se uskutečnilo další zasedání holešovského Parlamentu dětí a mládeže. Členové se
tentokrát sešli v čajírně TYMY. Na programu jednání byly zprávy z jednotlivých škol, dále příprava
celoměstských akcí Slavnost broučků a Plyšák pro
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cích a Pezinku, policejní školou v Cluj-Napoce v
Rumunsku, vzdělávacím institutem pro další odbornou přípravu v Ainringu a kolegy z Policejní
akademie v Lübecku a z ředitelství BPOL Mnichov. Příspěvky si připravili jak zahraniční kolegové, tak i vedoucí oddělení a učitelé z naší školy.
Všechny budou publikovány v připravovaném
sborníku konference. Témata konference byla
velmi odborná a na vysoké úrovni, což významně
přispělo k získání nových poznatků a vědomostí z
oblasti vzdělávání.
Dne 23. října se uskutečnil slavnostní nástup
školy a následné otevření dlouho připravované
„síně tradic“. Kromě hostů, kteří se účastnili konference, pozvání přijala také náměstkyně ministra
vnitra pro sociální, zdravotnické a právní zabezpečení, bezpečnostní výzkum a programové řízení Mgr. Monika Pálková, starosta města Holešova

spolu s oběma místostarosty, veteráni 7. výsadkového pluku a zástupce KŘP Olomouckého kraje.
Součástí programu bylo ocenění pracovníků školy. Kromě projevu pana ředitel plk. Ing. Jana Dvořáka zdravici přednesla paní náměstkyně Mgr.
Pálková, pan ředitel plk. doc. Ing. Martin Hrinko,
Ph.D., MBA, a za zahraniční hosty vystoupil plk.
Mgr. Ladislav Dovičovič, ředitel SOŠ PZ Pezinok.
Po nástupu se hosté přemístili do síně tradic, kde
byla připravena krátká prezentace o historii a současnosti objektu VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Následovala volná prohlídka prostor, v rámci které se
hosté zapisovali do pamětní knihy. Síň tradic bude
sloužit nejen k významným akcím pořádaným
školou, ale také pro vzdělávání žáků a studentů.
Slavnostní dopoledne bylo zakončeno obědem.
Mgr. Eva Vychlendová
Foto: Jana Zapletalová

radost. Členové PDM také vyslechli informace
o různých projektech, které jsou určeny mladým
lidem. Hostem tohoto zasedání byla zlatá účastnice Ceny vévody z Edinburghu Alžběta Kastelíková, která přítomným povyprávěla o svých zážitcích

z plnění tohoto programu. Ve druhé části se členové PDM podívali do ICM a také navštívili TM
Klub. V listopadu čekají na členy dětského parlamentu volby a schválení celoročního plánu práce.
Jarmila Vaclachová

Holešovsko

I podzimní tábory jsou skvělé
Už více než dva měsíce funguje v budově
staré školy v Žopech Dětský klub SOVIČKA,
organizační složka spolku K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit), klub inspirovaný myšlenkou lesní mateřské školy. Jeho
hlavní činností je právě provoz lesní mateřské
školy, kdy děti ve věku 3 až 6 let tráví většinu dne
venku, v podstatě za každého počasí. Hrají si na
místech, která jsou dnešním městským dětem
už většinou vzdálená, milují skákání do kaluží,
pouštění draka na kopci, sbírají zbytky kukuřice,
které popadaly z vlečky traktoru, brodí se v brázdách po právě zoraném poli.
SOVIČKA ale není jen tato škola, SOVIČKA bude pořádat další akce pro děti a celé rodiny
– zábavná tematická odpoledne, lanové aktivity,
tvořivé dílny… Snažíme se v Holešově doplnit nabídku zajímavých a netradičních akcí.
Právě proběhlý Podzimní tábor byl pro nás
tak trošku zatěžkávací zkouškou. Uskutečnil se ve
dnech 25. až 29. října, sešly se nám děti ve věku
3 až 10 let. Přesto, že se neznaly navzájem a byly
pro ně v úplně cizím prostředí, velmi rychle se

skamarádily a na specifický prostor naší
SOVIČKY si lusknutím prstu zvykly.
Pro mnohé první noc v životě ve spacáku, první noc bez maminky mimo
domov.
Vytvořily spoustu krásných obrázků na papíře, ale i na chodníku, zahrály
si spoustu her, nachystaly zvířátkům do
krmelců, snědly 20 kg jablíček…, ale
hlavně BYLY VENKU!
Aktuální novinkou je chystaná
Zimní SOVIČKA - v termínu 29. 12.
2014 až 2. 1. 2015 plánujeme týdenní
pobyt pro děti předškolního a školního věku, dny plné her, zábavy a hlavně
zimních radovánek. I vy se k nám přijďte podívat, jste srdečně zváni!
Mgr. Martina Javoříková
Více informací na: www.detskyklubsovicka.webnode.cz

Vystoupení žáků základní umělecké školy pro Tesco Holešov
Společnost Tesco Holešov ráda podporuje
mladé nadané studenty. Nejinak je tomu i v tomto
případě, kdy nám byla nabídnuta možnost vystoupit v prostorách Tesco Holešov Všetuly s našimi
žáky při kulturním vystoupení v takřka již předvánočním čase. Na vystoupení se podílí několika
ukázkami ze své práce především žáci tanečního

oddělení. Zastoupeno však bude i hudební oddělení duety na klarinet a zobcové flétny. Jako
„sladkou tečku“ uslyší návštěvníci tohoto obchodního řetězce známou Malou noční hudbu W. A.
Mozarta v podání kytarového souboru p. uč. Nelly
Billové. Společnosti Tesco chceme touto cestou
poděkovat za možnost reprezentace naší školy

v jejich prostorách, ale i za sponzorský dar ve výši
15 000 Kč, který využijeme na zakoupení učebních pomůcek pro své žáky. Zároveň vám všem
přejeme touto cestou pohodový předvánoční čas
a těšíme se na setkání s vámi všemi na zmíněné
akci naší školy.
Pedagogický sbor ZUŠ F. X. Holešov

Den otevřených dveří

V sobotu 18. října uskutečnilo TYMY - SVČ na svém novém odloučeném
pracovišti v Pivovarské ulici (budova bývalého pionýráku) den otevřených dveří. Pracovníci TYMY připravili pro malé i velké návštěvníky mnoho zajímavých
ukázek a činností. Ve výtvarné dílně si děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou, v zrcadlovém sálku byly taneční ukázky, dále ponpony a ukázky
cvičení taiči. Nejdéle se návštěvníci zdrželi v klubovně Krásenka, kde si mohli
vyzkoušet chůzi na Vítkově chodníku a společně s vílou rozvíjeli příběh plný
her, pohybu a fantazie. Na chodbách čekal děti kouzelník Radek, který předváděl své triky a kouzla. Děti se mohly povozit na vozítkách a také si nechat
pomalovat obličej od dobrovolnic Julie a Giovanny. Všechny návštěvníky dne
otevřených dveří čekala malá odměna, kterou jsme získali od VZP. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří pomohli při zajištění akce. Děkujeme také VZP a všem,
kteří za námi přišli.
Jarmila Vaclachová

Pozvánka na prosincové akce
ZUŠ F. X. Richtera Holešov
2. prosinec
9. prosinec
10. prosinec
11. prosinec
12. prosinec
16. prosinec
19. prosinec
19. prosinec
21. prosinec
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Adventní koncert učitelů školy (kostel Nanebevzetí Panny
Marie Holešov) 18.00 hod.
Taneční vystoupení (Rox Max club Zlín) 17.00 hod.
Adventní koncert malých flétnistů (sál ZUŠ) 16.00 hod.
Adventní koncert žáků ZUŠ (sala terrena zámku) 17.30 hod.
Adventní vystoupení žáků (budova Občanského aktivu
Kostelec) 17.30 hod.
Adventní koncert žáků ZUŠ (sál školy) 17.00 hod.
Adventní vystoupení tanečního oddělení (kino Svět) 17.30 hod.
Adventní vystoupení žáků (zámeček Žeranovice)
17.00 hod.
Adventní koncert žáků (evangel. kostel Prusinovice) 14.00 hod.
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Středisko volného času, příspěvková organizace

Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00
– 18.00 /členové TM klubu mají vstup od 13.00/.
Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické
domluvy minimálně den předem v kanceláři na
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
VÁNOČNÍ PROVOZ
Máme otevřeno také 22., 23., 29., 30. 12. a 2. 1.
od 10.00 do 16.00 /TM klub, stolní tenis, trampolína, kulečník, fotbálek, zájemci o pronájem
tělocvičny a dalších prostor rezervujte si čas předem v kanceláři TYMY/
ZVEME VÁS
20. 11. Vánoční dílna – adventní věnce, vánoční
svícny s paní Vlastou Čablovou, od 16.30,
lektorné 100,- Kč + cena materiálu /pokud doma
máte základ věnce, 4 svíčky, podpichy pod svíčky,
stuhy, sušené ozdoby… vemte s sebou/
21. 11. Chůze pro zdraví s turistickými holemi
– sraz v 15.30 v Pivovarské 1419, zapůjčení holí
20,-, proběhne pod vedením lektora po zámecké
zahradě
22. 11. Točení na hrnčířském kruhu – od 14.00,
cena: 80,- + cena materiálu, přihlášky do 15. 10.
22. 11. Podzimní vycházka hostýnskými horami, odjezd v 9.15 z autobus. nádraží v Holešově
– směr Tesák, možno přistoupit v Bystřici pod
Host., startovné: 20,- (možno zapůjčit trekové
hole) v TYMY, cestovné si hradí každý sám, přihlášky do 20. 11.
26. 11. Předvánoční dílničky – od 16.00 do
17.30 v ulici Pivovarská, cena: 10,- Kč - 30,- Kč
dle výrobku
26. a 27. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ
27. 11. Kreativní dílna s Bárou – od 17.45 – malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč + cena
materiálu
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od
16.30, zahrada TYMY a tělocvična, předvánoční
program folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné
28. 11. Premedical – preventivní vyšetření, od
9.00 do 16.00, přihlášky v kanceláři TYMY
28. - 29. 11. Noční deskohraní – od 18.00, cena:
100,- členové, 150,- ostatní, večer s deskovými
hrami a nejen to, přihlášky do 26. 11.
29. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek – celostátní taneční soutěž dětských
kolektivů a jednotlivců, různé taneční styly, od
11.00, společenská hala TYMY
30. 11. Čertovská pohádka – v divadélku TYMY,
vstupné 40,1. – 4. 12. Vánoční dílničky – přijďte si vyrobit
malý dáreček pro kamarády, rodiče… od 15.00
do 17.00, přihlášky předem, cena: 10,- /20,- , 30,-/
dle výrobku
5. 12. Mikulášská nadílka v TYMY od 16.00 pro
členy kroužků a jejich kamarády, možnost pro
děti přinést vlastní balíček, vstupné dobrovolné
6. 12. Vánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,-/os,
odjezd v 9.30 z AN Holešov, společná prohlídka
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předvánoční Vídně, vánoční trhy u radnice, volný
program, přihlášky do 30. 11.
7. 12. Vánoční turnaj ve florbalu – od 10.00 v tělocvičně TYMY, družstva prosím nahlaste do 2. 12.
8. - 12. 12. Výstava betlémů - máte-li doma zajímavý betlém, přispějte do této výstavy, Betlémy
přijímáme do 4. 12.
8. 12. Vánoční dílničky – přijďte si vyrobit malý
dáreček pro kamarády, rodiče… od 15.00 do
17.00, přihlášky předem, cena: 10,- /20,-, 30,-/ dle
výrobku
9. 12. Vánoční pohlazení - od 16.00 - vystoupení
dětí z kroužků TYMY pro rodiče a hosty spojená
s vánoční nadílkou pro členy kroužků v tělocvičně, vstupné dobrovolné
10. 12. Vánoce v Evropě – od 9.00 a od 10.30 pro
5. a 6. ročník ZŠ
10. 12. Česko zpívá koledy – na náměstí Ed. Beneše od 17.30, celostátní akce – přijďte podpořit!
10. 12. Předvánoční dílničky – od 16.00 do
17.30 v ulici Pivovarská, cena: 10,- - 30,- Kč dle
výrobku
11. 12. Koncert Pavla Nováka – pro děti MŠ
a ZŠ, v 9.00 a v 10.30, vstupné 40,-, nutná rezervace
11. 12. Kreativní dílna s Bárou – od 17.45 – malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč + cena
materiálu
12. 12. Balónky pro Ježíška – na náměstí Ed.
Beneše od 14.30, přijďte s dětmi napsat přáníčko
a společně poslat po balónku Ježíškovi, jedná se
o celostátní akci, která probíhá po celé ČR
12. 12. Premedical - možnost vyšetření od 9.00
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
13. 12. Kouzelnická škola – od 14.00, cena: 20,pro členy, 50,- pro ostatní, přihlášky do 10. 12.
13. 12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě – nabídka dárků
tradičních řemeslníků s bohatým programem,
cena: 150,-/os., dítě do 3 let zdarma, odjezd v 8.00
z AN Holešov
14. 12. REBORN SQUAD KIDS BATTLE – taneční break dance soutěž 1 vs. 1 pro děti do 15
let, startovné 50,- Kč, vstupné 70,- Kč, registrace
14. 12. ve 14.00 v hale SVČ – TYMY, start soutěže
v 15.00
15. a 16. 12. Vánoční dílničky – přijďte si vyrobit
malý dáreček pro kamarády, rodiče… od 15.00
do 17.00, přihlášky předem, cena: 10,- - 30,- dle
výrobku
15. – 19. 12. Plyšák pro radost – dětská charitativní sbírka
17. 12. Pečeme vánočku – od 16.00, cena: 40,-/
dítě, 50,-/dosp., přihlášky do 12. 12.
18. 12. Vánoční muzicírování s didgeridoo –
v 17.00 v čajírně, vstupné dobrovolné
15. – 19. 12. Vánoční čajírna – vánoční posezení pro členy zájmových kroužků, zvyky, cukroví,
čaj, povídání… od 15.00 do 17.00, vstup pro členy
kroužků zdarma
19. – 20. 12. Vánoční noční deskohraní – od
18.00, cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,ostatní, přihlášky do 10. 12.
28. – 29. 12. Silvestr v TYMY - Dětský silvestr
– od 18.00 noc plná překvapení a zábavy s půlnočním „přípitkem“, cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,- ostatní, přihlášky do 17. 12.

PŘIPRAVUJEME
9. 1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE VÝTVARNÉ,
RUKODĚLNÉ, KERAMICKÉ A LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE SEDMIKVÍTEK 2014 – vyhlášení
s programem od 17.00, vstupné: 40,23. 1. 2015 Sousedská – zveme všechny rodiče,
přátele, sponzory, sousedy a širokou veřejnost
od 20.00, vstupné: 100,- v předprodeji, 150,-na
místě, k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program a občerstvení
24. 1. 2015 Dětský karneval – od 15.00
30. 1. – 1. 2. 2015 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.
9. – 13. 3. 2015 Jarní pobyt pro děti – LOVCI MAMUTŮ, mohou se také zúčastnit rodiče
s dětmi
TIP NA DÁREK OD JEŽÍŠKA 28. 2. MUZIKÁL V PRAZE – „FANTOM OPERY“ – nejúspěšnější muzikál všech dob poprvé v ČR,
divadlo GOJA MUSIC HALL PRAHA, cena 1090,(1240,-, 1250,-)
STAŇ SE ČLENEM TM KLUBU! Celoroční poplatek je 100,- Kč, můžeš využívat až do konce
školního roku prostory ICM a TM Klubu – kulečník, stolní fotbálek, ping-pong, stolní fotbálek,
deskové hry atd.
KNIHOVNIČKA TYMY – pokud doma máte
knihy, které již nechcete, rádi je přijmeme do naší
nové knihovny /knihy pro děti i dospělé/. Knihy můžete nosit od pondělí do pátku do TYMY,
nebo v pátek od 16.00 do 18.00 do ulice Pivovarská 1419.
Lyžařské kurzy pro děti předškolního i mladšího školního věku na Trojáku, bližší informace
v kanceláři TYMY, prosím informujte se co nejdříve, termín kurzu je v lednu a březnu 2015
DÍVKA ROKU 2015 – děvčata ve věku 13–16 let,
můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do
této zajímavé soutěže, která bude probíhat v lednu nebo únoru 2015
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný
pro pořádání rodinných či podnikových oslav.
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod
přímo ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo
na stránkách www.tymycentrum.cz
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS A
KLIDNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ TOHOTO
PŘEDVÁNOČNÍHO OBDOBÍ, TĚŠÍME SE
NA SETKÁNÍ S VÁMI PŘI NAŠICH TRADIČNÍCH PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍCH

Holešovsko

Ktož jsú boží bojovníci
V rámci akce „Praha patří dětem“ pět dětí navštěvujících kroužky SVČ
TyMy jelo poslední říjnový víkend reprezentovat spolu s pěti dětmi z Uherského Hradiště Zlínský kraj. Šárka a Lukáš Holíkovi, Vojtěch a Lukáš Winklerovi a spolu s nimi Aneta Lojčíková se přesunuli do roku 1420, kdy k Praze
směřovala křížová výprava pod vedením Zikmunda, aby ji zbavila husitů.
Z dětí se na dva dny stala práčata, která soutěžila, hledala indicie po celé Praze
a hlavně se toho spoustu dozvěděla z naší historie v rámci zajímavé hry, která si svou náročností nic nezadala se slavnou francouzskou soutěží Pevnost
Boyard.
Ve velké konkurenci všech krajů České republiky se naše děti rozhodně
neztratily a vybojovaly skvělé sedmé místo. Akci již poněkolikáté pro volnočasová střediska z celé republiky pořádal Dům dětí a mládeže Spektrum
z Karlína.
Barbora Winklerová

Nejlepší páry si vytancovaly lentilky
Stále větší oblibě se těší holešovská taneční
soutěž O všetulskou lentilku. První listopadovou
sobotu ji už pošesté pořádalo SVČ TyMy společně s TK Gradace. Klání ve standardních a latinskoamerických tancích si nenechalo ujít dvě stě
párů, které byly zařazeny do dvou desítek katego-

rií. Několik želízek v ohni měla i kroměřížská taneční škola spolupořadatelů soutěže manželů Aleny a Dušana Starečkových. Ti se rozhodně v silné a
hlavně mezinárodní konkurenci neztratili. Spousta „domácích“ párů si vytancovala stupně vítězů a
několik z nich dokonce svou kategorii vyhrálo.

Během desíti hodin trvajících závodů předváděli malí i velcí tanečníci obdivuhodné výkony
a diváci je za to odměňovali bouřlivým potleskem.
Barbora Winklerová
Foto: Lidka Polišenská

Pohádka
V neděli 19. října byla v TYMY zahájena již třetí divadelní sezona, kterou organizujeme společně s divadlem Hvizd pro naše nejmenší diváky a jejich rodiče. Prvním představením této sezony byla pohádka. Přestože bylo
krásné podzimní počasí, pohádka přilákala řadu dětí i dospělých, kteří v divadélku v TYMY strávili příjemné nedělní odpoledne.
Dětem se ani po skončení nechtělo odejít, živě se zajímaly o všechny
rekvizity i loutky. Na jejich všetečné dotazy jim velmi obětavě odpovídal Jirka Kuhl, člen divadla Hvizd. Děkuji všem přítomným dětem i dospělým za
příjemnou atmosféru. Těšíme se na další divadelní odpoledne, které se bude
konat 30. 11. od 15 hodin a tentokrát se děti mohou těšit na Čertovskou pohádku.
Jarmila Vaclachová

Cyklovýlet okolo Holešova Eva a Vašek roztancovali
TyMy
Jejich příjmení zná málokdo, nicméně o počtu hudebních nosičů, které už
několik let prodávají, si většina hvězd české popmusic může nechat jenom zdát.
Eva a Vašek Ševčíkovi z Klepačova u Blanska jsou už několik let fenoménem
domácí hudební scény, který vyprodává vesnické kulturáky i sály ve městech.
Již poněkolikáté měli možnost Holešované v SVČ TyMy prožít hezký večer ve společnosti těchto dvou hitmakerů, kteří si získávají posluchače napříč
věkovým spektrem.
Barbora Winklerová, foto: Lidka Polišenská

V rámci všetulských dnů se letos poprvé uskutečnila cyklovyjížďka okolo
Holešova. Tuto akci zorganizovalo TYMY – SVČ společně se všetulským bajk
týmem. Hlavním iniciátorem akce byl Roman Hyánek společně s Petrem Musilem. V neděli 7. října odpoledne se sešlo u TYMY okolo 30 malých i velkých
cyklistů, kteří se společně vydali po trase Dobrotice–Žopy–Martinice zpět do
Všetul. Pro děti připravil Roman Hyánek různá zajímavá zastavení a povídání
o historii mlýnů. V Žopech se děti mohly podívat na probíhající dražbu koní.
Výlet na kolech byl velmi příjemný. V cíli na všechny čekaly pamětní medaile
a táborák s opékáním špekáčků. Děkuji členům všetulského bajktýmu za pomoc při organizaci této akce a těším se na jaře na další společnou vyjížďku.
Jarmila Vaclachová
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Vánoční radost pro ukrajinské děti z dětských domovů
Vánoční balíček mohou i letos připravit lidé,
kteří chtějí obdarovat děti z chudých rodin a dětských domovů na Ukrajině. Letos se opět vrací
systém, který započal na samotném začátku projektu již v roce 2008. Obdarovanému vybranému
dítěti se dopraví přímo hotový balíček od dárce,
který podle přání dítěte (je-li známo) nebo svého
uvážení sestaví balíček do částky přibližně 1000,-.

Podmínky jsou stejné jako v minulých letech,
tady jsou zásadní body, co do balíčku dát:
• něco pro radost na úrovni věku (hra, hračka, autíčko, panenka, stavebnice apod. tak, aby to

bylo pochopitelné pro děti, které si nebudou moci
přečíst návod v češtině), nejsou vhodné knihy –
jsou těžké a je tam jazyková bariéra, rovněž by
nebyly vhodné kapesní nože a dětské zbraně na
hraní – možné problémy při rentgenové kontrole
na hranicích,
• něco na oblečení – vhodné jsou: mikiny, trička, halenky, ponožky, čepice, rukavice, svetry,
může být i spodní prádlo apod.
• oblečení či jiné dárky, prosíme
vkládat do balíčku, bez visaček
či cenovek (možné problémy na
hranicích, pípání apod.),
• nějaké sladkosti v originálních
obalech, které vydrží dlouhou
přepravu a které mají dostatečně dlouhou dobu použitelnosti.
Není vhodné čerstvé ovoce nebo
cokoliv, co by mohlo poškodit
a znečistit ostatní věci,
• dále jsou vhodné věci do školy,
pastelky, barvičky, fixy, propisky,
pentilky, pro malé omalovánky,
kružítka, penály, kalkulačka,
atd.),
• pěkné přání k Vánocům, které nebude atakem
na city nebo které by nějak poukazovalo na jejich problémy typu: „Nic si z toho nedělej, že

•

•
•

•

nemáš rodiče nebo že jsi v dětském domově!“
apod. Přání by mělo být pěkné, milé a osobní,
ale nemělo by příjemce „roztesknit“. Samozřejmě je nejlepší, aby přání bylo napsáno rusky
nebo ukrajinsky a azbukou. (Děti na Ukrajině jsou velmi silně věřící, určitě by je potěšilo
přání ve formě skládacího betlémku nebo něco
podobného a určitě by si ho schovaly dlouhou
dobu),
cenově by měl mít balík hodnotu cca 1000,Kč (+/- 100,- Kč). Pokud by to pro dárce byla
velká částka, což chápeme, může se na jedno
dítě složit více lidí nebo rodin, školních skupin, společenství apod.,
vycházeli jsme ze současných cen a z toho, aby
všichni dostali tak nějak stejně,
do balíčků je možné dát jen věci nové, ovšem
bez visaček či cenovek (možné problémy na
hranicích)!!! Neposílejte, prosíme, věci již použité, byť jen krátkou dobu, děkujeme za pochopení,
do balíčku není možné vkládat věci nevhodné
pro děti, nezákonné či v nesouladu s Kodexem
Charity.
Kontakt na koordinátora sbírky
pro Charitu Holešov:
Leona Čapková, tel.: 733 741 907

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2015
S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2015 se
obracíme na Vás, občany města
Holešova, a prosíme o pomoc.
Charita Holešov by ráda touto
cestou vyzvala všechny z Vás,
kteří mají chuť a odvahu se

s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad
dospělých coby vedoucího skupinky.
TKS 2015 se uskuteční v sobotu 10. 1. 2015!!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 8.00 – 12.00 hod. v budo-

vě Charity Holešov v ulici Tovární 1407 nebo na
tel. číslech 733 741 907 či na e-mail: leona.capkova@holesov.charita.cz. Přihlašovat se můžete
do 12. 12. 2014.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Leona Čapková
(Koordinátor dobrovolníků pro TKS 2015)

Charita Holešov úspěšně přestěhovaná
Od poloviny roku 2014 se začalo mluvit o tom, že by
mělo dojít k přestěhování sídla Charity do nových prostor.
Charitním sídlem byla stará budova bývalého rabinátu, zachovaného bez výrazných stavebních proměn. Stáří budovy
bylo znát na každém kroku - netěsnící okna, vlhkost a nevhodné prostory pro uskladnění pomůcek aj., s tím zvýšená
spotřeba energie na topení či osvětlení. Negací bychom našli
spoustu, proto všichni pracovníci uvítali rozhodnutí města
Holešov, které umožnilo tento zásadní krok – přestěhování.
Stěhování ze staré budovy začalo v půli října. Drobnější a menší kusy nábytku jsme přestěhovali svépomocí,
s nakládkou velkých a těžkých skříní a dalších potřebností
nám vypomohli pracovníci VPP pod vedením pana Grosse. Protože stěhování probíhalo za plného provozu, bylo
poměrně náročné a zdlouhavé. Poslední uklízení probíhalo
současně také s pořádanou sbírkou šatstva pro Ukrajinu,
kterou jsme cíleně dali do téměř prázdných místností bývalé budovy, aby byl ještě naposledy námi prostor smysluplně
využitý. Nepotřebný a starý nábytek jsme darovali skautskému středisku v Holešově, vždyť jeho členové spolupracují
s Charitou jako dobrovolníci a každoročně houfně chodí,
coby tříkráloví koledníci.
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Velké naše díky patří především vedení města Holešov,
které nám umožnilo sídlit v nových prostorách, pracovníkům VPP a panu Grossovi, který je pro stěhování uvolnil,
a všem dalším, kteří nám jakkoliv pomohli.
Těšíme se na setkání s vámi v novém sídle s adresou:
Charita Holešov -Tovární 1407, Holešov.
Leona Čapková

Holešovsko

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Být v opozici neznamená být v roli poražených
Úvodník předsedy MO KDU-ČSL Holešov
Ing. Pavla Karhana po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Holešova.

úsilí budeme pokračovat. Objektivní informace
občanům města budou nadále naší trvalou prioritou.

Přes skutečnost, že byla proti nám vytvořena
koalice, která zabránila naší účasti ve vedení města, naši zastupitelé hned na ustavujícím zasedání
začali plnit volební program, pro který jsme dostali mimořádně vysoký mandát od voličů.
Ing. František Rafaja otevřel problém cenzury Holešovska. Je to problém, který se vystupňoval
v posledních dvou letech a který netížil jen nás,
ale jak se ukazuje i další skupiny občanů. Předložený návrh na usnesení nebyl přijat, ale v našem

Dalším pro nás zásadním úkolem je smysluplné a efektivní fungování města. Za důležitý nástroj považujeme vytvoření dlouhodobého
programu rozvoje města, založeného na široké a
smysluplné shodě občanů s dobrovolným závazkem (zákonem nevynutitelným) vládnoucí koalice k jeho dodržování. A to i pro více volebních
období. Ke splnění tohoto nelehkého úkolu jsem
navrhl vytvoření dříve již existujícího výboru
s názvem strategický.

I když jsme byli nepřijatelnými partnery pro
vytvoření vládnoucí koalice, naše práce neskončila. Bude náročnější a s nejistým výsledkem, ale
budeme důslednou opozicí. Chceme iniciovat jednání s jednotlivými zastupitelskými kluby za účelem prodiskutovat jednotlivé problémy a prosadit
dobré myšlenky.
Volební vítězství je pro nás závazkem. Koaliční jednání jsme neprohráli, ale byli jsme obejiti. Proto nejsme v roli poražených. Díky tomu
budeme ještě s větší energií dělat práci pro dobro občanů.
Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL Holešov

Nová hasičská cisterna konečně v Holešově
Po dvou letech se jednotka SDH Holešov dočkala nového přírůstku a od listopadu letošního
roku se může pochlubit novou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3500/300 M-2-R
na podvozku MAN TGM 13,290 4 x 4 BL. Tento
šestimístný vůz byl vyroben společností KOBIT –
THZ, s. r. o. se sídlem ve Slatiňanech.
O dotaci na pořízení vozidla pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů požádalo město Holešov Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
a Zlínský kraj.
Pořizovací cena zmíněné cisterny je cca 4,5
mil. Kč, ze kterých 1 mil. Kč poskytlo MV GŘ
HZK ČR a 0,5 mil. Kč Zlínský kraj. Tímto děku-

jeme oběma poskytovatelům
dotace a v neposlední řadě také
městu Holešov, které umožnilo
nákup CAS a uvolnilo ze svého
rozpočtu cca 3 mil. Kč.
Prostřednictvím hasičského automobilu bude jednotka
Sboru dobrovolných hasičů
Holešov disponovat odpovídající technikou, která pomůže
zachránit nejen lidské životy při
mimořádných událostech.
Martin Horňák,
velitel jednotky SDH Holešov

Z KRONIKY SKAUTSKÉHO ODDÍLU SLUNEČNICE - Za klíčem
snídani, jsme vyšly podle mapy na zdejší zříceninu hradu Janov, abychom tam
získaly klíč, který nám později pomůže vstoupit k bájnému trpasličímu pokladu. To se nám naštěstí v odpoledních hodinách povedlo. Klíč jsme slavnostně
odnesly nazpátek do tepla naší chaty. Při tomto dobrodružství jsme se naučily
orientovat v mapě a taky víme, že je potřeba mít oči pořádně dokořán.
Škoda že ten čas plyne tak rychle. Je neděle, musíme se sbalit, uklidit po sobě
a rychle na vlak domů, do Holešova. Ale už teď se těšíme na další víkendovku.
Hantu, skautky.zholesova.cz

Skautský oddíl Slunečnice opět vyrazil na celý víkend do Vizovické vrchoviny. Tentokrát jsme pobývaly na nádherné chatě několik kilometrů od Vizovic.
Hned první večer, když se světlušky ubytovaly, byla hra rozhodující o našem jídelníčku. Potřebovaly jsme získat elfí chléb - lembas. Ten byl naneštěstí na
druhé straně louky. Mezi námi a elfem s lembasem byla celá tlupa odporně mlaskajících a chrochtajících pavouků. Ničeho jsme nedbaly a statečně se proplížily
kolem nich. Pokud byl někdo neopatrný a pavouci jej chytli do svých sítí, tak
samo sebou musel být kamarády osvobozen. Elfího chleba máme dostatek a teď
rychle na kutě. V sobotním mlhavém ránu, po krátké rozcvičce a vydatné chutné
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Hubertský den již potřetí
Holešov (kb) - Už třetí ročník mimořádně
úspěšné myslivecké slavnosti – Svatohubertského
dne v Holešově - potvrdil, že toto setkání myslivců
z větší části Holešovska se už stalo krásnou tradicí.
I v letošním roce přijali záštitu nad Hubertským dnem hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a vedení města Holešova se starostou
Mgr. Rudolfem Seifertem. Zlínský kraj a město Holešov i finančně významně přispěly k uspořádání této
slavnosti. Svatohubertský den finančně a věcně podpořili i další sponzoři – Pila Totek – Javora, Hydropol
cz., manželé Miklíkovi ze Všetul, manželé Fuitovi
a Pospíšilovi z Rymic, manželé Bartoškovi z Holešova, V. Matelová z Jankovic, Z. Trhlík z Tučap a v neposlední řadě P. J. Walczak, děkan a farář holešovský.
Organizačně zajistili konání oslav opět sami
myslivci z Mikroregionu Holešovsko – na uspořádání Hubertského dne se podílely myslivecké spolky Hradisko Dobrotice - Žopy, Martinice - Horní
Lapač, Vranov Prusinovice, Horní Rovně Přílepy,
Olší Rymice, Háje Tučapy - Bořenovice a Doubrava
Zahnašovice, ke zdaru této slavnosti přispělo i myslivecké sdružení Kostelecký les, Kostelec u Holešova. Do složitých, časově, pracovně i finančně náročných příprav se zapojila valná většina členů těchto
mysliveckých sdružení, velmi významnou pomoc
a podporu poskytli i starostové zúčastněných obcí.

Prostory pro přípravu Hubertského
dne i pro konání většiny akcí ochotně poskytla a rámec pro přípravné
práce nabídla Římskokatolická farnost Holešov.
Myslivci z Holešovska navázali na osvědčený program. V neděli
9. listopadu se sešli zástupci všech
pořádajících mysliveckých spolků – uniformovaní myslivci, honci,
sokolníci s ochočenými dravci, starostové pořádajících obcí a Holešova před holešovským zámkem.
Novinkou byla Svatohubertská jízda - červeno-bíle oblečený jezdec
s liščím ohonem jel před skupinou
černě oblečených pronásledovatelů na krásných
rychlých koních. Vytvořil se dlouhý průvod – v čele
nesli myslivci prapor Holešova a prapory obcí
z mikroregionu, s nimi pak šli představitelé města a obcí. Na ozdobeném žebřiňáku byly zavěšeny
dary – zvěř z polí a lesů našich honiteb, za ním nesli
uniformovaní myslivci na nosítkách hlavu jelena –
desateráka, který je symbolem patrona myslivců,
sv. Huberta. Následovali myslivci s dravci a desítky
dalších myslivců a honců v krásných uniformách.
Myslivecká drobotina se vezla rovněž na vozíku taženém koňmi. Průvod,
doprovázený trubači na
lesní rohy, kteří vytrubovali myslivecké signály
a hlaholy na celé město,
obešel za velkého zájmu
stovek diváků náměstí
a zamířil k děkanskému
chrámu
Nanebevzetí
Panny Marie. Zde uvítal průvod holešovský
děkan a farář J. Walczak,
který stál u zrodu této
tradice. A za zvuků nádherné Hubertské mše
B-dur autorů P. Vacka
a J. Selementa mistrovsky provedené Holešovským chrámovým sborem a skupinou trubačů

MO mrs holešov pořádá v sobotu 13. prosince 2014
od 19 00 hodin Na internátu policejní školy

rybářskou
zábavu

JEdnotné vstupné 150 KČ
slosovatelné vstupenky

občerstvení, večeře zajištěna
(rybí speciality)
Předprodej vstupenek možný na tel.: 739 678 847
počet míst omezen

country hudba - texas

petrův zdar • srdečně zvou rybáři
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pak v kostele, krásně vyzdobeném chvojím, lesními
plody, vycpanou zvěří a symboly myslivosti, začala
zpívaná a troubená slavná Svatohubertská mše sv.,
celebrovaná děkanem Walczakem. Na závěr mše
sv. posvětil holešovský děkan nejnovější knihu holešovského občana, významného spisovatele myslivecké literatury Z. Hlaváče – Myslivcův rok.
Tím ale oslava mysliveckého svátku neskončila. Po mši sv. se všichni přítomní myslivci společně
vyfotografovali a následovalo přátelské setkání před
kostelem. Všichni účastníci dostali zdarma občerstvení, trubači troubili krásné myslivecké skladby
a došlo ke spoustě milých a přátelských setkání.
No a potom se už členové mysliveckých sdružení, organizátoři akce a představitelé obcí odebrali do internátu policejní školy na myslivecký oběd
a ještě dlouho do odpoledne seděli, besedovali,
vyprávěli si myslivecké historky, občas i „latinsky“,
trubači zahráli veselé i smutné myslivecké skladby
a všichni tak vzdali poctu sv. Hubertovi, patronu
všech myslivců.
A tak jsme letos opět nejen oslavili hubertský
svátek, ale hlavně utužili přátelské vztahy mezi myslivci i obcemi našeho regionu a přiblížili záslužnou,
namáhavou činnost myslivců ostatním občanům.
Těšíme se na čtvrtý ročník hubertských slavností
a přejeme všem Lovu, lesu a myslivosti zdar!

ZO ČZS Holešov zve
širokou veřejnost na:
Přednášku pana Františka Václavíka:
TENTOKRÁT JÁDROVINY – vhodné
odrůdy jabloní a hrušní do našich zahrad
14. 11. 2014 od 16 hodin v sále Domu zahrádkářů
Tuto přednášku odborníka a praktika uvádíme na základě zájmu z jarní přednášky.
ADVENT U ZAHRÁDKÁŘŮ
25. 11. od 17 hodin
Pro zájemce o vytvoření adventních vazeb
Přineste si s sebou: základ na vazbu (věneček, misku, tácek), vázací drátek, 4 svíčky,
podložky pod svíčky (bodla) a vámi vybrané přízdoby, stuhy, sušené plátky jablek, citronů či pomerančů, ořechy, šišky a cokoliv
z přírodních materiálů. Pokud máte, tak
i nějakou zeleň - chvojí – z jalovce, jedle,
túje, cypřiše. (NE SMRKOVÉ!!!)
BESEDA SE ZAHRÁDKÁŘI:
25. 11. 2014 od 17 hod. v malé klubovně:
Vaše problémy, zajímavosti aj.
Prostě: přijďte si popovídat na závěr roku,
těší se na Vás výbor ZO ČZS Holešov

Holešovsko

Hýbejme se
Na ukázkové cvičení a názvem „Teď se hýbejme“, které uspořádala organizace TJ Sokol Holešov, se mohli přijít podívat v sobotu 4. 10. 2014 zájemci
všech věkových kategorií. Organizace se tak zařadila do evropského projektu
zaměřeného na zvýšení zájmu dětí, střední i pokročilé generace o zapojení se
do různých pohybových aktivit.
Zájemci z řad široké veřejnosti měli možnost zhlédnout a možná i trošičku porovnávat cvičení zejména malých gymnastů a gymnastek. Ti předvedli to, co se dosud naučili a vůbec jim nevadilo, že jim netleská stadion.
Snažili se ze všech sil ukázat to nejlepší. Cvičili na prostných a trampolíně,
což si ostatně mohli vyzkoušet i sami diváci, aby zjistili, že cvičení na velké
trampolíně není zase tak jednoduché. Lépe tak mohli ocenit předváděná salta
vpřed i vzad malými gymnasty. Na prostných pak metali přemety, hvězdice
i rondáty.
Pro děti, které se
přišly s rodiči jen podívat, byly připravené nízké
kladiny a lezecké tyče, na
kterých si mohly vyzkoušet svou sílu a obratnost.
Přestože účast nebyla
největší, všichni si během
celého dopoledne přišli
na své. A ukončení celé
akce opékáním špekáčků
mělo úspěch u všech bez
rozdílu věku.
V poslední době se
obezita skloňuje snad ve všech zemích a u všech generací. Statistiky navíc
uvádí, že nedostatek pohybu přispívá až v jednom milionu úmrtí, tj. až 10 %
z celkového počtu úmrtí ročně v Evropě. Smyslem celé akce bylo právě dětem
i dospělým ukázat, že se volný čas dá trávit i jinak než u počítačů nebo televizí. Nesoutěžíme, kdo bude lepší, prostě se jenom „hýbeme“, tak zkuste přijít
mezi nás a pojďme se hýbat společně.
Za výbor TJ Sokol Holešov Hana Georgiánová

Drakiáda na hasičské
zbrojnici v Holešově
V neděli 26. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Holešov drakiádu na hasičské zbrojnici. Přestože nám zrovna vítr nepřál, sešlo se na zbrojnici okolo dvaceti draků. Každý ze soutěžících (děti i dospělí) ukázal, jak daleko
jeho drak umí létat a jaké akrobatické kousky s ním umí provádět. Po soutěži
v pouštění draků byla pro všechny přichystaná ukázka vystoupení s biči manželů Poláškových a westernová ukázka „Souboj na život a na smrt“. Tímto
jim moc děkujeme za zpestření odpoledne. Den byl ukončen vyhodnocením
soutěže v létání draků a slavnostním zapálením vatry u příležitosti vzniku
ČSR s opečením špekáčků. Všem malým i velkým návštěvníkům děkujeme za
účast a těšíme se na další akci pořádanou na hasičské zbrojnici.
Ing. Hana Rezková
vedoucí MH Holešov

Víkend na Rusavě

Členové Pionýrské skupiny M. Očadlíka Holešov prožili krásný podzimní víkend na Rusavě. Víkendovým zázemím se pro nás stala Koliba na Čecheru. Vzhledem k tomu, že v termínu 10.–12. 10. nám přálo velmi hezké
slunečné počasí, soustředili jsme většinu aktivit ven do přírody. Uskutečnili
jsme turistickou výpravu po vrcholcích hostýnských hor. Kochali jsme se pohledy do krásně probarveného údolí. Na louce pod Čecherem jsme si zahráli
různé míčové hry a potrénovali jsme ringo. Část dne jsme věnovali také tábornickým dovednostem, zopakovali jsme si práci s buzolou a mapou a také
uzly. Své tábornické znalosti jsme si vyzkoušeli v sazce. Večer jsme se vydali
na zajímavou trasu se svíčkami. Každý měl za úkol přinést světýlko na určené
místo. Všichni úkol splnili a společně jsme světýlka umístili na velký kámen,
u kterého jsme si povídali různé tajuplné historky. Večer pokračoval v budově,
kde jsme na pokojích hráli deskové hry. Nejvíce se nám líbil Duch. Nedělní
dopoledne jsme strávili v lese, sbírali jsme přírodniny. Naši nejmladší kamarádi vypouštěli velké bubliny do údolí a také jsme využili možnosti skákání na
trampolíně. Společně jsme připravili táborák a rozdělali oheň, na kterém jsme
si opekli špekáčky. Říjnová víkendovka se nám velmi vydařila, plni zážitků
jsme se vrátili domů. Už se opět těšíme na naše další společně strávené chvíle.
Kamarádi – PS M. Očadlíka Holešov
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Velká cena Holešova ve vzpírání

Dne 25. října proběhl v tělocvičně policejní
školy v Holešově za podpory Zlínského kraje a města Holešova jubilejní 20. ročník holešovské Velké
ceny ve vzpírání. Tato akce je již tradičním podnikem a v její startovní listině bývá zastoupeno mnoho zahraničních i domácích závodníků. A letošní
ročník nebyl výjimkou, dorazili závodníci ze všech
koutů republiky, ze Slovenska a i z Maďarska. Letos se navíc zároveň s Velkou cenou konalo 4. kolo
ligy mladších a starších žáků a také 3. kolo ČEZ ligy
juniorů. Mohli jsme tudíž letos na holešovském pódiu vidět řadu juniorských reprezentantů.
Soutěž začala ráno těmi nejmladšími, a to nejprve mladšími žáky, kteří závodí v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem, trhu a v nadhozu. Domácí
Jan Kolář výkony 6,9 m v trojskoku, 10,6 m v hodu,

39 kg v trhu a 50 kg v nadhozu celou soutěž vyhrál a jako třešničku
na dortu výkonem 10,6 metru
v hodu překonal dosavadní český
rekord. Družstvo holešovských
závodníků bylo doplněno Davidem Kolářem a Vojtou Šimčíkem.
Mezi staršími žáky obsadil druhé
místo holešovský závodník Jan Sanétrník výkony 60 kg v trhu a 76 kg
v nadhozu.
Obrovským zážitkem pro
celé obecenstvo byla soutěž juniorů, ve které nastoupila celá
řada reprezentantů do 17 let.
V této kategorii se také holešovské
družstvo pokoušelo postoupit do
finále ligy juniorů, což je nejprestižnější závod
v této kategorii na našem území a holešovští junioři by se tak dostali mezi absolutní špičku českého
vzpírání. Velkým překvapením této kategorie byl
výsledek holešovského vzpěrače Josefa Koláře,
který po tuhém boji předčil všechny své soupeře
a výkony 95 kg v trhu a 127 kg v nadhozu získal
kov nejcennější.
Holešovské družstvo ve složení Martin
Schmidt, Josef Kolář, Jiří Matějíček, Daniel Kolář
a David Rybka nakonec skončilo těsně druhé, ale
přesto postoupilo do finále ligy juniorů.
Zlatým hřebem dne byla samotná VC Holešova mužů v nadhozu. Soutěže se zúčastnilo
velké množství domácích závodníků, včetně nejstaršího účastníka soutěže a muže, jenž se jako

jediný zúčastnil všech dvaceti ročníků Velké ceny,
Daniela Koláře staršího. Přes účast řady zahraničních závodníků a borců z Čech i z Moravy se
senzačním vítězem Velké ceny stal poprvé za dvě
dekády konání této soutěže holešovský závodník!!!
Tento historický úspěch zaznamenal sedmnáctiletý závodník Josef Kolář, který se zároveň stal
také nejmladším vítězem v historii soutěže. Výkonem 127 kg v nadhozu při tělesné hmotnosti
76,5 kg předčil všechny své starší soupeře a odnesl
si domů tradiční cenu pro vítěze holešovského klání – sele na rožeň. Na druhém místě skončil Martin Schmidt ze Šumperka a třetí místo obsadil opět
domácí Petr Navrátil.
Holešovským vzpěračům se na jejich domácí
akci dařilo a získali řadu pěkných umístění. Nyní
pokračuje jejich příprava na vrchol sezóny, jímž
bude kvalifikace o první ligu mužů a finále ligy juniorů. Nám nezbývá než držet palce, aby se našim
vzpěračům dařilo alespoň tak jako na Velké ceně a
vybojovali postup do nejprestižnější domácí soutěže.

Úspěšná sezóna Holešovských Pokalíšků
Byl-li minulý rok pro náš tým úspěšný, těžko se hledají slova, která by zhodnotila úspěchy
našich bikerů v roce letošním. Vždyť letos poprvé
vystoupili na stupně vítězů kromě dětí i naši dospělí reprezentanti.
Vezměme to ale popořádku. Letošním cílem
byla reprezentace našich barev se znakem Holešova jak v jednotlivých závodech, tak i v závodních seriálech. Naše děti absolvovaly takové sériály dva. Čtyřdílný Valašský pohár horských kol
a sedmidílný seriál Valašsko-karpatské cyklotour.
Oba podniky se jedou v docela těžkém terénu našich krásných Beskyd a Bílých Karpat a jak je trať
pro děti náročná, záleží na tom, jak ji pořadatelé
a traťoví komisaři postaví. Věřte mi, že to není na
pohodové svezení po nedělním moučníku. Mohli
byste jej totiž nechat na trati už po prvním stoupání .
54 medailí ve 25 závodech. To je letošní závěrečná bilance našeho týmu. Absolvovali jsme o
7 závodů více než minulou sezónu, ve které naši
závodníci stanuli na stupních vítězů celkem třiadvacetkrát.
K lepším výsledkům nám letos pomohla
mírná změna tréninkového programu a vylepšení nebo výměna závodních strojů. Ono se říká,
že dobrý muzikant zahraje i na špatný nástroj,
ale pokud chcete udržet tempo s těmi nejlepšími,
není to pravdou. Hlavně u dětí je rozdíl jezdit na
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kole, které má 14 anebo může mít třeba i 9 kg, devastující. Zkuste si dát 5 kg do batohu a vyrazit na
Hostýn, nebo nechat batoh doma.
A jak to u nás tedy dopadlo? V kategorii ženy
se může Aneta Lochmanová pochlubit bronzem
ze 115 km Drásala a stříbrem z Hostýnské 50. Jsou
to pro náš tým první medaile v kategorii dospělých.
V dětských kategoriích obhájila nejlepší bikerku Libuše Prchalová, která
dokázala dovézt 11 zlatých,
7 stříbrných, 2 bronzové
medaile a stát se vítězkou
Valašsko-karpatské cyklotour. Stejný seriál vyhrál
i Jarda Prchal a za sezónu
dovezl 7 zlatých, 8 stříbrných a 2 bronzové medaile.
Třetí místo ve Valašsko-karpatské cyklotour patří
Veronice Klapilové, která
celkově získala 2 stříbrné
a 8 bronzových medailí.
Anetka Lochmanová má
ze čtyř odjetých závodů
zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili a Jirka Person,
který nás v kategorii juni-

oři reprezentoval ve dvou závodech, získal jednu
zlatou medaili.
Myslím si, že jsme výkony našeho týmu posunuli společným úsilím zase trochu výš a můžeme být s letošní závodní sezónou velmi spokojení.
Těšíme se na závody v příštím roce.
Jaryn Prchal

Holešovsko

Holešov má zastoupení v naturální kulturistice
Holešov má evropského reprezentanta v naturální kulturistice. Jmenuje se Lukáš Koňárek a je
mu 32 let. Poslední říjnový víkend se zúčastnil
Mistrovství Evropy v naturální kulturistice v Karlových Varech, kde obsadil 6. místo.
Oslovili jsme ho proto, aby se se čtenáři Holešovska podělil o své dojmy a zkušenosti a třeba
je tím i motivoval ke zdravému životnímu stylu.
Pane Koňárku, můžete nám nejprve vysvětlit, co znamená pojem naturální kulturistika, čím se liší od té klasické?
Naturální kulturistika vznikla pod záštitou
světové federace WNSO – World Natural Sport
Organization. Jejím cílem je očistit kulturistický
sport od drog a dopingu. Soutěžící jsou po celý
rok testováni na zakázané látky. Mimoto podepsali čestné prohlášení o nepoužívání dopingových
látek, zejména anabolických steroidů, a v případě
jejich užití jim hrozí tvrdé sankce včetně trestního
stíhání a doživotního zákazu startu na soutěžích.
Oproti sportovní kulturistice je zde prakticky vyloučeno, že někdo ze soutěžících používá dopingové látky.
Co pro Vás znamená určitě skvělé umístění
v evropské soutěži? Jakého největšího úspěchu
jste ve své sportovní kariéře dosáhl; vedl Vás
k tomuto druhu sportu někdo z rodiny?
Fitness a obzvláště posilování se věnuji od
17 let, ale až letos jsem se rozhodl soutěžit a porovnat se s ostatními kluky. V kvalifikačním závodě na ME jsem obsadil 4. místo, které jsem vůbec
nečekal a byl jsem mile překvapený. Soutěžení je
především o zkušenostech, které jsem neměl. Na
ME, kde byla konkurence ještě mnohem silnější,
jsem obsadil 6. místo, které pro mě znamená především závazek do dalších let. Již nyní se připravuji na mistrovství světa v roce 2016. Nikdo v rodině
se tomuto sportu nevěnuje, jsem průkopníkem.
Máte svého trenéra, kolik času věnujete
tréninku, dodržujete nějaký tréninkový plán?
Máte svého trenéra a kde trénujete?
Trénuji roky sám, nemám ani stálého tréninkového partnera. Čas, který věnuji tréninku,
se velmi liší dle toho, zda je mimosezónní období, nebo období přípravy na závod. Mimo sezónu trénuji čtyřikrát týdně, v přípravě na soutěž,
tedy přibližně čtyři měsíce před soutěží, trénuji
šestkrát týdně dvoufázově. Ráno kardio trénink,

večer silový trénink. Většinu přípravy provádím v Holešově ve
fitness centru, ale fitcentra také
střídám, abych svaly procvičil na
jiných strojích a tak je neustále šokoval, nutil k růstu. Vše od
tréninkového plánu až po jídelníček si připravuji sám. Svoji formu a přípravu jsem konzultoval
s Jindrou Nesrstou a Jaromírem
Janečkou z Bystřice pod Hostýnem. Oba jsou velmi zkušení závodníci. Oběma klukům vděčím
za úspěch a tímto jim chci ještě
jednou poděkovat.
A co například strava, jak
vypadá Váš jídelníček? Určitě
není klasický a tím jistě i mnohem nákladnější.
Bez vhodné stravy to opravdu nejde. Běžně konzumuji až
10 vajec denně, kilogram masa
bohatého na proteiny s nízkým
obsahem tuku. Přílohu tvoří výhradně rýže, brambory a zelenina. Přibližně dva
měsíce před závodem jsou nároky na stravu ještě
mnohem vyšší. Jídelníček se stává velmi stereotyp
ní a pro většinu lidí až nepředstavitelný. Samozřejmostí jsou doplňky stravy, které napomáhají
regeneraci a zvyšují sportovní výkon. Pravidelně
užívám vitamin C, minerály, protein, aminokyseliny a kloubní preparáty.
Kdo Vás sponzoruje? Určitou možnost
sponzoringu by skýtalo i město Holešov, využil
jste jí někdy v minulosti? Kolik např. činí Vaše
náklady?
Mám za sebou první soutěžní sezónu. Sponzory jsem nesháněl a celou přípravu jsem hradil ze
svého. Po úspěchu na ME jsem nějaké nabídky na
sponzoring obdržel, ať už se jednalo o sportovní
oblečení, nebo proplacení části nákladů souvisejících s přípravou. Náklady na sezónu se pohybují
kolem 60.000,- Kč. Tato částka zahrnuje pouze
roční permanentku ve fitness centru, doplňky
stravy a účast na soutěžích. Připočtu-li k tomu
i náklady na běžnou stravu, činí celková částka
přes 100.000,- Kč ročně a to už je citelný zásah
do rodinného rozpočtu. V tomto ohledu uvítám

velmi rád jakoukoliv formu spolupráce s případným sponzorem.
Prozradíte, jaký je Váš
nejbližší a třeba i životní cíl
v tomto sportu, čeho byste chtěl
dosáhnout?
Vrcholem všeho snažení je
mistrovství světa. Příští rok se
koná v Dubaji, kde budu chybět.
Mým cílem je připravit se na sezónu 2016, kdy se koná každoroční mistrovství republiky, které
je zároveň kvalifikačním závodem pro MS. Úspěch na mistrovství Evropy mi otevřel oči,
ačkoliv 6. místo je krásné, konkurence je silná a já si uvědomuji,
že musím neustále tvrdě pracovat
na svých slabinách, kterými jsou
nohy a budují se velmi dlouho.
Na mistrovství světa se chci prezentovat jako rovnocenný soupeř
a předvést se v nejlepší možné
formě. Určitě chci do finále, kde
postupuje nejlepší šestice závodníků. Sportovním
snem je účast na soutěži Olympia Natural, která se
koná každoročně v San Diegu ve Spojených státech amerických.
Co byste poradil začínajícím cvičencům?
V první řadě bych jim doporučil být trpěliví.
V kulturistice se výsledek snažení dostaví nejdříve po několika měsících, spíše letech tvrdé práce
a odříkání. Všichni mohou uspět a splnit si svůj
cíl, ať už jde o ženy, či muže, kteří chtějí zredukovat množství tuku, nebo ty, kteří chtějí svaly nabrat. Měli by být sami sebou, nesnažit se kopírovat
tréninkové a stravovací plány jiných. Každý máme
jiné geny, stavbu těla apod. Nejdůležitější je naučit
se poslouchat vlastní tělo. Ten, komu se to podaří,
má vyhráno. Pak je na každém jednotlivci, zda se
fitness bude věnovat okrajově pro udržení dobré
fyzické kondice, nebo se rozhodne snažení posunout na vyšší úroveň v podobě soutěžení. Rád se
s každým podělím o své zkušenosti v oblasti fitness a výživy. Lidé ve fitcentru mě znají, mohou se
na mě kdykoliv obrátit - e-mail: kratl@seznam.cz.
Děkuji za rozhovor.
Jana Zapletalová

SFK Holešov – DFK Holešov
7:0 (3:0)
Poslední zápas podzimu sehrály holešovské
žákyně proti jasnému favoritu soutěže a přes vysokou prohru zanechaly velmi dobrý herní dojem.
Zejména v první půli byl DFK domácím více než
vyrovnaným soupeřem a pouze nepřesná muška
Moniky Řihákové zabránila změně skóre ve prospěch DFK. Děvčata i ve druhém poločase podala velmi dobrý výkon a se ctí odehrála náročný
zápas. Nejlepší hráčkou utkání byla vynikající
Karolína Smýkalová, která svedla řadu soubojů
s fyzicky vyspělejšími soupeři a velmi často byla
tou úspěšnější…
Sestava: Tomáš Láník – Klára Turečková – Beata
Kotasová, Monika Řiháková, Katka Božková –
Kája Smýkalová, Nela Miháliková, Táňa Kotasová
Střídali: Štěpánka Víznerová, David Jemelík
Nejlepší hráčka: přesvědčivě Karolína Smýkalová
Mgr. Svatava Ságnerová
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Výsledky florbalových utkání
5. KOLO DIVIZE D, 25. 10. SH SOŠ DOPRAVNÍ OSTRAVA
1. Letka Sokol Ostrava Poruba - FbC Slow Shoes
Holešov 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
B(A): 12., 39. Toman (Balek, Jurák), 21., 26, 50.
Ondruch (Mrázek, Krupa, Fučík), 47., 52. Mrázek
(Krupa, Bregin)
Vyloučení: 44. Nekula (2) - 19., 25. Nepraš (2,2),
22. Nedbal R. (2)
6. KOLO DIVIZE D, 26. 10. 2014, SH ČAJKARENA OLOMOUC
TEMPISH FBS Olomouc - FbC Slow Shoes Holešov 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)

B(A): 8. Plachý (Novák J.), 20. Willmann (Procházka), 31. Roletzký (Konečný), 38., 38. Pírek
(Doubek, -), 59. Novák J. (Novák O.) - 4., 15., 27.
Mikeška D. (Nepraš, Tkadlčík, Fridrich), 8. Trčka
(Fridrich), 25. Nedbal J.
Vyloučení: 35. Konečný (2)
Sestava Holešova - sobota: Mikeška O. (50. Bajza) - Fridrich, Svozil, Nedbal R., Nepraš - Trčka,
Tkadlčík, Mikeška D., Grygera, Šiška, Nedbal J.,
Mikeška P., Müller
Sestava Holešova - neděle: Mikeška O. - Fridrich,
Nepraš, Nedbal R., Mrnuštík - Trčka, Tkadlčík,
Mikeška D., Grygera, Šiška, Nedbal J., Müller

7. KOLO DIVIZE D, 1. 11., SH TJ SPARTAK
PŘEROV
FBC Spartak MSEM Přerov - FbC Slow Shoes
Holešov 6:4 (3:2, 1:2, 2:0)
B(A): 13. Padalík (Gereš), 14., 43. Kaďorek (Dvořák, Fafílek), 16. Koutný, 26., 46. Klimecký (-,
Bíbr) - 10. Tkadlčík (Nedbal R.), 18., 23. Mikeška
D. (Mikšík, Tkadlčík), 40. Grygera (Mikeška D.)
Vyloučení: 36. Padalík (2), 39. Kaďorek (2), 58.
Grener (2)
Sestava: Mikeška O. - Fridrich, Mrnuštík, Nepraš,
Nedbal R., Nedbal J., Mikšík, Tkadlčík, Mikeška D.,
Trčka, Mikeška P., Müller, Svozil, Lánský, Grygera
Jaroslav Fuksa

12. kolo krajského přeboru 2014/15, Střelnice, 25. října
SFK ELKO Holešov A : FC Vsetín (0 :0);
po pen. 1:0
Před pěknou diváckou kulisou se odehrál
zápas KP Zlínského kraje o první místo v tabulce, kde domácí SFK ELKO Holešov přivítal dru-

hý celek soutěže FC Vsetín. Zápas začal lépe pro
Vsetín, kdy po pěkné individuální akci se ocitl
před brankářem Janalíkem Třasoň, avšak branku
z jasné pozice minul. Hráči Vsetína lépe kombinovali a drželi míč na kopačkách, v 15. min. měli
dobrou příležitost, když Hořelica ze
šestky vyzkoušel nadvakrát pozornost Janalíka, ten si však udržel čisté
konto. Domácí celek se dostával do
hry postupně, ve 32. min. po individuálním úniku Lomaky a krásné
střele Olši zachránila brankáře Eliáše
vnitřní strana brankové konstrukce.
Po poločase pokračovala pohledná
hra obou celků, diváci viděli kvalitní
utkání potvrzující, že se utkaly první dva celky tabulky. I když se hrál
atraktivní fotbal, žádný z celků si
nevytvořil žádnou čistou brankovou
příležitost a zápas skončil zaslouženou remízou. Na pokutové kopy

se lépe připravili hráči Holešova, když své pokusy proměnili Lomaka, Chudárek, Olša a Marek
a z hostujícího celku uspěl pouze Třasoň.
Informace o utkání
SFK ELKO Holešov A:
Radek Janalík, Marek Bačík, Martin Charuza, Milan Roubalík, Michal Olša, Jakub Chudárek,
Radek Očadlík (88. Vojtěch Matulík), Jan Barták
(72. Marek Lukáš), Roman Holík, Andrej Lomaka, Tomáš Münster
FC Vsetín:
Eliáš, Dulík, Jaroš (76. Fojtík), Zezulka, Mydlář, Surovec, Třasoň, Kašpar, Hořelica (89. Mucha), Válek, Kučera
Žluté karty: 15. Michal Olša, 59. Tomáš
Münster - 86. Třasoň, 78. Kučera
Rozhodčí: Valčík
Počet diváků: 450
Petr Labancz
Foto Jana Zapletalová

FK Holešovské holky – TJ Slavia Stachovice 8:0 (4:0)
Sestava: Heglasová - Jašková, Dvorníková,
Voždová, Otáhalíková (Králíková), P. Ševčíková
(N. Ševčíková), Holcová, Holíková, Šustová (Švábová), Kocurková, Šilhárová.
Branky: Kocurková 5, Šilhárová, Šustová,
Ševčíková Nela.
Zásluhou obou celků viděli diváci na holešovské Střelnici velmi pěkný fotbal. Od úvodních minut hrál domácí celek dobrou kopanou.
V 18. minutě se vážně zranila hostující útočnice.
Domácí hráčky využily otřesu hostujícího týmu
a rychle odskočily na konečných poločasových 4:0.
Po přestávce hrál domácí celek nadále s velkou bojovností a chutí, ovládl hřiště a přidal další hezké
čtyři branky, o které se zasloužila 3x Kocurková
a závěrečnou branku (z kategorie snů) vstřelila po
individuální akci Nela Ševčíková.
Heglasová v brance podala zatím svůj nejlepší
výkon a utkání obětavě, i se zraněním z první půle,
dochytala s nulou. Jašková jde s formou úžasně nahoru, je velmi platná v rozehrávce a obranné úkoly
zvládá s rozhledem. Trvale vysokou úroveň má hra
obou středních obránkyň, kdy zvláště v soubojích
je znát zkušenost Dvorníkové a jistotou pro celek
je „zametačská práce“ Voždové. S poklesem formy se trápí Otáhalíková, jejíž výkony jsou velmi
nepřesvědčivé. Má ale stále důvěru realizačního
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týmu, který věří, že jen hrou se může z této situace dostat. V záloze debutovala P. Ševčíková, která
střídala dobré momenty se statováním, ale její výkon rozhodně nebyl zklamáním. Ve středu tentokrát dominovala s nebývalou chutí hrající Holcová, která si dojem pokazila jen neproměňováním
šancí, do kterých se dokázala ideálně nabídnout.
Holíkovou utopil trenér spíše pro bránění ve středu pole a úkol i přes bolestivé zranění pravé nohy
dokázala splnit. Šustová nastoupila s nachlazením
a vstřelila důležitou vedoucí branku. V čem ale mohla být i pře handicap lepší, byla přesnost přihrávek.
V útoku řádila výborná neúnavná
Kocurková, která dokázala plně využít nabízených přihrávek od spoluhráček a zatížila konto soupeřek
pěti krásnými brankami. Šilhárová
tentokrát odvedla výbornou práci
v rozehrávce a rozvíjení útočných
kombinací. Střídající Králíková
po počáteční nervozitě z prvního startu se rozehrála k dobrému
a nadějnému výkonu a rázně si řekla o místo v sestavě. Nela Ševčíková
tentokrát dohrála utkání v dobré
pohodě, dobře bránila a její průni-

ky po levém křídle byly velmi nebezpečné. Branka,
kterou vstřelila, by byla ozdobou i v mezinárodním
měřítku. Největším překvapením byl soustředěný
a velmi dobrý výkon Švábové, které se na pravé
straně útočné dvojice tentokrát dařilo. Podzimní
část soutěže zakončil domácí celek na 1. místě se
ziskem 21 bodů a skóre 38:9. Příští utkání, předehrávku jarního kola, odehrajeme v neděli 26. 10. ve
14.00 hodin opět na Střelnici.
Slavomír Bednář

Holešovsko

Revitalizaci některých ulic v Holešově se město
pokusí zajistit do konce roku 2014

Stavba parkoviště ve Smetanových sadech

Parkoviště ve Smetanových sadech po kolaudaci

Křižovatka ulic Školní a Sušilova

Nové chodníky v Sušilově ulici

Nová komunikace pro pěší i parkoviště se budují také na Novosadech

Křižovatka ulic Havlíčkova a Národních bojovníků

Komunikace na sídlišti Novosady

Před nákupním centrem na Novosadech byla přesunuta i socha Dívka s jablky
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Akce listopad,
prosinec

Fotoreportáž

Kulturně-společenské akce
v Holešově

Výstavu fotografií Gustáva Hegedüše a Rudolfa Seiferta můžete navštívit do konce měsíce března 2015
na zámku v Holešově

Mezinárodní konference, slavnostní nástup školy a otevření Síně tradic na Vyšší policejní škole
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

Sezonu na zámku opět ukončily noční prohlídky s Popletenými pohádkami, kterých se letos zúčastnilo
více jak 700 návštěvníků

Slavnost broučků v Holešově již po dvacáté. Broučci a jejich družiny rozzářili sletoviště na Nám. Dr.
E. Beneše. Vrcholem pochodu Broučků byl ohňostroj v zámecké zahradě
Texty k jednotlivým akcím uvnitř čísla >>>

▶ 21. 11. Společenský večírek 1. ZŠ „Áčko“ - Internát pol. školy MV
▶ 22. 11. Výroční schůze Sboru dobr.
hasičů - hasičský dům ul. Bořenovská
▶ 25. 11. Beseda se zahrádkáři - Dům
zahrádkářů, 17.00 hod.
▶ 25. 11. ADVENT U ZAHRÁDKÁŘŮ
- Dům zahrádkářů, 17.00 hod., tvorba
adventních vazeb
▶ 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
na zahradě TYMY (Zrníčko, Ječmínek,
Malá Rusava)
▶ 27. 11. Historické mapy Holešova
a Holešovska - přednáška Ing. Františka
Dvorníka ve studovně Městské knihovny Holešov, 17.00 hod.
▶ 28. - 29. 11 - Holešovění 2014 - festival
porozumění plný hudby, tance a výtvarného umění - zámek Holešov
▶ 29. 11. Vánoční trhy s kulturním programem - Nám. Dr. E. Beneše, nádvoří
zámku
▶ 29. 11. Adventní koncert - Kostel
Nanebevzetí P. Marie, 16.00 hod.; účinkuje HKO společně s Hol. chrámovým
sborem
▶ 5. 12. Bluesový podzimek II. - Philip
SAYCE (Anglie), Jan Spálený a ASPH,
Good Old Trails; začátek v 19.30 hod.,
New Drive Club
▶ 11. 12. Vánoční koncert - pěvecký sbor
Plamínek - aula 3. ZŠ
▶ 12. 12. Vystoupení skupiny Screamers
„TYJÁTR“ - Nové představení skupiny
Screamers, kino Svět, 19.00 hod.
▶ 12. 12. Taneční ples I. - zámek Holešov,
19.30 hod., k tanci i poslechu hraje hud.
Skupina Quatro Zlín
▶ 13. 12. Taneční ples II. - zámek Holešov,
19.30 hod., hraje Quatro Zlín
▶ 15. 12. BIG BAND Holešov Josefa
Hájka - vánočně laděný koncert v kině
Svět; 19.00 hod.
Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
a MC Srdíčko uvnitř.
Změna programu vyhrazena.
Více www.holesov.info; www.holesov.cz
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