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Holešov - Přibližně 1 277 žáků bude na-
vštěvovat v letošním školním roce tři základní 
školy v Holešově, což je o 63 méně, než tomu 
bylo loni. Pokud se zaměříme na čísla týka-
jící se 1. Základní školy, navštěvuje ji už teď 
ve dvou třídách celkem 47 prvňáčků. Celkový 
počet tříd je 25 (první stupeň 10, druhý stupeň 
15) a celkový počet žáků je 550. 2. Základní 

Žáků v základních školách v Holešově opět ubylo

škola má celkem 30 prvňáčků, přičemž celkový 
počet tříd je 10 a celkový počet žáků 227. 

A jak je na tom 3. Základní škola? „V aule 
školy jsme 1. září slavnostně přivítali  za pří-
tomnosti hostů 53 nových prvňáčků. Nej-
mladší žáci usedli do školních lavic ve třech 
třídách, z nichž jedna třída je speciální pro žáky 
s vadami řeči,“ uvedla ředitelka školy Alena 

Grygerová, která dále dodala, že v letošním 
roce bude do školy docházet téměř 500 žáků. 
Tříd je 23.

Zahájení školního roku se zúčastnil na 
všech třech školách i holešovský starosta 
s oběma místostarosty. Prvňáčky v 1. Základní 
škole přišel pozdravit poslanec Josef Smýkal.   

(rr)

Co vy na to, 
pane starosto?

Před vystoupením
budou předány ceny

Někteří lidé si 
stěžují na to, že nové 
cyklostezky ve městě 
nejsou kvalitně prove-
deny. Zejména okolí 
asfaltových povrchů 
prý zůstává neupra-
vené. Co vy na to, 
pane starosto?  

„Cyklostezky za-
tím nejsou dokončeny, 
jejich kolaudaci plánujeme na konec září. Kdyby 
je dodavatelské firmy nedokončily v požadova-
né kvalitě, prostě bychom je nepřevzali a trvali 
bychom na jejich dokončení se vším všudy. 
Zatím se ale na nich pořád pracuje. Využili jsme 
pouze toho, že asfaltové povrchy cyklostezek 
jsou již hotové, a pustili na ně uživatele, aby 
se mohli dostat například ke svým garážím 
a zahrádkám.“

Jsou cyklostezky dokončeny?

v budově horního obchodu

• trojnásobná destilace zaručuje 
 vysokou kvalitu

• příjem objednávek 602 619 522 
 nebo na adrese Přílepy 236, 
 769 01 Holešov

Pálenice Přílepy

Rada města Holešova ocenila protagonisty 
Holešovského dětského sboru Moravské děti. 
Sbormistrovi Karlu Dýnkovi udělila Pamět-
ní list v deskách za dlouholetou spolupráci 
s tímto hudebním tělesem, sbormistryni sou-
boru Lence Poláškové poskytla peněžitý dar 
ve výši 5 000 Kč za příkladnou reprezentaci 
města Holešova na 
nedávno skončené 
5. světové olympiá-
dě sborů 2008 v ra-
kouském Grazu. 

K oficiálnímu 
předání cen dojde 
v neděli 7. září od 
17 hodin v holešov-
ském kos tele u sv. 
Anny, kde se usku-
teční koncert Morav-
ských dětí. 

(red)

ZLÍNcup 
2008

12. - 13. září 2008
Akrobatická soutěž

Letiště Holešov
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Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, 
tel.: 573 398 580, 604 452 091 

e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

INREAL, s.r.o., 
Kroměříž, Jánská 25, 

• 7-406 výrobní a skladovací budova 
v Kroměříži, cena 5 mil. Kč 
•  7 -121  pronájem výrobních 
a sklad. hal v Jankovicích, cena  

480,- Kč/m2/rok
• 8-106 pronájem sklad. hal v Kroměří-
ži, cena 300-400,- Kč/m2/rok
• 6-115 RD 2x3+1 Zdounky, cena 
1 000 000,- Kč - obsazeno nájemníky
• 7-403 prodej  pozemků v Rackové, 
3 545 m2 a 1 308m2, cena 420 Kč/m2 
a 200Kč/m2

• 7-413 prodej luxusního RD se 2 byt.
jedn. v Trávníku,  cena v RK
• 7-419 prodej stavebního poz. ve Slav-
kově pod Hostýnem, 2 064 m2, cena 
650 tis. Kč
• 7-421 prodej pozemku 603 m2 

v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem,  
390.000,- Kč
• 8-101 prodej zahrady v Žeranovicích, 
není st. poz., info v RK
• 8-102 prodej bytu 3+1 - novostavba 
v Popovicích u Rataj,  cena v RK 
• 8-104 pronájem bytu 3+1 ve 2. 
NP v RD v Ludslavicích, cena 
8 000,- Kč + inkaso

• 8-105 pronájem objektu k víceúčelo-
vému využití v Holešově, cena v RK
• 8-107 pronájem bytů 2+1 a 3+1 
v Kroměříži - informace v RK
• 8-108 pronájem administrativní budo-
vy v Kroměříži - informace v RK
• A-1447 prodej  penzionu s restau-
rací ve Chvalčově - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1453 prodej pozemku ve Zlobicích 
2 384 m2 - najdete na www.aukce-
realit.eu
• A-1454 prodej nadstandardních RD 
4+1 v Olomouci - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1473 prodej pozemku v Chropyni 
2 854 m2 - najdete na www.aukce-
realit.eu
• A-1493 prodej pozemku v Bystřici 
p. Host., 4 599 m2 - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1494 prodej bývalé hospody v Že-
ranovicích - najdete na www.aukce-
realit.eu
Registrujte se a svou novou nemo-
vitost si vydražte v aukci na
www.aukcerealit.eu

V minulých článcích o komunitním plánování 
sociálních služeb města Holešova jsme informo-
vali o výsledcích dotazníkové akce pracovní skupi-
ny mládež a pracovní skupiny zdravotně postižení 
a senioři. V dnešním vydání vás seznámíme s vý-
sledky dotazníkové akce pracovní skupiny osoby 
ohrožené sociálním vyloučením.

V měsíci dubnu 2008 proběhlo dotazníkové 
šetření určené pro osoby ohrožené sociálním vy-
loučením. Tato skupina zahrnuje osoby s širokou 
a různorodou problematikou:
• osoby s nízkými příjmy
• nezaměstnaní
• osoby v krizové situaci

Komunitní plánování 
sociálních služeb města Holešova

Co trápí sociálně vyloučené v Holešově

• etnické menšiny
• osoby propuštěné z ústavní výchovy nebo vý-
konu trestu i osoby, které s ohledem na úroveň 
mentálních schopností potřebují radu a pomoc 
při řešení svých životních situací.

V měsíci květnu 2008 pak proběhlo jeho 
vyhodnocení. Osloveno bylo 120 respondentů, 
z toho 92 žen, 26 mužů, 2 údaje neuvedli. Nejvíce 
dotázaných byli lidé věkové kategorie 26 - 39 let.  
Za pomoci dotazníku jsme zjišťovali, jaké služby 
cílová skupina užívá, jak jsou spokojeni s kvalitou 
a rozsahem poskytovaných služeb, s jakými pro-
blémy se nejčastěji potýkají a co by jim při řešení 
jejich krizové situace pomohlo.

Z vyhodnocení dotazníku vzešly násle-
dující priority:
• občanská poradna (bezplatné sociálně-právní 
poradenství)
• bydlení pro osoby s nízkými příjmy

• pomoc při hledání zaměstnání
• schránka důvěry

Rozsah a kvalitu poskytovaných služeb vět-
šina hodnotí kladně. Nejčastějším problémem pro 
cílovou skupinu je špatné a nejisté bydlení, neza-
městnanost, nedostatek financí, nedostatečná kva-
lifikace a také problémy s návykovými látkami.

Výsledky dotazníkové akce budou dále slou-
žit ke zpracování komunitního - střednědobého 
plánu města Holešova.

V případě zájmu můžete nahlédnout do kom-
pletního vyhodnocení dotazníku, případné poznat-
ky či připomínky uplatníte na Městském úřadě 
Holešov, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Tovární 1407 u koordinátorky komunitního pláno-
vání sociálních služeb.

Tímto opět děkujeme všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na zpracování dotazníku i občanům města 
za jeho vyplnění.

 (ph)

Holešov - Jak vypadá velká moderní prů-
myslová zóna? To je otázka, na kterou si nedávno 
mohli odpovědět zastupitelé i úředníci z Holešova, 
z několika okolních obcí i ze zlínského krajského 
úřadu při exkurzi v Brně. Na tři desítky zástupců 
regionu totiž navštívily společně s vedením společ-
nosti Industry Servis ZK (ISZK) novou brněnskou 
průmyslovou zónu Černovická terasa.

„Cílem bylo představit zastupcům okolních 
obcí a úředníkům projekt, který je srovnatelný se 
Strategickou průmyslovou zónou Holešov. Aby 
viděli, na čem pracují, na čem se podílejí. Myslím, 
že se to podařilo,“ konstatoval výkonný ředitel ISZK 
Jakub Černoch. ISZK, která je plně vlastněna Zlín-
ským krajem, má na starosti přípravu Strategické 
průmyslové zóny Holešov.

ZÓNA MÁ 200 HEKTARŮ
Skupina ze Zlínského kraje měla možnost 

vidět celou průmyslovou zónu Černovická terasa, 
která má celkovou rozlohu 200 hektarů. Rozhodnutí 

Zástupci Holešova a okolních obcí navštívíli zónu Černovická terasa
o jejím vzniku padlo v roce 2000 a v současnosti zde 
pracuje přes 4 500 zaměstnanců. Hosté navštívili 
také developerskou společnost CTP, která část 
zóny využívá pro svůj CTPark. Součástí programu 
byla rovněž prohlídka závodu japonské firmy Daikin. 
Společnost vyrábí kompresory do klimatizačních 
zařízení. „Už loni jsme navštívili nošovickou prů-
myslovou zónu. Po návštěvě Nošovic jsme až tak 
úplně klidní nebyli. Exkurze v Brně na nás naopak 
zapůsobila velice pozitivně. Pokud by v Holešově 
vzniklo něco podobného, co jsme viděli na Černo-
vické terase, potom bychom byli spokojeni,“ vyjádřil 
své dojmy z brněnské exkurze místostarosta Hole-
šova Josef Bartošek. 

POZITIVNÍ POCITY
S pozitivními pocity se netajil ani starosta 

Bořenovic Jakub Bednárek: „Celkový koncept prů-
myslové zóny v Brně je velice rozumný. Jde jenom 
o to, abychom to uměli přenést do praxe u nás 
na Holešovsku. Důležité je soustředit se na lehkou 

strojírenskou výrobu, výrobu výpočetní techniky 
a podobně. V Brně jsme viděli zónu, která nijak ne-
zatěžuje město. Kdybychom to takto stejně dokázali 
realizovat v Holešově, bude to perfektní.“

Podle předsedy představenstva ISZK Jiřího 
Němce má výstavba průmyslové zóny Černovická 
terasa před Holešovem pětiletý předstih. „Na druhou 
stranu my již můžeme čerpat z jejich zkušeností, vy-
varovat se některých věcí, které je zdržovaly. Proto 
lze pětiletý odstup o něco zkrátit,“ dodal Němec. 
Výkonný ředitel ISZK Jakub Černoch předpokládá, 
že infrastruktura holešovské průmyslové zóny bude 
připravena pro investory v roce 2010.

Průmyslovou zónu v Holešově připravuje 
Zlínský kraj zhruba tři roky. Díky zóně poklesne 
v regionu nezaměstnanost, sníží se rozdíl mezi 
průměrným výdělkem v kraji a celé České republice, 
zrychlí se tempo růstu hrubého domácího produktu, 
oživí se podnikatelské prostředí a urychlí se výstav-
ba dálniční sítě v regionu. Celková rozloha zóny je 
360 hektarů.  (red)

• montáže elektrických zabezpečovacích systémů 
 v bytových i průmyslových prostorech
• servisní opravy a revize
• zdarma poradenská činnost a cenová kalkulace
• vysoká odbornost a servisní zázemí
•  servisní dostupnost  NONSTOP po celé ČR

Odpovědná osoba: 
Kašík Martin, Rymice 156, Holešov 769 01

ZABEZPEČOVACÍ 
SYSTÉMY

ALARMY – KAMERY 
– POŽÁRNÍ TECHNIKA

WWW.BESYS.CZ

Kontakt: mob.: 775 684 433 
E-mail: kasik@besys.cz, 

servis@besys.cz



3

hole‰ovsko 16/2008

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně 
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Pro vìtšinu pedagogù a pracovníkù zá-
kladních škol byly letošní prázdniny oproti øadì 
minulých let skuteènìjším obdobím odpoèinku 
a pøedevším pøíprav na nadcházející školní rok. 
Investièní akce mìsta se totiž letos pøesunuly 
do mateøských škol, kde probíhaly v minulých dvou 
mìsících nároèné výmìny oken a další dùležité 
opravy. Tyto práce povedou k dalšímu zkvalitnìní 
pøedškolního vzdìlávání v našem mìstì.

Mnoho úspěchů v novém školním roce!

O POHÁR MÍSTOSTAROSTY SOUTĚŽILO 65 TÝMŮ

„Vzdìlání není pouhým nashromáždìním jednotlivých vìdomostí, jako není tìstem mouka, 
voda, sùl, kvasnice a další pøísady dohromady naházené…“. T. G. Masaryk

Všechny pøípravy jsou nyní již ukonèeny 
a 1. záøí se letos stalo prvním dnem školního 
roku 2008 - 2009. Jaké toto období bude pro 
dìti mateøských škol, žáky základních škol i stu-
denty škol støedních, záleží na všech úèastnících 
vzdìlávacího procesu i podmínkách, jaké dokáže 
pro naše školství vytvoøit stát èi pøímý zøizovatel 
jednotlivých zaøízení. Nejvìtší odpovìdnost však 
stále zùstává na samotných vyuèujících.

Proto bychom chtìli i touto cestou podìkovat 
vedení škol a dalších školních zaøízení ve mìstì 
i v našem regionu za organizaci a zvládnutí 
nároèných pøíprav a popøát všem pedagogùm 
i nepedagogickým pracovníkùm holešovských 
škol, a nejen jim, mnoho trpìlivosti a elánu 
do nového školního roku. 

Žákùm a studentùm pøejeme, aby si kromì 
uèení všímali i souvislostí a okolního dìní a tím 
smìøovali ke skuteènému vzdìlání a moud-
rosti. 

S úctou
Zdenìk Janalík, starosta

Rudolf Seifert, místostarosta
Josef Bartošek, místostarosta

Holešov - Rekordních 65 zá-
vodních týmů se zúčastnilo v neděli 
17. srpna 2008 prvního ročníku Ho-
lešovského hopsání - neoficiálního 
závodu agility  O pohár místosta-
rosty města. Akce proběhla v are-
álu Kynologického klubu Holešov 
a ve spolupráci s MKS Holešov. 
Během zahájení závodu přivítal 
všechny závodní týmy a návštěvní-
ky starosta města Zdeněk Janalík 
spolu s oběma místostarosty Rudol-
fem Seifertem a Josefem Bartoškem. 
Závody probíhaly v kategoriích: za-
čátečníci a pokročilí - small, large 
a medium. Soutěžili psi různých 
plemen a také nezáleželo na tom, 
zda jsou s PP nebo bez. Viděli jsme Hlavní cenu předal místostarosta Rudolf Seifert Aleně Frankovičové. 

plno šikovných a rychlých pejsků. 
Úvodní trať byla tvz. HRA, během 
které se mohli pejsci rozběhat.

(Pokračování na str. 24)

Holešov - Strategickým roz-
vojem celé řady částí města Hole-
šova se bude na svém pracovním 
jednání v pondělí 8. září zabývat 
holešovské zastupitelstvo. „Město 
má zpracované potřebné doku-
menty, jako jsou například studie 
zastavitelnosti či regulační plány, 
a řada žádostí od občanů, kteří 
chtějí stavět, není v souladu s tě-
mito dokumenty. Na připravova-

ném pracovním jednání se proto 
tímto chceme zabývat a domluvit 
se na tom, jestli tyto dokumen-
ty pozměníme, či nikoliv. Naším 
cílem je, aby se s touto situací 
zastupitelé seznámili v širokém 
kontextu a podle toho pak mohli 
při oficiálních schůzích posuzo-
vat žádosti občanů a investorů, 
kteří budou chtít v předmětných 
lokalitách vyvíjet nějaké aktivity,“ 

vysvětlil starosta města Zdeněk 
Janalík.  

Podklady pro pracovní jedná-
ní zastupitelstva připravila pracovní 
skupina složená z volených před-
stavitelů a pracovníků městského 
úřadu. K řešení budou zastupitelům 
předloženy například oblasti Ko-
zrálov, Želkov, Novosady, Květná, 
Letiště, plochy mezi průmyslovou 
zónou a městem, Bořenovická, 
Všetuly-Polní a další. 

Zastupitelé vždy nejprve do-
stanou informaci o současném 
stavu těchto prostor, dále obdrží 
návrh na jejich řešení, informace 
o podnětech a žádostech směřu-
jících k dané lokalitě, informace 
o pozemcích ve vlastnictví města 
v dané lokalitě a možnostech je-
jich vynětí a záměry a doporučení 
pracovní skupiny.   

„Naším cílem je zpracovat 
podklady, na základě nichž bude-
me uvažovat o žádostech občanů 
v celém kontextu, a až přijdou 
větší investoři, kteří budou chtít 
stavět například více bytových 
domů, tak abychom na to uměli 
reagovat a mohli jim říci, jestli jsou 
jejich představy z hlediska rozvoje 
města reálné a v jakém časovém 
horizontu je mohou naplnit,“ dodal 
starosta.

(frs)

Zastupitelstvo bude jednat 
o dalším rozvoji města

Holešov (frs) - Tematické cviče-
ní zabývající se likvidací ptačí chřip-
ky se uskuteční ve čtvrtek 25. září 
na Holešovsku. Cvičení, které se 
bude konat na farmě firmy Lukrom 
v Lechoticích, se koná na základě 
rozhodnutí Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje a vedle profesi-
onálních hasičů a pracovníků firmy se 
jej zúčastní také pracovníci Městské-
ho úřadu v Holešově jako odpovědné 
obce s rozšířenou působností.

„Ve vztahu k veřejnosti se toto 
cvičení nijak neprojeví. Protože se však 
v místě cvičení budou pohybovat pra-
covníci v ochranných oblecích a s pří-
slušnou technikou, mohl by vzniknout 
dojem, že k nákaze skutečně došlo. 
Proto chceme občany dopředu upozor-
nit, že se jedná pouze o cvičení,“ uvedl 
starosta Holešova Zdeněk Janalík.

Úřady připravují 
cvičení na likvidaci 

ptačí chřipky

V průběhu měsíce září bude uve-
dena do provozu občanská poradna. 
Bude zřízena při občanském sdružení 
Lions Club Holešov Cecilie, o.s., a bude 
poskytovat odborné sociální a základ-
ní právní poradenství. Fungovat bude 
na principu bezplatnosti, nestrannosti, 
nezávislosti a diskrétnosti. Personálně 
bude zajištěna sociálním pracovníkem 
a právníkem. Pro osoby se zdravotním 
postižením, které v důsledku svého 
stavu nebudou schopny využít této 
ambulantní služby, bude zajištěna služ-
ba terénní. Cílem občanské poradny 
bude vyslechnout a poradit, doporučit 
a zprostředkovat následnou odbornou 
péči, pomoci při zpracování písemností 
ve vztahu k sociálním dávkám, pomoci 
při vyřizování úředních osobních zále-
žitostí, poradit při uplatňování oprávně-
ných zájmů a práv, hledat možná řešení 
problémů klienta.

O provozní době a umístění 
kanceláře občanské poradny budete 
informováni následně.

JUDr. Jarmila Pokorná

Na problémy 
nebudete sami
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Upozorňujeme občany, že nejpozději 
dnem 31. prosince 2008 skončí platnost ob-
čanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
vydaných do 31. prosince 2003. Konec plat-
nosti se vztahuje i na občanské průkazy s vy-
značenou platností „bez omezení“, s výjimkou 
občanských průkazů občanů narozených před 
1. lednem 1936. Občané jsou povinni požádat 
o vydání nového občanského průkazu nej-
později do 30. listopadu 2008. Doporučujeme 
jim však, aby o výměnu občanského průkazu 
žádali průběžně a neponechávali ji na poslední 
měsíce roku 2008. Výměna občanských prů-
kazů je bezplatná.

Od roku 2000 byly vydávány už i občan-
ské průkazy se strojově čitelnými údaji, které 
zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, 

Výměna občanských průkazů

tzn. i po skončení roku 2008. Tento doklad je 
možné poznat podle toho, že má v dolní části 
přední strany dvouřádkovou strojově čitelnou 
zónu a má digitálně zpracovanou fotografii 
(na rozdíl od OP bez strojově čitelných úda-
jů - zde je fotografie zalisovaná). Pomůckou 
k rozlišení dokladů, kterým na konci roku 2008 
končí platnost a těch, které nadále zůstávají 
v platnosti,  je i níže zveřejněný leták vydaný 
ministerstvem vnitra. Pokud si však občané pře-
ce jen nejsou jisti, jak je to s jejich občanským 
průkazem, doporučujeme jim, aby navštívili 
místo prvního kontaktu ve vestibulu Městského 
úřadu Holešov, Masarykova 628, nebo podatel-
nu na Tovární 1407, kde jim pracovníci ochotně 
poradí. Zde je také možné vyzvednout si žádost 
o vydání nového občanského průkazu.

Vyplněnou žádost o vydání občanského 
průkazu občan předloží na pracovišti občan-
ských průkazů na Městském úřadě Holešov, 
Masarykova 628, popř. na kterémkoli jiném 
obecním úřadě obce s rozšířenou působností 
nebo na kterémkoli matričním úřadě. Zároveň 
je nutné předložit dosavadní občanský prů-
kaz a 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, 
která odpovídá současné podobě občana. 
Pokud občan žádá o zapsání nepovinných 
údajů, předloží doklady osvědčující zapisova-
né skutečnosti (manžel/ka - oddací list, dítě do 
18 let - rodný list, titul - diplom o dosaženém 
vzdělání).

Zdeňka Konopecká
odbor správní a vnitřních věcí

Ministerstvo vnitra oznamuje veřejnosti, že 
z důvodu technologické odstávky (související 
s přechodem na jiné technologie centrálních da-
tabází) v době od pátku 5. září do neděle 7. září 
nebude v provozu systém správních evidencí.   

To bude znamenat, že úřady obcí s rozší-
řenou působností nebudou moci přijímat žádosti 
o občanské průkazy a cestovní doklady ani 
nebudou moci vydávat již vyhotovené občanské 
průkazy a cestovní doklady. 

 Proto ministerstvo vnitra žádá, aby občané 
a organizace, kteří potřebují podat žádost nebo si 
vyzvednout cestovní pas nebo občanský průkaz 
v týdnu od 1. září do 5. září, přizpůsobili svou 

V pátek 5. září nebude v provozu služba
 vydávání pasů a občanských průkazů

návštěvu úřadu této skutečnosti, protože v pá-
tek dne 5. září nebudou tyto služby veřejnosti 
v provozu. 

 Tento krok je nutný pro přípravu nových 
služeb v rámci eGovernmentu. Jedná se o první 
přípravný krok k vybudování budoucího základ-
ního centrálního registru obyvatel. Systém bude 
po překlopení nejen modernější, ale i spolehli-
vější a rychlejší.

 Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné 
potíže, které tento krok může části veřejnosti 
způsobit.

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

Samosběr trhaného ovoce v sadech zámecké 
zahrady začal 25. srpna a bude umožněn každé pondělí 
a čtvrtek v době od 12.00 do 18.00 hodin. Cena za jeden 
kilogram ovoce je stanovena na 7 Kč za trhaná a 2 Kč 
za padaná jablka. Výslednou částku zájemci uhradí na 
místě proti vystavenému dokladu. Mimo uvedené dny 
není vstup do zámeckých sadů povolen.  (red)

Samosběr ovoce

Pedagogicko-psychologická poradna - de-
tašované pracoviště Holešov byla přemístěna do 
budovy zdravotního střediska Střední policejní 
školy Holešov - ul. Zlínská. Pravidelný provoz 
zůstává ve dnech úterý (7.00 - 16.00), čtvrtek 
(7.00 - 16.00) a pátek (7.00 - 15.00). Bližší infor-
mace na telefonu 731 645 666.

Oznámení
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Stovky hostů se v pátek 
22. srpna zúčastnily v areálu Střed-
ní policejní školy ministerstva vnitra 
v Holešově slavnostního odhalení 
pamětní desky 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení, který v ho-
lešovských kasárnách působil v le-
tech 1961 až 1969. Příslušníci to-
hoto útvaru odmítli vpustit v srpnu 
1968 okupační vojska do kasáren 
a připravovali se na aktivní odpor 
proti okupaci, za což byl pluk o rok 
později zlikvidován. Do Holešo-
va při této příležitosti přijeli bývalí 
výsadkáři často i s jejich rodinami 
nejen z celé České republiky, ale 
také ze Slovenska. Nechyběli mezi 
nimi ani poslední velitel tohoto 
útvaru plukovník Vladimír Košan 
a také poslední náčelník štábu 
major Jiří Dufek. Mezi čestnými 
hosty byli představitelé Holešova 
v čele se starostou města Zdeň-
kem Janalíkem. Slavnostního 
aktu se zúčastnil rovněž zástup-
ce náčelníka Generálního štábu 
Armády ČR generálmajor Josef 
Prokš a také radní Zlínského kraje 
Bronislav Fuksa.     

Odhalení pamětní desky se zúčastnily stovky hostů

Bývalí výsadkáři z Holešova se dočkali satisfakce

Odhalení pamětní desky jako 
rehabilitaci pluku označil ve svém 
projevu Jiří Dufek. „Vnímám to 
jako rehabilitaci pluku, projev 
úcty a uznání výsadkovému plu-
ku, uznání jeho zásluh, postavení 
a významu v historii armády a spe-
ciálních diverzních průzkumných 
jednotek zvlášť a také jako jeho 
uznání za postoj v polednových 
a v srpnových dnech roku 1968,“ 
uvedl ve svém projevu. Dufek rov-
něž hovořil o tvrdé odplatě, které 
se celému pluku i jeho velitelům 
za jejich postoje v roce 1968 do-
stalo. „Bylo to nespravedlivé, byla 
to velké křivda na lidech. Po změ-
ně politických poměrů v republice 
jsme se od roku 1990 snažili o na-
pravení této křivdy, o spravedlivé 
zhodnocení poctivé práce celého 
kolektivu. Vždy však bylo řeče-
no, že šlo pouze o reorganizaci 
armády. Pravda však po čtyřice-
ti letech přece jen vyšla najevo. 
Teprve v dnešních dnech je jasné, 
že pluk nebyl reorganizován, ale 
rozpuštěn z politických důvodů,“ 
uvedl a zároveň připomněl roli 
tehdejšího velitele pluku. „Byl to 
však velitel pluku Vladimír Košan, 
kdo jako první nesl kůži na trh, kdo 
nesl odpovědnost za zdar i zmar, 
kdo se jako první jednoznačně 
a bez váhání postavil proti oku-
paci, za svobodu a suverenitu re-
publiky,“ pronesl Jiří Dufek, který 
dále poděkoval holešovskému 
Klubu vojenských výsadkových 
veteránů za zorganizování akce 
a městu Holešov i autorovi za vy-
dání publikace Osmašedesátý, 
která podrobně popisuje činnost 
pluku i postoje jeho velitelů a vo-
jáků v srpnu roku 1968. „Včera 
jsem se zúčastnil společně s Ja-

roslavem Janků vzpomínkového 
shromáždění na Pražském hradě. 
Prezidentu republiky jsem předal 
publikaci o sedmém výsadkovém 
pluku. Velice za ni děkoval. Mám tu 
čest vyřídit srdečné pozdravy pana 
prezidenta a jeho díky za naše 
postoje v srpnu 1968, ve dnech 
okupace,“ dodal na závěr. 

Přítomné pozdravil jménem 
svého otce i syn posledního veli-
tele pluku Vladimíra Košana, kte-
rý z vážných zdravotních důvodů 
nemohl promluvit sám. „V roce 
1992 se dostaly do rukou historiků 
přísně tajné spisy o akci pod hes-
lem Norbert. Tato akce sledovala 
rozhodnutí o likvidaci nežádoucích 
občanů, kteří nesouhlasili s norma-
lizačním procesem a kteří v srp-
nu 1968 otevřeně vystoupili proti 
okupaci. Pro tyto vojáky a civilisty 
byl připravován internační tábor. 
V seznamu ÚV KSČ jsou i jména 
příslušníků 7. výsadkového pluku 

Slavnostnímu aktu předcházel 
seskok armádních výsadkářů. 

a pod číslem 121 je i můj otec,“ 
uvedl kromě jiného syn bývalého 
velitele pluku.

Postoje vojáků 7. výsadko-
vého pluku ocenil jménem svým 
i vedení města starosta Holešova 
Zdeněk Janalík.  „Velitelé jednotky 
se rozhodli postupovat jako vojáci, 
ve smyslu své přísahy, oproštěni 
od ideologického pohledu na si-
tuaci. Naše setkání by se mělo 
stát i oceněním postojů lidí, kteří 
dokázali povýšit principy obecné 
odpovědnosti a plnění povinností 
nad své osobní zájmy, svoji bu-
doucnost, jistotu svoji i svých rodin. 
Zde je na místě vzpomenout ze-
jména podplukovníka Šedinu, pod-
plukovníka Košana, majora Dufka, 
ale také celou řadu dalších, kteří 
doplatili na své postoje a zásady 
v minulé době,“ uvedl kromě jiného 
ve svém projevu  starosta města. 

František Sovadina

Rehabilitace 
po čtyřiceti letech

Obětovali osobní
výhody a jistotu

Akce Norbert

Medaile Klubu výsadkových veteránů obdrželi za podstatný přínos 
při činnosti československého výsadkového vojska a dlouhodobé 
úspěšné velení 7. výsadkovému pluku zvláštního určení plukovník 

Miroslav Šedina, za aktivní přístup při přípravě odhalení pamětní desky 
pak starosta města Zdeněk Janalík, místostarosta města a bývalý 

člen 7. výsadkového pluku Josef Bartošek a ředitel 
Střední policejní školy MV Holešov Jan Dvořák. 

Odhalení pamětní desky se zúčastnili zprava starosta Holešova 
Zdeněk Janalík, předseda Klubu vojenských výsadkových veteránů 

Jaroslav Bílek, poslední velitel pluku Vladimír Košan a někdejší 
náčelník štábu Jiří Dufek.

starostovi města Holešov Zdeňku Janalíkovi,
řediteli Vyšší a střední policejní školy Holešov

Janu Dvořákovi 
a aktivnímu členu KVV Holešov Josefu Bartoškovi

Poděkování sponzorům:
město Holešov

Trachea Holešov
Agrodružstvo Roštění

Vinný sklep Miroslav Hanáček Holešov
a dalším jednotlivcům a klubům výsadkových veteránů 

v ČR a SR

Zvláštní poděkování: 
zástupcům Vyšší a střední policejní školy v Holešově

- plk. Dvořákovi, Rohálovi a Dočekalovi

Za neocenitelnou organizační pomoc 
a vstřícnost byly uděleny medaile 

Klubu vojenských výsadkových veteránů:
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v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,   
v platném znění zveřejňuje záměr  prodeje městských nemovitostí:

• objekt občanské vybavenosti čp. 24 stojící na pozemku p.č. 68
• pozemek p.č. 68, o výměře 1660 m2, zast. plocha 
•  pozemek p.č. 69, o výměře 746 m2, zahrada, vše k.ú. Holešov
za minimální kupní cenu 15,000.000,- Kč + náklady s prodejem spojené, 
na těchto nemovitostech vázne nájemní závazek stávajících nájemců, 
a to do 30. 06. 2009                                                                   

Zájemce o výše uvedené nemovitosti musí podat nabídku písemně, a to buď 
poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo pří-
mo na podatelny Městského úřadu Holešov, v termínu do: 30. září 2008
Informativní schůzka všech zájemců bude uskutečněna v měsíci říjnu 2008 
a všichni zájemci budou písemně pozváni.

V nabídce musí být uvedeno:
• řádné označení (u fyzických osob adresa + rodná čísla, u právnických 
 osob kopie výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu)
• účel využití nemovitostí
• nabídka kupní ceny
• termín a způsob úhrady kupní ceny 

Kritéria hodnocení:
• nabídka kupní ceny
• účel využití nemovitostí
• termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady 
s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení LV, znaleckého posudku, daň 
z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.

Nabídka je zveřejněna v termínu od 13. srpna 2008 do 30. září 2008
Rozhodnutí o prodeji nemovitostí  bude učiněno Zastupitelstvem města 
Holešova na jeho nejbližším zasedání.

Holešov  13. 8. 2008                               
Ing. Eva Fryčová

vedoucí  odboru správy nemovitostí

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOLEŠOVA

Přijaté usnesení č. 221/2008. 
Rada města Holešova rozhod-
lo na základě výběrového řízení 
o přidělení veřejné zakázky na vy-
pracování projektové dokumenta-
ce „Centrum volnočasových akti-
vit Holešov“ Vladimíru Ságnerovi, 
Holešov, Tučapy 14, za cenu díla 
895.000 Kč včetně DPH. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 222/2008. 
Rada města Holešova schválila 
na základě výběrového říze-
ní „Dodávka výpočetní tech-
niky“ nákup výpočetní tech-
niky od firmy DELCOM - CZ, 
s.r.o, Kroměříž, Malý Val 1552/9, 
za cenu 861.858 Kč včetně DPH. 
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Kono-
pecká. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 223/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la zveřejnění záměru pronájmu 
do 31.12. 2008 části městského 
pozemku p.č. 365/7, ost. plocha, 
o výměře 20 m2, k.ú. Všetuly, Mi-
chalu Chmelařovi, bytem Hole-
šov, za účelem zbudování jednoho 
parkovacího místa v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 224/2008. 
Rada města Holešova přerušila 
projednávání zprávy o úpravě 
nájemného v městských bytech 
do příští schůze rady města. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 25. 8. 2008.

Přijaté usnesení č. 225/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření nájemní smlouvy 
s MUDr. Danou Mikulčákovou, 
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 
751 27 768, na užívání nebyto-
vých prostor v městském objektu 
čp. 478 na ul. Sušilova v Holešově 
za nájemné:
- ordinace 700 Kč/m2/rok 
 (2. poschodí, vel. 23,00 m2) 
- energie 1.200 Kč/m2/rok 
- údržba 100 Kč/m2/rok 
- čekárna 350 Kč/m2/rok 
 (2. poschodí, vel. 11,50 m2) 
- energie 600 Kč/m2/rok 
- údržba 100 Kč/m2/rok 
s účinností od 1. 9. 2008. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 226/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlou-
vy s Chirurgickou ambulancí 
Holešov, s.r.o., Sušilova 478,  
IČ: 276 62 811, na užívání ne-
bytových prostor v městském 
objektu čp. 478 na ul. Sušilova 
v Holešově za nájemné:
- ordinace 700 Kč/m2/rok 
 (3. poschodí, vel. 23,15 m2) 

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 4. srpna 2008, 

upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

- energie 1.200 Kč/m2/rok 
- údržba 100 Kč/m2/rok 
s účinností od 1. 9. 2008. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 227/2008. 
Rada města Holešova schválila 
přidělení náhradního ubytování 
manželům Aleně a Josefu Lo-
kajovým v městském bytě č. 8 
v domě čp. 507 na ul. Palackého 
v Holešově na dobu určitou od 
1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 9. 2008.

Přijaté usnesení č. 228/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la zveřejnění záměru prodeje 
městských pozemků p.č. 299/1 
o výměře 87 m2 a p.č. 302/2 
o výměře 132 m2, vše k.ú. Koli-
čín, a dále p.č. 1009/36 o výmě-
ře 15 m2, p.č. 1009/38 o výměře 
22 m2 a p.č. 1059/3 o výměře 22 
m2, vše k.ú. Holešov, Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, Praha 4, 
Na Pankráci 56, IČ: 65993390, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
10. 8. 2008.

Přijaté usnesení č. 229/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la na základě usnesení Zastupi-
telstva města Holešova ze dne 
23. 6. 2008, usnesení č. 65/2008/
II, zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků p.č. 1932/1, 
1932/2, 3506 a pozemků p.č. 
1946/129 a 1948/3, vše k.ú. Ho-
lešov, za účelem vybudování in-
frastruktury a následného prodeje 
stavebních pozemků, dle schvále-
né studie zastavitelnosti zpracova-
né Ing. arch. Dujkou č. 22/2007, 
z 8/2007, za minimální kupní cenu 
250 Kč/m2 + náklady s tímto prode-
jem spojené, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 6. 8. 2008.

Přijaté usnesení č. 230/2008. 
Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zveřejnění 
záměru prodeje městských po-
zemků p.č. 1923/15, trvalý travní 
porost, o výměře 68 m2, p.č. 
1923/13, zast. plocha, o výměře 
14 m2 a p.č. 1925/22, zast. plo-
cha, o výměře 18 m2, vše k.ú. 
Holešov, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 22. 9. 2008.

Přijaté usnesení č. 231/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la změnu závazných ukazatelů 
Mateřské školy Holešov, Gro-
hova 1392, okres Kroměříž dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Alena Kotoučková. Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 232/2008. 
Rada města Holešova schválila 
přijetí daru ve výši 20.000 Kč 
od společnosti IMOS Zlín, 
s.r.o., Zlín, Tečovice 353, 
IČ: 263 09 190. Zodpovídá: 
Dr. František Kulhavý. Termín: 
31. 8. 2008.

Přijaté usnesení č. 233/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene s Ing. Janou Do-
leželovou, bytem Holešov. Věcné 
břemeno je zřízeno ve prospěch 
města Holešova. Věcným břeme-
nem je povinnost Ing. Jany Dole-
želové strpět umístění a provozo-
vání stavby vodovodu na pozemku 
p.č. 1943/4 v k.ú. Holešov.  Věcné 
břemeno bude zřízeno za jedno-
rázovou úplatu ve výši 15.000 Kč. 
Zodpovídá: Dr. František Kulhavý. 
Termín: 31. 9. 2008.

Přijaté usnesení č. 234/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření nájemní smlouvy 
k užívání bytu č. 11 v městském 
domě čp. 1400 na ul. Palackého 
v Holešově s Eliškou Doleža-

lovou na dobu určitou od 1. 8. 
2008 do 31. 8. 2008. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 235/2008. 
Rada města Holešova vzala na vě-
domí informaci tajemníka městské-
ho úřadu o plnění usnesení rady 
města ze dne 4. července 2008. 

Nepřijaté usnesení:
Rada města Holešova ne-

schválila zveřejnění záměru 
dlouhodobého pronájmu části 
městského pozemku p.č. 1329/2, 
ost.  plocha, o výměře 7 m2, k.ú. 
Holešov, Martinu Horákovi, by-
tem Hranice, za účelem umístění 
prodejního přívěsu za cenu dle 
obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 1/2004 ve výši 400 
Kč/m2/rok. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

   

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík      

ověřovatel zápisu                                                                          
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Masarykovo nám. 9/5,

V Martinicích oslavili 150 let od založení školy

Martinice (frs) - Stopadesáté výročí za-
ložení školy si připomněli v sobotu 16. srp-
na v Martinicích. Zastupitelstvo obce spolu 
s vedením základní školy při této příležitosti 
připravily výstavku dobových kronik a fotografie 

Starosta Martinic předává pamětní medaile a diplomy 
bývalým i současným učitelům a ředitelům. 

O výstavu kronik a fotografií ve třídách martinické školy 
byl mezi místními, ale i přespolními velký zájem.  

2002 až 2003 tady učili pouze devět žáků. 
V současnosti už je však situace mnohem 
lepší a od letošního školního roku dokonce 
přidávají v Martinicích jeden ročník, takže zde 
budou moci děti chodit, podobně jako například 
v sousedních Přílepích, až do páté třídy. 

bývalých i současných žáků školy. Oslav, 
které se konaly za finančního přispění 
Zlínského kraje, se zúčastnila celá řada 
hostů místních i přespolních, starostové 
okolních obcí, představitelé kraje i Par-
lamentu ČR. Součástí oslav byla  mše 
svatá, vystoupení žáků mateřské 
a základní školy, místní Omla-
diny i mažoretek. Po celý den 
doprovázela program dechová 
hudba Hulíňané. Současní i bývalí 
učitelé a ředitelé školy obdrželi 
z rukou starosty obce Oldřicha 
Stískala jako upomínku na své pů-
sobení v martinické škole pamět-
ní list a pamětní medaili s logem 
150. výročí základní školy. 

Počasí sice programu příliš 
nepřálo, oslavy se však nakonec i přes 
vytrvalý déšť vydařily. Především však 
mohl starosta konstatovat, že se škola 
dostala z krizové situace, kdy jí hrozilo 
dokonce uzavření. Vždyť ve školním roce 

Informace na tel.: 
731 114 537

Rekonstrukce 
koupelen 

a bytových jader
v panelových domech,

realizace na klíč

Provádím montáž satelitů, elektroinstalace 
v rodinných domcích, tj. silnoproud + dat. sítě 
a TV rozvody, revize. Mobil 775 31 44 50, sko-
pal.miroslav@seznam.cz

Prodám Peugeot 206, 3dvéřový, bouraný 
předek, na náhradní díly. Tel. 728 643 489.

Prodám FORD ESCORT 1,4 - kombi. Rok 
výr. 1991. Cena 17.000,- Kč. Možnost dohody. 
Stav velmi dobrý. Tel.: 739 637 869.

SERVIS, INZERCE

V sobotu 20. září se bude konat v Základní 
a Mateřské škole Rymice u příležitosti 115. výročí 
od založení základní školy a 35. výročí od založení 
mateřské školy Den otevřených dveří. Součástí 
akce bude prohlídka školy a doprovodný kulturní 
program. Začátek je v 10 hodin v budově školy.

Oslavy školy

Charita Holešov je nestátní nezisková orga-
nizace. V praxi to znamená, že z podstatné části 
tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů dotace.

K poskytovatelům dotace se v tomto roce 
přidal i Zlínský kraj. Jak? Přispěl organizaci 
formou účelové neinvestiční dotace, a to ve 
výši 150 000 Kč. Děkuji jménem Charity Ho-
lešov za tuto částku. Bude využita na podporu 
pečovatelské služby.

Eva Relichová, DiS.
vedoucí pečovatelské služby

Zlínský kraj podpořil 
Charitu Holešov
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Kulisu modelářské show tvo-
řily dva rozdílné víkendové dny. 
V sobotu zkrápěl plochu letiště 
vytrvalý déšť, v neděli byla oblo-
ha téměř vymetená. Vedle mo-
delů si diváci mohli prohlédnout 
také letouny ve skutečné velikosti 
a zúčastnit se vyhlídkových letů. 
A piloti z Air Moravia Holešov ne-
měli o zájemce nouzi. Dokonce 
museli povolat posilu, aby všem 
vyhověli. Ostatně není se čemu 
divit, letiště má být koncem roku 
zrušeno a každý chtěl využít jednu 
z posledních možností.  

Obrazové ohlédnutí za letošním ročníkem Čmelák model show

Do Holešova přijeli modeláři 
od Plzně až po Liptovský Mikuláš, 
přivezli s sebou zhruba 120 leta-
del s rozpětím křídel od půl metru 
do pěti metrů. Účastníci akce di-
vákům předvedli rovněž leteckou 
bitvu z první světové války dopl-
něnou dobrými pyrotechnickými 
efekty i zvukovým doprovodem.

Kvůli budování průmyslové 
zóny však modeláři opouštěli Ho-
lešov v nejistotě. Uskuteční se příš-
tí ročník Čmelák model show?

Stránku připravili 
František a Jakub Sovadinovi
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Srub holešovských pionýrů oslavil dvacáté výročí

Sonia z Bordoux si zamilovala Moravu, z Holešova se jí vůbec nechtělo

Kdo někdy prožil dobrodružství 
a kouzlo stanového tábora, určitě 
ví, že se na zážitky a chvíle stráve-
né pod stanem nedá jen tak zapo-
menout! Pionýrská skupina Mirko 
Očadlíka Holešov organizuje tábo-
rové pobyty pro děti již od roku 1981. 
Nejdříve se tábory konaly v Rajno-
chovicích u říčky Juhyně. Od roku 
1987 se tábory pořádají na louce 
v katastru obce Osíčko a zázemí 
nám tvoří Podhradní Lhota. Před 
20 lety byl z iniciativy rodičů, ve-
doucích, přátel a za pomoci policejní 
školy vybudován dřevěný srub jako 
hospodářské a společenské zázemí 
tábora. Srub slouží v období tábora 
jako jídelna, klubovna, kuchyně, 

Pionýři staví školu v Africe
Letošní táborovou motivací pionýrů z Holešova byla Výprava 

ke kmeni Mašukulumbů. Jednalo se o dobrodružné putování po Africe, 
které také v roce 1883 učinil cestovatel Emil Holub. Kromě her, soutěží, 
běžného táborového života nezapomněly děti ani na své vrstevníky 
v Africe. V rámci návštěvy rodičů se uskutečnilo tržiště, na kterém 
táborníci nabízeli různé výrobky, které během tábora vyrobili. Podařilo 
se jim nakonec získat celkem 2 700 Kč za výrobky a 500 Kč za foto-
grafie. Výtěžek této akce poputuje za dětmi do malé vesničky v africké 
Ugandě jako příspěvek na stavbu jejich místní školy. Děkujeme všem, 
kteří zakoupením výrobku nebo fotografie přispěli!

Jarka Vaclachová 
 vedoucí tábora

sklad a ošetřovna. I po 20 letech 
plně vyhovuje všem požadavkům 
táborového života. V průběhu uply-
nulých let prošel malými úpravami 
a drobnými rekonstrukcemi. Tako-
vá poslední rekonstrukce a úprava 
okolí srubu se uskutečnily na jaře 
letošního roku.

Chtěla bych moc poděkovat 
všem bývalým i současným spo-
lupracovníkům za velkou pomoc 
a podporu, bez které si nedovedu 
přípravu a průběh tábora předsta-
vit. Obzvlášť velké poděkování si 
zaslouží rodina Koumarova a Laďa 
Vaclach, kteří se během roku o srub 

starají, a letos jim velmi pomohl 
také Tomáš Benedik. Velké podě-
kováni si zaslouží i obec Osíčko, 
Podhradní Lhota, manželé Hanka 
a Ruda Kundrátovi, Maruška a Jar-
da Chvatíkovi, pracovníci hotelu 
Zubříč, pracovníci VaK Kroměříž 
a další. Kromě těchto jmenovaných 
děkuji všem, kteří rádi tráví část 
prázdnin či dovolené na naší louce. 
Srubu k jeho 20. výročí přeji ještě 
hodně úspěšných  táborových se-
zon a samé spokojené táborníky! 

Jarmila Vaclachová
vedoucí PS M. Očadlíka Holešov

Letošní táborový pobyt holešovských pi-
onýrů na jejich základně pod hotelem Zubříč 
v Podhradní Lhotě měl vskutku mezinárodní 
rozměr. Zúčastnili se ho rovněž dva vedoucí 
z Francie a jedna ze Slovenska. „Měla jsem 
z jejich působení velmi dobrý pocit. Byli velmi 
bezprostřední, skromní, a přitom 
si myslím, že hodně obohatili 
a zpestřili pobyt dětí na táboře. 
Velmi mě zaujaly jejich pohybové 
hry vycházející z improvizace,“ 
uvedla vedoucí tábora Jarmila 
Vaclachová.  

Třiadvacetiletá Sonia Ozan-
ne je z vesnice nedaleko Bordoux, 
devatenáctiletý Jerom pak přijel 
do Česka z Lionu. Oba působí 
od června v rámci mezinárodního 
projektu s názvem Mládež v akci 
v Domě dětí a mládeže v Novém 
Městě pod Smrkem v severních 
Čechách na roční stáži. V rám-
ci dobrých partnerských vztahů 
mezi tímto severočeským zaříze-
ním a střediskem volného času 
TYMY Všetuly o prázdninách přijeli oba Fran-
couzi na Moravu. Nejprve strávili několik dnů 
v táboře ve Frenštátu pod Radhoštěm, v srpnu 
pak zavítali do Podhradní Lhoty a po skončení 
tábora ještě zůstali několik dnů v Holešově. 
Česky se začali učit teprve od června a zejmé-
na Sonia se po třech měsících velmi slušně do-
mluví. „ Jarce Vaclachové už rozumím, protože 
jsem si zvykla na její hlas. Na ostatní si musím 
vždycky nejdříve zvyknout,“ říká Sonia.

Česky se už opravdu velmi dobře do-
mluvíte. Jazyky vám asi jdou.

Hovořím portugalsky, španělsky, anglicky 
a německy. Co nejdříve se chci také naučit 
pořádně česky, abych se mohla s lidmi nor-
málně bavit.

Jak jste se do České republiky vlastně 
dostala?

Přihlásila jsem se do celoevropského 
výměnného projektu a vybrala jsem si pobyt 
v Novém Městě pod Smrkem. V tamějším 
domě dětí a mládeže budu v průběhu roku 
dávat lekce soudobého tance. Tam jsem se 
potkala také s Jeromem, který je shodou okol-
ností také z Francie a bude zde působit jako 
instruktor florbalu.    

Jaké jsou vaše první pocity z pobytu 
v České republice?

Líbí se mi u vás, zejména pak na Moravě. 
Při pobytu na táboře v Podhradní Lhotě i v Ho-
lešově jsem poznala srdečné lidi. I když jsme si 
mnohdy úplně nerozuměli, stali jsme se přáteli, 

stačily jenom úsměvy. Bylo to bez-
prostřední. Lidé na severu Čech 
se mi zdáli více introvertní. Tam 
jsem byla v cizině, ale na Moravě 
se cítím jako doma. Po splnění 
roční stáže v Novém Městě pod 
Smrkem bych proto chtěla působit 
tady u vás na Moravě.   

Právě jste si prohlédli 3. Zá-
kladní školu v Holešově. Co 
na ni říkáte?

V Česku je vzdělání velmi 
důležité. Ve Francii sice také, ale 
nemáme takové materiální pod-
mínky. Máte tu všechno, tělocvič-
nu, bazén. To u nás jsou školy jen 
ve větších obcích a z malých obcí 
musí děti dojíždět.  

Jakou školu jste absolvo-
vala vy?

Po maturitě jsem studovala rok na univerzitě 
francouzštinu, španělštinu, angličtinu a němčinu. 
Následně jsem studium přerušila a rok pracovala 
u nás doma na vinici. Poté jsem studovala dva roky 
turismus a také pracovala jako průvodkyně.“  

Stýská se vám po domově?
Ani ne. Vždyť zanedlouho se domů pojedu 

podívat. V září jsou u nás slavnosti vinobraní 
a ty si nemohu nechat ujít.

 František Sovadina  

Sonia, Jarka a Jerom.
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Prodám FORD ESCORT 1,4 - kombi. Rok výr. 1991. 
Cena 17.000,- Kč. Možnost dohody. Stav velmi dobrý. 

Tel.: 739 637 869.

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor, smuteční obřadní síň 
v Holešově, Grohova ul. č. 1067 o výměře 1.233,47 m2 od 1. 1. 2009. Písemné 
nabídky v zalepené obálce označené heslem „Grohova 1067“  musí obsahovat:
• řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, telefon)
• nabídku nájemného za rok
Podmínky pro podání žádosti:
• nebytové prostory budou využívány pouze k účelu, ke kterému byly zkolaudovány
• nájemce nabídne souhrn souvisejících činností, které by bylo možno v objektu 
   zabezpečit
• nájemce navrhne výši nájemného
• nájemce bude na své náklady celoročně provádět:
• údržbu obřadní síně
• údržbu travnaté plochy o celkové výměře 750 m2

• údržbu a opravy areálu hřbitova, včetně komunikací
• údržbu a úpravu pozemků a chodníků přilehlých ke hřbitovu
• nájemce svým nákladem s uvedením termínu a způsobu:
• provede rekonstrukci zbývající části střechy obřadní síně
• navrhne a zajistí zabezpečení hřbitova a obřadní síně 24 hod. denně
• provede opravu severní cihlové zdi za cca 1.500 tis. Kč v horizontu pěti let
• provede osvětlení hřbitova
• do 2 let zrealizuje rozptylovou loučku
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce od 26. 8. 2008 do 15. 9. 2008. 
Termín podání nabídek: 15. 9. 2008. Nabídky adresované Městskému úřadu 
Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov lze předkládat poštou na podatelnu 
MěÚ Holešov nebo přímo na odbor správy nemovitostí. Došlé nabídky budou 
projednány na schůzi rady města dne 22. 9. 2008. Bližší informace o pronájmu 
nebytových prostor poskytne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, 
tel.   573 521 405, paní Kolářová, Ing. Fryčová, tel. 573 521 400.

Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí
v Holešově dne 25. 8. 2008

MĚSTO HOLEŠOV
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Region - Nový čtyřkilometrový úsek dálnice 
D1 z Kojetína do Kroměříže by měl být pro mo-
toristy zprůjezdněn od října. Většina stavebních 
prací je už hotova a nyní se dokončují závěrečné 
práce. Uvedl to Roman Kluzák z Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD). Nový úsek naváže na dál-
niční obchvat Kroměříže, který byl zprovozněn 
v srpnu a v současné době slouží jako objízdná 
trasa v době uzavírky kroměřížského mostu 
Karla Rajnocha. Cestování motoristů z Holešova 
a okolí do Brna a Prahy se díky tomu stane opět 
jednodušším. 

Dálnice D1 ve směru od Vyškova nyní 
končí u Vrchoslavic na Prostějovsku. Chybějí-
cí šestikilometrový úsek dálnice z Vrchoslavic 
do Kojetína, který se dosud staví, by měl být 
podle Kluzáka zprovozněn v září 2009. „Úsek 
Vrchoslavice - Kojetín se zatím bude objíždět 
provizorně a u křižovatky na Kojetín bude dopra-

Dálniční síť se pomalu, ale jistě stahuje k Holešovu

va směrována na dálnici,“ řekl Kluzák. Do doby 
dokončení úseku bude doprava mezi Vrchosla-
vicemi a Kojetínem vedena po silnici I/47. 

Tříkilometrový dálniční obchvat Kroměříže 
bude motoristům sloužit jako objízdná trasa 
v době plné uzavírky mostu Karla Rajnocha 
v Kroměříži, jediného silničního mostu přes řeku 
Moravu ve městě. Po dobu uzavírky mostu, která 
potrvá od 1. září přibližně do konce listopadu, by 
tento dálniční úsek neměl být zpoplatněn. 

Na dálnici z Kojetína do Kroměříže a na ob-
chvat města v budoucnu naváže nová část, která 
povede z východní části Kroměříže ve směru 
na Hulín a Říkovice na Přerovsku. Stavba to-
hoto úseku byla oficiálně zahájena začátkem 
letošního června.

 Po dokončení stavby nového úseku dálnice 
D1 z Kroměříže do Říkovic se chystá její pro-
dloužení do Přerova a Lipníku nad Bečvou. Tam 

se D1 napojí na dálnici D47, což umožní lepší 
dopravní spojení na Ostravu a Polsko. 

Podle nově upravených plánů Státního fon-
du dopravní infrastruktury, o nichž před čtrnácti 
dny informovala MF DNES, se má však napojení 
Zlína na D1 o čtyři roky zpozdit. Oproti původ-
nímu záměru má být také o dva roky později 
zprovozněna silnice R49 z Hulína do Fryštáku, 
která má být hlavní zásobovací trasou Strategic-
ké průmyslové zóny u Holešova.

Stavba dálnice D1 byla zahájena v roce 
1939, práce však přerušila druhá světová vál-
ka. Po válce byla stavba v omezeném rozsahu 
obnovena, v roce 1950 však byly práce opět 
zastaveny. Po jejím obnovení před 40 lety se 
počítalo s tím, že dálnice povede na Slovensko 
a končit bude na hraničním přechodu Starý 
Hrozenkov. Po rozpadu federace byla její tra-
sa odkloněna od Brna na Ostravu s ukonče-
ním u Lipníku nad Bečvou. Poslední změnou 
bylo rozhodnutí, že se v D1 změní i budovaná 
D47, která spojí Lipník nad Bečvou s Ostravou 
a polskou hranicí. Dálnice D1 nyní měří 247,5 
kilometru, po dokončení by měla dosáhnout 
délky až 377 kilometrů.

Most v Kroměříži
bude uzavřen

Napojení Holešova 
se možná zpozdí

Dálnice z Kojetína do Kroměříže má být zprovozněna již od října

Region (red) - Slavnostním po-
klepem základního kamene za pří-
tomnosti představitelů Zlínského kra-
je byla v Otrokovicích zahájena vý-
stavba rychlostní silnice R55 v úseku 
Skalka - Hulín. Investiční akce je 
součástí souboru staveb rychlost-
ní silnice R55 Olomouc - Břeclav. 

Stavba úseku rychlostní silnice R55 Skalka - Hulín byla zahájena
Úsek Skalka - Hulín bude navazovat 
na severovýchodní obchvat Otroko-
vic, který je v provozu od roku 2006, 
u Hulína pak vybudováním tohoto 
úseku dojde k propojení s dálnicí D1, 
a tím i rychlostní silnicí R35.  Stavba 
si vyžádá celkové náklady ve výši 
3,5 miliardy korun.

Trasa nového úseku, jejíž délka 
je 10,8  km, je vedena volným neza-
stavěným územím převážně po ze-
mědělských pozemcích, s minimálním 
zásahem do lesních porostů. Zahrnu-
je čtyři přeložky silnic III. třídy, dále pak 
jednu přeložku a jednu úpravu místní 
komunikace, deset přeložek účelo-

vých komunikací a polních cest, je-
denáct mostních objektů, čtyři zárubní 
zdi, přeložky inženýrských sítí a jednu 
oboustrannou odpočívku. Součástí re-
alizace projektu bude rovněž vybudo-
vání systému odvodnění a dopravního 
značení, stavba protihlukové clony 
a realizace vegetačních úprav.

Součástí nově budované silniční 
sítě na střední Moravě je i připravova-
ný východní obchvat Holešova, který 
by měl odvést dopravu z centra města. 
O jeho budování jednali na svém ne-
dávném společném zasedáné radní 
Holešova a Zlínského kraje. Podle 
slov mluvčího Zlínského kraje Patrika 
Kamase by se mohl obchvat začít sta-
vět v roce 2010. Náklady na stavbu by 
se měly pohybovat mezi 250 až 300 

Obchvat by se mohl začít stavět v roce 2010 Občanům Třebětic vadí křižovatka za humny

miliony korun. Obchvat se má stavět 
přibližně jeden rok a bude souviset 
i se stavbou připravované rychlostní 
silnici R49, na kterou bude napojen. 
Rychlostní silnice R49 má v budoucnu 
zajistit dostatečné dopravní napojení 
připravované strategické průmyslové 
zóny, a to v oblasti Třebětic a Martinic. 
V souvislosti se stavbou krajští radní 
v Holešově jednali i o vzniku dálnič-
ního policejního oddělení. 

Stavba rychlostní komunikace 
R49 z Hulína do Fryštáku má problé-
my. Podle posledních informací se nej-
spíše  posune termín jejího dokončení, 
navíc v rámci přípravy vznikly problé-
my na zhruba čtyři kilometry dlouhém 
úseku kolem Třebětic. Obec odmítá 
prodat kraji své pozemky, dokud se 
nedohodnou na lepších podmínkách. 

Občanům i jejich zástupcům vadí 
hlučnost, která se podle nich nevejde 

do hygienického limitu. U Třebětic je 
plánována křižovatka, která kromě 
jiného připojí průmyslovou zónu na 
dálniční síť. V Třeběticích chtějí, aby 
byla tato křižovatka umístěna dále 
od obce. Do třetice zastupitelům vadí 
cena, kterou kraj za pozemky nabízí. 
Ta podle nich neodpovídá ceně v místě 
obvyklé. Představitelé obce proto chtějí 
nadále s krajem jednat o podmínkách, 
za nichž by pozemky prodali. 
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Široká nabídka bílého zboží, 
elektroniky a drobných

domácích elektrospotřebičů 
včetně náhradních dílů

a příslušenství.

AKCE · AKCE · AKCE
ZDARMA

8 LET  ZÁRUKY
na kombinované

chladničky

PRODEJNA ELEKTRO
Nám. Dr. E. Beneše 37

769 01 Holešov

573 506 454
602 155 980

Obchodní dům MORAVA
Nám. Dr. E. Beneše 7

769 01 Holešov

573 509 213
602 155 976

Prázdniny a dovolené přinesly příjemný 
odpočinek a regeneraci sil, ovšem ve SOŠ 
PaedDr. Stratil s.r.o. se rozhodně jenom ne-
odpočívalo a nezahálelo. Pedagogové využili 
letní měsíce k mnoha důležitým přípravným 
krokům, které budou pro nadcházející školní 
rok 2008/9 zásadní. 

Největší změnou je, že se rozběhne výuka 
podle nového školního vzdělávacího programu, 
při jehož tvorbě se vyučující soustředili zejména 
na aktuální trendy trhu práce a samozřejmě také 
na potřeby studentů, kteří se chtějí prosadit 
v podnikání v automobilismu i na poli obcho-
du a služeb. Mezi předměty nově zařazené 
do výuky patří například bankovnictví a pojiš-
ťovnictví, oborové semináře 
nebo problematika environ-
mentální výchovy. K tomu-
to předmětu škola vytvořila 
vlastní vzdělávací materiály 
- ucelená skripta, pracovní 
listy a inovativní výukový 
program pro interaktivní ta-
buli. O kvalitě této koncepce 
svědčí to, že na její tvorbu 
získala SOŠ PaedDr. Stratil, 
s.r.o. jako jediná soukromá 
střední škola v kraji grant Mi-
nisterstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.

Aby bylo následujících 
deset měsíců ve školních 
lavicích pestrých, studenty 
čeká nepřeberné množství 
rozšiřujících aktivit - sezna-
movací pobyt, zimní lyžařský 

Zbrusu nový školní rok ve SOŠ PaedDr. Stratil s.r.o.

nebo letní vodácký výcvik, tematické kroužky, 
odborné exkurze, návštěvy koncertů, výstav 
a divadel, také účast na odborných i umě-
leckých soutěžích, školní akademie a work-
shopy. 

Je hezkou tradicí, že ve škole nepřetržitě 
už třetím rokem každý měsíc vychází časopis 
Stratos, oblíbený studentský časopis, vydávaný 
našimi studenty. Budeme pokračovat v obou-
stranně přínosné spolupráci s klubem UNESCO 
v Kroměříži, kde studenti už tradičně pomáhají 
při pořádání mezinárodních konferencí, dále 
s Eurocentrem Zlín, společností Člověk v tísni, 
vzdělávací agenturou Pask Kroměříž či Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

V neposlední řadě se opět rozběhnou 
akce našeho občanského sdružení K.O.S.A., 
jež nabízí volnočasové vyžití pro všechny ze 
školy i mimo ni, kterým není lhostejná kvalita 
vlastního života i světa kolem.

Co též nelze opomenout, je otevření čtyř 
tříd prvního ročníku sobotního dálkového studia. 
Ačkoliv je náročnost tohoto typu vzdělávání 
vysoká, zájem dospělých o získání maturity 
výrazně překračuje prostorové kapacity školy. 
Na všechny, kteří zasednou do školních lavic, se 
moc těšíme a přejeme jim hodně úspěchů. Roz-
hodně se budeme snažit je na cestě ke vzdělání 
co nejvíce podpořit!

Mgr. M. Václavková

Poslankyně Šojdrová se studentkami 
na konferenci UNESCO.

Vodácký kurs na Moravě měl
velký úspěch.
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Holešov (rr) - Obrazy, grafiky, plastiky, 
fotografie, keramika, užité umění - to všechno 
lze zhlédnout v těchto dnech na dnes již šestém 
ročníku výstavy Letní iluze, která je k vidění 
od 20. srpna v Městské galerii. Vernisáž pro-
běhla za účasti všech vystavujících kumštýřů 
z Holešova a jeho nejbližšího okolí. V kulturním 

Městská galerie hostí do konce září holešovské kumštýře

programu vystoupilo duo - Květa Karafiatek 
& George Perla.

Návštěvníci tak mohou obdivovat díla Karla 
Jakóbka, Hany a Silvie Palečkových, Michaely 
Štastné, Lenky Bartoškové, Daniely Skýpalové, 
Barbory Winklerové, Vlaďky Dvořákové, Jiřího 
Kuhla, Jaroslava Stokláska, Jaroslava Juřici, 

Evy Klabalové, Vlastimila Matulíka, Vratislava 
Brázdila, Romana Juráně, Aloise Němčíka, Marie 
Vrtělkové, Milana Režňáka, Václava Seiferta, 
Jitky „Madonny“ Hrdličkové a Rudolfa Seiferta, 
holešovského místostarosty. Posledně jmenova-
ný je ostatně iniciátorem výstavy, která potrvá do 
28. září. Otevřena bude denně mimo pondělí.

Mezi hosty vernisáže byl i místostarosta 
Josef Bartošek s chotí.

Výstavu zahájili Irena Seifertová 
a Vratislav Brázdil.

A přišli malí 
i velcí...

Kulturní program obstarali Květa Karafiatek & Goer-
ge Perla, jinak Vlaďka Dvořáková s Jiřím Kuhlem.

Dřevořezbáři Jaroslav Stoklásek 
a Jaroslav Juřica.

Na vernisáž přišel i starosta 
Zdeněk Janalík.

Jeden z návštěvníků si právě prohlíží dřevěné plastiky, 
jejichž autorem je Jaroslav Juřica.

Více než dvacet autorů z Holešova a okolí se představuje 
na výstavě Letní iluze 6.
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KNIŽNÍ TIP

TIP PRO VÁS

Pohled za humna

Josef „Pepson“ Snětivý: 
Deník malého fotbalisty

Deník malého fotbalisty je bez nad-
sázky publikací, která na našem trhu chybí. 
A přitom tréninková základna našeho fot-
balu je v případě předškolních a školních 
dětí až neuvěřitelně početná v poměru 
k celkové české populaci. Až dosud však 
rodiče malých fotbalistů neměli možnost 
snadno, přehledně 
a stylově uspořá-
dat své zápisy, do-
jmy a vzpomínky 
včetně obrazové 
dokumentace. Nyní 
budou moci zazna-
menat vše, co se 
týká jejich oblíbené-
ho sportu, a získají 
tak krásnou a re-
prezentativní pa-
mátku na rané fotbalové krůčky svých dětí.
Deník má dvě části. První je dělená pod-
le rubrik - jsou zde informace o malém 
fotbalistovi, jeho příbuzných a přátelích, 
kteří mu fandí, trenérech i spoluhráčích, 
o klubu, za nějž hraje, o jeho oblíbených 
fotbalistech, prvních fotbalových zážitcích, 
trénincích, zápasech a turnajích, dále úda-
je o tom, jak roste, o dalších zápasech, 
turnajích či soustředěních v průběhu celé-
ho roku, o tom, jak a s kým trénuje mimo 
klub, o jeho dalších oblíbených sportech 
a školních i mimoškolních sportovních 
aktivitách a mnohé další. Své místo tu 
mají i vzkazy od rodiny a přátel. Celá tato 
část nabízí spoustu prostoru pro fotografie.
Druhá část je kalendářem na jeden fot-
balový rok. K jednotlivým dnům budou 
zaznamenány zápasy, turnaje, sou-
středění, návštěvy fotbalových utkání, 
tréninkové závazky a jejich plnění atd.
Idea vydat tento deník vzešla přímo od ro-
dičů, jejichž děti hrají fotbal. Jeho zpra-
cování se ujal Josef „Pepson“ Snětivý, 
sám otec jednoho dorosteneckého a dvou 
předškolních fotbalistů, a rovněž Zdeněk 
Čech, autor mnoha knih nejen o fotbale 
a dalších sportech.

RR

S Helenou Vondráčkovou jsem se potkal - 
dalo by se říct za humny Holešova - v minulých 
týdnech hned dvakrát. Jednak to bylo v Přerově, 
kde se zúčastnila tenisového klání, jednak ve Zlí-
ně, kam přijela jako host na festival dětských filmů. 
Povídali jsme si hlavně o jejím novém koncertním 
programu, který bude uveden koncem tohoto 
měsíce také ve Zlíně. A protože jde o komorně 
laděný pořad, v němž zpěvačku doprovází jen 
čtyři muzikanti, je dost pravděpodobné, že jej 
v dohledné době uvidí i holešovské publikum...

V čem se váš nový pořad s názvem Re-
citál 2008 liší od těch předcházejících?

Jde o intimnější představení, než jsou velké 
megakoncerty s baletem a hosty. Celé před-
stavení spočívá pouze na mně a i obsazení 
doprovodné kapely, kterou sestavuje Charlie 
Blažek, bude menší. Nicméně se bude skládat 
z vynikajících hudebníků a dvou sboristek. Chtěla 
jsem využít více baladických písní, které ostatně 
můj repertoár obsahuje, ale na druhou stranu 

Bulvár si na mě vždycky něco vymyslí, říká Helena Vondráčková

bych nechtěla, aby to byla nuda. To znamená, že 
posluchači uslyší i ty největší moje hity. A koncert 
bude spojen i s autogramiádou po vystoupení 
a s prodejem mých knih, CD a plakátů, které 
všem zájemcům ráda po-
depíšu. 

Zazní také skladba 
Modrý anděl ze stejno-
jmenného filmu, kterou 
zpívala legendární Marlene 
Dietrichová a kterou jste 
po letech znovu zazpívala 
nedávno v Lucerně?

Modrý anděl samo-
zřejmě zazní, ale určitě 
budu zpívat i Cínového vo-
jáčka a ráda bych v novém 
programu použila krásný 
český text Zdeňka Rytíře 
k písni Billyho Joela She´s 
Allways a Woman, kterou 
jsem před časem nazpíva-
la v němčině. Už jsem se 
domluvila i s Hankou Za-
gorovou, která má tuto pí-
seň a právě s tímto textem 
ve svém repertoáru - a ta mi dala svolení, že ji 
mohu zařadit. Ale určitě zazní například i krásný 
šanson Můžeš zůstat, můžeš jít. 

Bude mít váš nový recitál něco společ-
ného i s chystaným albem, které je ohlášeno 
na jaro příštího roku? 

Vzhledem k tomu, že CD je teprve v příprav-
né fázi, předpokládám, že zazní pouze jedna či 
dvě písně. 

A pokud jsme vzpomněli nové album, 
bude i ono v něčem jiné než ty předchá-
zející?

Určitě bych na svém připravovaném albu 
ráda využila více živých nástrojů, uvažuji o tom 
už nějaký čas. Doufám, že se mi podaří sehnat 
repertoár, který bude melodický a postavený 
na kvalitních textech. 

Zpět k recitálu. Je pravda, že vás do-
provodí malá kapela a že bude program 
spíš určen pro divadla či menší sály? Proč 
ta změna?

Vzhledem k finanční náročnosti velkých 
koncertů si místa s menšími sály nemohou můj 
velký koncert dovolit uspořádat. Proto je zde tato 
nabídka, kdy chci dát možnost i lidem v menších 
městech zhlédnout můj koncert. 

Jako jedna z mála zpěvaček, které 
začaly svou dráhu před čtyřiceti lety,  se 
držíte v první lize, dosáhla jste prakticky 
všech možných met. Existuje ale ještě něco, 
po čem - co se vaší kariéry a hudby týče - 
toužíte? Něco, co byste ráda zrealizovala?

Ještě bych si ráda zahrála v nějakém pěk-
ném muzikálu, v němž bych dostala dobrou roli, 
samozřejmě adekvátní mému věku.  

Váš nejsilnější hudební zážitek z po-
slední doby?

Koncerty Barbry Streisand i Celine Dion, 
ale také koncert Kylie Minoque. A také úžasná 
vodní show, kterou jsem viděla nedávno v Las 
Vegas s názvem Le Reve. Show probíhala 
v hotelu Wynn. Bylo to ztvárnění snové vize 
dívky prostřednictvím tanečních, artistických 
a akvarelových čísel, z nichž každé vytváří určitý 

obraz, kdy z výšky až 30 metrů se účinkující 
různě spouštějí nebo skáčou do vody  za do-
provodu podmanivé hudby a za nádherného 
osvětlení.

Jen tak mimochodem - kdo je vám bližší: 
Madonna, nebo Celine Dion?

Celine Dion.

Čeká vás v nejbližší době i nějaké vy-
stoupení v zahraničí? Pokud vím, mají vás 
stále rádi v Německu a Polsku. Jezdíte tam 
ještě? 

Průběžně dostávám nabídky jak z Polska, 
tak z Německa. Těší mě i to, že mi teď v Polsku 
chtějí vydat další album...  

Pokud by se objevila nabídka a vy bys-
te měla zazpívat v jeden den v newyorské 
Carnegie Hall, ale současně také v pařížské 
Olympii, kterému sálu byste dala přednost?

Vzhledem k tomu, že v Carnegie Hall jsem 
v rozmezí pěti let vystupovala dvakrát, zvolila 
bych Olympii, kam bych se po letech ráda vrátila. 
Kdysi jsem tam zpívala celý měsíc – právě ještě 
s Vaškem Neckářem a Martou Kubišovou. To 
bylo těsně před vznikem tria Golden Kids. 

Projekt, který měl letos připomenout 
čtyřicet let od vzniku tria Golden Kids, padl 
už definitivně, anebo jsou ještě šance, že 
spolu vystoupíte? 

Podle mého názoru padl definitivně. 

Když máte po vystoupení autogramiá-
du, chtějí lidé jen podpis, anebo si s vámi 
i povídají?

Rádi si se mnou povídají a rádi mi sdělují 
své dojmy na to či ono, což mě velmi těší. 

Jak se dnes díváte - po tom všem - 
na tuzemský bulvár? Dovede vás ještě vy-
točit, anebo vás už nic nemůže překvapit či 
rozházet? 

Pokaždé si říkám, že po tom všem mě už nic 
nepřekvapí, ale oni si vždycky něco vymyslí. 

Robert Rohál

V Holešově si Helena Vondráčková zazpívala několikrát: v letech 
1974, 1975 a 1993, naposledy tu vystupovala před deseti lety.

Pondělí 29. září - Velké kino Zlín
Helena Vondráčková - Recitál 2008

Začátek v 19 hodin
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DVD TIPYKino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

KMOTR
Drama, USA, 1972, 175 min.
Režie: Francis Ford Coppola
Hrají: Marlon Brando, Al Pacino, Diane 
Keaton, Robert Duvall. Mistrovská knižní 
předloha od M. Puza, fenomenální režie 
F. F. Coppoly, nezapomenutelný výkon M. 
Branda, zasvěcený a věrohodný pohled 
„do kuchyně“ italsko-americké mafie - to 
vše dělá z filmu jeden z pilířů světové kine-
matografie. Povinné pro všechny milovníky 
žánru a kvalitních filmů vůbec. 

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Komedie, USA, 2007, 97 min. 
Režie: Rob Reiner
Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman
Když se tím „nás“ myslí pánové Jack Nichol-
son a Morgan Freeman, slzopudná romance 
je dopředu vyloučena. Smrtka už sice klepe 
na dveře, ale na lítostivé bilancování není čas, 
vždyť se ještě musí stihnout seskok padákem, 
jízda na závodní dráze, výlet k pyramidám...

SPÁLENÉ VZPOMÍNKY
Drama, USA / Velká Británie, 2007, 119 min.
Režie: Susanne Bier
Hrají: Halle Berry, Benicio Del Toro, David 
Duchovny, Alison Lohman. Po tragické smrti 
manžela zůstala Audrey sama se dvěma 
malými dětmi a s nekonečným zoufalstvím. 
K vyplakání překvapivě přijme rameno člo-
věka, kterého nejvíc nesnášela, ale který byl 
nejlepším přítelem jejího zesnulého manže-
la. I ona sama pomalu začíná poznávat, proč 
měl tento muž pro jejího manžela takovou 
cenu, byť je to narkoman. 

HVĚZDNÁ BRÁNA: ARCHA PRAVDY
Sci-fi,  USA / Kanada, 2008, 97 min.
Režie: Robert C. Cooper
Hrají: Ben Browder, Michael Shanks, 
Amanda Tapping, Christopher Judge
Vzrušující celovečerní film začíná přesně 
tam, kde seriál Stargate SG-1 skončil. Tým 
Stargate se pouští do svého dosud nejna-
pínavějšího dobrodružství. Čeká jej pátrání 
po starodávném artefaktu a také střet s ty-
ranskými Orii. 

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Thriller, USA, 2007, 122 min.
Režie: Ethan Coen, Joel Coen
Hrají: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, 
Josh Brolin, Woody Harrelson
Ve svém zatím posledním filmu bratři 
E. a J. Coenové proti dosavadním zvyk-
lostem pracují premiérově s novými her-
ci, natáčejí podle cizí předlohy a tentokrát 
sbírají i nejvyšší ocenění Americké filmové 
akademie (Oscary m.j. za nejlepší film a re-
žii). Očekávání naplňují, co se týče silného 
příběhu o bezvýchodnosti, detailního rozpra-
cování zápletky, silné katarze a bravurních 
hereckých výkonů. Na vyšinutého zabijáka 
v podání Javiéra Bardema a házení si mincí 
o život jen tak nezapomenete. 

ACROSS THE UNIVERSE
Muzikál, USA, 2007, 131 min. 
Režie: Julie Taymor
Hrají: Jim Sturgess, Evan
Rachel Wood, Dana Fuchs Hey Jude a dal-
ší Legendární skladby slavných Beatles 
ve filmu o lásce, rebelském mládí, snech, 
nadějích, ale i úzkostech a zmaru tváří v tvář 
válce ve Vietnamu. Dech beroucí muzikál 
s nadčasovými  melodiemi i poselstvím.

Marie Rysová 

Pátek 5. 9. a sobota 6. 9. v 19 h: ČTYŘI 
MINUTY - Německo, drama s titulky. Pianist-
ka Traude Krüger vyučuje již šedesát let hru 
na klavír v jedné ženské věznici. Až to skoro 
vypadá, že sama odpykává trest. Když má 
začít vyučovat uzavřenou, nevypočitatelnou 
a agresivní Jenny, která sedí za vraždu, zprvu 
to odmítne. Ale v okamžiku, kdy tuto vzpurnou 
dívku uslyší hrát, změní své rozhodnutí. Režie 
Chris Kraus.

Neděle 7. 9. a pondělí 8. 9. v 19 h: AKTA 
X: CHCI UVĚŘIT - USA, sci-fi, thriler s titulky. 
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dal-
ším případem, jehož vyšetřování nás zavede 
do světa paranormálních jevů. Na příběh jako 
takový je zatím uvaleno informační embargo 
a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš 
jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. 
V hlavních rolích David Duchovny a Gillian 
Andersonová.

Úterý 9. 9. v 19 h: HANK A MIKE - Kanada/
USA, komedie s titulky. Jsou růžoví, naštvaní 
a nezaměstnaní. Hank a Mike jsou velikonoční 
zajíčci a jednou za rok spolu roznášejí vajíčka 
dětem. Makají pro Velikonoční s. r. o. Teda až 
do okamžiku, kdy nový manažer označí Veli-
konoce za svátky druhé kategorie...

Sobota 13. 9. v 19 hod. a neděle 14. 9. v 17 
h: LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN - 
USA, dobrodružný/fantasy v českém znění. 
Vše, co jste dosud znali, se navždy změnilo... 
Druhý díl natočený dle sedmidílné ságy C. 
S. Lewise Letopisy Narnie (mj. Alenka v říši 

divů). Čtvero sourozenců je přivoláno do Nar-
nie princem Kaspianem, mladým dědicem 
telmarínského trůnu, který bojuje se svým 
zlým strýcem Mirazem. S pomocí udatného 
trpaslíka Dýnila, myšáka Ripčína a podezře-
lého černého trpaslíka Nikabrika se vydávají 
na podivnou cestu za záchranou magie v zemi 
a nastolením míru.

Úterý 16. 9. v 19 h: PAŘÍŽ - Francie, roman-
tická tragikomedie s titulky. Paříž je příběhem 
jednoho nemocného Pařížana, který se sám 
sebe ptá, jestli umře. Jeho stav mu dává 
nový a odlišný pohled na všechny lidi, které 
dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle 
setkávají s hodnotou života, života druhých 
a života samotného města nad Seinou. Mág 
evropského filmu opět přichází s jedinečným 
příběhem plným hereckých hvězd. Hrají Ju-
liette Binoche, Romain Duris a další. Režie 
Cédric Klapisch.

Úterý 23. 9. a středa 24. 9. v  19 h: BATHO-
RY - ČR, historický thriler. Barvitě pojatý vel-
kofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší 
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu 
krvavou legendu o Čachtické paní. Ta se podle 
pověstí koupala v krvi panen a na svých pan-
stvích po léta vraždila a mučila své poddané. 
Ústřední postavou filmu je hraběnka Erzsébet 
Báthory, u nás známá jako Alžběta Báthory.  
Jakubiskovo pojetí její osoby coby vraždícího 
monstra zpochybňuje nový pohled na hraběn-
ku, která se díky svému obrovskému majetku 
a nezávislosti stala terčem a údajně i obětí 
intrik, spiknutí a pomluv.

Středa 20. 8. - neděle 28. 9. LETNÍ ILUZE 
6. Tradiční výstava holešovských výtvarníků (R. 
Seifert, K. Jakóbek, S. Palečková, V. Dvořáko-
vá, J. Kuhl, R. Juráň, B. Winklerová, M. Šťast-
ná, J. Stoklásek, M. Vrtělková, J. Juřica, E. 
Klabalová, A. Němčík, V. Matulík, M. Režňák, 
V. Seifert, J. Hrdličková, H. Palečková, D. Ský-
palová, V. Brázdil a L. Bartošková) je otevřena 
denně mimo pondělí. Městská galerie.

Neděle 7. 9. v 17 h: 
KONCERT „VZPO-
MÍNKA NA GRAZ“. 
Zpívá Holešovský 
dětský sbor - Mo-
ravské děti. Kostel 
sv. Anny.

Pátek 12. 9. - neděle 
14. 9. DNY EVROP-
SKÉHO DĚDICTVÍ. 
Otevření všech pa-
mátkových objektů 
v Holešově.

Čtvrtek 18. 9.
v 19.30 h: JABL-
KOŇ. Koncert. 
Žánrově nezařa-
ditelná, třicet let 
slavící a téměř neu-
věřitelná kapela se 

skvělým skladatelem a textařem Michalem 
Němcem. Drive Club.

Pátek 26. 9. - sobota 27. 9. BLUESOVÝ POD-
ZIMEK. V pořadí už 9. ročník tradičního festivalu. 
V programu vystoupí například Peter Lipa Band, 
Vlasta Třešňák, Fernando Noronha a Black soul, 
David Dorůžka trio, E. Boboš Procházka, Qutsider 
blues, Blues session a další. Sál kina Svět, Drive 
Club, Letní scéna ve Smetanových sadech.

Žánrově nezařaditelná kapela Jablkoň zahraje ve čtvrtek 18. září 
v holešovském Drive Clubu.
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Na slavnostech města Pszczyny byli i zástupci našeho regionu

Pszczyna, Polsko - Podobnì jako Ho-
lešov má i jeho partnerské polské mìsto své 
slavnosti. Ty letošní probìhly  od 22. do 24. 
záøí a v programu byly zahrnuty rùzné  oblasti 
lidských aktivit. Hlavní dìní se ale zamìøilo 
na velké pódium v zámeckém parku, kde 
mìsto ve spolupráci s dalšími organizacemi 
pøipravilo dvoudenní hudební festival zamìøený 
pøedevším na etnicky a folklornì inspirované 
hudební skupiny z Polska i dalších zemí Evropy. 
Akce byla pojata jako velký happening s mnoha 
možnostmi zábavy a setkání.

Pszczynské slavnosti zahájila páteèní 
vernisáž výtvarníkù, kteøí se zúèastnili jarního 
„Plenéru artistow“. Holešov na výstavì i plenéru 
reprezentovali Pavel Valiska a Rudolf Seifert, 

kteøí také svá díla nyní vystavují v prostorách 
pszczynského centra kultury. Protože part-
nerské vztahy s tímto mìstem se postupnì 
velmi dobøe vyvíjejí, pøipravuje mìsto Holešov 
a Mìstské kulturní støedisko profilovou výstavu 
z pszczynských plenérù v Holešovì. Ta by 
mìla být otevøena v závìru letošního záøí nebo 
poèátkem øíjna v holešovské Mìstské galerii 
(zatím je termín vernisáže stanoven na 1. øíjna - 
bude ale záležet na pøepravì dìl apod.). Jak už 
bylo zmínìno, bude se jednat o prùøez z tìchto 
setkání a milovníky výtvarného umìní jistì 
potìší i další díla Holešovanů - Jitky Sadílkové 
a Libuše Matulové, které v Pszczynì malovaly 
pøed dvìma lety. Podobná setkání a výstavy 
mají v Polsku velkou tradici a vysokou úroveò, 

proto se mùžeme skuteènì tìšit na hodnotná 
díla pøedních umìlcù.

Mìsto Pszczyna disponuje mnoha dalšími 
lákadly, než jen zmiòovaným zámkem s hodnot-
ným interiérem a rozsáhlým zámeckým parkem. 
Každého návštìvníka jistì upoutá skanzen 
lidové architektury horního Slezska, jenž je 
umístìn v jednom z tamìjších parkù, nedávno 
otevøená a velice hojnì navštìvovaná zoolo-
gická zahrada s párem dominantních zubrù, 
nìkolik muzeí, místní kostely i další památky. 
Nutno podotknout, že spoleèenský a spolkový 
život je v Pszczynì a celkovì v Polsku na velmi 
vysoké úrovni. Proto se pøipravují výmìnné 
zájezdy do obou mìst.

R. Seifert

Do konce září posílejte na adresu redakce starší i novější, zato zacho-
valé pohlednice různého žánru, které poslouží na výrobu kazet pro děti v MŠ 
v Holešově a okolí. Na horní levý roh obálky napište slovo POHLEDNICE. 

Za vaše laskavé dary děkují tvůrci kazet. 

VÝZVA

v oblasti Zlínského kraje

O POHÁR MĚSTA HOLEŠOVA
Slavnostní zahájení ve 13 hodin.

Bohatý doprovodný program, občerstvení zajištěno. 

Sobota 13. září od 9 do 17 hodin 
v zámecké zahradě Holešov

PARKÚROVÉ ZÁVODY KONÍ

R. Seifert a P. Valiska na vernisáži  
v Pszczynì.

Výstava - další díla 
a výtvarníci.

Burmistrz K. Szostak a starosta 
Zd. Janalík pøi prohlídce tamìjší zoo.

Velká atrakce pro návštìvníky - krmení zubrù. Pszczynský skanzen lidové architektury. Letošní setkání v zámeckém parku.

Poděkování a rozloučení s paní Věrou Vargovou, 
zakladatelkou Mateřského centra SRDÍČKO v Hole-
šově proběhne ve středu 24. září od 16 do 18 hodin 
na přilehlé zahradě v blízkosti MC (akci zakončíme 
táborákem, za nepříznivého počasí se akce bude konat 
v prostorách MC).

Zvány jsou všechny maminky, které s Věrou Vargo-
vou spolupracovaly a rády se s ní setkávaly.
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Vystoupení špičkového houslisty Alexan-
dra Shonerta bylo jedním z vrcholů letošního 
Týdne židovské kultury v Holešově. Sympatický 
umělec, který se narodil v Rusku, žije už devět 
let v Praze. Rozhovor jsme díky jeho časovému 
zaneprázdnění zrealizovali až teprve pár dní 
po skončení holešovského festivalu po telefonu 
a nyní jej předkládáme i čtenářům Holešovska.  

S jakými pocity jste odjížděl letos 
z Holešova, kde jste zahrál v rámci Týdne 
židovské kultury?

Pravda je, že do Holešova jezdím velice 
rád. Mám radost, že mě tu vždycky tak dobře 
přijímají. Přitom je pravda, že se mi Holešov 
líbí i jako město.  Na můj koncert, který se 
uskutečnil v samém závěru letošního Týdne 
židovské kultury,  přišlo hodně lidí a bylo cítit, 
že se jim moje vystoupení líbilo. Co vám budu 
povídat - měl jsem z toho velkou radost.

Pokolikáté jste byl v Holešově?
Mám pocit, že jsem tu byl už asi popáté. 

Doufám, že přijedu i příští rok, a to už s novým 
repertoárem...

Žijete trvale v Česku? A jak se vám 
tu líbí?

Bydlím s maminkou v Praze už devět 
let. A líbí se mi tady. Kdyby jen konkurence 
a závistivci neházeli pořád klacky pod nohy, 
bylo by ještě líp. Ale jak se říká: Čím víc člověk 
stojí, tím víc má nepřátel. Lidská závist zkrátka 
nemá hranice. Paganini byl asi jeden z typic-
kých příkladů tohoto rčení. Takže se to snažím 
přijímat jako normální jev... I když někdy musím 
víc bojovat než cvičit...

Jak byste zhodnotil minulou sezonu 
a co vás čeká v té nastávající?

Přiznám se, že minulá sezona nebyla pro 
mne moc dobrá. Měl jsem špatného manaže-
ra, který mně toho hodně nasliboval, ale málo 
splnil... A tak se stalo, že jsem s ním rozvázal 
spolupráci.  Ale i tak mám  na další rok velice 
zajímavé nabídky, zvlášť ze zahraničí. Měl bych 
vystoupit v USA a Rakousku. 

Příští rok snad přijedu s novým repertoárem, říká Alexandr Shonert

Chystáte pro své ob-
divovatele něco nového, 
překvapivého?

Ano. Připravuji jak 
nové programy, tak sklá-
dám také nové skladby. 
Rád bych překvapil něčím 
novým a nečekaným.  

Na vašich webo-
vých stránkách jsem si 
všiml fotografií, kde jste 
s českými celebritami, 
například s Helenou Von-
dráčkovou. Znamená to, 
že se vám jako zpěvačka 
líbí?

S Helenou Vondráčko-
vou se znám už pár let. Po-
prvé jsem ji potkal v Rusku, 
když tam měla vystoupení. Posledně jsem ji 
navštívil v Řitce, když slavila své narozeniny. 
Také jsem tam poznal osobně Karla Gotta, což 
je také nejen skvělý zpěvák a vynikající muzi-
kant, ale i zajímavý a příjemný člověk.

Co všechno máte rád z muziky, co 
všechno posloucháte?

Mam velice široký záběr, a to jak na po-
slouchání, tak na hraní. Mimo židovské hudby  
hraji samozřejmě klasiku, ale taky mi nedělá 
problém zahrát jazz či rock. Dokážu a baví mě 
zahrát rovněž české i ruské skladby stejně jako 
arménský folklor.

Jak prožíváte léto a co vám říká pojem 
dovolená?

Díky manažerovi, o kterém už byla řeč, 
jsem neměl v létě moc koncertů, a tak jsem 
si letošní léto užíval na chatě. Chodil jsem 
na houby, relaxoval, ale také jsem cvičil nový 
repertoár. Jen na týden jsem odjel do Vídně, 
ale to byla napůl pracovní cesta kvůli nové 
koncertní sezoně.

Robert Rohál

Kdo je Alexandr Shonert
Houslový virtuos, muzikant s mimo-

řádným talentem, absolvent Novosibiřské 
státní akademie v Rusku. Bravurní ovládá-
ní svého mistrovského nástroje umocňuje 
nevídanou schopností improvizace, často 
až exaktické. „Má vynikající techniku, hraje 
čistě, krásně a má ještě něco zvláštního 
navíc... Improvizaci. V tom je naprosto 
fenomenální, on skutečně překonává 
gravitační zákony,“ řekl o něm profesor 
HAMU Ivan Štraus. V jeho umění se odráží 
proslulá ruská hudební škola, žánrově je 
paleta jeho muzikantství téměř bez hranic. 
Žije v Praze, která se jemu i matce (kla-
vírní virtuosce) stala druhým domovem. 
Je nositelem prestižních mezinárodních 
cen. Vystupuje jako hostující sólista sym-
fonických a komorních orchestrů nebo se 
sólovými koncerty téměř v celé Evropě 
a velmi úspěšně debutoval v Americe. 
Složil hudbu k dokumentárním filmům.

Občanské sdružení Vlastivědná společnost 
Žerotín Dřevohostice ve spolupráci s Městysem 
Dřevohostice, za podpory Ministerstva kul-
tury České republiky a pod osobní záštitou 
1. náměstka krajského hejtmana Olomouckého 
kraje Ing. Pavla Horáka  připravila v neděli 
27. července 2008 v rámci XV. ročníku již tra-
dičního dřevohostického Setkání dechových 
hudeb příznivcům vážné hudby z Dřevohostic 
a ze širokého okolí zcela mimořádný kulturní 
zážitek - světovou novodobou premiéru slav-
nostní mše zapomenutého dřevohostického 
rodáka, hudebního skladatele - kantora Josefa 
Schreiera (1718 - ?). 

Světové premiéře předcházela liturgická 
mše svatá k uctění památky Josefa Schreiera, 
kterou sloužil dřevohostický farář P. Artur Górka. 
Přihrával již tradičně  Dechový orchestr Františka 
Tkadlčíka, jenž na  varhany doprovázel Mgr. Petr 
Hlavizňa, ředitel ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. 
Po mši svaté následovala světová premiéra slav-
nostní mše Josefa Schreiera  „Missa solemnis“.

Mimořádný kulturní zážitek - vydařená světová premiéra díla
Josefa Schreiera v Dřevohosticích

Důstojná oslava 290. výročí narození „moravského Jakuba Jana Ryby“,
kantora Josefa Schreiera, rodáka z Dřevohostic 

Předseda Vlastivědné společnosti Žerotín 
Dřevohostice a hlavní organizátor premiéry  
Mgr. Zdeněk  Smiřický ve svém úvodním pro-
jevu upozornil na fakt, že podle historických 
zápisů byl dne  2. ledna 1718  Josef Schreier 
právě  v tomto dřevohostickém chrámu sv. Hav-

la  pokřtěn. Vyzvedl obrovské zásluhy našeho 
významného muzikologa, emeritního profesora 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
PhDr. Jana Trojana, CSc., který osobnost a dílo 
našeho Josefa Schreiera objevil. Svou nezměr-
nou pílí pak umožnil, že účastníci koncertu mohli 

vyslechnout i světovou premiéru 
dalšího, nově objeveného díla za-
pomenutého dřevohostického ro-
dáka. Schreierovu „Missu solemnis“ 
profesor Trojan objevil na společné 
studijní cestě se Zdeňkem Smi-
řickým v Muzeu hudby na Brati-
slavském hradě ve dnech 3. a 4. 
června  2003.

Účastníky premiéry pak v krát-
kých projevech pozdravili první ná-
městek hejtmana Olomouckého 
kraje Ing. Pavel Horák, který pře-
vzal nad premiérou osobní záštitu. 

(Pokračování na str. 22)                                                               
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SERIÁL

Od velmi časného rána do stejně tak pozd-
ního večera je Holešov celkem rušné město, 
kterým procházejí pospíchající chodci, směřující 
za prací, nákupy či zábavou, kterým projíždějí 
auta, po kterém pobíhají děti, prochází se mlá-
dež, důchodci, lidé venčí psy, občas potkáme 
i skupinky turistů. Tedy nic zvláštního, nic ta-
jemného. 

Zkuste se ale vypravit do Holešova napří-
klad během klidné noci z neděle na pondělí. 
Počkejte si, až všichni obyvatelé usnou, aby si 
odpočinuli před následujícím pracovním dnem, 
a vydejte se prastarými uličkami kolem náměstí 
- projděte se Smetanovými sady, Malou ulicí, 
náměstím Svobody, Holajkou, kolem zámku 
se pak průjezdem vedle kostela svaté Anny 
a druhým průjezdem pod bývalou radnicí vraťte 
na náměstí. Jděte pomalu, potichu, rozhlížejte se 
a pozorujte ztemnělá zákoutí, staré zdi zahrad, 
domky nalepené tam, kde dřív vedly hradby, přík-
ré střechy a rozmáchlé oblouky barokních oken 
kostelů, kaplí a zámku, poslouchejte ticho rušené 
vašimi kroky a občasným zaštěkáním psa.

Nebude to dlouho trvat a octnete se, ne-
věda jak, v úplně jiném světě. Dostanete se 
časem o nějakou tu stovku let zpátky, do města 
hraběcích milostí, přičinlivých měšťanů, ob-
chodně zdatných a hloubavých Židů, veselých 
pacholků a cudných, avšak rázných děveček. 
A vůbec nelze vyloučit, že v tuto noc potkáte ně-
kde u Zemanovy kovárny rusavského vodníka, 
ťapajícího na křivých nožkách za nějakou svou 
pochůzkou či zábavou, uslyšíte ze sklepení 
zámku nářek vězněných a umírajících Valachů, 
kletby a křik zlého Rottala, pláč jeho nešťastné 
manželky, která ztratila malého synka. Možná 
k vám dolehne krásná hudba a zpěv z velkého 
zámeckého sálu, stavební, malířský a sochař-
ský ruch z některého kostela. Klidně se před 
vámi může rozsvítit v chodníku zlaté světlo, 
vycházející nějakou trhlinou z podzemních 
chodeb, naplněných poklady, přeletět kolem 
vás strašlivý černý kohout nebo přeběhnout 
slintající černý pes, strážící tyto poklady. Jen 
chladným dotekem zjistíte přítomnost duchů 
zemřelých mnichů nebo pronásledovaných 
českých bratří, vyháněných z jejich fary. A raději 
ani nechoďte do zámeckého parku, kde by vás 
mohl přepadnout duch zlého jelena či koně, 
a už vůbec ne na židovský hřbitov, kde by se 
vám zle vedlo, že rušíte klid velkého učence rabi 
Šabataje ben Meir ha Kohena  - ŠACHa, který je 
dodnes schopen ovlivňovat živé. Anebo naopak 
můžete ve Smetanových sadech potkat ducha 
některého z tam pohřbených  významných ho-
lešovských měšťanů, který se s vámi dá do řeči 
a povykládá vám práchnivým hlasem dávno 
mrtvého některé svoje vzpomínky z doby, kdy 
loupežníci ještě ohrožovali cesty u nejbližších 
vesnic a cizí vojáci přepadali Holešov a nejen že 
ho vyrabovali, ale ještě do něj zavlekli nějakou 
strašnou, smrtelnou chorobu.

To vše samozřejmě není zaručené, ale 
když se nočním Holešovem projdete, zjistíte, 
že to je alespoň hodně pravděpodobné. Uvidíte 
jiné, staré, krásné a tajuplné město, plné kou-
zelných zákoutí a hrdých staveb, plné příběhů 
a dějů, jejichž ozvěny jsou dodnes zaklety 
v jeho zdech, chodnících a střechách.

Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

Holešov pověstí 
a legend

Některé z těch dějů a příběhů - možná ty 
nejzajímavější, možná ty nejtajuplnější, dodnes 
nepochopené či nepochopitelné, se zachovaly 
jako příběhy - jako pověsti a legendy které si 
obyvatelé Holešova - holešovští měšťané - vy-
právějí už mnoho generací. Zaposlouchejme 
se do nich nebo začtěme - a snažme se je 
předat zase dál, třeba se neztratí v nevědomí. 
Bezdějinnost je to nejhorší, co může jakékoliv 
město potkat.

Je tomu už více než 350 let, když skon-
čila strašná třicetiletá válka, která pustošila 
naše kraje. Město Holešov a panství k němu 
připojené si těsně po ní levně koupil hrabě Jan 
z Rottalu. Byl to Němec, válečník, který pomá-
hal habsburskému císaři v boji s jeho nepřáteli, 
člověk schopný, odvážný, ale tvrdý a zlý. Císař 
takového člověka potřeboval, a proto ho zahr-
noval svojí velkou přízní a přátelstvím. Udělal 
z něj nejvyššího moravského soudce a potom 
dokonce moravského zemského hejtmana - 
vlastně vladaře nad celou tehdejší Moravou.

Holešov  se Rottalovi hned zalíbil a rozhodl 
se, že zde bude hlavně v létě bydlet. Protože 
ale starý holešovský zámek byl malý, zchátralý, 
částečně vypálený a nevhodný k přepychové-
mu životu nejmocnějšího šlechtice na Moravě, 
nechal ho strhnout a na jeho místě začal budo-
vat obrovský a výstavný zámek - zámek, který 
dodneška stojí a kolem kterého skoro každý 
den chodíme nebo jezdíme. Rottal do doby, než 
byl zámek alespoň částečně vhodný k obývání, 
bydlel v zámku v nedalekých Napajedlech, zimu 
pak trávil ve svém výstavném paláci ve Vídni, 
který také doposud stojí.

Jeden z prvních úkolů, které Rottal od cí-
saře jako moravský zemský hejtman a soudce 
dostal, bylo pokoření odbojných Valachů. Va-
laši obývali nedaleké hory - Beskydy, Hostýn-
ské a Vizovické vrchy. Byli to svobodní lidé, 
pastevci, které si tehdejší šlechtici i panovníci 
zvali na svá panství, aby chovem ovcí využili 

nepřístupné horské 
části jejich pozemků, 
na kterých se neda-
lo provozovat země-
dělství. Protože přes 
hory z nedalekého 
Slovenska (v té době 
se Slovensko jme-
novalo Horní Uhry 
a jejich větší část 
ovládali nepřátelští 
Turci) občas na Mo-
ravu p řecházely 
loupežnické bandy 
a skupiny divokých 
tureckých a kumán-
ských nájezdníků, byli Valaši ozbrojeni dlouhými 
puškami - těšínkami a sekerami na dlouhém 
topůrku - valaškami a jejich úkolem bylo také 
chránit hranici se Slovenskem. Měli bránit těmto 
nájezdníkům, aby nepronikali do našich úrod-
ných nížin a nedrancovali a nevypalovali zdejší 
vesnice a městečka. Valaši byli tedy hrdý, 
svobodný a bojovný lid. 

Třicetiletá válka byla také válkou mezi 
katolíky, vedenými rakouským císařem a pro-
testanty - nekatolíky, kterých žilo na Moravě 
a v Čechách velké množství a Valaši byli vášni-
vými odpůrci katolíků, takže byli nepřáteli císaře 
a místního panstva. 

Když třicetiletá válka skončila a katolíci 
v Čechách a na Moravě porazili a vyhnali ne-
katolíky - protestanty, zůstali ve svých horách 
Valaši jako jediní a poslední odpůrci katolíků, 
a tím i císaře. Naše hory byly tehdy nepřístup-
né, porostlé pralesy, plné hlubokých bažin, 
divokých vlků, kteří se v tehdejší válce moc 
rozmnožili, ale i medvědů, rysů a dalších šelem. 
Vojáci se do valašských hor neradi odvažovali 
- Valaši, kteří zde znali každou stezku, každý 
chodníček, je vždy vlákali do nějaké pasti a po-
tom přepadli a porazili a většinu vojáků pobili. 
Císař a jeho rádcové už byli zoufalí, nevěděli, 
jak si s takovými odbojníky poradit. 

Rottal tedy dostal za úkol za každou cenu 
odpor Valachů zlomit. V prvních bojích byli 
Rottalovi vojáci poraženi stejně jako jejich před-
chůdci - pronásledovali Valachy do hor a zde 
jim Valaši připravili léčku a porážku. Rottal 
viděl, že musí proti Valachům změnit taktiku. 
Protože byl krutější a tvrdší než jeho před-
chůdci, udělal strašnou věc - přepadl a vypálil 
vesnice vzbouřených Valachů, ve kterých žily 
jejich ženy, děti a stařeny a starci. Zajal je 
a za strašných podmínek uvěznil o žízni a hladu, 
v zimě a vlhku - část z nich zavřel do sklepení 
tehdy rozestavěného holešovského zámku. 
Zde zemřelo velké množství bezbranných lidí 
a Rottal je držel jako rukojmí, aby vylákal jejich 
muže - vzbouřené Valachy - k boji na rovi-
ně. To se mu také podařilo - Valaši sestoupili 
z hor a střetli se s Rottalovými vojáky nedaleko 
Vsetína. Byli vojskem poraženi, z větší části 
pobiti a zbytek byl zajat a uvězněn. Rottal pak 
vzal Valachům jejich privilegia a práva, z jejich 
hlavních vesnic je vystěhoval a usídlil do malých 
osad v horách (jedna z těch osad, do kterých 
byli Valaši násilně vyhnáni, byla pojmenována 
Rottálovice a my ji známe pod novým názvem 
Rusava) a jejich vůdce nechal v Napajedlech, 
kde tehdy bydlel, popravit. 

(Pokračování na str. 19)

O zlém Rottalovi

Jan, hrabě z Rottalu.
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Dobový obrázek holešovského zámku, který nechal postavit Jan, hrabě z Rottalu.

(Pokračování ze str. 18)
Také o holešovské čtvrti Holajka se vyprá-

ví, že vznikla násilným sestěhováním nižších 
valašských velitelů s rodinami do těchto míst, 
aby byli na očích a pod dohledem hraběte 
a jeho úředníků z nedalekého zámku. Pozdější 
výzkumy ale prokázaly, že Holajka vznikla až 
na začátku 19. století.

Ve sklepení holešovského zámku byl 
na Rottalův příkaz uvězněn nejstarší z Valachů, 
stařešina jejich kmene a spolu s ním jeho syn, 
kterého zajali při posledním boji, i jeho vnuk, 
malý chlapec. Zimu, vlhko, žízeň a hlad nevy-
držel nejprve malý chlapec, který zde ve sklepě 
brzo zemřel. Potom popravili starcova syna. 
Nakonec onemocněl i sám stařešina. Ještě než 
zemřel, proklel zlého Rottala, který způsobil tolik 
krutého utrpení Valachů. „Zabil jsi tři pokolení 
našeho lidu - a déle než tři pokolení tvůj rod 
nebude na světě. A sám poznáš na vlastní kůži, 
jaké to je, když otec vidí smrt svých dětí!“ vykřikl 
valašský stařešina a vydechl naposledy.

Sluhové o této kletbě Rottala zpravili a ně-
kteří jeho blízcí ho varovali, aby se Holešovu, 
kde byla kletba vyřčena a kde je nejsilnější, 
vyhýbal. Zlý Rottal  se ale jejich obavám smál 
a nic si z nich nedělal. Zanedlouho se mu naro-
dilo první a jediné dítě - syn. Velká část holešov-
ského zámku byla dokončena stejně jako velká 
zámecká zahrada a Rottal se nemohl dočkat, 
až se do Holešova přestěhuje a konečně bude 
bydlet tak, jak si představoval - jako největší 
a nejmocnější šlechtic na celé Moravě. 

S velkou slávou přijel zlý Rottal do svého 
nového zámku, doprovázen spoustou služeb-
níků, řemeslníků, vojáků i drábů. Holešovští 
obyvatelé se ho báli - jinak než „Zlý Rottal“ mu 
neřekli. Čas plynul, Rottal byl stále mocnější, 
bohatší a ničeho a nikoho se nebál. Jeho malý 
synek rostl jako z vody. Byl veselý, hodný, 
ale také zvědavý, roztěkaný a nejraději cho-
dil na průzkumné výpravy po celém zámku, 
nádvoří a zámecké zahradě. Rottal si asi pře-
ce jen o chlapce dělal starosti - určil nejprve 
chůvu a potom vychovatele, aby byli neustále 
s chlapcem a ani na okamžik ho nespustili z očí. 
Dlouho se nic nedělo. Až jednoho dne, bylo to 
výročí smrti valašského stařešiny, pozval Rot-
tal na hostinu  přední šlechtice a hodnostáře 
z celé Moravy. Celý zámek byl plný hostí, jejich 
služebnictva, kočárů a koní. Odpoledne se měl 
v zámecké oboře konat velký hon. Chlapci 
se všechen ten shon a ruch moc líbil, pobíhal 
po celém zámku, až se dostal do druhého po-

schodí, které tehdy ještě nebylo hotové - pokoje 
neměly stropy, někde nebyly ani zdi. Chlapcův 
vychovatel se zlobil, už měl toho pobíhání dost 
a chtěl si taky užít nějakých laskomin z velké 
hostiny. Ale Rottalův příkaz byl jasný, a tak 
běžel za chlapcem nahoru. Zde se chlapec 
zastavil u velké truhly, která stála na chodbě. 
Byla celá železná, okovaná, těžká a chlapec ji 
tady na zámku ještě nikdy neviděl. Co je v ní, 
nějaký poklad? Ze všech sil se opřel o těžké víko 
a pomalu ho otevřel. Zdálo se mu,  že se v truhle 
něco zalesklo - naklonil se dovnitř, nic nevidí, 
naklonil se ještě víc - a těžké víko truhly s racho-
tem spadlo a srazilo chlapci hlavu. Vychovatel 
nestihl ani vykřiknout a chlapec byl mrtev.

Tato ztráta zlého Rottala velmi zasáhla. 
Už nikdy neměl děti a brzo potom zemřel, prý 
smutkem a strachem ze stařešinovy kletby. 
Chlapec byl pochován v kryptě holešovské-
ho kostela - prý ve skleněné rakvi a na krku 
měl v místech, kde byl krk přeseknut truhlou, 
uvázánu širokou stuhu. Zlověstnou truhlu měli 
a ukazovali na chodbě  holešovského zámku 
ve druhém patře ještě před dvaceti lety a potom 
ji v rámci Muzea Kroměřížska odvezli do zámku 
v Chropyni, kde by měla snad být dodnes.

A Rottalové se přesně podle starcovy klet-
by udrželi jen tři pokolení - po zlém Janovi z Rot-
talu, který zemřel bez dětí,  nastoupil  syn jeho 
bratrance, tedy vzdálený synovec Zikmund, 
po něm jeho syn František Antonín, a i ten 
zemřel bez mužského dědice, a tak Rottalové 
vymřeli po meči a zmizeli nejen z Holešova, ale 
jako rod z celého světa.

Tato snad nejznámější východomorav-
ská „zámecká“ pověst se vyskytuje ve třech 
verzích a nyní již nelze určit, která z nich je 
původní. Základní verze, která se celá vztahuje 
jen k Janovi z Rottalu, je známá především 
v Holešově. Zde je ale stejně tak rozšířená 
verze, která  tragickou smrt hraběcího synka 
klade do doby posledního Rottala, známého 
mecenáše a lidumila, Františka Antonína z Rot-
talu. Jím skutečně vymřel rod hrabat z Rottalu 
po meči - ale ne proto, že by jeho jediný syn 
tragicky zahynul, ale proto, že měl jen dcery. 
I když rottalovskou pověst s tragickým důsled-
kem prokletí trpícího Valacha  umísťuje Čeněk 
Kramoliš ve svém románu „Za cizí viny“ do ho-
lešovského zámku a smrt mladého hrabátka 
do doby Františka Antonína Rottala, poslední 
Rottal kletbě nepodlehl. Konec rottalovské-
ho rodu nastal ale pravděpodobně z důvodu 
snad ještě (díváme-li se na něj očima zvyklostí 

osmnáctého století) pohádkovějšího. Faktem 
je, že František Antonín z Rottalu tak miloval 
svou manželku, Marii Cecilii z Trauttmansdorfu, 
že když jako mladá zemřela  a zanechala mu 
jen dcery a jemu zbývalo ještě skoro dvacet 
let života v plné síle, nikdy se už neoženil, což 
bylo u tak významného a bohatého šlechtice 
něco nepředstavitelného - prvořadou povinností 
každého muže bylo tehdy zajistit pokračování 
svého rodu prostřednictvím syna. Jeho velkou 
lásku k ženě, zcela odporující tehdejším zvyk-
lostem a pravidlům, dodnes dokládá pohádka 
z kamene a štuku - evropsky unikátní Černá 
kaple v holešovském děkanském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie, jakýsi evropský Tádž 
Mahal - ale snad krásnější a jistě lidštější, ko-
mornější než ten indický. Zajímavé je, že příběh 
této velké lásky největšího z holešovských pánů 
se do žádné pověsti nepromítl, i když si o to 
vlastně i svým dodnes obdivovaným výtvarným 
zpracováním říká.

Třetí, kvasická verze této pověsti, tak jak ji 
zaznamenal Jindřich Spáčil, klade tragický skon 
malého hraběcího synka do kvasického zámku, 
a to do doby posledního mužského příslušní-
ka kvasické rottalské větve, Adama Jáchyma 
z Rottalu, který zemřel bez mužských potomků 
roku 1757, tedy pět let před skutečně posled-
ním Rottalem, Františkem Antonínem. Dodnes  
na kvasické faře ukazují truhlu, která měla srazit 
hlavu poslednímu mužskému potomku Rottalů.  
Ale i Adam Jáchym z Rottalu měl jen dcery 
a tato verze pověsti dokumentuje  její rozšíření 
všude tam, kde Rottalové vládli a současně 
lidový odsudek tvrdosti Jana z Rottalu, která 
vlastně tragické vyústění všech tří verzí této 
pověsti zavinila.

Existují samozřejmě další a další podvari-
anty této pověsti, lišící se v drobnostech - kva-
sická verze dle J. Spáčila nezná kletbu starého 
Valacha, ale věštbu cikánky, která se k Janovi 
z Rottalu přitočila, když kolem vedli zajaté 
a odsouzené Valachy. V Napajedlech, prvním 
Rottalově sídle, se tato pověst v základní verzi 
traduje také - a odehrává se v napajedelském 
zámku, což je ostatně nejpravděpodobnější - 
v době, kdy Jan z Rottalu porazil vzbouřené 
Valachy, ještě Holešov nevlastnil (ten si koupil 
až po skončení třicetileté války v roce 1650 
a zámek zde v té době teprve začal budovat), 
jen truhlu zde nemají.

(Příště kapitola o holešovských 
podzemních chodbách)
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

Nabídku akcí a krouž-
ků SVČ Všetuly - TYMY 

na školní rok 2008/2009  naleznete na inter-
netových stránkách www.tymycentrum.cz. 

ZVEME VÁS
5. 9. Relaxační hodinka - objednání v kan-
celáři TYMY
6. 9. a 20. 9. Vítání občánků
8. 9. Břišní tance s Jasmínou - od 17.00, 
ukázková hodina pro děti ZDARMA
8. 9. Břišní tance - od 18.00 pro začátečnice 
ZDARMA, tanec není omezen věkem ani po-
stavou, dodává energii, uvolňuje krční i beder-
ní páteř, formuje ženskou postavu a posiluje 
sebevědomí
9. 9. Společenské tance a přípravka - 
od 16.00 nábor nových členů, standardní a la-
tinskoamerické tance pro chlapce a děvčata 
od 6 let do 13 let
15. 9. Fotbaloví benjamínci - od 16.00 v tělo-
cvičně TYMY, nábor do fotbalových benjamínků 
chlapců narozených 2002 - 2003, pod vedením 
trenéra Ladislava Lindy

15. - 16. 9. Srdíčkový den - ve-
řejná charitativní sbírka, díky které 
můžeme pomáhat dětem 
17. 9. Koňské cválání - od 15.00 
(jen za příznivého počasí), pro 
všechny milovníky projížděk na ko-
ních, cena 20,-/os.
17. 9. ZRNÍČKO a KLÁSEK - 
od 15.30, nábor členů do dětských 
folklorních souborů pro chlapce 
a dívky od 4 let
17. 9. Zasedání PDM Holešov
22. 9. Den bez aut - doprovodný 
program na náměstí E. Beneše 
Holešov
26. 9. Relaxační hodinka - objed-
nání v kanceláři TYMY do 24. 9.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
12. 10. Taneční polepšovna

KROUŽKY - zahajovací hodiny
8. 9. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ - od 10.00
8. 9. KALANETIKA - od 19.00

10. 9. BROUČCI - od 10.00
10. 9. SEDMIKRÁSKY - 16.30
16. 9. KYTAROVÁ ŠKOLIČKA 
- od 15.00
16. 9. TÁBOROVÁ KYTARA
- od 16.00
18. 9. BERUŠKY - aerobic pro 
dívky od 6 let v 16.00
22. 9. ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
- od 15.30
23. 9. RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
s paní Hyánkovou - od 18.00
25. 9. MLADÝ TECHNIK
- od 16.00

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s ku-
chyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořá-

dání 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

POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspě-
vek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany 
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě 
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Zrníčko a Klásek na dožínkových slav-
nostech
V sobotu 30. 8. vystoupil dětský folklorní soubor 
Zrníčko a Klásek na dožínkových slavnostech 
v Kroměříži s pásmem „Hrajeme si“. Kluci i holky 
v krásných hanáckých krojích se zúčastnili krojo-
vaného průvodu a slavnostního zahájení.

Dožínkový krojovaný průvod v Kroměříži.

Loučení s prázdninami v zámeckém parku.

Pátek 3. 10. - 17.00 - vernisáž „Všetuly včera a dnes“
18.00 - kulturní večer (v programu vystoupí: Corda Magico, Zuzana 
Kantorová, Miroslav Olšina, Josef Veverka, Kateřina Machalová, Eva 
Miláčková, Ivana Svobodová a další.

Sobota 4. 10. - 9.00 - položení kytky k pamětní desce Františka 
Nopa (budova školy), vystoupení kroužku Zrníčko a Klásek
9.30 - 17.00 - Den otevřených dveří bývalé ZŠ Všetuly, současně 
bude probíhat také Den otevřených dveří v 3. ZŠ Holešov 
10.00 - 12.00 - program pro děti v zahradě TYMY, dílničky, skákací 
hrad, vláček Pacifik
13.00 -  společenské odpoledne v SVČ Všetuly, setkání občanů   
14.00 - 17.00 - zahrada TYMY - program pro děti - skákací hrad, 
vláček Pacifik
16.30 - fotbalové hřiště - utkání „starých pánů“
17.00 -  zahrada TYMY - hraje skupina Texas
20.00 - tělocvična TYMY - „Sousedská zábava“
21.00 - ohňostroj - fotbalové hřiště 

Neděle 5. 10. - 9.00 - 17.00 - Den otevřených dveří v bývalé škole
9.30 - mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
(v 9.00 odjezd busu od bývalé radnice ve Všetulích, zpět v 11.00)
10.00 - 12.00 - skákací hrad - zahrada TYMY
14.00 - průvod krojovaných skupin od 3. ZŠ přes Dukelskou do Všetul 

POZVÁNKA NA PROGAM OSLAV 650 LET TRVÁNÍ VŠETUL 
A 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

- zasazení památného stromu v ulici 6. května
- položení kytice k památníku padlých v parku
15.00 - vystoupení folklorních souborů a oficiální ukončení oslav

Od 3. 10. do 5. 10. na louce za hřištěm budou kolotoče a atrakce 
pro děti. Stánky s občerstvením, cukrovou vatou, perníky…

60 let společného života 
oslavili 28. srpna manželé 

OLGA A ZDENĚK 
FOLTÝNOVI 

z Holešova.

V ten den navíc oslavil 
pan Zdeněk Foltýn 

i své 82. narozeniny.

Blahopřeje rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz 

Středisko volného času 
Holešov DUHA nabí-
zí: rozvrh pravidelné 

činnosti najdete na internetových strán-
kách: www. svc-duha.cz nebo na tel. čísle 
573 395 355, e-mail: duha@svc.duha.cz 

MALÉ OHLÉDNUTÍ:
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA ZAPOČALA 
SEZONU

Od 12. srpna začala příprava na novou 
fotbalovou sezonu 2008 - 2009. Jak mladší, 
tak i starší přípravka mají dostatek chlapců, ale 
uvítáme další fotbalové talenty. Taktéž fotbalo-
vá školička pro ročníky 2001 - 2002 zahajuje 
od září v hezkém prostředí všetulského hřiště 
pod vedením zkušeného trenéra p. K. Daňka 
svou činnost.

Stanislav Jaša 

PŘIPRAVUJEME
7. 9. 2008 v 17.00 hod. připravujeme 

Letní koncert Moravských dětí aneb „Vzpo-
mínání na Graz“, 5. světovou olympiádu sborů 
v Rakousku. Program proběhne v kostele sv. 
Anny v Holešově, na který v 18.15 hod. navazuje 
vernisáž z tohoto festivalu. Chybět nebude ani 
promítání krátkého prezentačního filmu.  

10. a 11. 9. od 12.00 - 18.00 hod. bude 
na Duze probíhat zápis do kroužků. Můžete 
přijít, vyzvednout si a vyplnit přihlášku a také 
ji zaplatit. Neznamená to ovšem, že byste jiný 
den přijít nemohli.

22. 9. se 8.00 - 13.00 hod. uskuteční 
ve Smetanových sadech Evropský týden 
mobility a Evropský den bez aut. Připraveno 
bude množství her, závodů a atrakcí. Evropský 
týden mobility je osvětová kampaň pro občany 
měst, které upozorňuje na problémy se stále 
narůstající automobilovou dopravou, a kterým 
zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných 
druhů dopravy. 

23. 9. se Duha zapojí do prodejní sbír-
ky pro zrakově postižené. Kupte si i vy svůj 
náramek se Světluškou, která svítí ve tmě, nebo 
magnetku s obrázkem nevidomé malířky Pavly 
Francové. Světluškoví dobrovolníci se budou 
pohybovat po Holešově v kostýmech s krovkami 
a tykadly, světluščím tričkem a se zapečetěnou 
lucerničkou!

25. 9. v 16.00 hod. si přijďte zasoutěžit 
do zámecké zahrady v tradiční francouzské 
hře pétangue, kterou starší pánové denně hrají 
v teplých parcích Paříže. Rodiče mohou přivést 
děti a děti mohou přivést rodiče.

Zájezd do Městského divadla Brno - 
hudební scéna. Neděle 5. října -  Jánošík aneb 
Na skle malované. Podmanivými melodie a li-
dovými nápěvy s nápaditým jazz-rockovým 
pozadím se tento muzikál nesmrtelně zapsal 
do dějin hudebního divadla. Na Nové scéně 
v Bratislavě se hrál nepřetržitě v hlavní roli 
s Michalem Dočolomanským od října 1974 až do 
r. 2004 celkem 650x! Cena - 410/650 Kč 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Nabídku nových kroužků na školní rok 

2008/2009 si můžete vyzvednout ve SVČ Holešov 
- DUHA, v Informačním centru, ve školách a škol-
kách. POZOR všechny kroužky budou probíhat 
v budově DUHY až do konce května 2009!

ZVEME VÁS
Kurz GRAFOLOGIE - PSYCHOLOGIE PÍSMA 
Základní kurs grafologie je určen pro všech-
ny zájemce od 18 let, kteří se chtějí seznámit 

s přístupem grafologa k rukopisu, s popisem 
jednotlivých znaků v rukopisu a s vyvozením 
charakteristiky osobnosti z těchto znaků. Za-
hájení kursu: říjen 2008

DUHOVÉ LÉTO
Jules Verne proslul svou knihou Dva roky 

prázdnin… V našich končinách dva roky nemá-
me, ale otočením kouzelného proutku - kde se 
vzalo, tu se vzalo - dva  měsíce prázdnin jsou 
najednou za námi. Ale pro mnohé  děti, mládež 
i jejich rodiče, kteří využili nabídky Střediska 
volného času v Holešově, zůstanou prázdnino-
vé dny  určitě ještě ve vzpomínkách, zážitcích, 
a samozřejmě na nových fotkách a dalších 
záznamech  pro další dlouhé večery a dny. Le-
tošní prázdniny s DUHOU byly jako každý rok  
ve znamení ozdravných pobytů - do Chorvatska 
na ostrov RAB,  a do Itálie - tentokrát do oblasti  
Emilia Romagna - Riccione. 

Ostrov Rab je naší specialitou - je to kla-
sika, která splňuje požadavky a přání i těch 
nejnáročnějších našich klientů, kteří chtějí spojit 
odpočinek s kulturou dávných věků, protká-
vanou  svěží zelení a průzračným mořem. 
Na druhé straně camp  v Riccione nabízí nejen 
dobrou polohu s možností navštívit zajímavá 
místa - Republiku San Marino, Delfinárium, 
největší italské aquaparky, a program, který 
můžeme realizovat ve stanech i na volné pláži 
je ideální pro individuální děti a mládež  pro  
letní tábor, ale také pro rodiče s malými dět-
mi. Speciální  táborové zaměření čekalo také 
na Moravské děti - celotýdenní příprava nových 
programů nadcházející sezóny, příprava „našich 
nováčků“, ale také letní koncert „Open Air“ 
pod širým nebem na Rusavě- Ráztoce. Musím 
podotknout, že Moravské děti  v tyto prázdniny 
zpívaly téměř v kuse dva týdny - v červenci to 
byla ještě prestižní účast na  5. World Choior 
Games v Grazu (Rakousko), kde soutěžily  
ve dvou kategoriích a zpívaly ještě na dvou dal-
ších koncertech. Poslední  prodloužený víkend 
patřil rodičům s malými dětmi, který jsme poprvé 
organizovali v Beskydách na chatě Bahenec. 
Závěrem letošního DUHOVÉHO LÉTA bude 
cykloexpedice - a to  začátkem září na italský 
ostrov ELBA. A co bude příští rok? Plánů máme 
hodně - nechte se překvapit! 

JS 

RYBÁŘSKÝ TÁBOR - PAHRBEK 2008 
Ve dnech 29. 6. -  5. 7. 2008 se uskutečnil 

již 9. ročník tradičního rybářského tábora, letos 
konaného v kempu Pahrbek v Napajedlích. Děti 
si vyzkoušely nové i tradiční rybolovné techniky, 
místní rybáři nám také zapůjčili echolot, který 

jsme využili na zmapování dna. Mezi největší 
úlovky dětí patřili tolstolobici bílí o velikosti 83 cm 
a 94 cm. Mimo těchto ryb děti ulovily poměrně 
velké množství kaprů, cejnů a jiných bílých ryb. 
Protože i počasí se vydařilo, byli všichni účast-
níci spokojeni s revírem, ubytováním i stravou, 
a proto se již těší na další ročník. Děkujeme také 
MO MRS Holešov za finanční podporu na za-
koupení povolení k lovu v tamním revíru.

S pozdravem PETRŮV ZDAR vedení ry-
bářského kroužku.

OHLÉDNUTÍ ZA HAVRANNÍM TÁBOREM
Ve dnech 13. - 25. 7. 2008 se konal na Cha-

tě pod Tesákem keramický havraní tábor. Kromě 
bohatého programu plného neobvyklých her 
a aktivit zahrnoval tábor i výrobu speciální kera-
miky a její pálení v unikátní venkovní keramické 
peci. Můžeme konstatovat, že i když nám počasí 
zrovna nepřálo, tábor se nám vydařil. Účastníci 
tábora si domů odváželi krásné keramické výtvo-
ry, z nichž většina si opravdu zaslouží obdiv.

Havran

MĚSTSKÝ TÁBOR
Jak začít, jak znovu nastartovat mozkové 

závity po dovolené? Na letošním městském 
táboře jsme s dětmi každý den navštívili nové 
místo. První startovací výlet byl na nedaleký hrad 
Lukov, který s vervou opravují zlínští Brontosauři. 
Ty a další jsme obdivovali na nově vznikajících 
hradbách lukovského hradu. Zastavili jsme se 
také na Králkách, známých to skálách, a zahráli 
několik her mezi kotlinami k nim vedoucímu. Byl 
den druhý a naše oči směřovaly k dalším cílům, 
tentokrát to byl hrad Buchlov. Dětem se moc ne-
chtělo šlapat ty necelé čtyři kilometry do kopce 
k hradu, čím blíž jsme ale byli, tím vypadal hrad 
lákavěji. Prohlídku jsme zvládli v poklidu, děti 
si nakoupili suvenýry a dárky pro rodiče a valili 
jsme zase dolů na autobus.

Středa, odpočinkový to den, ale ne na na-
šem táboře. Jeli jsme do nedalekého Zlína 
do Lanového centra v Mladcové. Můžeme do-
poručit. Děti si zařádily mezi lany i v pětimetrové 
výšce.

Čtvrtek byl nejdelší, čekal nás Štramberk. 
Krásné to městečko pod známým vápencovým 
kopcem Kotoučem, který se pomalu, ale jistě 
ztrácí před očima. Jako první jsme obkoukli 
rozhlednu na Bílé hoře, lesní cestou na hrad 
po Lašské naučné stezce také mladé arboretum. 
Děťátka jsme také zavedli do Muzea Zdeňka 
Buriana, terária a dalších míst. V pátek jsme si 
zahráli hry v zámeckém parku u nás v Holešově. 
Dobré to bylo.

Simča

Bohatý program, jak dokládají oba snímky,  nabídl i městský tábor...



22

hole‰ovsko 16/2008

Mimořádný kulturní zážitek - vydařená světová premiéra díla
Josefa Schreiera v Dřevohosticích

Důstojná oslava 290. výročí narození „moravského Jakuba Jana Ryby“,
kantora Josefa Schreiera, rodáka z Dřevohostic 

(Pokračování ze str. 17)
Následovala zdravice starosty Městyse Dře-

vohostice Stanislava Skýpaly, dále místopřed-
sedy Společnosti Bedřicha Smetany v Praze 
a Matice české při Národním muzeu v Praze - 
RNDr. Ing. Václava Němce, CSc., který ve svém 
projevu vyzvedl genialitu Josefa Schreiera  a Bed-
řicha Smetany.  Následovala zdravice univerzitního 
profesora PhDr. Karla Rýdla, DrSc., významného 
historika z univerzity v Pardubicích. 

Svou přítomností podpořili význam premiéry 
i primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, docent-
ka  Ing. Lidmila Němcová, CSc.  - členka výboru 
Společnosti Bedřicha Smetany v Praze a Severské 
společnosti pro kulturní styky se severní Evropou, 
proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, významný  historik  PhDr. Tomáš Knoz, 
CSc., a mnozí další. 

Po úvodních projevech zazněly velebné tóny 
Schreierovy slavnostní mše „Missa solemnis“ v pro-
vedení výtečného pěveckého sboru a orchestru 
Musica Figuralis za řízení skvělého dirigenta MgA. 
Marka Čermáka, rodáka z Přerova. Mladí profesio-
nální zpěváci i hudebníci z Prahy, Brna, Olomouce 

a z Přerova, kteří hráli na historické nástroje, po-
dali výborný, doslova excelentní výkon, takže se 
Schreierova slavnostní mše zaskvěla v celé své 
rozmanitosti a kráse.  

Monumentální charakter skladby, skvělé hu-
dební nápady skladatele, střídání překrásných 
sólových i sborových melodií i celková gradující 
kompozice díla přinesly posluchačům zcela mimo-
řádný hudební zážitek, na který se nezapomíná. 
Nadšení posluchači odměnili účinkující neutucha-
jícím potleskem, a tak dirigent Marek Čermák dal 
pokyn k přídavku -  k opakování části Schreierovy 
překrásné slavnostní mše.  

Profesor Jan Trojan označil tuto Schreierovu 
skladbu jako dílo, které vytvořil již vyzrálý a v oblas-
ti tehdejší hudby velmi všestranně vzdělaný sklada-
tel. Složil skladbu, která, ač dosud byla veřejnosti 
zcela neznámá, bezesporu patří k vrcholným dílům 
kantorské tvorby v českých zemích 18. století. 

Je neuvěřitelné, že takovéto hudební dílo ge-
niálního dřevohostického rodáka, takovýto hudební 
skvost byl napsán asi před 250 lety. A kdyby nebylo 
obrovského badatelského úsilí pana profesora 
Jana Trojana /1926/, který v úzké spolupráci se 

Zdeňkem Smiřickým doslova bojoval o vzkříše-
ní osobnosti a díla Josefa Schreiera, dosud by 
hudební skvosty našeho zapomenutého rodáka 
ležely  nepoznány v archivech. 

Mgr. Zdeněk Smiřický,
předseda Vlastivědné společnosti Žerotín 

Dřevohostice 
Poznámka: 
Při příležitosti oslavy 290. výročí narození 

Josefa Schreiera vydala Vlastivědná společnost 
Žerotín Dřevohostice pamětní publikaci autorů 
Jana Trojana a Zdeňka Smiřického pod názvem:  

Jan Trojan: Josef Schreier - „Missa pastoralis 
/in C boemica/ - aneb Osudy moravské vánoční 
mše z 18. století“. Zdeněk Smiřický: „Z mozaiky 
pamětihodností městečka Dřevohostice“.

Publikace se prodává v Dřevohosticích v pro-
dejně  Tabák - noviny a časopisy  Petra Neděly 
- paní Zdeňka  Nucová a v Informačním středisku 
v zámku v Bystřici pod Hostýnem.  

V prodejně je možno zakoupit  i CD disk 
s nahrávkou Schreierovy vánoční mše z  premiéry 
ve Vídni v provedení Smíšeného pěveckého sboru 
města Uničova v roce 2004. 

se znovu těhulkám a maminkám na mateřské dovolené 
otvírá 1. září 2008.

Otevřeno bude: pondělí 8 - 18 hod., úterý 9 -16 hod., středa 8 - 18 hod., 
čtvrtek 8 - 18 hod. a v pátek bude pro veřejnost zavřeno. 

Aktivity, které v MC pokračují pravidelně i po prázdninách a které můžete se 
svými dětmi navštěvovat: 

Cvičení pro čiperky - v pondělí dopoledne v tělocvičně TYMY pod vedením 
učitelek MŠ, které jsou na mateřské dovolené. Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, 
používáme padák, overbally, gymbally, podložky a nářadí. 

Notička - v pondělí od 15 do 16 hod., muzicírování pro nejmenší, pro děti od 
4 do 7 let. Kroužek pouze pro děti - rodiče mají volno. Lektorka: Barbora Večeřová, 
DiS. - pracovala jako učitelka v ZUŠ Holešov.

Narozeninová party - probíhá jednou měsíčně v pondělí od 16 hod. Děti mají 
možnost společně oslavit své narozeniny a prožít zábavné odpoledne. Diskotéka, 
hry a soutěže. Program vede Mgr. Kateřina Jarkovská.

Pulčíci - kurz plavání pro děti od dvou let s rodiči. Kurz obsahuje 10 lekcí 
a probíhá na krytém bazéně v Holešově v úterý od 9 hod. Rozdělení do družstev 
proběhne 9. září 2008 v 9 hod. na bazéně.

Plavání pro těhulky - v úterý dopoledne na bazéně v Holešově. Plavání je 
nejideálnějším pohybem pro těhotnou ženu. Ve vodě probíhá aquagymnastika 
pro těhotné s plaveckými pomůckami (vodní nudle) a volné plavání. Cvičení vede 
specializovaná porodní asistentka zaštítěná agenturou PAMAD.

Těhulky - kurz přípravy k porodu a péči o novorozence. Kurz probíhá v úterý 
od 17 hod. a je rozdělen na čtyři tematické celky, vede porodní asistentka Ludmila 
Závorová, tel. 604 961 952.

Malování s Bárou - kreativní výtvarná činnost pro předškoláky 4 - 7 let. Kroužek 
pouze pro děti v úterý od 15 do 16.30 hod. Lektorka: Barbora Večeřová, DiS. 

Malování pro šikulky - ve středu dopoledne pro děti od 1 do 4 let společně s ro-
diči. Výtvarné činnosti, které využívají přirozenou zvídavost a nápaditost nejmenších 
dětí a poskytují jim možnost uplatnit jejich stále vzrůstající schopnosti. Jednoduché 
malování, lepení, trhání, stříhání, ruce a těsto, barevné stopy, otisky apod. 

Praktická žena - probíhá jednou měsíčně ve středu odpoledne. Určeno pro 
kreativní maminky, které mají čas a chuť neustále vylepšovat a měnit jak sebe, 
tak svůj domov.

Motoráček - kurz pro rozvoj psychomotoriky. Probíhá v šesti lekcích ve sku-
pinkách 4-6 dětí stejného věku ve čtvrtek dopoledne i odpoledne. Kurz nabízí: hry 
pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, hry pro rozvoj sociální interakce, rozvoj řeči 
a komunikace, rozvoj spolupráce mezi matkou a dítětem. Nové kurzy začínají 
18. září 2008. Přihlášky: motoracek@seznam.cz, tel. 725 756 821.

Cvičení na míčích pro těhulky - cvičení připravuje na porod po fyzické stránce, 
posiluje tělesné partie, které jsou v graviditě zatěžovány. Cvičení na balonech 
pomáhá maminkám seznámit se s cviky a polohami, které mohou při porodu 
využívat. Termín, kdy bude cvičení probíhat, není ještě stanoven. Cvičení vede 
specializovaná porodní asistentka zaštítěná agenturou PAMAD.

Bližší informace na tel. 573 397163, e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz.

organizační složka města Holešov
Sokolská 70, Holešov-Všetuly

Mateřské centrum Srdíčko

Dne 23. srpna  2008 jsme si připomněli již 
3. smutné výročí, kdy tento svět opustila za 

tragických okolností při výkonu svého povolání 
zdravotní sestřička

RENATA KAŠÍKOVÁ
Vzpomínají nejen zaměstnanci Charity Holešov

Společenská kronika

Vzpomínka
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1. 9. 1963 Zemřel RUDOLF, Václav, amatér-
ský divadelník a režisér ochotnických katolic-
kých sokolských spolků, působil na Bystřicku 
(* 5. 9. 1912) - 45. výr. úmrtí
2. 9. 1878 Narozen FRÉCHET, Maurice 
René, francouzský matematik, přispěl k roz-
voji moderní matematické analýzy, jeden ze 
zakladatelů funkcionální analýzy (4. 6. 1973) 
- 130. výr. narození
3. 9. 1948 Zemřel BENEŠ, Edvard, českoslo-
venský politik a prezident, diplomat a státník, 
jeden z tvůrců moderního československého 
státu (* 28. 5. 1884) - 60. výr. úmrtí
4. 9. 1978 Zemřel EINŠPIGEL, Oldřich, 
filolog, autor dokumentů celostátního významu 
(* 31. 1. 1930) - 30. výr. úmrtí
5. 9. 1943 Zemřel HRDLIČKA, Aleš, ame-
rický antropolog českého původu, zkoumal 
problematiku původního obyvatelstva Ame-
riky, Afriky, Asie a Austrálie (* 29. 3. 1869) 
- 65. výr. úmrtí
6. 9. 1998 Zemřel ANDRLÍK, Antonín, stře-
doškolský profesor, lingvista, regionalista, 
historik, autor studií a publikací o Holešovsku 
(* 7. 10. 1910) - 10. výr. úmrtí
7. 9. 1958 Zemřel SCHNEIDERKA, Alois, 
malíř, autor figurální malby a krajiny, spolu-
práce při natáčení filmů, osobnost Valašska 
(* 24. 12. 1896) - 50. výr. úmrtí
8. 9. 1963 Zemřel KÜHN, Ludvík, holešovský 
rodák, vydával knižnici „Český voják“, organi-
zoval akademie, tělocvičná vystoupení a diva-
delní představení, v Košicích pomáhal založit 
Slovenské národní divadlo, psal knihy, brožury, 
články a rozhlasové projevy, vypracovával lite-
rární hesla do naučných slovníků, organizátor 
večírků krajanského spolku „Holešov a okolí“ 
v Praze (* 12. 8. 1893) - 45. výr. úmrtí
9. 9. 1953 Zemřel BUCHLOVAN, Beneš 
Bedřich, bibliofil, básník, knihovník, prozaik, 
publicista, překladatel, vlastivědný pracovník, 
autor dětské literatury, propagátor literatury 
a výtvarného umění, autor loutkových her, pře-
kladatel, sběratel a kreslíř ex libris, vedl časo-
pis Bibliofil, stál u zrodu Skupiny moravských 
knihomilů (* 21. 4. 1885) - 55. výr. úmrtí
10. 9. 1933 Narozen BLÁHA, Zdeněk, grafik, ilu-
strátor, kreslíř, malíř, autor plakátů  - 75. narození
11. 9. 1828  Zemřel VESELÝ, Eugen, básník, 
prozaik, sběratel lidových písní, překladatel, 
osobnost Valašska (* 1799) - 180. výr. úmrtí
12. 9. 1688  Narozen BROKOFF, Ferdi-
nand Maxmilián, český sochař a řezbář, 
tvořil pro Prahu i český venkov, patřil k před-
ním představitelům českého barokního so-
chařství (+ 8. 3. 1731) - 320. výr. narození
13. 9. 1868  Narozen BŘEZINA, Otokar, 
vlastním jménem Václav Jebavý, český básník, 
esejista, prozaik, přední představitel české-
ho symbolismu (+ 25. 3. 1929) - 140. výr. 
narození

 VÝROČÍ - ZÁŘÍ 2008
14. 9. 1938  Zemřel HURT, Andělín, etnograf, 
folklorista, kulturně-osvětový a vlastivědný 
pracovník, zakladatel muzejního spolku, osob-
nost Valašska (* 15. 1. 1893) - 70. výr. úmrtí
15. 9. 1958  Zemřel GAHURA, František,
Lydie, architekt, sochař, urbanista, autor radni-
ce, nemocnice, památníku T. Bati a dalších ob-
jektů ve Zlíně a kaple v Kudlově, tvořil též sochy 
a portréty (* 10. 10. 1891) - 50. výr. úmrtí
16. 9. 1873 Narozen JANOVSKÝ, Rudolf, 
amatérský archeolog, numizmatik a folklorista, 
organizátor a iniciátor Hanácko-valašské kra-
jinské výstavy v r. 1914 v Holešově, sběratel 
krojů, archiválií, cechovních památek, pečeti-
del, kancionálů a keramiky, autor časopisec-
kých článků a studií, soupisů větrných mlýnů, 
zvonů a dalších pojednání (+ 18. 9. 1935)
17. 9. 1873 Narozen ŠVABINSKÝ, Max, 
český malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, malíř, 
redaktor, představitel české secese, jeden ze 
zakládajících členů Sdružení českých umělců 
grafiků (SČUG) Hollar, věnoval se rovněž por-
trétu, grafice poštovních známek a bankovek, 
tvůrcem návrhů barevných oken do katedrály 
sv. Víta (10. 2. 1962) - 135. výr. narození
18. 9. 1913 Narozen KUBEČKA, Vladimír, 
akademický architekt, projektoval studie řešení  
měst a průmyslové objekty pro firmu Baťa, 
urbanistické řešení Zlína (+ 17. 3. 1977) - 95. 
výr. narození
19. 9. 1948 Zemřel WELZL, Jan, lidový 
vypravěč, polární cestovatel, jeho vyprávění 
literárně zpracovali R. Těsnohlídek, E. Valenta 
a B. Golombek (* 15. 8. 1868) - 60. výr. úmrtí
20. 9. 1953 Narozen HRUŠKA, Ervín, kni-
hovník, autor historie bigbeatu a rocku na Va-
lašskomeziříčsku  - 55. výr. narození
21. 9. 1953  Narozen ILIEV, Jiří, grafik, lite-
rární teoretik, teoretik výtvarného umění - 55. 
výr. narození 
22. 9. 1848  Narozen DAVID, Václav, folklo-
rista, literární publicista, sbíral lidové pověsti, 
přispíval do časopisů (+ 20. 8. 1939) - 160. 
výr. narození
23. 9. 1958  Zemřel ZATLOUKAL, Jaroslav, 
básník, publicista, napsal dvě operní libreta 
(* 6. 3. 1905) - 50. výr. úmrtí
24. 9. 1978 Zemřel ŠTINDL, Jaroslav, di-
rigent, kulturně-osvětový a vlastivědný pra-
covník, organizátor hudebního života, památ-
kář, redaktor, řídil místní symfonický orchestr 
v Novém Jičíně, sbíral lidové písně, osobnost 
Valašska (* 15. 1. 1903) - 30. výr. úmrtí
25. 9. 1853  Narozen SNOPEK, František, 
archivář, historik, katolický kněz, zabýval se 
dějinami Moravy, životem a dílem věrozvěstů, 
působil v Kroměříži (+ 19. 3. 1921) - 155. výr. 
narození
26. 9. 1903  Narozen POLÁK, Karel, literární 
historik, literární kritik, vydavatel (+ 24. 8. 
1956) - 105. výr. narození

27. 9. 1883  Narozen HELFERT, Jaroslav, 
muzejní a kulturní pracovník, vůdčí postava 
kulturního života na Moravě, zakladatel mo-
derní muzeologie v Čechách a na Moravě 
(+ 14. 9. 1972) - 125. výr. narození
28. 9. 1898  Narozena SKÁLOVÁ, Augusta, 
básnířka, dramatička, spisovatelka (+ 27. 5. 
1996) - 110. výr. narození
29. 9. 1928  Narozen ZELINA, Šebestián, 
architekt, osobnost Valašska (+ 29. 5. 1991) 
- 80. výr. narození
30. 9. 1968  Zemřel PARMA, Leopold, 
fotograf, grafik, malíř, nazýván kronikářem 
Beskyd, osobnost Valašska (* 30. 9. 1891) 
- 40. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 9. 1953 Zemřel THILBAUD, Jacques, 
francouzský violoncellista a hudební pedagog 
(* 27. 9. 1880) - 55. výr. úmrtí
3. 9. 1963 Zemřel KAFENDA, Frico, slo-
venský hudební skladatel, dirigent, klavírista 
a pedagog (* 2. 11. 1883) - 45. výr. úmrtí
5. 9. 1898 Narozen SÁDLO, Karel Pravo-
slav, český violoncellista a hudební pedagog 
(+ 25. 8. 1971) - 110. výr. narození
6. 9. 1983 Zemřel KLIMEŠ, Karel, zakladatel 
Olomouckého dětského pěveckého sboru 
a jeho sbormistr, z jeho iniciativy vznikl r. 1977 
festival pěveckých sborů v Olomouci - Svátky 
písní (* 10. 10. 1911) - 25. výr. úmrtí
8. 9. 1978 Zemřel VLADIGEROV, Pančo, 
bulharský hudební skladatel, klavírista, di-
rigent a hudební pedagog (* 13. 3. 1899) 
- 30. výr. úmrtí
12. 9. 1733  Zemřel COUPERIN, Francois, 
francouzský hudební skladatel (* 10. 11. 1668) 
- 275. výr. úmrtí     
15. 9. 1758 Narozen HUBAY, Jenö, maďar-
ský hudební skladatel, houslista a pedagog 
(+ 12. 3. 1937) - 250. výr. narození   
18. 9. 1978 Zemřel TARABA, Bohuslav, 
český hudební skladatel (* 22. 11. 1894) 
- 30. výr. úmrtí
21. 9. 1833  Narozen ROZKOŠNÝ, Josef 
Richard, český hudební skladatel (+ 3. 6. 
1913) - 175. výr. narození            
22. 9. 1958 Narozen BOCELLI, Andrea, 
italský operní pěvec, tenorista - 50. výr. nar.
24. 9. 1813 Zemřel GRÉTRY, André Er-
nest Modeste, francouzský hudební skladatel 
belgického původu, největší mistr francouz-
ské komické opery 18. století, autor oper, 
romancí, hymen a písně Francouzská revoluce 
(* 8. 2. 1741) - 195. výr. úmrtí
25. 9. 1908  Narozen SUCHOŇ, Eugen, slo-
venský hudební skladatel, pedagog a hudební 
teoretik (+ 5. 8. 1993) - 100. výr. narození
27. 9. 1983  Zemřel MALÁSEK, Jiří, český 
hudební skladatel a klavírista (* 7. 8. 1927)  
- 25. výr. úmrtí

H.K.

Jazyková škola WIN 
při SOŠ Holešov, Pivovarská 1419,

pořádá ve školním roce 2008/2009 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.

Informace na www.soshol.cz, 
odkaz: Jazyková škola

Jak si zajisté spousta občanů našeho města 
všimla, oprava střechy hospodářské budovy přiléhají-
cí k zámku byla dokončena. Podařila se splnit kritéria 
památkářů i požadavky technické. Také hledisko es-
tetické díky zvolené střešní krytině, která je sladěna 
s navrženými komíny na zámku, nebylo opomenuto. 
Rozhodující finanční podíl na této opravě nese naše 
město, MKS Holešov a částkou 100 000 Kč i Zlínský 
kraj, kterému patří poděkování. Obsáhlejší článek 
o rekonstrukci nejen střechy přinese další vydání 
Holešovska. P. Chmelík 

Oprava střechy hospodářské 
budovy dokončena...
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

(Pokračování ze str. 3)
Další na programu byl JUMPING pro za-

čátečníky a pokročilé, aby po krátké přestáv-
ce a přestavbě parkúru pokračoval závod tratí 
OPEN, opět pro obě kategorie. Přestávky, kdy 
se parkury přestavovaly, vyplnil slovem a hud-
bou moderátor Rádia Zlín. Vzhledem k počtu 
přihlášených týmů závod probíhal až do pozdních 
odpoledních hodin. Na vyhlášení vítězů došlo 
až kolem 17 hodin. Umístění našich závodníků: 
kategorie začátečníci - Radka Francová 1. ,1. 
a 2. místo, Kristýna Bránková 2., 3. a 8. místo, 
Michaela Gažová 4. a 6. místo, Kamila Sadílková 

O POHÁR MÍSTOSTAROSTY SOUTĚŽILO 65 TÝMŮ
7. místo, Jana Sucháčková  7., 2. a 2. místo, 
Zdeněk Charvát 6. místo  V kategorii pokro-
čilí jsme měli dva zástupce: Dominik Bránka 
1. a 5. místo, Barbora Juřičková 4. a 3. místo.

Hlavní cenu - pohár věnovaný místostaros-
tou města Holešova - si odvezla Frankovičová 
Alena z Přerova.

Zbývá ještě dodat, že každý závodní tým 
obdržel dárky od firmy CANDY s. r. o. Vítězům 
kategorie začátečníků věnovala věcné ceny firma 
PLAČEK s.r.o. Poděbrady, krmivo Techni - cal 
a masové paštiky Rinti. Vítězům kategorie pokro-
čilých věnovala věcné ceny firma FITMIN a.s. - 

krmivo Fitmin a masové konzervy Dibag. Nejlepší 
závodní tým v kategorii pokročilých obdržel PO-
HÁR MÍSTOSTAROSTY MĚSTA HOLEŠOVA, 
který osobně předal místostarosta Rudolf Seifert.
Všichni sponzoři společně s dalšími dárci, kte-
rými byly firmy Rapos, Nestlé, Zverimex Zdeňky 
Doleželové, TYPOservis Holešov nebo Výroba 
Agility překážek Antonín Minařík, si zaslouží 
naše díky za sponzorské dary, které věnovali 
pro naše miláčky. Bez jejich pomoci bychom se 
těžko obešli. Děkujeme jim za jejich podporu 
a hezké ceny.

Pavel Bránka

Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených týmů závod probíhal až do pozdních odpoledních hodin.

Půl roku uběhlo jako voda 
a nastal čas opět nahlédnout 
do svých šatníků a zhodnotit, 
které svršky a jiné látkové věci 
domácí spotřeby je již nutné vy-
řadit a uvolnit místo pro nové.

V tomto případě je tu opět 
Charita Holešov ve spolupráci 
s Diakonií Broumov a s ní spo-
jená již tradičně konaná akce 
sběru šatstva, která vám nabízí 
možnost, jak se těchto věcí zba-
vit a zároveň prospět společnosti několika 
způsoby. 

Přispěním pomůžete sociálně potřebným 
občanům, poskytnete dočasnou práci osobám, 
které se stěží uplatňují na trhu práce, také 
odlehčíte komunálnímu odpadu, protože ne-
použitelný humanitární materiál diakonie dále 
ekologicky zpracovává. 

Budeme rádi za každý váš příspěvek 
ať už věcný, zahrnující čisté ošacení všech 
velikostí, lůžkoviny, deky, školní a sportovní po-

15. - 19. září 2008 od 8 do 15.30 hodin 
- humanitární sbírka šatstva

třeby, kabelky, batohy, 
hračky..., nebo také fi-
nanční, kterým pomů-
žete pokrýt náklady 
spojené s odvozem 
šatstva na kontaktní 
místo, odkud bude 
zásilka vypravena 
speciálním vlakem 
do Broumova.

Pro účely shro-
m a žďo v á n í  v a š í 

materiální pomoci budou jako při 
minulých sběrech zapůjčeny pro-
story Domu u sv. Martina ve Sme-
tanových sadech. Dárci mohou 
zaparkovat své auto přímo před 
Domem u sv. Martina (vjezd z ul. 
Masarykova - tj. od kina).

Všem zúčastněným předem 
děkujeme.

Mgr.Veronika Drábková

Ostré střelby v měsíci září budou na střelnici v Dobroticích probíhat v ná-
sledujících termínech:
Čt 4. 9. 15.00 - 18.00, Pá 5. 9. 07.00 - 12.00, So 6. 9. a Ne 7. 9. nestřílí se, 
Po 8. 9. 12.30 - 16.00, Út 9. 9. 08.00 - 16.00, St 10. 9. 08.00 - 16.00, Čt 11. 
9. 08.00 - 18.00, Pá 12. 9. 07.00 - 12.00, So 13. 9. a Ne 14. 9. nestřílí se, 
Po 15. 9. 07.00 - 13.00, Út 16. 9. nestřílí se, St 17. 9. 08.00 - 14.00, Čt 18. 
9. 08.00 - 18.00, Pá 19. 9. 08.00 - 12.00, So 20. 9. a Ne 21. 9. nestřílí se, 
Po 22. 9. 08.00 - 12.00, Út 23. 9. 07.00 - 12.30, St 24. 9. 07.00 - 12.30, Čt 
25. 9. 07.00 - 18.00, Pá 26. 9. 07.00 - 12.00, So 27. 9. a Ne 28.9. nestřílí 
se, Po 29. 9. 08.00 - 15.00, Út 30. 9. 07.00 - 16.00.     

Ostré střelby v Dobroticích
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Sokolská Župa ještědská 
uspořádala 22. 6. 2008 sokolský 
slet v rámci 90. výročí vzniku naší 
republiky. Při jejím vzniku bylo v čes-
kých legiích mnoho řadových členů 
Sokola. Župa hanácká Kroměříž vy-
slala dva autobusy se 120 cvičenci. 
Z TJ Sokol Holešov cvičilo 19 žen 
ve třech skladbách, které nacvičily 
cvičitelky A. Friesová a náčelnice 
žen V. Pešková. Cvičily se sletové 
skladby z roku 2006 a novou sklad-
bu se dvěma kužely cvičilo z naší 
TJ Sokol celkem 9 žen. Uznání si 
zaslouží všechny cvičenky, protože 
v programu vystupovaly ve dvou 
skladbách. Důkazem toho, že pra-
videlné cvičení přispívá k dobré 
kondici, je naše sestra Věra, která 
ve svých 82 letech zvládla bez pro-
blémů obě skladby.

Slet pod Ještědem jsme zvládli 
bez problémů a cvičební rok jsme 
ukončili závěrečnou cvičební ho-
dinou v sokolovně. Druhá část 
závěrečného cvičení pokračovala 
táborákem s opékáním špekáčků 
na trávníku u sokolovny. I do bu-
doucna po menších úpravách mů-
žeme využít tento prostor k podob-
ným akcím. V průběhu pololetí došlo 
ke změně v oddílu boxu, kde zůstá-
vá pouze kategorie dospělých. Kaž-
dá sportovní činnost v naší TJ Sokol 
je odvislá od dobrovolných cvičitelů 
a trenérů. Podařilo se nám doplnit 
cvičitelský sbor žen. Dřívější praxi 
cvičenky před několika lety s patřič-
ným proškolením uplatní dnes Jana 
Kadlecová jako cvičitelka předško-
láků, a přivedla si i svou dcerku. Kéž 
by se nám podařilo získat i další 

Klub českých turistů v Holešově oznamuje
svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,

 že v sobotu dne 13. září 2008
pořádá za  podpory MÚ Holešov, TJ Sokol Holešov

a firmy JACOM s.r.o. Holešov
již  39. ročník

„Rusavskými kotáry na kole 
i pěšky“,

dříve s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“. 
Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km, 

pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 25 a 10 km. 
Start pochodů je mezi 7.00 - 9.00 hod. od budovy holešovské 

sokolovny, kde bude také cíl pochodů. 
Cykloturisté mají start v 9.00 hod. také od budovy sokolovny 

a zde mají také cíl své trasy.    

František Hostaša, KČT Holešov, 
mobil: 604 465 413, f.hostasa@email.cz.

Holešovští sokolové cvičili na sletu pod Ještědem

pomoc pro cvičení rodičů s dětmi 
ke stávající cvičitelce ses. Polákové 
Zuzaně. Oddíl orientačního běhu 
se pravidelně zúčastňuje soutěží 
v rámci celé republiky a úspěšně 
bodoval v polském Krakově  o po-
hár Wawelu. V seniorské kategorii 
se umístil z 15 závodníků br. Peška 
Antonín na velmi pěkném druhém 
místě. Oddíl sportovní gymnastiky 
uspořádal přebory Župy hanácké, 
pro své cvičence připravil atletické 
závody a první prázdninový týden 
uskutečnil letní výcvikový tábor 
s pobytem v sokolovně. 

V průběhu celého roku využí-
vají naši cvičitelé nabídky Ústřední 
školy ČOS a účastní se seminářů 

a školení, aby nabyté znalosti uplat-
nili ve cvičebních hodinách. Poslední 
předprázdninové sobotní dopoledne 
věnovalo 23 členů důkladnému úkli-
du všeho nepotřebného, které se 
za poslední léta nehromadilo v so-
kolovně. Úklid spolu s vymalovanými 
chodbami bude jistě ku prospěchu 
sokolovně, včetně oprav zničeného 
obložení v sále. Tyto práce nám za-
jišťuje pan Lošťák, který nám vyrobil 
vhodný nábytek i do kuchyňky. Pou-
ze nedostatek finančních prostředků 
nám brání v tom, abychom provedli 
odizolování objektu, větrání v sále 
a zajistili výměnu starých oken. Sa-
mozřejmě že výbor Sokola bude 
opětovně předkládat požadavek 
na Župu hanáckou k zajištění těch-
to nezbytných úprav. Podařilo se 
nám opravit havarijní stav odpadu 
z budovy.

Poslední důležitou informací 
pro členy, příznivce i veřejnost je 
změna v dosavadním využívání so-
kolského hřiště u Amerického par-
ku. V současné době je realizováno 
rozhodnutí výboru Sokola o předání 
Městskému úřadu Holešov. Úpravy  
by si vyžádaly několikamilionové 
částky, protože zde není ani základ-
ní technická vybavenost. Záměr MÚ 
vybudovat v této části města areál 
pro sportovní vyžití vč.  realizace 
kluziště, které zde bývalo, bude 
jistě sloužit široké veřejnosti. So-
kolské akce, které zde v minulosti 
byly občas pořádány, bude možno 
po dohodě s MÚ uskutečnit na sta-
diónu v zámku.

Na závěr chceme informovat 
nejen naše cvičence, ale i další 
zájemce, že druhý týden v září 
(od 8. 9.) začnou pravidelná cvi-
čení a tréninky. Pro cvičení žen 
připravuje cvičitelka ses. Friesová 
novinku - cvičení s FLEXIBARY. 
Jedná se o flexibilní vibrační tyče, 
při jejichž rozkmitání dochází k po-
silování svalstva. Po prázdninách 
zveme do cvičení žactvo, dorost 
i dospělé. Přesný rozvrh cvičebních 
hodin je zveřejněn v informační 
skříňce na Sokolském domě.

Rádi po prázdninách přiví-
táme všechny zájemce o pohyb 
a zdravý životní styl.

TJ SOKOL HOLEŠOV

Novinky z oddílů

Údržba sokolovny

Změna na hřišti
u Amerického parku

V září začínají
pravidelná cvičení

DFK Holešov - FK Holešovské holky  1:5  (0:2)
V prvním holešovském ženském derby, hraném v neděli 24. 8. 2008 

na hřišti ve Všetulích, zvítězil zaslouženě zkušenější celek Holešovských 
holek, a i když jeho hra byla poznamenána nervozitou a nesla všechny 
znaky začátku sezóny, nakonec se děvčata z FK HH radovala z poměrně 
vysokého vítězství.

Dobrým výkonem tým podržela brankařka Vývodová, a to zvláště  v sou-
bojích s nebezpečnou Bakalíkovou. V obraně dominovala téměř bezchybná 
Dvorníková a bojovná Holcová, s přehledem hrála stoperka Gulánová. Příliš se 
nedařila rozehrávka a kombinace v záložní řadě, kde lze vyzvednout bojující 
kapitánku Kovaříkovou. Domácím řádně zatápěly technicky vyspělé, s velkou 
chutí a nasazením hrající útočnice Šilhárová a Šustová. V celku domácích 
odehrála výborný zápas Kačka Brezanská na pravé straně zálohy, přes občas-
né chyby si pochvalu za bojovnost a nebojácnost zaslouží Jolana Ďurišová. 
Snaživě, ale příliš zakřiknutě hrály kapitánka Pechová a Kačka Bakalíková, 
druhá půle byla lepší pro Dominiku Stolářovou a Terku Vybíralovou. Prohra 
DFK Holešov byla naprosto zasloužená, tým nezvládl toto utkání po psychické 
a taktické stránce a výkony některých hráček oproti pohárovému zápasu 
v Přerově byly pro trenéry DFK Holešov obrovským zklamáním…

Sestava DFK Holešov: Kršňáková, Motalová, Jablunková,  Pechová, 
Ďurišová, Bretaňská, Samsonková, Dobroslávková, Stolářová, Vybíralová, 
Bakalíková.

Sestava FK HH: Vývodová - Dvorníková, Gulánová, Holcová, Kubíčková 
(Vrbová) - Baďurová (Mrázková), Darebníková, Kovaříková, Sehnalová - Šil-
hárová, Šustová. Branky: Šustová 3x, Dvorníková, Šilhárová.

Utkání ukázalo, že při schopnosti dohody mezi oběma kluby by 
se v Holešově mohla hrát i nejvyšší, tedy prvoligová soutěž. Kvalitních 
hráček je v obou týmech dost… (red)

Holešovské derby v ženské kopané
Na přelomu července a srpna 

se uskutečnil v místním sportovním 
areálu tradiční turnaj neregistrova-
ných hráčů O pohár starostky obce. 
V hlavní soutěži dvouher mužů star-
tovalo celkem 16 tenistů, kteří se 
nejprve utkali ve čtyřech skupinách, 
z nichž postupovali vždy první dva 
do čtvrtfinále. Do sobotního finále se 
probojoval obhájce loňského vítězství 
Jaroslav Zavadil a proti němu se na 
druhou stranu kurtu postavil Michal 
Daněk. Po prvním setu, který vyhrál 
J. Zavadil, musel být zápas po lijáku 
na dvě hodiny přerušen. 
Potom již na kurtě kralo-
val M. Daněk a zvítězil 
po setech 1:6, 6:3, 6:4.

Turnaj čtyřher ovlád-
li domácí hráči Z. Matela
a M. Matela, kteří ve finá-
le přehráli pár M. Daněk, 
K. Posolda  6:2, 6:3.

3. ročníku turnaje 
mládeže se zúčastnilo
6 hráčů včetně francouz-
ského tenisty G. Bonneta.

Po vyrovnaných bo-
jích si pohár za prvenství  

Tenis v Jankovicích po dvaadvacáté
odnesl K. Janečka ze Slavkova p. H. 
před Koutným a  třetím D. Vašíkem.

Po celý týden se tenisový turnaj 
těšil velkému zájmu diváků z Jankovic 
i okolí, kteří si našli cestu do příjemné-
ho prostředí sportovního areálu.

Podrobnosti o turnaji a obsáhlou 
fotogalerii najdete na stránkách http://
atps.converter.cz/.

Obec Jankovice děkuje za podpo-
ru firmám TON, ELKO EP, HAKR Brno, 
VOWECO, BM plus, NATRIX VH. 

Miroslav Darebník
místostarosta obce

Vítězný pár ze čtyřhry, zleva Michal Matela, Zdeněk 
Matela, cenu předává starostka obce M. Šišáková.
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Proudy vody padající z ne-
bes rozbahnily trať pátého ročníku 
Rusavské 50ky, závodu horských 
kol, který se jel v sobotu 16. srp-
na. Start 50kilometrového závodu 
s převýšením 1 050 metrů se jako 
tradičně uskutečnil před rusavskou 
školou. Peloton 527 účastníků po-
slal do dlouhého stoupání na Kla-
pinov přesně v jedenáct hodin 
výstřelem z pušky starosta obce 
Bohumil Škarpich. Nad Rusavou 
se sice válely černé mraky, ale 
vytrvalý noční déšť před začátkem 
závodu ustal. Pořadatelé přesto 
z bezpečnostních důvodů změni-
li trasu některých exponovaných 
úseků. Například průjezd Trojákem 
či závěrečný sjezd do cíle závodu 
na rusavském hřišti.

Rusavskou 50ku rozmáčely proudy vody

Bylo to nejspíše právě počasí, 
které se podepsalo na konečném 
času vítěze. Třiadvacetiletý vítěz 
Nikola Ivanov z Baníku Ostrava 

zajel trať za 2 hodiny 3 minuty a 52 
vteřin, což byl bezmála o jedenáct 
minut pomalejší čas než dosáhl 
vítěz loňského závodu. Vítězkou 

ženské kategorie se podobně jako 
vloni stala v čase 2:38:01 Lenka 
Bulisová z týmu 4EVER-CYCLO 
BULIS. Na pátém místě mezi že-

nami se umístila Jana Zaoralová 
z OD Morava Holešov (2:59:52). 

(frs)

I přes nepřízeň počasí si start závodu nenechalo ujít množství diváků. 

Sjezd z hřebene Ondřejovska do sedla 
U Dubu patří k exponovaným místům nejen 

Rusavské padesátky, 
ale rovněž holešovského Drásala.  

Krátké, ale o to strmější je stoupání ze sedla U Dubu 
na Hrubou Malíkovou. Pár kilometrů před cílem toho 
mají bikeři většinou plné zuby. Prudký výšlap vysává 

poslední zbytky sil a nezřídka se tudy chodí raději pěšky. 

Rozlosování muži a starší žáci PODZIM 2008

7. 9.  ne M 10.30 Šumperk  
-  Holešov

Steiger, 
Smékal J.

6. 9.          C 05 Ž 11.15  Olomouc  
-  Holešov Malínek, Pazdera

13. 9. so    M        18.00 Polanka  
-  Holešov    Krejčí, Lédr

13. 9. C 06  Ž      13.30      Droždín 
-  Holešov Novotný, Malínek

21. 9. C 15  Ž    08.30     Holešov  
- V. Bystřice

Zdražil, 
Smékal R.

21.9.               M 10.30  Holešov  
- V. Bystřice -  “  -

27. 9. so            M 18.00 Paskov   
- Holešov Kořínek, Fajkoš

28. 9.    C 17  Ž   11.45 Luhačovice 
- Holešov     

Sedláček,
Brzósková

5. 10. C 24  Ž         08.30 Holešov  
-  Prostějov

Martiník,
Novotný P.

5. 10.               M    10.30 Holešov  
-  Prostějov -  “  -

TJ  HOLEŠOV - HÁZENÁ
rozlosování II. liga muži + severomoravská liga starší žáci

12.10. ne     M          16.00 Uničov 
- Holešov Soukup, Bujnoch

12. 10. C 28 Ž      09.00  Dřevohostice 
- Holešov Kaufman, Damek

19. 10. C 33 Ž       08.30 Holešov 
- Žeravice   Dalajka, Zmeškal

19. 10.            M 10.30    Holešov 
- Vsetín   -  “  -

25.10. so   M 17.00      Ostrava  
-  Holešov   Kořínek, Fajkoš

25. - 26.10.  Ž hlášenka Zlín - Holešov Brósková, Králík

2. 11.                     M volno

2. 11.    C 42  Ž  10.00 Holešov  
- Bystřice p.H.  Králíček, Dufek

9.11.          M      10.30 Holešov  
- Zubří   

Zdražil Dr.,
Krajíček

16.11. ne  M 10.30 Trnávka  
-  Holešov  Mikurda, Kijonka

23.11.     M 10.30 Holešov  
-  Olomouc     Dufek, Králíček  
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Kopaná

SFK ELKO Holešov - FK Lužkovice
1   (0:2)   3

Ani proti nováčkovi krajského přeboru se domácím ve střelbě branek 
nevedlo. Již na začátku utkání obrana zaváhala a hosté se v 6. minutě 
ujali Olejníkem vedení 0:1. Domácí nepodlehli panice a ve 12. minutě 
mířil trestný kop Bejtkovského do branky. U tyče však stál nejlepší hráč 
hostí Gábriš, který hlavou odvracel na rohový kop. Po rozehrání se dostal 
do šance Roubalík, ale branku netrefil. Ve 20. minutě měli velkou šanci 
hosté, ale střelu vyrazil Neradil. 24. a 25. minuta přinesly několik šancí 
a velký závar u brány hostí, ale ani to k vyrovnání nevedlo. Ve 33. minutě 
přinesl nesmyslný zákrok v pokutovém území pokutový kop a opět Gábriš 
zvýšil na 0:2. Do druhé půle domácí přidali ve snaze zkorigovat výsle-
dek, ale ani vytvoření řady brankových situací nic nepřineslo. Všechny 
šance likvidoval výborně chytající dvoumetrový brankář hostí Škorvan. 
Všechny centrované míče končily v jeho rukách. Nedáš - dostaneš - tak 
zní nepsané pravidlo. A to se projevilo i v zápase. V 80. minutě dorazil 
z rychlého útoku opět Gábriš na 3:0. Až v 84. minutě zaznamenal konečně 
úspěch domácích Roubalík - 1:3. Utkání řídil rozhodčí Holub z Valašského 
Meziříčí před 170 diváky. Na žluté karty skončilo utkání 1:5. 

Sestava Holešova: Neradil  - Belza, Bačík, Odstrčilík, Charuza 
- Olša M., Bejtkovský, Šimík, Barták, (64. Marek) - Roubalík, Čižmár 
T. (87. Slováček). Trenér: Martin Malík. 

TJ Dolní Němčí - SFK ELKO Holešov
1    (0:0)    1

I ve druhém kole krajského přeboru získali hráči Holešova jen bod. 
Ale bylo to na horké půdě v Dolním Němčí. Opatrný začátek platil pro 
oba soupeře. První střela mimo branku šla až v 10. minutě ze strany 
domácích. Ve 26. minutě vystřelil nádherně přes hlavu Čižmár, ale bran-
kář byl připraven. Do poločasu měla obě mužstva několik příležitostí, 
ale branku se nikomu nepodařilo vsítit. Ve 49. minutě vystřelil Olša nad, 
v 50. minutě neproměnili šanci domácí. V 52. minutě přišlo zaváhání 
Šimíka a domácí se lehce ujali vedení 1:0. V 54. minutě tři hráči pustili 
míč, ten se dostal až k Hlobilovi, ale ten podél brankáře mířil vedle. Další 
šance Holešova narůstaly v 74. minutě. Odstrčilík neusměrnil hlavou 
míč do sítě. Největší šanci měl v 83. minutě Bejtkovský, ale také se 
netrefil. Tlak hostí se neustále rozbíjel na zakončení. V závěru nastavil 
rozhodčí Jelínek z Vracova tři minuty. V poslední minutě prodloužení 
se do míče opřel Belza a jeho střela skončila v síti. Vyrovnání vyvolalo 
nespokojenost diváků, kteří dokonce polili rozhodčího pivem. Utkání 
sledovalo 200 diváků.

Sestava Holešova: Krejčí - Belza, Šimík, Odstrčilík, Charuza - 
Barták, Bejtkovský, Münster, Olša, Michal - Hlobil (79. Slováček), 
Čižmár T. (62. Marek). Trenér: Martin Malík. 

(hr)

Holešovu se ve střelbě 
nevede

Belza vyrovnal a diváci polili 
rozhodčího pivem

Od začátku utkání si domácí 
vytvářeli mnoho šancí, ve kterých vy-
nikal rychlý Slováček. Do 13. minuty 
zazdil tři z nich, ze čtvrté ale zazna-
menal branku a vedení 1:0. Další 
šance Slováčka ve 38. minutě skon-
čila opět vedle tyče. V 59. minutě 
unikl jako již po několikáté Slováček, 
ale pojistit stav se mu nepodařilo. 
V 73. minutě vyslal krásnou střelu 
Suchánek, ale brankář výborným zá-
krokem vytáhl míč nad břevno. V 80. 
minutě přišla chytrá akce Bartáka, 

Rychlík Slováček byl téměř u všeho

vloni ještě hráče soupeře, který dal 
míč pod sebe a pro tentokrát se Slo-
váček nezmýlil a uklidnil stav na 2:0. 
Ukončení skóre na 3:0 dovršil opět 
dorostenec Suchánek. Slušně hrané 
utkání řídil před 150 diváky dobře 
rozhodčí Švihálek z Chvalčova.  

Sestava Holešova B: Ne-
radil - Vávra, Přívara st., Bačík, 
Frybort - Přívara ml., Novák, Bar-
ták, Čižmár Mar., Slováček, Su-
chánek. Ve druhé půli nastoupili 
Leško, Podola a Jirsa.  

SFK ELKO Holešov B - FK Míškovice
3   (1:0)   0

Deštivé přeháňky přivítaly 
na hřišti TJ Tučapy v sobotu 9. 
srpna 2008 čtyři týmy žen - do-
mácí DFK hostil v 5. ročníku své-
ho turnaje družstva z Hodonína, 
Dobratic a Březnice. Slavnostního 
výkopu se ujal - místo nemocné 
JUDr. Pokorné - starosta města 
Holešov a senátor Parlamentu 
ČR PaedDr. Zdeněk Janalík, kte-
rý popřál děvčatům hodně zdaru 
v turnaji. Děvčata se střetla v šesti 
utkáních systémem „každý s kaž-
dým“ a až do posledního utkání 
nebylo o vítězkách rozhodnuto. 
Holešov se nejdříve střetl s cel-
kem Březnice, který přesvědčivě 
přehrál 4:0 třemi brankami Kačky 
Bakalíkové a premiérovým gó-
lem Adély Motalové. Poté sehrá-
ly domácí hráčky výborný zápas 
s Dobraticemi, kdy především 
šance Bakalíkové, Vybíralové či 
Stolářové volaly po skórování, ale 
nestalo se. Naopak v závěru dvě-
ma výbornými zákroky zachránila 
remízu pro DFK brankářka Kršňá-
ková. V rozhodujícím posledním 
zápase se scénář opakoval - první 
půle byla ve znamení náporu Ho-
lešova, ale ani vyložené šance 
Brezanské či Samsonkové ne-
skončily v síti Hodonína. Naopak 
- v 85. minutě po špatné rozehráv-
ce na půli soupeře nezvládly sou-
hru předstoperka s brankářkou 
a soupeř se pohodlně po dorážce 
ujal vedení. Vyčerpané útočnice 
domácích již nestačily výsledek 
zkorigovat, a tak si celkové vítěz-
ství z Tučap nakonec odvezl tým 
Hodonína.

5. ročník turnaje 
O pohár JUDr. Jarmily Pokorné

Zápasy: DFK - Březnice: 4:0, 
DFK - Dobratice: 0:0, Hodonín 
- Březnice: 5:1, Hodonín - Dob-
ratice: 0:0, Dobratice - Březnice: 
6:0, DFK - Hodonín: 0:1.

Pořadí:
1. Nesyt Hodonín
2. TJ Comfort Dobratice
3. DFK Holešov
4. SK Březnice

Poděkování za podporu pa-
tří všem organizátorům a pře-
devším maminkám hráček, kte-
ré vydatně pomáhaly v zákulisí 
turnaje; dále všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly. Tímto 
turnajem se ženy a žákyně DFK 
rozloučily s areálem TJ Tuča-
py, kde odehrály jednu a půl 
soutěžní sezóny. Touto cestou 
děkuje výbor DFK Holešov vý-
boru TJ Tučapy, který umožnil 
děvčatům sportovní působení 
na tomto hřišti a vytvořil pod-
mínky pro další rozvoj klubu.

Mgr. Svatava Ságnerová

„Jánošík aneb Na skle 
malované“

Městské divadlo Brno 
- Hudební scéna

Neděle 5. 10. 2008

Pořádá SVČ DUHA, 
informace na tel. 573 395 355

Zájezd 
na muzikál
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Tradiční dvacítka pisatelů a luštitelů našich hádanek poslala své odpovědi 
do soutěží z čísla 14/2008. Ani tentokrát nepřišla špatná odpověď. Na fotografii 
jste správně poznali rymickou tvrz. „Fotografie představuje detail ze zadní 
strany renesanční tvrze v Rymicích, přesněji - arkýř s renesančními kamennými 
nosníky,“ napsala nám Radka Pilařová z Holešova, která se stává výherkyní 
pizzy v Restauraci Kanada. Druhou výherkyní se stává další soutěživá žena 
- Irena Železná z Rymic, která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět 
Janě Paštěkové z Martinic a Romaně Šenkýřové z Holešova.

Poznáte, co představuje dnešní fotografie a kde byla pořízena? Napo-
víme jen, že snímek nebyl pořízen v Holešově, ale v nedaleké obci...  

Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ 
Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

(red)

Tato cyklistická parta „řádila“ skoro celé léto na sídlišti Novosady, 
ale šlo o fajn kluky. Jako jeden muž zapózovali pro Holešovsko těsně 
před skončením prázdnin. Popřejme nejen jim hodně úspěchů v právě 
započatém školním roce!

RR 

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Člověk musí něco chtít, musí mít před sebou 
nějakou cestu, o které ví, kam vede. A když věří, 
že je správná, má po ní jít a třeba i zakopávat 
o kameny. 

Ke které knize se rád vracíte?
K historickým románům Ludmily Vaňkové 
z doby posledních Přemyslovců a také z doby Lucemburků.  

Váš oblíbený umělec?
Ivan Mládek.

Jaký sport vás oslovuje?
Fotbal, tenis, lyže a turistika.

Co máte rád na talíři?
Řízek nebo bramborový guláš.

Kde si rád posedíte?
Doma na zahradě nebo s přáteli po sportu.

S kým chcete být na pustém ostrově?
Z pustého ostrova mám fobii.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Chvíle, kdy jsem se svými nejbližšími doma. 

Z čeho máte největší obavu?
Ze zlých lidí.

Ve které historické době chcete žít?
Vyhovuje mi tato doba.

Který kraj vám přirostl k srdci?
Jednoznačně Holešov a jeho okolí.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Jako kluk jsem chtěl být profesionálním fotbalistou. Jinak společně 
s klasikem mohu říci, že vším, čím jsem byl, jsem byl rád. 

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Nevzdávejme to. 

PaedDr. Zdeněk Janalík,
starosta města


