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Sala terrena v holešovském zámku září jako nová

Představitelé města Holešova i Zlínského kraje během
znovuotevření sala terreny.
Holešov (rr) - Slavnostního otevření se
dočkala minulou neděli dopoledne sala terrena
v zámku. Stalo se tak za účasti zástupců města
Holešova i Zlínského kraje. Všichni přítomní
mohli obdivovat nádherné interiéry, které prošly
potřebnými úpravami. Po hudebním příspěvku se
představili a vystoupili hosté a zástupci města:
starosta Zdeněk Janalík, místostarostové Josef
Bartošek a Rudolf Seifert, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, zastupitel Zlínského kraje Tomáš
Šimčík, poslanci Josef Smýkal a Pavel Svoboda.
„Jsem rád, že jste se v tak hojném počtu dostavili
k slavnostnímu otevření sala terreny. Je to první
úspěšná etapa rekonstrukce holešovského zámku a budiž nám všem motivací do další práce,“

Interiér sala terreny představuje první dokončenou etapu
rekonstrukce zámku.

řekl starosta Zdeněk Janalík, na což navázal
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš: „Těší nás,
že se nově zrekonstruovaná sala terrena otevírá
právě dnes, 28. září, ve svátek sv. Václava. Svatý
Václav nám připomíná bohatou historii českého
národa, rovněž město Holešov má za sebou
bohatou a pestrou minulost, ale co je důležité,
všichni máme na srdci i jeho budoucnost. Proto
by bylo dobré, abychom všechny výzvy spojené
s rekonstrukcí zámku úspěšně zvládli a měli
k tomu všemu hodně sil.“ Holešovský starosta
pak poděkoval všem, kteří se na opravě zámku
podílejí, a vyzval všechny přítomné k slavnostnímu přípitku slovy: „V podstatě už odpočítáváme
poslední měsíce, týdny a dny k 31. lednu 2009,
kdy budou nově otevřené kulturní a společenské prostory zámku
patřit veřejnosti. K této
slavnostní příležitosti
se uskuteční koncert
zlínské filharmonie“.

Občanům vadí krádeže

Co vy na to,
pane starosto?
V holešovských supermarketech se v poslední době množí drobné
krádeže. Děje se tak především v nákupním středisku Plus a pachatelé se
nejčastěji rekrutují z řad
žen romského původu.
O tomto problému se dokonce hovořilo i na posledním jednání holešovského
zastupitelstva. Co vy na to, pane starosto?
„V poslední době jsem dostal spoustu rozhořčených dopisů, které na tento nešvar poukazují.
Pokračování na str. 3

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu
• trojnásobná destilace zaručuje
vysokou kvalitu

BLUESOVÝ PODZIMEK. Devátý ročník festivalu dopadl nad
očekávání: dobrá muzika i nálada byly hlavním festivalovým rysem. Na
snímku Fernando Noronh. Více na str. 19.

• příjem objednávek 602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov
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Podzimní etapa speciální ochranné deratizace města Holešova
Město Holešov v souladu s ustanovením
dílu 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zajistí prostřednictvím speciální firmy s odbornou způsobilostí
MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 3xD,
Olomouc v období od 15. října do 15. listopadu
2008 speciální ochrannou deratizaci na veřejném prostranství a v nebytových objektech
města Holešova.
Firma použije k deratizaci nové, moderní
preparáty RATIMOR a DERATION s účinnými
antikoagulačními látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí. Nízká koncentrace
účinné látky, její selektivní účinek na hlodavce
a odborné kladení nástrah omezují možnost
otravy lidí a domácích zvířat. Tyto prostředky

obsahují speciální hořkou látku, kterou hlodavci
nevnímají, ale odrazuje necílové organismy,
včetně dětí. Přesto z preventivních důvodů
doporučujeme občanům zvýšenou opatrnost.
Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedovaté,
mohou však poškodit zdraví. Preparáty jsou používány ve formě barevných granulí nebo zrna.
Barevnost by mohla lákat především malé děti,
nenechávejte je v průběhu deratizační akce
bez dozoru. Obracíme se rovněž na chovatele
psů a koček, aby zabránili zvířatům v přístupu
k nástraze i k uhynulým hlodavcům. V případě
podezření, že přes veškerá opatření vaše zvíře
pozřelo návnadu, navštivte s ním neprodleně
veterinárního lékaře.
Boj proti přenašečům infekčních onemoc-

nění škodlivými hlodavci může být účinný, jen
pokud je deratizační opatření prováděno pravidelně a důsledně. Z tohoto důvodu žádáme
všechny občany, organizace a podnikatele na
území města Holešova o maximální spolupráci
a provedení deratizace ve stejném termínu.
Kromě vlastního deratizačního zásahu je
nezbytné provést na svých nemovitostech účinná opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců
a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů
a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby
neskýtaly pro hlodavce úkryt a zdroj potravy.
Nezapomeňte ani na neobydlené nebo trvale
neužívané objekty.
Ing. Markéta Šubová
vedoucí odboru životního prostředí

AXA Penzijní fond

Jednání zastupitelstva

Město chce
pronajmout hřbitov

• zajišťuji péči o smlouvy,
poradenství
• snížení daň. základu
až o 12000 Kč
• státní příspěvek
1800 Kč ročně
• sjednávání nových smluv
• zdarma pojištění právní
ochrany.
Volejte: 603 961 148, 573 397 108
Ing. František Nevřala
pojišťovací poradce
reg. ČNB č. 039700PPZ

Holešov (frs) - Další jednání holešovského
zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 22. září
v zasedací místnosti Městského úřadu v Holešově. Drtivou část programu jednání tvořily
majetkové body. Zastupitelé se tak zabývali
hlavně projednáváním záměrů prodeje městských pozemků, směnami, případně nabytím
jiných pozemků do majetku města.
V souvislosti s výročím 650 let od první
písemné zmínky o Všetulích se rovněž zabývali
návrhem na ocenění významných občanů této
městské části.
Zastupitelé kromě jiného vyslechli zprávu
představitele společnosti Industry Servis ZK,
která buduje strategickou průmyslovou zónu,
o aktuálním stavu výstavby, projednali některé
změny územního plánu města a také změnu
rozpočtu města. Podrobný zápis z jednání zastupitelstva přineseme v příštím čísle.

Holešov (frs) - Výběrové řízení na pronájem obřadní síně a městského hřbitova vypsala
v minulých týdnech Rada města Holešova. Stav
těchto zařízení je ve špatném stavu a jejich
oprava si vyžádá značné finanční prostředky,
které však město nemá. Proto se rozhodlo najít
firmu, které hřbitov a obřadní síň pronajme.
Vybraný uchazeč má pak tyto opravy zaplatit.
„Zájemce, kteří se už dříve o pronájem hřbitova zajímali, jsme předběžně obeslali s našimi
podmínkami a oni s nimi souhlasili. Na základě
toho jsme proto vypsali výběrové řízení,“ sdělil
starosta Zdeněk Janalík.
Vybraný nájemce by měl podle požadavků
města zabezpečit několik zásadních kroků.
Mezi nimi ostrahu hřbitova, opravu hřbitovní
zdi a obřadní síně či vybudování rozptylové
loučky.

V Lechoticích cvičně likvidovali ptačí chřipku
Lechotice (red) - Do drůbežárny v Lechoticích se minulý týden
ve čtvrtek dopoledne nedostal nikdo nepovolaný, hasiči tu likvidovali asi 200 kusů drůbeže. Mluvčí
krajských hasičů Ivo Mitáček uvedl,
že šlo o taktické cvičení při výskytu
ptačí chřipky, které se ve Zlínském
kraji konalo vůbec poprvé.
Během simulovaného výcviku bylo v objektu drůbežárny
asi 29 zasahujících lidí, tři z nich
byli přímo zaměstnanci podniku
a zbytek tvořili hasiči, pracovníci
krajské hygienické správy a krajské veterinární správy. Na cvičení
se podíleli i pracovníci Městského
úřadu v Holešově. Na pokyn starosty byl svolán krizový štáb města a štábně se simulovalo řešení
úkolů, které město jako pověřená
obec druhého stupně musí splnit. Mimo jiné je to tvorba soupisů
veškeré drůbeže, kterou chovají
drobnochovatelé - domácnosti.
Pro potřeby cvičení byla pro tuto
činnost vybrána obec Bořenovice,
a to pro svou „strategickou“ polohu.
Nalézá se v ochranném pásmu jak
farmy Holešov, tak farmy v Prusinovicích. Na tvorbě soupisů se spolu se zástupcem obce Bořenovice
podílel tajemník krizového štábu,
který o výsledku cvičení informoval mluvčího HZS. Na cvičení se
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podíleli i hasiči z Jihomoravského
kraje, kteří přijeli s dekontaminační
stanicí pro vozidla a stanicí pro
osoby. Tyto byly plně rozvinuty
a připraveny na skutečnou dekontaminaci, cvičně jimi projela vozidla
HZS a prošli hasiči.
Cvičení bylo zorganizováno
hned z několika důvodů. Jednak
si Integrovaný záchranný systém
mohl vyzkoušet zvládnutí a organizaci zásahu při výskytu ptačí
chřipky a jednak krajská veterinární správa prováděla nový pokus
utracení,“ konstatoval Mitáček. Při
nutnosti vyhubit celý chov se doposud používal oxid uhličitý, což
ale v praxi kladlo vysoké nároky
na organizaci i likvidaci chovů.
Proto se veterináři rozhodli vyzkoušet metodu utracení pomocí
oxidu uhelnatého, kterou nelze
nasimulovat. Na rozdíl od původní
metody je možné vypustit oxid
uhelnatý přímo do haly s ptáky.
Pokus byl schválený a drůbež už
před zásahem byla určena k likvidaci.
„Hasiči pracovali v ochranných oblecích a s respiračními
rouškami. Po zásahu pak museli
podstoupit dekontaminaci,“ poznamenal Mitáček s tím, že cvičení bylo
pro všechny účastníky nesmírně
cenné. Veterináři považují pokus

s plynem za úspěšný a v případě
nutnosti použijí novou metodu likvidace chovu i v praxi. Hasiči a další
složky Integrovaného záchranného

systému si zase mohli naživo vyzkoušet práci s živými ptáky, a na
případnou epidemii ptačí chřipky se
tak důkladně připravit.

Cvičný zásah proti ptačí chřipce v Lechoticích.

Koupím
garáž na
Novosadech.
Tel.:
736 760 712.

Pronajmu garáž
v centru Holešova
(Sušilova ulice č.p. 336).

Tel. 773 902 777,
773 027 078.
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Starosta ocenil své kolegy z menších obcí
Ludslavice (frs) - Obdiv a poděkování vyslovil
na nedávném zasedání holešovského mikroregionu
starosta Holešova všem svým kolegům z okolních
obcí, kteří v průběhu letošního roku uspořádali řadu
oslav týkajících se nejrůznějších výročí.
„Na základě vašeho pozvání jsme se společně
se svými kolegy zúčastnili prakticky všech oslav,
které jste letos pořádali. Je obdivuhodné, jak dokážete tyto akce připravit a jak krásná atmosféra
se v průběhu těchto oslav vytvoří a jak krásně
se u vás vždycky cítíme. Byli jste pro nás velkou
inspirací,“ sdělil starosta Holešova Zdeněk Janalík
svým kolegům. V této souvislosti uvedl, že po jejich
vzoru i v Holešově uvažují o tom, že by požádali Poslaneckou sněmovnu o schválení vlastního znaku

i praporu. „Chtěli bychom tak učinit v příštím roce,
kdy si budeme připomínat 875 let od první zmínky
o Holešově,“ dodal starosta. Zároveň pozval své
kolegy na akce, které se v nejbližší době v Holešově
uskuteční. Konkrétně na oslavy do Všetul, které
proběhne 4. a 5. října, na koncert zlínské filharmonie
plánovaný na 11. října v kostele Nanebveztí Panny
Marie u příležitosti 90. výročí založení Československa a také na koncert 31. ledna 2009, kterým
bude slavnostně otevřen velký sál a další prostory
holešovského zámku.
V letošním roce se nejrůznější oslavy konaly
v celé řadě obcí mikroregionu. Vedle Bořenovic
například v Prusinovicích, Rymicích, Martinicích,
Ludslavicích i jinde.

Město nabízí dřevní hmotu
Městský úřad Holešov, Odbor životního
prostředí jako správce dřevin na pozemcích
ve vlastnictví města Holešova nabízí občanům,
kteří mají zájem o palivové dřevo, možnost likvidace suchých stromů.
Vyzýváme tímto občany, kteří mají zájem
o dřevní hmotu, aby se přihlásili na Odboru

životního prostředí MěÚ Holešov v Tovární ulici
u Ing. Pšejové. Upřednostněni budou ti zájemci,
kteří budou schopni zajistit pokácení a úklid veškeré dřevní hmoty na svůj vlastní náklad.
Ing. Pavla Pšejová
odbor životního prostředí

Kam se stavebním odpadem?
Podle obecně závazné vyhlášky města
Holešova o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem nelze stavební suť ukládat do sběrných
nádob na směsný komunální odpad (popelnice,
kontejnery) ani odevzdávat ve sběrném dvoře
v Tučapské ulici. Stavebník si zajistí nakládání
s tímto odpadem na své náklady. Nejbližším

zařízením, kam lze odložit beton, cihly, tašky
a keramické výrobky, zeminu a stavební materiály na bázi sádry, je firma Zlínské cihelny
s.r.o., provozovna Žopy. Pokud stavebník nemá
možnost si zajistit odvoz, lze si u Technických
služeb Holešov, s.r.o. objednat kontejner.
Ing. Brezanská, odbor životního prostředí

Občanům vadí krádeže

Co vy na to,
pane starosto?
Pokračování ze str.1
Osobně mě to trápí i z toho důvodu, že město
nemá příliš možností, jak proti těmto pachatelům
zasáhnout, a to ani prostřednictvím městské
policie, neboť zákon nám k tomu nedává žádnou
pravomoc. V případě strážníků je tady kromě jiného jeden praktický problém. Přistiženy při krádeži
byly skutečně především ženy z řad „úzké skupiny
holešovských obyvatel“ a možnosti strážníků při
jejich prohledávání jsou pochopitelně omezené.
V tomto a samozřejmě i dalších ohledech má
státní policie možnosti mnohem širší. Proto jsem
na téma krádeží v supermarketech hovořil s velitelem Obvodního oddělení Policie ČR v Holešově
a ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR v Kroměříži a požádal jsem je, aby podnikli v této věci
kroky, které by měly tuto záležitost řešit. Důležité
je ovšem také připomenout, že supermarkety
jsou soukromé firmy, které by si ostrahu ve svých
prostorách měly zajistit především samy.“
(frs)

Změna adresy
provozovny!
Od 1. 10. je Kadeřnictví Lenka
přestěhováno do prostor na nám.
Dr. E. Beneše 3,
do dvora cukrárny Vendula
(u kostela, velká vrata).
Provozní doba Po až Pá od 8.00
dle objednávek. Tel: 736 533 311.
Na vaši návštěvu se těší Lenka Tobolíková
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Oprava střechy na hospodářské budově zámku byla dokončena
Jak si zajisté spousta občanů i turistů
našeho města všimla, hospodářská budova
přiléhající k holešovskému zámku získala novou
kvalitní a historicky přesnou střechu. Střeše
vévodí důstojné komíny, jejichž projekce a realizace byly přesně sladěny s budoucími komíny
na zámku.
Původně byl tento objekt postaven přibližně na přelomu 18. a 19. století. Z této doby
byly zachovány plné vazby krovu, některé pozednice a většina vazných trámů, o čemž svědčil způsob a kvalita řemeslného opracování.
Do dnešní doby byl krov již několikrát opravován
a byla měněna také krytina.

Ke konzultaci při opravách nebyli přizváni
pouze kroměřížští památkáři, kteří dohlížejí
na opravy našeho zámku z hlediska památkové péče, ale také znalec v oboru ochrany
a konzervace dřeva zabudovaného ve stavbách
Ing. Petr Starosta ze Zlína. Prohlídkou bylo zjištěno, že většina krokví a pozednic je ve značně
špatném stavu. Další konstrukční prvky byly již
v minulosti opravovány, ale přesto byly poškozeny dřevokazným hmyzem a trouchnivěním.
Doporučení památkářů vzhledem k tomu, že
budova je v zájmu památkové ochrany, bylo
vyměnit pozednice a dolní vazné trámy i opravit
ostatní prvky vazeb.

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronájmu částí městského
pozemku á 21 m2 p.č. 1147/8 (zastavěná plocha a nádvoří) ve dvorním traktu objektu č.p. 465 na ul. Novosady v Holešově za účelem
stání motorových vozidel.
Minimální nabídka 200 Kč/místo/měsíc na 1 rok s přednostním
právem prodloužení.
Písemná nabídka v zalepené obálce označené heslem „1147/8“ musí
obsahovat: řádné označení zájemce, nabízenou cenu.
Záměr pronájmu městského pozemku byl zveřejněn na úřední desce
v termínu od 15. září 2008 do 30. září 2008.
Nabídku adresovanou Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov lze předkládat poštou, na podatelnu MěÚ Holešov nebo
přímo na odbor správy nemovitostí.
Došlé nabídky budou projednány na nejbližší schůzi rady města.
Bližší informace o pronájmu pozemku poskytne Odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel.: 573 521 404, paní Kolářová, příp. pan Juřena.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Firmy Bránecký a Juřík, které byly vybrány
pro opravu hospodářské budovy zámku, provedly zadané práce městem Holešov, MKS i památkáři a předaly dílo bez vad a v neporušeném
stavu 28. 7. 2008 se zárukou osmnácti měsíců.
Na financování rekonstrukce se podílelo město
Holešov, MKS Holešov i Zlínský kraj.
První fáze obnovy byla tedy dokončena. Ale
další práce při realizaci záměru využití hospodářské budovy nás ještě čekají. Jak již informovaly
předcházející články v Holešovsku, dojde k dalším
stavebním úpravám vnitřních dispozic a zřízení
WC v hospodářské budově zámku Holešov.
Pavel Chmelík

Lions Club Holešov Cecilie
rozjíždí své aktivity
V prvním týdnu měsíce září
uskutečnily svou další schůzku
členky holešovského Lions Clubu
Cecilie. Na tomto setkání byla zvolena prezidentkou klubu JUDr. Jarmila Pokorná, byly zvoleny další
funkcionářky klubu a byly schváleny
klubové stanovy. Ty mimo jiné uvádějí, že klub je zaměřen i na pomoc a podporu fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci. Proto
byl členkami Lions Clubu Cecilie
schválen návrh na zřízení Občanské poradny pro osoby, které se
ocitnou v nepříznivé životní či sociální situaci a budou potřebovat
odbornou pomoc či radu. Tato instituce začne realizovat svou činnost od měsíce října 2008 a bude
sloužit občanům vždy ve středu
od 15.30 hodin do 17.30 hodin.
Odborné sociální poradenství
bude provozováno v kanceláři p. Ehrlicha v ulici Palackého
v Holešově v místě sídla České
spořitelny. Tímto sdělením zároveň
vyslovujeme veřejné poděkování
pánům Pavlovi a Radku Ehrlicho-

vým, kteří propůjčili nezištně svou
kancelář k těmto účelům.
Zmíněná Občanská poradna však představuje pouze jednu z mnoha plánovaných aktivit
našeho Lions Clubu. Pracujeme
na vydání našeho kalendáře, chceme podat pomocnou ruku starším
a nemohoucím lidem, kteří si už
např. netroufají sami absolvovat
nejrůznější společenské či kulturní
akce a naopak jim účast na tomto
dění umožnit. Se svou činností začínáme a přivítáme každý podnětný
nápad a aktivitu či návrh na případnou spolupráci v oblasti pomoci
potřebným lidem. Do konce tohoto
roku chceme také založit vlastní
webové stránky, na kterých budeme o svých aktivitách informovat
širokou veřejnost. Každý z nás
se může jednou v životě ocitnout
v pozici potřebného, nemohoucího
či nemocného člověka - proto jim
nikdy neváhejme podat pomocnou
ruku my všichni, kteří tak můžeme
učinit.
Mgr. Svatava Ságnerová

Členky Lions Clubu Holešov.
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Kraj ocenil dobrovolné pracovníky s mládeží
Region (frs) - Dobrovolné pracovníky,
kteří se ve svém volném čase věnují vytrvale
a nezištně práci s dětmi a mládeží, ocenil
v září v Komorním sále Základní umělecké
školy Zlín hejtman Libor Lukáš a další nejvyšší
představitelé kraje. Mezi těmito oceněnými
byly i dvě ženy z Holešova. Ludmila Štaudnerová z 2. Základní školy v Holešově a Milada
Květáková ze Střediska volného času TYMY
Všetuly. Návrh na ocenění Ludmily Štaudnerové podala Zlínská krajská asociace sport
pro všechny zastoupená předsedou panem
Mgr. Janem Hýžďalem, Miladu Květákovou
pak navrhla ředitelky SVČ TYMY Jarmila
Vaclachová.

Oceňování dobrovolných pracovníků věnujících se práci s dětmi a mládeží se konalo již po
páté. Kraj tímto způsobem vzdává hold lidem,
kteří dlouhodobou a kvalitní činností v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže dávají
vzor chování nejmladší generaci a přispívají
ke správnému směřování společnosti. „Všichni,
kdo věnují svůj čas a svou energii dětem, aby
v nich rozvíjeli jejich schopnosti a spolu s tím
i zdravé sebevědomí, dělají pro společnost
mimořádně záslužnou práci, které patří naše
poděkování a uznání. Tito lidé se díky svému
nadšení pro věc mnohdy stávají pro mládež
vzory, které je pozitivně formují a ovlivňují na
celý život,“ uvedl hejtman Libor Lukáš.

Milada Květáková
Již řadu let se věnuje práci s dětmi ve folklorním souboru Zrníčko. Děti
vede od útlého věku nejen ke zpěvu a tanci, ale učí je poznávat
i kulturní charakteristiky kraje - lidové tradice, kroje… S dětmi se účastní mnohých kulturních akcí a přehlídek folklorních souborů v regionu.

volte
č.16

JUDr. Jarmila Pokorná
7. na kandidátce Koalice nestraníků

Na Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje bylo letos
doručeno celkem 36 nominací, z nichž vítězné
kandidáty vybírala komise. „Výběr proběhl na
základě předem stanovených kritérií, jimiž byly
dlouhodobost, práce s dětmi a mládeží z ohrožených sociálních skupin, druh zájmového
zaměření, působení v iniciačních a poradních
orgánech či publikační činnost související s volnočasovými aktivitami.
Ocenění dobrovolní pracovníci převzali
z rukou představitelů regionu pamětní medaile
Zlínského kraje, pamětní dekrety a věcné dary.
Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.

Ludmila Štaudnerová
Od roku 2003 je předsedkyní Metodické rady Zlínské krajské asociace
sport pro všechny, především se ale věnuje dětem a mládeži jako trenérka žákyň a dorostenek ve sportovní gymnastice, a to od roku 1971.
Mezi její aktivity patří i činnost rozhodčí v gymnastických soutěžích.

Proč podporuji kandidaturu
Tomáše Zatloukala
Poznala jsem ho v roce 2004, kdy byl zvolen poslancem Evropského
parlamentu.
Byla jsem přítomna při jeho setkáních se zástupci územních samospráv, zúčastňovala jsem se přednášek, které pořádal s bývalým eurokomisařem Pavlem Teličkou. Vstřícný, vždy dobře připravený, spolehlivý
a noblesní. Znalý problematiky nejen Evropského parlamentu, ale i „českého
zastupitelstva“. Vystudovaný pedagog, sportovec, člověk odvážný a přitom
kultivovaný, se zájmem o věci veřejné. A taky ambasador (vyslanec) českého lázeňství v Evropě.
Když mne tento mladý muž někdy začátkem tohoto roku oslovil, byla
jsem mile překvapena. Spojoval nás zájem o region, o lidi v něm žijící,
o řešení jejich, a tím i našich problémů. A taky jsem si uvědomila, že on je
jediným člověkem našeho kraje, který působí jako poslanec v Evropském
parlamentu. Reprezentuje naši zemi, náš kraj, a to víc než dobře.
Jsem proto přesvědčena, že zvolením pana Tomáše Zatloukala do
krajského zastupitelstva náš kraj jedině získá. A to není málo.
JUDr. Jarmila Pokorná
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Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 8. září 2008
Přijaté usnesení č. 253/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení
práva majícího povahu věcného
břemene pro město Holešov na pozemku p.č. 1817/1, k.ú. Dobrotice,
se společností Povodí Moravy, s.p.,
se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
v souvislosti s akcí „Dobrotice, Žopy
- odkanalizování“ v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 254/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, v souvislosti
s provozováním zařízení distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem „SB-2505-091
Holešov, Bezručova, rek. NN“
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 255/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpočtové opatření města Holešova č. 4/2008 dle předloženého
návrhu. Termín: ZM 22. 9. 2008.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Přijaté usnesení č. 256/2008.
Rada města Holešova schválila změnu smlouvy o dílo č.
300/2008 uzavřené se společností ENVIprojekt, s.r.o., Zlín,
schválené Radou města Holešova dne 4.7.2008 pod čj. 210/2008
v předloženém znění. Zodpovídá:
Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 257/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Michalem
Chmelařem, bytem Holešov, na část
městského pozemku p.č. 365/7, ost.
plocha, o výměře 20 m2, k.ú. Všetuly, za nájemné 1.200 Kč/rok dle
obecně závazné vyhlášky města
Holešova č. 10/2003 na dobu od
15. 9. 2008 do 31. 12. 2008 za účelem zřízení jednoho parkovacího
místa. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 258/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova,
po projednání žádosti manželů
Petra a Romany Grygerových,
bytem Holešov, schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 600/27, orná
půda, o výměře cca 345 m2, k.ú.
Všetuly, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 22.9.2008.
Přijaté usnesení č. 259/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova, po projednání žádosti ing. Karla Fenze,
bytem Přerov, schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského
pozemku p.č. PK 289 o výměře cca
300 m2, k.ú. Žopy, v předloženém
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znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 22. 09. 2008.
Přijaté usnesení č. 260/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
směny městských pozemků p.č.
352, ost. plocha, p.č. 354, zast.
plocha, p.č. 355, zast. plocha,
p.č. 356, zast. plocha, p.č. 357,
zast. plocha, a část p.č. 361/6,
zast. plocha, vše k.ú. Holešov,
o celkové výměře cca 353 m2
s částmi pozemků p.č. 335/1,
zast. plocha, a p.č. 361/5, zast.
plocha, vše k.ú. Holešov, o výměře cca 212 m2 manželů Petra
a Ladislavy Ordeltových, bytem
Biskupice u Luhačovic, s následným finančním vyrovnáním
ve výši 300 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 261/2008.
Rada města Holešova schválila
zveřejnění záměru pronájmu částí
městského pozemku p.č. 1147/8,
á 21 m2, zast. plocha a nádvoří,
ve dvorním traktu objektu čp. 465
na ul. Novosady, každá o výměře
21 m2, k.ú. Holešov, za účelem stání
motorových vozidel v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 262/2008.
Rada města Holešova schválila
Charitě Holešov uzavření podnájemní smlouvy na užívání kanceláře o výměře 12 m2 v městském
domě čp. 1029 na nám. Sv. Anny
v Holešově s Agenturou pro začleňování v romských lokalitách,
kterou v rámci „Lokálního partnerství“ zřídil v Holešově Odbor
pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu Vládu ČR.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 263/2008. Rada
města Holešova schválila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory,
Holešov, Příční 1475: - rozpočtové
opatření a změnu čerpání rozpočtu
v roce 2008 dle předloženého návrhu, změnu účelu použití investic
v roce 2008 dle předloženého návrhu a vyhlášení výběrového řízení
na výměnu oken v hlavní budově
- 2. etapa. Zodpovídá: Mgr. Ivana
Bozděchová, ředitelka Centra pro
seniory. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 264/2008.
Rada města Holešova schválila
poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 5.000 Kč Klubu dárců
krve Kroměřížska, zastoupeného
JUDr. Josefem Čechem, předsedou klubu, IČ: 65270029, na podporu činnosti v roce 2008. Částka
bude čerpána z kap. 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 265/2008. Rada
města Holešova schválila poskytnutí
mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč
Kynologickému klubu Holešov, IČ:

47934964, na podporu uspořádání jubilejního 30. ročníku závodu
ve sportovní kynologii „O štít města
Holešova“. Finanční částka bude
čerpána z kap. 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 266/2008.
Rada města Holešova I. doporučila Zastupitelstvu města
Holešova udělit při příležitosti
oslav 650. výročí první písemné
zmínky o Všetulích:
- in memoriam Čestné občanství
města Holešova a Plaketu města
Holešova Františku Nopovi, řídícímu učiteli ve Všetulích a významnému kulturnímu aktivistovi
první poloviny 20. století, za přínos ke společenskému rozvoji
Všetul,
- in memoriam Velkou pečeť
města Holešova Jožkovi Vaverkovi, významnému národopisnému a kulturnímu aktivistovi,
za přínos ke kulturnímu životu
Všetul a
- in memoriam Velkou pečeť města Holešova Oldřichu Konečnému, řediteli školy ve Všetulích,
za přínos ke kulturnímu rozvoji
Všetul.
II udělila při příležitosti oslav
650. výročí první písemné zmínky o Všetulích
- in memoriam Pamětní list
v deskách panu Františku Ejemovi, dlouholetému všetulskému
a holešovskému fotbalovému
hráči a funkcionáři, za přínos
ke sportovnímu životu Všetul,
- in memoriam Pamětní list v deskách panu Rudolfu Hyánkovi,
učiteli ve Všetulích, za přínos
ke kulturnímu rozvoji Všetul,
- Pamětní list v deskách paní
Anně Hrubé, organizátorce
řady kulturních a osvětových
akcí ve Všetulích a v Holešově,
za přínos ke kulturnímu rozvoji
Všetul,
- Pamětní list v deskách paní Valburze Šulákové, organizátorce
vlastivědných a kulturních akcí,
za přínos ke kulturnímu rozvoji
Všetul a
- Pamětní list v deskách paní Evě
Miláčkové, herečce a zpěvačce,
za přínos k propagaci Všetul.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Přijaté usnesení č. 267/2008. Rada
města Holešova schválila užití znaku města Holešova Jezdeckému
klubu Přerov na propagačních materiálech vydaných při organizaci
3. ročníku parkúrového závodu,
který se uskuteční dne 13. 9. 2008
v zámecké oboře v Holešově. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 268/2008.
Rada města Holešova I schválila
podmínky pro propagaci 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 respektovat
propagace jiné volební strany
na místě již instalované. Za umístění propagace se po uvedenou
dobu nebude vybírat místní
poplatek, neboť jde o informaci ve veřejném zájmu. Propagace však nesmí být umístěny
v bezprostřední blízkosti volební
místnosti.
- volební strany umísťují své
propagace na vlastní náklady
a nebezpečí a nesou současně
odpovědnost za to, že jimi nebude narušena bezpečnost občanů
či poškozen veřejný majetek.
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, nejpozději však do 24. 10.
2008, jsou volební strany povinny všechnu svoji propagaci z veřejného prostranství odstranit.
V případě, že tomu tak nebude,
bude zabezpečeno odstranění
této propagace na náklady volební strany.
II. schválila bezúplatnou propagaci politických stran, politických hnutí a koalic ve čtrnáctideníku Holešovsko v rozsahu 1/2
strany v souvislosti s volbami do
zastupitelstva kraje. Zodpovídá:
Marie Smolková a Bc. František
Sovadina.
Přijaté usnesení č. 269/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení rady města ze
dne 25. srpna 2008.
Přijaté usnesení č. 270/2008.
Rada města Holešova schválila Elišce Doleželové přidělení
bytu č. 8 v domě čp. 507 na ul.
Palackého v Holešově na dobu
určitou do 30.11.2008. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova, po projednání žádosti Radka
Zapletala, bytem Holešov, schválit
zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 2393,
orná půda, o výměře cca 2.400 m2,
k.ú. Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 22. 9. 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Pavel Karhan
ověřovatel zápisu
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Město Holešov udělilo vyznamenání bývalému veliteli
7. výsadkového pluku
Velkou pečeť města Holešova udělilo Zastupitelstvo města Holešova podplukovníkovi
Miroslavu Šedinovi, který působil v letech 1961
až 1967 jako velitel 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Vyznamenání mu v jeho
bytě v Praze předali místostarosta Holešova
Josef Bartošek a předseda holešovského klubu
výsadkových veteránů Jaroslav Bílek. Zároveň
mu udělili pamětní medaili klubu výsadkových
veteránů.
„Inženýr Šedina se nezúčastnil vzpomínkové akce spojené s odhalením pamětní desky
7. výsadkovému pluku v Holešově, proto jsme
mu udělená vyznamenání přijeli osobně předat
do jeho bytu v Praze,“ vysvětlil místostarosta
Holešova Josef Bartošek.
Předání se zúčastnil rovněž podplukovník Vladimír Košan, který převzal velení pluku
po ing. Šedinovi a stál v čele útvaru v dramatických okamžicích srpna roku 1968. „V přátelském
rozhovoru jsme setrvali asi dvě hodiny. Oba

velitelé vzpomínali na vypjaté chvíle srpna 1968
i na další osudy 7. výsadkového pluku,“ přiblížil
atmosféru setkání místostarosta Bartošek.
Tlumočil také vzpomínky podplukovníka
Šediny na jeho první kontakt s okupačními
vojsky.
Ing. Šedina působil v roce 1968 na zpravodajské správě Generálního štábu Československé lidové armády, který byl nadřízenou
složkou holešovského útvaru. 21. srpna 1968
byl v Holešově a vzhledem ke své výborné znalosti ruštiny vyjednával s velitelem okupačních
vojsk. „Připnul jsem si pistoli schválně tak, aby
byla dobře vidět, a vyšel před bránu kasáren.
Sovětskému veliteli jsem řekl, že jestli okamžitě neotočí kanóny tanků, stačí, abych zvedl
ruku a ze všech oken budou trčet pancéřové
pěsti. To jsem zvědavý, jak budeš na velitelství
vysvětlovat, že jsi přišel o třicet tanků,“ vylíčil
podplukovník Šedina svůj rozhovor s velitelem
okupačního vojska v Holešově.

Výsadkáři z Holešova se v roce 1968 proslavili především tím, že odmítli vpustit okupační
vojska do kasáren a jako elitní útvar se několik
dnů připravovali na osvobození internovaných
představitelů státu. Vedle odhalení pamětní
desky vydalo město Holešov o tomto útvaru
a jeho působení v roce 1968 publikaci s názvem
Osmašedesátý.
(frs)

Pozvánka
na členskou schůzi vojenských výsadkových veteránů, která se bude konat
dne 8. října 2008 v 17 hodin na internátě
„A“ Střední policejní školy Holešov. Těšíme
se na vaši účast.
Za klub vojenských výsadkových veteránů předsednictvo klubu.

Do Holešova je o sedm kilometrů dálnice rychleji
Region - Ve Zlínském kraji byl uveden
do provozu nový úsek dálnice D1 z Kojetína do Kroměříže. Nová část dálnice o délce
sedm kilometrů vznikla spojením dvou paralelně budovaných dopravních staveb Kojetín
- Kroměříž-západ a Kroměříž-západ - Kroměříž
-východ. Náklady na realizaci dosáhly částky
1 820 450 000 korun.
Nový úsek dálnice je součástí úseku Vyškov - Hulín - Přerov - Lipník nad Bečvou, který
zahrnuje i stavby Vyškov - Mořice (v provozu
od října 2005) a Kroměříž-východ - Říkovice,
který je momentálně ve výstavbě.
S budováním úseku Kojetín - Kroměříž západ se započalo v polovině roku 2006 a jeho
realizace byla podmíněna jak dokončením stav-

by Vyškov - Mořice, jejíž součástí je křižovatka
Kojetín, tak i realizací stavby Kroměříž-západ
- Kroměříž-východ, jejíž součástí je křižovatka
Kroměříž-západ. „Stavba úseku Kroměříž-západ - Kroměříž-východ byla zahájena již počátkem roku 2005 a je vedena v trase stávajícího
severního obchvatu města. Stavba je na svém
východním konci zakončena mimoúrovňovou
křižovatkou Kroměříž-východ, která bude napojena na právě realizovanou stavbu Kroměříž
-východ-Říkovice,“ uvedl Petr Hradecký, krajský
radní pro oblast dopravy. Vyvedením silničního
provozu ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především
ve městech Kroměříž a Hulín.
(red)

Výstava ovoce
a zeleniny
Český zahrádkářský svaz (ČZS) v Holešově pořádá výstavu ovoce a zeleniny ve dnech 4.
až 6. října v Domě zahrádkářů na Dlažánkách,
a to denně od 8 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné. V pondělí 6. října jsou pak pozvány
všechny školy. Na výstavě bude i zasklený včelí
úl s živými včelami i včelí matkou (královnou).
Zúčastní se ČZS Dobrotice. Výbor ČZS Holešov zve nejen své členy, ale i všechny občany
Holešova a okolí.
Ladislav Vyňuchal
Předseda ČZS Holešov

Kompenzace za výstavbu zóny
Zlín, Holešov (red) - Finanční kompenzaci
ve výši téměř 26,9 milionu korun jako náhradu
za ukončení činnosti na holešovském letišti v souvislosti s výstavbou průmyslového parku dostane
na základě rozhodnutí krajského zastupitelstva občanské sdružení Aeroklub Holešov. Dalších téměř
7 milionů korun pak bude vyplaceno navazující
společnosti Air-Tech, která zajišťuje letecký servis.
„Součástí majetkových vypořádání v lokalitě je
i vyplacení kompenzace zemědělské společnosti
DOUBRAVA ve výši 5,6 milionu, která hospodařila
na části pozemků potřebných pro zónu. Vyplacení
kompenzací těmto subjektům bude hrazeno ze
státního rozpočtu jako uznatelný náklad související s výstavbou zóny a je analogickým případem

vyplácení odškodnění zemědělcům - pěstitelům
zelí při budování průmyslové zóny v Nošovicích,“
uvedl mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas.

Předvolební setkání
ČSSD
Předvolební setkání České strany sociálně
demokratické se uskuteční 10. října 2008 v 11.30
na náměstí dr. Edvarda Beneše v Holešově.
Na diskuzi o budoucnosti Zlínského kraje zvou
všechny občany Bohuslav Sobotka a Stanislav
Mišák. Atrakce pro děti a občerstvení zdarma.

Pozvánka na setkání s kandidáty a programem
volební strany

„Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj“
V rámci volební kampaně navštíví Holešov
a okolní města „Krajská volební jízda“ volební
strany „Starostové a nezávislí pro Zlínsky kraj“.
V Holešově se budete moci s kandidáty setkat
a získat materiály či si promluvit o programu
tohoto sdružení na náměstí Dr. E. Beneše
v uvedených termínech:
• Čt 2. října 13.00 - 13.45 hodin
• St 8. října 11.00 - 12.00 hodin

• St 15. října 12.00 - 13.00
a 15.30 - 16.15 hodin
Další informace získáte na internetové
adrese: www.nezavislistarostove.cz. Termín
krajských voleb je pátek 17. října (14 - 22 hod.)
a sobota 18. října (8 - 14 hod.). Kandidátka
„Starostů…“ má číslo 40.
Rudolf Seifert

Výstava drobného
zvířectva
ČSCH ZO Holešov Plačkov 607 pořádá 11. a 12.
října 2008 výstavu králíků - okrasných holubů - drůbeže. Otevřeno je v sobotu od 12 do 18 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Děti mají vstup zdarma.

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

3+1, Kroměříž, Havlíčkova
3+1, Holešov, Dukelská
2+1, Holešov, Havlíčkova
3+1, Hulín, Družba
2+1, Holešov, U Letiště
1+kk, Zlín
RD Kroměříž
RD Fryšták
Pozemek BpH

1 790 000 Kč
1 860 000 Kč
1 590 000 Kč
1 550 000 Kč
1 500 000 Kč
1 550 000 Kč
3 600 000 Kč
2 300 000 Kč
990 000 Kč

ZAJISTÍME PROFINANCOVÁNÍ
PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Volejte zdarma INFO 800 555 443
www.fm-reality.cz
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Na olympiádě v Žopích byli všichni vítězové
Závěr letošních prázdnin byl pro celý svět
ve znamení olympiády. A kdo z nás by se nechtěl
takové olympiády zúčastnit a ještě lépe si na ní
zasoutěžit. A tak se v sobotu 30. srpna žopský
areál a sousedící hřiště proměnily na sportoviště,
kde mohly děti ukázat své schopnosti a sportovního ducha. Ještě ráno jsme na obloze rozháněli
mráčky, ale sluníčko na nás nakonec přece jenom
vykouklo a celé odpoledne se smálo.
Každý závodník se nejdříve prezentoval
a dostal kartičku, na kterou mu byly zapisovány
výsledky. Soutěží bylo celkem šest: překážkový
běh, hod na cíl, skok z místa, dlouhý běh, střelba
z paintballové pistole a také nechyběla královská
disciplína - sprint. Nejatraktivnější soutěží se
dle očekávání stala paintballová střelba. Cílem
kuliček naštěstí nebyl živý terč, ale velký plastový
barel. Základy střelby byly odborně vysvětleny
samotným mistrem žopského paintballového
klubu p. R. Bubíkem. A tak jsme mohli s klidem
sledovat, jak se barel pod palbou barevných kuliček kymácí ze strany na stranu. Není divu, že si
střelbu chtěli vyzkoušet i dospělí. Museli však také
splnit pravidla a vyzvednout si kartičku závodníka
a vyzkoušet i ostatní disciplíny.
Všechny děti byly při získávání co nejlepších
výsledků úžasné - dospěláci ještě úžasnější!
Prostě sportovní duch se probudil v každém
z nich. A že bylo co sledovat!!
A je dosoutěženo, vyhodnoceno, stupně
vítězů, ovace, odměny… Ještě zbývá slavnostně
zapálit olympijský oheň a opéct si olympijský
špekáček.
A protože žádná akce se neobejde bez
sponzorů, žopská olympiáda se může pochlubit
těmito sponzory: p. Richard Bubík, Lahůdky Pospíšil, Pekárna Espreso, hasiči Žopy, 2DR-Vladan

Sportovního klání se zúčastnili děti i dospělí.
Daněk, Raval interiér, p. Blažek. Velké poděkování patří všem ochotným dobrovolníkům, kteří
pomohli jak u sportovišť, tak při zajištění bufetu,
udírny a při přípravě celé akce.
Na každé olympiádě se sjíždějí hlavní představitelé států. I ta naše byla poctěna takovou
nečekanou návštěvou. Byli to hlavní představitelé
našeho města - starosta p. Z. Janalík a místostarosta p. Seifert. Ovšem jako správné pořadatele
nás to nezaskočilo, a tak si i oni odvezli domů
diplomy a na krku nejcennější kovy.
A abychom nezapomněli - to nejdůležitější
- výsledky: na žopské olympiádě nebyl žádný
poražený - všichni jsou vítězové!!
Tak co - zase za čtyři roky?
Osadní výbor Žopy

Medový den v kině
Svět
Český svaz včelařů v Holešově pořádá v sobotu 11. října Medový den. Akce se
uskuteční od 8 do 15 hodin ve vestibulu kina
Svět v Holešově. V průběhu Medového dne
se bude prodávat med, medovina, medové
perníčky, propolisová tinktura atd., vše od místních včelařů. Školní děti zde budou vyrábět
svíčky a vánoční ozdoby ze včelích mezistěn.
Výbor ČSV zve všechny občany Holešova
i okolních obcí.
(red)

AKCE · AKCE · AKCE
ZDARMA
8 LET ZÁRUKY
na kombinované
chladničky

Obchodní dům MORAVA
Nám. Dr. E. Beneše 7
769 01 Holešov

573 509 213
602 155 976
8

Široká nabídka bílého zboží,
elektroniky a drobných
domácích elektrospotřebičů
včetně náhradních dílů
a příslušenství.

PRODEJNA ELEKTRO
Nám. Dr. E. Beneše 37
769 01 Holešov

573 506 454
602 155 980
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Mladí hasiči z Rymic slaví své první vítězství v lize
Žhavým favoritem po celou
dobu hasičského klání v lize Středomoravského poháru v požárním
útoku v kategorii mladších žáků byli
jednoznačně žáci z Rymic. Vítězství
našich žáků je o to cennější, že složka
mladých hasičů byla založena teprve
v minulém roce a naše první hasičská
sezóna skončila velkým úspěchem
a radostí celého kolektivu.
V letošním klání se o post
ucházel i náš tým starších žáků, ale
obtížnost útoku díky nalévačce byla
znát a konečné 11. místo bylo pro
nás taky velmi pěkným oceněním.
Ve sdružení máme 23 plně
aktivních žáků nejen z Rymic, ale
i z Količína a Roštění. Mladým

Mladí hasiči z Rymic se svou Barčou.

hasičům se věnují dva vedoucí, kteří
dělají vše, aby byly výsledky, ale
i dobrý kolektiv žáků držel pohromadě a táhl za jeden provaz.
V letošním roce jsme museli
pořídit novou požární stříkačku, neboť SDH vlastní jednu, s níž soutěží
tým žen, a protože se závody navzájem kryly, nebylo možné se zúčastnit
obou závodů.
Nová stříkačka byla hned pojmenována jménem Barča, ale jak
se později ukázalo, má pod kapotou
dost našlapaných koní a tým žáků
se rozhodl, že by se měla jmenovat
Trhač, neboť je tak silná, že nám trhá
nové hadice. Mechanik p. Polášek
ze Všetul, jehož dílem je naše nová
Barča, odvedl kus dobré práce, což
může posoudit i tým žen, který letos

stříkačku otestoval a skončil v Podhostýnské lize na 2. místě.
Naše žáky sponzoruje Agrodružstvo Roštění, p. Ing. Čermáková
a SDH Količín, čímž bychom za projevenou přízeň chtěli poděkovat.
Všem našim mladým hasičům
z Rymic chceme poděkovat za vynaložené úsilí v letošní sezóně a doufejme, že nám to vydrží i nadále.
A co na závěr říci? Chceš se
stát mladým hasičem? Přijď mezi
nás... Trénujeme každé úterý
a čtvrtek od 17 hodin za zbrojnicí
v Rymicích. Více se o nás dozvíte
na webových stránkách obce:
www.Rymice.cz - spolky SDH
Vedoucí MH Rymice
M. Fuksová

Závěr ligy mladých hasičů
V sobotu 13. září proběhl v Tečovicích poslední závod ligy mladých
hasičů v požárním útoku.
Tato soutěž je určena pro žáky od 6 do 14 let a je rozdělena do dvou
kategorií - mladší a starší žáci, přičemž starší kategorie má provedení
útokou obtížnější díky zapojení savic.
Hasičská sezóna začala již v květnu v obci Racková a postupně
během 13 závodů ligy se střídala v okrese Kroměříž a Zlín. Během průběhu všech soutěží se zúčastněné týmy více poznaly, navzájem si fandily
a povzbuzovaly se k lepším výsledkům v požárním útoku.
Výsledky ligy mladých hasičů Středomoravského poháru 2008,
kategorie starší žáci, kategorie mladší žáci.
Pořadí, název jednotky, součet bodů
starší žáci
1. Malenovice 145
2. Loučka 128
3. Ludslavice 91
4. Dřevohostice 86
5. Pravčice 70
6. Racková 58.
7. Kelč 54
8. Loukov 46
9. Karolín 41
10. Tečovice 40
11. Rymice 28
12. Brumov 19
13. Prusinovice 17
14. Rychlov 15
15. Podkopná Lhota 10
16. Mladcová 5
17. Sazovice 3
18. Machová 2
19. Němčice u Hol. 0

mladší žáci
1. Rymice 143
2. Mysločovice I 127
3. Malenovice 115
4. Dřevohostice 111
5. Soběchleby I 64
6. Lhotka 63
7. Racková 58
8. Míškovice 49
9. Záhlinice 28
10. Holešov 18
11. Mladcová 14
12. Sazovice 13
13. Tečovice 12
14. Soběchleby II 12
15. Vítonice 11
16. Mysločovice II 10
17. Machová 8
18. Mladcová 1

Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

9

hole‰ovsko 18/2008

V Bořenovicích slavili výročí obce a hasičského sboru
Pořádný kus práce pro vlastní
obec mají za sebou v Bořenovicích.
Vyvrcholením několikaměsíčního
úsilí byly nedávné oslavy, které
se v této vesnici uskutečnily pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše. „Jedním z mých cílů
po zvolení do čela obce bylo více
stmelit místní obyvatele a uspořádat
alespoň jednu akci, v níž by se našli
všichni občané. Vhodným podnětem
se stalo nejen pořízení nového zvonu na místní zvonici, ale také 635 let
od založení obce a 70. výročí vzniku
dobrovolných hasičů. Rozhodli jsme
se proto uspořádat důstojné oslavy,“
konstatoval starosta Bořenovic Jakub Bednárek.
Bořenovických oslav se zúčastnila celá řada hostů, mezi nimi
i představitelé Holešova a dalších

okolních obcí. Nechyběli ani nejvyšší
představitelé Zlínského kraje v čele
s hejtmanem Lukášem. Právě krajská samospráva přispěla na bořenovické oslavy částkou 40 tisíc korun.
Do obce se 180 obyvateli přijelo na poslední prázdninový víkend
na tři stovky hostů. Součástí oslav
byla mše svatá, při níž byl požehnán nový zvon i hasičský prapor.
Program oslav pokračoval předvedením historické hasičské techniky
a ukázkou zásahu hasičů. Přítomným rovněž zazpívali vybraní členové souboru Moravské děti. „Pro děti
byl k dispozici kolotoč. Pro místní to
byla jistě atrakce, protože lunapark
v Bořenovicích nikdy předtím nebyl,“
prozradil starosta Bednárek.
Všichni, kdo přispěli na pořízení
nového zvonu, obdrželi pamětní me-

Oslav v Bořenovicích se zúčastnil i hejtman Libor Lukáš a starostové
okolních obcí.
daile. „Účastníci oslav měli zdarma
koláčky, zákusky, guláš či pivo. Chtěli jsme, aby si občané uvědomili, že

Členové Sboru dobrovolných hasičů z Bořenovic při slavnostním nástupu.

Nový zvon je ovládán
z Frankfurtu nad Mohanem
Původní bronzový zvon
v bořenovické zvonici padl za
oběť první světové válce. Na
příkaz císařských úřadů byl podobně jako jiné zvony v mocnářství demontován a roztaven
pro válečné účely. Od roku 1918
byl v obci umístěn litinový zvon,
který už ale neměl dobrý zvuk.
„Byl pokrytý rzí a jeho zvuk připomínal mlácení ocelovou tyčí na
kovadlinu. Proto jsme se rozhodli
pro pořízení nového zvonu. Chtěli
jsme však, aby se na tom podíleli
všichni občané. Vyhlásili jsme
proto sbírku a vybrali od občanů, rodáků a dalších sponzorů
neuvěřitelných 126 050 korun.
Samotný zvon a elektrické i technické uchycení zvonové stolice
stálo zhruba 90 tisíc korun, zbylé
peníze byly použity na pořízení
nového praporu pro místní hasiče,“ objasnil starosta obce Jakub
Bednárek. Seznamy těch, kteří
na zvon přispěli, budou společně s dalšími listinami uloženy
do kupole zvonice jako důležitý
odkaz budoucím generacím.
Dříve se v obci zvonilo pouze
ve 12 hodin. Nyní spouští auto-
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matický signál dálkově ovládaný
z Frankfurtu nad Mohanem mechanismus zvonu denně v 7, ve
12 a v 19 hodin. Zvonice navíc
upozorňuje místní i na smutné
zprávy. Podle příslušného intervalu zvonění umíráčku lze poznat,
jestli zemřel muž, či žena.
(frs)

Bořenovický zvon pokřtil holešovský děkan František Cinciala.

tyto oslavy patřily především jim
samotným,“ zdůraznil starosta.
Celá akce pak skončila večerní
zábavou. „Myslím, že oslavy se skutečně povedly. Vždyť se jich zúčastnila řada občanů, kteří na podobné
akci nebyli roky. I přes poměrně
chladné počasí se pak bavili dlouho
do noci.“ Starosta Bořenovic se navíc přesvědčil, že místním není jejich
obec lhostejná. „Kvůli oslavám jsme
v obci opravili řadu věcí. Dodělali
jsme například sociální zařízení a bufet v kulturním areálu, po celé obci se
vyspravila a natřela řada drobností to vše svépomocí za účasti místních
občanů. Kdo znal Bořenovice z minulosti a dnes si obcí projde, musí
zaregistrovat ten velký rozdíl,“ dodal
starosta Jakub Bednárek.
František Sovadina

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
• 7-121 pronájem výrobních a sklad.
hal v Jankovicích, cena za m 2
480,- Kč/m2/rok
• 7-406 pronájem sklad. hal v Kroměříži, cena za m2 300 - 400,- Kč/
m2/rok
• 6-115 prodej RD 2x3+1 Zdounky, cena 1 000 000,- Kč-obsazeno
nájemníky
• 7-403 prodej pozemků v Rackové,
3545 m2 a 1308 m2, cena 420 Kč/
m2 a 200 Kč/m2
• 7-419 prodej stavebního poz.
ve Slavkově pod Hostýnem,
2 064m2, cena 650 tis. Kč
• 8-101 prodej zahrady v Žeranovicích, není st. poz., info v RK
• 8-102 prodej bytu 3+1 -novostavba
v Popovicích u Rataj, cena v RK
• 8-104 pronájem bytu 3+1 v 2 NP
v RD v Ludslavicích, cena 8.000,- Kč
+ inkaso
• 8-105 pronájem objektu k víceúčelovému 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-1447 prodej penzionu s restaurací na Chvalčově - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1448 prodej objektu výr. a sklad.
charakteru - najdete na www.aukcerealit.eu

• A-1450 prodej pozemku v Rychlově u Byst. p. Host. - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1453 prodej pozemku ve Zlobicích 2384 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 Chropyni 2854 m2 - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1493 prodej pozemku v Bystřici
p. Host. 4599 m2 - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1494 prodej bývalé hospody
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 Žeranovicích 7870m2 - 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 - najdete na www.aukcerealit.eu
Registrujte se a svou budoucí
nemovitost si vydražte v aukci
na www.aukcerealit.eu

hole‰ovsko 18/2008

V pátrání pomohl kamerový systém
Holešov (frs) - Kamerový systém v Holešově pomohl před časem
policistům při pátrání po dvanáctiletém
chlapci z Holešova, který se v pátek
12. září nevrátil ze školy domů a nepodal o sobě žádnou zprávu. Právě
vyhodnocení záběrů z kamerového
systému přivedlo policisty na chlapcovu stopu. „Večer jeho pohřešování
nahlásil nevlastní otec na policii a ihned
byla spuštěna pátrací akce. Chlapce
hledali jak policisté z obvodních oddělení, tak i z dopravního inspektorátu

a ze služby kriminální policie a vyšetřování. Byly provedeny prověrky míst,
na kterých by se pohřešovaný chlapec
mohl zdržovat, a byl vyhodnocen i záznam z kamerového systému Městské
policie Holešov,“ uvedla mluvčí policie
Květoslava Malenovská. Právě na tomto záznamu policisté pohyb chlapce zaznamenali a v sobotu 13. září brzy ráno
jej také nalezli. Spal u svého kamaráda
v zahradní chatce a byl naprosto v pořádku. Jako důvod svého útěku z domu
uvedl rodinné problémy.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

www.remax-czech.cz

1 865 000 Kč Tel.: 608 759 000

9 900 000 Kč Tel.: 608 759 000

Holešov, Zlínský kraj. Prodej cihlového bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci
v lokalitě Letiště. Výměra bytu je 80,4 m2
a nachází se v 2. podlaží domu.

Chvalčov, Zlínský kraj. Prodej penzionu s restaurací v OV. Hlavní budova
má zastavěnou plochu 658 m2. Celá
nemovitost je ve výborném stavu.

1 250 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 495 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1
v OV o výměře 62 m2 nacházející se
v přízemí činžovního domu. Byt má samostatné topení a ohřev vody - plynu.

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

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

Akciová společnost Vodní zdroje
Holešov, Tovární 1423,
767 01 Holešov
přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici čerpač - montážník.
• 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).

Nástup od 1. 11. 2008
Kontakt: Petr Šíma, tel. 602 504 193, 573 312 134
e-mail: sima@vzh.cz

800 000 Kč

Tel.: 603 323 111

Hlinsko pod Hostýnem, Zlínský kraj.
Prodej prostorného RD v Hlinsku
pod Hostýnem. Výměra pozemku
1.019 m2, obytná plocha 110 m2, zastavěná plocha 175 m2. Dům je cihlový,
částečně podsklepený, s garáží.

cena v RK

Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1
na Plačkově o rozloze 940 m2 zastavěné plochy a zahrady o roz. 1.124 m2.
Dispozičně lze upravit na 4+1.

ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY
– POŽÁRNÍ TECHNIKA

WWW.BESYS.CZ
• montáže elektrických zabezpečovacích systémů
v bytových i průmyslových prostorech
• servisní opravy a revize
• zdarma poradenská činnost a cenová kalkulace
• vysoká odbornost a servisní zázemí
• servisní dostupnost NONSTOP po celé ČR
Odpovědná osoba:
Kašík Martin, Rymice 156, Holešov 769 01

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

1 433 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 790 000 Kč Tel.: 604 383 641
Přílepy, Zlínský kraj. Prodej cihlového RD 4+1 o užitné ploše 416 m2.
Celková plocha včetně zahrady činí
cca 1.800 m2. Nemovitost je ve výborném stavu.

Hledáme zájemce
z KM a okolí
na pozici
makléř - makléřka.

Prusinovice, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1
o velikosti 749 m2 zastavěné plochy a nádvoří a zahrady o výměře 1.340 m2. Dům
je izolován, stavební materiál cihlový.

1 850 000 Kč Tel.: 603 383 641
Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1
v OV po celkové rekonstrukci o výměře
74,7 m2.
RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665

www.remax-czech.cz
11
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Rozhovor s koordinátorkou všetulských oslav
Jarmilou Vaclachovou
Ve Všetulích žijí oslavami
výročí od první zmínky o obci
V posledních týdnech finišují
přípravy na oslavy 650. výročí první
zmínky o Všetulích a také 120 let
od otevření budovy zdejší školy.
Ty se uskuteční ve dnech 3. až 5.
října 2008. Na podrobnosti jsme se
zeptali ředitelky SVČ TYMY Jarmily
Vaclachové, která přípravu oslav
koordinuje.
Kdo a kdy vlastně přišel s nápadem uskutečnit tyto oslavy?
Přípravy začaly již na jaře roku
2007. Hlavními iniciátorkami byly
paní V. Šuláková a A. Hrubá.
V lednu 2008 se ustanovila neformální skupina „Všetuláků“, která
se od té doby pravidelně scházela
a podílela se na veškerých přípravách, programu, zajištění akcí, propagace apod.
Členy této skupiny jsou Anna
Hrubá, Valburga Šuláková, Jarmila
Vaclachová, Jiřina Šašková, Eva
Pešková, Magda Edlerová, Štěpánka Vránová, Rudolf Seifert, Petr
Chvátal, Miroslav Olšina, Roman
Hynek a Miroslav Koumar. V rámci
příprav se uskutečnily ve Všetulích i další akce. Například setkání Všetulanů, Večer o Oldřichu
Vyhlídalovi“ s Evou Miláčkovou,
všetulské setkání Mlýny a mlynář se
spisovatelem P. Pospíšilem, beseda
se zastupiteli a starostou města.
V květnu pak byly rozeslány první
informace o chystaných oslavách
rodákům.
Soudě podle programu,
chystá se ve Všetulích velkolepá oslava. Kdo se na ní finančně
podílí?
Záštitu nad oslavami převzal
starosta města Zdeněk Janalík
a statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík. Hlavním
garantem je město Holešov, které
finančně zaštiťuje největší část rozpočtu oslav. Finančně se dále podílí
Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR
a také sponzoři. Mezi nimi společnosti Briol, Elektrocentrum Karhan,
Voweco, Vodo topo Jindřich Konečný, restaurace Barborka, Antonín
Koláček a další.
Jak se Všetuly připravují
na oslavy?
Všetuly oslavami doslova žijí.
Mnozí přizpůsobili tomuto termínu
opravy fasád svých domů. Ve spolupráci s městem byl zabezpečen
úklid ulic a parku. Občané nám
nosí spoustu fotografií, materiálů
z rodinných archivů, které budou
použity na výstavě. Budovu TYMY,
kde se především budou oslavy
konat, jsme již v zimě celou vymalovali a zrekonstruovali sociální
zařízení, podařilo se nám opravit
sklepy – mimochodem objevila se
zde krásná původní klenba - do budoucna s tímto prostorem počítáme
pro další činnost SVČ. V návaznosti na úpravu sklepa došlo také
k úpravě chodníků ve dvorní části.
Pořídili jsme novou bránu. V sou-
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časné době finišujeme s vnitřní
výzdobou. Spousta Všetulanů má
zájem pomoci v rámci oslav jako
dobrovolníci při zajištění služeb
a celkové organizaci. V průběhu
příprav se ozvala spousta lidí a rodáků, kteří se intenzivně zajímají
o oslavy a jejich průběh. V rámci
oslav vyhlašujeme soutěž na téma
Všetuly. Vítáno je jakékoliv zpracování tématu - fotografické, výtvarné, literární i hudební. Své příspěvky mohou zájemci zasílat do SVČ
Všetuly do 20. 11. 2008.

dopoledne chystáme akci 650 přání
Všetulím - lepení přáníček (lodiček)
na plot před TYMY. Děti se zapojí
i do programu. V pátek při vernisáži kroužek Klásek, v sobotu při
společenském odpoledni pěvecký
soubor Plamínek ze 3. ZŠ, folklórní
soubory Zrníčko a Klásek a Společenský tanec. Děti budou také
pomáhat jako průvodci budovou
při Dni otevřených dveří. V neděli
vystoupí krojovaný průvod, do nějž
budou zapojeny dětské skupiny
Zrníčko, Klásek, Rozmarýnek Kro-

Starosta zve občany na oslavy
výročí Všetul
Na oslavy 650 let od první zmínky o Všetulích a na 120. výročí
otevření budovy školy, které se uskuteční od 3. do 5. října, zve
všechny občany města i okolí starosta Holešova Zdeněk Janalík.
„Minulosti této městské čtvrti si nesmírně vážíme a podporujeme
všechny snahy o zvýšení povědomí o historii Všetul. Proto také město
pořádá tuto vzpomínkovou akci a v maximální možné míře se na ní
podílí i finančně,“ vysvětlil Zdeněk Janalík.
Starosta zároveň připomněl investice města, které v posledních
letech do městské části Všetuly směřovaly a dále směřovat budou.
Mezi nimi například desítky milionů korun do rekonstrukce 3. Základní
školy či stavbu cyklostezky. „V blízké budoucnosti jsou naší prioritou
komunikace v ulici Za Vodou a také nová lávka přes Rusavu, která
už sice v katastru Všetul neleží, ale zjednoduší propojení části Všetul
s Holešovem. Zásadním způsobem budeme muset také řešit parkování v prostoru TYMY centra,“ dodal starosta.
Město má rovněž připraveny pozemky pro případné investory
v průmyslové zóně Všetuly. V případě, že se objeví zájemce na vybudování supermarketu, je pro něj vyčleněna lokalita v Palackého
ulici naproti benzince.
(sov)
SVČ TYMY, to jsou především děti. Jakou roli budou hrát
při oslavách ti nejmenší?
Děti a mládež se aktivně zapojí
v celé řadě oblastí. Velkou pomoc
při výrobě různých dárečků a upomínkových předmětů nám poskytli
v MŠ Sluníčko, žáci 3. ZŠ a školní
družiny.
Ve čtvrtek 2. října proběhne
od 15 do 17 hodin pomalování
asfaltové plochy dětskými motivy
s názvem Malované přání. V pátek

měříž, Hulíňáček Hulín, Ječmínek
Mysločovice a Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem. Pro děti je
pochopitelně určena i celá řada
dalších částí programu.
Na co se návštěvníci můžou
těšit?
Vyvrcholení oslav bude probíhat ve třech dnech od pátku 3.
do neděle 5. října. Zahájení je
v pátek před budovou školy, při
té příležitosti bude položena kytice u pamětní desky ředitele pana

Nopa. Poté proběhne vernisáž
Všetuly včera a dnes. V 18 hodin
bude zahájen kulturní večer v tělocvičně, na který bychom rádi
všechny pozvali. Myslím si, že to
bude příjemné setkání všetulanů
a nejen jich. V bohatém kulturním
programu vystoupí Corda Magico.
Z Brna přijede zazpívat Zuzka Kantorová-Kubáňová. Pan Olšina bude
doprovázet zpěv Josefa Vaverky
z Kroměříže. Z Prahy za námi zavítá Eva Miláčková a František Solař.
Návštěvníky čeká také taneční vystoupení. V rámci večera proběhne
také křest DVD a publikací, které
byly k tomuto výročí vydány. V sobotu se uskuteční Den otevřených
dveří v TYMY a 3. Základní škole.
Od 10 do 17 bude bohatý program pro děti. Připraveny budou
vláček Pacifik, skákací hrad zdarma, dětské dílničky a možná přijde
i kouzelník. V areálu SVČ budou
také stánky s občerstvením. Od 16
hodin bude na hřišti utkání „Starých
pánů“ Holešov - Všetuly. Od 17 hodin bude hrát venku kapela TEXAS
a ve 21 hodin se na hřišti uskuteční
ohňostroj. V sobotu odpoledne se
uskuteční společenské setkání občanů s představiteli města. Na tomto setkání budou také oceněni někteří významní rodáci a večer bude
v tělocvičně sousedská veselice,
kde bude hrát k tanci a poslechu
skupina Retrospekt. Nebude chybět ani tombola a bohatý program.
Ukázka břišních tanců, společenských tanců atd. V neděli od 9.30
proběhne mše svatá za Všetulany,
v 9 hodin bude vypraven autobus,
který pojede od bývalé radnice.
Vyvrcholením programu bude v neděli průvod krojovaných skupin,
který se uskuteční jen v případě
příznivého počasí. Průvod bude
vycházet ve 14 hodin od 3. ZŠ,
půjde přes ulici Družby, Dukelská,
6. května, kde bude zasazena lípa,
odtud dále ulicí Sokolská do parku,
kde bude položen věnec k pomníku. Poté bude následovat program
krojovaných skupin v tělocvičně
TYMY nebo na hřišti, podle počasí.
Součástí bude bohatý doprovodný program - kolotoče, houpačky, střelnice a stánky na louce
za hřištěm.
A co říci závěrem?
Chtěla bych tímto poděkovat
všem, kteří pomáhali a pomůžou
s programem oslav. Zvláště bych
chtěla poděkovat tiskárně Tiposervis za vstřícnost, perfektní přístup
a velké pracovní nasazení. Aby byly
všechny materiály včas na oslavy
připraveny a vytištěny, nastoupili
do práce i o víkendu. Velké poděkování si zaslouží také archiv
Kroměříž a jeho ředitel pan Olšina
a Roman Hyánek za přípravu brožur, výstavy a DVD.
Ptal se František Sovadina
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Kolegové jsou velmi vynalézaví, říká s úsměvem
ředitelka 1. ZŠ Holešov Jarmila Růžičková
výpovědi účastníků postižených pronásledováním
v padesátých letech.
Možná se zúčastníme i natáčení slavnostního vánočního koncertu pořádaného Stonožkou
v pražské Lucerně.

Sto let trvání školy, program chystaných
oslav, ale také práce ředitelky, její vzpomínky
na dětská léta či názory na dnešní mládež - to
byla témata, která jsme „naťukli“ v následujícím
rozhovoru s Jarmilou Růžičkovou, ředitelkou
1. Základní školy v Holešově.
Škola, kde působíte jako ředitelka, slaví
v letošním roce sto let trvání. Co všechno se
chystá a proběhne v rámci oslav?
Stodvacáté výročí oslavíme ve čtvrtek 16. října 2008 kulturním vystoupením ve sportovní hale
naší školy, na které naváže společenské setkání
s představiteli města a současnými i bývalými
zaměstnanci. Pozváni jsou také další čestní hosté,
jako například ředitelé a ředitelky všech holešovských škol a školských zařízení, a náš generální
partner oslav - firma Rovina. V pátek a v sobotu
pak budeme organizovat Den otevřených dveří.
V pátek dopoledne proběhnou ukázky výuky
ve třídách, odpoledne a v sobotu prohlídka školy.
Škola bude vyzdobena a využijeme i výsledné
práce projektů, na kterých jsme pracovali v loňském i letošním roce.
Musím říci, že kolegové byli velmi vynalézaví
ve vymýšlení jednotlivých prací na téma Škola

Když jste byla malá, chodila jste ráda
do školy? A které předměty jste měla nejradši?
Na základní škole jsem docházku brala spíš
jako povinnost, ale na gymnázium jsem chodila
opravdu ráda. Nejvíc mě bavil na základní i střední
škole dějepis. Ale musím přiznat, že velký podíl
na tom měly výborné učitelky tohoto předmětu.
Pracujete jako ředitelka, která musí
všechno řešit, navíc ještě učíte... Není toho
na vás někdy moc a jak vaše pracovní vytížení
snáší rodina? Jestlipak má pochopení...?

Ředitelka 1. ZŠ Holešov Mgr. Jarmila Růžičková.
žáci - museli respektovat určitá omezení a dodržovat zvýšenou míru povinností. Výhledově máme
v plánu zrekonstruovat všechny třídy a hlavně
opravit hřiště a fasádu staré budovy. Ovšem vše
závisí na finančních možnostech. Hřiště například
bez zapojení do projektů financovaných z EU asi
neopravíme.

Před budovou školy, která stojí sto let.

Co zajímavého se v poslední době
ve škole událo a co zajímavého vás v tomto
školním období čeká?
Za největší událost a úspěch považuji schválení našeho projektu Rozvoj tvůrčího myšlení
žáků pomocí informačních technologií. Stali jsme
se jednou ze šesti základních škol v celém kraji,
které obdrží dotaci z Evropské unie, v našem případě to bude přes 3 600 000 korun. Na projektu
začneme oficiálně pracovat od ledna, prakticky
se ale chystáme již nyní.
Dále jsme začali spolupracovat s paní Bělou
Gran Jensen a její neziskovou organizací Stonožka. Přihlásili jsme se do projektu Bojovníci
proti totalitě očima dětí, který vyhlásila tato organizace. Do konce školního roku by naši žáci měli
zpracovat v hodinách informatiky filmový záznam

Máte pravdu, funkce je to časově velmi náročná a bez pochopení manžela nebo kdybych
měla malé děti, nemohla bych se škole věnovat
tak, jak to dělám. Ale práce je to zajímavá a mám
radost, když se naší škole daří.
Je při tom frmolu čas na hobby? A máte
nějaké?
Ráda jezdím na Rusavu na chatu, tam si vždy
výborně odpočinu. Jinak jezdíme lyžovat, snažím
se najít si čas i na nějakou knížku.
Jak obvykle trávíte prázdniny - a jak jste
strávila ty poslední?
Kromě již zmíněné chaty jezdíme někdy
k moři nebo na hory. Zbytek času o prázdninách
„spolkne“ škola, ale mám čas i na návštěvu známých nebo své rodiny v Olomouci.
Jak se díváte na dnešní děti a vůbec
na mládež? Je opravdu tak drsná a jiná, než
byla dejme tomu vaše generace v pubertě?
Vzpomínám si, že jsme na základní škole
občas vyváděli také pěkné neplechy, ale myslím,
že byl větší respekt k autoritám. Nedovolili jsme
si tak otevřeně a drze vystupovat vůči učitelům
nebo jiným dospělým, jako to dělají někteří dnešní
žáci. Byla celkově větší úroveň společenského
vystupování mezi lidmi. Dnešní dospívající mají
bohužel velmi špatné příklady...
Robert Rohál

a historie. Návštěvníci uvidí také filmovou projekci
různých akcí, které během roku pořádáme, nebo
velmi úspěšné zpracování historie Holešova, které
žáci vytvořili v rámci projektu Krajina za školou.
Malá výstava výtvarných prací naší bývalé kolegyně nebo připomenutí některých významných
osobností, které 1. Základní školu navštěvovaly,
almanach připomínající poslední desetiletí - to jsou
další překvapení, která čekají na naše hosty.
Jak dlouho jste tu ředitelkou a jak se
v této budově cítíte?
Začínám svůj čtvrtý rok v ředitelském křesle.
Ve škole se cítím jako doma, protože zde působím
s přestávkou čtyř let od roku 1984.
Pokud vím, absolvovala jste tady už nejednu rekonstrukci toho a onoho... Jak je na tom
škola teď a co ještě byste chtěla vylepšit?
Když jsem nastoupila jako ředitelka, skočila
jsem rovnýma nohama do výměny oken, která
již byla připravena panem ředitelem Olivíkem.
Pak jsme absolvovali generální opravu sociálních zařízení a některých tříd. Naposledy to byla
oprava vstupu do staré budovy. Ta byla z hlediska
provozu školy nejtěžší, neboť probíhala uprostřed
školního roku, a všichni - jak zaměstnanci, tak

Masarykovo nám. 9/5,
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
na území České republiky konaných ve dnech 17. a 18. října 2008
Volby do zastupitelstev krajů se konají
ve dvou dnech, v pátek 17. října 2008 od 14
do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14
hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci
nebo na území vojenského újezdu v územním
obvodu kraje.

lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny
otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny před dnem voleb, tj.
14. října 2008. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO
OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno
více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá
ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou
kandidovat pouze v některých krajích, nemusí
být číselná řada na dodaných hlasovacích

„SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST“

změněna nebo dopsána. K takovým úpravám
se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou
přetržené a které nejsou vloženy do úřední
obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj
patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný,
je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

„Pojďte hledat s námi,
dnešní dobou zkoušení,
žhnoucí lidská srdce,
kde poznání pramení.
Až najdete pramen,
což nebude náhodou,
postavíme mosty,
jež udrží nás nad vodou …“

Vážení spoluobčané, voliči!
Čtyři roky uplynuly jako voda a vy se rozhodujete /doufám/, komu dát v nadcházejících volbách do Zastupitelstva Zlínského
kraje svůj hlas. Co je v této fázi důležité?
V první řadě je třeba si promítnout v mysli vše, co souvisí s konkrétním děním a událostmi v naší republice, kraji. To znamená
položit si každý sám sobě otázku: „Co nám bylo slibováno a co je reálnou skutečností? Jaké jsou vládní reformy a jaký dopad mají
na naši životní úroveň? Proč stále není uzákoněna otázka referenda, abychom my, občané, mohli vyjádřit svůj názor a vláda se jím
musela řídit?“ Ptám se i já a myslím přitom na nejbližší budoucnost. Co nám přinese rok 2009? Bude konec zdražování potravin?
Nebude dražší plyn, elektřina, voda, nájem? Nedojde k dalšímu propadu mezd? Nepřipravuje se platba školného na SŠ a VŠ? Nechystá se další privatizace nemocnic? Jak se naloží s poplatky ve zdravotnictví? A co valorizace důchodů? Bude ona kompenzace
stále jen kulhat za růstem životních nákladů? A co mladé rodiny s dětmi a jejich potřeby? Jaká je bytová a sociální politika, dopravní
dosažitelnost, životní prostředí? Cítíme se bezpečni v ulicích našich měst a obcí? Kde jsou nové průmyslové zóny a s nimi tolik
potřebná pracovní místa? Kde se ztrácejí finance na sportovní a kulturní aktivity dětí a mládeže? Myslím, že plných úst a prázdných
slov už bylo dost! Co říkáte?
V řadě druhé hledejme odpovědi: Kdo na reformách vydělává? Kdo z nich profituje? Kdo prodělává?
Jen ten, kdo nechce, nevidí, neslyší, necítí.
Třetí řada je o slůvku „konat“. Jedině vlastním přičiněním můžeme věci měnit, mít na ně vliv. Proto je
tak důležité využít volebního aktu. Volby se mohou stát odrazovým můstkem, kdy od způsobu odrazu je
odvislý výsledek dopadu. Volit KSČM znamená volit budoucnost pro vás i vaše děti!
JSME TU PRO VÁS - POJĎTE S NÁMI!
za kandidáty KSČM do ZZK Ludmila Štaudnerová

14

volte
č. 1

hole‰ovsko 18/2008

15

hole‰ovsko 18/2008

¤ñâìÜåæêë
¤æÛçæígÛåæêë
¤æÛíØßØ
ÄÞé¥Ëæä[ÑØëãæìâØã
ãâæßÔáØÖ¸éåâãæÞbÛâãÔåßÔàØáçè

¿Ê¹ç£¿ÖçâÞáÖÅäàäçãY

ÂÜç£ÀÖâÞá½äçYà

¿ÖçâÞáÖËÞïãÚçäëY

ÅÚéçÂçYïÚà

çé[íåàdâØ£
dãÜåâØÑØêëìçàëÜãêëíØägêëØ¿æãÜæíØ
½äáÚ äë

ñ[êëìçÚÜÜÛàëÜãâðºÜåëéØçéæêÜåàæéð
½äáÚ äë

ëÜéØçÜìëâØ£
dãÜåâØÑØêëìçàëÜãêëíØägêëØ¿æãÜæíØ
½äáÚ äë

íâæååÜÛàëÜãæÙÚß¥êçæãÜdåæêëà
½äáÚ äë

ÑØíÜÛÜäÜêðêëfäoñÜåoâíØãàëðíÜíÜÚßåÜäæÚåàÚoÚß
¤¾ØéØåÚÜÙÜñçÜdåfØâíØãàëåoñÛéØíæëåoçfdÜ

ÑØáàêëoäÜâæãåoêçæáÜçéæÛgëàñÛØéäØ
¤ÅØÛêëØåÛØéÛåoíÜÜáå[ÛæçéØíØçéæíÜÚßåð

ÑØÙÜñçÜdoäÜêðêëfäêæÚà[ãåoëoêyæífçfdÜ
¤ÑØêãæìÜå[çæßæÛØåØàÚßêÜåàæé

¨

ÑäæÛÜéåàñìáÜäÜâæãðÜÝÜâëàíåoäààåíÜêëàÚÜäà
¤ÍñÛgã[åoáØâæØåÚÜâêçgÚßìáÜÛåæëãàíÚÜàéÜÞàæåì

ÑoÛoäÜâéØáêâfßææÚßé[åÚÜçé[í
¤ÊØäæêçé[íØÙãoÜíÜäæÙdØåä

ÂéØáêâfíæãÙð©§§¯
16

îîî¥ÍæãëÜÊØäàÊÜÙÜ¥Úñ

hole‰ovsko 18/2008

17

hole‰ovsko 18/2008

Volte ČSSD

volte
č. 48

Doprava - základní předpoklad rozvoje kraje

Vážení občané ,
kvalitní dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost je jedním ze
základních předpokladů rozvoje kraje. Proto budeme chtít využít všech
možností a iniciativ kraje, které k tomuto rozvoji povedou.

Mezi základní dopravní priority považujeme:
Silniční dopravu
- maximální urychlení výstavby dálnice D1 a rychlostních komunikací
R49 a R55
- modernizace a rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy
- obnova autobusového a trolejbusového vozového parku
- rozvoj cyklostezek v turisticky atraktivních oblastech
Ing. Ludvík Urban

Ing. Ludvík Urban
Po ukončení studií na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině
jsem začal pracovat jako výpravčí
Českých drah a.s. v železniční
stanici Otrokovice. V průběhu
následujících let jsem pracoval
v dalších provozních a manažerských funkcích. V letošním roce
jsem zvítězil ve výběrovém řízení a stal se ředitelem Krajského
centra osobní dopravy ve Zlíně,
které se zabývá rozsahem a kvalitou osobní železniční dopravy ve
Zlínském kraji. Od roku 2004 jsem
členem Dopravního výboru Zlínského kraje. V současném volebním období jsem rovněž členem
Zastupitelstva města Holešova,
kde rovněž působím jako předseda finančního výboru. Jsem
ženatý a mám jedno dítě.

Bc. Jaroslav Chmelař

Leteckou dopravu
- ve spolupráci s Olomouckým krajem využít strategického umístění
vojenského letiště v Přerově i pro civilní účely

Vodní dopravu
- zlepšení splavnosti Baťova kanálu a vodní cesty řeky Moravy

Železniční dopravu
- modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Zlín - Vizovice včetně
výstavby nové trati do Valašské Polanky
- modernizace a elektrizace trati Kojetín - Valašské Meziříčí
- obnova železničního vozového parku
- vytvoření krajského integrovaného dopravního systému (IDS), t.j.
vzájemné propojení autobusové, železniční a trolejbusové dopravy
ve Zlínském kraji a napojení na IDS v sousedních krajích
- realizace projektů bezbariérové dopravy
Výše uvedené dopravní priority jsou součástí volebního programu,
s kterým jde ČSSD do nadcházejících krajských voleb a jehož jsme oba
dva spolutvůrci. Věříme, že ČSSD dokáže s podporou Vás voličů tyto
priority naplnit.

Bc. Jaroslav CHMELAŘ
Od mládí mě přitahovala
železniční doprava. Po studiu na
střední průmyslové škole železniční v Břeclavi jsem nastoupil do
lokomotivního depa v Přerově, kde
jsem pracoval jako strojvedoucí.
Po zahájení výstavby rychlostního
železničního koridoru Bohumín Břeclav jsem se podílel na jeho
realizaci jako elektromontér a později mistr. Dálkově jsem si doplnil
vysokoškolské vzdělání a od vzniku Zlínského kraje pracuji ve funkci
vrchního mistra opravny trakčního
vedení v Hulíně. Náplní mé práce je
údržba trakčního vedení železničního koridoru z Přerova do Nedakonic. Jsem členem Zastupitelstva
města Holešova a předsedou Komise životního prostředí a dopravy
při Radě města Holešova.

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

Čaje o páté pro ty, kteří pečují o lidi
s demencí
Vážení rodinní pečovatelé, Oblastní charita
Kroměříž pořádá svépomocnou skupinu - Čaje
o páté - setkání pro rodinné pečovatele, kteří pečují o člověka s demencí. Tato setkání se konají
v prostorách Oblastní charity Kroměříž, Ztracená 63 vždy první středu v měsíci. Začínáme
od 17 hodin. Svépomocná skupina se neschází
v červenci, srpnu, září a lednu.
Veškeré informace o svépomocné skupině
i o dalších službách pro klienty a rodinné pečující
předá sociální poradna v Oblastní charitě Kroměříž, telefon: 573 330 013, možno využít také
e-mailovou adresu: socialni.poradna@seznam.
cz, choura@atlas.cz
Rodinní pečovatelé tu mají možnost řešit
aktuální problémy s péčí o člověka s demencí,
získávat informace o Alzheimerově chorobě
a o možnostech péče, vzájemně si vyměňovat
zkušenosti. K dispozici jsou zdarma informační
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materiály a informace o aktivitách a službách
Oblastní charity Kroměříž a České alzheimerovské společnosti.
Na tato setkání zveme odborníky ze zdravotnictví, kteří se touto problematikou zabývají,
i zástupce domovů pro seniory, které přijímají
klienty s demencí, a pracovníky samosprávy.
Termíny 2. pololetí 2008 - 1. října, 5. listopadu, 3. prosince.
Cílem svépomocné skupiny je snaha řešit
problémy s péčí o člověka s demencí, poskytovat podporu, zkušenosti a pomoc občanům
v Kroměříži a okolí.
Věříme, že tuto pomoc, která Vám může
ulehčit náročnou péči, přijmete.
Zdeněk Choura - pečující
Mgr. Monika Vymazalová - sociání poradna
Bc. Anna Valachová, Dis. - ředitelka Oblastní
charity Kroměříž

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

Hledáme účetní
(pokladní),
SŠ, nástup od 1. 1. 2009,
plný pracovní úvazek.
Jacom, spol. s r.o., Přerovská 761
Holešov,
tel. 573 394 029, pí. Pudichová
email: Pudichova@jacom.cz
poslat životopis
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Bluesový podzimek probarvil babí léto v Holešově
Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše, zastupitele Zlínského kraje Tomáše Šimčíka, senátora a starosty města Holešova Zdeňka Janalíka a poslance Parlamentu
ČR Pavla Svobody se v Holešově ve dnech
26. a 27. září uskutečnil tradiční festival Bluesový podzimek. Velké poděkování patří jako
hlavním organizátorům především pracovníkům
Městského kulturního střediska v Holešově,
zástupci ředitele Pavlu Chmelíkovi a vedoucí
kina Vlaďce Dvořákové, kteří pokračují v tradici
založené právě před 9 lety tragicky zesnulým
Josefem Kenšou. A že je to tradice životaschopná, ukázal i letošní devátý ročník.
Zájem veřejnosti byl tak velký, že sál kina
Svět byl v pokročilejších večerních hodinách
prakticky „vyprodaný“. Uvádím v uvozovkách
proto, že po oba dny byl vstup zdarma, což
jistě potěšilo. Samozřejmostí bylo pohodové
zázemí v prostorách kina Svět i v jeho zadním traktu ústícím do Smetanových sadů,
kde stály stánky s bohatým občerstvením.
Podvečerní program začínal po oba dny
v 17 hodin, kdy na letní scéně za kinem Svět vystoupily kapely KARBURÁTOR BLUES BAND
a VOLNÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL HUDBY.
V pátek se holešovskému publiku jako
první na hlavní scéně představila hudební formace DAVID DORŮŽKA TRIO. Ve složení
kytarista David Dorůžka, kontrabasista Jaromír Honzák a hráč na bicí Lukasz Zyta. Po
nich rozezněl už zcela zaplněný sál „elektrický
band“ VLASTY TŘEŠŇÁKA se všudypřítomným
bílým rhythm and blues, podbarvujícím jeho
závažné myšlenkové texty. Vlasta Třešňák,
nejen muzikant a zpěvák, ale i výtvarník, bohém a neuchopitelný živel, svými peckami
rozpálil publikum a připravil půdu svému nástupci PETERU LIPOVI. Ten se svou skupinou
Peter Lipa - Tatár Buntaj Gašpar Žáček Band
uvedl a hlavně nenapodobitelně procítěným
způsobem zazpíval písně s texty slovenského
„básníka“ Milana Lasici. Velká sóla si střihl
mladý ostravský saxofonista Michal Žáček a ve
spojení s neodolatelnou hlasovou improvizací
Petera Lipy se postaral o první vrchol večera.
Ve stopách slovenského jazzmana jde i jeho
syn, který doprovázel svého otce na klávesy.
Přestože čas pokročil směrem k půlnoci, teprve
se chystal závěrečný bonbonek z Brazílie FERNANDO NORONHA a BLACK SOUL. A kdo
vydržel, byl po zásluze odměněn. Brazilský
kytarista Fernando Noronha a jeho kapela dokázali, proč mají pozici světově proslulé stálice
na bluesové scéně. Famózní třeskající kytarová
hra a zpěv byly úchvatnou show na závěr pátečního večera.
V sobotu zahajovala hlavní programový
blok P 13 B, což je bluesová a jazzrocková

Nechyběl ani
Vlasta Třešňák.

kapela působící v Praze, odkazující
k městské části Prahy právě svým
názvem. S frontmanem Tomášem
Berounem předvedla skupina svou
žánrovou pestrost od klasického
swingově laděného blues a jazzu až
k funky. Po nich následoval zahraniční
host ze sousedního Polska, formace
TEENAGE BEAT. Jejich vystoupení posluchačům přiblížilo atmosféru
40. a 50. let amerického venkova,
a umožnilo jim tak seznámit se s kořeny blues. Zvuk kapely ozvláštňovala
zejména foukací harmonika Lukasze
Rumpela, jehož virtuozita mu již přinesla řadu ocenění. Své interpretační
mistrovství předvedl i v Holešově prakticky celou dobu bylo jeho umění
provázeno potleskem a dalšími projevy obdivu, protože jeho hra doslova
a do písmene brala dech.
Tak jako obvykle při střídání kapel
se naskytla přestávka, tentokrát ale
využitá k vystoupení hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty
Holešova Zdeňka Janalíka. Potom
patřilo jeviště domácí skupině STAŘÍ
PSI. Kapela, kterou holešovští hudební příznivci znali dříve jako Proměny,
působí na hudební scéně od sedmdesátých let. Navzdory tomu nebo
snad právě proto jim to čím dál líp
„šlape“. Po nich pódium ovládli další
polští hudebníci OUTSIDER BLUES
s vlastními skladbami zpívanými v polštině, i když za svou inspiraci považují
chicagské blues. V současné době
připravují nové album, z něhož právě
v Holešově předvedli několik písní,
které vyjde ještě do konce roku 2008.
Večer v sále kina Svět opět kolem
půlnoci uzavřelo BLUES SESSION se
svými „kalandrovkami“ stejně jako písničkami Olina Nejezchleby. A kdo ještě
neměl dost, mohl se přesunout o patro
níž do Drive Clubu, kde po půlnoci program pokračoval koncertem americkošvýcarské bluesové kapely GK Band.
Není pochyb o tom, že se festiválek
povedl a že blues i jazz budou znít
návštěvníkům v uších ještě hodně
dlouho, ale aspoň si tak zkrátí čekání
na další ročník Bluesového podzimku
v příštím roce. Ten by měl být jubilejní
- desátý.

Slovenská hvězda
Peter Lipa.

David Dorůžka trio.

Pavel Svoboda - Staří psi.

Olin Nejezchleba.

Fernando Noronh a Black Soul.

Marie Rysová, Robert Rohál
a Pavel Vystrčil

Outsider Blues.

Ředitel MKS
Pavel Chmelík.

Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš
a starosta Holešova Zdeněk Janalík.
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CD TIP
BRYAN ADAMS: 11
Jedenáctá řadová deska (odtud název) Bryana Adamse je, ošklivě řečeno,
úplně stejná jako ty předchozí. Otázkou
je, zda může kanadský rocker ještě něčím
překvapit. Celou svou kariéru natáčí v zásadě tři druhy písniček: rozmáchlé rockové
vypalovačky, zpěvný kytarový pop a srdceryvné (často filmové) balady. Tato deska je
složena převážně z modelů 2 a 3. Jsou to
příjemné, profesionální a nadčasové skladby, které mohly vzniknout kdykoli v letech
1985-2008 a mají jednoduchou a vkusnou produkci. Jejich autor bezesporu umí
napsat písničku a jeho příznivci, kteří si
toto album koupí, jistě nebudou zklamáni.
Skladby jako Tonight We Have The Stars,
Somethin‘ To Believe In a Broken Wings
jsou hitovky jako ušité na míru rádiím,
vrcholem desky je však Walk On By, působivá smyčcová balada se silnou irskou
atmosférou. A jakkoli možná předchozí
řádky vyznívají negativně, celkové hodnocení bude pozitivní, protože udržovat si
25 let takovou úroveň tvorby, to si zaslouží
uznání - třebaže bez vývoje nebo sledování trendů. Napsat jednoduchou písničku,
která osloví, zůstává velkým uměním, a to
Bryan Adams ovládá znamenitě.
MK

Vernisáž pszczynských výtvarníků 2. října
Holešov - Milovníci výtvarného umění se
mohou těšit na další letošní lahůdku. Měsíc
říjen bude patřit v holešovské galerii malířům
a výtvarníkům z Polska. Asi čtyřicet děl bude
dokumentovat osmiletou historii plenérů (setkání umělců, neboli venkovního malování), které
každoročně pořádá město Pszczyna a jeho
Centrum kultury. Na těchto setkáních se představuje naprostá polská špička a s jejich díly se
budou moci seznámit v Holešově. Výstava je
tedy koncipována jako průřez historií plenérů
a představí skutečně tu nejkvalitnější současnou polskou tvorbu.
Město Pszczyna v „horním“ Slezsku je
partnerským městem Holešova a také holešovští výtvarníci se plenérů zúčastňují.
Rudolf Seifert

Výstava
z pszczynských
plenérů
2. - 25. října 2008
vernisáž 2. října v 17 h
Městská galerie Holešov
Nám. Dr. E. Beneše 24

Provedu
drobné stavební
a obkladačské
práce
v Holešově
a okolí.

Telefon
573 395 705
Mobil
736 731 776

Letošní otevření výstavy v polské Pszczyně.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
do Slováckého divadla Uherské Hradiště na muzikál Adéla ještě nevečeřela - čtvrtek 6. listopadu 2008.
Režisér a choreograf Radek Balaš si k sobě přizval hudebního skladatele Ondřeje Brouska, a společně
tak vytvořili muzikálovou komedii, která ctí jak filmovou předlohu, tak i divadelní prostor. Inscenaci
budete mít možnost zhlédnout jako první diváci. Cena - 310 Kč. Nové lístky na toto představení jsou
v prodeji! Další představení proběhne začátkem prosince 2008, termín bude upřesněn! Informace:
SVČ DUHA Holešov.

Ambiciózní, leč nevyrovnaná Bathory
Z nejnovějšího počinu Juraje Jakubiska
mám pocit, že zůstal hodně za očekáváním
a v mnoha věcech na půl cesty. I když se
snaží „rozpohybovat scénu“ kamerovými jízdami, zpomalenými záběry, rozostřeným či
jinak deformovaným obrazem, stejně se mu
nedaří zastřít statičnost a divadelnost celého
projektu. Hlavně interiéry vypadají jak z inscenace točené na Kavčích horách. Panoramatické snímání přírody mělo asi tento dojem vyvážit, ale působí to poněkud křečovitě,
jak z cestopisu po českých luzích a hájích.
Juraj Jakubisko se vyzněním filmu rozhodně
distancoval od pojetí Joža Nižnanského, který ve svém románu Čachtická paní „krvavou
hraběnku“ vylíčil tak, že právem vede žebříček
nejmasovějších vrahů dějin v Guinnessově
knize rekordů. Bohužel určitá úlitba romantickému duchu se projevila v poněkud nadsazeném pojetí hodných zbojníků a mýtizaci
sluhy Ficka. Jakubisko se pokusil o jiný pohled
a v oficiálních materiálech k filmu se uvádí, že
se snažil držet historických faktů. V některých
případech je to ale téměř urážející tvrzení. Jak
si například vysvětlit skutečnost, že z obávaného sedmihradského knížete Gábora (synovce
Alžběty) proslulého svou krutostí a lstivostí je
ušlechtilý hrdina a ze sadistické přisluhovačky
Darvulie světice a oběť? Z historických pramenů
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je také zřejmé, že sám manžel Alžběty Ferenc
Nádasdy určil svému synovi Pálovi ještě za života hraběnky poručníka a i ostatní děti neměly
dlouho zůstat pod výchovným vlivem jeho ženy.
Film se svými náklady (350 miliónů) stal naším vůbec nejdražším projektem. Ty peníze
ale na něm nejsou tak úplně vidět. Skromně
natočené válečné scény brzy začnou unavovat stereotypním pojetím a kostýmy vypadají

KINORECENZE
jak čerstvě vytažené z divadelního fundusu.
Středověk s jeho atmosférou dekadence, špíny
a nemocí se do filmu imputovat nepodařilo.
Rovněž sázka na slavná zahraniční jména
tak docela nevyšla. Anna Friel je bezpochyby
krásná, ale na hlavní roli málo charismatická,
Vincent Regan jako její manžel má pramálo
prostoru, překvapivě nevýrazný je i Karel Roden
jako její úhlavní protivník Thurzo. Pozornost tak
na sebe strhl pouze Hans Matheson jako malíř
Caravaggio a v malé roličce krále Matyáše
Franco Nero. Vyloženě rušivě působilo obsazení různých miniroliček Upírem Krejčím, Zdeňkem Srstkou, Zdeňkem Podhůrským a Petrem
Jáklem. Jestli se obsazením zprofanovaných

televizních tváří chtěl režisér zavděčit vkusu
řadového diváka, těžko říct. Každopádně ale asi
nebyl cílem smích v publiku při každém zjevení
se jmenovaného bez ohledu na závažnost
děje. Což bohužel platí i pro ústřední dvojici
vypravěčů - mnichů v podání Bolka Polívky
a Jiřího Mádla. Jejich vynálezy: lyže, kolečkové
brusle, kamera, odposlouchávací zařízení či
rogalo jako by odkazovalo ke Caravaggiovu
krajanovi Leonardovi da Vinci (stejně jako pitva
co anatomická pomůcka). Mně jejich eskapády
svou komičností ale spíš připomínaly geniálního nešiku inspektora Closeaua z Růžového
pantera. Žánrová koncepce byla vůbec neujasněná. Příběh se potácel od dramatu, hororu,
romantické lovestory až k hranici komedie nebo
parodie. Hlavní postava potom od naivní milenky, odpovědné vladařky, milující matky a udatné
„Angeliky“ přes narkomanku a tyranku až k nevinné oběti. Na jeden film trochu moc žánrů, na
jeden film trochu moc proměn hlavní hrdinky.
Protože už se asi nepodaří vzkřísit svůj sen
o čachtické paní režiséru Troškovi, nezbývá
než se těšit, jak se se stejnou látkou popere
Francouzka Julie Delpy. Příští rok by měla
začít natáčet.
Marie Rysová
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Program kina Svět
Pátek 3. a sobota 4. 10. v 19 h: STRACHY ZE
TMY - Francie, animovaný. Je tolik strašidelných
okamžiků, které každý z nás občas zažije stejně
jako tvůrci této cesty do nitra strachu. Šest ze
současných nejlepších francouzských výtvarníků
a animátorů vdechlo život svým nočním můrám.
Jejich propletené příběhy tvoří dohromady dílo,
jaké jste ještě neviděli! Režie Blutch, Marie Caillou, Jerry Kramski, Pierre di Sciullo a další.
Neděle 5. a pondělí 6. 10. v 19 h: TEMNÝ RYTÍŘ - USA, dobrodružný, fantasy s titulky. Batmanův boj se zločinem je čím dál víc riskantnější.
Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Jimem
Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby
s jejich pomocí zbavil místo Gotham City nebezpečných zločineckých organizací. Hrají: Christian
Bale, Michael Caine, Heath Ledger a další.
Středa 8. a čtvrtek 9. 10. v 19 h: POLOČAS
ROZPADU - SR, černá komedie. Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů
a hodnot. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se
v zajetí každodenní banality, s lehkostí a šarmem
dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až
jsou náhle konfrontováni s neúprosnou pravdou. Hrají: Ján Króner, Iva Janžurová, Klára
Trojanová-Pollertová, Táňa Pauhofová a další.
Režie Vladimír Fischer.

FILMOVÉ TIPY

Pondělí 13. 10. v 19 h: ANNIE LEIBOVITZ:
ŽIVOT OBJEKTIVEM - USA, dokument s titulky.
Fascinující dokumentární portrét zachycující
osobnost legendární americké fotografky, která
proslavila skupinu Rolling Stones a pracovala
pro časopisy Vogue a Vanity Fair. Fotografovala Micka Jaggera, Demi Moore, je autorkou
mnoha skandálních a legendárních fotografií
(například John Lennon a Yoko Ono). Režie
Barbara Leibovitz.
Středa 15. a čtvrtek 16. 10. v 17 h: KUNG-FU
PANDA - USA, animovaná komedie v českém
znění. Na scénu nastupuje mladý, neklidný,
roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík
jménem Po. Ten musí v akcemi a vtipem nabitém
příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se
z ušlápnutého prodavače nudlových polévek
stane legendární Dračí bojovník.
Sobota 18. a neděle 19. 10. v 19 h: ÚTĚK
DO DIVOČINY - USA, dobrodružný s titulky.
Chris McCandless byl skutečným dobrodruhem, jehož život inspiroval podobně stavěného
spisovatele Jona Krakauera k napsání strhující knížky podle jeho nalezených deníkových
záznamů. Předloha, která připomíná nejlepší
dobrodružné cestopisy Jacka Londona. Režie
Sean Penn.

Program MKS a Drive Clubu
Čtvrtek 2. 10. v 17 h: Vernisáž. VÝSTAVA
Z PSZCZYNSKÝCH PLENÉRŮ. Výstava potrvá do 25. 10. Městská galerie.
Pátek 3. 10. ve 21 h: LESNÍ ZVĚŘ. Téměř
psychedelický zážitek na vlnách drum´n´bassu
s kapelou Jiřího Chorche Hradila. 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 všechny 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. Napůl loutková pohádka z cirkusového prostředí
o malém bojácném tygříkovi, který si své tygří
pruhy musí zasloužit vlastní odvahou. Představení, 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! Komedie plná zápletek
a naschválů, které nemusí 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 Pantůček, Adéla
Gondíková, Lucie Benešová, Lída Molínová
a další). Kinosál
MKS Holešov připravuje na listopad:
Neděle 2. 11. v 15 h: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Divadelní pohádku, která je určena
pro děti a jejich rodiče, 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. Koncert plný
swingových evergreenů
a jazzové muziky.

< V listopadu zahrají
v Holešově sourozenci
Ulrychovi.

MAMMA MIA
(dobrodružný film USA)
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Hrají: Meryl
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Julie
Walters, Christine Baranski a další.
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
(dobrodružný film USA)
Mumie se vrací. Tentokrát ale opustila
vyhřáté písečné duny a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. Dobrodružný velkofilm je
pokračováním úspěšných snímků Mumie
a Mumie se vrací...
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
dobrodružný film USA)
Vědec Trevor Anderson, jeho synovec
Sean a jejich průvodkyně Hannah uváznou během vědecké výpravy na Islandu
v jeskyni, ze které je jediný možný únik
- a to pronikat hlouběji a hlouběji do
středu Země. Setkávají se tak tváří v tvář
s nepředstavitelnými postavami z dob
dávno minulých.
Filmy uvidíte v holešovském kině
Svět ještě tento měsíc.

KNIŽNÍ TIP
FRANTIŠEK SOVADINA:
OSMAŠEDESÁTÝ
Doposud málo známá fakta o činnosti holešovského 7. výsadkového pluku zvláštního určení v krizových dnech
srpna roku 1968 přináší dotisk padesátistránkové brožury autora Františka Sovadiny Osmašedesátý, kterou u příležitosti 40. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy vydalo město
Holešov 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 srpnových dnech
roku 1968 u holešovského pluku i ve
městě samotném v souvislosti s okupací
staly. Závěr publikace Osmašedesátý je
věnován historii 7. výsadkového pluku
zvláštního určení, 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
fotografiemi ze
života výsadkového pluku.
(red)
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
O zlém jelenu a divokém koni
Poslední hraběcí rod, který vládl sto let
na holešovském panství, byla hrabata Bruntálská z Wrbna. Všichni v tomto rodě vynikali
vzděláním a různými koníčky - patřila mezi
ně hudba, divadlo, literatura, chov koní a lov.
V zadní části zámeckého parku obnovili oboru,
ve které chovali různou zvěř - nejen jeleny,
daňky a muflony, ale třeba i cizokrajné pštrosy,
antilopy a zubry. Velká obora určená k chovu
a lovu zvěře byla v nedalekém kosteleckém
polesí - nad vesnicemi Kostelec, Pacetluky
a Roštění, druhá potom mezi vesnicemi Přílepy
a Horní Lapač - les v ní byl ale za Seilernů, kteří
tuto část koupili v 19. století, po zrušení obory
vymýcen a zůstal jen malý lesík po pravé straně
silnice mezi těmito vesnicemi.
Povídá se, že hrabata z Wrbna měla moc
ráda veškerá zvířata - ale že zvířata občas
Wrbnům škodila. Jeden hrabě si zvlášť oblíbil
světlého, skoro bílého jelena, který žil v oboře
vzadu v zámeckém parku. Jelen byl skoro
ochočený, za svým pánem chodil jako pejsek,
a tak mu hrabě umožnil, aby se volně pohyboval nejen po zadní oboře, ale i po přední
části parku. Ale ouha - jelen sice miloval pana
hraběte, ale na ostatní lidi byl zlý - napadal je,
když uviděl jakéhokoliv člověka kromě pana
hraběte, sklonil výhrůžně hlavu s mohutným
parožím, zafuněl a už se na vetřelce hnal.
Sloužící, zahradníci, kteří se měli starat
o zámecký park, ale i členové hraběcí rodiny
se začali bát do parku chodit a prosili pana
hraběte, aby nechal zlého jelena buďto zastřelit, nebo jej aspoň zavřít dozadu, do obory,
opatřené vysokým plotem. Hrabě ale na jejich
prosby nedal - nechal jelena volně pobíhat
po celém parku a ten postupně pustl - tak jak
zahradníci raději odcházeli z hraběcí, dobře
placené služby, než aby se nechali ohrožovat
zlým, útočným jelenem.
Jednoho dne se nad Holešovem spustila
vichřice - burácel hrom, blýskalo se, koruny
stromů v zámeckém parku se ohýbaly v prudkém větru, padaly větve, vichr porazil i několik
přestárlých kmenů. Zvěř v oboře se vyděšeně
choulila k sobě, schovaná v houštinách, jen
velký zlý jelen hrdě pobíhal po prostranství
před zahradním průčelím zámku. Pan hrabě
se s rodinou na vše díval z oken svých komnat

ve druhém patře - sloužící topili ve vysokých
kachlových kamnech, nosili teplý čaj a punč
a nikomu nic nechybělo. Jen jedna z hraběcích
dcer nebyla doma - měla ráda mladého mlynáře, který pracoval na hraběcím, takzvaném
Šráčkově mlýně u zámecké zahrady - dodnes
ten mlýn stojí u fotbalového hřiště a jsou v něm
byty - a vichřice ji zastihla, když byla na dostaveníčku se svým milým v altánku nedaleko
mlýna. Hrabě měl tuto svou dcerku nejradši
a přál i její lásce, i když v té době něco takového
skoro nepřicházelo v úvahu.

SERIÁL

Strachoval se ale, aby jeho dcerka nezmokla nebo aby se jí ve vichřici a bouři něco
nestalo. Najednou dívku uviděl - utíkala sama
domů do zámku a aby si zkrátila cestu, šla
přímo přes zámecký park - naproti jelenovi.
Velké zvíře dívku, ve větru schoulenou, uvidělo
- a rozběhlo se proti ní. Hraběcí dcerka si ale
jelena nevšimla, měla plášť přetažený hluboko
přes hlavu.
Všichni u oken zatajili dech - a jelen prudce
vrazil své ostré parohy přímo do dívčina těla.
(Pokračování na str. 23)
Její výkřik přehlušil i hukot větru a burácení hromu - dívka se zhroutila
na zem a krev z jejích
ran brala i její život.
Jelen se nad tělem
hraběcí dcerky vítězně postavil a rozhlédl
se, ale to už zoufalý,
nešťastný hrabě pádil
s křikem po schodech
dolů a nabíjel pušku.
A už v zahradní zámecké bráně namířil,
třeskla rána a zlý jelen
padl vedle dívčina těla.
Dívku ale nezachránili,
zemřela dřív, než se k ní
dostali. Zastřeleného
zlého jelena potom nechali vycpat a do dnes
stojí ve druhém patře
Zahradní průčelí v r. 1905 - podoba zahradního průčelí zámku
holešovského zámku.
v době, kdy se měla odehrávat tragédie „zlého jelena“.

Rudolf z Wrbna ml., poslední hrabě z Vrbna
na jednom ze svých oblíbených koní, kteří byli
jeho záhubou.
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Pravda je, že v zámecké oboře skutečně
byla za hrabat z Wrbna chována různá zvěř,
včetně jelena, původem odněkud z Kanady.
Byl to výstavní, poloochočený kus, který
chodil za členy hraběcí rodiny i za personálem pro pamlsky. Zvykl si ale tak na lidi, že
začal být vůči nim občas i agresivní, a když
napadl a ohrožoval hraběte Rudolfa Eugena
z Wrbna, předposledního holešovského pána,
musel být pro bezpečnost návštěvníků obory
zastřelen.
Vztah hrabat z Wrbna ke zvířatům byl
opravdu osudový. Poslední z toho rodu, hrabě
Rudolf z Wrbna, miloval ze všeho nejvíc koně
- zámek měl plný obrazů koní, vedle zámku
postavené stáje a v nich plno závodních koní
na jezdecké i klusácké dostihy, vzadu, v zámecké oboře si nechal vystavět závodní jezdeckou dráhu, jejíž zbytky jsou dodnes patrné.
Nejraději ze všech svých koní měl divokého,
ohnivého vraníka arabské krve. Ten kůň byl
mimořádně rychlý, mimořádně krásný, ale také
nezkrotný a zlý. Pan hrabě jediný se k němu
mohl přiblížit a jezdit na něm, i když kůň se
vzpínal, vyhazoval a řádil, nechtěl, aby na něj
kdokoliv vložil uzdu a sedlo.

Snímek představuje jelena, který byl inspirací k pověsti - poloochočený jelen, který napadal členy rodiny hraběte Rudolfa Eugena z Wrbna
(předposlední Wrbna v Holešově), takže musel být utracen.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
O zlém jelenu a divokém koni
(Pokračování ze str. 22)
I když hraběcí štolba mladému hraběti
radil, ať koně raději nechá utratit, že se jej
nepodaří zkrotit, hrabě se o to pořád pokoušel
a jezdil na něm každou volnou chvíli, těšil se,
že koně zkrotí tak, že jej bude moci poslat
na některý proslulý evropský dostih, a proslaví
tak chov svých koní.
Svůj sen ale nesplnil - jednoho dne, když
se zase snažil na tomto koni jezdit a připra-

vovat ho na závodění, se kůň splašil docela,
skákal, mlátil celým svým mohutným tělem
a nakonec hodil svou velkou hlavou dozadu
a udeřil jí hraběte do prsou - tak silně, že
hraběti prorazil hrudník, ten spadl ze sedla,
a i když byl ihned převezen do nemocnice,
zanedlouho zemřel.
O posledním mužském potomku hrabat
z Wrbna, Alfonsovi, bratru hraběte Rudolfa, se
povídalo, že je bláznivý. Určitě ale byl podivín

Životní příběh holešovské hraběnky
připomene připravovaná publikace
Nejkrásnější roky prožila Barbora Wiedemannová - tak se za svobodna jmenovala - jako přítelkyně mladého holešovského hraběte Rudolfa Wrbny.
Ten se do ní zamiloval ve vídeňském lazaretu, kde
ona pracovala jako ošetřovatelka. Právě ve Vídni
spolu ti dva prožili mnoho krásného. Už na samém
začátku své známosti dokonce uvažovali o svatbě,
leč hraběcí rodina sídlící na holešovském zámku
o tom nechtěla ani slyšet. Čím déle starý hrabě
Wrbna svého syna od známosti s neurozenou Barborou zrazoval, tím více jejich láska s nádechem
romantického dobrodružství kvetla.
Vzali se však až po smrti starého hraběte Rudolfa Kristiana Wrbny - oběma novomanželům bylo
osmatřicet let. Chtěli mít rodinu, usilovali o potomka,
ale o očekávané dítě Barbora přišla. Ale ani to nenahlodalo jejich nádherné manželství. Hrabě Rudolf
Wrbna svoji ženu miloval nade vše, dokonce ji nechal vymalovat dnes už neznámým malířem na velké plátno. Obraz čtyřicetileté Barbory Wrbnové, který
dnes visí v bytě dcery hraběnčiny neteře, je sice jen
odleskem šťastných časů, ale jasně vypovídá, že
se tehdy měla zámecká paní ještě dobře. Na co asi
tenkrát myslela, když malíři pózovala v elegantních
šatech a se šperky, které dostala od svého muže,
v jednom ze zámeckých salónů…
Největší zázemí měla ve svém muži, který
na ní obdivoval doslova vše. Její půvab, eleganci
i inteligenci stejně jako její praktičnost. Právě proto,
že pocházela z obyčejné rodiny, neměla problém

s domácími či ručními pracemi. Se vším si věděla
rady, vše jí šlo lehce od ruky. Zároveň byla nesmírně
společenská a zábavná. Uměla krásně zpívat, byla
sečtělá, a co víc - měla smysl pro humor...
Tolik ukázka z připravované brožury, která by
měla vyjít koncem letošního roku. Vedle pohnutého hraběnčina osudu přinese padesátistránková
publikace i řadu dobových fotografií.
RR

Obraz Barbory Wrbnové z doby,
když jí bylo čtyřicet let.

- oženil se až v pozdním věku, neměl děti, moc
nemluvil, chodil celý v černém a na rameni mu
sedával černý havran, který ho prý doprovázel až do smrti. Hrabě Alfons se odstěhoval
do Německa, do Mnichova, a zde tragicky
zemřel až v šedesátých letech minulého století
(s manželkou usnuli ve svém bytě a udusili se
buď plynem z uhaslého vařiče, nebo kouřem
z ohně, zapáleného upadlou cigaretou).
(Příště o Propadeňáku)

Plesová sezona roku
2008 - 2009 již na zámku
Holešov - Na veřejnost již pronikly informace o záměru města Holešova otevřít
prostory zámku již pro příští plesovou sezonu.
Po rozhodnutí rady města se plánuje, že kulturní dění zahájí v nově opravených a rekonstruovaných prostorách - velký sál a přilehlé
malé sály (po WC), popř. sala terrena - koncert
zlínské filharmonie 31. ledna 2009. Následovat
bude ples města a dále zřejmě ples gymnázia
a předběžně se počítá ještě se třemi plesy
(divadelníci, rybáři, Castellum), další termíny
jsou volné (především v měsíci březnu). Zastupitelé města se dohodli, že v uvedené nadcházející sezoně neproběhnou v zámku plesy
politických stran. Tím je dán prostor pro akce
a prezentaci především spolků. Pořadatelé
si ale musejí uvědomit, že v prostorách zámku není zatím v provozu restaurace a vchod
do budovy bude zřízen zezadu přes zahradu
(po dřevěném „chodníčku“).
Zájemci o pořádání plesů a podobných
společenských setkání v prostorách zámku
se mohou informovat a popř. si zajistit termín
v budově Městského úřadu Holešov u R. Seiferta, tel.: 573 521 202, 724 030 893, nebo
na odboru školství a kultury, tel.: 573 521 600
(610), e-mail: noviny@holesov.cz.
R. Seifert

NEPLAŤTE VÍC,
NEŽ MUSÍTE!
• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění
U pojišťoven: KOOPERATIVA • ČESKÁ
POJIŠŤOVNA • GENERALI • ČESKÁ
PODNIKATELSKÁ • ČSOB • TRIGLAV
• ALLIANZ • WÜSTENROT
ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE
VINOTÉKY
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ - VOTAVA
PO - PÁ: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, tel.: 573 397 077
e-mail: votava.josef@post.cz
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Těší nás Váš zájem
o naši pravidelnou činnost, věříme, že se budete v „tymýčku“ cítit
dobře a rádi zde budete trávit svůj volný čas.
Bližší informace na www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
3. 10. Přáníčko „Všetuly 650“ - píšeme přání
k 650 letům obce Všetuly
3. - 5. 10. Oslavy 650 let obce Všetuly
a 120 let otevření budovy školy
8. 10. PC od A do Z - od 17.00 počítačový
kurz pro dospělé
9. 10. ŠLÁPOTKY - od 15.00 do 16.00 cvičení pro děti na tanečních podložkách dancepadd, cena 5,- (dále pak 16. 10., 23. 10. vždy
od 15.00)
11. 10. Patchwork - od 9.00, textilní technika
na výrobu bytových doplňků, cena 450,- +
materiál (přihlášky v TYMY do 9. 10.)
12. 10. Taneční polepšovna - první lekce pro
začátečníky od 17.00, pro pokročilé od 19.00,
přijďte se ujistit, jestli jste nezapomněli důležité
taneční kroky, cena kurzu 600,-/os.
14. 10. Kurz pletení košíků - od 15.30, pro
začátečníky 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 do výtvarného ateliéru, cena 20,-, nutno se přihlásit do
13. 10.
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 250,-/os. (přihlášky
do 13.10.)
21. 10. DRAKIÁDA - od 15.30, přijďte s draky
a dráčky na holešovské letiště, sraz u bývalé
vrátnice na letišti
21. 10. Angličtina pro dospělé - od 16.00
pro začátečníky a mírně pokročilé (náborová
hodina)
23. 10. Pletení košíku pro děti - každé dítě si
uplete svůj košíček, který si odnese s sebou,
práce není náročná, pletení z materiálu pedig,
cena 60,-/os. (přihlášky v TYMY do 21. 10.)
27. 10. Relaxační hodinka - masáže (přihlášky
do 23. 10.)
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V TYMY
OTEVŘENÝ DOMEČEK pondělí 27. 10.
a středa 29. 10. od 10.00 do 18.00 (stolní fotbálek, stolní tenis, kulečník, trampolína, oáza)

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 současnosti.
Vojsko krutého knížete Draculy drancuje okolní vojvodství. Dracula je proklet a odsouzen k věčnému
životu a nekonečné touze po krvi. Cena 1.190,-.
HARMONOGRAM KROUŽKŮ
Pondělí
Harmonizační cvičení
10.00 - 11.30
Anglická školička pokr.
15.15 - 16.00
Anglická školička začát.
15.30 - 16.30
Fotbaloví benjamínci
16.00 - 17.00
Německá konverzace pro dosp. 16.30 - 18.00
Stolní tenis
17.00 - 18.00
Kalanetika
19.00 - 20.00
Břišní tance
17.00 - 18.00 (děti)
18.00 - 19.00 (začátečníci I.)
19.00 - 20.00 (začátečníci II.)
20.15 - 21.30 (pokročilí)
Úterý
Florbal
15.00 - 16.00
Kytarová školička, tábor. kytara 15.00 - 17.00
Taneční přípravka a společ. tanec 16.00 - 17.30
Mladí fotbalisté
17.30 - 19.00
Relaxační cvičení
18.00 - 19.00
Stepaerobik s Jitkou
19.30 - 20.30
Středa
Broučci
Zrníčko, Klásek
Basketbal
Anglická konverzace pro dosp.
Hip-hop
Sedmikrásky
PC od A do Z
Aerobik dívky
Stepaerobik dívky
Anglická konverzace pro dosp.

10.00 - 11.00
15.30 - 16.30
15.30 - 16.30
16.00 - 18.00
16.30 - 17.30
16.30 - 17.30
17.00 - 18.30
17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
18.00 - 20.00

Čtvrtek
PC hrou
Berušky
Mladí fotbalisté
Mladý technik
Barvička, výtvarka netradičně
Kalanetika

15.15
16.00
16.00
16.00
17.00
19.00

Pátek
Společenský tanec
Poweryjóga
Pilates

16.30 - 18.00
17.30 - 18.30
18.45 - 19.30

-

16.00
17.00
17.30
17.00
18.00
20.00

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 součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek 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 očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci s UNICEF.
VÝZVA
Prosíme o pomoc při zajištění podzimní výzdoby na tradiční akci pro děti i rodiče s dětmi
„Slavnost broučků“- potřebovali bychom větší
množství dýní různých velikostí. Děkujeme Vám
za spolupráci a pomoc!
OHLÉDNUTÍ
Zrníčko vítalo nové občánky
V sobotu 20. 9. přivítaly děti ze Zrníčka a Klásku
v nádherných krojích malé občánky. Miminkům
zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky.
Poděkování patří dětem za vzorné naučení,
ale především paní Květákové za přípravu
programu.
Poděkování a pozvání do TYMY
Rádi bychom touto cesto poděkovali všem našim vedoucím, spolupracovníkům, sponzorům
a dalším dobrovolníkům za pomoc při zajištění,
organizaci a průběhu naší činnosti. Velmi si
vážím pomoci všech a těším se, že i po celý
školní rok budeme mít tak dobré pomocníky a spolupracovníky! Všem přejeme krásný
a pohodový školní rok 2008/2009 a těšíme se
na setkávání s Vámi.
Již v tuto dobu probíhá řada kroužků pod vedením výborných externích pracovníků a trenérů.
Až do konce října je možné se přijít podívat
a přihlásit se. Kroužky jsou určeny jak dětem,
mládeži, tak i rodičům s dětmi a dospělým i seniorům. Jsou otevřeny nové kroužky - hip-hop,
fotbaloví benjamínci, kytarová školička, anglická školička, basketbal, břišní tance pro děti
a mnoho dalšího. Zajímavosti a novinky sledujte
na našich stránkách www.tymycentrum.cz.

PŘIPRAVUJEME
7. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - lampionový
průvod
23. 11. Všetulský festival pódiových skladeb
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
13. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod
Radhoštěm - zájezd (zájemci, přihlaste se
v kanceláři TYMY)
POZVÁNKA DO DIVADLA
KLEOPATRA 29. 11. 2008
Mystický příběh egyptské panovnice, krásné kostýmy, skvělé pěvecké výkony předních
českých zpěváků, v sobotu 29. 11. ve 14.00,
Divadlo Broadway Praha (odjezd v 7.00 AN
Holešov), cena. 990,-
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Fotbaloví benjamínci v tělocvičně TYMY.

Folklorní soubor Zrníčko.
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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 internetových stránkách: www. svc-duha.cz nebo
na tel. čísle 573 395 355, e-mail: duha@svc.
duha.cz
MALÉ OHLÉDNUTÍ
Cykloexpedice Elba
Jedním slovem perfektní. Dovolenou na Elbě
koncem letní sezony můžeme všichni doporučit.
Pro ty, které zaujalo neznámé slovo v nadpise, je
Elba po italsku Isola d´ Elba malý, přesto největší
ostrov z Toskánských ostrovů, asi 20 km vzdálený
od břehů Itálie. Rozloha čítá pouze 224 km2. Nejvyšší vrchol je Monte Capanne s výškou 1018 m
n.m. Jak se dočtete v encyklopediích a odborné
literatuře, pobýval na Elbě v roce 1814 v nuceném exilu i Napoleon Bonaparte. Stal se vládcem
ostrova a provedl zde řadu změn, které zlepšily
život místních obyvatel. Jak nám ale řekli místní,
Napoleon se zdržoval stále na jednom místě, tudíž
ani o skutečném životě obyvatel nemohl mít reálný přehled. Ale zpět k našemu pobytu. V sobotu
v brzkých ranních hodinách dorazil náš autobus
k trajektu, jehož plavba trvala téměř hodinu. Cestou nám pršelo a ani vyhlídky na změnu k lepšímu
počasí v SMS našich blízkých z Česka nebyly příliš
optimistické. Prý že bude pršet celý týden. Ach jo.
Dorazili jsme na vytoužený ostrov, do hlavního města Portoferraia někdy dopoledne a bus nás hned
zavezl do našeho městečka Marina Di Campo.
První vytoužený pohled na moře, neznámé stromy
a keře, pinie, úzké cesty, olivovníky, znáte to, typické
Středomoří. Jak bylo výše zmíněno, vyhlídky ohledně počasí byly pesimistické. Měli jsme ale štěstí.
Pršelo asi jen dvakrát, sice pořádně, ale ve výletech
na kole, koupání v moři i v bazénu a opalování nám
to nezabránilo. Program byl volný, během toho
krásného týdne jsme v libovolných skupinkách
navštívili všechna velká městečka na Elbě - Porto
Azzuro, Marciana Marina, Pomonnte, Portoferraio.
Ve středu to byl pro mě osobně největší zážitek,
jeli jsme na celodenní výlet lodí po krásách tohoto
ostrova. Nebe bez mráčku, útesy, moře tyrkysově
modré. Na plaži, kde se poblíž těžily a zpracovávaly
malachity a jiné minerály, jsme měli oběd, koupání
a jiné radosti. V moři i poblíž lomu jsme jako malí
náruživci hledali zmíněné malachity, jak řekla naše
průvodkyně, malachitová horečka stoupla! A věru,
každý z nás našel aspoň malý kousek. No a večer
městečko, pláž, vínko, večeře, romantika. Jak už
to bývá, vše jednou končí a jsme zase tady, zpátky
doma, kde špatné počasí zůstalo celý týden. Třeba
přijde ještě babí léto.
S. Němčíková
PODĚKOVÁNÍ:
Den, kdy svítily Světlušky
23. 9. jsme tradičně koordinovali sbírku pro
Světlušku, která pomáhá zrakově postiženým

dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova.
Pro nevidomé děti znamenají totiž první krůčky
do života vstup do neznáma. Sbírky pro Světlušku se zúčastnili žáci ze Základní školy Bratrství
z Bystřice pod Hostýnem, Střední odborné školy - PaedDr. Stratil s.r.o. a SVČ Hulín. Podařilo se za náramky se Světluškou a magnetky
s kresbami nevidomé Pavly Francové utržit přes
20 000 Kč. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
do sbírky přispěli, a „Světluškám“, které pro sbírku
pracovaly. Jsou to tito žáci: Tadeáš Honza, Tomáš
Stehlík, Michaela Chudejová, Eva Perůtková,
Iveta Talčíková, Jiří Chovanec, Pavlína Hýžová,
Lukáš Vrána, Roman Fridrich, Adam Janáček,
Lucie Konečná, Alena Krejčí, Denisa Pertlíková,
Lucie Sovadinová, Martin Mikulenka a Jose Wágner. Ještě jednou děkujeme.
P. Valiska
PŘIPRAVUJEME
Podzimní krákorání 2. - 3. 10. 2008 pro děti
z bystřické Základní školy praktické.
Pokračování rozsáhlého projektu Evropské unie Vzdělávací komunitní centrum z ESF
proběhne koncem týdne na Hájence. Pro děti je
připraven bohatý program pro rozvoj jejich schopností a dovedností jak z oblasti environmentální,
zážitkové pedagogiky i výtvarné.
Mažoretky 3. - 5. 10. na mistrovství Evropy
v Brně
Právě v těchto dnech vrcholí přípravy nejúspěšnějších mažoretek z Holešova na Mistrovství
Evropy mažoretek, které se bude konat první
říjnový víkend v Brně. Jedná se o dvě sólistky Lenku Dujkovou a Lenku Doleželovou, které budou
na této prestižní soutěži reprezentovat nejen SVČ
Holešov - Duha, město Holešov, ale také celou ČR,
a to v kategorii sólo s hůlkou s rekvizitami junior
a senior. Pokud budete mít čas a chuť, můžete přijet
děvčata podpořit při jejich soutěžním vystoupení.
Celé mistrovství bude probíhat ve velké brněnské
hale, ulice Vodova, v Králově Poli. Oběma dívkám
držíme palce, aby měly štěstí při chytání hůlek a podařilo se jim předvést svůj výkon co nejlépe.
Dračí dílny 14. 10. 2008 v Duze
Přijďte si vyrobit podzimního draka nebo jiné
létající stvoření od 16.30 do 18 hod. Dráčci se jistě
rádi proletí na tradiční Drakiádě, kterou pořádáme
ve spolupráci se SVČ Všetuly 21. 10. 2008.
Kurz pletení košíků 16. 10. 2008 v Duze
Velmi oblíbený kurz, kde si můžete vyrobit zajímavé košíky, ošatky, misky a další doplňky z velmi
tvárného přírodního materiálu pedig. V Duze od
16 hod. jak začátečníci, tak pokročilí.
Poznávací exkurze do Vídně, 26. 10. 2008
Den otevřených muzeí a výstava obrazů
Vincenta van Gogha. Výstava obrazů význam-

ného holandského malíře Vincenta van Gogha
v současné době probíhá v grafické sbírce Albertina ve Vídni. Byla založena v 18. století Albertem, vévodou sasko-těšínským, obsahuje přes
25 000 kreseb a přes půl miliónu grafických listů
světových mistrů. Navštívíme také muzea a galerie, které jsou v tento den bezplatně otevřeny
veřejnosti.
ZA KULTUROU - DIVADLA
Městské divadlo Brno - Hudební scéna - neděle 5. října - Jánošík aneb Na skle
malované
Muzikál - Podmanivými melodiemi a lidovými nápěvy s nápaditým jazz - rockovým pozadím
se tento muzikál nesmrtelně zapsal do dějin
hudebního divadla. (Na Nové scéně v Bratislavě
se hrál nepřetržitě v hlavní roli s Michalem Dočolomanským od října 1974 až do r. 2004 celkem
650x! Cena - 410/650 Kč
Slovácké divadlo Uherské Hradiště - pátek 24. října 2008 - Pýcha a předsudek
Román Jane Austenové bude ve Slováckém
divadle režírovat Radovan Lipus. Ve filmové
podobě v režii Joe Wrighta získal tento snímek
v roce 2005 čtyři nominace na Oscara a od roku
1994 sklízí na světových jevištích úspěchy v dramatizaci Jamese Maxwella a Alana Stanforda.
Cena - 270,- Kč
Slovácké divadlo Uherské Hradiště čtvrtek 6. listopadu 2008 - Adéla ještě nevečeřela
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
Nové lístky na toto představení jsou v prodeji! Další představení proběhne začátkem prosince
2008, termín bude upřesněn!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nabídku nových kroužků na školní rok
2008/2009 stále platí, přihlášky si můžete vyzvednout na SVČ Holešov - DUHA. Pozor,
všechny kroužky budou probíhat v budově
DUHY až do konce května 2009! Pravidelná
činnost začíná v týdnu od 22. 9. do 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.

Dovolenou na Elbě koncem letní sezony „účastníci zájezdu“ vřele doporučují...
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Mateřské centrum SRDÍČKO
Mateřské centrum Srdíčko nabízí
možnost trávení
mateřské dovolené
formou zábavy i poučení. Do činnosti
MC se mohou maminky zapojit podle své chuti
a potřeb svého dítěte. Pravidelného programu, který v MC probíhá, se mohou i nemusí
zúčastnit. Pro maminky a jejich děti, které nedávají přednost organizované činnosti, je v MC
každý den k dispozici VOLNÁ HERNA. Děti
ve vhodně vybavené herně nachází přirozené
společenství, učí se ohleduplnosti, dodržovat
jednoduchá pravidla, přijmout úspěch i neúspěch, rozvíjet svou trpělivost a schopnost
spolupracovat. Maminky při této příležitosti
mohou získat nové zkušenosti a pohledy na
výchovu svých dětí.
Ve svých dětech žijeme dál.

(Euripidés)

NAŠE AKCE
Ve středu 8. října v 15 hodin VŠE, CO
CHCETE VĚDĚT O ŠÁTCÍCH aneb Babičky
vám neporadí, protože za jejich mládí se děti
v šátcích nenosily. Plánujete nákup šátku na
nošení dětí? Osvobodí mě šátek od kočárku? Musí si dítě na šátek zvykat? Od jakého
věku mohu dítě v šátku nosit? Co dělá nošení
šátku se zády maminky? Kolik vlastně šátky
stojí? Pokud hledáte odpovědi na některé
z těchto otázek, přijďte do MC Srdíčko. Isabela
Pospíšilová vás seznámí s fyziologií nošení
novorozenců v šátku, vertikálními polohami

a jejich vlivem na vývoj páteře dítěte. Uvidíte
ukázku základních a nejpoužívanějších úvazů,
prezentace současné nabídky šátků na našem
trhu. Možnost zakoupení či objednání šátku při
prezentaci s 5% slevou.
V pátek 10. října v 10 hodin začínají TANEČKY PRO NEJMENŠÍ od 2 let. Lektor: Olga
Pešková (vedoucí Babydance, DUHA). Tanečnice Olga rozhýbe i ty největší lenochy.
Pomůže dětem zdokonalit pohybové dovednosti, správné držení těla, prostorovou orientaci a cit pro rytmus. Na rytmiku a pohyb navazují jednoduché krokové variace, stylizované
taneční prvky, improvizace na motivy dětských
skladeb. Děti využijí i šátečky, balonky a navíc
se naučí nové říkanky a písničky. Tancování
zlepšuje sebedůvěru, citlivost, kontakt a spolupráci s ostatními. Probouzí zdroje dětské
představivosti a vytváří skvělou příležitost pro
osobité vyjádření prostřednictvím našeho těla.
Lekce trvá 45 minut. Cena: 300 Kč/10 lekcí.
V neděli 12. října proběhne první PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ PRO
ŽENY - MATKY. Rodiče i děti si nesou v sobě
různé otázky, strachy, bolesti. Jakmile mají
rodiče možnost setkávat se se skupinou lidí,
kteří prožívají něco podobného, mohou se
cítit o mnoho jistější a se svými otázkami se
mohou lépe vyrovnat. Odborná - podpůrná
skupina se skládá z několika setkání. Jednou
měsíčně vždy druhou neděli v měsíci od 11 do
17 hodin. Účastnický poplatek je 100 Kč na
hodinu + příspěvek na cestovné pro terapeutky.
Poplatek je nutné uhradit vždy měsíc dopředu
při setkání ve skupině. Maminkám se budou věnovat PhDr. Katarína Kleinová a Mgr. Dušana

Priehradná ze Slovenska. Je dobré absolvovat
skupinové setkávání v celém rozsahu. Obsahuje šest setkání na tato témata: Co pro mě
znamená mateřství; Cesta mého života; Pocit
viny a sebeobviňování; Strach, ztráty, zranění; Komunikace; Budování vztahů; Hranice,
pravidla, očekávání; Péče, důvěra atd.
MC také maminkám nabízí INTERAKTIVNÍ KURZ MASÁŽÍ KOJENCŮ. Masáž kojenců
pomáhá utvářet mezi rodiči a dítětem vřelý,
laskavý vztah. Hlazení a mazlení však může mít
i další význam. Je totiž zároveň účinnou pomocí
k řešení mnoha psychosomatických potíží.
Kurz je vhodný pro děti od 2. měsíce.
Lekce probíhají v malém počtu účastníků, jsou
zaměřeny výhradně prakticky. Rituál masáže
dokáže působit ozdravující momenty v citovém
životě těchto maminek. Základní lekce jsou
dvě: 2 x 2 hodiny. Pokud se však masírující
rodič necítí jistě a uvítal by ještě přece jen odborný dohled nebo konzultace, zda postupuje
správně, počet dalších lekcí narůstá podle
potřeby.
Kurz probíhá v pátek dopoledne od 9
do 11 hodin. Cena kurzu: 700 Kč. Lektor:
porodní asistentka Bc. Ivana Pavlíková. Při
kurzu potřebujete jednorázovou podložku pod
miminko, plenku a olejíček.
Podrobnosti, přihlášky, pravidelný
týdenní program MC najdete na webových
stránkách
www.srdicko.estranky.cz
e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz,
tel. 573 397 163

Bez slz dojetí se neobešlo minulý týden loučení s Věrou Vargovou, která ukončila práci vedoucí Mateřského centra Srdíčko. Bylo vidět, že maminkám
i dětem bude moc chybět. Poděkování za práci v Srdíčku se jí dostalo nejen od někdejší patronky Srdíčka Jarmily Pokorné, ale také od starosty Holešova
Zdeňka Janalíka a místostarostů Josefa Bartoška a Rudolfa Seiferta. Provoz MC Srdíčko ale dál „jede“, o hladký chod se stará Eva Fuksová.
(rr)

POZVÁNKA
do divadla na muzikál

KLEOPATRA
29. 11. 2008
Mystický příběh egyptské panovnice, krásné kostýmy, skvělé
pěvecké výkony předních českých
zpěváků v sobotu 29. 11. ve 14 hod.
- Divadlo Broadway Praha (odjezd
v 7.00 AN Holešov), cena: 990,- Kč.
Informace TYMY Všetuly.
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Vyhlášení soutěže
o nejlepší básničku, příhodu, malbu či fotku
s komentářem na téma

„VŠETULY“
(SVÉ PRÁCE ODEVZDÁVEJTE V KANCELÁŘI
TYMY DO 20. 11. 2008 - nejlepší příspěvky
budou ohodnoceny a autoři odměněni)

POZVÁNKA
do Městského divadla
Brno na muzikál

Jánošík aneb
Na skle malované
Neděle 5. října
Podmanivými melodiemi a lidovými
nápěvy s nápaditým jazz-rockovým
pozadím se tento muzikál nesmrtelně zapsal do dějin hudebního divadla. Cena - 410/650 Kč. Informace
DUHA Holešov.
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VÝROČÍ - PRVNÍ POLOVINA ŘÍJNA 2008
1. 10. 1943 Narozena v Holešově LUDVOVÁ, Jitka, muzikoložka, zabývá se hudbou
a hudební teorií 18. - 20. stol., dokumentací
pražské německé hudební kultury do r. 1938
- 65. výr. narození
2. 10. 1908 Narozen MARTINÍK, Václav,
autor písňových textů a libret k operetám,
divadelní režisér, dramatik, literární publicista
a prozaik, vztah díla ke Slezsku (+ 16. 2.
1984) - 100. výr. narození
3. 10. 1883 Narozen KLÍMA, Karel Zdeněk, redaktor, šéfredaktor Lidových novin,
šéfredaktor Českého slova, popraven nacisty
(+ 23. 8. 1942) - 125. výr. narození
4. 10. 1853 Narozen PASTRNEK, František, bibliograf, kulturně-osvětový pracovník,
literární historik, národopisný pracovník, redaktor, působil ve Vídni, Praze, filolog-slavista, redigoval řadu sborníků, psal i německy,
osobnost Valašska (+ 17. 2. 1940) - 155. výr.
narození
5. 10. 1908 Narozen IMRÝŠEK, Gustav,
etnograf, muzejní pracovník, lidový vypravěč,
osobnost Valašska (+ 30. 8. 1989) - 100. výr.
narození
6. 10. 1993 Zemřel PŘÍKAZSKÝ, Štěpán,
básník, etnograf, skladatel (* 24. 12. 1902) 15. výr. úmrtí
7. 10. 1953 Zemřel FILLA, Emil, český malíř,
grafik, sochař, pedagog, redaktor, výtvarný teoretik, literárně činný v oboru umění, spoluredaktor Volných směrů, za 2. světové války vězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu,
duchovní vůdce Osmy (skupina kritizující po-

měry na pražské AVU), představitel ortodoxního pojetí kubismu (* 4. 4. 1882) - 55. výr. úmrtí
8. 10. 1838
Narozen GEBAUER, Jan,
český jazykovědec a literární historik (+ 25.
5. 1907) - 170. výr. narození
9. 10. 1743 Zemřel REINER, Václav Vavřinec, český malíř a tvůrce fresek období baroka, věnoval se krajinářství a monumentální
nástěnné a nástropní malbě (* 1689) - 265.
výr. úmrtí
10. 10. 1883 Narozen KONŮPEK, Jan,
český malíř, grafik a rytec, ilustrátor, esejista
(+ 15. 3. 1950) - 125. výr. narození
11. 10. 1913 Narozena ŽELIBSKÁ, Marie, grafička, ilustrátorka, působila v Bystřici
pod Hostýnem (+ 12. 12. 1992) - 95. výr.
narození
12. 10. 1943 Narozena VESELSKÁ, Jiřina,
etnografka, členka redakční rady časopisu
Valašsko, publikuje v regionálním i odborném
tisku - 65. výr. narození
13. 10. 1933 Narozen BÁRTEK, Stanislav, kulturní pracovník, ředitel Domu osvěty
a Okresního archivu se sídlem v Holešově, inicioval vznik Vlastivědného kroužku
v Holešově, zakládající člen Divadla 6. května, autor drobných regionálních publikací
(+ 28. 2. 1999) - 75. výr. narození
14. 10. 1943 Zemřel ZAPLETAL, Alois,
malíř, autor oltářních obrazů, fresek, krajinář,
figuralista, portrétista, narozen v Kroměříži
(* 30. 7. 1886) - 65. výr. úmrtí
15. 10. 1943 Narozen v Holešově RAFAJA, František, kulturní pracovník, bada-

tel, publicista, editor a vývojový pracovník
v oblasti elektroakustistických měničů, autor
odborných statí, připravil řadu literárně-hudebních pořadů, seznamujících posluchače
s osobnostmi a díly spirituální linie české
literatury 20. století, autor výstav věnovaných významným osobnostem Holešova,
spolupracuje s literární redakcí Českého rozhlasu a s Městským divadlem Zlín, publikační
a přednášková činnost o naší exilové literatuře a významných osobnostech Holešovska
- 65. výr. narození
16. 10. 1908 Narozen v Chropyni FILGAS,
Josef, autor knih pro děti, básník, prozaik,
publicista, novinář, psal fejetony a reportáže
pro rozhlas, založil vlastní časopis Havířská
neděle, později Ostravská neděle, později
Rodná země slovem i obrazem (+ 11. 3. 1981)
100. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
1. říjen

- Mezinárodní den lékařů
- Mezinárodní den seniorů
- Mezinárodní den hudby
2. říjen - Světový den nenásilí
4. říjen - Mezinárodní den ochrany zvířat
5. říjen - Světový den učitelů
9. říjen - Světový den pošty
10. říjen - Světový den duševního zdraví
- Světový den proti trestu smrti
12. říjen - Mezinárodní den za omezení
přírodních katastrof
15. říjen - Světový den venkovských žen
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I HOLEŠOVANÉ MOHOU POSTAVIT ŠKOLU V AFRICE
V Etiopii stojí už 7 škol - také díky Holešovanům a místním skautkám a skautům.
Postavíme další?!
Už potřetí se v Holešově 14. a 15. října
bude konat informační a sbírková akce Postavme školu v Africe. Tuto celostátní sbírku pořádá
Člověk v tísni a organizují skauti a skautky
z celé ČR. Za uplynulé čtyři ročníky sbírky se
vybralo téměř 10 miliónů korun. Díky těmto
financím může chodit do školy více než 1 500
etiopských dětí. Etiopie patří mezi nejchudší
země světa, do školy zde chodí pouze 40 %
dětí. I letos se budeme snažit postavit a vybavit
další školy. Během akce nejde jen o to vybrat
co nejvíce peněz, ale také seznámit veřejnost
s problémy v Etiopii a dalších chudých zemích

světa. Nejinak tomu bude i v Holešově. V úterý
14. a ve středu 15. října budete na náměstí
Dr. E. Beneše moci „zažít Etiopii“.
„Náměstí v Holešově se pokusíme proměnit
v kousek Etiopie. Máme připraveno promítání
filmů i fotky, plakáty s informacemi, hry pro děti, divadlo, ale třeba i ochutnávku etiopských pokrmů,“
prozrazuje jedna z holešovských organizátorek.
Kromě programu na náměstí proběhne
v pondělí 13. října v 17 hodin v Drive Clubu
promítání filmu a přednáška o Etiopii. Skautky
a skauti doufají, že se jim s Vaší pomocí podaří
sesbírat alespoň částku dostačující na vybavení
jedné třídy. Více informací najdete na: www.skolavafrice.cz a http://junak.zholesova.cz.
Jana Karasová - koordinátorka sbírky

Přijďte i vy 14. a 15. října podpořit akci
Postavme dům v Africe!

Na 30. ročníku závodu O štít města Holešova uspěli i místní
Holešov (rr) - Celkem 21 účastníků z Holešova, Vlkoše, Chomutova, Zlína či Přerova soutěžilo na závodech jubilejního 30. ročníku O štít
města Holešova, který proběhl v sobotu 13. září v areálu Kynologického
klubu Holešov.
V kategorii ZOP soutěžilo patnáct účastníků, z nichž vyhrála Jana
Zapletalová z Holešova (pes Ben), jako druhý skončil další Holešovan
Dominik Bránka (pes Molly z Augova dvora), zatímco Pavel Bránka
(pes Ashika Gabricio) se umístil na třetím místě.
První místo a s ním i putovní pohár získala v kategorii ZPU 1
Zuzana Kuchtíková z Vlkoše (pes Sully), na druhém místě se umístila
Gabriela Valešová z Vlkoše (pes Dendy Aniretak Max) a na třetí pozici
skončila Alexandra Gajová z Holešova (pes Black Lenfir). Rozhodčím
klání byl Květoslav Štibora. Celkem soutěžilo v této kategorii šest
účastníků.
Kynologický klub Holešov děkuje sponzorům, kterými byly město
Holešov, Rapos, Trachea, OD Morava, Elektrocentrum Karhan, Zverimex U minigolfu - paní Doleželová, Purina Dog Chow, Delikan, Drogerie
Teta - pan J. Dohnal, Zahradnictví Novák, Zverimex - pan L. Dohnal,
Nábytek J & H, Prádlo Romana - paní Pospíšilová.

Ocenění v kategorii ZOP: P. Bránka, J. Doleželová a D. Bránka
se svými psy.

Současný výbor Kynologického klubu Holešov si Vás dovoluje pozvat

na setkání bývalých a dlouholetých členů
k 50. výročí Kynologického klubu Holešov
Sobota 4. října ve 14 hodin
v areálu KK Holešov
Věříme, že naše pozvání na společně strávené odpoledne neodmítnete
a přijdete si s námi zavzpomínat.
Účast potvrďte jednou z následujících možností:
Poštou: Ladislav Martinec, Tučapy 133, 769 01 Holešov
SMS: 605 112 368
E-mail: HanaBrankova@seznam.cz

Účastníci závodů na cvičišti v areálu
Kynologického klubu Holešov.
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Ocenění v kategorii ZPU 1: G. Valešová, vítězka Z. Kuchtíková a A. Gajová
se svými psy.
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Studenti policejní školy uspěli v Sedláčkově memoriálu
23. září 2008 se za příznivého počasí ko- krajského kola CORNY Poháru, které se koná ve
naly na sportovním stadionu v Kroměříži tradiční čtvrtek 2.10. v Uherském Hradišti. Všem našim
atletické závody Sedláčkův memoriál a CORNY závodníkům patří poděkovaní za výborné výkony
Pohár, které jsou zároveň okresními přebory a vzornou reprezentaci školy a Holešova.
středních škol v atletice. Soutěž se konala za
Družstva tvořili tito studenti a studentky:
účasti 10 týmů děvčat a 9 týmů chlapců a k vi- Eva Šutová, Hana Jelínková, Hana Samsondění byly opravdu hodnotné sportovní výkony. ková, Kristýna Karásková, Kristýna ChrastinoStudenti Vyšší policejní školy a Střední policejní vá, Kateřina Drábková, Dominika Stolářová,
školy MV v Holešově se v této konkurenci Daniela Goldmannová, Michaela Líčková, Mirozhodně neztratili a dařilo se jim jak v soutěži
družstev, tak v soutěží
jednotlivců. V konečném pořadí patřilo našim děvčatům suverénně první místo v obou
přeborech; chlapci pak
obsadili v obou závodech stříbrnou příčku.
Mezi nejhodnotnější výkony zcela jistě patří dvě
vítězství vynikající Evy
Šutové v bězích na 60 m
a 200 m a dvě druhá
místa Roberta Novotného v běhu na 100 m a ve
skoku dalekém. Oba
Úspěšní sportovci z holešovské policejní školy.
týmy se kvalifikovaly do

O pohár Ing. Ludvíka Urbana
Již tradičně první sobotu v září proběhl turnaj starších žáků Zlínského kraje ve stolním tenise. Na pozvání TJ Holešov, oddílu stolního
tenisu a pod záštitou Ing. Ludvíka Urbana se sešli nejlepší starší žáci
Zlínského kraje, aby zjistili svoji výkonnost před nastávající sezónou
a porovnali svoji současnou formu. Na své vynikající výsledky z loňské
sezóny navázal odchovanec TJ Holešov Libor Liška, který porazil ve
finále Michala Prokeše z KST Zlín, třetí místo obsadil hráč Slavie Kroměříž Filip Čajka.
Hráči i trenéři byli příjemně překvapeni úrovní a kvalitou zdejší
stolně-tenisové herny a už se těší na příští turnaj.

Holešovský zastupitel Ludvík Urban a vítěz turnaje Libor Liška.

luše Hlavenková, Martina Dvořáková, Monika
Večerková, Aneta Karlíková, Robert Novotný,
Filip Holčapek, Marek Dvořáček, Jakub Greguš,
Jakub Chudárek, Martin Brandýs, Alexandr
Juračka, Vladimír Přívara, Tomáš Werlik, Radek Novotný, Jiří Boreš, Jakub Kutnohorský
a Petr Zbahna.
Výsledky:
Dívky: 1. VPŠ a SPŠ MV v Holešově, 2. Gymnázium Kroměříž, 3. Gymnázium Holešov
Hoši: 1. Gymnázium Kroměříž, 2. VPŠ a SPŠ
MV v Holešově, 3. SŠ-COPT Kroměříž
Jednotlivci:
60 m: 1. Eva Šutová - 8,0 s, 3. Kristýna Karásková 8,5 s
100 m: 2. Robert Novotný 11,5 s
200 m: 1. Eva Šutová 26,1 s
800 m: 3. Hana Jelínková 2:32,9 s
skok daleký: 1. Kristýna Chrastinová 474 cm,
2. Robert Novotný 614 cm
skok vysoký: 1. Martina Dvořáková 148 cm
vrh koulí: 3. Jakub Kutnohorský 11,93 m
štafeta 100 - 200 - 300 - 400 m: 1. dívky VPŠ
a SPŠ MV v Holešově, 2. hoši VPŠ a SPŠ MV
v Holešově.
Mgr. Svatava Ságnerová

Dívčí žákovská kopaná
TJ Slavkov p. H. - DFK Holešov:
3:1 (1:1)
Zápas o čelo tabulky odehrál
žákovský tým Holešova oslaben
o svou nejlepší hráčku a střelkyni
Dobroslávkovou, což se výrazně
podepsalo na konečném výsledku.
Přesto žákyně srdnatě bojovaly,
brankou Miroslava Tkadlece šly dokonce v 15. minutě po rohu Zuzky
Kopečné do vedení, ale domácí
srovnali po špatném autovém vhazování a chybách ve středu hřiště.
Ve druhé půli se zaslouženě prosadil domácí tým po zbytečných
chybách Holešova, a tak si žákyně
odvezly první letošní porážku. Za
bojovný výkon je třeba pochválit
celý tým, nejlepšími hráči byli Vendula Kuchařová, Miroslav Tkadlec
a Alena Koukalová.
Sestava: V. Kuchařová, Koukalová,
Tkadlec, Zalabáková, Kopečná, A.
Kuchařová, A. Vrubelová, Podolová.
Branka: Miroslav Tkadlec
Nejlepší hráči: Vendula Kuchařová, Miroslav Tkadlec, Alena Koukalová

DFK Holešov - TJ Chvalčov:
8:0 (2:0)
Utkání těchto žákovských celků
bylo od začátku jednoznačnou záležitostí domácích; pouze neschopnost útočnic a středních záložnic
a také vychýlená muška kapitánky
Dobroslávkové byly příčinou pouze
dvoubrankového vedení Holešova.
Po přestávce byly na hřišti vidět pěkné akce Miroslava Tkadlece a Míši
Dobroslávkové, které skončily sedmi
góly v síti Chvalčova. Svou premiérovou branku vsítila v této soutěži
9letá Natálka Pospíšilíková, která se
svou sestrou pokračuje ve fotbalové
tradici svého otce Richarda Pospíšilíka, hráče Sokola Tučapy.
V brance dobře řídila hru družstva Vendula Kuchařová, v poli zaslouží pochvalu kromě zmíněných
hráčů její sestra Adéla. Sestava:
V. Kuchařová, Dobroslávková,
A. Kuchařová, Kopečná, Koukalová,
Tkadlec, Vrubelová, Zalabáková.
Střídali: Terezka a Nátálka Pospíšilíkovy, Trhlík.
Nejlepší hráčka: M. Dobroslávková.

Mgr. Svatava Ságnerová

Mgr. Svatava Ságnerová

Centrum pro seniory, p.o.,
Příční 1475, Holešov
nabízí prostory pro provozování prodejny
se smíšeným zbožím a bufetu.

Volné od 1. 1. 2009
Bližší informace na tel. 573 396 595
nebo 739 613 721
Na fotografii je FanClub oddílu DFK Holešov - tvoří jej rodiče
a příznivci hráček, kteří moc pomáhají svým fanděním při všech
zápasech v Holešově i na hřištích soupeřů. >
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Úspěšná sobota pro týmy DFK Holešov
DFK Holešov - TJ Kotouč Štramberk: 7:1 (3:1)
Další domácí zápas Holešova
se odehrál za krásného slunečného počasí; soupeřem děvčat byl
poslední celek tabulky a nováček
ženských soutěží ze Štramberka.
DFK se pustil bez nejlepší hráčky
Pechové do svého soupeře od první minuty, a hned úvodní akce byla
úspěšná: Katka Brezanská vyslala
do šestnáctky Katku Bakalíkovou
a ta vsítila svou první branku. Tlak
domácích úspěšně pokračoval, ve
středu hřiště sbíraly míče Dobroslávková se Stolářovou a vybízely
útočnice ke skórování, což se podařilo v 7. minutě Hance Samsonkové z téměř nemožného střeleckého úhlu po přihrávce Bakalíkové
z pravé strany hřiště. Potom hra
domácích upadla do průměru a
kvůli nepochopitelným chybám ve
středu hřiště se do několika šancí
dostal i soupeř; přesto v 37. minutě
opět skóroval Holešov Vybíralovou
po přihrávce agilní kapitánky Bakalíkové. Zbytečné zmatky v obraně
dovršil kiks stoperky ve 43. minutě,
po kterém krásnou tečí skórovala
domácí Ďurišová, ale do vlastní
sítě… Vstup do druhé půle se
podobal závěru prvního poločasu
- chaotická hra zálohy, neorganizovaná obrana a pasivní přihlížení
hře u některých opor vedlo trenéry
ke změnám na hřišti: Hanka Samsonková vystřídala ve středu hřiště
do té doby průměrnou Stolářovou
a obraz hry se rázem změnil - Holešov začal útočit hlavně po pravé

straně a krásná akce po ose Stolářová - Bakalíková vedla v 62.
minutě ke zvýšení skóre na 4:1.
Další branky přidala po přihrávce
a centru Hanky Samsonkové nejlepší útočnice Kačka Bakalíková
v 67. a 73. minutě. Na hřiště se
dostaly také náhradnice: nejlépe
se předvedla Růža Ševelová, která
nahradila bez zájmu hrající Vybíralovou, a vsítila svou první branku
po dorážce střely Samsonkové;
poprvé si rovněž ženskou soutěž
zahrály 14letá Jaroslava Šefránková a rovněž Petra Poláková.
Sestava: Kršňáková, Jablunková,
Brezanská, Dobroslávková, Ďurišová, Samsonková, Stolářová,
Pagáčová, Bakalíková, Vybíralová,
Stratilová.
Střídaly: Ševelová, Šefránková,
Poláková
Branky: 4 Bakalíková, po 1 Samsonková, Vybíralová, Ševelová,
vl. Ďurišová
Nejlepší hráčky: Katka Bakalíková a Hana Samsonková
Mgr. Svatava Ságnerová

Postupně pak skórovali Miroslav
Tkadlec po přihrávce premiérově hrající Jaroslavy Šefránkové,
z trestného kopu se přes zeď mazácky trefila Dobroslávková a poločas zakončil svou první trefou
po dorážce v brankovišti Jaroslav
Trhlík. V druhé půli pokračovala
převaha domácích, kteří předváděli pěkné kombinace, začínající
u kapitánky, a branky přidaly Míša
Vrubelová po přihrávce Tkadlece,
Alena Koukalová opět po střele
Tkadlece a Dobroslávková střelou z poloviny hřiště. Holešov zaslouženě zvítězil po velmi dobrém
výkonu celého týmu; pochvalu si

DFK Holešov - SK Žeranovice:
7:0 (4:0)
Zápas holešovských žákyň
s nováčkem soutěže byl od začátku jednoznačnou záležitostí domácích, přestože hostující celek se
představil s dobře organizovanou
hrou a snaživými výkony malých
hráčů a hlavně dvou hráček. Teprve v 10. minutě se trefila kapitánka
Míša Dobroslávková po přihrávce
Tkadlece a otevřela skóre utkání.

Na snímku je v popředí střílející Michaela Dobroslávková,
Natálie Pospíšilíková a Miroslav Tkadlec.

Valná hromada DFK Holešov
Dne 27. září 2008 se v prostorách TYMY-centra ve Všetulích konala řádná valná
hromada Dívčího fotbalového klubu Holešov.
Pozitivní atmosféru celé akce navodila předcházející vítězství týmu žákyň i žen, a navíc
bilancování posledního roku činnosti DFK, která
je více než úspěšná. Hosty valné hromady byli
starosta města Holešov a senátor Parlamentu
ČR PaedDr. Zdeněk Janalík a předseda SFK
Elko Holešov p. Petr Labancz. VH zahájila stávající předsedkyně ing. Jana Doleželová, poté
následovala volba mandátové komise. Zprávu
o činnosti oddílu přednesla trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, která shrnula činnost oddílu
za poslední rok.
Klub změnil své působiště a v současné
době děvčata trénují v Holešově na stadionu
Míru, kde hrají své zápasy žákyně; ženy soutěží
na hřišti ve Všetulích. DFK má v současnosti
velmi dobře fungující týmy žen (1. místo v Moravskoslezské divizi žen sk. A) a žákyň (2. místo
v okresním přeboru mladších žáků, skupina A);
v obou družstvech působí 40 aktivních hráček
ve věku 8 - 36 let; v současném kádru žen hraje
11 děvčat, která působila v týmu žákyň. Cílem
týmu žen je postup do 2. Moravskoslezské ligy
žen, žákyně se pokusí svou soutěž vyhrát. Klub
v minulém roce uspořádal 7 turnajů pro ženy,
děti a příchozí, aktivně se rovněž zúčastnil 7
turnajů. Každoročně pořádáme zimní soustředění
v Rajnochovicích a dvoufázové letní soustředění
v Holešově a Tučapech. Největší letní akcí byla
účast kombinovaného týmu žen na mezinárodním turnaji v dánské Kodani. O své činnosti
informuje oddíl v periodikách a tisku - články
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zaslouží brankářka Vendula Kuchařová, v poli byli nejlepší Míša
Dobroslávková, Mira Tkadlec, debutující Jarča Šefránková a Jarek
Trhlík.
Sestava: V. Kuchařová, Dobroslávková, Tkadlec, Kopečná, Koukalová, Šefránková, Vrubelová,
Zalabáková.
Střídali: Trhlík, N. a T. Pospíšilíkovy, Podolová.
Branky: 3 Dobroslávková, po
1 Tkadlec, Trhlík, Vrubelová, Koukalová.
Nejlepší hráči: Míša Dobroslávková, Mira Tkadlec.
Mgr. Svatava Ságnerová

o dívčí kopané uveřejňují Holešovsko, Týdeník
Kroměřížska, Kroměřížský deník a MF Dnes.
Další informace o klubových aktivitách lze získat na stránkách: www.dfkholesov.cz. Činnost
oddílu bude pokračovat s ještě větší intenzitou
neboť se podařilo zapojit do spolupráce většinu
rodičů a příznivců hráček, kteří vytvářejí vynikající
atmosféru a zázemí při zápasech a společných
klubových akcích. Oddíl má svůj fanclub, který jej
doprovází při zápasech týmu žen, a protože cestujeme opět autobusem, mohou utkání zhlédnout
všichni naši příznivci. V letošní sezóně kromě 6
turnajů pro mládež, zimního a letního soustředění
uspořádá DFK Holešov 1. mezinárodní halový
turnaj v ženské kopané, který se bude s přívlastkem „mikulášský“ konat 6.12. 2008 v Holešově
ve sportovní hale. Další premiérovou akcí bude
ples DFK Holešov, který uspořádá oddíl začátkem
roku 2009. Poděkování za tuto pozitivní bilanci
patří všem rodičům, příznivcům a sponzorům,
kteří podporují působení našeho oddílu.
V diskusi hovořili členové DFK o výši členských příspěvků, hráčky hodnotily působení
obou týmů; slovo si vzal rovněž PaedDr. Zdeněk
Janalík, který ocenil aktivní působení DFK a přislíbil pomoc města Holešov při pořádání dalších
oddílových akcí v Holešově.
V závěru VH byl doplněn výbor o nové členky, takže v současnosti v něm pracuje 8 členů.
Předsedkyní DFK Holešov byla opět zvolena
ing. Jana Doleželová.
Celá akce proběhla v příjemné atmosféře
a celková účast 48 členů a hostů umocnila pozitivní hodnocení činnosti oddílu.
Mgr. Svatava Ságnerová

Termíny posledních
podzimních zápasů
družstev DFK Holešov:
DFK Holešov - ženy:
5. 10. - AC Veřovice - DFK Holešov
11. 10. - DFK Holešov - Slovan Ostrava B - 15
hodin, hřiště Všetuly, Holešov
DFK Holešov - žákyně:
5.10. - TJ Sokol Rymice - DFK Holešov -10.00
12. 10. - TJ Prusinovice - DFK Holešov - 11.15
19. 10. - TJ Sokol Martinice - DFK Holešov
- 10.00
Dívčí fotbalový klub Holešov zve do
svých řad dívky a ženy od 8 let. Přijďte si
zahrát fotbal v týmu žen a žákyň. Trénujeme
na stadionu Míru v Holešově každou středu
a pátek od 16.30 do 18.00 hodin. Kontakt
na trenérku: 605 702 141.
Mgr. Svatava Ságnerová

Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader
v panelových domech,
realizace na klíč
Informace na tel.:
731 114 537
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Fotbalisté Holešova třikrát po sobě prohráli
FC Morkovice - SFK ELKO Holešov
2
(1:1)
1
Do Morkovic odjížděl Holešov získat alespoň bod, to se ale nepodařilo. Hra byla v první
půli dosti nepřesná, nakonec to ale byli domácí,
kteří hlavou již v 15. minutě nastřelili tyč. V 10.
a 16. minutě dostali žluté karty Marek a Charuza. Ve 35. minutě měli velkou šanci tentokrát
hosté, ale míč mířil na branku. Domácí nastřelili
břevno a ve 37. minutě zaběhl domácí kapitán
za obranu Holešova a poslal domácí do vedení
- 1:0. Ve 45. minutě šel sám na branku Roubalík, brankář ho nesmyslně podrazil a rozhodčí
nařídil pokutový kop, který Marek bezpečně
proměnil - 1:1. V 57. minutě srazil Vymazal hráče hostí a za zákrok dostal druhou žlutou kartu,
následně tedy červenou a byl vyloučen. V 59.
minutě domácí opět nastřelili pouze břevno.
V 62. minutě zahrávali domácí trestný kop a míč
skončil šourákem za brankovou čarou Holešova
- 2:1. V 76. minutě nastřelili domácí třetí břevno.
V 88. minutě mohl stav utkání vyrovnat Vávra,
ale jeho střelu pod břevno bravurně vyrazil
domácí brankář. Utkání skončilo těsnou, i když
zaslouženou výhrou pro domácí.
Holešov: Krejčí - Charuza, Bačík, Odstrčilík, Vávra - Barták, Bejtkovský, Münster, Belza
(68. Slováček), Roubalík, Marek.

SFK ELKO Holešov - FC RAK Provodov
1
(0:2)
2
Ani v dalším utkání nepředvedli domácí
to, co mají natrénováno. I přes množství šancí
nedokázali míč dopravit do sítě soupeře. V 7.
minutě sám Bačík mířil do brankáře. V 9. minutě
Roubalík zaváhal a šance byla pryč. Ve 25.
minutě byl v jasné volovce Slováček, ale zase
nic. Hosté se prosadili ve 36. minutě. Střelu
Slončíka Krejčí ještě vyrazil, ale proti dorážce
Hlavňovského byl bezmocný - 0:1. Ve 45. minutě udělal chybu brankář Krejčí a míč směřující
vedle si srazil do branky - 0:2. Ve druhé půli
si zkušení hosté svojí hrou výsledek ubránili,
i když domácí snížili Markem deset minut před
koncem na 1:2. Na vyrovnání už to nebylo,
a tak slabá návštěva asi 100 diváků odcházela
nespokojena. Utkání řídil Stodůlka z Choryně.
Holešov: Krejčí - Charuza, Odstrčilík,
Bačík, Vávra - Belza, Münster, Bejtkovský,
Roubalík (46. Barták), Marek, Slováček. Trenér:
Martin Malík.
TJ Spartak Hluk - SFK ELKO Holešov
3
(1:0)
1
Ani ve třetím utkání nedokázali hráči Holešova uhrát potřebné body. I když utkání víc než
50 minut bylo jasně rovnocenné, body nebyly.

V sestavě došlo k několika změnám. Přišel
Ohlídal, naopak kapitán mužstva Roubalík dal
přednost B mužstvu. Již ve 23. minutě šli tři
hráči hostí na bránu, ale situaci špatně využili,
a tak střelu Bejtkovského brankář domácích
kryl. Ve 28. minutě dostal za faul žlutou kartu
Belza. Ve 45. minutě se po zaváhání obránců ujali domácí gólem do šatny vedení 1:0.
Ve druhé polovině si hosté dobrou hrou říkali
o vyrovnání. Byl to ale Krejčí, který v 51. minutě
po doskoku míče musel vyrazit na roh. V 52.
unikl Slováček a z jeho stříleného centru úspěšně zakončil Vávra - 1:1. V 63. minutě ztratil při
rozehrávce míč Bejtkovský, obrana zaváhala
a Sopůšek poslal domácí opět do vedení - 2:1.
V 64. minutě zaváhal Bačík a jeho chybu řešil
v brance Krejčí. V téže minutě střídal Slováčka
Čižmár, ale hra se nezměnila. V 80. minutě
stála celá holešovská defenziva jako kuželky,
které obcházel Sopůšek a zvýšil na 3:1. V 87.
minutě ještě vystřídal Vávru Šimík. Utkání hrané
asi před 200 diváky řídil velmi dobře rozhodčí
Vrána. V sobotu přijede na Střelnici vedoucí
celek KP Slovácká Sparta Spytihněv.
Sestava: Krejčí - Belza, Bačík, Odstrčilík,
Charuza - Bejtkovský, Münster, Ohlídal, Vávra
- Marek, Slováček. Trenér: Martin Malík.
(HR)

Mladší žáci si opět s chutí zastříleli

Mladší žáci z Holešova v krajské soutěži pravidelně drtí své soupeře.
SFK ELKO Holešov- Jiskra
Staré Město 10 : 0 (6 : 0)
Šesté kolo krajské soutěže
mladších žáků se tentokrát odehrálo
na domácí půdě na Střelnici. Domácí
SFK ELKO Holešov hostil stejně staré vrstevníky ze Starého Města.
Domácí začali impozantně
a už v 1. minutě vstřelili svou první
branku Davidem Kováčem. Neuplynuly ani dvě minuty a kapitán
mužstva Jan Zapletal rozvlnil síť
podruhé. Když následně přidali
své branky tradiční střelci Jakub
Zahnaš a Lukáš Michálek, bylo
o zápasu prakticky rozhodnuto.
Domácí si vytvořili územní převahu a nepouštěli soupeře prakticky za polovinu hřiště. Jedinou
akci soupeře vyřešil s přehledem
brankář Benedikt Šuba, který se
v průběhu zápasu střídal s Patrikem Marcinem a jejich časté výlety

až k půlce hřiště vyvolávaly úsměv
na tvářích diváků.
Holešovští si tak po minulém
výletě do Morkovic (kde domácí
k utkání nenastoupili, a zápas tudíž skončil kontumačním výsledkem 3:0 pro SFK ELKO Holešov)
opět s chutí zastříleli. O branky se
podělili: Jakub Zahnaš (3); Jan
Zapletal (2); Lukáš Michálek (2);
David Kováč; Jakub Rafaja a Michal Nevřala.
Sestava Holešova: Marcin
Patrik; Šuba Benedikt; Matuška
Daniel; Winter Martin; Mlčák David;
Javora Patrik; Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš Jakub; Beránek
Tomáš; Michálek Lukáš; Kováč
David; Půček Marek; Kašpárek
David; Nevřala Michal; Barreto
Victor; Tsuperyak Viktor.
www.sfkelkoholesov.wz.cz
(PK)
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Tradiční dvacítka pisatelů a luštitelů našich hádanek poslala své
odpovědi do soutěží z čísla 16/2008. Na fotografii jste správně poznali
„cimbuří“ zámečku v Žeranovicích. „Na obrázku je jedna věž zámku v Žeranovicích. Ten byl původně tvrzí, která byla ke konci 16. století přestavěna na renesanční zámek. Pozdější majitelé, Seilernové, ho v roce 1852
přebudovali na romanticko-historizující stavbu. Seilernové zámek vlastnili
až do 20. let minulého století,“ napsal nám zcela vyčerpávající odpověď
Vladimír Drábek z Holešova - stává se tak výhercem pizzy v Restauraci
Kanada. Druhým výhercem se stává Vladimír Buchta ze Žeranovic, který
si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště. Za správně vyluštěné SUDOKU
posíláme volné vstupenky do kina Svět Jarmile Urbanové z Holešova
a Libuši Dvořákové, která je rovněž v Holešova. Poznáte, kterému
domu v Holešově patří tato
věžička?
Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce
Holešovsko, MěÚ Holešov,
Masarykova 628, 769 01 Holešov, e-mail: robert.rohal@
holesov.cz. Soutěž vzniká
ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, Pizzerií
U Letiště a MKS Holešov.
(red)

Rozvoz pizzy, jídel
... až do domu ...

Babí léto v Chorvatsku
Babí léto v Chorvatsku na Lanterně uspořádalo SVČ Všetuly
ve spolupráci s Českým červeným křížem Kroměříž pro rodiny s dětmi
od pátku 5. do neděle 14. září. Pro účastníky byl připraven pestrý program. Navštívili starobylé město Novigrad a obdivovali večerní krásy
kouzelné Poreče, kde právě probíhal historický festival „Giostra“. Tímto
festivalem žilo celé město i okolí. Postavy v historických kostýmech
zaplnily uličky i pověstné kavárničky. Atmosféra večerní Poreče byla
velmi příjemná. Milým zpestřením pobytu byla také společná večeře
v rybárně Santa Marina. Kromě dobrého jídla nechyběla živá hudba,
typické chorvatské tance a dobrá nálada. I letošní „babí léto“ u moře se
vydařilo! Moře bylo teplé a děti i rodiče si užili sluníčka, vodních hrátek,
výletů i legrace. Děkuji dopravní společnosti Krodos za perfektní a bezpečné zajištění dopravy.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ Všetuly

Dotazník Holešovska
Ing. Tomáš Šimčík, podnikatel,
člen Zastupitelstva
Zlínského kraje
Vaše životní krédo?
Jednat a konat tak, abych se nestyděl sám
před sebou.
Ke které knize se rád vracíte?
Černí baroni, Kmotr, Švejk.
Váš oblíbený umělec?
Rudolf Hrušínský nejstarší.
Jaký sport vás oslovuje?
Thaibox, cyklistika, potápění, lední hokej.
Co máte rád na talíři?
Všechno nezdravé a hlavně dobré pivo vedle toho talíře.
Kde si rád posedíte?
Kdekoli s přáteli a dobrými lidmi.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
To nemůžu říci, ale spíše je důležitější, kdo by tam chtěl být se mnou (jestli vůbec někdo takový je…) A kdyby nikdo, tak určitě se svými psy.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když dokážu někomu konkrétnímu opravdu pomoci.
Z čeho máte největší obavu?
Z lidské hlouposti a závisti.

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává 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
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 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.

32

Ve které historické době byste chtěl žít?
V 19. a začátkem 20. století.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Celý Zlínský kraj, ale nejvíce Hostýnské hory.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Tu, kterou teď vykonávám.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Chtěl bych, ale určitě věřím na „boží mlýny“.

