
Významné výročí:
před 135 lety 

se narodil
Rudolf Janovský.

Str. 16

Ředitelka 
Alena Grygerová

zůstává škole 
věrná.

Rozhovor na str. 10

Seriál Pověsti
a legendy Holešova: 
dnes o podzemních 

chodbách.

Str. 18 a 19

Hole‰ovsko
17/2008 18. záfií 2008 • roãník XIV.

cena 10,- Kã Regionální  ãtrnáctideník  mûsta  Hole‰ova

Atraktivní prostředí holešovské zámecké 
obory, v níž se v sobotu 13. září konal další roč-
ník Parkúrových závodů koní oblasti Zlínského 
kraje, si pochvalovali pořadatelé i řada hostů. 
Například podle náměstka hejtmana Zlínského 
kraje Vojtěcha Jurčíka patří prostor v zámecké 
zahradě pro parkúrové skákání k těm nejatraktiv-
nějším. Hradba okolních vzrostlých stromů navíc 
v sobotu plnila další důležitou funkci - tvořila 
relativně příjemné závětří před silným větrem, 
který se po kraji proháněl.  

Pořadatelé pak poděkovali vedení města 
za to, že zámeckou oboru pro tento druh sportu 
propůjčilo. „Pan starosta už před několika lety 
konstatoval, že koně z historických důvodů k zá-
meckému parku patří a celé vedení města pro 
to udělalo maximum, což můžete dnes sledovat 
na vlastní oči,“ konstatoval moderátor závodů při 
vyhlašování vítězů.  (frs)

Ceny soutěžícím předávali senátor a starosta Holešova Zdeněk Janalík, statutární náměstek 
Zlínského kraje Vojtěch Jurčík a místostarosta Holešova Rudolf Seifert. K vykonání tohoto aktu 

přijeli v bryčce tažené koňmi.   

Do zámecké obory
se vrátili koně

v budově horního obchodu

• trojnásobná destilace zaručuje 
 vysokou kvalitu

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

Pálenice Přílepy

Co vy na to, 
pane starosto?

Úřad vlády obdržel od 
nevládní organizace ARGO 
stížnost na město Holešov. 
Organizaci se nelíbí, že 
město nechce zaplatit kon-
tejner na odvoz odpadů 
rodin ze Školní ulice. Co vy 
na to, pane starosto?

Ano, tato stížnost byla 
odeslána. V minulém týdnu 
jsme na toto téma absolvovali jednání, a to i za 
účasti představitele vládní agentury na začleňování 
Romů, která funguje i v Holešově.

Dokončení na str. 3

Holešov (frs) - Rekonstrukce první části holešovského zámku - obřadní 
síně - je dokončována právě v těchto dnech. Slavnostní otevření sala terreny 
se uskuteční v neděli 28. září v deset hodin za účasti hejtmana Zlínského 
kraje, představitelů města a dalších hostů. „Otevřením této první rekonstruo-
vané části zámku chceme zároveň zahájit sérii vzpomínkových akcí, kterými 
hodláme uctít devadesáté výročí založení Československé republiky. K dal-
ším událostem pak bude patřit 11. října  koncert zlínské filharmonie v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a 28. října pietní akt spojený s položením věnců 
u sochy T. G. Masaryka,“ konstatoval starosta města Zdeněk Janalík.

Pokračování na str. 3

Holešov (rr) - Peter Lipa s kapelou, Vlasta 
Třešňák a band, Staří psi a další zpěváci a kapely 
vystoupí v rámci tradičního festivalu Bluesový pod-
zimek, který proběhne ve dnech 26. a 27. září pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, 
zastupitele Zlínského kra-
je Tomáše Šimíčka a hole-
šovského starosty Zdeňka 
Janalíka v MKS Holešov. 
Podrobnější program fes-
tivalu, na který bude letos 
vstup zdarma, najdete 
na str. 17.

Slovenský zpěvák  
Peter Lipa  >

Celkem 23 občanů z Holešova a okolních 
obcí se na kandidátkách různých politických 
stran uchází o přízeň voličů v nadcházejících 
krajských volbách. Volby se uskuteční v pátek 
17. a v sobotu 18. října. Podrobnosti čtěte na 
stranách 2 a 5. 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 25. 
září 2008 budou obě budovy Městského úřadu 
Holešov - Masarykova 628 a Tovární 1407 
z technických důvodů uzavřeny (přerušení 
dodávky elektrické energie).

Volby se blíží Blues v Holešově

Úřad bude uzavřen

Sala terrena je opravena
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Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje
www.liborlukas.cz

Zodpovědnost a výsledky

Ve Zlínském kraji jsme 

realizovali řadu rozvojových 

projektů. Staví se dálnice 

a rychlostní komunikace, 

zlepšuje se stav silnic, 

investujeme do rozvoje 

nemocnic, modernizujeme 

školství, poskytujeme 

stipendia učňům, prosazujeme 

společnost přátelskou 

k seniorům.

Chceme pokračovat v této 

práci, chceme zachovat 

kontinuitu rozvoje regionu, 

chceme společně s vámi 

dosáhnout dalších výsledků. 

Díky vaší podpoře 

se nám to společně podaří!

Holešov - Další letošní jedná-
ní Zastupitelstva města Holešova 
se uskuteční v pondělí 22. září od
16 hodin ve velké zasedací míst-
nosti Městského úřadu Holešov.

Na programu jednání jsou 
vedle celé řady majetkových bodů 

Další jednání holešovského
zastupitelstva

MĚSTO HOLEŠOV

Vypnutí elektrického proudu SERVIS, INZERCE

Kdo postaví 
zónu

týkajících se především prodeje či 
směny nemovitostí také například 
změna rozpočtu města či návrh 
na ocenění občanů v souvislosti 
s výročím 650 let od první písemné 
zmínky o Všetulích.

frs

Rada města Holešova schválila na svém 
posledním zasedání podmínky pro propaga-
ci politických stran, politických hnutí a koalic 
v souvislosti s volbami do zastupitelstva krajů 
ve dnech 17. a 18. října 2008 takto: 

- od 10. září 2008 můžou politické strany, 
politická hnutí a koalice (dále jen volební strany) 
navrhující kandidáty do zastupitelstva Zlínského 
kraje umísťovat propagaci (volební plakáty) 
na veřejných prostranstvích města Holešova. 

- o umístění těchto propagací si rozhodne 
každá volební strana sama, musí však respek-
tovat propagace jiné volební strany na místě již 
instalované. Za umístění propagace se po uve-
denou dobu nebude vybírat místní poplatek, ne-
boť jde o informaci ve veřejném zájmu. Propa-
gace však nesmí být umístěny v bezprostřední 
blízkosti volební místnosti. 

- volební strany umísťují své propagace 
na vlastní náklady a nebezpečí a nesou součas-
ně odpovědnost za to, že jimi nebude narušena 

Usnesení Rady města Holešova k volbám 
bezpečnost občanů či poškozen veřejný maje-
tek. Propagace musí být umístěny v souladu se 
všemi technickými a právními předpisy, za což 
nese odpovědnost volební strana umísťující 
tyto propagace. 

- bezprostředně po ukončení voleb, nej-
později však do 24. 10. 2008, jsou volební stra-
ny povinny všechnu svoji propagaci z veřejného 
prostranství odstranit. V případě, že tomu tak 
nebude, bude zabezpečeno odstranění této 
propagace na náklady volební strany. 

Propagace v Holešovsku
Rada města rovněž schválila bezúplatnou 

propagaci politických stran, politických hnutí 
a koalic ve čtrnáctideníku Holešovsko v rozsahu 
1/2 strany v souvislosti s volbami do  zastupi-
telstva kraje.

(red)

Z důvodu plánovaných prací na zaříze-
ní distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací - bude přerušena 
dodávka elektrické energie dne 25. září  od 7.00 
do 15.00 hodin pro část města Holešov. Konkrét-
ně se jedná o oblast trafostanice T5 Smetanovy 
sady. Bez proudu tak budou ul. Palackého (levá 
strana) od čp. 521 směr Nám. E. Beneše,

- ul. Palackého ( pravá strana) od ul. Sme-
tanovy sady směr nám. E. Beneše, Smetanovy 
sady, nám. E. Beneše (levá strana po čp. 24 
a pravá strana po čp. 11), ul. F. X. Richtera, zá-
mek, ul. Masarykova (levá strana po ul.Tyršova 

a pravá struna po čp. 636), ul. Partyzánská 
čp.690 a ul. Pivovarská čp. 677,676.

Z důvodu plánovaných prací na zaříze-
ní distribuční soustavy bude  dne 8. října 
od 8.15 do 14.45 přerušena dodávka elek-
trické energie v ulici Partyzánská. Omezená 
oblast se bude týkat domů č. 1082, 1083, 
1085, 687, 688. 689, 690, 1336, 691, 1242, 
692, 693, 694, 695, 696, 1144, 1629 a areálu 
fotbalového hřiště. 

Děkujeme za pochopení
E. ON Česká republika

Prodám sídlo firmy ve Zlíně-Štípě se zahra-
dou a parkovištěm. Tel. 739 209 777.

Chcete stavět bez starostí? Nabízíme 
provedení stavby ekol. a ekonom. domků 
na klíč dle vašeho výběru, příp. i na vašem 
pozemku. Tel.: 773 093 428.  

Muž 67 let, abstinent, nekuřák hledá pod-
nájem 1 pokoje v RD nebo bytě v Holešově 
a okolí. Vypomohu finančně dle dohody i s pra-
cemi kolem domu. Vlastním auto - odvezu 
k lékaři apod. Tel. 739 622 591.

 v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění zveřejňuje  záměr prodeje městských nemovitostí:
- dům čp. 1636,  stojící na pozemku p.č.  59/2
- pozemek p.č. 59/2, zast. plocha, o výměře 121 m2, vše k.ú. Holešov 
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: 10. října 2008.
Informativní schůzka všech zájemců bude uskutečněna  před  projednáním 
v zastupitelstvu města v kanceláři starosty města a  všichni zájemci budou 
písemně pozváni.
V nabídce musí být uvedeno:
- řádné označení (u fyzických osob adresa + rodná čísla, u právnických 
osob kopie výpisu 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 8. září  2008 do 25. září  2008.
Rozhodnutí o prodeji nemovitostí  bude učiněno Zastupitelstvem města 
Holešova na jeho nejbližším zasedání.

Ing. Eva Fryčová, vedoucí odboru správy nemovitostí

Zlín, Holešov - Samotná výstavba důle-
žité infrastruktury průmyslového parku v Ho-
lešově může na podzim letošního roku začít. 
Zlínský kraj na základě realizované veřejné 
zakázky vybral dodavatele stavby, kterým se 
stalo sdružení společností SSŽ, KKS, Rovina 
a VHS Javorník - CZ, i technický dozor investo-
ra, tím bude taktéž na základě veřejné zakázky 
pověřena firma AIP. Stavební práce budou 
realizovány v objemu zhruba 700 milionů ko-
run, technický dozor investora pak v objemu 
4,9 milionu korun. Strategická průmyslová 
zóna má rozlohu 360 hektarů a je jednou 
z největších a nejdůležitějších rozvojových 
ploch v České republice. 

(red)
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O peníze každého ze svých občanů hrají 
v těchto dnech starostové obcí Mikroregionu 
Holešovsko v souvislosti s odvozem a sklado-
váním tuhého domovního odpadu. Představitelé 
obcí na Holešovsku totiž nesouhlasí se záměrem 
provozovatele bystřické skládky, který hodlá 
vytvořit tzv. odpadové centrum na tříděný odpad 
a bioodpad. „Nechceme se na tomto projektu po-
dílet. Je to daleko, a pro nás tudíž neekonomické. 
Náš podíl na ziscích z provozu skládky chceme 
využít na snížení ceny za ukládání odpadu na 
skládce, což by se promítlo do snížení cen za 
svoz odpadů pro občany,“ uvedl starosta Holešo-
va Zdeněk Janalík. Holešov navíc chystá vlastní 
odpadové centrum na pozemcích v sousedství 
areálu Technických služeb. Podobný názor jako 
představitelé Holešova zastávají i další starosto-
vé obcí mikroregionu. 

Bystřickou skládku spoluvlastní obce ho-
lešovského a bystřického regionu, starostové 

Obce Holešovska nechtějí investovat do odpadového centra v Bystřici

Holešovska však v tuto chvíli nemají dostatek 
hlasů k tomu, aby svůj názor prosadili. 

Na posledním jednání holešovského mik-
roregionu se proto dohodli na dalším postupu. 
Hodlají vypracovat připomínky ke stanovám spo-
lečnosti provozující skládku, zasadit se o svolání 
mimořádné valné hromady a prosadit změny 
v těchto stanovách.

Obce Holešovska sice nemají v tuto chvíli 
dostatečný počet hlasů, sílu však ano. Skládku 
zásobují prakticky z padesáti procent. Jenom 
Holešov jako největší dodavatel ukládá na bys-
třické skládce zhruba 30 procent odpadu. Kdyby 
tyto obce svůj vývoz radikálně omezily a začaly 
část odpadu ukládat jinam, výrazně by tím zkom-
plikovaly hospodaření bystřické skládky. Tak 
daleko však starostové nehodlají zajít. „Věřím, 
že se nakonec dohodneme. My se nechce-
me stavět proti záměru vybudovat při skládce 
v Bystřici odpadové centrum, pouze se na jeho 

provozu nehodláme podílet. Nechceme, aby 
se toto centrum budovalo za náš podíl ze zisku 
skládky a taky odmítáme přispívat na možnou 
ztrátu tohoto centra. Samozřejmě že nebudeme 
nárokovat ani případný podíl na zisku,“ vysvětlil 
starosta Holešova.   

Na vybudování bystřické skládky se v mi-
nulosti Holešov podílel s tím záměrem, že tento 
systém bude pro města a obce výhodnější. „Nyní 
se však ukazuje, že to pro nás zas až tak výhodné 
není. Proti vůli Holešova například vznikla v mi-
nulosti firma na svoz komunálního odpadu za 
peníze skládky, tedy i za peníze Holešova, která 
následně vytěsnila z určité části regionu Tech-
nické služby Holešov. Naše organizace tak přišla 
o část tržeb, na což město Holešov jako stopro-
centní vlastník Technických služeb v konečném 
důsledku doplatilo,“ vysvětlil starosta města.      

František Sovadina

Pokračování ze str. 1
 Kontejnery na odvoz odpadů ze svých 

domácností si všichni občané Holešova hradí 
sami. Zásadně nesouhlasím s tím, aby město 
platilo tuto službu úzké skupině obyvatel na 
úkor ostatních. Podobně jako všichni ostatní 
občané mohou i obyvatelé Školní ulice využívat  
popelnice a větší kusy, jako jsou například po-
hovky či křesla, pak mohou za úplatu odevzdat 
ve sběrném dvoře. Město nebude neustále 
dávat úzké skupině lidí nějaká privilegia údajně 
proto, že jsou jiní. Podle mě jsou to stejní lidé 
jako všichni ostatní, a proto si musí podobně 
jako každý jiný občan tyto věci zaplatit.

Co vy na to, pane 
starosto?

Stížnost na město

Pokračování ze str. 1
Sala terrena sice bude opravena, ale vzhle-

dem k pokračujícím pracím na nádvoří zámku 
do ní zatím nebude umožněn přístup. Svatební 
obřady se tedy budou nadále konat v zasedací 
místnosti městského úřadu. 

Zpřístupnění sala terreny a dalších oprave-
ných částí zámku veřejnosti plánují představite-
lé města na únor příštího roku. „Vedle obřadní 
síně chceme dokončit rovněž část přízemí se 
zázemím pro návštěvníky, v prvním poschodí 
pak velký sál a další sály až po sociální zaříze-
ní. Slavnostní koncert u příležitosti dokončení 
této části rekonstrukce plánujeme na sobotu 
31. ledna 2009. V neděli by měl na zámku ná-
sledovat Den otevřených dveří  pro veřejnost. 
První únorovou sobotu by pak měl otevřít pleso-
vou sezónu reprezentační ples města Holešo-
va,“ řekl starosta města Zdeněk Janalík.

Práce na rekonstrukci sala terreny začaly 
14. července 2008. Hlavním dodavatelem je 
firma Rapos. Rekonstrukce stála 6 258 602 Kč, 
z toho 5 258 602 korun bylo z vlastních zdrojů 
a jeden milion korun byl hrazen z programového 
fondu Zlínského kraje. 

Sala terrena 
je opravena

Prodej - BYTY a RODINNÉ DOMY      
tel.: 739 070 999

ZAJISTÍME PROFINANCOVÁNÍ 
PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Volejte zdarma INFO 800 555 443
www.fm-reality.cz

• 3+1, Kroměříž, Havlíčkova 1 790 000 Kč

• 3+1, Holešov,  Dukelská 1 860 000 Kč

• 2+1, Holešov, Havlíčkova 1 590 000 Kč

• 3+1, Hulín, Družba 1 550 000 Kč

• 2+1, Holešov, U Letiště 1 500 000 Kč

• 1+kk, Zlín 1 550 000 Kč

• RD Kroměříž 3 600 000 Kč

• RD Fryšták 2 300 000 Kč

• Pozemek BpH  990 000 Kč
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Holešov se zapojil do projektu 
sociálního začleňování v romských 
lokalitách a konkrétním záměrem 
je zlepšení životních podmínek 
obyvatel Školní ulice.  Pilotní fáze 
působení Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách 
při Úřadu vlády ČR se rozběhla 
v únoru 2008, během této fáze 
působí ve dvanácti českých a mo-
ravských lokalitách.

Důvodem vzniku Agentury 
byla absence komplexních a dlou-
hodobých nástrojů, prohlubující se 
sociální vyloučení romského etnika, 
zvyšování napětí mezi majoritou 
a sociálně vyloučenými příslušníky 
romské komunity, jejich prostorová 
segregace a nárůst  sociálně pato-
logických jevů. „Jedním z hlavních 
cílů naší Agentury je zkvalitnit život 
obyvatel vyloučených lokalit, za-
stavit rozrůstání romských ghett 
a nastavit co nejefektivnější mo-
del čerpání finančních prostředků 
především z Evropských struktu-
rálních fondů pro integraci romské 
komunity,“  uvedl ředitel Odboru 
pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách Úřadu vlády ČR 
Ing. Marek Podlaha.

Na další otázky ohledně 
tohoto projektu nám odpovídá 
Ing. Kateřina Michaliková, lokální 
konzultant pro lokalitu Holešov, 
Odbor pro sociální začleňování 
(Agentura) Úřadu vlády ČR. 

Kdy a proč se zrodil nápad 
vzniku Agentury pro sociální 
začleňování v romských loka-
litách?

Vláda ČR již několik let pou-
kazuje na prohlubující se sociální 
vyloučení příslušníků romských 
lokalit a volá po komplexním ře-
šení této situace, šitém na míru 
lokálním podmínkám.  Vláda ČR 
považuje řešení sociálního vylou-
čení Romů za prioritní. Proto již 
od roku 2006 vznikala myšlenka 
vzniku Agentury, a to v prvotní fázi 
jako pilotní projekt do prosince 
2010 a nositelem tohoto projektu 
je Úřad vlády, resp. Odbor pro 

Agentura pro sociální začleňování působí i v Holešově

sociální začleňování v romských 
lokalitách. Předkládaný návrh pro-
jektu byl konzultován se zástupci 
ministerstev, krajských a obecních 
samospráv a nestátních nezis-
kových organizací v roce 2007. 
Od roku 2010 předpokládáme, že 
začne Agentura fungovat jako sa-
mostatná instituce s vlastní právní 
subjektivitou využívající metodic-

kých postupů vytvořených v rámci 
pilotního projektu. Čeká nás však 
schválení věcného záměru a ještě 
mnoho práce. 

Která města patří do dva-
nácti vybraných lokalit? Proč 
právě tyto lokality a města? 
Co musela splňovat, aby byla 
do programu zařazena?

V současné době máme dva-
náct lokalit na území ČR. Jedná se 
o lokality v Čechách i na Moravě: 
Brno, Břeclav, Holešov, Přerov, 
Slezská Ostrava, Jesenicko, Brou-
mov, Roudnice n. Labem, Ústí n. 
Labem, Šluknovsko, Most a Cheb. 
Při výběru lokalit byl kladen důraz 
na předchozí snahy města inte-
grovat sociálně vyloučené Romy, 
dosavadní vypracované a realizo-

vané integrační strategie a v ne-
poslední řadě ochota místní samo-
správy spolupracovat s Agenturou 
při prosazování integračních stra-
tegií. Konkrétně bylo posuzováno, 
zdali má město střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb, zda za-
městnává terénní pracovníky, jak 
spolupracuje aktivně s nestátními 
neziskovými organizacemi a po-

dobně. Kritéria byla zohledněna 
v dotazníku, který byl rozeslán 189 
obcím, na jejichž území se nachází 
310 sociálně vyloučených rom-
ských lokalit. Bylo poté vybráno 
32 měst a obcí a došlo k finálnímu 
výběru 12 lokalit různého typu - 
tedy lokality městské, venkovské, 
malé, velké, lokality, kde je rozvi-
nutá síť poskytovatelů sociálních 
služeb a neziskových organizací 
a naopak lokality, kde tyto služby 
chybí, lokality s vysokou a naopak 
lokality s nízkou celkovou regis-
trovanou mírou nezaměstnanosti, 
s velkou i malou mírou prostorové 
segregace apod. 

Která lokalita je podle vaše-
ho názoru nejvíce problémová 
a nejpočetnější?

Každá z lokalit je specifická, 
záleží na regionu, na silné člen-
ské základně lokálních partnerů. 
Například ve Slezské Ostravě je 
velmi silná platforma členů lokální-
ho partnerství, kteří mají dlouholeté 
zkušenosti v této oblasti a realizo-
vali již mnoho projektů. 

Počítá se s rozrůstáním 
Agentury do dalších lokalit, které 
jsou v plánu a v jakém období?

Jak již bylo zmíněno, od roku 
2010 chceme, aby Agentura fun-
govala jako samostatná institu-
ce s právní subjektivitou a počítá 
s rozšířením lokalit v rámci celé ČR. 
Připravuje se věcný záměr záko-
na, který bude předložen vládě ČR 
v březnu příštího roku. V tuto chvíli 
chceme zejména naplnit pilotní pro-
jekt a nastavit koncepci sociálního 
začleňování ve vybraných lokalitách. 
Zastavení ghettoizace přispěje k roz-
voji českých měst a obcí, zvýšení 
jejich investičního ratingu a zlepšení 
kvality života jejich obyvatel. 

Kdo v Holešově patří mezi 
lokální partnery?

V Holešově bylo ustanove-
no lokální partnerství v dubnu to-
hoto roku a mezi jeho členy patří 
například Městský úřad Holešov, 
Policie ČR, střední policejní škola 
MV, Základní škola Družba, Cha-
rita Holešov, Jaspis o.s. Kroměříž, 
Argo společnost dobré vůle Zlín, ÚP 
v Kroměříži, krajský koordinátor pro 
národnostní menšiny a další. Cílem 
lokálního partnerství je vybrat vylou-
čenou lokalitu a synergicky propo-
jit priority bydlení, zaměstnanosti, 
vzdělávání, sociální práce a zdra-
votní péče, připravit strategii šitou 
na míru zaměřenou na eliminaci 
sociálního vyloučení v této lokalitě. 
Na základě schválené Strategie 
rozvoje města Holešov patří mezi 
hlavní priority města řešení Školní 
ulice. Lokální partnerství připravuje 
postupně návrh systémového řeše-
ní a jednotlivé projekty. 

Ptala se: Mgr. Irena Seifertová
asistentka Lokálního partnerství 

V rámci počínajících aktivit sociálního začleňování v romských lokali-
tách navštívila vloni na podzim Školní ulici i ministryně pro lidská práva 

a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.

První profesionální ruční myčka vozidel
v Holešově

Firma AMW, Bartošova 993 (objekt Autoklubu) 

Tel. 775 297 775
kompletní čištění automobilů, včetně interiérů a renovace laků

- používaná kosmetika firmy PORZELACK

Děkujeme tímto firmě manželů Matúšových z Količína 
za skvěle odvedenou práci při renovaci prostor myčky.

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městského pozemku 
p.č. 722/14, orná půda,  k.ú. Všetuly o výměře 43 m2, lokalita za 
garážemi ve Všetulích roční nájem 1,- Kč/m2

Písemné nabídky v zalepené obálce označené heslem „722/14“ 
musí obsahovat:
- řádné označení zájemce
- záměr využití pozemku
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 3. 9. 2008 
do 19. 9. 2008.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 
01 Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov 
nejpozději do 19. 9. 2008.
Bližší informace o pronájmu pozemku poskytne Odbor správy nemovitostí 
Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 406 pan Juřena, paní Kolářová

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV
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Na Holešovsku kandiduje v krajských volbách 23 občanů

Celkem dvacet tři občanů z Holešova a okol-
ních obcí se bude na kandidátkách nejrůznějších 
politických stran a uskupení ucházet  o přízeň 
voličů v nadcházejících volbách do krajského za-
stupitelstva. Jsou mezi nimi politici, podnikatelé, 
učitelé i zástupci dalších profesí. Krajské volby se 
uskuteční ve dnech 17. a 18. listopadu. 

Nejvýše nasadili zástupce Holešova ve Stra-
ně důstojného života (SDŽ). Na druhém místě 
SDŽ figuruje holešovský podnikatel Petr Hála. 
Současná holešovská zastupitelka a vedoucí 
vychovatelka ve 2. Základní škole v Holešově 
Ludmila Štaudnerová je na třetím místě kandi-
dátky KSČM, a má tak reálnou šanci zasednout 
v krajském zastupitelstvu. Podobně je na tom 
i další z holešovských zastupitelů a zároveň 
statutární náměstek zlínského hejtmana Vojtěch 
Jurčík. Do boje o obhájení své dosavadní pozi-
ce v krajské samosprávě  půjde podobně jako 
Ludmila Štaudnerová ze třetího místa krajské 
kandidátky KDU-ČSL.

Velkou šanci dostat se opět do zlínské-
ho zastupitelstva má rovněž  jeden ze dvojice 
majitelů známé holešovské auditorské firmy 

Svoboda – Šimčík Tomáš Šimčík, který je čle-
nem krajského zastupitelstva i v tomto volebním 
období. Na kandidátce ODS figuruje tento občan 
Přílep na šestém místě. 

Vysoko na kandidátce s názvem Starostové 
a nezávislí pro Zlínský kraj, jejímž lídrem je me-
diálně známý starosta Suché Lozi Petr Gazdík, 
je také místostarosta Holešova Rudolf Seifert. 
Uskupení jej nasadilo na páté místo.

Velkoryse se k občanům Holešova a blíz-
kých obcí zachovala právě strana SDŽ. Nejenže 
nasadila  Petra Hálu na druhé místo, ale v jejích 
řadách je hned šest dalších kandidátů. Jsou 
mezi nimi učitelka Jiřina Rafajová (8. místo), 
státní úředník Otto Gross (11. místo), pečovatelka 
z Martinic Renata Lišková (14. místo), zootech-
nik Ladislav Miklík ze Zahnašovic (15. místo), 
podnikatelka z Holešova Dagmar Zavadilová 
(18. místo) a holešovský student Tomáš Marcin 
(21. místo). Tato politická strana však nepatří 
k horkým favoritům letošních krajských voleb.  

Do krajského zastupitelstva rovněž kandi-
duje celá řada holešovských zastupitelů. Vedle 
už zmiňovaných Ludmily Štaudnerové, Vojtěcha 
Jurčíka a Rudolfa Seiferta jsou to také sociální de-
mokrat a ředitel krajského centra ČD Ludvík Urban 
(12. místo) a za ČSSD rovněž vrchní mistr Jaroslav 
Chmelař (25. místo). Na 7. místě strany Koali-
ce nezávislých je právnička Centra pro seniory 
v Holešově Jarmila Pokorná a na 28. místě téže 
strany je další členka holešovského zastupitelstva 
Jarmila Viznerová. Strana zelených nasadila na 
13. místo ředitelku SVČ DUHA Janu Slovenčíkovou. 
Za KSČM je na 42. místě zastupitelka Jaromíra 
Čajková. Dvacátý devátý na kandidátce ODS je 
jednatel společnosti Luděk Hradil, který sice není 
členem zastupitelstva, ale zastává místo předsedy 
osadního výboru v Žopích. Kompletní seznam na-
bídky politických stran ve všech krajích naleznete 
na webových stránkách www.volby.cz. 

Zastupitelstvo Zlínského kraje má 45 
členů. V současnosti je složeno ze 16 zá-
stupců ODS, 11 členů KDU-ČSL, 8 KSČM, 7 
ČSSD a 3 Evropských demokratů. 

Kdo může uspět

Holešovští zastupitelé
v řadách kandidátů

(U kandidátů je uvedeno číslo místa na kandidátní listině, jméno a příjmení, 
věk, název strany, která kandidáta navrhuje, politická příslušnost, povolání 
a bydliště kandidáta).    

KSČM
3 Štaudnerová Ludmila 56 KSČM KSČM vedoucí vychovatelka Holešov 
6 Klimek Miloslav 27 KSČM KSČM strojmistr v tiskárně Žeranovice 
38 Kovář Miroslav JUDr. CSc. 57 KSČM KSČM učitel Holešov 
42 Čajková Jaromíra 59 KSČM KSČM podnikatelka Holešov 

KDU-ČSL
3 Jurčík Vojtěch 56 KDU-ČSL KDU-ČSL statutární náměstek hejtmana 
Holešov 

Koalice nestraníků
7 Pokorná Jarmila JUDr. 57 SN BEZPP právnička Centra pro seniory 
Holešov 
19 Horák Kamil Mgr. 37 Nestran. BEZPP zást. řed. Centra pro seniory 
Holešov 
28 Viznerová Jarmila 58 SN BEZPP členka zastupitelstva města Holešov 
39 Mrázek Petr 32 Nestran. BEZPP výkonný ředitel obchod. spol. Holešov 

Strana zelených
13 Slovenčíková Jana Bc. 45 SZ SZ ředitelka SVČ DUHA  Holešov 

Moravané 
nikdo

Strana zdravého rozumu
nikdo

Sdružení pro republiku - Republikánská strana 
Československa
nikdo

SDŽ - Strana důstojného života
2 Hála Petr JUDr. 60 SDŽ BEZPP soukromý podnikatel Holešov 
8 Rafajová Jiřina Mgr. 64 SDŽ BEZPP učitelka Holešov 
11 Gross Otto 55 SDŽ BEZPP státní zaměstnanec Holešov 
14 Lišková Renata 37 SDŽ BEZPP pečovatelka Martinice  
15 Miklík Ladislav 52 SDŽ BEZPP zootechnik Zahnašovice 
18 Zavadilová Dagmar 28 SDŽ BEZPP podnikatelka Holešov 
21 Marcin Tomáš 21 SDŽ BEZPP student Holešov 

Okrsek, volební místnost, adresa, poznámka, telefon - Voliči/Obyvatelé
1. Centrum pro seniory - Příční č.p.1475, Tel. 573 334 629 -  980 / 1065
2. I. ZŠ Smetanovy sady - Smetanovy sady č.p. 630, Tel. 573 396 667 - 913 /1166
3. Střední odborná škola - Pivovarská č.p. 1419, Tel. 573 398 440 - 1149 / 1340
4. II. ZŠ Smetanovy sady - Smetanovy sady č.p. 625, Tel. 573 396 019 - 728 /  916
5. Budova městského úřadu II. (bývalé PVT) - Tovární č.p. 1407, 
Tel. 573 521 890 - 752 / 853
6. Středisko volného času (DUHA) - Školní č.p.1582, Tel. 573 395 355 - 1173 / 1398
7. Středisko volného času (DUHA) - Školní č.p.1582, Tel. 573 395 355 - 1065 / 1246
8. III. ZŠ Družby - Družby č.p.329, tel. 573 399 610 - 974 / 1135
9. Středisko volného času (TYMY) - Sokolská č.p.70, Tel. 573 334 647 - 874 / 1070
10. Budova OV Tučapy - Tučapy č.p. 68, Tel. 573 396 228 - 364 / 459
11. Budova školy Dobrotice - Dobrotice č.p. 96, Tel. 573 396 176 - 352 / 450
12. Budova OV Žopy - Žopy č.p. 63, Tel. 573 399 631 - 430 / 519
13. Budova OV Količín - Količín č.p. 93, Tel. 573 397 382 - 291 / 360
Celkem 10045 / 11977

Přehled volebních okrsků, obec Holešov, 
datum 17. 10. 2008 - 18. 10. 2008

Seznam politických stran a uskupení kandidujících ve volbách v rámci 
Zlínského kraje a seznam kandidátů pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 

z Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
5 Seifert Rudolf Mgr. 48 „NSK“ BEZPP místostarosta města Holešov 
17 Maňásek Petr Ing. 37 „NSK“ BEZPP starosta obce Lechotice Lechotice 

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit., NÍZKÉ 
daně,VYROVN.rozp., MIN.byrokr., SPRAV.just.,
PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
nikdo

ODS
6 Šimčík Tomáš Ing. 47 ODS ODS auditor Přílepy 
29 Hradil Luděk 39 ODS ODS jednatel společnosti Holešov a zároveň 
předseda osadního výboru v Žopích

ČSSD 
12 Urban Ludvík Ing. 39 ČSSD ČSSD ředitel krajského centra ČD Holešov 
25 Chmelař Jaroslav Bc. 51 ČSSD ČSSD vrchní mistr Holešov 

Dělnická strana - za zrušení poplatků 
ve zdravotnictví
nikdo (Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR - www.volby.cz)
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v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000  Sb., o obcích 
v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronájmu nebytových prostor 
v 1. poschodí objektu č. p. 1400 na ul. Palackého v Holešově
o výměře 16,80  m2 za min. nájemné  300  Kč/m2/rok (v současné době 
kancelář) a 3 m2 spol. prostor za min. nájemné 150 Kč/m2/rok + zálohy 
na energie cca 9.000 Kč/rok k pronájmu  od 1. 1. 2009. 
Písemné nabídky v zalepené obálce označené heslem „Palackého 
1400“ musí obsahovat:
- řádné označení zájemce (IČO,  bankovní spojení, č. účtu, telefon)
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
- nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 8. 9. 2008 
do 24. 9. 2008. 
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova  628, 769 
01  Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ Holešov, 
a to do 24. 9. 2008.
Došlé nabídky budou projednány na nejbližší schůzi rady města.
Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
- nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
- způsob využití nebytových prostor
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne Odbor 
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405,  
Kolářová Jana,  Juřena Rudolf.

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí 

MĚSTO HOLEŠOV

Přijaté usnesení č. 236/2008. Rada 
města Holešova odložila projed-
nání výsledků výběrového řízení 
na zakázku „Přezkum hospoda-
ření města Holešova a provádění 
auditorských služeb“ a zakázku 
„Zpracování a podání daňových 
přiznání města Holešova“ včetně 
příspěvkových a obchodních spo-
lečností města a pověřila starostu 
města jednáním se společností MG 
Credit, s.r.o. Zlín ve věci nabídnuté 
ceny díla a rozsahu prací. Zod-
povídá: starosta města. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 237/2008. Rada 
města Holešova schválila výjimku 
ze stanoveného počtu dětí v jed-
notlivých třídách mateřských škol 
pro období od 1. 9. 2008 do 31. 
8. 2009 takto: Mateřská škola, 
Holešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž první třída 28 dětí, druhá 
třída 28 dětí. 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž první třída 28 
dětí, druhá třída 28 dětí, třetí třída 
28 dětí, čtvrtá třída 28 dětí, pátá 
třída 28 dětí. 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, 
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž 
první třída 28 dětí, druhá třída 28 
dětí, třetí třída 18 dětí, čtvrtá třída 
28 dětí, pátá třída 28 dětí, šestá 
třída 28 dětí. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 238/2008. 
Rada města Holešova schválila 
s účinností od 1. 9. 2008 plat ře-
ditelce Mateřské školy Sluníčko, 
Holešov, Havlíčkova 1190, okres 
Kroměříž,  Lence Pacíkové, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 239/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch města Holešova 
schválené Radou města Holešova 
usnesením č. 32/2008 ze dne 3. 3. 
2008 v předloženém znění. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 240/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila  Zastupitelstvu města Ho-
lešova zveřejnit záměr prodeje 
částí městských pozemků p.č. 
65/6 o výměře cca 5 m2 a p.č. 
3702/1 o výměře cca 6 m2, vše 
k.ú. Holešov, manželům Petrovi 
a Ing. Petře Jemelíkovým, bytem 
Holešov, v předloženém znění 
a pověřila místostarostu měs-
ta Josefa Bartoška jednáním 
s manželi Jemelíkovými o za-
bezpečení přístupu obyvatel 
domu čp. 1349 do jejich sklepa. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová 
a Josef Bartošek. Termín: bez-
odkladně.

Usnesení z 18. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 25. srpna 2008,

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

Přijaté usnesení č. 241/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova zveřejnit 
záměr prodeje části městského 
pozemku p.č. 1857/1, zahrada, 
o výměře cca 22 m2, k.ú. Holešov, 
Hrbáčkové Boženě, bytem Hole-
šov, v předloženém znění. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 242/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
směny pozemků, a to tak, že  
z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Lucie Zi-
cháčkové část městského po-
zemku p.č. 182/2 o výměře cca 
7 m2 a z vlastnictví Lucie Zi-
cháčkové přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku 
p.č. 800/2 o výměře cca 7 m2, 
vše k.ú. Holešov. Zodpovídá:  
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 243/2008. Rada 
města Holešova schválila s účin-
ností od 1. 1. 2009 v souladu se 
zák. č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném zvyšování nájemného z bytu, 
úpravu nájemného v městských 
bytech dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: 1. 1. 2009.
Přijaté usnesení č. 244/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la ukončení nájemní smlouvy 
uzavřené s Annou Dostálovou 
na užívání bytu č. 1 v domě 
čp. 426 v ul. Školní v Holešo-
vě dohodou dnem 31. 8. 2008. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 245/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Annou Dostálo-
vou na užívání bytu 1+1, o výměře 
34,30 m2, označeného č. 9, v domě 
čp. 434 v ul. Školní v Holešově 
s účinností od 1. 9. 2008. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová Termín: 
1. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 246/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la Jaroslavě Vaculíkové a Janě 
Dvorníkové, nájemkyním měst-
ských nebytových prostor v ul. 
Novosady 1580 v Holešově (ka-
deřnictví) uzavření podnájemní 
smlouvy s Lenkou Hujíčkovou, 
bytem Dobrotice, s účinnos-
tí od 1. 9. 2008. Zodpovídá:  
Ing. Eva Fryčová. Termín:  bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 247/2008. Rada 
města Holešova schválila zveřej-
nění záměru pronájmu městských 
nebytových prostor v objektu čp. 
1067 v ul. Grohova v Holešově 
o výměře 1.233,47 m2 (smuteční 
obřadní síň)  a jmenovala výběro-
vou komisi ve složení: Josef Barto-

šek, Mgr. Rudolf Seifert, Gabriela 
Hradilová, Ing. Miroslav Strnad 
a Ing. Eva Fryčová. Zodpovídá:  
Ing. Eva Fryčová a Josef Bartošek. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 248/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Ho-
lešova zveřejnit záměr prodeje 
části městského pozemku p.č. 
1828/1, ost. plocha, o výmě-
ře cca 34 m2, k.ú. Dobrotice, 
manželům Květoslavu a Aleně 
Ďurišovým, bytem Dobrotice, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
ZM 22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 249/2008. Rada 
města Holešova schválila výpověď 
nájmu bytu č. 19 vel. 1+0, v měst-
ském domě čp. 507 na ul. Pa-
lackého v Holešově bez přivolení 
soudu pronajatého Angele Pilové 
z důvodu neplacení nájemného. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 252/2008. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení rady města ze dne 
4. srpna 2008.
Přijaté usnesení č. 250/2008. Rada 
města Holešova za I. schválila Kar-
lu Dýnkovi, sbormistrovi z Uher-
ského Hradiště, udělení Pamětního 
listu v deskách za dlouholetou spo-
lupráci s Holešovským dětským 
sborem Moravské děti a repre-
zentaci města Holešova a za II. 
schválila sbormistryni Holešovské-
ho dětského sboru Moravské děti 
Mgr. Lence Poláškové poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 5.000 Kč 

za příkladnou reprezentaci města 
Holešova na 5. světové olympiádě 
sborů v rakouském Grazu 2008. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 251/2008. 
Rada města Holešova projedna-
la nabídku komplexních služeb 
Inženýrsko-investorské, ekono-
mické, finanční a poradenské  
kanceláře Ing. Františka Červe-
ného a tuto nabídku odmítla.
NEPŘIJATÁ  USNESENÍ:
Rada města Holešova neschválila 
uzavření dohody o vzájemném za-
počtení a vyrovnání pohledávky se 
Zuzanou Teleckou, která by vznikla  
výměnou oken a vstupních dveří 
v domě čp. 1244 v ul. Novosady 
v Holešově (prádelna) jejím nákla-
dem. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova nedopo-
ručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova zveřejnit záměr prodeje 
části městského pozemku p.č. 
137/1, zast. plocha, o výměře 
cca 40 m2, k.ú. Holešov, man-
želům Erikovi a Lence Bakalí-
kovým, bytem Holešov. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
ZM 22.9.2008.
Rada města Holešova neschvá-
lila prodloužení nájemní smlouvy  
uzavřené s Eliškou Doležalovou 
na užívání bytu č. 11 v městském 
domě čp. 1400 v ul. Palackého 
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně. 

PaedDr. Zdeněk Janalík
   starosta města

Josef Bartošek
        ověřovatel zápisu   
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Ludslavice (frs) - Další pracovní jednání 
Mikroregionu Holešovsko se uskutečnilo v pá-
tek 12. září na Obecním úřadě v Ludslavicích. 
Starostové projednávali celou řadu otázek dů-
ležitých pro život v jejich obcích. 

V obcích budou radary
Kromě jiného je zástupci jedné z doda-

vatelských firem informovali o možnostech 
pořízení informativních ra-
darů, které měří a okamžitě 
zobrazují rychlost vozidel. 
„Hodláme v obcích tyto ra-
dary instalovat, a zvýšit tak 
bezpečnost provozu,“ kon-
statoval předseda mikrore-
gionu a starosta Prusinovic 
Petr Lipner. Pracovníci firmy 
zároveň přítomné informovali 
o nových možnostech techno-
logie veřejného osvětlení.  

Starostové rovněž schvá-
lili pořízení dvaceti sad nových 
laviček a stolů, které si budou 
moci jednotlivé obce půjčo-
vat na venkovní posezení při 
nejrůznějších společenských 
akcích. 

Webové stránky
Další část programu se 

týkala propagace. Přítomní 
schválili nové webové strán-

Starostové mikroregionu rokovali v Ludslavicích

ky mikroregionu. Ty mají být spuštěny do konce 
roku. Dále se seznámili s fotografiemi na nové 
pexeso, které bude propagovat obce mikroregi-
onu. „Některé fotografie se ukázaly být z hledis-
ka rozměru a rozlišení nevyhovující, a proto jsme 
se rozhodli, že část těchto fotografií necháme 
pořídit nově,“ vysvětlil předseda Lipner. 

O některých legislativních úpravách v ob-
lasti pořizování územního plánu informovala 

členy mikroregionu pracovnice Městského úřa-
du v Holešově Radomíra Pospíšilová. Ředitel 
holešovské Charity Milan Jelínek zase seznámil 
starosty s aktuální situací při poskytování služeb 
Charity potřebným občanům. Přítomní zároveň 
řešili možnosti financování této organizace ze 
strany obcí. 

Problém skládka 
V další části pak informovali zástup-

ci Místní akční skupiny (MAS) - Partnerství 
Moštěnka o přípravách Strategického plánu 
Leader, se kterým se region uchází o finanční 
podporu z Programu rozvoje venkova. Pokud 
projekt získá podporu z ministerstva země-
dělství, bude se v následujících pěti letech 
rozdělovat v regionech Bystřicka a Holešov-
ska na místní projekty přibližně deset milionů 
korun ročně. 

V závěrečné debatě se starostové obcí 
Mikroregionu Holešovsko věnovali záměru 
vedení bystřické skládky, které hodlá vybudovat 
vedle úložiště odpadu také odpadové centrum 
na zpracování tříděného odpadu a bioodpadu. 
Starostové Mikroregionu Holešovsko s tímto zá-
měrem nesouhlasí. Jsou sice spoluvlastníkem 
skládky, ale obce bystřického mikroregionu, 
které záměr podporují, mají ve společnosti větši-
nu. Starostové z Holešovska proto v současné 
době připravují připomínky ke stanovám svaz-
ku, které by zohlednily jejich výhrady. Poté chtějí 
svolat mimořádnou valnou hromadu a změny 
stanov tam prosadit.

Hostitelem jednání Mikroregionu Holešovsko byl tentokrát 
starosta Ludslavic Miroslav Konečný, který v těchto dnech zá-
roveň oslavil padesátiny. Jeho kolegové využili této příležitosti 
a popřáli mu hodně zdraví a úspěchů do dalších let. Mezi nimi 

i starostka Němčic Marie Procházková.

V polovině srpna letošního roku 
se rekreační středisko Jestřabí na 
Rusavě na pár dnů vrátilo do časů 
dávných legend, kdy ještě měly na 
zemi místo rytířskost i odvaha a čest 
nebyla jen prázdným pojmem. V týdnu 
od 11. do 16. srpna holešovští mladí 
hasiči strávili nezapomenutelný týden 
v bájném Kamelotu. Pondělní ráno 
bylo velkým překvapením pro děti i ro-
diče. Tímto okamžikem se mladí hasiči 
stali panoši budoucí Artušovy rytířské 
družiny, které až do příjezdu Artuše 
vévodila královna Guenevra. Pravou 
rukou jí neustále byli Lancelot, lady 
Elizabeth, potulný rytíř Mišelin a lord 
Brad. Nechyběl ani mýty opředený 
kouzelník Merlin, který nad celým Ka-
melotem držel ochrannou ruku. 

Každý den členové družin 
poznávali srdce Artušovy země. 
Panoši, rytíři, adeptky a čarodějky 
tak bok po boku prožívali nejedno 
dobrodružství, na které ani královna 
nezapomene. Vydali se společně 

Vzpomínky na letní hasičský tábor
 - RYTÍŘI KULATÉHO STOLU

s kouzelníkem Merlinem na tajemný 
ostrov kouzel Avalon, kde jednotlivé 
družiny rytířů a čarodějek dobývaly 
bájný hrad. Při rytířských disciplínách 
prokazovali svou čest a odvahu, při 
přepadu tábora předvedli doved-
nost vyjednávat se silným soupe-
řem, jakým byli tajemní Vikingové. 
Při lukostřelbě si vyzkoušeli míru 
trpělivosti a pevnou ruku a večer si 
s fantasy rytíři zazpívali u táboráku. 
Poslední noc na Kamelotu, ač pro-
pršená, byla věnována vystoupení 
šermířské skupiny, módní přehlídce 
v dobových úborech a rytířské zbroji 
a vytouženému pasování do cechu 
rytířského. Následující dny po ukon-
čení tábora se snad nenašel žádný 
rytíř z Artušova dvora, který by se rád 
nepodělil o skvělé zážitky, nepředve-
dl šermířské umění a nepochlubil se 
zářezy na svém meči. Pevně věřím, 
že rytířské ctnosti nebudou zapome-
nuty - vždyť i hasiči jsou rytíři.  

PET

Žeranovice (red) - Poklepá-
ním na základní kámen byla v září 
zahájena výstavba čističky odpad-
ních vod v obci Žeranovice. Obec 
získala dotaci ve výši 90 procent 
z Evropského zemědělského fon-
du pro rozvoj venkova. Celkové 
náklady na výstavbu činí 36 milionů 
korun. 

Starosta obce Antonín Do-
koupil poděkoval všem, kdo se na 
uskutečnění projektu podíleli - tedy 
i Zlínskému kraji, jehož při slav-

V Žeranovicích staví čističku
nostním aktu reprezentoval Vojtěch 
Jurčík, statutární náměstek hejtma-
na a radní pro zemědělství, životní 
prostředí a rozvoj venkova. 

„Jsem velmi rád, že Žeranovi-
ce dosáhly na tak vysoké procento 
dotace, a přeji všem obyvatelům, 
aby čistička po uvedení do provozu 
sloužila dlouhá léta k jejich maxi-
mální spokojenosti,“ vyjádřil své 
přání náměstek Vojtěch Jurčík.

Termín dokončení je stanoven 
na říjen 2009.

Prusinovice (red) - Výstava rukodělných prací s názvem Zlaté ručič-
ky se uskuteční v sobotu 20. září v kulturním domě v Prusinovicích. Tuto 
přehlídku pořádá 1. Krajkářský netklub ve spolupráci s Obecním úřadem 
Prusinovice. Výstava bude otevřena od 9 do 17 hodin. Bude zde možno 
zhlédnout jak hotové výrobky, tak i jejich výrobu. Zastoupení budou mít 
například paličkování, patchwork, malba na hedvábí, korálkování, zuberská 
výšivka, papírový pedig, pedig, háčkování, křížková výšivka a další. Vstupné 
na výstavu je dobrovolné. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Výstava Zlaté ručičky v Prusinovicích

V průběhu měsíce srpna 2008 došlo k přestěhování Regionál-
ní kanceláře - kontaktního místa, poslanecké kanceláře poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Josefa Smýkala.

Nová kancelář se nachází na adrese: Holešov, Masarykova 
631, v sousedství Městského úřadu v Holešově. Kontaktním dnem 
je vždy první pondělí v měsíci od 9.00 do 12.00 hod. I nadále je 
k dispozici regionální kancelář v Kroměříži, Kovářská 118/5, 
tel. 573 331 629, asistent Marek Šindler, mobil. tel. 604 877 562.

Poslanecká kancelář poslance
Josefa Smýkala

INFORMACE - OZNÁMENÍ
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 220 000 Kč Tel.: 739 486 421  1 865 000 Kč Tel.: 608 759 000

 3 200 942 Kč Tel.: 739 486 421

 cena na vyž. Tel.: 604 383 641

 1 250 000 Kč Tel.: 603 323 111

 3 350 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 600 000 Kč Tel.: 608 759 000

 3 130 000 Kč Tel.: 604 383 641

 1 495 000 Kč Tel.: 603 323 111

 285 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj  Prodej chatky 
se zahradou v chatové oblasti Roudné. 
Chata i zahrada jsou udržované.

Holešov, Zlínský kraj Prodej cih. bytu 3+1 
po kom. rek. v lokalitě Letiště. Výměra bytu 
je 80,4 m2 a nachází se v 2. pod. domu.

Bystřice p. H. Zlínský kraj  Prodej novo-
stavby řadového RD. Dispoziční řešení 
domu je 4+kk s obytným podkrovím, 
garáží, terasou a menší zah. Kolaudace 
září 2008. Možnost prodeje i pronájmu. 

Přílepy, Zlínský kraj Prodej cih. RD 4+1 
o užitné ploše 416 m2. Celková plocha 
včetně zah. činí cca 1.800 m2. Nemovitost 
je ve výborném stavu. cena na vyžádání. 

Holešov, Zlínský kraj Prodej bytu 2+1 
v OV o vým. 62 m2 nacházející se v pří-
zemí činžovního domu. Byt má samo-
statné topení a ohřev vody - plynu.

Holešov, Zlínský kraj  Prodej RD 5+1 
o obytné ploše 200 m2. Dům je řado-
vý, patrový a částečně podsklepený. 
K domu patří pozemek o vým. 366 m2.

Holešov, Zlínský kraj   Prodej pří-
zemního cihlového bytu 3+1 o celkové 
výměře 78 m2 v OV. K bytu náleží 
dva zděné sklepy. Možnost odkupu 
garáže.

Holešov, Zlínský kraj Prodej RD 3+1 
o rozloze 940 m2 zastavěné plochy  
a zahrady o rozměrech 1.124 m2. Dis-
pozičně lze upravit na 4+1.

Holešov, Zlínský kraj  Prodej nového 
půdního bytu 2+kk. Byt je o výměře 
46,51 m2 a nachází se ve 3. patře 
činžovního domu.

Bořenovice, Zlínský kraj Prodej sta-
vebního pozemku o výměře 1.974 m2. 
Vhodný na stavbu samostatně stojí-
cího RD.

RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01  Holešov
tel. 573 334 665

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

Holešov (frs) - Policisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže 
z Holešova, který je podezřelý z toho, že v polovině dubna letošního roku 
na holešovském parkovišti v ulici Palackého po předchozí slovní rozepři 
opakovaně vyhrožoval skupině žen romské národnosti. „Tvrdil jim, že je 
nenávidí, že nemají v České republice co dělat a že ulici Školní v Holešově, 
kde ony bydlí, vypálí. Poté jedné z žen, která ho napomenula, nastříkal do 
očí slzotvorný prostředek. Nakonec směrem k ženám namířil plynovou pistoli 
a vystřelil. Svým agresivním jednáním, výhrůžkami a zejména pak použitím 
zbraně v nich vyvolal důvodnou obavu, že své výhrůžky vyplní,“ uvedla poli-
cejní mluvčí Květoslava Malenovská. 

Pokud bude muži prokázána vina, hrozí mu za trestný čin násilí proti skupi-
ně obyvatel a proti jednotlivci trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

• Práce je vykonávána v rámci celé ČR v turnusovém provozu.

• Řidičský průkaz sk. T výhodou.

• Firma nabízí zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na 
penzijní připojištění, ozdravný program).

Akciová společnost Vodní zdroje
Holešov, Tovární 1423, 

767 01 Holešov
přijme do hlavního pracovního poměru 

pracovníka na pozici čerpač - montážník. 

Kontakt: Petr Šíma, tel. 602 504 193, 573 312 134
e-mail: sima@vzh.cz

Nástup od 1. 10. 2008

Muž vyhrožoval Romkám

Jednotce SDH Holešov byl 
v minulých dnech bezúplatně 
převeden terénní vůz Jeep Grant 
Cherokee 4.0. Toto vozidlo bude 
jednotce sloužit jako zásahové 
a dopravní. Jak vidno na fotogra-
fii, bude na voze ještě dost práce. 

Vozový park holešovských hasičů se rozšířil
Všechny úpravy a opravy si jako 
vždy udělají členové jednotky. 

Za bezúplatný převod vděčíme 
a také moc děkujeme ministru vnitra 
panu JUDr. Ivanu Langerovi, který 
se osobně o převod vozu postaral.

Martin Horňák

V pátek 5. září došlo na silnici mezi Holešovem a Přílepy ke střetu dvou osob-
ních vozidel. Při nehodě naštěstí došlo pouze k lehkým zraněním. Na místě 
zasahovaly i jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Holešova.
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Dne 28. srpna 2008 byly předány zprávy 
o výchozích revizích elektrických zařízeních 
v Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov. Sou-
časně byl přijat i předávací protokol o provedení 
opravy elektroinstalace podle projektové doku-
mentace a požadavků investora.

Tolik strohá informace v odborné termino-
logii. V praxi se za těmito slovy skrývá obrovské 
úsilí a práce projektantů, elektrikářů, zedníků, 
malířů, podlahářů a dalších, kteří za pouhé 
dva měsíce dokázali zre-
alizovat opravu elektroin-
stalace v původní budově 
gymnázia v hodnotě cca 
5 mil. Kč.

Původní elektroin-
stalace z roku 1969 byla 
zastaralá a nevyhovova-
la novým normám nejen 
z hlediska technologické-
ho, ale i bezpečnostního. 
Elektrické vedení bylo neu-
stále přetěžováno, protože 
ve škole přibyly nové od-
borné učebny, laboratoře, 
prostory vybavené moder-
ními zařízeními ICT. 

Ve velmi špatném 
stavu bylo také osvětlení interiéru školy. V učeb-
nách byla intenzita osvětlení na úrovni jedné 
třetiny normou stanoveného limitu. Nyní jsou 

Zahájili jsme včas

Holešovské gymnázium má novou elektroinstalaci
výbojkové žárovky nahrazeny moderními sví-
tidly, která zaručují správnou hygienu osvět-
lení pracovního prostoru. Financování akce 
výrazně zaštítil zřizovatel školy - Zlínský kraj. 
Jeho podíl představuje 80 % celkové částky. 
Zbývajících 20 % bylo pokryto z Fondu rozvoje 
investičního majetku školy. Ze stejného fondu 
byla financována další, předem plánovaná 
akce, která probíhala paralelně s rekonstrukcí 
elektroinstalace. Byla to oprava podlah v žákov-

ských šatnách, v knihovně 
a kancelářích. Aby všechny 
práce byly včas ukončeny, 
bylo nutné důsledně koor-
dinovat jednotlivé činnosti 
a správně nastavit jejich 
sled. Jen díky tomu jsme 
mohli zahájit další školní 
rok prvního září, i když 
trochu netradičně. Žáci si 
museli nejdřív přinést la-
vice a židle, protože třídy 
byly úplně prázdné.

Při výčtu všech řeme-
sel není možné nevzpome-
nout jednu skupinu lidí, bez 
kterých by škola nebyla při-
pravena na příchod žáků 

a učitelů. Jsou to naše paní uklízečky a pan 
školník, kteří odvedli obrovský díl práce v podo-
bě úklidu a úprav tříd, chodeb, kabinetů, šaten, 

sklepů. Jednoduše řečeno, „úklid od sklepa 
až na půdu“. A pomáhali i učitelé. I když byly 
prázdniny a kolegové byli na dovolené, bylo-li to 
nutné, přišli do školy. Stěhovali nábytek do kabi-
netů, do kanceláří, pokládali koberce. Dokonce 
provizorně opravili podlahu v kabinetě biologie. 
Když jsme prvního července začínali s opravou, 
téměř nikdo mi nevěřil, že školní rok zahájíme 
prvního září 2008. Zahájili jsme včas.

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, 
kteří k tomuto příjemnému konstatování přispěli, 
včetně dodavatelské firmy. Děkuji.

Škola je pro žáky připravena, školní rok 
může začít.   

Mgr. Blažena Kubíčková
ředitelka Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov

• 7-121 pronájem výrobních a sklad. 
hal v Jankovicích, cena za m2

480 Kč/m2/rok
• 7-406 pronájem sklad. hal v Kro-
měříži, cena za m2 300-400 Kč/
m2/rok
• 6-115 prodej RD 2x3+1 Zdoun-
ky, cena 1 000 000 Kč-obsazeno 
nájemníky
• 7-403 prodej  pozemků v Rac-
kové, 3 545 m2 a 1 308 m2, cena 
420 Kč/m2 a 200 Kč/m2

• 7-419 prodej stavebního poz. 
ve Slavkově pod Hostýnem, 
2 064 m2, cena 650 tis. Kč
• 8-101 prodej zahrady v Žerano-
vicích, není st. poz., info v RK
• 8-102 prodej bytu 3+1 - no-
vostavba 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 více-
účelovému využití v Holešově, 
cena v RK
• 8-107 pronájem bytů 2+1 a 3+1 
v Kroměříži - informace v RK
• 8-108 pronájem administrativní 
budovy v Kroměříži - informace 
v RK
• A-1446 prodej RD v Žeranovi-
cích - najdete na 
www.aukcerealit.eu 
• A-1447 prodej penzionu s re-
staurací ve Chvalčově - najdete 
na www.aukcerealit.eu

INREAL, s.r.o. Kroměříž, Jánská 25
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, tel. 573 398 580, 604 452 091

inreal@inreal.cz,  www.inreal.cz

• A-1448 prodej objektu výr. 
a sklad. charakteru - najdete na 
www.aukcerealit.eu 
• A-1450 prodej pozemku v Rych-
lově u Byst. p. Host. - najdete na 
www.aukcerealit.eu
• A-1453 prodej pozemku ve Zlo-
bicích 2 384 m2- najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1454 prodej nadstandardních 
RD 4+1 v Olomouci - najdete na 
www.aukcerealit.eu
• A-1473 prodej pozemku v Chro-
pyni 2 854 m2  - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1493 prodej pozemku v Bys-
třici p. Host. 4 599 m2  - najdete 
na www.aukcerealit.eu
• A-1494 prodej bývalé hospo-
dy v Žeranovicích - najdete na 
www.aukcerealit.eu
• A-1534 prodej luxusního RD 
v Trávníku 4+1/3+1 - najdete na
www.aukcerealit.eu
• A-1533 prodej orné půdy v Že-
ranovicích, 7 870 m2 - najdete na 
www.aukcerealit.eu
• A-1535 prodej družstevního 
bytu 2+1 v Holešově - najdete 
na www.aukcerealit.eu
• A-1553 prodej RD v Roštíně - 
najdete na www.aukcerealit.eu 
• A-1573 prodej RD v Hulíně - na-
jdete na www.aukcerealit.eu
Registrujte se a svou budoucí 
nemovitost si vydražte v aukci 
na www.aukcerealit.eu

Informace na tel.: 
731 114 537

Rekonstrukce 
koupelen 

a bytových jader
v panelových domech,

realizace na klíč
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Udělat rozhovor s paní Alenou Grygero-
vou, ředitelkou 3. základní školy v Holešově, mě 
napadlo v pondělí 1. září, kdy jsem byl přítomen 
slavnostnímu zahájení školního roku. A protože 
mě její neformální projev, v němž hovořila také 
o novinkách ve škole, zaujal (navíc si myslím, 
že svou profesi perfektně umí a zvládá), ještě 
ten den jsem jí položil pár otázek.     

Jaké novinky s sebou přináší nový 
školní rok?

Čerstvou novinkou pro všechny základní 
školy je novela školského zákona, podle níž 
ve školním roce 2008/2009 může žák v prvním 
kole přijímacího řízení na střední školy podat 
tři přihlášky. 

A co nového v naší škole?
Pokračuje výuka podle vlastního školního 

vzdělávacího programu ve 2. a 7. ročníku. Žáci 
a pracovníci školy mohou od září využívat ve vý-
uce zmodernizovanou počítačovou učebnu se 
šestnácti novými PC a rekonstruovanou pra-
covnu fyziky. Žákům školní družiny slouží nový 
relaxační kout vybavený dřevěnými průlezkami 
hrazenými z Nadace Děti-Kultura-Sport.

Jsem naší škole věrná od samého začátku, 
říká ředitelka 3. ZŠ Alena Grygerová

Kolikátý školní rok jste už v této škole? 
Nemáte letos náhodou nějaké výročí...?

Školní rok 2008/2009 je docela zajímavý. 
V pondělí 1. září jsem ve funkci ředitelky školy 
zahájila desátý školní rok. V květnu 2009 si zase 
připomeneme 35. výročí založení školy - a já 
jsem škole věrná od samého začátku. 

Působíte na mě dojmem pohodové 
ženy se smyslem pro humor a nadhledem, 
což je pro tuto práci jistě plus. Máte tohle 
všecko v genech, anebo jste k tomu musela 
časem dozrát?

To mě těší! Určitě se projevily genetické 
vlohy, ale řešit problémy s nadhledem jsem 
se naučila při řízení školy. Takže jsem také 
dozrála! 

Když se odkloníme od vaší práce, tak 
se vás zeptám, jestli máte čas i na něco 
jiného? To znamená  třeba návštěva kina, 
divadla...

I když jsem pracovně hodně vytížená, 
najdu si čas na kulturu, cestování, fotbalové 
zápasy a především relaxuji s vnoučaty Da-
vídkem a Filípkem. 

Jak často se vídáte s vaším synem 
Zdeňkem, úspěšným fotbalovým reprezen-
tantem? Jste na něj patřičně pyšná? 

Setkání se Zdeňou jsou vzácná, ale o to 
více radostná. Těšíme se na Vánoce a na léto, 
kdy přijíždí na dovolenou. Pokud hraje fot-
balový zápas v ČR, vždy za ním s rodinou 
a přáteli cestujeme. Prožíváme s ním všechny 
fotbalové úspěchy a také zklamání, když se 
nedaří. 

Zpět ke škole. Slyšel jsem, že máte 
ve vaší škole mimořádně dobré vztahy 
a že jste spolu jako kolegové strávili i letní 
dovolenou či výlet. Je to pravda?

Ano, moc si toho považuji, že si ve škole 
rozumíme a svým jednáním a společnými 
akcemi se snažíme dobré vztahy upevňo-
vat. Jsem si vědoma, že dobré mezilidské 
vztahy jsou předpokladem úspěšné práce 
ve škole.  

Před začátkem školního roku jsme strávili 
krásné čtyři dny v Krkonoších. Příjemné prostře-
dí, krásné počasí na turistických vycházkách 
a výborná nálada byly příjemným naladěním 
do nového školního roku. 

Když byste měla trošku zavzpomínat 
na celé to období, kdy působíte jako ředi-
telka, tak co se vám vybaví jako profesní 
úspěch - případně co všechno se povedlo, 
a tudíž dotáhlo do konce? Co všechno se 
podařilo?

Za téměř desetileté období se podařilo 
ve škole mnohé změnit, opravit, vylepšit.... 
A co považuji za nejdůležitější? V roce 2000 
jsme úspěšně zvládli přechod na právní sub-
jektivitu. Během čtyřech let byla provedena 
generální rekonstrukce všech tří pavilonů školy 
spojená s modernizací a výzdobou školy.  Svými 
výsledky ve výchovně-vzdělávací práci a také 
kulturními a sportovními aktivitami se škola 
úspěšně prezentuje na veřejnosti. Podařilo se 
nám úspěšně zpracovat vlastní školní vzděláva-
cí program „Cesta za poznáním“, podle kterého 
vyučujeme od minulého školního roku. 

Je třeba připomenout, že na daných úspěš-
ných výsledcích se podíleli pracovníci školy, 
rodičovská veřejnost, zřizovatel město Holešov, 
poslanci regionu a další partneři školy.

Všem jmenovaným patří poděkování 
za vstřícnou spolupráci. 

Ptal se Robert Rohál 

Nedávný výlet do Krkonoš se vyloženě povedl, tvrdí ředitelka
Alena Grygerová.

Během otevření zmodernizované počítačové učebny se šestnácti 
novými PC. 
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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

Kroměříž, Holešov (tn) - Zjistit, jak hla-
soval kroměřížský zastupitel v té které věci 
je prakticky nemožné. Nikde se to neeviduje 
a spočítat během pár vteřin hlasování ruce 
pro, proti a zdržel se, a přitom rozdělit ty ruce 
do jednotlivých politických klubů, to prostě 
nejde. Voliči tak nemají žádnou kontrolu, jak 
jejich zástupci hlasovali. To v Holešově jsou 
na tom podstatně líp.

Už koncem minulého roku si tam zastupi-
telé pořídili zbrusu nové elektronické hlasovací 
zařízení, první tohoto druhu na Kroměřížsku. 
A jsou s ním spokojeni.

Je to multifunkční zařízení, které neslouží 
jenom k hlasování. Zobrazuje například na pro-
mítací plátno materiály a dokumenty, o kterých 
zastupitelstvo zrovna jedná. To v Kroměříži také 
chybí. Tam je praxe taková, že řídící schůze 
oznámí, o kterém bodu se bude jednat a dodá 
k tomu: „Materiály máte ve složkách.“ Veřej-
nost je tak vlastně vyřazena ze hry a jen velmi 
obtížně se v jednání zastupitelstva orientuje. 

Napsali o nás

Z dopisů čtenářů 

V Kroměříži hlasování přehlednější nebude
Podklady mají k dispozici jen zastupitelé a hos-
té do nich nevidí.

Podle holešovského starosty Zdeňka Jana-
líka to byl také jeden z důvodů, proč si radnice 
toto zařízení pořídila. Také se ušetří - všechny 
materiály už nebude nutné kopírovat pro každého 
ze zastupitelů. Elektronické hlasování je také 
rychlejší, protože se nemusí ručně počítat zvlášť, 
kdo byl pro, kdo proti a kdo se zdržel. Všechny 
údaje se objeví na promítacím plátně najednou. 

Kroměříž se však bez tohoto „luxusu“ bude 
muset zatím obejít. „Intenzivně jsme o tom 
na začátku volebního období uvažovali, návrhy 
pořídit toto zařízení padaly z různých stran,“ 
uvedla kroměřížská místostarostka Jarmila 
Číhalová. „Hlasování by bylo přehlednější a jed-
nání čitelnější pro hosty a vlastně pro všechny,“ 
dodala.

Nakonec však z toho sešlo. Kroměříž tís-
nil čtvrtmiliardový dluh, který bylo nutné začít 
splácet.

Zveřejněno v Týdeníku Kroměřížska

Holešovští zastupitelé pracují 
s elektronickým hlasovacím zařízením 

již od konce loňského roku. 

Vážená redakce Holešov-
ska, chci Vám poděkovat  za prá-
ci, díky které máme možnost se 
vždy znovu těšit na další vydání 
nového čísla Holešovska. Mám 
ráda rozhovory se známými lid-
mi nejen našeho města. Ráda 
si i přečtu, co se událo a co nás 
čeká. Pravidelně luštím sudoku 
a poznávám, co je na snímcích. 
Žel jsem se dosud nedonutila od-

povědět, byť na jedinou otázku. 
Až teď posílám odpověď na Vaši 
hádanku - na snímku v Holešov-
sku č. 13 je pohled od stěny Slá-
vie z Malé ulice na roh domu č. 
22, který je na náměstí Edvarda 
Beneše (na něm je věžička - žel 
pták nejspíš už uletěl). V pozadí 
je vidět horní část budovy č. p. 17 
na náměstí Edvarda Beneše. Je to 

budova, v níž je informační cent-
rum a knihovna. 

Srdečně zdravím a přeji 
úspěch ve Vaší práci a i v osob-
ním životě.

Mirka Barotová
Holešov

Dobrý den, 
právě jsem si četla nové Ho-

lešovsko o rozvoji města a nové 

zástavbě. A uznávám a považuji 
za potřebný nový rozvoj i zástav-
bu, ale při představě tzv. sídliště 
„naplacato“, které již vzniká od Ho-
lešova směrem k Martinicím, mě 
jímá hrůza. Zcela chápu, že každý 
by rád bydlel ve velkém domě se 
zahrádkou a dá se předpokládat, 
že Holešov dříve či později pohltí 
okolní obce, stejně jako kdysi Vše-

tuly, ale jako přítele přírody a mys-
livce by mě velmi potěšilo, kdyby 
si naše město stanovilo místa, 
která se zastavovat nebudou, 
byly by to jakési remízky či parky 
mezi zástavbou. Bylo by hezké, 
kdyby existoval zákon o povin-
ném procentu zeleně ve městě. 
Kdybychom si spočítali, kolik % 
asfaltu vzniklo za posledních 10 
let v Holešově, možná bychom 
byli při vzpomínce na všechna 
parkoviště holešovských super-
marketů velmi překvapeni. Vím, 
že Holešov je v žebříčku „zele-
nosti“ města na horních příčkách, 
a chci věřit, že se to nezmění.

Možná by nebylo na škodu 
vyvolat diskusi na toto téma.

 Děkuji
Daniela Skýpalová

Prázdniny skončily, léto  je 
takřka u konce, zbývá pár dní 
parádního počasí, než se nadobro 
ohlásí proměnlivý podzim. Ně-
kdo zaleze sketovat do podcho-
du, jiní zůstávají u televize. Jindy 
vás zase kratší světlo vyžene 

na parkoviště k supermarketu. 
Tady idyla podzimu končí, neboť 
právě zde často vznikají konflik-
ty s nakupujícími, a to nezřídka 
i s vulgárními výrazy, např. tam 
vám město staví  hřiště, tak tam 
táhni, než ti jednu natáhnu. Na ta-
tranu se ovšem nic neděje, natož 
aby se stavělo. Kupodivu ovšem 
děje. Při návštěvě skateparku 
jsem viděl a oslovil muže střed-
ních let v montérkách, který vezl 
na dvoukoláku některé části stá-
vajícího zařízení. Po dotazu, kam 
to veze, muž odpověděl: „No pře-
ce do šmelcu, protože tady se má 
dělat všechno v novotě.“ Nevím, 
odkud ten pán vzal tyto informa-
ce a kdo mu dovolil odvážet cizí 
majetek. Snad je to zlý sen nebo 
realita. Závěrem chci poděkovat 
všem,  kteří nás podporují. Roz-
jeďte se, nastavte nohy, udělejte 
trik, dopadněte, odjeďte, protože 
možná k dalšímu triku už nikdy 
nedostanete šanci. 

Možná tento sen dobře skon-
čí, já se probudím a město Holešov 
bude mít konečně svůj opravdový, 
skutečný skatepark.

Jakub Vybíral

Holešov je v žebříčku zelenosti na předních místech, 
bude to tak i v budoucnu? 

Poděkování 
Holešovsku

Zákon o povinném 
procentu zeleně

Zlý sen



12

hole‰ovsko 17/2008

Brusné - V neděli 31. srpna proběhlo 
v areálu Rybníčky v Brusném první setkání 
heligonkářů, které uspořádal - pod záštitou 
starosty Brusného Vratislava Bílka - heligon-
kář Jaroslav Kocvelda. Na setkání přijelo 
26 heligonkářů ze širokého okolí, ale i hosté ze 
Slovenska - heligonkáři z Kysuckého Nového 
Mesta a Turzovky. 

Díky příznivému počasí se přišlo do areálu 
Rybníčky podívat přibližně 300 lidí a celá akce 
měla velký úspěch. Bylo veselo, ale hlavně 
bylo co poslouchat. Současně byl vyhlášen 
druhý ročník setkání heligonkářů, který by se 
měl uskutečnit v příštím roce opět poslední 
neděli v srpnu. 

V. Sovadina

První setkání heligonkářů mělo úspěch

Na první setkání heligonkářů přijelo do Brusného 26 účastníků.

K úspěchu prvního setkání heligonkářů přispělo i skvělé počasí. Dobrá nálada se zákonitě přenášela z jeviště do hlediště. 

Již několik měsíců působí na Městském 
úřadě v Holešově ve funkci městského právní-
ka Mgr. František Kulhavý, Dr. Bydlí v Rymicích 
a před nástupem do Holešova dojížděl do 
Valašského Meziříčí, kde  působil na stejném 
postu na tamějším městském úřadě. 

Zaznamenal jste nějaké rozdíly v práci 
na těchto dvou pracovištích?

Práce právníka je stejná, ať už pracujete 
ve městě, které má řádově 40 000 obyvatel, 
nebo ve městě, které má 12 000 obyvatel. 
Z tohoto pohledu jsem žádnou změnu neza-
znamenal.

Co znamenala změna zaměstnavatele 
pro vás osobně?

Změna zaměstnavatele pro mě osobně 
znamenala nutnost přizpůsobit se novému 
kolektivu. Tato nutnost je však vyvážena tím, 
že po osmnácti letech jsem se vrátil zpět do 
města, které mám spojené s mým mládím. 

Prozraďte prosím v krátkosti čtená-
řům, co práce právníka městského úřadu 
obnáší?

Práci právníka města zařazeného do 
městského úřadu bych přirovnal k práci obvod-
ního lékaře, tj. musí mít povědomost o všech 
oblastech práva. V případě složitého případu 
pak musí poslat pacienta ke specialistovi. Ji-
nými slovy poskytuji právní pomoc starostovi, 
místostarostům a ostatním pracovníkům města, 
zastupuji město Holešov při jednání u soudu, 
podílím se  na zpracování obecně závazných 
vyhlášek atd. 

Práci městského právníka bych přirovnal k obvodnímu lékaři,
říká nový právník města František Kulhavý

Zejména starší občané byli zvyklí 
dlouhá léta spojovat si právníka s titu-
lem JUDr. Můžete prozradit, co se skrývá 
pod vaším titulem Mgr. a zkratkou Dr. za 
jménem?

Pod titulem Mgr., tj magistr, se skrývá 
titul, který získávají absolventi vysoké školy. 
Titul doktor je vědecko-akademická hodnost, 
která je udělována na základě postgraduální-
ho studia. Já jsem absolvoval postgraduální 
studium na Karlově 
univerzitě, Právnické 
fakultě a byl mi při-
znán jak titul Mgr., tak 
i titul Doktor. 

Můžete říci něco 
o sobě a o svém do-
savadním profesním 
životě?

Můj profesní ži-
vot nebyl moc pestrý, 
nejdříve jsem působil 
u pohraniční stráže, 
pak jsem pracoval ve 
funkci právník v Pře-
rovských strojírnách. 
Několik let jsem byl 
vedoucím právního 
oddělení v PSP En-
ginnering, a.s. Před 
příchodem do města 
Holešov jsem byl práv-
níkem města Valašské 
Meziříčí.

Pokud vím, společně se svojí manžel-
kou se věnujete společenskému tanci. Jak 
jste se k tomu koníčku dostali a jak dlouho 
už jej provozujete?

Začalo to vlastně už v Holešově asi před 
třiceti lety, kdy jsme s budoucí manželkou ab-
solvovali základní taneční kurz. Po letech, asi 
v roce 1995, jsme se dozvěděli, že v Přerově 
jsou taneční kurzy pro manželské páry. 

A vaše největší taneční úspěchy? 
Od letošního dub-

na se pod vedením 
tanečních mistrů man-
želů Starečkových při-
pravujeme na soutěžní 
tancování. V součas-
né době je největším 
tanečním úspěchem 
první místo v neofici-
ální taneční soutěži 
pořádané ve Vyškově.

Existuje vedle 
tance ještě nějaká 
další činnost, které 
se ve volných chví-
lích rád a systema-
ticky věnujete?   

Pokud se najde 
chvilka volna, pak se 
systematicky věnuje-
me zahrádce.

Ptal se 
František SovadinaMgr. František Kulhavý, Dr.
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Tento podtitul nesl nejen letní koncert 
Moravských dětí, ale také následná vernisáž 
fotografií V. World Choir Game z Grazu, kde 
Moravské děti z Holešova velmi dobře uspěly.

Letní koncert se konal v neděli 7. září 
v chrámu sv. Anny v Holešově, kde po milém 
přivítání hostů panem děkanem Františkem 
Cincialou převzal slovo starosta města pan 
PaedDr. Zdeněk Janalík.

Pan starosta poděkoval Moravským dětem 
za příkladnou reprezentaci Holešova  i České 
republiky a ocenil sbormistryni Mgr. Lenku Po-
láškovou za její  přípravu  sboru na World Choir 
Games.  Při této příležitosti byl také Pamětním 
listem oceněn dlouholetý spolupracovník sbo-

Moravské děti: Vzpomínání na Graz...

Nádhernou atmosféru, která panovala na tomto koncertě v holešovském kostele sv. Anny, vystihuje i těchto pár fotografií...

ru - sbormistr z Uherského Hradiště pan Karel 
Dýnka, který se sborem spolupracuje více než 
20 let a každoročně se také  účastní jako druhý 
sbormistr a poradce týdenního  letního sboro-
vého soustředění, které se již několik let koná 
na Rusavě. 

V následujícím programu mohli hosté vy-
slechnout nejen soutěžní skladby z olympiády, 
ale také poznat naše „sborové nováčky“, o které 
se sbor omladil a kterých zde poprvé vystupo-
valo sedm.  

Závěrečným bouřlivým  potleskem  „vesto-
je“  se hosté rozloučili a přesunuli se do Dri-
ve Clubu, kde následovala vernisáž fotografií 
World Choir Game a kde měli také  možnost 

zhlédnutí krátkého prezentačního  filmu z této 
olympiády a našich zážitků…

Závěrem musím poděkovat nejen všem 
zpěvákům - spíše zpěvačkám Moravských dětí, 
paní sbormistryni Lence Poláškové a MgA. Mar-
tině Mergentálové - klavíristce, ale také městu 
Holešov a Zlínskému kraji  za finanční podporu 
a grant, díky kterým jsme vše mohli absolvovat.

Děkuji také spolupracovníkům ze SVČ Ho-
lešov za organizační i technickou pomoc přípravy 
výstavy, všem hostům a samozřejmě  rodičům 
za podporu dětí v našich Moravských dětech!

Jana Slovenčíková
Foto: Pavel Odstrčil

Holešov, Brno (frs) - V kavárně 
Vanessa v Dominikánské ulici v cen-
tru Brna vystavuje v těchto dnech 
své fotografie Robert Rohál. „Od mi-
nulého pátku mi tam visí patnáct 
černobílých fotek formátu A3,“ říká 
holešovský autor, který už předtím 
prezentoval svou tvorbu v rodném 
městě i v Praze. „Jde o mírně styli-
zované portréty známých osobnos-
tí. A taky jsem rád, že jsem dostal 
nabídku vystavovat v tak pěkném 
prostředí, kam navíc chodí moře lidí.“ 
Brněnská výstava Roberta Rohála 
potrvá do konce listopadu. 

Holešovan 
vystavuje v Brně

oznamuje svým členům a příznivcům umění a řemesel, že:

další otevřené setkání členů klubu, příznivců a zájemců o umění a řemesla se výjimečně 
koná ve čtvrtek dne 25. 9. 2008 na základně klubu ve Smetanových sadech (Letní scéna kina Svět), 
v případě špatného počasí pak v Drive Clubu v kině Svět. Tradiční program - setkání, možnost vyzkoušet 
si některou rukodělnou techniku, pohoštění s sebou.

Konzultace s výukou košíkaření a tkaní je každou středu mezi 18 a 19 hodinou v Domečku na náměstí 
Svobody 104. 

Výdej materiálu pro košíkaření z pedigu a pro malování na hedvábí je každý všední den mezi 18. 
- 19. hodinou tamtéž. V tuto dobu je zde možné si rovněž zakoupit výrobky členů klubu a členové zde 
mohou své výrobky určené k prodeji umístit.

Dne 20. 9. 2008 (sobota) se koná prodejní výstava rukodělných výrobků v Prusinovicích, naši členové 
zde vystavují. 

KLUB UMĚNÍ A ŘEMESEL o. s., Holešov
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TIP PRO VÁS

KINORECENZE

MARTA KUBIŠOVÁ:
PŘÍBĚH/TO NEJLEPŠÍ
Netrpělivě očekávané DVD! Skvělá zpěvačka 
s uměleckými i soukromými osudy v dobrém 
i zlém odrážejícími historii naší země.
Znamenitá interpretka písní patřících k tomu 
nejlepšímu v naší 
populární hudbě.
Logickým dra-
m a t u r g i c k ý m 
východiskem je 
sumář tří televiz-
ních recitálů, kte-
ré s paní Martou 
natoč i l  režisér 
Jan Němec. V le-
tech 1968, 1969 
a 1993 vznikla 
sestava důleži-
tých skladeb, ale také znamenité vizuální 
zaznamenání té doby. Náhrdelník melan-
cholie, Proudy lásku odnesou a Stalo se 
na podzim obsahují celkem osmnáct písní 
s kvalitou typu Ten zlej pán, Lampa, Mama, 
Ring-o-ding nebo Podzimní.
Televizní archivy ovšem vydaly i další po-
klady. Z legendárních programů Vysílá 
Studio A nebo Píseň pro Rudolfa III., ale 
také z dalších, často nečekaných zdrojů
vychází klipová pasáž tohoto DVD, ozdobe-
ná písněmi Loudá se půlměsíc, S nebýva-
lou ochotou, Tajga blues, Zlý dlouhý půst, 
Depeše, Jaká to nádhera, Řeka vůní nebo 
Modlitba pro Martu. Výběr vizualizovaných 
písniček vítaně představuje časové rozmezí  
od poloviny šedesátých let do současnosti, 
s logickým důrazem na normalizací přerva-
nou, ale zcela nezapomenutelnou první 
část zpěvaččiny kariéry. 

RR

POZVÁNKA DO VŠETUL NA OSLAVY 650 LET TRVÁNÍ 
VŠETUL A 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Na DVD vyšel jeden z nejzajímavějších fil-
mových počinů posledních let, řadící se důstojně 
po bok takových snímků, jako jsou Skafandr a mo-
týl či Náměstí spasitele. Společné jsou si důrazem 
na autentičnost  (natočeno podle skutečné událos-
ti) a formou zpracování (nelineární vyprávění, sko-
ky v čase, četné retrospektivy). Útěk do divočiny, 
životní příběh mladíka Chrise McCandlesse, který 
se rozhodl opustit civilizaci a žít sám na Aljašce, 
natočil herec, scenárista a  režisér  Sean Penn. 
Předlohou mu byla stejnojmenná kniha cestova-
tele Jona Krakauera. Sean Penn usiloval o její 
zfilmování celých deset let, tak dlouho trvalo, než 
získal souhlas rodiny McCandlessových. Nakonec 
se mu ale dostalo nejen požehnání od rodičů, celé 
vyprávění navíc provází komentář sestry hlavního 
hrdiny, natáčelo se na skutečných místech (film 
velmi věrně mapuje celou trasu  putování), svými 
postřehy přispěli i lidé, kteří se s Chrisem setkali.  
Chrise ve filmu ztvárnil Emile Hirsch (naposledy 
Speed Racer) a málokdy máme příležitost setkat 
se s takovým vcítěním se do postavy. Hirsch absol-
voval všechny náročné i kaskadérské scény sám 
a na konci natáčení lehčí o 10 kg byl na hranici těles-
ného vyčerpání. V jeho působivém podání je hlavní 
hrdina plnokrevnou a lidsky uvěřitelnou postavou. 
A o čem je vlastně jeho příběh? V roce 1990 se 
rozhodl čerstvý absolvent školy Chris Mc Candless 
bez slova rozloučení opustit celou svou dosavadní 
existenci a žít sám mimo civilizaci na Aljašce. 
Po několikaměsíční pouti po Státech svůj cíl spl-
nil, strávil v drsné divočině v naprosté izolaci sto 
třináct dní, v srpnu 1992 zde zemřel, jeho tělo našli 
po dvou týdnech lovci losů. 

Kde končí dobrodružství a začíná hazard ze životem?

Co se ale skrývá za těmito fakty? V první řadě 
citlivý kluk, kterého hluboce poznamenaly konflikty 
rodičů, jejich časté hádky, nevybíravý konzumní 
životní styl i skutečnost, že byl nemanželský. 
Na cestu se vydal vnitřně nevyzrálý, naivně okouz-

lený svobodomyslnými ideály literárních klasiků 
Tolstého, Londona a Byrona, ze kterého cituje  
na začátku vyprávění: „ Potěchu skýtá neprostupný 
hvozd, blaze je, kde vlny břehy smáčí, kam nikdo 
nepřijde, mám společnost, bouření moře je hudbou 
sladší. Člověka mám rád, přírodu radši...“ 

Na své cestě se setkal s trampující manžel-
skou dvojicí hipíků Raineym a Jan, parťákem  při 
sezónních pracích Waynem a zejména starým dů-
chodcem Ronem Franzem,  se kterým se po dobu 
společného bydlení nejvíc sblížil. Ron Franz, který 
přišel tragicky o celou svou rodinu,  vyslovil dokon-
ce přání mladíka adoptovat.  Hodně času strávili 
rozhovory, v nichž Ron Chrisovi mimo jiné řekl, že 
k tomu, aby našel Boha, musí nejdřív odpustit. Pod 
vlivem nových zážitků se mladík postupně mění, 
dozrává, začíná  si uvědomovat hodnotu přátelství, 
vzájemné lidské spoluúčasti a porozumění, svou 
odpovědnost k ostatním. Přesto má v úmyslu svoji 
cestu dokončit. Ale zároveň už ví, i když v sobě 
ještě nenajde sílu zatelefonovat rodičům, že se 
chce a má kam vrátit. 

Jeho aljašský sen se ale záhy začne promě-
ňovat na v bdělém stavu prožívanou noční můru. 
Konzumací nasbíraných plodů se Chris přiotráví, 

jen zázrakem ho nenapadne medvěd a fatálním 
zjištěním je fakt, že kvůli tání zmohutnělá řeka 
se nedá přebrodit zpět. Zůstane odříznut. Než ho 
z jeho utrpení vysvobodí smrt, má spoustu času 
na přemýšlení. Třeba o tom, že sny je někdy dobré 
jenom snít, protože převedením do reality ztrácejí 
své idealistické parametry.  Chris ušel dlouhou ces-
tu,  nejen tu měřenou kilometry. Svědčí o tom  jeho 
poslední podpis vyrytý v jeho provizorním obydlí 
(odstaveném autobuse), kterým se vrací ke svému 
občanskému jménu Christopher Johnson McCan-
dless a rezignuje na svou přezdívku Alexandr 
Supertramp. Také poslední citát, který si zatrhl 
v knize W. Shakespeara, se dramaticky liší od toho 
volnomyšlenkářského Byronova z úvodu cesty. Zní:  
„Štěstí je skutečné, jen je-li sdílené.“ Za toto po-
znání ale Chris zaplatil tu nejvyšší cenu, svůj život. 
Svým námětem, autentičností a koneckonců 
i tragickým vyústěním film připomene dokument 
Grizzly Man od Wernera Herzoga. Také zde 
ústřední hrdina Timothy Treadwell chtěl žít pouze 
v symbióze s přírodou, ve společenství medvědů. 
Také on dokázal to, co nikdo před ním. Také 
jemu se ale nakonec jeho vášeň stala osudnou...
Má vůbec dnešní člověk šanci přežít sám v di-
vočině? Je rozumné se o to pokoušet? Kde jsou 
v přírodě hranice, které už je neradno překračovat? 
Dají se obecně určit? Kde končí dobrodružství 
a začíná hazard se životem? Je naplňování svých 
tužeb za každou cenu seberealizací či sobectvím? 
Jak velkou máme odpovědnost ke svým blízkým? 
Na tyto a další otázky neexistují rychlé a univerzální 
odpovědi. Každopádně je ale dobré si je klást. 

Marie Rysová

Pátek 3. 10. 2008
 17.00 hod.  Položení kytky k pamětní desce Františka Nopa (budova školy) 
  a vystoupení kroužků Zrníčko a Klásek
 17.15 hod. Vernisáž výstavy „ Všetuly včera a dnes“ (budova školy)
 18.00 hod. Kulturní večer v tělocvičně TyMy (v programu vystoupí: Corda Magico, 
  Zuzana Kantorová, Miroslav Olšina, Josef Vaverka
  Eva Miláčková, Iva Svobodová)

Sobota 4. 10. 2008
 9.00 - 17.00 hod.  Den otevřených dveří bývalé ZŠ Všetuly (TyMy) a Den otevřených dveří ve 
  3. ZŠ Holešov (ul. Družby) 
 10.00 - 12.00 hod.  Program pro děti v zahradě TyMy: dílničky, skákací hrad, Pacifik atd.
 13.00 hod.  Slavnostní společenské odpoledne v tělocvičně TyMy
  Kulturní program:  vystoupení pěveckého sboru Plamínek, společenský   
  tanec - formace, vyznání Všetulím…, slavnostní slovo starosty města,
  předání ocenění významným osobnostem, cimbálová hudba, volná zábava
 14.00 - 17.00 hod.  Program pro děti - skákací hrad, Pacifik - zahrada TyMy 
 16.00 hod.  Utkání „starých pánů“ Všetul a Holešova - hřiště Všetuly
 17.00 hod.  Hraje skupina Texas - zahrada TyMy  
 20.00 hod.   „Sousedská zábava“ v tělocvičně TyMy - hraje Retrospekt (vstup 50 Kč)
 21.00 hod.  Ohňostroj - fotbalové hřiště Všetuly

Neděle 5. 10. 2008
 9.00 - 17.00 hod.  Den otevřených dveří v bývalé všetulské škole (TyMy)
 9.30hod.  Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově (v 9.00 h odjezd 
  autobusu od bývalé radnice ve Všetulích, zpět z náměstí v 11.00 h)
 10.15 hod. Mistrovské fotbalové utkání 1. B třídy (SFK Holešov „B“) - hřiště Všetuly
 10.00 - 12.00 hod. Skákací hrad v zahradě TyMy
 14.00 hod.   Průvod krojovaných skupin a hostů - od 3. ZŠ přes Dukelskou do Všetul,  
  zasazení památného stromu v ulici 6. května (před bývalou radnicí), 
  položení věnce k památníku padlých v parku
 15.00 hod. Vystoupení folklorních skupin a oficiální ukončení oslav 
  (hřiště Všetuly, v případě nepříznivého počasí tělocvična TyMy)  

Další informace: www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz, tel.: 573 396 928
Sokolská 70, 769 01 Holešov.

Program:
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DVD TIPY

VENKOVSKÝ UČITEL
Drama Česko / Francie / Německo, 2008, 
117 min, režie: Bohdan Sláma
Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, 
Ladislav Šedivý, Marek Daniel, Tereza 
Voříšková
Po filmech Akáty bílé, Divoké včely a Štěstí 
přichází Bohdan Sláma s dalším vztaho-
vým dramatem ze současnosti. Titulní 
postava v podání Pavla Lišky utíká nejen 
z města,  ale hlavně sama před sebou.  
Doufá, že se mu podaří najít klid a rovno-
váhu na malé vesnici a začít od nuly. Tak to 
ale v životě nefunguje, protože svůj kopec 
problémů si všude vláčíme s sebou...

ÚHEL POHLEDU 
Thriller / USA, 2008, 90 min.
Režie: Pete Travis
Hrají: Matthew Fox, William Hurt, Dennis 
Quaid, Sigourney Weaver,  Forest Whitaker
Osmi různými pohledy je vnímán a osm 
různých osudů poznamená pokus o atentát 
na amerického prezidenta. Dva agenti Tajné 
služby, producentka zpravodajství, přihlíže-
jící turista s kamerou... Tito a další lidé po-
stupně doplňují jednotlivé kousky skládačky 
a začínají odhalovat děsivé souvislosti. 

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Dobrodružný, rodinný
USA, 2008, 95 min.
Režie: Mark Waters
Hrají: Freddie Highmore, Nick Nolte, Ma-
ry-Louise Parker, Joan Plowright, David 
Strathairn
Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se 
sourozenci Jared, Simon a Mallory právě 
přistěhovali, vypadal už na první pohled 
velmi záhadně. A druhý pohled jim stačil 
k tomu, aby vytušili, že je na téhle divné 
adrese čeká největší dobrodružství jejich 
života. Kronika rodu Spiderwicků je adapta-
cí populární stejnojmenné knižní série (vy-
šla i u nás), ve které ožívá fantastický svět 
obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi.

ÚTĚK DO DIVOČINY
Dobrodružný / USA, 2007, 148 min.
Režie: Sean Penn
Hrají: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Willi-
am Hurt, Catherine Keener, Marcia Gay 
Harden, Jena Malone, Hal Holbrook (více 
v recenzi, která je na protější straně). 

MR

Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

Úterý 23. 9. a středa 24. 9. v 19 h: BATHORY 
- ČR, historický thriller. Barvitě pojatý velkofilm 
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 panstvích 
po léta vraždila a mučila své pod-
dané. Ústřední postavou filmu je 
hraběnka Erzsébet Báthory, u nás 
známá jako Alžběta Báthory.  Jaku-
biskovo pojetí její osoby coby vraž-
dícího monstra zpochybňuje nový 
pohled na hraběnku, která se díky 
svému obrovskému majetku a nezá-
vislosti stala terčem a údajně i obětí 
intrik, spiknutí a pomluv.

Na říjen kino připravuje:
 
 1. ROLLING STONES
 3. STRACHY ZE TMY
 5. - 6. TEMNÝ RYTÍŘ
 8. - 9. POLOČAS ROZPADU
 13. ANNIE LEIBOVITZ: 
  ŽIVOT S OBJEKTIVEM Na snímku protagonisté diváckého hitu Bathory.

 15. - 16. KUNG-FU PANDA
 20. UKRUTNĚ ŠŤASTNI
 21. - 22. MAMMA MIA
 25. - 26. STAR WARS
 27. - 28. MUMIE
 31. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

Čtvrtek 18. 9. v 19.30 h: JABLKOŇ. Koncert, 
který nesmíte propásnout! Žánrově nezařadi-
telná, třicet let slavící kapela se skvělým skla-
datelem a textařem Michalem Němcem nebude 
chybět ani v Holešově! Drive Club

Pátek 26. 9. - sobota 27. 9. BLUESOVÝ 
PODZIMEK. V pořadí už 9. ročník tradičního 
festivalu. V programu vystoupí celá řada sou-
borů, např. Vlasta Třešňák a band, Peter Lipa, 
David Dorůžka, Fernando Noronha a Black 
soul, GK band, Blues session, P 13 B, Teenage 
beat, Outsider blues a další! Vstup zdarma. 
Kinosál, Drive Club, Letní scéna

Pátek 3. 10. ve 21 hodin: LESNÍ  ZVĚŘ.  
Téměř psychedelický zážitek na vlnách 
drum´n´bassu s kapelou Jiřího Chorche Hra-
dila. Jeden krásný dlouhý let noční krajinou 
nejen Hostýnských vršků… Drive Club

Úterý 7. 10. v 19.30 h: FLERET A JARMILA 
ŠULÁKOVÁ. Koncert, ve kterém zazní všech-
ny hity této kapely. Fleret totiž slaví letos 25 
let existence! Jako tradiční host se představí 
i královna valašské lidovky Jarmila Šuláková. 
Kinosál

Neděle 12. 10. v 15 h. 
TYGŘÍK PETŘÍK. Na-
půl loutková pohádka 
z cirkusového prostředí 
o malém bojácném tyg-
říkovi, který si své tygří 
pruhy musí zasloužit 
vlastní odvahou. Před-
stavení, které je určeno 
pro děti i jejich rodiče, 
nastudovala Malá scéna 
Zlín. Kinosál

Úterý 14. 10. v 19.30 h:
KDYŽ TY, TAK JÁ 
TAKY, MILÁČKU!  Ko-
medie plná zápletek 
a naschválů, které ne-

musí minout ani vaše manželství. Komedii 
nastudovala Divadelní společnost Háta. Hrají 
známí pražští herci (v alternacích se střídají 
Ivana Andrlová, Lucie Zedníčková, Vladimír 
Beneš, Milena Dvorská, Marcel Vašinka, Olga 
Želenská, Veronika Jeníková, Zbyšek Pantů-
ček, Adéla Gondíková, Lucie Benešová, Lída 
Molínová a další). Kinosál

MKS Holešov připravuje na listopad:

Neděle 2. 11. v 15 h: O PERNÍKOVÉ CHA-
LOUPCE. Divadelní pohádku  nastudovalo 
Divadlo  DUHA Polná.

Úterý 25. 11. v 19.30 h: HANA A PETR 
ULRYCHOVI. Koncert oblíbené sourozenecké 
dvojice, kterou doprovodí skupina JAVORY.

Pátek 25. 11. a sobota 26. 11. v 19.30 h: 
TRAVESTI KABARET SCREAMERS - staří 
známí Screamers opět v Holešově!

Neděle 14. 12. v 17 h: HOLEŠOVSKÝ BIG 
BAND řízený JOSEFEM HÁJKEM. Kon-
cert plný swingových evergreenů a jazzové 
muziky.

V komedii Když ty, tak já taky, miláčku! hraje 
i Milena Dvorská.

Po roce a půl se do Holešova vrátí Fleret 
i s Jarmilou Šulákovou. 
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Masarykovo nám. 9/5,

Letošní  12. ročník celostátní akce Týden kniho-
ven má krásné motto: „Knihovny - rodinné stříbro“. 
Připomíná nám tím všeobecně známou pravdu, že 
bez knihoven to ani v digitálním věku zkrátka nejde 
a že ve vzdělávacím procesu je jejich úloha zcela ne-
zastupitelná. Proto si naše „rodinné stříbro“ zaslouží 
i nadále všeobecnou péči a pozornost.

Týden knihoven zahájí 6. 10. akce Velké Říjnové 
Společné Čtení aneb Pocta Karlu Čapkovi, od jehož 
smrti letos koncem roku uplyne rovných 70 let a který 
k „rodinnému stříbru“ naší literatury právem patří. 

Naše knihovna se připojí samostatnou vý-
stavou jeho děl i materiálů o něm, děti si mohou 
v soutěži dětského oddělení osvěžit znalosti získa-
né četbou jeho knížek a pro všechny naše příznivce 
máme i malý bonus. V tomto týdnu bude všem 
novým zájemcům umožněn zápis do knihovny 
zdarma a všem našim „zapomnětlivým“ čtenářům 
odpustíme finanční postihy za pozdní vrácení knih. 
Tak na nás nezapomeňte a přijďte slavit s námi.

LB

Týden knihoven  
6. - 12. 10. 2008

Nikdy by neměla být zapomenuta pa-
mátka na Rudolfa Janovského - čestného 
a obětavého pracovníka Spořitelny města 
Holešov, významného kulturního pracovní-
ka, jenž nepochybně přispěl k rozvoji života 
v Holešově - a to v době, kdy si připomí-
náme 135. výročí jeho narození.

Narodil se 17. září 1873 v Žeranovicích. 
Spolu se svým otcem Františkem, soustružnic-
kým mistrem, a matkou Anežkou se přestěho-
vali o 3 roky později do Holešova. Jeho rodiče 
koupili rohový dům na Dlažánkách ve snaze 
zajistit si lepší existenční postavení. Postupně 
zde vychovali další  čtyři mladší sourozence 
Rudolfa.

V letech 1879-1884 navštěvoval Národní 
školu v Holešově. Jeho studijní výsledky byly 
velmi dobré, a tak se rodiče rozhodli dát svému 
synu vyšší vzdělání. Začal studovat na Ar-
cibiskupském gymnasiu v Kroměříži. Avšak 
stupňující se zdravotní potíže způsobily, že 
do 2. pololetí sexty nenastoupil. Po několika 
měsíčním léčení se na gymnasium nevrátil 
a nastoupil na místo výpravčího u poštovního 
úřadu v Holešově, kde pracoval šest let. 

Od 1. února 1898 působil jako městský ta-
jemník a účetní nově vzniklé spořitelny (vznikla 

VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ VÝROČÍ

135. výročí narození Rudolfa JANOVSKÉHO

1. srpna 1894). V roce 1910 došlo k oddělení 
spořitelny od obce a Rudolf Janovský nastoupil 
plně do služeb spořitelny, kde měl lepší platové 
zajištění. Jeho pracovní náplň byla různorodá 
- příprava schůzí ředitelství, vedení účetnictví, 
vypracovávání každoročních bilančních prací 
atd. Díky jeho schopnostem a radám si postup-
ně spořitelna získala důvěru u občanů. Dne 27. 
září 1922 byl jmenován jejím ředitelem.

I přesto, že pracoval někdy i o nedělích 
a svátcích, našel si vždy čas na svou rodinu. 
Dne 22. srpna 1896 se oženil s Filoménou 
Helsnerovou, se kterou měl celkem 8 dětí 
(4 děvčata a 4 chlapce). Byl starostlivým ot-
cem, který dbal na vzdělání svých dětí.

Ve svém volném čase se zajímal o histo-
rii, archeologii, numismatiku a folklor. V roce 
1911 byl jmenován okresním konzervátorem. 
Janovský rád chodil do terénu. Spolu se 
svým přítelem, rolníkem Ignácem Tabarkou 
(1883-1973) z Rymic pátrali po pohřebiš-
tích a pravěkých sídlištích v okolí Holešova. 
V roce 1935 se mu podařilo získat zlatý hřeb 
jeho starožitnické sbírky, skvostný bronzový 
nález z Tučap.

Psal drobné články 
do národopiseckého sbor-
níku Český lid, do Sel-
ského archivu, Našeho 
Valašska, Podřevnicka, 
Časopisu Matice morav-
ské apod. Měl také velký 
podíl na uspořádání Ha-
nácko-valašské výstavy 
v Holešově konané v mě-
sících červenci a srpnu 
roku 1914. Její návštěvníci 
uváděli, že výstava byla 
velkolepá. O tom svědčí 
i fakt, že za týden dosáh-
la návštěvnost neuvěřitel-
ných 50 000 osob. Ačkoliv 
byl její průběh přerušen 
následkem vypuknutí 
1. světové války, část ma-
teriálů se dostala do sbí-

rek Janovského. Spolu s jeho celoživotními 
sbírkami se měla jednou stát základem pro 
vznik městského muzea v Holešově.

V posledních letech života ho velmi ome-
zovala vážná nemoc, která u něj propukla 
v roce 1932, vyžádala si roční pauzu a léčení 
v Karlových Varech. Dne 7. září 1933  u příle-
žitosti jeho 60. narozenin jmenovalo městské 
zastupitelstvo v Holešově Janovského čestným 
občanem města. Ředitelství spořitelny mu 
k tomuto jubileu věnovalo menší sbírku čsl. 
dukátů. 

Zdravotní problémy a smrt jeho milované 
ženy v prosinci 1934 způsobily, že v srpnu roku 
1934 odešel do výslužby. Dne 18. září 1935 
podlehl Rudolf Janovský následkům selhání 
jater a byl pohřben do rodinné hrobky Janov-
ských na holešovském hřbitově.

Radka PilařováRohový dům na Dlažánkách ve kterém bydlel.

Rudolf Janovský
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Středisko volného času Všetuly 
TYMY vás zve na muzikály:

„KLEOPATRA“
DIVADLO  BROADWAY  PRAHA
Mystický příběh egyptské panov-
nice. Osvědčený muzikálový hit, 

krásné kostýmy a skvělé pěvecké 
výkony předních českých zpěváků. 
SOBOTA  29.11. 2008  ve 14 hodin. 

Odjezd v 7 hod. - AN Holešov 
(možno nastoupit po trase), 

cena 990,- Kč

„TŘI MUŠKETÝŘI“
DIVADLO HYBERNIA PRAHA

Slavný romantický příběh o přá-
telství, lásce, ale také o intrikách 

a nenávisti odehrávající se v první 
polovině 17. století, kdy vládl Fran-

cii Ludvík XIII. SOBOTA  13. 12. 
2008  ve 14 hodin. Odjezd v 7 hod. 

- AN Holešov (možno nastoupit 
po trase), cena 1.190,- Kč    

„DRACULA“
DIVADLO HYBERNIA PRAHA
Děj se odehrává  v patnáctém 

a devatenáctém století a v sou-
časnosti. Příběh je rozdělen do tří 
epoch. První z nich se odehrává 
v polovině 16. století, kdy vojsko 
krutého knížete Draculy drancuje 

okolní vojvodství. Dracula je za své 
činy proklet a odsouzen k věčnému 
životu a nekonečné touze po krvi... 
SOBOTA  14. 2. 2009  ve 14 hodin. 

Odjezd v 7 hod. - AN Holešov 
(možno nastoupit po trase), cena 

1.190,- Kč

V ceně je zahrnut vstup, 
doprava, průvodce. Informace 
a přihlášky v kanceláři TYMY: 

573 39 69 28 

Kdy: neděle 5. října 2008 
(odjezd od AN v Holešově: 17.00 hod.)
Cena: dospělí - Kč 650,- 
studenti, důchodci - Kč 410,- 
(slevy nahlásit do 14. 9.)
Kde: Městské divadlo Brno - hudební scéna
Světová premiéra hry polských autorů, básníka 

NÁŠ TIP: Jánošík aneb Na skle malované

a dramatika Ernesta Brylla a hudební sklada-
telky Katarzyny Gaertner, se uskutečnila v roce 
1970 ve varšavském Polském divadle. Příběh 
legendárního zbojníka Juraje Jánošíka je autory 
citlivě převeden ve vzácný hudebně-dramatický 
tvar plný básnické obrazotvornosti a laskavě hu-
morné stylizace lidového divadla. Nápaditým po-

užitím symbolických postav lidových 
her, jakými jsou Anděl, Čert a Smrt, 
se tento muzikál stává ojedinělým 
a divácky nesmírně atraktivním je-
vištním dílem.
Kombinací podmanivých melodií 
a lidových nápěvů s nápaditým 
jazz-rockovým pozadím se ten-
to muzikál nesmazatelně zapsal 
do dějin hudebního divadla. Jen 
na Nové scéně v Bratislavě se hrál 
nepřetržitě v hlavní roli s Michalem 
Dočolomanským od října 1974 až 
do roku 2004 celkem 650x!
Přihlásit se můžete přímo ve SVČ 
Holešov nebo prostřednictvím tele-
fonu či e-mailu.
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SERIÁL

Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

Každé město, které stojí za to, má své 
podzemní chodby - a Holešov jich má  pořád-
né množství. Kdyby nějaký dobrodruh chtěl 
a vyřídil si to na městském úřadě, může aspoň 
jednu z nich dodnes navštívit. Mezi lidmi se 
povídá, že podzemní chodby vedly ze zámku 
do města - jedna, nejdelší, prý až za město, 
za řeku Rusavu  někam do polí či do remízků 
pod Želkovem. Ostatně Želkov je takové trochu 
smutné, vyvýšené místo, na kterém je starý 
statek, který také patřil zámeckým pánům.  
Pod ním dřív stála  šibenice, na kterou se 
věšeli různí zločinci a další darebáci, poslední 
poprava zde byla  před sto padesáti lety. Teh-
dy ale už v Holešově nebyl kat, tak ho museli 
holešovští radní pozvat až z Kroměříže a moc 
se rozčilovali, že si za své služby nechal hodně 
zaplatit, tak raději přestali soudit a popravovat, 
nechali to Krajskému soudu v Uherském Hra-
dišti a pak v Brně.

O těch podzemních chodbách se jako 
v jiných městech povídalo, že sloužily k zá-
chraně - kdyby nějaké vojsko oblehlo zámek, 
že by panstvo se svými poklady a se služebníky 
chodbou uteklo pryč ze zámku, a zachránilo 
se tak před nepřátelskými vojáky. Ale v době, 
kdy byl zámek postavený, už vojáci většinou 
zámky a hrady neobléhali,  už byla děla, proti 
kterým by žádná zámecká zeď neobstála, tak-
že o chodby určené k záchraně nešlo, protože 
by asi nebyl čas ze zámku uprchnout. 

Pravda ale je, že když půjdete od města 
do zámku, postavíte se  před průčelím zámku 
zády ke kostelu, tak kousek napravo ve zdi zá-
meckého příkopu u silnice byla ještě do posled-
ní rekonstrukce zámku před 25 lety díra - a kdo 
sebral odvahu a vlezl do ní, octl se ve skutečné 
podzemní chodbě, vyzděné velkými kameny, 
vysoké jako menší dospělý člověk, která se 
povlovně zatáčela někam směrem ke kostelu. 
K čemu ta chodba sloužila, nikdo neví, ale 
určitě ne k útěku ze zámku - jednak byl příkop 
zaplaven v minulých dobách vodou, jednak 
i kdyby nebyl, viděli by nepřátelé jako na dlani, 
že někdo ze zámku jde přes celý příkop až 
do vchodu chodby - to by tam nikdo nedošel. 
Možná tato chodba, která musí dodneška vést 
od zámku pod městem, jenom její začátek je 
zazděný, nebyla chodbou, ale vyzděným kory-
tem potoka či náhonu, který napájel zámecký 
příkop vodou, ale to už nikdo neví. Někteří staří 
lidé v Holešově vyprávěli, že to byla skutečně 
podzemní chodba, kterou nechala vykopat 
hraběnka Rottalová, manželka zlého Rottala, 
když truhla zabila jejího jediného synka - chod-
ba prý vede do hraběcí 
krypty v holešovském 
kostele, nad kterou 
nyní stojí Černá kaple, 
a hraběnka tam denně 
chodbou chodila modlit 
se a plakat nad skleně-
nou rakví, ve které byl 
chlapec pohřben.

Další podzemní 
chodba začíná v ohniš-
ti Zemanovy kovárny 
na Holajce. Když vejde-
te do kovářské dílny, je 
proti vám velké ohniště - 
kovářská výheň. Je celá 
obezděná a dá se projít 
dozadu - odtud vedou 

schůdky dolů a začíná podzemní chodba, která 
je ale už trochu popadaná, polozasypaná a asi 
i nebezpečná. Stáčí se směrem k zámku, ale 
kam přesně vede, taky nevíme - v zámku totiž 
není znám nikde vchod do ní - možná je zazdě-
ný, možná zasypaný. O této podzemní chodbě 
se vypráví, že na zámku před dvěma sty lety 
vládla mladá hraběnka (a opravdu v té době 
patřilo holešovské panství postupně několika 
ženám - hraběnkám), která se musela provdat 
za starého, nemocného hraběte. Milovala ale 
místního mladého kováře, který její lásku opě-
toval. Museli se ale stýkat tajně - kovář nesměl 
být viděn, jak navštěvuje zámek, a samozřejmě 
hraběnku nesměl nikdo vidět v kovárně. A tak 
hraběnka nechala prokopat podzemní chodbu 
z kovárny do zámku a kovář za ní v noci  tajně 
chodil - nikdo se to nikdy nedozvěděl a hra-
běnka i kovář byli šťastní až do konce života. 
Ale že by se pro všechno to utajení dala tajně 
prokopat tak dlouhá chodba ze zámku až 
ke kovárně - a nikdo by se to v malém Holešově 
nedozvěděl, to se nezdá pravděpodobné, tak 
kdoví, jak to vlastně bylo.

Druhá pověst vypráví, že chodbu nechal 
vykopat některý holešovský hrabě proto, aby 
mohl chodit za svým přítelem - kovářem, 
kterého sem do kovárny usadil, a hrát s ním 
karty. Karty tehdy platily za čertovské obrázky 
a pan farář se zle díval na každého, kdo je 
hrál. To by vyčinil panu hraběti, pánu a majiteli 
panství, kdyby dával svým poddaným takový 
špatný příklad a sám tu hříšnou hru provo-
zoval. Navíc paní hraběnka byla pobožná, 
pana faráře poslouchala na slovo a byla by 
hned na druhém místě, kdo by na hraběte 
spustil bandurskou za takové hřešení. A tak 
pan hrabě vždycky večer řekl, že se jde projít 
do zámecké zahrady  a podívat se na zvěř 
v zámecké oboře - vyšel ven ze zámku, zatočil 
do zahradního domku, který stojí dodnes mezi 
zámkem a zahradní branou parku, odstrčil 
ode zdi nářadí, které zde stálo, otevřel malá 
dvířka a šup po schodech do podzemní chod-
by. Za malou chviličku už vyšel v nedaleké 
kovárně za ohništěm, na kterém se už hřála 
kovářská  polévka - kovář čekal s kartami, nalil 
do pohárků nějaké to pivo či kořalku a dali se 
do hry. Kovář samozřejmě musel mít pořádně 
zakrytá okna, aby žádný kolemjdoucí neviděl, 
koho to má na návštěvě. 

Ale karetní hra ve dvou není na nic, pro 
vášnivé hráče musí být na karty nejméně tři. 
Pan hrabě s kovářem dlouho probíral, koho 
by ještě do hry přibrali - musel to být zdatný 
karbaník, ale taky důvěryhodný člověk, který by 
neprozradil, že chodí hrát s panem hrabětem, 
ani kdyby se třeba v hospodě opil a chtěl se 
před sousedy vytahovat. Dlouho na nikoho 
nepřipadli - jeden soused  byl sice poctivý 
a mlčenlivý, ale karty hrát neuměl, druhý zase 
pověděl i to, co nevěděl, třetí si rád přihnul 
a potom nikdo neručil za to, co kde vyzvoní. 
Až jednou se kovář plácl do čela - dostal skvělý 
nápad a že hned druhý den pana hraběte pře-
kvapí. A taky že ano - jen co se hrabě provlekl 
kolem výhně, už kovář otvírá dveře do světnice 
a z nich vychází malinký, skrčený mužíček, celý 
v zelenomodrém, takový splácnutý, jakoby žabí 
podoby. Byl to holešovský vodník - hastrman 
z Rusavy, a jako všichni potoční hastrmani 
byl drobounký, sehnutý, aby moc z mělkých 
rusavských tůní nevyčníval. Protože každý 
kovář má díky svému černému řemeslu blízko 
k čárům a kouzlům, k různým nadpřirozeným 
bytostem a osobám, znal i zámecký kovář 
dobře holešovského hastrmana. Pan hrabě 
byl  rád, že se se zeleným mužíčkem seznámil 
a teď hráli ve třech. 

O co ale hrát? Hrabě, který byl dobrý hráč, 
ale i  dobrý člověk, nechtěl, aby hráli o peníze, 
aby chudého kováře neobíral, to mu sám něja-
kou zlatkou občas přilepšil. Tak hráli o cvrnk-
nutí - ten, kdo vyhrál, zapřel ukazovák o palec 
a cvrnknul ty, co prohráli, co nejvíc do čela. 
Kovář byl silný chlapík, měl díky svému řemeslu 
sílu v prstech, a když spoluhráče cvrnknul, bylo 
to, jako když kamenem uhodí. Hastrmánek byl 
ještě silnější - jeho sukovité prstíky byly jako ze 
železa a hrabě měl štěstí, že hastrman často 
nevyhrával - ale přesto občas po hastrmanově 
výhře hraběti naskočila na čele boule jako jabl-
ko a těžko pak paní hraběnce vysvětloval, kde 
k ní přišel. Jen hrabě, který nikdy nic rukama 
nedělal, neuměl pořádně cvrnknout a hastrman 
se mu vysmíval, kdy že ho cvrnkne, že pořád 
nic necítí - a to hraběte až bolely prsty, jak se 
snažil. „Musím se tomu vasrmánkovi dostat 
na kobylku,“ umiňoval si hrabě. Až jednou 
si všiml, že když hastrman prohraje a čeká 
na cvrnknutí, vždycky při tom zavírá oči. A tak 
když hrabě vyhrál a měl své soupeře vyplácet, 
začal vykládat, jak byl doposud hodný, že je 
šetřil, ale když se mu kmotr hastrman pořád 
směje, tak že musí projevit svou sílu a tentokrát 
ho pořádně vyplatit. Hastrman se tomu zase 
smál, ale jak se nad něj hrabě naklonil, zavřel 
oči - a pan hrabě sáhl po kladívku, kterých bylo 
v kovárně až až, a prásk!, klepl hastrmana kla-
dívkem vší silou po čele, až ten spadl na záda. 
„Jauvej, jauvej, kmotříčku hrabě,“ kňučel vodník 
a třel si čelo, na kterém mu rostla boule jako 
dýně, „tak jak ty jsi mne cvrnknul, to jsem já 
tobě nikdy neudělal! Ale máš sílu, jen co je 
pravda, asi je dobře, že jsi náš hrabě a pán, jsi 
ze všech nejsilnější. Tak dobrá, já už se budu 
příště taky krotit a cvrnkat tě budu jen trošičku, 
jen aby se neřeklo!“

Hastrman nikdy nepřišel na to, jak ho pan 
hrabě podvedl, a už vždycky si dával pozor 
a když vyhrál, cvrnkal, jak slíbil - jen trošičku, 
jen aby se neřeklo. A kovář, který hraběcí pod-
vod viděl, to nikdy hastrmánkovi nepověděl. 

(Pokračování na str. 19)

O holešovských podzemních chodbách

Krutilův bývalý bratrský dům, odkud vede podzemní chodba.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

(Pokračování ze str. 18)
A tak mnoho a mnoho let hrabě, kovář 

a hastrman skoro každý den v kovárně hráli ty 
čertovy obrázky, popíjeli pivo, kořalku, pojídali 
kovářovu silnou polévku a křížaly, přátelili se, 
povídali si a dobrou vůli spolu měli. A když pak 
pan hrabě onemocněl a podzemní chodbou už 
nemohl chodit, přiznala paní hraběnka, že o té 
jeho karetní vášni a neřesti už dlouho ví - a za-
čala zvát kováře na partičku do zámku. A často 
kde se vzal, tu se vzal, objevil se v hraběcí lož-
nici malinký, skrčený mužíček, rusavský vodník, 
který navštěvoval svého nemocného přítele 
a spoluhráče. Když pak pan hrabě zemřel, valily 
se korytem Rusavy velké, tmavé, smuteční vlny 
a nechávaly na březích černé pentle - to rusav-
ský vodník oplakával svého hraběcího přítele. 
A paní hraběnka nechala vchod do podzemní 
chodby v zahradním zámeckém domku zazdít, 
prý aby se nikomu nic v podzemní nebezpečné 
chodbě nestalo - ale jistě v tom měl prsty pan 
farář, který chtěl zabránit tomu, aby nový mladý 
pan hrabě nepodlehl taky svodům kovářových 
čertových obrázků.

Podzemní chodby ale vedou taky z ho-
lešovských domů, postavených na náměstí. 
Snad ze všech - většina ale je už zazděná 
či zasypaná. Byly to vlastně dlouhé sklepy, 
které si holešovští měšťané kopali, aby v nich 
schovávali potraviny, zboží a další věci - a snad 
taky, aby se do nich schovali v případě pohrom, 
hlavně požárů, kterých v Holešově, ještě do-
nedávna vystavěném z větší části ze dřeva, 
nebylo málo a byly moc nebezpečné. Také 
v domě, ve kterém je nyní drogerie Teta, který 
stojí za kostelem, jsou dodnes dlouhé a hluboké 
sklepy. Ten dům patřil panu Davidovi a sestra 
jeho manželky byla poslední paní hraběnkou 
na holešovském panství. Když se v Holešo-
vě před dvaceti lety opravovalo a rozšiřovalo 
plynové potrubí, kopali plynaři ve zdi spodního 
sklepa domu pana Davida - a najednou kus 
zdi spadl a oni se dostali do podzemní chodby, 
která vedla pod ulici a byla zařízená jako pokoj - 
byly v ní postele, stolky, lampičky, skříň a zbytky 
uniforem, které nosili němečtí důstojníci za  dru-
hé světové války. Když se začalo zjišťovat, co to 
znamená, předložil tehdy už nemocný a starý 
pan David zajímavé doklady. Před koncem 
války chtěli někteří poctiví němečtí důstojníci 
svrhnout diktátora Hitlera, který ohrožoval celý 
svět. Nepovedlo se jim to a byli zatýkáni a po-
pravováni. Tuto skupinku 
bojovníků proti Hitlerovi 
vedl hrdinný plukovník 
hrabě Stauffenberg. Byl 
zajat a zastřelen a ně-
mecká policie začala 
pronásledovat i jeho 
příbuzné. Měl dva brat-
rance, kteří sloužili jako 
důstojníci v armádě. I oni 
měli být zastřeleni, včas 
se ale dozvěděli, že je 
chtějí zatknout a utekli 
od svých posádek. Kam 
se ale schovat, když teh-
dy ještě Hitlerovo nacis-
tické Německo ovládalo 
skoro celou Evropu? 
Vzpomněli si, že jsou 
vzdáleně příbuzní s hra-
baty z Vrbna, kterým pa-
třil holešovský zámek. 
Podařilo se jim dostat až 

do Holešova, ale hrabě Rudolf z Vrbna byl už 
po smrti, žila zde jen vdova po něm - paní hra-
běnka Barbora, která měla sestru, provdanou 
za pana Davida. Přihlásili se u ní, požádali 
o pomoc, ona jim ji neodmítla, ale na zámku 
se je bála schovat, co kdyby německá policie - 
gestapo - zjistila, že je příbuzná s pronásledova-
nými Stauffenbergy, to by jistě v zámku převrátili 
každý centimetr a uprchlíky by našli. Tak se 
dohodla se svým švagrem, panem Davidem, 
a ten uprchlé důstojníky schoval ve svém domě 
- vybudoval pro ně v podzemní chodbě, o které 
nikdo nevěděl, skrýš a oni se zde rok schovávali 
a nikdo je nenašel. Když válka skončila, vrátili 
se do Německa a poprosili pana Davida, aby 
o nich nikomu nevykládal, nevěděli, jestli by je 
v Německu třeba ještě nepronásledovali za to, 
že byli příbuzní atentátníka na Hitlera. A pan 
David splnil svůj slib - podzemní chodbu zazdil 
a 40 let se nikomu ani slovem nezmínil o tom, 
co se v ní v době války přihodilo.

Zajímavá podzemní chodba vede taky ze 
sklepa bývalé bratrské školy - známé pod ná-
zvem Krutilův dům. Je to velká budova, stojící 
přímo proti průčelí kostela svaté Anny na stejno-
jmenném náměstí. Také je to vlastně nejstarší 
zachovaný holešovský dům - už více než před 
400 lety zde byla škola a fara českobratrského, 
nekatolického kostela - který byl později přesta-
věn na katolický kostel svaté Anny. Chodbou 
se dalo pohodlně projít do krypty tohoto kostela 
- snad se bratrští kazatelé používáním chodby 
vyhýbali nepohodě nebo se možná i trochu skrý-
vali před nepřízní tehdejšího majitele Holešova 
pana z Lobkovic, který byl katolík a české bratry 
pronásledoval. Jestli byla tato podzemní chodba 
propojená rovněž s chodbou ze Zemanovy ko-
várny, rovněž nevíme, ale protože všechny tyto 
budovy jsou v těsném sousedství, nemůžeme to 
vyloučit. Majitelé domu za války nechali podzem-
ní vchod zazdít, dodnes je ale ve sklepě zřetelný 
portálek, kudy se do chodby chodilo. 

Budovy kolem kostela svaté Anny spolu 
s kostelem samým dostali od holešovského 
panstva darem mniši - trinitáři, kteří zde měli 
svůj klášter. Byl to zajímavý a tajemný řeholní 
řád - zabývali se vykupováním křesťanských 
otroků z tureckého, muslimského zajetí. A když 
těmto statečným mnichům nestačily peníze, 
museli se sami nabídnout, že vstoupí do otroctví 
místo křesťanských zajatců, které měli osvobo-
dit. Areál trinitářského kláštera v Holešově byl 

rozsáhlý,  patřil tam  i Krutilův dům a kolem byly 
velké zahrady. Zbytky hradební zdi, které se 
dodnes ukazují na Holajce, nejsou opravdovou 
hradební zdí, ale zbytky opevněné zahrady tri-
nitářského kláštera. Čeho se trinitáři báli, proč 
se tak důkladně opevňovali - jestli už tehdy 
byly obavy z nějakého teroristického útoku 
divokých tureckých bojovníků, nevíme. Třeba 
součástí obrany trinitářů byla i ta podzemní 
chodba, spojující Krutilův dům s kostelem svaté 
Anny, třeba se v ní nebo někde kolem ní ukrývá 
trinitářský poklad - tito mniši shromažďovali 
velké peníze, drahé kovy a jiné cennosti, aby 
měli prostředky na vykupování otroků. Jestli 
zde v jejich holešovském klášteře, vzdáleném 
od hlavních cest, od velkosvětského ruchu, kde 
nebyli žádní Turci, dokonce ani žádní obchodní-
ci, kteří by styky s Turky zprostředkovávali, byla 
tajná hlavní pokladnice jejich řádu - nevíme. 
Klášter byl císařem Josefem II. brzo zrušen - 
třeba mniši použili podzemní chodby k úkrytu 
svých pokladů před císařskými úředníky, kteří 
tehdy zabavovali jejich majetek. 

Občas se také vypráví o podzemní chodbě, 
která vede zase ze zámku do kostela sva-
té Anny - to by mohla být další část chodeb 
v území mezi Zemanovou kovárnou, Krutilovým 
domem a svatou Annou. V této chodbě je prý 
ukryt poklad hraběcí rodiny Esterházy - příbuz-
ných posledních majitelů zámku hrabat z Vrb-
na - a tento poklad prý pochází z královského 
pokladu uherského - jsou to truhly plné hromad 
zlata a hlavně klenotů. 

Přitom je jisté, že pod kostelem svaté 
Anny je krypta - v dokladech o výstavbě kláš-
tera trinitářů a o tehdejší rekonstrukci kostela 
svaté Anny je uvedeno, že pro zemřelé mnichy 
se vybudovala pohřební krypta pod podlahou 
kostela z bývalého sklípku, pocházejícího ještě 
z dob, kdy zde stál bratrský sbor, a v pozdějších 
dobách se uvádělo, že v kryptě bylo pohřbeno 
celkem pět mnichů. A když se kostel  před 
čtyřiceti lety rekonstruoval, odkryli v podlaze 
jednu z krypt - a v ní pochované tři zemřelé 
mnichy - trinitáře. Takže pod kostelem musí 
být ještě alespoň jedna další krypta - a možná 
i další prostory. Kostel svaté Anny s přilehlým 
klášterem a dalšími budovami skrývá jistě ně-
jaká tajemství a třeba v budoucnosti se najde 
někdo, kdo je rozluští.

(Příště O zlém jelenu a divokém koni)

Kostel sv. Anny. Možný průběh podzemních chodeb v Holešově.
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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  můžete  nalézt na na-
šich stránkách www.tymycentrum.cz. 

ZVEME VÁS
22. 9. Den bez aut - doprovodný program pro 
děti ZŠ
25. 9. Šlápotky - tančení na tanečních podlož-
kách DANCE-PADD od 15.00, cena 5,-
26. 9. Relaxační hodinka - objednání v kanceláři 
TYMY do 24. 9.
8. 10. PC od A do Z - od 17.00 počítačový kurz 
pro dospělé
12. 10. Taneční polepšovna - první lekce pro 
začátečníky od 17.00, pro pokročilé od 18.30, 
přijďte se ujistit, jestli jste nezapomněli důležité 
taneční kroky, cena kurzu 600,-/os.
14. 10. Kurz pletení košíků - od 15.30, pro začá-
tečníky i pokročilé, pletení z materiálu pedig, práce 
není náročná, s sebou zahrad. nůžky a ručník, 
cena kurzu 250,-/os.(přihlášky do 10. 10.)
16. 10. Dračí dílničky - od 16.00, přijďte si vyrobit 
svého draka či dráčka na velkou drakiádu
16. 10. Kineziologie pro Vaše zdraví i duši - 
od 16.00 beseda ZDARMA
18. 10. Numerologie - od 10.00, 3. část aneb 
Minulost, přítomnost, budoucnost, přednáší ing. M. 
Wálek, cena kurzu 250,-/os. (přihlášky do 13.10.)

POZVÁNKA DO DIVADLA
KLEOPATRA 29. 11. 2008
Mystický příběh egyptské panovnice, krásné kostý-
my, skvělé pěvecké výkony předních českých zpě-
váků - v sobotu 29. 11. ve 14.00 Divadlo Broadway 
Praha (odjezd v 7.00 AN Holešov), cena: 990,- 
TŘI MUŠKETÝŘI 13. 12. 2008
Slavný romantický příběh o přátelství, lásce, ale 
také o intrikách a nenávisti - v sobotu 13. 12. 
ve 14.00 Divadlo Hybernia Praha (odjezd v 7.00 
- AN Holešov), cena: 1.190,-
DRACULA 12. 2. 2009
Děj se odehrává v 15. a 16. století a v součas-
nosti. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje 
okolní vojvodství. Dracula je proklet a odsouzen 
k věčnému životu a nekonečné touze po krvi. 
Cena: 1.190,-. Divadlo Hybernia Praha (odjezd 
v 7 h - AN Holešov).

KROUŽKY - zahajovací hodiny
18. 9. BERUŠKY - aerobik pro dívky od 6 let, 
AEROBIK v 16.00
22. 9. ANGLICKÁ ŠKOLIČKA  - od 15.30
23. 9. FLORBAL - od 15.00
23. 9. RELAXAČNÍ CVIČENÍ s paní Hyánkovou 
- od 18.00
24. 9. HIP-HOP - od 16.30
24. 9. BASKETBAL - od 18.30
25. 9. MLADÝ TECHNIK - od 16.00

25. 9. BARVIČKA, výtvarka netradičně 
- od 17.00
26. 9. POWER JÓGA  - od 17.30
26. 9. PILATES - od 18.45
30. 9. STEPAEROBIK s Jitkou - od 19.30

HARMONOGRAM KROUŽKŮ
Pondělí:
Harmonizační cvičení 10.00 - 11.30
Fotbaloví benjamínci 16.00 - 17.00
Anglická konverzace pro dosp. 16.00 - 18.00 
(pokročilí, začátečníci)
Stolní tenis 17.00 - 18.00
Anglická konverzace  pro dosp.18.00 - 20.00 
(pokročilí)
Kalanetika 19.00 - 20.00
Břišní tance 18.00 - 19.00 (začátečníci), 19.00 - 
20.00 (mírně pokr.), od 20.15 (pokročilí)
Úterý:
Kytarová školička a táborová kytara 15.00 - 
17.00
Německá konverzace pro dosp. 16.00
Taneční přípravka a společenský tanec 16.00 
- 17.30
Středa:
Broučci 10.00 - 11.00
Aerobik dívky 15.30 - 16.30
Zrníčko, Klásek 15.30 - 16.30
Sedmikrásky 16.30 - 17.30
Stepaerobik dívky 17.30 - 18.30
Čtvrtek:
PC hrou 15.15 - 16.00
Berušky 16.00 - 17.00
Kalanetika 19.00 - 20.00
Pátek:
Společenský tanec 16.30 - 18.00

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných 
či podnikových  oslav. Kapacita cca 40 osob. Je 
zde samostatný vchod přímo ze zahrady a sou-
částí 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, zakoupením 
hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na oč-
kování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně 
ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Vítejte v TYMY
Ve středu 3. 9. 2008 proběhl v SVČ Všetuly Den 
otevřených dveří „Vítejte v TYMY“. Pro malé i vel-

ké kluky a holky byly otevřeny všechny klubovny, 
herny i tělocvična a v nich spousta zajímavých 
her a soutěží. Děti si s rodiči zazpívaly a zahrály 
na hudební nástroje (rolničky, tamburínu, triangl, 
vajíčka), zatančily si na tanečních podložkách 
dance-padd, zacvičili si na nářadí (kruzích, švéd-
ské bedně, lavičkách, skluzavce) a překonaly 
překážkovou dráhu, pletli košíky, malovaly, sklá-
daly obrázky a navštívily knihovničku s čajírnou. 
Za svoji šikovnost byly odměněni sladkostí a za-
skotačily si na skákacím hradě. Všichni návštěvní-
ci odcházeli plni zážitků a velmi spokojeni. Ty, kteří 
k nám nestihli zavítat v tento den, zveme na naše 
webové stránky www.tymycentrum.cz, kde se 
dozví spoustu zajímavých informací o TYMY, 
kroužcích a kurzech pro děti i dospělé. Na brzkou 
shledanou v TYMY se těší pracovníci.

Expedice Palenque na Sulově
V pondělí  7. 7. 2008 byla od SVČ Všetuly - TYMY 
vypravena Expedice Palenque. Cílem expedice 
bylo nalézt a odhalit tajemství Nefritového města. 
První nelehký úkol - heslo expedice, splnili všichni 
dobrodruzi na jedničku a po dlouhé cestě auto-
busem se  ocitli na vrcholku Beskyd, v malebné 
oblasti Sulov. Tato desetidenní výprava, jíž se 
zúčastnily odvážné holky a stateční kluci, byla 
rozdělena do tří družin - Oranžoví dobyvatelé, 
Koumáci a Objevitelé. Družiny mezi sebou bo-
jovaly o poklad starých Mayů a hledaly zlatý 
klíč k  bráně Nefritového města, aby společnými 
silami odhalily jeho tajemství a nalezly odkaz 
nefritského lidu. Úkoly a nástrahy, které byly vždy 
originální, plnili táborníci s odhodláním, kuráží 
a vložili do rozšifrování legend a vzkazů vše, co se 
naučili - znali Morseovu abecedu, ovládali práci 
s buzolou, uměli použít mayské číslování a hlavně 
táhli za jeden provaz. Určitě největším zážitkem 
pro kluky a holky byla noční  hra, kdy skládali 
zkoušku odvahy. K nezapomenutelný zážitkům 
patří i  vaření kotlíkového guláše na ohni, siamský 
běh, olympiáda, borůvkový závod, lanové dráhy 
a jízda na kole. Výprava se vydala i na jednodenní 
výlet na nedalekou „Švarnou Hanku“.
Všechny děti se  úkolů zhostily s elánem, odva-
hou a nadšením. Ale jen jedna družina mohla 
získat mapu ke zlatému klíči a pomocí něho 
vejít do svatyně Chichén v Nefritovém městě, 
do něhož přivedla celou expedici.  Nefritoví lidé 
kromě pokladu a vzácného nefritu zanechali 
tento odkaz: „Zachovávejte nejcennější lidské 
hodnoty, přátelství, lásku, úctu ke všemu živému 
a k výtvorům lidským, čest a odvahu.“
Těchto deset dní bylo úžasných, naplněných 
smíchem a radostí, údivem a milými překvapení-
mi, a naše vzpomínky nám nikdo nevezme. Rádi 
bychom poděkovali za sladké odměny Nestlé 
a Family Davo.

 vedoucí družin Kristýnka, Katka a Míša

Vítejte v TYMY - zpíváme a hrajeme! Expedice Palenque na Sulově.
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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 nabízí: 

rozvrh pravidelné činnosti najdete na in-
ternetových stránkách: www. svc-duha.
cz nebo na tel. čísle 573 395 355, e-mail: 
duha@svc.duha.cz 

MALÉ OHLÉDNUTÍ
VÍKEND PRO RODIČE S DĚTMI

Poslední prázdninová akce Víkend pro 
rodiče s dětmi v Moravskoslezských Bes-
kydech proběhla o víkendu 29. - 31. srpna. 
V pátek dopoledne vyjel autobus směrem 
na sever do malebných Beskyd. Cestou jsme 
se zastavili ve SKI areálu Mosty u Jablunkova, 
kde se děti vydováděly na  množství atrakcí. 
Nejvíce se i nám starším líbila bobová dráha 
a trampolíny. Do horské chaty Bahenec obe-
střené výhledy do všech světových stran jsme 
dorazili až v odpoledních hodinách. Po ve-
skrze bohaté večeři byl pro děti připraven 
večerníčkový program a pak už hajdy na kutě. 
Víkend proběhl v duchu hrátek, malování, 
procházek a dovádění na hřišti, i když škola 
byla už za obzorem.  

PŘIPRAVUJEME
22. 9. se od 8 do 13  hodin uskuteč-

ní 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 ve měs-
tech a kterým zároveň nabízí možnosti a vý-
hody udržitelných druhů dopravy. Budete si 
moci projet štafetu na netradičních dopravních 
prostředcích, naučit se orientovat v přírodě 
a zkusit jízdu „znožnosti“ na in-linech. 

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!

24. 9. v 16 hod. si přijďte zasoutěžit do zá-
mecké zahrady v tradiční francouzské hře 

pétangu, kterou starší pánové denně hrají 
v teplých parcích Paříže. Rodiče mohou přivést 
děti a děti mohou přivést rodiče.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Městské divadlo Brno - hudební scéna 
Neděle 5. října - Jánošík aneb Na skle ma-
lované 
Muzikál - Podmanivé melodie a lidové 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 Dočo-
lomanským od října 1974 až do roku 2004 
celkem 650x!) Cena - 410/650 Kč 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště 
Čtvrtek 6. listopadu 2008 - Adéla ještě ne-
večeřela 
Režisér a choreograf Radek Balaš si k sobě 
přizval hudebního skladatele Ondřeje Brouska 
a společně tak vytvořili komedii, která ctí jak 
filmovou předlohu, tak i divadelní prostor. 
Inscenaci budete mít možnost zhlédnout jako 
první diváci. Cena - 310,- Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nabídku nových kroužků na školní rok 
2008/2009 si můžete vyzvednout ve SVČ Ho-
lešov - DUHA, v Informačním centru, ve ško-
lách a školkách. 

POZOR, všechny kroužky budou probíhat 
v budově DUHY až do konce května 2009!

Pravidelná činnost začíná v týdnu od 22. 9. - 3. 
10. 2008! Datum a čas zahajovacích schůzek 
Vám rádi sdělíme v Duze.

ZVEME VÁS
kurz GRAFOLOGIE - PSYCHOLOGIE PÍSMA
Základní kurz grafologie je určen pro všechny 
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.
Organizace kurzu:
zahájení kurzu: říjen 2008
místo konání kurzu: Středisko volného času 
Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov
celková délka kurzu: 4 semestry, v každém 
semestru celkem 30 vyučovacích  hodin - tj. 
6 výukových dní. 
Den a čas: pátek od 15.30 do 20.00 hod. 
(Po domluvě ve skupině je možné čas výuky 
upravit), výuka bude probíhat ve skupině o po-
čtu max. 20 osob.
cena za semestr: 2700 Kč - splatná v prvním 
výukovém dni semestru. Po domluvě je 
platbu možné rozložit do dvou částí.
V září proběhne úvodní schůzka všech zá-
jemců a v případě velkého zájmu také výběr 
účastníků kurzu.

Dvěma obrázky se ještě vracíme k desetidennímu pobytu pro děti, teenagery a jejich rodiče, který proběhl na přelomu července a srpna 
na prosluněných plážích Jaderského moře...

Městská knihovna Holešov zve 
všechny zájemce na přednášku Pseu-
dokrasové jeskyně a staré dolování 
v Hostýnských vrších. Slovem a obra-
zem provází Dalibor Kolbinger. 

Přednáška se uskuteční dne 
25. září 2008 v 17.00 ve studovně Měst-
ské knihovny Holešov. (lb)

Pozvánka na besedu
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Máte pocit, že se 
váš život točí jen 
a jen kolem žehle-
ní, praní a kojení? 
Potřebujete si po-
povídat? Vyhledejte 

maminky v podobné situaci.
Mnoho maminek uvítá, že v blízkosti jejich 

domova funguje mateřské centrum, kde mohou 
se svými ratolestmi strávit celé dopoledne. Pro 
dítě to znamená kontakt s jinými dětmi, pro 
dospělého buď relax, či zajímavé druhy aktivit, 
podle toho, jak k tomu kdo přistupuje.

MC funguje jako relativně malé středisko, 
které splňuje hlavní účel: skýtá prostor, kam 
mohou mámy s dětmi zajít. Hlavně nezůstávat 
plných sedm dní v týdnu zavřená doma, s vý-
jimkou „procházky“ do obchodu! 

V mateřském centru Srdíčko v Holešově 
probíhají pravidelné programy čtyři dny v týd-
nu: děti cvičí, výtvarničí, zpívají, 
muzicírují, plavou, hrají si v útulné 
herně s čistým vybavením, zatím-
co maminky si sdělují nejrůznější 
informace, starosti, vyměňují si 
recepty, svěřují si konkrétní zkuše-
nosti s výchovou svého mrňouska, 
diskutují se zajímavými hosty. 

Do činnosti MC se mamin-
ky mohou zapojit podle své chuti 
a potřeb svého dítěte. Programu, 
který v MC probíhá, se mohou 
i nemusí zúčastnit. Vstup do MC 
je symbolický: 30 Kč na den nebo 
150 Kč na měsíc. Za smysluplně 
a příjemně strávený čas více než 
dobrá investice. 

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉM CENTRU SRDÍČKO
Z programu MC - Podporujte všestranný 
rozvoj svého dítěte.

Cvičení pro čiperky - cvičení dětí s rodiči 
od 2 do 5 let jednou týdně v pondělí od 10 do 11 
hod. v tělocvičně TYMY. Podporujeme dechová 
a pohybová cvičení, stimulujeme schopnost 
ovládat pohybový aparát a jeho koordinaci, dítě 
celkově sílí a je odolnější, dítě se učí sociálním 
dovednostem - seznamuje se s ostatními dětmi 
a dospělými, učí se s nimi spolupracovat, dítě 
se učí plnit pokyny cvičitele, to usnadní jeho 
vstup do mateřské školky. K cvičení používáme 
podložky, nářadí, padák, gymbally. Lektor: Daj-
ka Olejníková (učitelka MŠ). Cena: 140 Kč/10 
lekcí. Začínáme 29. září 2008.

Notička - hudebně-pohybová výchova 
dětí v pondělí od 15 do 16 hod. Pouze pro děti 
- rodiče a prarodiče mají volno. Cílem notičky je 
vzbudit v dětech zájem o hudbu, rytmus a hru 

na hudební nástroje. Probudit v dětech zdravé 
sebevědomí, díky kterému se v budoucnu nebu-
dou muset potýkat se zábranami z hudebního 
projevu. Obsahuje: zpěv, hru „na tělo“ (tleskání, 
dupání, luskání, plácání…) a rytmizování na 
různé nástroje. V průběhu lekcí budou dětem 
představeny hudební nástroje. Pro děti od 4 do 
7 let. Lektor: Barbora Večeřová, DiS. (působila 
v ZUŠ Holešov). Cena: 250 Kč/12 lekcí. Začí-
náme 22. září 2008.

Výtvarné hrátky - rozmanité výtvarné 
techniky a postupy pro rozvíjení dětské tvo-
řivosti, kreativity, jemné motoriky, poznávání 
barev a objevování práce s různými materiály. 
V úterý od 15 do 16.30 hod. pro děti od 4 do 
7 let. Lektor: Barbora Večeřová, DiS. Cena: 
250 Kč/12 lekcí. Začínáme 23. září 2008.

Motoráček - kurz pro rozvoj psychomo-
toriky pro děti od narození do předškolního 
věku. Probíhá v šesti lekcích ve skupinkách 
4 - 6 dětí stejného věku. Kurz probíhá jednou 
týdně ve čtvrtek dopoledne a 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 debaty o výchovných problémech 
z hlediska pedagogiky a psychologie s možnos-
tí konzultace, souhru výtvarného, rytmického 
a slovního projevu grafomotoriku a logopedii 
pro předškolní děti, cvičení na míčích, masáže 
miminek, kojenců a dětí. Lektor: dětský psycho-
log PhDr. Denisa Krčmová.

Bližší a aktuální informace najdete na we-
bových stránkách: 
www.srdicko.estranky.cz.

Jedny z posledních prázdninových dní 
trávila čtyřicítka dětí v autocampu Kněhyně 
v Beskydech se SVČ Všetuly. Tento srpnový 
pětidenní tábor byl určen jednak holkám a klu-
kům, kteří mají rádi koně, jezdí na nich  nebo 
se jezdit chtěli naučit, a také všem dětem, 
které rády malují a výtvarničí. Léto u koní 
a křišťálový sloup začínaly v pondělí 18. 8., 
kdy jsme odjížděli v dopoledních hodinách od 
TYMY. Vstupenkou do autobusu bylo splnění 
prvního úkolu. Program byl velmi nabitý. Děti 
byly po příjezdu do kempu ubytovány a roz-
děleny do skupin. 

Koňáci se v pravidelných intervalech  stří-
dali v jízdě na koních. Denně u koní trávili dvě 

Srpen s TYMY v Beskydech
hodiny - starali se o koně, čistili stáj, učili se 
bezpečnost a techniku jízdy na koni. Výtvarníci 
z křišťálového sloupu se učili drátkovat, vyrábět 
šperky, malovat kamínky i sklíčka a vytvářet 
zvířátka z přírodnin. Čas, který děti netrávily 
u koní a výtvarnou činností, byl vyplněn ryze 
táborovými soutěžemi, dovednostmi a hrami. 
Naučily se pracovat s buzolou, rozluštit šifru 
v morseovce, poznávat topografické značky, 
orientovat se v prostoru, staly se účastníky 
a sportovci miniolympiády, malovaly kamínky 
a vydaly se s vedoucími na výšlap na Pustev-
ny. Zkoušku odvahy všechny děti splnily při 
noční hře, která prověřila nejen statečnost, ale 
i spolupráci a týmovost. Pokud nám počasí 

přálo, pořádaly se táboráky, při nichž odborná 
porota hodnotila soutěže - Zpívá celá družinka 
a X-faktor. Závěr táborového dobrodružství 
patřil karnevalu a reji masek. Páteční den byl 
ve znamení odměňování i loučení. Věříme, že 
si děti odvezly z tábora krásné zážitky z koní, 
malování i her, ale i nová přátelství a kamarád-
ství. Poděkování patří organizátorům, kolektivu 
autocampu Kněhyně, ale především sponzorům 
- ČČK Kroměříž, Nestlé, Davo Müsli. 

Těšíme se na další společná dobrodružství 
a ve školním roce 2008/2009 mnoho úspěchů 
a ve SVČ Všetuly na viděnou.

Hanka Samsonová

Léto na koni. Mladí výtvarníci na křišťálovém sloupu.
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BELETRIE
ASHER Michael - Soumrak rytířů pouště: 
Vzrušující příběh líčící poslední slavné dny staro-
bylého společenství Tuaregů, kteří vládli saharské 
poušti po více než tisíciletí.
COELHO Paulo - Život: Inspirativní výbor z ci-
tátů o podstatě života z děl tohoto oblíbeného 
brazilského autora.
CUENI Claude - Velká hra: Životní osudy Johna 
Lawa, geniálního vynálezce bankovek a loterie.
DEVÁTÁ Ivanka - Jen jednou mladá: Mladá 
herečka Helena Stavinohová právě ukončila 
divadelní fakultu a nastoupila do svého prvního 
angažmá... 
FIELDING Joy - Zachráníš mě ráno: Mrazivý 
a napínavý příběh plný zvratů a falešných stop.
GUERRA Wendy - Všichni odcházejí: Kniha 
psaná jako deník, popisuje kubánskou realitu 
roku 1978 z pohledu malé dívky a druhá část 
knihy zachycuje dívčino dospívání v druhé po-
lovině 80. let.
HARPER Brian - Smrtící pronásledování: Thril-
ler, ve kterém se dovolená změnila v noční můru.
HAYDEN Torey L. - Spratek: Skutečný příběh 
šestiletého dítěte, které nikdo neměl rád.
KESSLER Leo - Rommelova poslední bitva: 
Válka v Africe v roce 1943 se chýlí ke konci. 
Maršál Rommel by chtěl ještě alespoň jedno 
velké vítězství... 
KOCÁBOVÁ Natálie - Růže: Poslední díl volné-
ho triptychu vypráví o cestě za světlem, o cestě 
světy, které jsou autorce vlastní - temné, surreální, 
symbolické.
LAWSON Wendy - Život za sklem: Osobní 
výpověď ženy s Aspergerovým syndromem.
MONALDI Sorti - Veritas: Fiktivní historický 
thriller z éry pozdního baroka.
MORROW James - Síň slávy evropské SF: 
Výbor nejlepších evropských sci-fi povídek.
NESVADBOVÁ Barbara - Pohádkář: Psycholo-
gický příběh o fatální závislosti, vášni a životních 
ztrátách.
PETIŠKA Martin - Tatínku, má ďábel oči jako 
maminka?: Povídky nabízející pohled do utajo-
vaného světa současných rodin.
ROTH Philip - Umírající zvíře: Kniha nositele 
Pulitzerovy ceny o lásce a smrtelnosti, svobodě 
i utrpení.
RUDIŠ Jaroslav - Potichu: Román ze součas-
nosti, pět příběhů odehrávajících se na konci léta 
mezi Lisabonem a Letnou.

NAUČNÁ LITERATURA
ANDRLOVÁ Milena - Na koni křížem krážem 

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - ZÁŘÍ 2008

po Česku: Kniha přináší inspiraci a užitečné rady 
pro všechny milovníky koní - zkušenější jezdce 
i začátečníky.
BROOK Stephen - Vídeň. Společník cestova-
tele: Bohatě ilustrovaný turistický průvodce, se 
kterým určitě nezabloudíte.
CASSUTO D. - A. - Když chce dcera zhubnout: 
Kniha rad a doporučení pro rodiče dospívajících 
dívek.
DÄNIKEN Erich von - Nové důkazy!: V do-
kumentární knize autor analyzuje prastaré texty 
a dochází přitom k překvapivým závěrům.
ERFKAMP Joachim - Orchideje: Praktické 
rady od profesionálů, jak tyto květiny úspěšně 
pěstovat v bytě.
GASCHA H. - Kompendium fyziky: Praktická 
příručka obsahující výklad nejdůležitějších oblastí 
moderní fyziky.
HOCHBERGER Ernst - Skvosty Slovenska: 
Výpravná publikace o nejkrásnějších památkách 
našich východních sousedů.
HVÍŽĎALA Karel - Restaurování slov: Eseje 
a texty známého českého novináře o médiích, 
napsané v letech 2005-2008.
KALLWASS Angelika - Syndrom vyhoření v prá-
ci a osobním životě: Kniha je psána pro čtenáře, 
kteří pociťují stavy únavy a vyčerpání, a pro ty, kdo 
chtějí pracovat na zvýšení kvality svého života.
LAX Eric - Woody Allen. Hovory o filmu 
(1971-2007): Americký novinář Eric Lax začal 
svá interview se slavným hercem, režisérem 
a dramatikem natáčet v roce 1971 a po dlouhých 
třicet let měl možnost sledovat vývoj této neza-
měnitelné osoby.
OSBORNE Richard - Teorie umění: Kniha 
předkládá zábavnou formou přehled všech důle-
žitých historických i současných myšlenek a teorií 
týkajících se umění.
SPERANDIO Sylvie - Účinná komunikace 
v zaměstnání: Publikace věnovaná pravidlům 
ústního i písemného vyjadřování.
STAUD T.; REIMER N. - Zachraňme klima: 
Tato kniha nabízí jedenáct konkrétních projektů, 
s jejichž pomocí lze odvrátit hrozící katastrofu.
ŠTEMPACH I. O. - Přehled religionistiky: 
Religionisticko-teologický přehled se zabývá 
vývojem a strukturou religionistiky jako vědního 
oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší 
přehled náboženských systémů.
ŠTEFÁČEK Stanislav - Encyklopedie vodních 
toků Čech, Moravy a Slezska: Unikátní encyklo-
pedie popisuje v podrobných abecedních heslech 
660 vodních toků naší vlasti, od těch největších 
až po pouhé potoky.

VOPEL K. W. - Skupinové hry pro život. 2: 
Druhá část čtyřdílného souboru skupinových her 
pro mladší děti.
KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BACHELET Gilles - Můj kocourek je veliký 
popleta: Bohatě ilustrovaná knížka vypráví o tom, 
jak to dopadne, když si mladý malíř koupí místo 
malého kocourka sloní mládě.
BARRY Dave - Petr a Hvězdní strážci: Putování 
Petra a čtyř sirotků, prodaných do otroctví na loď 
s podivným jménem Země Nezemě.
BREZINA Thomas - Zpěvákův amulet: Tina, 
Erik, Patti a Dominik - to je čtyřka detektivů řešící 
nový případ.
CABOT Meg - Princezna Mia: Již devátý příběh 
o moderní princezně Mii z New Yorku.
DAVID Petr - Za strašidly po Praze. 100 rodin-
ných výletů: Sto tipů na výlety pro rodiče a děti 
po Praze - program na celý rok.
FISCHEROVÁ Daniela - Pohádky z Větrné Lhoty: 
Sedm větrných příběhů z oblíbených večerníčků.
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Záhadná 
hvězda: Nová komiksová dobrodružství odváž-
ného reportéra a jeho psa Filuty.
HULPACH Vladimír - O slonu Kárím: Vypravte 
se s malým Hárím a jeho statečným sloním ka-
marádem Kárím do indické džungle... .
PATTERSON James - Maximum Ride. Expe-
riment s Andílkou: Napínavý fantasy thriller pro 
čtenáře od 9 let.
PROCHÁZKA Petr - Firfix: Dobrodružný fantasy 
román o dračí říši, které vládne mocný císař, jenž 
střeží poklady nevýslovné ceny a krásy... .
ŠMALEC petr - Zik a Cháta: Malá, téměř kata-
strofická pohádka.
TAYLOR G. P. - Pán proklatí: Fantastický román 
z Londýna 18. století, pro čtenáře od 12 let.
TUŠČÁK Miroslav - Orloj bláznů: První díl kniž-
ního seriálu rodinné ságy Novákových je českou 
verzí čarodějnického učně Harryho Pottera.
ULLRICH Hortense - Pusa je jen začátek: Dívčí 
román pro čtenářky od 11 let.
WHITEHEAD Sarah - Jak mluvit psí řečí: Máte 
doma pejska? Tato knížka vám pomůže pochopit, 
proč váš milovaný pejsek vrtí ocáskem, jak dává 
najevo, že si chce hrát apod.
ZÁRUBA B.; BURIAN Z. - Putování po pravě-
ku: Se strojem času se vydejte na dalekou cestu 
k počátkům Země.

Další knižní novinky a fond knihovny na ad-
rese: www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.
mks.holesov.cz

I.Ž.

Doposud málo známá fakta o činnosti  holešovského 7. výsadkového pluku 
zvláštního určení v krizových dnech srpna roku 1968 přináší dotisk padesátistrán-
kové brožury autora Františka Sovadiny Osmašedesátý, kterou u příležitosti 
40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vydalo město Hole-
šov ve spolupráci s holešovskou organizací vojenských výsadkových veteránů.  

V publikaci Osmašedesátý jsou s pomocí 
dostupných archivních materiálů i vyprávění 
svědků zachyceny události, které se v srpno-
vých dnech roku 1968 u holešovského pluku 
i ve městě samotném v souvislosti s okupací 
staly. Závěr publikace Osmašedesátý je věno-
ván historii 7. výsadkového pluku zvláštního ur-
čení, který byl předchůdcem prostějovské 601. 
skupiny speciálních sil generála Moravce, jejíž 
vojáci dnes bojují například v Afghánistánu.

Publikace je doplněna fotodokumentací 
okupačních vojsk v Holešově a také fotogra-
fiemi ze života výsadkového pluku.

(red)

Vyšel dotisk publikace 
Osmašedesátý

Srdečné blahopřání

Dne 27. září 2008 
si připomenou

výročí uzavření manželství

Helena a Zdeněk 
Michalíkovi 
z Holešova

Hodně zdraví, štěstí a rodinné 
pohody do dalšího života jim 

přejí 
syn a dcera s rodinami 
a sestra s manželem. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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„Crrr…,“ zazvonil zvonek na přestávku.
Učitel si sbalil své věci a připomněl nám DÚ 
a pak odešel. Tom si balil věci a chystal se 
odejít, když vtom  k němu přišel osmák.
„Tak co, ty opičí držko? Jak je ve školce?“ řekl 
a vysypal mu tužky z pouzdra.
„Nech mě na pokoji!“ odvětil mu Tom a zvedal 
si tužky. 
„Nebo co?!“ zasmál se osmák a podrazil mu 
židli.
„Ty blbečku!“ zasténal Tom.
Náhle se ve třídě objevila učitelka a vyhnala 
osmáka ven.
„Co to bylo za divadlo?“ zeptal jsem se Toma 
při cestě do dějepisu.
„Co je ti do toho?“ odpověděl znechuceně 
a přidal do kroku.
Nechal jsem ho na pokoji a vešel do třídy hned 
za ním.
Dějepis byla naše poslední hodina, pak už 
jsem jen rychle hodil věci do aktovky a vydal 
se do šatny. Po příchodu domů jsem ze sebe 
shodil aktovku a zapnul počítač. Nastartoval 
Star Craft: Brood War  a načetl uloženou hru za 
Terany. (StarCraft: Brod War je sci-fi strategie 
a Terani jsou jedna z ras). Po chvíli jsem však 
s hrůzou zjistil, že mne to vůbec nebaví. Tak 
jsem vyzkoušel i ostatní hry, ale nic. Absolutně 
nic mě nebavilo. Posmutněl jsem a neochotně 
si napsal DÚ z angličtiny.

Druhý den na začátku matiky stálo hodně lidí, 
aby se omluvili, že něco nemají. Chyběl Tom.  
Náš třídní, pan učitel Masařka, který si svou 
přezdívku vysloužil díky svým velkým kula-
tým brýlím, vyvolával jednoho po druhém a já 
s hrůzou zjistil, že nemám DÚ. Rychle jsem se 
postavil a už přemýšlel, jak to doma zamluvím. 
Masařka vyvolával dál. 
Co tady vlastně dělal ten osmák? Přemýšlel 
jsem.
„Novák, co zas nemáš?“ 
Toma zná hodně lidí, ale většinou mladších.
„Novák?“
A navíc to nevypadalo na přátelskou návštěvu. 
Spíš jako…
„Novák! Ty dneska spíš vestoje nebo co?!“ 
zeptal se Masařka přísným tónem.
Rychle jsem se vrátil do reality a omluvil se.
Najednou se otevřely dveře a do třídy vešel 
Tom.
„Pane učiteli, omlouvám se, já zaspal,“ vy-
světlil.
„V pořádku. A úkol máš?“ zeptal se Masařka 
klidně.
„Ehh… ne…ne, nemám, pane učiteli, ztratil 
jsem sešit.“
„No tak, děcani, probuďte se, už není víkend!“ 
rozzlobil se Masařka.
Nevěřím tomu, že by Tom něco ztratil. Vždyť 
ten má snad na každý sešit jednu polici. Určitě 
v tom má prsty ten osmák.
Po matice byla čeština a angličtina, ve kterých 
se nedělo nic zajímavého. Ale o přestávce po 
angličtině se u nás znovu objevil ten osmák. 
Postavil se vedle Toma a spustil: „Dělej, naval 
keše!“
„Trhni si nohou,“ odsekl Tom.
„No, jak myslíš,“ řekl osmák a odešel.  
Zbytek dne už proběhl v klidu a já po šesté ho-
dině zase mohl domů. Doma jsem opět nažhavil 
PC a zapnul StraCraft:BW s domněnkou, že mě 
bude bavit. Hrůůůza!!! To je děs! Jak to, že mě 
to nebaví?!  Zanaříkal jsem po pěti minutách 
hraní za Protossy (opět jedna z ras). 

FÓRUM MLADÝCH AUTORŮ

Daniel Mihálik: Šikana

Na druhý den jsem výjimečně donesl všechny 
domácí úkoly, a tak jsem byl v klidu. Do začátku 
hodiny zbývalo šest minut a v té chvíli do třídy 
vešel Tom. Na tom by nebylo nic zvláštního, 
kdyby neměl rozseknutý ret a monokl o polo-
měru tří centimetrů. 
„Co se ti stalo?“ zeptal jsem se ho. Neodpověděl.
„To udělal ten osmák, že? Tohle se musí řešit, 
zajdi s tím k někomu!“
„Opovaž se o tom ceknout!“ zněla odpověď.
„No dobře, jak myslíš. Nechám to na tobě.“
Vtom se ve třídě objevil učitel Puberťák (Puber-
ťák díky své klukovské povaze), jehož příchod 
byl předzvěstí zeměpisu.
„Co se ti stalo, Tome?“ zeptal se.
„Ale popral jsem se s kamarádem,“ zalhal Tom.
„No dobře, ale doufám, že příště se nevrátíš s utr-
ženými končetinami,“ řekl. Třída se zasmála.
Pokud se divíte, že nepopisuji průběhy hodin, 
tak je to z toho důvodu, abyste se mi tu ne-
zbláznili nudou.
Následující hodina byla opět čeština. Co o ní 
napsat, hmm… hrůza a děs. Nebýt naší prima 
učitelky Missky, tak asi zcvoknu (Missku vy-
myslel Petr, protože ona je prostě nááádherná 
:-D ). Pak výtvarka a pak opět černá přestávka 
s osmákem.
„Dělej, keše! Nebo ti ten včerejšek nestačil?“ 
vyhrkl osmák.
Tom mu podal stovku.
„No, nic moc, ale jo, zatím stačí,“ řekl a odešel. 
S tím se musí něco udělat.
Zvedl jsem se a došel k Tomově lavici. „Tome, 
musíš za někým zajít, tady přestává legrace!“ 
řekl jsem naléhavě.
„Ale on mě za to zabije!“ zaprotestoval Tom.
„Neboj, mám v devítce bratrance, pomůže nám.“
„Když já mám strach.“
„Nenech se od něj tyranizovat, musíš to ně-
komu říct.“
„Tak… tak jo, ale za kým mám jít?“ zavzlykal 
Tom.

„Půjdeme za Puberťákem. Ten nás pochopí.“
„Půjdeme???“
„Jo, půjdu s tebou.“ A tak jsme se zvedli a vy-
razili za učitelem Puberťákem.
Zaklepali jsme na dveře kabinetu a zevnitř se 
ozvalo: „Jen dále.“
Vešli jsme dovnitř a Puberťák se zeptal s úsmě-
vem: „No? Copak má pan zapomínač a pan 
rváč za problém?“
Tom mu přesně vylíčil, co se stalo, a úsměv se 
náhle vymazal, jako když se zmáčkne delete na 
klávesnici. „Jak se jmenuje ten kluk?“ zeptal se 
Puberťák a zvedl se od stolu.“
„Nevíme,“ odpověděl Tom.
„Lukáši, ty se vrať do třídy a já půjdu s Tomem 
za panem ředitelem,“ řekl.
Poslechl jsem a vrátil se do třídy.
Co se dělo pak, nevím, ale na konci dne jsme 
měli mimořádnou třídnickou hodinu, ve které jsme 
řešili šikanu. Nepříjemné, avšak poučné téma. 
„Co se stane s tím argesomem?“ zeptala se 
Katka.
„Myslíš agresorem? Ředitel si pozve do školy 
rodiče a bude se to řešit společně s nimi,“ odpo-
věděl Masařka. Pak jsme se celá třída rozešli.

     
O pár dní později jsem se ptal Masařky, jak to 
dopadlo s tím osmákem.
„Chodil do nějaké party a kupoval si drogy. Ro-
diče na něj neměli čas, a tak kluk rostl jako dříví 
v lese. Byla to částečně i vina rodičů. Víc ti ale 
neřeknu, všechno si povíme na naší třídnické 
hodině,“ odpověděl.
Byl jsem rád, že se to vyřešilo, a tak jsem dál 
nevyzvídal.
Nebyl to příjemně prožitý týden a nikomu bych 
nepřál to, co si musel vytrpět Tom.

Děj smutný, toť pravda zlá.
Šikana krutá, odporná. 
Příběh 6. C teď řekl jsem vám 
a myslím, že nesetkal jsem se s ním sám.
Šikana krutá, jak vidět, řešit se dá,
a tak končí slohovka má.    

Jedním z nejúspěšnějších účastníků 
literární soutěže NO BULLIES FASION 
(ŠIKANA) se stal Dan Mihálik, žák 8. C 
z 1. Základní školy Holešov. Jeho práce, 
kterou na této stránce přetiskujeme, patřila 
k těm nejlepším.

„Psaní mě baví, ale jestli se ze mě stane 
novinář nebo spisovatel, to se teprve uvidí. 
Účast v tomto projektu je moje první, nikdy 
předtím jsem se něčeho takového nezú-
častnil, ale zřejmě za to může paní učitelka 
Polaštíková,“ říká Dan Mihálik, jehož spekt-
rum zájmů je poněkud širší. Vedle poslechu 
rockové hudby a záliby ve sci-fi literatuře 
a hororech (v poslední době ho zaujala sbír-
ka hororových povídek Zuby nehty) dochází 
také do skupiny historického šermu.

Na konec září je čtrnáctiletý autor z Hole-
šova - spolu s dalšími úspěšnými mladými lite-
ráty - pozván do Senátu ČR, kde bude oceněn 
senátorem MUDr. Richardem Sequencem, 
který si vzal tento projekt pod patronát.

(rr)

Představujeme Daniela Mihálika



25

hole‰ovsko 17/2008

Dne 1. 10. 2008 otevíráme pro chlapce i dívky z řad-náctiletých pa-
intballový kroužek. 

Díky mnohačetnému úsilí a několika sponzorským darům se nám 
podařilo pořídit vybavení pro sportovní paintball. Rádi bychom vytvořili pa-
intballový kroužek, jehož tréninky budou probíhat pravidelně ve čtvrtek od 
16 hodin na našem hřišti v Žopích u Holešova. Tento kroužek je přístupný 
pro mládež od patnácti let. Bohužel i přes štědrost sponzorů byla stanovena 
cena kroužku na 900 Kč na období čtvrt roku + kuličky potřebné k tréninku 
(zhruba 100 kusů na jeden trénink) - 60 Kč. Stále pokračuje rozjednaná 
kampaň na získávání dalších sponzorů, abychom mohli cenu či počet kuliček 
upravit k vyšší spokojenosti.

Bližší informace o kroužku, přihlášky a případné dotazy vám rádi zodpo-
víme na tel. čísle 603 863 309 (Richard Bubík) nebo nahlédněte na internetové 
stránky www.paintball-zopy.net, kde nutné informace taktéž publikujeme.

Těšíme se na Váš zájem!
Paintballu zdar!

Paintball klub Žopy 
Richard Bubík, starosta klubu   

V Žopích otevírají paintballový 
kroužek

Turisty provázel silný vítr

Cvičení v přírodě Mezinárodní turnaj v kopané žen

V pátek 5. září se na hřišti 
Policejní akademie v Praze konal 
1. ročník mezinárodního turnaje 
v kopané žen „O pohár IPA“. Této 
sportovní akce se zúčastnilo 8 týmů 
- z toho šest z České republiky a 2 
družstva  z Německa. Zápasy se 
hrály na šířku hřiště, družstva sou-
těžila ve dvou skupinách po čty-
řech, hrálo se 2x12 minut ve slo-
žení 4+1 a vítězové postupovali 
do dalších kol. Tým Vyšší a Střední 
policejní školy MV v Holešově, tvo-
řený převážně hráčkami DFK Ho-
lešov, byl nejmladším účastníkem 
turnaje - vždyť našimi soupeřkami 
byly studentky policejní akademie, 
policistky z Wiesbadenu a tým 
Městské policie hl. m. Prahy. V řa-
dách domácího celku PA hrály dvě 
reprezentantky ČR v kopané, takže 
o favoritu bylo rozhodnuto od za-
čátku. Tým Holešova po zbytečné 
porážce s německým celkem suve-

rénně porazil tým městské policie 
a v posledním utkání jasně podlehl 
o reprezentantky výrazně posíle-
ným domácím hráčkám. V souboji 
o 5. příčku naše děvčata porazila 
přesvědčivě tým FC Říčany a toto 
umístění si odvezla do Holešova. 
Při závěrečném vyhlášení výsledků 
byla navíc nejsympatičtější hráč-
kou turnaje vyhlášena naše Hanka 
Samsonková. Blahopřejeme!

Výsledky:
VPŠ a SPŠ MV v Holešově - 
Wiesbaden: 1:2 (Motalová)
VPŠ a SPŠ MV v Holešově - MP 
Praha: 6:1 (3 Kršňáková, po 1 Sam-
sonková, Motalová a Ságnerová)
VPŠ a SPŠ MV v Holešově - PA 
Praha: 1:6  (Motalová)
0 5. místo: VPŠ a SPŠ MV v Hole-
šově - FC Říčany: 3:0  (Samsonko-
vá, Motalová, Kršňáková)

Mgr. Svatava Ságnerová

Tým VPŠ a SPŠ MV v Holešově tvořily tyto hráčky: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Hana Kršňáková, Iveta Šinkovská, Hana Samsonková, 

Martina Křupková, Silvie Weissová, Adéla Motalová, Dominika Stolářová.

Po dvou měsících letních 
prázdnin se vrací zpět do tě-
locvičny TJ Sokol  Holešov cvi-
čenci od nejmenších dětí s rodiči 
až po dospělé. V posledních pěti 
letech část cvičenek vyměnila tě-
locvičnu střídavě za přírodu v zám-
ku, Americkém parku a v letošním 
roce dokonce za prostor u kapličky 
pod lesem v Přílepích. Díky cviči-
telce TJ Sokol Přílepy ses. Heleně 
Kuchařové jsme spolu s cvičen-
kami této jednoty věnovaly téměř 

dvě hodiny pohybu na zdravém 
vzduchu. Romantické prostředí 
u kapličky doplnil postupem času 
odlesk zapadajícího slunka a na-
vodil atmosféru klidu a pohody, 
která může vzniknout jenom v této 
přírodní tělocvičně. 

Jistě nás bude víc, kdo se 
v příštím létě připojí ke cvičenkám 
Sokola Přílepy a jejich cvičení 
u kapličky. 

TJ Sokol Holešov 

Holešov (frs) - Sto sedm účastníků se zúčastnilo tradiční podzimní 
akce pořádané holešovským Klubem českých turistů (KČT) Rusavskými 
kotáry na kole i pěšky. Většina z nich si zvolila některou z pěších tras na 
50, 35, 25 a 10 kilometrů. Cyklisté si pak mohli vybrat 25 nebo 50kilome-
trový okruh. Všechny účastníky prověřil silný severní vítr. Po náročném 
sportovním výkonu tak přišlo k duhu občerstvení, které pořadatelé 
v holešovské sokolovně připravili.  

Některou z variant pochodu si vybrala i celá řada dětí. Mezi nimi 
i 10letá Barunka Šarajová z Napajedel, která chodí holešovský po-

chod spolu se svými rodiči již od 4 let. Už v 5 letech si troufla 
na 25 km stejně jako i v sobotu 13. září.
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DFK Holešov - FC Vítkovice: 5:1 (4:0)
První domácí utkání DFK Holešov bylo roz-

hodnuto po první půli - čtyřgólové vedení domá-
cích a fakt, že hostující celek přijel bez náhradnic, 
předurčily konečný výsledek. První poločas byl 
zcela v režii domácích hráček - od prvních minut 
se pustily do zdolávání branky Vítkovic a góly na 
sebe nedaly dlouho čekat: první branku konečně 
po pěkné individuální akci vsítila Tereza Vybíralo-
vá, která se tak konečně zapsala do listiny střelkyň 
Holešova. Holešovský celek hrozil především po 
levé straně, kde vynikající spolupráce dvojice 
Stolářová - Bakalíková představovala největší 
hrozbu pro svatyni hostí. Bohužel zahozené šance 
ofenzivních hráček přibývaly jedna za druhou… 
Naštěstí na jejich střeleckou nemohoucnost za-
reagovala kapitánka Lucie Pechová, která ve 23. 
minutě krásnou střelou z 25 metrů zvýšila vedení 
domácích na 2:0. Útoky DFK se valily na branku 
soupeře především po obou stranách hřiště i a po 
nešťastném zranění Adély Motalové se obraz hry 
nezměnil. Záložní řada v čele s neúnavnou Han-
kou Samsonkovou a technickou Míšou Dobrosláv-
kovou sbírala míče ve středu pole a neustále hnala 
útočnice proti brance Vítkovic. Nejpěknější akci 
zápasu předvedla další dvojice záložnic ve 30. mi-
nutě zápasu: Dobroslávková se uvolnila ve středu 
hřiště a vyslala do sóla Dominiku Stolářovou, která 
utekla všem obránkyním a chladnokrevně po zemi 
skórovala. Poslední branku prvního poločasu 

Fotbalistky DFK vstoupily úspěšně do nové sezóny 

přidala opět Vybíralová po nahrávce Kateřiny 
Bakalíkové. Ve druhé půli se zcela změnilo dění 
na hřišti - Holešov nepochopitelně opustil svou 
hru, útočnice se přestaly pohybovat a po střídání 
unavené Míši Dobroslávkové a nepochopitelném 
výpadku téměř celé ofenzivy se hrál nepřesný 
fotbal pouze ve středu hřiště; přitom hostující 
celek dohrával po zraněních s 9 ! hráčkami, čehož 
domácí ženy vůbec nevyužily.
Sestava: Kršňáková, Motalová, Pechová, Jablun-
ková, Ďurišová, Bretaňská, Samsonková, Dobro-
slávková, Stolářová, Vybíralová, Bakalíková.
Branky: 3 Vybíralová, po 1 Pechová a Stolářová
Střídaly: Háblová, Pagáčová, Mlčáková D.
Nejlepší hráčka: Tereza Vybíralová

DFK Holešov - TJ Prusinovice: 5:2 (3:1)
Velmi pěkné bojovné utkání svedly oba celky 

první zářijový pátek, dohrával se totiž zápas se 
srpnovým termínem, který byl přeložen. Celek 
DFK již s brankářkou Zavadilovou opět dirigo-
vala Míša Dobroslávková, v záložní řadě hráli 
velmi dobře Miroslav Tkadlec a Alena Koukalová. 
Premiérovou branku vsítila 9letá Veronika Zalabá-
ková, která zároveň otevřela skóre celého utkání. 
Hosté dokázali dvakrát snížit a ukázali, že budou 
v soutěži úspěšným celkem. 
Sestava: Zavadilová, Dobroslávková, Tkadlec, 
Koukalová, Kopečná, Kuchařová V., Zalabáková, 
Kuchařová A.

Holešovští házenkáři zahájili 
sezónu 2008 - 2009 utkáním Čes-
kého poháru v Uherském Hradišti 
a po zásluze zvítězili  32:26,  v polo-
čase vedli 17:9. Utkání bylo dobrým 
tréninkem, i když se pro pracovní za-
neprázdnění nemohl sejít celý kádr, 
chyběli Kasaj, Koplík, Procházka, 
Capil a Konůpka. K utkání  pod ve-
dením trenéra Votavy a nového ve-
doucího družstva Romana Pavlase  
nastoupil Holešov v této sestavě: 
v brance Luňák, v poli pak Růžička 
střelec 4 branek, Murín  4, Bábek  6, 

Zahájení házenkářské sezóny  
2008 - 2009

Galus  4, Gahura Petr  3, Šneidr  3, 
Gahura Martin 1 a Zetík 7 branek. 
Druhé kolo Českého poháru se hraje 
28. října  2008 a budeme hrát v Zubří 
s družstvem Lesana Zubří.

Současně zveme příznivce 
házené na první mistrovské utkání 
II. ligy Severomoravské skupiny,  
které se na domácí půdě bude hrát 
21. září  2008 v 10.30 hod. v hale ve 
Smetanových sadech s družstvem 
Sokola Velká Bystřice. Předtím 
v 1. kole hrajeme v Šumperku 
a ve druhém kole v Polance.

Střídali: Vrubelová, Natálka a Terezka Pospíši-
líkovy, Trhlík, Podolová
Branky: V. Kuchařová 2, po 1 Zalabáková, Dob-
roslávková, Koukalová
Nejlepší hráčka: Alena Koukalová

Ludslavice - DFK Holešov: 2:9 (1:2)
První poločas se hrál vyrovnaný zápas - do-

mácí houževnatě bránili a neuspořádaná hra hostí 
jim umožňovala držet s nimi krok. Skóre otevřela 
svou první brankou Míša Vrubelová, která krásně 
přehodila domácího brankáře. O minutu později 
skórovala Alena Koukalová, ale pak děvčata 
přestala kombinovat a Ludslavice jim byly vyrov-
naným soupeřem. Po přestávce zlepšil Holešov 
pohyb a kombinaci a pohlednými akcemi - zejmé-
na po ose Míša Dobroslávková - Miroslav Tkadlec 
- dovedl utkání do vítězného konce; domácí snížili 
pěknou střelou na 2:9. V brance opět zaskočila 
Vendula Kuchařová a přes drobné chyby podala 
výborný výkon; rozehrávka patřila pouze DFK 
v podání Míši Dobroslávkové a v útoku se snažili 
všichni o úspěšnou koncovku.
Sestava: V. Kuchařová, Dobroslávková, Tkadlec, 
Kopečná, Koukalová, Kuchařová A., Vrubelová, 
Zalabáková. 
Branky: 4 Dobroslávková, 2 Koukalová, po 
1 Tkadlec, Vrubelová, Zalabáková. Nejlepší hrá-
či: Míša Dobroslávková a Miroslav Tkadlec

Mgr. Svatava Ságnerová

Mistrovské  utkání 2. kola se-
zóny 2008-2009 II. ligy - Severo-
moravská skupina sehrál Holešov  
na půdě velmi dobrého soupeře, a to 
DTJ Polanka nad Odrou. Ani v tom-
to utkání Holešov nezvítězil, i když 
v utkání v 1. poločase vedl ve 24. 
minutě 16:13, ale do konce poločasu 
vedení ztratil a poločas prohrál 17:19. 
Konečný výsledek utkání byl 30:34.

Oproti minulému utkání se ten-
tokrát dařilo našim spojkám, které 
daly 16 branek, Zetík a Šnaidr a také 
křídla Capil a Galus s 9 brankami. 
Dobře zahrál Růžička. Překvapivě 

se nedařilo brankáři Luňákovi, ze-
jména proti střelám z 10 - 11 metrů. 
Výsledek utkání ovlivnila také sku-
tečnost, že Holešov nebyl kompletní 
a chyběli zejména Procházka, dále 
Koplík, Kasaj a Konůpka.

Sestava a branky: Luňák, 
v poli Růžička 1, Murín, Bábek 3, 
Gahura 1, Pavlas, Capil 5, Galus 4, 
Zetík a Šnaidr po 8 brankách.

První domácí mistrov-
ské utkání sehraje TJ Holešov 
v 10.30 hodin ve sportovní hale 
Smetanovy sady v neděli 21. září 
2008. Přijďte povzbudit!
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V posledním 10. kole nohejbalisté SKP jedou do Vsetína a v tabul-
ce již nemůžou být předstiženi. Vybojovali si tak účast v kvalifikaci 
o druhou ligu. Proti Otrokovicím bodovali: Tkadlec 3 body, Mrázek M. 
2b, Tiefeubacher 2b, Tuček 3b, Mocko 1b, Ploch 1b a Daněk nebodoval. 
Nohejbal 9. kolo 30. 8. 2008-09-11.
• TJ Sokol Zlín-Prštné - NK Val. Meziříčí - 5:5
• SKP Holešov 
- NNK Otrokovice - 5:5
• KSK Vlčnov - NK Klimax Vsetín „B“ - 10:0 kontumačně

Tabulka po 9. kole: 

1. SKP Holešov 15 bodů

2. NK Otrokovice 11 bodů

3. KSK Vlčnov  10 bodů

4. NK Climatex Vsetín „B“ 8 bodů

5. TJ Sokol Zlín-Prštné  6 bodů

6. NK Valašské Meziříčí  3 body

Nohejbalisté vyhráli soutěž

Léto s mičudou 

Sokol Kateřinice - SFK ELKO Holešov
 0        (0:1)        1

Do Semetína, na jehož hřišti hrají Kateři-
nice, odjížděli hráči Holešova s velkou snahou 
odčinit porážku z domácího hřiště. V obranných 
řadách začali pozornou hrou, domácí do ničeho 
nepouštěli a vyčkávali na šanci ke vstřelení 
branky. První možnost se naskytla ve 24. mi-
nutě. Roubalík zachytil míč na lajně, jeho únik 
a sólo na branku však skončily nepovedenou 
střelou vedle. Ve 39. minutě poslal přihrávku 
mezi beky Olša na Roubalíka a ten se 
tentokrát nemýlil - 0:1. Nakonec se uká-
zalo, že tento gól byl jediný a vítězný. Ve 
43. minutě musel střelec branky po sráž-
ce s brankářem odejít a ve 46. minutě jej 
vystřídal T. Čižmár. Ten také mohl v 64. 
minutě zvýšit vedení hostí, ale s jeho 
pohotovou střelou si domácí brankář po-
radil. Stínem jinak slušného utkání bylo 
zranění Olši, který v 74. minutě skončil 
na nosítkách. V závěru se domácí snažili 
alespoň o srovnání stavu, to jim však po-
zorní hosté nedovolili. Utkání řídil dobře 
rozhodčí Březáček z Brumova.   
Sestava Holešova: Krejčí - Charuza, 
Odstrčilík, Bačík, Belza - Barták, Bejt-
kovský, Münster, Roubalík (46. Čižmár), 
Marek, Olša (74. Slováček). Trenér: 
Martin Malík.   

1. Valašský FC - SFK ELKO Holešov
 0        (0:0)        3

Oproti vítěznému utkání v Kateřinicích mu-
sel trenér Malík opět měnit sestavu, když pro 
zranění nemohl po Hlobilovi nastoupit ani Olša 
a Roubalík, navíc měl Bačík dovolenou. 

Začátek zápasu opět poznamenal pokuto-

Fotografie z přípravného utkání holešovských fotbalistů. 

Fotbalisté si v novém ročníku počínají úspěšně
vý kop. Ten přišel v 17. minutě, ale domácí hráč 
překopl branku. Mužstvo Rožnova nastupuje 
většinou s mladými hráči a soutěž začíná být 
nad jejich síly. Holešov začal domácí zatláčet 
až ve druhé půli, kdy domácím začaly dochá-
zet síly.  V 55. minutě se uvolnil Marek a jeho 
přihrávka do ulice mířila k Čižmárovi, který po 
několika nezdařených zakončeních uklidil míč 
do branky - 0:1. V 55. minutě unikl po křídle 
Belza, jeho hezká přihrávka našla Bartáka a ten 
zvýšil na 2:0. V 84. minutě nepohrdl přihrávkou 

od Čižmára Bejtkovský a chytře do protipohybu 
brankáře zvýšil k tyči na 0:3. Do konce utkání se 
naskytlo ještě několik gólových šancí. Největší 
z nich měl v 89. minutě Slováček, ale jeho 
přesný lob ještě stačil brankář domácích vytáh-
nout na roh. Utkání řídil s přehledem rozhodčí 
Březáček z Brumova. 

Sestava Holešova: Krejčí - Vávra, Odstrčilík, 
Šimík, Charuza - Belza, Münster, Barták (89. 
Ohlídal), Bejtkovský - Marek (81. Slováček), 
Čižmár T. Trenér: Martin Malík.    

SFK ELKO Holešov - TJ Vigantice
 1        (1:1)        1

Po dvou vítězstvích na hřištích soupeřů 
nastoupili domácí s tím, že přijdou další body. 
Soupeř je však zaskočil a již ve 4. minutě se ra-
dovali z pokutového kopu, který ale nedokázali 

proměnit. Domácí obrana pokračovala 
v chybách, a tak se v 8. minutě lehce 
dostal k míči R. Vokáč a vstřelil vedoucí 
branku hostí - 0:1. Poté přišla 16. minuta 
a další varování - míč skončil na břevně 
Krejčího branky. V 18. minutě se po střele 
Bačíka odražený míč dostal k Odstrčilíko-
vi a ten k tyči vyrovnal na 1:1. Ve druhé 
půli se hra odehrávala ve středu hřiště 
a obě mužstva si vytvořila po dvou dob-
rých šancích. Závěr nervózního utkání 
mohli domácí rozhodnout v nastavení, 
ale to, co přišlo, se jen tak nevidí. První 
střelu do růžku vyrazil obránce hlavou, 
druhou střelu k opačné tyči vyrazil bran-
kář a další rána se od břevna odrazila 
k Roubalíkovi, ale ani ten hlavou netrefil 
síť. Hráči obou mužstev dostali po třech 
žlutých kartách. Utkání řídil před 200 
diváky rozhodčí Bartoň ze Zlína.

Sestava: Krejčí - Belza (62. Vávra), Odstrčilík, 
Bačík, Charuza - Barták, Bejtkovský, Münster, 
Marek - Slováček, (75. Roubalík), Čižmár (87. 
Ohlídal). Trenér: Martin Malík. 

    
(hr)

SFK ELKO HOLEŠOV - FC KO-
RYNA KORYČANY   
 11   (6:1)   2

Už ve 2. minutě utkání domácí 
inkasovali, ale vzápětí dvěma branka-
mi Davida Kováče otočili vývoj utkání 
a spustili svůj obvyklý brankostroj, 
který se zastavil na čísle 11.

Branky tentokrát stříleli: Lukáš 
Michálek (4); David Kováč (3); Ja-
kub Zahnaš (2); David Mlčák a Ma-
rek Půček.

FC Strání - SFK ELKO Holešov  
 0   (0:3)   10 

Ve Strání, příhraniční obci 
na úpatí Bílých Karpat, se odehrálo 
další mistrovské utkání krajské sou-
těže mladších žáků.

Po úvodních dvou kolech, kdy 
holešovské naděje deklasovaly 
stejně staré chlapce z Nedakonic 
na jejich hřišti 11:0 a o týden později 

Mladší žáci SFK Holešov suverénně vedou krajskou tabulku 
v domácím utkání porazily Hulín 7:1, 
se nezalekly ani dalšího soupeře ze 
Strání a opět vyhrály dvouciferným 
rozdílem 10:0.

Už ve 2. minutě utkání musel 
po faulu opustit na pár minut hřiště 
veliký talent holešovkého fotbalu Ja-
kub Zahnaš. Kluci se ovšem nene-
chali zastrašit a prakticky z dalšího 
útoku vstřelili svůj první gól Lukášem 
Michálkem.

Po návratu Kuby Zahnaše 
na hřiště nastala v podstatě exhi-
bice holešovských mladíků, kteří 
svého soupeře nepustili do výraz-
nější šance a naopak stříleli jeden 
gól za druhým. O góly se tentokrát 
podělili: Jakub Zahnaš (5); Lukáš 
Michálek (2); Tomáš Beránek; Jakub 
Rafaja a Marek Půček.

Sestava Holešova: Marcin 
Patrik; Matuška Daniel; Winter 
Martin; Mlčák David; Javora Patrik; 

Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš 
Jakub; Beránek Tomáš; Michálek 
Lukáš; Kováč David; Šuba Bene-
dikt; Půček Marek; Kašpárek David; 
Tsuperyak Vitalij

Trenér: Ladislav Linda
Po třetím kole vedou mladší 

žáci SFK ELKO Holešov tabulku 
s impozantním skóre 28:1 a s plným 
bodovým ziskem. 

Střelci branek po 3 kolech: Ja-
kub Zahnaš (11); David Kováč (5); 
Lukáš Michálek (5); Jan Zapletal 
(2); David Mlčák; Tomáš Beránek; 
Jakub Rafaja; Marek Půček a Viktor 
Barreto. 

Další informace najdete 
na stránkách klubu: www.sfkelko-
holesov.wz.cz

(pk)

SVČ Všetuly pořádalo pro mladé fotbalisty SFK Elko Holešov táborové sou-
středění v Beskydech. Tito mladí fotbalisté pod vedením trenéra Ladislava Lindy 
celých pět dní velmi tvrdě a zodpovědně trénovali a svoji fyzičku a natrénovanost 
zúročili  v přátelských utkáních. Kluci se účastnili i táborového života a  zapojili se 
do her a soutěží, které byly pro ně připraveny. Závěr soustředění patřil  hodnocení 
a odměňování - hodnotil se pořádek na pokoji, luštění textu v morseovce, běh 
i odvaha. Poděkování patří skvělému trenéru panu Lindovi a Martinovi s Filipem, 
a sponzorům - ČČK Kroměříž, Nestlé a Davo Musli.

Pracovníci SVČ Všetuly
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Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk: 
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né 
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552); 
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz; 
http:www.holesov.cz. 

Tradiční dvacítka pisatelů a luštitelů našich hádanek poslala své 
odpovědi do soutěží z čísla 15/2008. Na fotografii jste správně poznali 
vchod do zámečku v Přílepích, ale přišlo i několik špatných odpovědí. 
„Na obrázku je vchod do porodnice, dnes už nevyužité, v Přílepích,“ napsala 
Jana Láníková z Lukovečka, která se stává výherkyní pizzy v Restauraci 
Kanada. Druhou výherkyní se stává Barbora Maťová z Holešova, která si 
zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět Tomáši Dvořákovi z Holešova a Zdeňce Hricové ze Žop. Poznáte, 
kterou obec představuje dnešní letecký snímek...? 

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)

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Žít a nechat žít.

Ke které knize se rád vracíte?
Je jich více, ale tou nejoblíbenější jsou Klíče 
království od A. J. Cronina.

Váš oblíbený umělec?
Antonín Dvořák, Giuseppe Verdi, Ludwig van Beethoven.

Jaký sport vás oslovuje?
Lyžování, plavání, cyklistika.

Co máte rád na talíři?
V podstatě vše, co je dobré, ale nemusím rajčata a špenát.

Kde si rád posedíte?
S přáteli u krbu nebo v létě na zahradě.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Nechtěl bych být na pustém ostrově. 

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Nevím, zda jsem zažil pocit absolutního štěstí, spíše radost z toho, 
když se povede realizovat nějaký úkol či projekt.

Z čeho máte největší obavu?
Z postupného opouštění zásad, na kterých je postavena západní 
civilizace. 

Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi ta současná.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Samozřejmě náš, ale moc pěkně je třeba i v jižních Čechách. 

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Jako kluk jsem chtěl být „mašinfírou“, ale to už mě přešlo.

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Jednou určitě ano, ale dá to ještě fušku. 

Vojtěch Jurčík,
statutární náměstek 
hejtmana Zlínského kraje

Holešov - Na veøejnost již pronikly informace o zámìru mìsta 
Holešova otevøít prostory zámku již pro pøíští plesovou zezonu. Po roz-
hodnutí rady mìsta se plánuje, že kulturní dìní zahájí v novì opravených 
a rekonstruovaných prostorách - velký sál a pøilehlé malé sály (po WC), 
pøípadnì sala terrena - koncert zlínské filharmonie 31. ledna 2009. 

Následovat bude ples mìsta a dále zøejmì ples gymnázia 
a pøedbìžnì se poèítá ještì s tøemi plesy (divadelníci, rybáøi, Castel-
lum), další termíny jsou volné (pøedevším v mìsíci bøeznu). Zastupitelé 
mìsta se dohodli, že v uvedené nadcházející sezonì neprobìhnou 
v zámku plesy politických stran. Tím je dán prostor pro akce a prezentaci 
pøedevším spolkù. Poøadatelé si ale musejí uvìdomit, že v prostorách 
zámku není zatím v provozu restaurace a vchod do budovy bude zøízen 
ze zadu pøes zahradu (po døevìném „chodníèku“).

Zájemci o poøádání 
plesù a podobných 
spoleèenských setká-
ní v prostorách zámku 
se mohou informovat 
a popø. si zajistit termín 
v budovì Mìstského 
úøadu Holešov u R. Sei-
ferta, tel.: 573 521 202, 
724 030 893, nebo 
na odboru školství a kul-
tury, tel.: 573 521 600 
(610), e-mail: novin@
holesov.cz. 

R. Seifert

Plesová sezona roku 2008 - 2009 
již na holešovském zámku

Ilustrační foto.


