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Co vy na to, 
pane starosto?

Prvními záběry lžíce 
bagru do travnaté plo-
chy holešovského letiště 
započal zlínský hejtman 
Libor Lukáš oficiálně vý-
stavbu průmyslové zóny. 
Symbolicky tak zahájil zá-
sadní změnu, která nasta-
ne nejen na jižním okraji 
Holešova, ale odrazí se 
bezpochyby i v životě občanů celého regionu. 
Zatímco oficiálně jsou prezentovány většinou 
optimistické předpoklady o vlivu zóny na život 
v okolí, řada lidí má obavy z negativních dů-
sledků, které může stavba i samotný provoz 
zóny přinést. Co vy na to, pane starosto?     

Oficiálním zahájením výstavby průmyslové 
zóny se pro občany města nic zásadního nemění. 

Dokončení na str. 3
Další informace k tématu na str. 4

Stavba zóny začala

SLAVNOSTNÍ KONCERT pořádaný u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky 
proběhl v sobotu 11. října v holešovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Účinkovali polští 
vokalisté a členové Filharmonie Bohuslava Martinů za řízení Vojtěcha Spurného. Rozhovor s di-
rigentem přinese Holešovsko ve svém příštím vydání. 

Holešov (frs) - Několik stěžejních inves-
tičních akcí plánují představitelé Holešova pro 
příští rok. Patří mezi ně nejen pokračování 
rekonstrukce zámku, ale i budování další in-
frastruktury ve městě. „Pochopitelně chceme 
pokračovat v rekonstrukci zámku. Průběžně 
jednáme o financování této stavby na příští rok 
tak, abychom v roce 2009 pokročili zásadním 

Investice plánované na rok 2009

Do Všetul přijeli všichni dobří rodáci

způsobem kupředu,“ konstatoval starosta měs-
ta Zdeněk Janalík. Po otevření části přízemí 
a prvního poschodí, které je plánováno na za-
čátek příštího roku, by tak měla přijít na řadu 
oprava sklepů, kompletního přízemí a prvního 
patra včetně nádvoří. Po dokončení této etapy 
by pak zbývaly dodělat druhé patro a fasáda. 

Dokončení na str. 3

Volby do krajských zastupitelstev a čás-
ti Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek 17. a v sobotu 18. října 
2008. V pátek budou volební místnosti ote-
vřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 
14 hodin.

O víkendu se 
konají volby

Holešov (rr) - Oslavy 120. výročí založení 
1. Základní školy proběhnou dnes a zítra v budo-
vě školy. Dnešní program začíná v 15.30 hodin 
ve sportovní hale - nejprve proběhne slavnostní 
akademie žáků, po níž bude následovat společen-
ské setkání s představiteli města a současnými 
i bývalými zaměstnanci. Pozváni jsou také další 
čestní hosté a chybět nebude ani generální part-
ner oslav - firma Rovina. Den otevřených dveří je 
stanoven na pátek 17. října. Návštěvníci tak budou 
moci od 8.45 do 11.25 vidět ukázky výuky, zatímco 
od 12 do 18 hodin si prohlédnou výstavu výtvar-
ných prací, seznámí se s ukázkami nejrůznějších 
projektů či nahlédnou do kronik a materiálů týkají-
cích se historie školy. Den otevřených dveří potrvá 
i v sobotu, a to od 9 do 12 hodin. 

Škola slaví 120 let

Holešov, Všetuly (rr) - Pod zá-
štitou starosty Zdeňka Janalíka a sta-
tutárního náměstka hejtmana Zlínské-
ho kraje Vojtěcha Jurčíka proběhly od 
3. do 5. října oslavy 650 let trvání Vše-
tul a 120 let od otevření tamní školy. 
V rámci třídenní akce, kterou navštívil 
i hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, 
byla předána i významná městská 
ocenění. Více na str. 11 - 13

Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš 
a holešovský starosta Zdeněk Janalík 
udělují pamětní list Evě Miláčkové. >
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Masarykovo nám. 9/5,

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

ZAJISTÍME PROFINANCOVÁNÍ 
PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

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

• 3+1, Kroměříž, Páleníčkova 1 450 000 Kč
• 3+1, Hulín, Družba 1 550 000 Kč
• 3+kk, Holešov, Novosady 2 300 000 Kč
• 2+1, Holešov, Partyzánská 1 400 000 Kč
• 2+1, Holešov, U Letiště 1 500 000 Kč
• 2+1, Holešov, Havlíčkova 1 590 000 Kč
• RD Kroměříž 3 600 000 Kč
• RD Fryšták 2 300 000 Kč
• Pozemek BpH  990 000 Kč

Informace na tel.: 
731 114 537

Rekonstrukce 
koupelen 

a bytových jader
v panelových domech,

realizace na klíč

Vedení účetnictví a daňové evidence, 
DPH, mzdové agendy, účetní poradenství. Tel.: 
774 968 744, 739 904 762.

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

SERVIS, INZERCE

Vážení spoluobčané,
v pátek 17. a v sobotu 

18. října proběhnou v naší 
novodobé historii již třetí kraj-
ské volby. Ve Zlínském kraji si 
jejich prostřednictvím zvolíme 
nové pětačtyřicetičlenné za-
stupitelstvo, které významnou 
měrou ovlivní život a rozvoj 
našeho regionu v dalším čtyř-
letém období. Slovo význam-
nou je plně na místě, proto-
že Zlínský kraj přerozděluje 
finanční prostředky ve výši 
osmi miliard korun a další ne-
malé finanční prostředky bude možno získat 
z fondů Evropské unie, popř. z jiných zdrojů.

Do voleb vstupuje také sdružení Sta-
rostové a Nezávislí pro Zlínský kraj, které 
navíc podporují některé „menší“ demokratické 
politické strany. Členové této kandidátky znají 
ze své každodenní práce a z kontaktů s lidmi 

Pozvánka ke krajským volbám
místní problémy i komunální či 
vyšší politiku, a jsou tak schop-
ni citlivě řešit problematiku 
správy kraje v nastávajících 
letech. Nejedná se o spolek 
s populistickými hesly ani je 
nevede snaha získat účelově 
moc a posty, ale jde o sdru-
žení pragmaticky smýšlejících 
osobností, které je svým po-
tenciálem plně srovnatelné 
s politickými stranami.

Vážené dámy, vážení 
pánové, dovoluji si Vás pozvat ke krajským 
volbám a nabídnout Vám právě kandidátku 
„Starostů…“ s volebním číslem 40.

S úctou
Rudolf Seifert

místostarosta Holešova
(PR)
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Fyzické a právnické osoby 
podnikající v režimu živnosten-
ského zákona mají od 1. 10. 2008 
k dispozici nový způsob komu-
nikace s živnostenskými úřady. 
Svá podání mohou vytvářet elek-
tronicky ve formátu Jednotného 
registračního formuláře (JRF), 
který odešlou přímo na elektro-
nickou podatelnu živnostenské-
ho rejstříku. Odtud bude podání 
předáno živnostenskému úřadu, 
který bude podnikatelem označen 
pro zpracování. Vytvořené elek-
tronické podání podnikatel přímo 

Komunikace podnikatelů 
s živnostenským úřadem

v JRF podepíše svým uznávaným 
elektronickým podpisem.  

Aplikaci JRF si může veřej-
nost zdarma stáhnout a nainstalo-
vat z veřejného webu RŽP (http://
www.rzp.cz). 

Dosavadní způsoby jednání 
s živnostenskými úřady, tj. osobní 
účastí, zasláním písemného podá-
ní na předepsaném tiskopise nebo 
prostřednictvím CzechPointu, zů-
stávají zachovány.  

 Ing. Jitka Martínková
ved. živnostenského úřadu

V nápojových kartonech nakupujeme mléčné výrobky, džusy, víno  
apod. Před vhozením do kontejneru je nutné vypláchnout obal troškou 
vody,  rozložit rohy a stlačit jej, aby se zmenšil jeho objem. V Holešově 
a v místních částech lze odložit použitý nápojový karton do modrých 
kontejnerů společně s papírem. Na kontejneru je oranžová nálepka - 
nápojové kartony. 

A jak se nápojový karton dále zpracovává? Po rozdrcení  se směs 
zatepla lisuje do desek, které se používají ve stavebnictví jako izolace. 
Další možností je jeho využití pro výrobu papíru.

Použité nápojové kartony lze dále zpracovávat, proto je neodklá-
dejte do popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, ale do 
modrých kontejnerů společně s papírem. Město Holešov je členem 
systému  EKO-KOM. Za rozšíření sběru papíru o nápojové kartony získá 
město Holešov výhodnější bonus.

Ing. Lenka Brezanská
odbor životního prostředí

Co s použitými nápojovými kartony 

Pokračování ze str. 1

Nyní to bude záležitost vý-
stavby infrastruktury, ale také nale-
zení vhodných investorů, což bude 
do značné míry ovlivněno tím, jak 
se bude dále vyvíjet ekonomická 
situace ve světě.  

Již několikrát jsem v souvis-
losti s výstavbou průmyslové zóny 
zdůraznil, že tato stavba je v první 
řadě záležitostí Zlínského kraje 
a státu. Město mělo a má pouze 
omezené možnosti, jak do tohoto 
vývoje zasahovat. Přesto jsem už 
od samého počátku zastával ná-
zor, že je třeba nebýt v této věci pa-
sivní a jít tomuto problému naproti. 
Protože by se nám nakonec mohlo 
stát, že bychom z nové situace 
měli pouze potíže a žádné pozitiva. 

Stavba zóny začala

Co vy na to, pane starosto?
Proto také většina jednání, která 
jsme s krajem ve věci vlivu zóny 
na život ve městě vedli, byla nad 
rámec běžného postupu. A kraj byl 
při těchto jednáních maximálně 
vstřícný. Ať už se jednalo o otázky 
životního prostředí nebo posílení 
služeb státu v našem městě. 

Pro Holešov je v současné 
době důležité, abychom měli při-
pravenu infrastrukturu, a to nejen 
pro využití volného času, ale také 
nové lokality pro bydlení. Nemys-
lím si však, že případný nárůst 
obyvatel města bude nějak náhlý, 
podobně jako se ze dne na den 
nenaplní novými investory celá 
zóna. Bude se jednat o postupný 
proces, kterému se město bude 
muset postupně přizpůsobit. 

(sov)

Pokračování ze str. 1
Další dvě důležité investice plánované na příští rok se týkají Všetul 

a Žop. „Vybudování komunikace Za Vodou a stezky pro cyklisty a pěší 
mezi Holešovem a Žopami chceme napravit další dlouhodobé resty, 
které město vůči občanům má,“ vysvětlil starosta. 

V roce 2009 by měla rovněž začít výstavba lávky přes Rusavu 
u domu s pečovatelskou službou, a pokud to finanční situace dovolí, hodlá 
se vedení města začít vypořádávat s problémem nedostatku parkovacích 
míst ve městě.  „V příštím roce budeme muset rovněž vyčlenit částku 
v řádu desítek milionů korun, kterou se budeme podílet jako spoluúčast-
níci na nové kanalizaci v Dobroticích a Žopích,“ dodal starosta s tím, že 
kolaudace těchto dvou akcí se uskuteční k 31. říjnu 2009.

Investice plánované na rok 2009
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V úterý 7. října dopoledne 
stavbaři zahájili práce na výstav-
bě infrastruktury Strategické prů-
myslové zóny Holešov. Příprava 
nejvýznamnějšího rozvojového pro-
jektu na území Zlínského kraje tak 
po zhruba třech letech příprav vstu-
puje do závěrečné etapy. Po do-
končení prací, které je plánováno 
na konec roku 2009, bude plocha 
o rozloze 360 hektarů připravena 
na vstup investorů. Díky zóně se 
v regionu mimo jiné rozšíří nabíd-
ka pracovních míst, vzroste tempo 
růstu ekonomiky, zvýší se průměrná 
mzda a zlepší image kraje.  

Na základě veřejné zakázky 
bylo Zlínským krajem jako dodava-
telem stavby infrastruktury vybráno 
sdružení společností Stavby silnic 
a železnic, KKS, Rovina a VHS 
Javorník - CZ. Stavební práce si 
vyžádají přibližně 700 milionů ko-
run. Nejde ale o veškeré náklady 
na přivedení všech inženýrských 
sítí, které investoři budou potře-
bovat. Například výstavbu vedení 
velmi vysokého napětí bude hra-
dit hlavně soukromá distribuční 
společnost.

Stavba je rozdělena do něko-
lika dílčích částí. Zahrnuje nejen 
přípravu silničních a železničních 
komunikací, ale také zasíťování 
celého objektu, přívod pitné vody 
nebo řešení odpadních a deš-
ťových vod. „Dokončení prací 
na infrastruktuře je plánováno 
na konec roku 2009. Vzhledem 
k rozsahu prací se jedná o velmi 
krátký termín, ale věřím, že díky 
našim dlouholetým zkušenostem 

Strategická zóna a dálnice výrazně ovlivní život holešovského regionu 

Dvě významné investiční akce, které zásadním způsobem ovlivní život Holešova i širokého okolí, byly oficiálně zahájeny v minulých 
dnech. Nejprve byla slavnostním poklepem u silnice mezi Zahnašovicemi a Martinicemi zahájena výstavba rychlostní komunikace R49 
vedoucí z Hulína do Fryštáku, o týden později začala oficiálně výstavba strategické průmyslové zóny.  

U Holešova byly oficiálně zahájeny dvě významné investiční akce

s podobným typem prací všechny 
úkoly zvládneme v požadované 
kvalitě,“ řekl generální ředitel spo-
lečnosti Stavby silnic a železnic 
Martin Borovka. 

Zóna bude disponovat moder-
ním přístupem na vnější doprav-
ní infrastrukturu. Na trať Kojetín 
- Valašské Meziříčí bude napo-
jena železniční vlečkou o délce 
770 metrů. Na jihovýchodním okra-
ji Holešova pak vznikne pětiramen-
ná okružní křižovatka o průměru 
40 metrů. Bude optimálním řeše-
ním dopravní situace z hlediska 
bezpečnosti, rozčlenění doprav-
ních proudů a zklidnění dopravy. 
Jedno z ramen této okružní křižo-
vatky vytvoří napojení na rychlostní 
komunikaci R49.

„Součástí této etapy výstav-
by průmyslové zóny je také pro-
jekt nové budovy meteorologické 
stanice. Jeho součástí je i pře-
sun meteorologických měřicích 
přístrojů, které budou umístěny 
na oploceném pozemku o velikosti 
400 čtverečních metrů. V místech, 
kde se okraj zóny blíží k zástav-
bě, vzniknou protihlukové valy, 
samozřejmostí je pak splašková 
kanalizace s vyústěním na čistírnu 
odpadních vod v Holešově. Deš-
ťové vody budou odváděny do su-
chého poldru a následně do říčky 
Mojeny,“ poznamenal výkonný ře-
ditel společnosti Industry Servis ZK 
Jakub Černoch. Tato firma, kterou 
stoprocentně vlastní Zlínský kraj, 
má na starosti přípravu zóny.

Na příchod investorů, pro 
které je kompletní infrastruktura 
základním požadavkem, tak bude 
Strategická průmyslová zóna Ho-
lešov připravena nejpozději na za-
čátku roku 2011. Plný provoz zóny 
se očekává v roce 2012, kdy budou 
všechny pozemky obsazeny in-
vestory. Podle studie, zpracované 
předními českými ekonomy Petrem 
Zahradníkem a Janem Jedličkou, 
vzroste díky zóně hrubý domácí 
produkt celého území střední Mo-
ravy a v regionu do šesti let vznik-
ne až 12 000 pracovních míst.

Poklepem základního kame-
ne byla na konci září zahájena 
také výstavba rychlostní silnice 
R49 v úseku z Hulína do Fryštá-
ku. Investici společně s hejtma-
nem Liborem Lukášem zahájil 
ministr dopravy Aleš Řebíček, 
který také deklaroval připravenost 
státu dodržet termíny výstavby 
této důležité silnice.

„Realizace výstavby této rych-
lostní komunikace v úseku mezi 
Hulínem a Fryštákem má pro Zlín-
ský kraj obrovský význam. Napojí 
na dálniční síť průmyslový park 
v Holešově a významně dálnici při-
blíží i krajské město Zlín. Zároveň 
se stane základní dopravní kostrou 
Zlínského kraje, která zásadním 
způsobem odlehčí tranzitní dopravě 
například ve Zlíně,  Otrokovicích, 
Holešově, Hulíně, Fryštáku a také  
v dalších městech a obcích na stá-
vajících silnicích I. a II. třídy, kde 
se intenzita dopravy pomalu stává 
neúnosnou. To bude mít pozitivní 

vliv nejen na zvýšení bezpečnosti 
a komfortu dopravy, ale i na životní 
prostředí,“ uvedl hejtman Lukáš.

Náklady na stavbu přesáhnou 
částku 7,7 miliardy korun, první řidiči 
by se po nové rychlostní komunikaci 
o délce 17,3 kilometru měli svézt 
v říjnu 2011. U Hulína bude rychlost-
ní silnice R49 navazovat na dálnici 
D1 a na rychlostní silnici R55 vedou-
cí přes Otrokovice směrem na Břec-
lav. Trasa R49 směrem na Fryšták 
pak povede také kolem Strategické 
průmyslové zóny Holešov. Na úsek 
mezi Hulínem a Fryštákem poté na-
vážou další úseky, které rychlostní 
silnici R49 přivedou až na území 
Slovenska, kde se jako rychlostní sil-
nice R6 u Púchova napojí na sloven-
skou dálnici D1. Tím bude zajištěno 
kvalitní a rychlé spojení Zlínského 
kraje se Slovenskem.

Stavba R49 mezi Hulínem 
a Fryštákem bude realizována s do-
držením všech podmínek na ome-

zení vlivu na životní prostředí. Její 
součástí tak budou vegetační úpra-
vy rychlostní komunikace, křižova-
tek i křižovaných komunikací pro 
začlenění stavby do okolí. Stavba 
bude dále mj. obsahovat protihluko-
vé stěny v celkové délce 5,626 km, 
31 mostních objektů a 2 mimoú-
rovňové křižovatky (MÚK Třebětice 
a MÚK Holešov).

S ohledem na rozsah stavby 
není vyloučeno ani postupné uvá-
dění stavby do provozu po jednot-
livých dokončených celcích.

Stranu připravil 
František Sovadina

Hlavními aktéry slavnostního otevření průmyslové zóny byli hejtman 
Libor Lukáš, generální ředitelka CzechInvestu  Alexandra Rudyšaro-

vá, starosta Holešova Zdeněk Janalík a generální ředitel dodavatelské 
firmy společnosti Stavby silnic a železnic Martin Borovka. 

Slavnostního otevření rychlostní komunikace R 49 se vedle 
místostarosty Holešova Josefa Bartoška a hejtmana Libora Lukáše 

zúčastnil také ministr dopravy Aleš Řebíček.

Zóna má být 
hotová za rok

Ministr otevřel
stavbu dálnice

R49 bude stát
téměř 8 miliard

Meteorologická 
stanice bude 

v novém
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Zahrádkáři vystavovali plody svého koníčka

Orel postavil u přejezdu ve Zlínské nová sportoviště

Holešovští zahrádkáři se 
mohli letos pochlubit svými hod-
notnými výpěstky na tradiční 
výstavě ovoce a zeleniny, která 
se uskutečnila od 4. do 6. října 
ve velkém sále Domu zahrádkářů 
na Dlažánkách. První dva dny byly 
určeny pro veřejnost a v pondělí si 
dary zahrad prohlédli žáci místních 
škol i školek. Přišlo jich celkem 
278 ze 14 tříd. 

Letos bylo na výstavě  vysta-
veno celkem 124 vzorků jablek, 
a to nejen od zahrádkářů z Hole-
šova, ale rovněž z Dobrotic. 

Expozici sestavili včelař 
a ovoc nář Ladislav Vyňuchal 
společně s Lubošem Zavadilem. 
Oba pánové se prezentovali 48 
vzorky, hlavně jablky Bohemia, 
Rubín, Topaz, Delor, Sonagold, 
Otava a dalšími kvalitními novými 
odrůdami, které jsou rezistentní 
proti strupovitosti, a tudíž nemusí 
být proti této chorobě chemicky 
ošetřovány. Na výstavě byly dále 
k vidění hrušky, hrozny, ořechy 
i jedna odrůda pěkných švestek 
s názvem Jojo, která je odolná proti 
nemoci šarka.

Na letošní výstavě se také 
prezentoval ovocnář Pavel Ivánek 
z Kroměříže, který má 16hektaro-
vý sad. Vystavoval krásné odrůdy 
Bohemia, Jonagold, Viktorie, Ro-
sana a Otava. Pan Ivánek prodává 
ovoce v Kroměříži v ulici Gen. Svo-
body. 

Na výstavě byla rovněž zele-
nina a také zavařeniny. Ty přinesly 
členky svazu společně s velmi pěk-
nými kyticemi sušených květin. 

Mezi exponáty nechyběl ani 
prosklený úl s živými včelami, který 
každoročně předvádí předseda Vy-
ňuchal. V úlu byla rovněž včelí mat-

ka (královna), která byla označena 
žlutou barvou s číslem. Úl velmi 
zaujal především školní mládež. 

Aranžování výstavy a pře-
krásnou květinovou výzdobu 
připravila Vlasta Čablová a další 
členky výboru. Ty také donesly su-
šená jablka a hrušky a také mnoho 
různých bylinek. 

Holešovští zahrádkáři potvrdili 
svou výstavou smysluplnost svého 
koníčka a také skutečnost, že ovo-
ce není pouze v supermarketech, 
kde je navíc cena ovoce často silně 
nadsazená. 

(sov)     

Včelař a ovocnář Ladislav Vyňuchal.  

 Na výstavě byl k vidění i úl se živými včelami.

Holešov - Nová sportoviště na svých pozem-
cích u železničního přejezdu ve Zlínské ulici ote-
vřeli v pondělí 6. října členové holešovského Orla. 
Dosavadní tenisové kurty a sportovní zázemí tak 
doplnilo víceúčelové hřiště obehnané mantinely, 
kurt na plážový volejbal a cvičná tenisová stěna. 

Hřiště slavnostně otevřel starosta hole-
šovského Orla a zároveň náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Vojtěch Jurčík, nové sportoviště 
posvětil i holešovský děkan a sám aktivní sporto-
vec František Cinciala. Přítomni byli představitelé 
města, poslanci Parlamentu ČR, členové Orla 
a další hosté. 

„Samotná stavba započala koncem čer-
vence a trvala do konce září. Nové hřiště stálo 

zhruba 3,5 milionu korun. Postavila je speciali-
zovaná firma Ekkl Sportovní povrchy Kroměříž. 
Tři miliony investovalo ústředí Orla a 400 tisíc 
poskytl v rámci programu rekonstrukce hřišť 
Zlínský kraj,“ sdělil Vojtěch Jurčík. 

Starosta  holešovského Orla rovněž připo-
mněl historii tohoto sportoviště. „Orelské hřiště 
bylo na tomto místě od nepaměti. V minulosti 
se tady hrával hlavně fotbal a konaly se zde 
atletické závody. Po roce 1945 režim tento ma-
jetek zkonfiskoval a přibyly zde některé stavby, 
například garáže či obchod, z něhož se později 
stala restaurace,“ uvedl Vojtěch Jurčík.

Nový impulz dostal plácek za tratí na pře-
lomu tisíciletí. Tehdejší zastupitelstvo Holešo-

va rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků 
na Orla. V čele organizace stál tehdy František 
Gába. Pod jeho vedením vyrostly na orelském 
hřišti tenisové kurty a zázemí. „Po smrti Františ-
ka Gáby padlo starostování na mě. Po poradě 
s kolegy jsme se rozhodli hřiště dobudovat a vý-
sledek se dostavil právě v těchto dnech,“ vysvětlil 
starosta Orla. 

Občanské sdružení Orel je křesťanská spor-
tovní organizace. Prioritou její činnosti je přede-
vším podpora sportu pro všechny a její činnost 
je založena na křesťanských hodnotách.

Orel má aktuálně v České republice 17 000 
členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. 

(frs)

Slavnostní otevření nového sportoviště. Orelské hřiště posvětil i holešovský děkan František Cinciala. 
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Přijaté usnesení č. 90/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo ověřovateli zápisu 
Jaromíru Čajkovou a Josefa 
Jakubčíka.
Přijaté usnesení č. 91/2008. Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 
návrhovou komisi ve složení: Li-
bor Liška, Ludmila Štaudnerová 
a JUDr. Jarmila Pokorná.
Přijaté usnesení č. 92/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo předložený a upravený  
program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 
22.  září 2008.
Přijaté usnesení č. 93/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova vza-
lo na vědomí informace starosty 
města o činnosti orgánů města 
od posledního jednání Zastupitel-
stva města Holešova a informaci 
zástupce společnosti Industry Ser-
vice, a.s., o budování infrastruktury 
v průmyslové zóně.
Přijaté usnesení č. 94/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va vzalo na vědomí informaci 
tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Zastupitel-
stva města Holešova ze dne 23. 
června 2008.
Přijaté usnesení č. 95/2008. Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 
zveřejnění záměru směny pozem-
ků, a to tak, že z vlastnictví Lucie 
Zicháčkové přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p.č. 
800/2, zast. plocha, o výměře 7 
m2 a z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Lucie Zicháč-
kové část městského pozemku p.č. 
182/2, ost. plocha, o výměře 7 m2, 
vše k.ú. Holešov, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 24. 9. 2008.  
Přijaté usnesení č. 96/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění záměru 
prodeje části městského po-
zemku p.č. 1828/1, ost. plocha, 
o výměře 34 m2, k.ú. Dobrotice, 
manželům Květoslavu a Aleně 
Ďurišovým, bytem Dobrotice, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
24. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 97/2008. Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 
zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků p.č. 65/6, zast. 
plocha, o výměře cca 5 m2, p.č. 
3702/1, ost. plocha, o výměře cca 6 
m2, p.č. 65/3, zast. plocha, o výměře 
cca 440 m2 a p.č. 182/5, ost. plocha, 
o výměře cca 4 m2, vše k.ú. Holešov, 
manželům Petrovi a Petře Jemelíko-
vým, bytem Holešov, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 24. 9. 2008. 
Přijaté usnesení č. 98/2008. Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 
zveřejnění záměru prodeje čás-
ti městského pozemku p.č. 388,  
ost. plocha, o výměře cca 20 m2, 

Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 22. září 2008

k.ú. Žopy,  Luďku Hradilovi, bytem 
Žopy, v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
24. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 99/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění zámě-
ru prodeje městských pozem-
ků p.č. 1923/15, trvalý travní 
porost, o výměře 68 m2, p.č. 
1923/13, zast. plocha, o výměře 
14 m2 a p.č. 1925/22, zast. plo-
cha, o výměře 18 m2, vše k.ú. 
Holešov, stávajícím uživatelům, 
v  upraveném znění. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: 24. 
9. 2008.
Přijaté usnesení č. 100/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova schvá-
lilo zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 137/1, 
zast. plocha, o výměře cca 40 m2, 
manželům Erikovi a Lence Bakalí-
kovým, bytem Holešov, v předlo-
ženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová.Termín:  24. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 101/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje části městského pozemku 
p.č. 1857/1, zahrada, o výměře 
cca 22 m2, k.ú. Holešov, Bože-
ně Hrbáčkové, bytem Holešov, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 24. 9. 2008. 
Přijaté usnesení č. 102/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
odložilo projednání zveřejnění 
záměru prodeje částí městských 
pozemků p.č. 1038/3, ost. plocha, 
a p.č. 705/1, ost. plocha, o celkové 
výměře cca 140 m2, k.ú. Všetuly, 
do příštího jednání zastupitelstva 
města. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 103/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
odložilo projednání zveřejnění 
záměru prodeje části městské-
ho pozemku p.č. 600/27, orná 
půda, o výměře cca 345 m2, 
k.ú. Všetuly, manželům Petrovi 
a Romaně Grygerovým, bytem 
Holešov, do příštího jednání za-
stupitelstva města. Zodpovídá:  
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 104/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje částí městského pozemku p.č. 
PK 289, k.ú. Žopy, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 24. 9. 2008. 
Přijaté usnesení č. 105/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění záměru 
směny pozemků, a to tak, že 
z vlastnictví města Holešova 
do vlastnictví manželů Petra 
a Ladislavy  Ordeltových pře-
jdou městské pozemky p.č. 352, 
ost. plocha, o výměře 156 m2,  
p.č. 354, zast. plocha, o výměře 

47 m2, p.č. 355, zast. plocha, 
o výměře 31 m2, p.č. 356, zast. 
plocha, o výměře 22 m2, p.č. 
357, zast. plocha, o výměře 47 
m2 a část p.č. 361/6, zast. plo-
cha, o výměře cca 50 m2, tj. 
celkem cca 353 m2 a z vlast-
nictví manželů Ordeltových 
do vlastnictví města Holešova 
přejde část pozemku p.č. 335/1, 
zast. plocha a část pozemku p.č. 
361/5, zast. plocha, o celkové 
výměře cca  212 m2, vše k.ú. Ho-
lešov, s dodatečným finančním 
vyrovnáním doplatku 300 Kč/m2 
za rozdíl výměry směňovaných 
pozemků.  Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 24. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 106/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo úplatné nabytí pozemku 
p.č. PK 159, o výměře 183 m2, 
k.ú. Količín, za kupní cenu 50 Kč/
m2 od spoluvlastníků Maxiáno-
vé Marty, bytem Holešov, id. 1/2, 
a Šikulové Žofie, bytem Brno, id. 
1/2, za účelem realizace investič-
ní akce „Količín-odkanalizování“. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín:  bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 107/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo prodej městského 
pozemku p.č. 235/3, ost. plocha, 
o výměře 66 m2, k.ú. Žopy, Zuza-
ně  Blahušové, bytem Kroměříž, 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 108/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo směnu pozemků, a to 
tak, že z vlastnictví města Hole-
šova  přejde do vlastnictví společ-
nosti Zlínské cihelny, s.r.o.,  Zlín,  
pozemek p.č. 1931/5, orná půda, 
o výměře 4.348 m2, k.ú. Holešov, 
a z vlastnictví společnosti Zlínské 
cihelny, s.r.o., Zlín, přejde do vlast-
nictví města Holešova pozemek 
p.č. 1744/2, ost. plocha, o výměře 
4.348 m2, k.ú. Dobrotice. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 109/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej městských po-
zemků p.č. 1931/6, orná půda, 
o výměře 5.287 m2, p.č. 3503/1, 
ost. plocha, o výměře 316 m2, 
oba k.ú. Holešov,  p.č. 1761/1, 
ost. plocha, o výměře 361 m2,  
p.č. 1762, ost. plocha, o výměře 
1.056 m2, oba k.ú. Dobrotice, 
a pozemky p.č. PK 452, o výmě-
ře 1.637 m2, p.č. 453, ost. plo-
cha, o výměře 1.087 m2 a část 
pozemku p.č. PK 454, o výměře 
cca 1.930 m2, všechny k.ú. Žopy, 
společnosti Zlínské cihelny,
s.r.o., Zlín, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 110/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej částí městských 
pozemků p.č. 2/1, ost. plocha, 
o výměře cca 17,5 m2, p.č. 2/15, 
ost. plocha, o výměře cca 4,5 m2 
a  p.č. 2/18, ost. plocha, o výmě-
ře cca 13 m2, vše k.ú. Všetuly, 
Společenství  vlastníků jednotek 
v domě Dukelská čp. 419, čp. 
420,  čp. 421 a čp. 422 v Hole-
šově za kupní cenu 120 Kč/m2 + 
náklady s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 111/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej městského po-
zemku p.č. 686/3, zast. plocha, 
o výměře 20 m2, k.ú. Všetu-
ly, manželům Luďkovi a Jitce  
Adámkovým, bytem Holešov, 
za kupní cenu  300 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 112/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej částí městských 
pozemků p.č.  1923/3, ost. plocha, 
o výměře 12 m2 a p.č. 1923/11, ost. 
plocha, o výměře 211 m2, vše k.ú. 
Holešov, Haně Vránové, bytem 
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady s tímto prodejem spoje-
né. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 113/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej části měst-
ského pozemku p.č. 2/15, ost. 
plocha, o výměře cca 6 m2, k.ú. 
Všetuly, Stavebnímu bytovému 
družstvu NOVOSADY, Hole-
šov, Tovární 31, za kupní cenu 
120 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené. Zodpovídá:  
Ing. Eva Fryčová.Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 114/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova schvá-
lilo prodej městských pozemků p.č. 
299/1 o výměře 87 m2 a p.č. 302/2, 
o výměře 132 m2, vše k.ú. Količín, 
a dále p.č. 1009/36 o výměře 15 m2, 
p.č. 1009/38 o výměře 22 m2 a p.č. 
1059/3 o výměře 22 m2, vše k.ú. 
Všetuly,  Ředitelství silnic a dál-
nic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56,  
za celkovou kupní cenu 32.977 Kč. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 115/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo prodej části měst-
ského pozemku p.č. 705/1, ost. 
plocha, o výměře cca 70 m2, 
k.ú. Všetuly, manželům Davidovi 
a Alici Barreto, bytem Holešov, 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

(Pokračování na str. 7)
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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 22. září 2008

Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 22. září 2008

(Pokračování ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 116/2008. Zastu-
pitelstvo města Holešova schválilo 
prodej  částí městských pozemků p.č. 
3505, 3506, 1932/1, 1933/1, 1932/2, 
1942, a městské pozemky p.č. 
1938/1, 1947/2, 1946/134, 1946/129, 
1939/1, 1948/2, 3665, 1941/1, 1940/1 
a 1948/3, vše k.ú. Holešov, o celkové 
výměře cca 50.000 m2, společnosti 
SYNER MANĎÁK, a.s., Kroměříž, 
1. máje 532, za účelem vybudování 
infrastruktury a následného prodeje 
stavebních pozemků dle schvále-
né studie zastavitelnosti  zpracova-
né Ing. arch. Dujkou z 08/2007, č. 
22/2007, za kupní cenu 250 Kč/m2 
+ náklady s tímto prodejem spojené 
a uložila Radě města Holešova před-
ložit text kupní smlouvy před jejím 
podpisem k projednáni Zastupitelstvu 
města Holešova. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 117/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo podle § 47 odst. 5) zá-

kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), v platném znění, 
zadání Změny č. 12 územního 
plánu města Holešova v předlo-
ženém znění. Zodpovídá: Ing. Ra-
domír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 118/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova vzalo 
na vědomí podle § 46 odst. 2) záko-
na č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, informaci 
pořizovatele o odmítnutí návrhu 
na pořízení změny územního plá-
nu města Holešova podaného dne 
3. 6. 2008 Jiřím Šenkyříkem, bytem 
Dobrotice. Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný.
Přijaté usnesení č. 119/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočtové opatření 

města Holešova č. 4/2008 dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško.
Přijaté usnesení č. 120/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova udělilo 
- u příležitosti 40. výročí vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy do ČSSR - Velkou 
pečeť města Holešova pplk. Ing. Mi-
roslavu Šedinovi, veliteli 7. výsadko-
vého pluku v Holešově v letech 1961 
- 1967, za zásluhy o město Holešov 
a u 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 společen-
skému rozvoji Všetul, 
- in memoriam Velkou pečeť města 
Holešova Jožkovi Vaverkovi, vý-
znamnému národopisnému a kul-
turnímu aktivistovi, za přínos ke kul-
turnímu životu Všetul,
- in memoriam Velkou pečeť měs-

ta Holešova Oldřichu Konečnému, 
řediteli školy ve Všetulích, za přínos 
ke kulturnímu rozvoji Všetul,
- in memoriam Velkou pečeť města 
Holešova Josefu Stojanovi, dlou-
holetému starostovi obce Všetuly a
- in memoriam Velkou pečeť měs-
ta Holešova Františku Stojanovi, 
dlouholetému starostovi obce Vše-
tuly. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: 4. 10. 2008.
Nepřijaté usnesení
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo zveřejnění záměru prodeje 
části městského pozemku p.č. 18/8, 
zahrada, o výměře cca 240 m2, 
k.ú. Žopy, Ivanu Kotasovi, bytem 
Žopy, v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
24. 9. 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Jaromíra Čajková
ověřovatelka zápisu

Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu

Přijaté usnesení č. 271/2008. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit 
zadání Změny č. 12 územního plá-
nu města Holešova v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný. Termín: 22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 272/2008. Rada 
města Holešova doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova vzít 
na vědomí informaci pořizovatele 
o odmítnutí návrhu na pořízení 
změny územního plánu města Ho-
lešova podaného dne 3. 6. 2008 
Jiřím Šenkyříkem, bytem Dob-
rotice. Zodpovídá: Ing. Radomír 
Šťastný. Termín: 22. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 273/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy na užívání měst-
ského nebytového prostoru smuteč-
ní obřadní síně v Holešově, Grohova 
ul. čp. 1067, o výměře 1.233,47 
m2, s účinností od 1. 1. 2009 se 
společností Investigation Securities, 
s.r.o., Holešov, Samostatnost 1181, 
IČ: 26826305, za nájemné 120.000 
Kč/rok a pověřila starostu města 
jednáním o obsahu této nájemní 
smlouvy. Zodpovídá:  Ing. Eva Fry-
čová. Termín:  bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 274/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la výpověď nájmu nebytových 
prostor v městském objektu č.p. 
1067 na ul. Grohova v Holešově 
Petru Hradilovi s tím, že nájemní 
vztah skončí uplynutím tříměsíč-
ní výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 
12. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín:  bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 275/2008. Rada 
města Holešova schválila ukonče-
ní nájemní smlouvy uzavřené se 
Zdeňkem Sehnalem na užívání bytu 

č. 3 v domě čp. 427 na ul. Školní 
v Holešově dohodou dnem 30. 9. 
2008. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 30. 9. 2008.
Přijaté usnesení č. 276/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy se Zdeňkem 
Sehnalem na užívání bytu 1+1, 
o výměře 34,30 m2, označeného 
č. 9, v domě čp. 434 na ul. Školní 
v Holešově s účinností od 1. 10. 
2008. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 1. 10. 2008.
Přijaté usnesení č. 277/2008. Rada 
města Holešova schválila revoka-
ci svého usnesení č. 245/2008 ze 
dne 25. 8. 2008 týkající se uzavření 
nájemní smlouvy s Annou Dostálo-
vou na užívání bytu 1+1, o výměře 
34,30 m2, označeného č. 9, v domě 
čp. 434 na ul. Školní v Holešově 
z důvodu odmítnutí uzavření této 
smlouvy. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 278/2008. 
Rada města Holešova schváli-
la revokaci svého usnesení č. 
234/2008 ze dne 4. 8. 2008 týkající 
se přidělení bytu č. 8 v domě čp. 
507 na ul. Palackého v Holešově  
Elišce Doleželové na dobu urči-
tou od 1. 8. 2008 do 30. 11. 2008. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 279/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Annou Dostálovou 
na užívání bytu 1+1, o výměře 32  m2, 
označeného č. 6, v domě čp. 429 
na ul. Školní v Holešově s účinností 
od 1. 10. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 1. 10. 2008.
Přijaté usnesení č. 280/2008. Rada 
města Holešova schválila přidě-
lení přístřeší Antonínu Nevřalovi 

v bytě č. 8 v domě čp. 507 na ul. 
Palackého v Holešově na dobu 
určitou od 1. 10. 2008 do 31. 3. 
2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 1. 10. 2008.
Přijaté usnesení č. 281/2008. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se 
společností RAPOS, spol. s r.o., Ho-
lešov, Nerudova 325, IČ: 25504487, 
na veřejnou zakázku „Holešov - re-
konstrukce kulturního a společen-
ského centra 1. etapa“ v předlo-
ženém znění. Předmětem dodatku 
je upřesnění postupu financování. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 282/2008. 
Rada města Holešova schválila 
vyhlášení zadávacího řízení ve-
řejné zakázky na služby - projek-
tová dokumentace „Silnice II/480: 
Holešov - jihovýchodní obchvat“ 
v předloženém znění. Pro podá-
ní nabídek schválila oslovit tyto 
firmy:
1. Ing. Ladislav Alster - Projekto-
vá kancelář A - S, Družby 1381, 
769 01 Holešov 
2. Ing. Radek Jaroš, Podlesí IV 
5376, 760 05 Zlín 
3. Ing. Pavel Onderka, nám. T. G. 
Masaryka 1281, 760 01 Zlín 
4. S-projekt plus, a.s., tř. T. Bati 
508, 760 01 Zlín 
5. Dopravoprojekt Ostrava spol. 
s r.o., Masarykovo nám. 5/5,    
702 00 Ostrava 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 283/2008. Rada 
města Holešova jmenovala s účin-
ností od 1. 10. 2008 do funkce ve-
doucího odboru Kancelář starosty 
Městského úřadu Holešov Ing. Petra 

Kvasnicu, bytem Kostelec u Holešo-
va. Zodpovídá: JUDr. Václav Lang.
Přijaté usnesení č. 284/2008. Rada 
města Holešova I doporučila  Za-
stupitelstvu města Holešova udělit 
u příležitosti 40. výročí vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy do ČSSR 
- Velkou pečeť města Holešova 
pplk. Ing. Miroslavu Šedinovi, ve-
liteli 7. výsadkového  pluku v Ho-
lešově v letech 1961 - 1967, za zá-
sluhy o město Holešov a u pří-
ležitosti oslav 650. výročí první 
písemné zmínky o Všetulích
- in memoriam Velkou pečeť měs-
ta Holešova Josefu Stojanovi, 
dlouholetému starostovi obce 
Všetuly a
- in memoriam Velkou pečeť měs-
ta Holešova Františku Stojanovi, 
dlouholetému starostovi obce 
Všetuly.
II udělila
- in memoriam Pamětní list v des-
kách Miroslavu Tomšů, univer-
zitnímu profesorovi lékařství, 
za přínos k prezentaci Holešova 
a Všetul a
- in memoriam Pamětní list 
v deskách  Oldřichu Vyhlídalo-
vi, významnému českému bás-
níkovi a překladateli, za přínos 
k prezentaci Holešova a Všetul. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 285/2008. Rada 
města Holešova vzala na vědomí in-
formaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení rady města ze dne 
8. září 2008.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík

ověřovatel zápisu
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Obec Kurovice jako zřizovatel SDH Ku-
rovice požádala o dotaci na požární techniku 
z rozpočtových prostředků Zlínského kraje 
pro kalendářní rok 2008. Dotace směřovala 
na „Generální opravu hasičského auta ŠKODA 
RTH CAS 25“. Provedla se oprava karoserie, 
nový lak a částečná výměna 
elektroinstalace. Rozhodnutím 
Zastupitelstva Zlínského kraje 
ze dne 19. 3. 2008 byla obci 
schválena neinvestiční dotace 
ve výši 70 000 Kč z rozpočtu 
Zlínského kraje. Celkové ná-
klady činily včetně DPH přes 
121 000 Kč. Pokud ještě v le-
tošním roce dojde k dovybavení 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce, kategorie JPO 5 
šesti kusy ochranných kom-
pletů, tak jak mají starostové 
obcí přislíbeno od Hasičského 
záchranného sboru Zlínského 
kraje, dojde ke zkvalitnění práce 
dobrovolných hasičů a zvýšení 
jejich bezpečnosti při zásazích.

Večerní rej světlušek v Rymicích pořádají 
24. října Obecní úřad v Rymicích společně 
s místní školou. Akce se uskuteční u příleži-
tosti 90. výročí vzniku Československa. Sraz 
rodičů a dětí s lampióny bude v pátek 24. října 
v 18 hodin v areálu obecního úřadu. Po lam-
piónovém průvodu bude následovat dětská 
diskotéka a celá akce bude ukončena ve 20 
hodin. Vzhledem k tomu, že se jedná o večerní 
akci, doprovod rodičů je nutný!

Kulturní výbor Obecního úřadu v Zahna-
šovicích pořádá 17. října od 17 hodin spole-
čenský večer pro občany - důchodce. Akce se 
uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Součástí programu bude taneční vystoupení 
dětí, k tanci i poslechu zahraje hudba.  

Občerstvení je zajištěno. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov  - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel 
změny  č. 1 územního plánu obce Přílepy ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)  
zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění  (stavební zákon)  dále jen stavební zákon oznamuje v souladu 
s § 20 odst. 2) a § 52  odst. 1) stavebního zákona

a) veřejné projednání upraveného a posouzeného  návrhu  
Změny č. 1 územního plánu obce Přílepy, které se uskuteční dne 
19. 11. 2008  v 16.30 hod. na Obecním úřadě Přílepy

b) vystavení  upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 
územního plánu obce Přílepy k veřejnému nahlédnutí v době od 
21. 10.  do 19. 11. 2008  včetně.

Návrh  změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému na-
hlédnutí  na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311. Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 
12.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední 
dny (tel. 573 521 702) a na Obecním úřadě Přílepy pondělí, středa 8.00 až 
12.00, čtvrtek 16.00 - 18.00 hod.  nebo po předchozí telefonické dohodě 
mimo úřední dny (tel. 573 397 992). Do návrhu lze rovněž nahlédnout 
na internetových stránkách  města Holešova (www.holesov.cz  v sekci 
městský úřad, odbor  územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem  návrhu změny č. 1 územního plánu obce Přílepy je 
vymezení  nové návrhové plochy individuálního bydlení, nové návrhové 
plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport a přeložky stávajícího 
vzdušného vedení VN 22 kV v západní části obce,  ploch ZPF velkový-
robně obhospodařovaných ve východní části obce, navržení a upřesnění 
hranice zastavěného území a využití ploch uvnitř zastavěného území.

Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, obec Přílepy 
a sousední obce. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky dle §6 
odst. 6 stavebního zákona prostřednictvím  rady obce a tam, kde se rada 
nevolí, prostřednictvím zastupitelstva obce. 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stano-
visko k připomínkám a námitkám.

K později uplatněným  stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Připomínky a námitky  podávejte písemnou formou a zasílejte na ad-
resu: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov.

Toto oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projed-
nání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov  - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizova-
tel změny  č. 3 územního plánu obce Míškovice ve smyslu § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění  (stavební zákon), dále jen stavební zákon, oznamuje 
v souladu s § 20 odst. 2) a § 52  odst. 1) stavebního zákona

a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu  
Změny č. 3 územního plánu obce Míškovice, které  se uskuteční 
dne 24. 11. 2008  v 16.30 hod. na Obecním úřadě Míškovice

b) vystavení  upraveného a posouzeného návrhu změny č. 3 územ-
ního plánu obce Míškovice k veřejnému nahlédnutí v době  od 24. 10.  
do 24. 11. 2008  včetně.

Návrh změny č. 3 územního plánu je vystaven k veřejnému na-
hlédnutí  na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311. Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 
12.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední 
dny (tel. 573 521 702) a na Obecním úřadě Míškovice pondělí, středa 
7.30 až 12.30,  16.00 - 18.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě 
mimo úřední dny (tel. 573 387 037). Do návrhu lze rovněž nahlédnout 
na internetových stránkách  města Holešova (www.holesov.cz  v sekci 
městský úřad, odbor  územního plánování a stavebního řádu).

Předmětem  návrhu změny  č. 3 územního plánu obce Míškovice je  
změna  stávající plochy individuálního  bydlení na plochu hromadného 
bydlení, návrh  dvou nových ploch individuálního bydlení a plochy dopravy, 
změna stávající plochy  občanského vybavení a sportu na smíšenou plo-
chu občanského vybavenosti a bydlení, rozšíření stávající plochy občan-
ského vybavení. Dále je návrhem změny upřesněna hranice zastavěného 
území obce a upřesněno využití ploch uvnitř zastavěného území. 

Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, obec Míškovice 
a sousední obce. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky dle §6 
odst. 6 stavebního zákona prostřednictvím  rady obce a tam, kde se rada 
nevolí, prostřednictvím zastupitelstva obce. 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stano-
visko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným  stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  podávejte písemnou formou a zasílejte na ad-
resu: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov.

Toto oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projed-
nání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška

Hasiči v Kurovicích mají důvod ke spokojenosti
Chtěl bych touto cestou poděkovat jak 

Zastupitelstvu Zlínského kraje, tak i Hasičské-
mu záchrannému sboru ZK, že v uplynulém 
období věnovaly velkou podporu právě i jed-
notkám JPO 5. 

Milan Jurtík, starosta obce

Opravené vozidlo kurovických hasičů. 

Rej světlušek
v Rymicích

Společenský večer
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Se změnami při vjezdu do areálu 
Kroměřížské nemocnice a.s. musejí 
nově počítat všichni návštěvníci i za-
městnanci. Každý totiž bude muset 
projet přes nové závory, které budou 
ovládány automatickým systémem 
a sledovány bezpečnostními kame-
rami. Zkušební provoz začal u vjezdu 
do areálu nemocnice v pátek 3. října 
dopoledne.

První novinkou bude vjezd do are-
álu pouze z ulice Albertova, k výjezdu je 
zase určena brána do Havlíčkovy ulice. 
Toto pravidlo bude moci porušit pouze 
rychlá záchranná služba, která má k dis-
pozici dálkové ovládání k závorám.

Vjezd do nemocnice 
pohlídají závory

MĚSTO HOLEŠOV

Jako při natáčení nějakého 
katastrofického filmu to v pondě-
lí 30. září vypadalo na holešov-
ském náměstí Dr. Edvarda Beneše. 
V rámci tradičního programu Dne 
s Integrovaným záchranným sys-
témem si tady dali dostaveníčko 
hasiči, policisté, strážníci i záchra-
náři, aby veřejnost seznámili s ná-
plní své každodenní činnosti.

Akci tentokrát uspořáda-
lo město Holešov ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje, Zdravotnickou zá-
chrannou službou Zlínského kraje, 

Tradiční akci záchranářů tentokrát hostil Holešov

Pět tisíc na pomník československým vojákům ve Skotsku

Okresním ředitelstvím Policie ČR 
Kroměříž a Zlín, Městskou policií 
Holešov a Sborem dobrovolných 
hasičů Holešov.

„V programu byly k vidění 
ukázky činnosti Integrovaného 
záchranného systému Zlínského 
kraje při záchraně řidiče z motoro-
vého vozidla, jeho vytažení z vra-
ku za pomoci speciálních nástrojů 
a následné ošetření. Vraky aut za-
půjčila firma Ekologická likvidace 
aut z Dobrotic.

K vidění byla i jízdní policie 
a ukázky výcviku policejních psů. 

Děti si mohly prohlédnout zásaho-
vé vozy všech záchranářů a další 
zajímavosti,“ vyjmenoval mluvčí 
HZS Zlínského kraje Ivo Mitáček.

U dětí, kterých byla na ná-
městí většina, nejvíce bodovala 
společná ukázka záchrany z hava-
rovaného vozidla a mimořádnému 
zájmu se těšila ukázka policejních 
psovodů z Výcvikového střediska 
Policie ČR Dobrotice. Perfektně 
připravení psovodi a jejich svěřenci 
zaujali svou dynamickou ukázkou, 
která vzbuzovala obdiv i respekt 
z náročného výcviku nepostrada-

telných policejních pomocníků. Za-
slouženě tak záchranáři a policisté 
sklidili vřelý potlesk diváků.

Součástí byla také prezentace 
civilní ochrany, informace občanům 
pro případy mimořádných situací, 
zajímavé byly výstavky prevence 
před požáry a prezentační materi-
ály záchranářů. Policisté předvedli 
součásti své výstroje i výzbroje. 
Za pěkného podzimního počasí na-
vštívila dopolední akci asi tisícovka 
dětí a obyvatel města Holešov.

(sov)

Akční ukázka z výcviku policejních psovodů. Záchranáři při transportu raněného.

Holešov (frs) - Pět tisíc korun na výstavbu 
pomníku československým vojákům ve Skotsku, 
kteří tam prošli před svým nasazením do bojových 
operací druhé světové války speciálním výcvikem, 
zašlou členové holešovského klubu vojenských 
výsadkových veteránů. Tuto částku schválili na své 
schůzi, která se uskutečnila ve středu 8. října. „Klub 
se rozhodl podpořit výstavbu tohoto památníku, nad 
nímž převzal záštitu i prezident republiky Václav 
Klaus, a zároveň jsme vyzvali k podobnému kroku 
i ostatní kluby veteránů v České republice. Přispět 
mohou i ostatní občané,“ uvedl člen holešovského 
klubu výsadkových veteránů Josef Bartošek. Číslo 
účtu české rady pro oběti nacismu, na které je mož-
né příspěvky posílat, je 11446622/0800. Podrobnos-
ti na internetových stránkách www.crpon.cz.

Pomník postaví česko-skotská charita s ná-
zvem Czech Memorial ve skotském Arisaigu. Tzv. 
výcvikem Special Operations Exekutive tam za 
války prošly stovky československých vojáků, kteří 
pak byli vysazováni do nebezpečných akcí v týlu 
nacistického nepřítele. Byli mezi nimi například 
i Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří spáchali atentát 
na Heydricha.     

  

Na své poslední schůzi výsadkoví veteráni 
kromě jiného hodnotili průběh srpnového slav-
nostního odhalení pamětní desky 7. výsadkovému 

pluku zvláštního určení. „Průběh akce jsme zhod-
notili jako velmi zdařilý s tím, že se slavnostního 
odhalení zúčastnilo více lidí, než jsme počítali.
I díky publicitě s touto akcí spojené se do hole-
šovského klubu výsadkových veteránů hlasí další 
členové nejen z Holešova, ale například i ze Zlína či 
z Přerova,“ uvedl Josef Bartošek. Jak dodal, jeden 
z členů klubu bydlí až ve městě Kaunas v Litvě a na 
poslední schůzi do Holešova přijel autobusem. 

Členové vedení klubu informovali své členy 
o návštěvě bývalého velitele pluku plukovníka 
Šediny, kterému předali vyznamenání - Velkou 
pečeť města Holešova. Přítomní členové rovněž 
schválili nové stanovy, na základě kterých bude 
klub holešovských výsadkových veteránů zare-
gistrován jako občanské sdružení.        

Zájem o členství
v klubu roste

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje 
svůj záměr pronájmu nebytových prostor v příze-
mí objektu č. p. 1400 v ul. Palackého v Holešově 
o výměře 41,20 m2 za min. nájemné 1000 Kč/m2/rok 
(v současné době kancelář) a 6,20 m2 ost. prostor 
za min. nájemné  500  Kč/m2/rok
+ zálohy na energie cca 10.000 Kč/rok k pronájmu od 
1. 1. 2009. Písemné nabídky v zalepené obálce označe-
né heslem „Palackého 1400/6“ musí obsahovat:
- řádné označení zájemce  (IČO, bankovní spojení, 
č. účtu, telefon)
- předpokládaný způsob využití nebytových prostor
- nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu 
od 6. 10.  2008 do 22. 10. 2008. 

Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Ma-
sarykova  628, 769 01  Holešov lze předkládat poš-
tou, případně na podatelnu MěÚ Holešov, a to do 
22. 10. 2008.
Došlé nabídky budou projednány na nejbližší schůzi 
rady města.

Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
- nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
- způsob využití nebytových prostor
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskyt-
ne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, 
tel. 573 521 405,  Kolářová Jana, Juřena Rudolf.

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru  správy nemovitostí



10

hole‰ovsko 19/2008

 1 250 000 Kč Tel.: 603 323 111 800 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 600 000 Kč Tel.: 608 759 000 cena 910 Kč/m2   Tel.: 608 759 000

 1 850 000 Kč Tel.: 604 383 641 1 433 000 Kč Tel.: 604 383 641

 2 600 000 Kč Tel.: 604 383 641 10 000 Kč/měsíc   Tel.: 604 383 641

 1 190 000 Kč Tel.: 608 759 000 1 495 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1 
v OV. Výměra bytu je 62 m2 a nachází 
se v přízemí činžovního domu. Byt má 
samostatné topení a ohřev vody - ply-
nu. Možnost přikoupení zahrady.

Hlinsko pod Hostýnem, Zlínský kraj 
Prodej prostorného RD. Výměra poz. 
1.019 m2, obytná plocha 110 m2, zasta-
věná plocha 175 m2. Dům je cihlový, 
částečně podsklepený, s garáží. 

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

Chvalčov, Zlínský kraj. Prodej stav. po-
zemku v rek. oblasti Chvalčov. Pozemek 
je o výměře 2.718 m2. Pozemek je mož-
no rozparcelovat na dvě stav. parcely.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 
3+1 v OV po celkové rekonstrukci 
a výměře 74,7 m2.

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

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 5+1 o za-
stavěné ploše 662 m2 s velkou terasou a za-
hradou. RD lze využívat i k dvougeneračnímu 
bydlení. Dům je z poloviny podsklepen.

Holešov, Zlínský kraj. Dl. pronájem komerčních 
prostor v blízkosti centra. V současné době 
využíván ke kosmetickým účelům. Měsíční 
nájemné činí 7.000 Kč + 3.000 Kč inkaso.

Ludslavice, Zlínský kraj. Prodej zaběhlé 
hospody v Ludslavicích. Objekt je možno 
přestavět na RD 3+1 s možností prostor. 
podkroví. K domu patří stodola.

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

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

www.remax-czech.cz

www.remax-czech.cz

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Ve dnech 15. 9. - 19. 9. 2008 
uspořádala Charita Holešov sbír-
ku šatstva pro Diakonii Broumov, 
se kterou spolupracuje již řadu let. 
Vzhledem k počtu dárců i množ-
ství nashromážděného materiálu 
není pochyb, že tato humanitární 
akce měla mezi obyvateli Holešo-
va a okolních obcí opravdu velký 
ohlas.

Dárci přispěli jednak velkým 
množstvím pěkného šatstva, obuvi,  
lůžkovin, také hraček, knih, ná-
dobí atd.., rovněž také přispívali 
finančně na úhradu nákladů spo-
jených s dopravou (pro tyto účely 

Ukončení akce sběru šatstva
bylo na účet Diakonie Broumov 
odesláno 3000 Kč). Poděkování 
patří samozřejmě všem dárcům, 
stejně tak i několika dobrovolnicím, 
které vše pečlivě třídily, skládaly 
do krabic a pytlů a předávaly vám 
naše poděkování. Nashromážděný 
materiál zaplnil celý nákladový pro-
stor vozidla a byl odvezen do Kro-
měříže a naložen do vlaku, odkud 
putoval do Broumova.

Těm, kteří by rádi opět při-
spěli, mohu sdělit, že akci budeme 
opakovat během jarních měsíců 
příštího roku.

Mgr. Veronika Drábková

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městského pozemku 
p.č. 2005/2, zahrada,  k.ú. Holešov o výměře 80 m2 lokalita  podél zdi 
Policejní školy Holešov (u ul. Dvořákova) roční nájem 1,- Kč/m2.

Písemné nabídky v zalepené obálce označené heslem „2005/2“ musí 
obsahovat: řádné označení zájemce, záměr využití pozemku.

Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od 7. 10. 
2008 do 23. 10. 2008.

Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova 628, 
769 01 Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu MěÚ 
Holešov nejpozději do 23. 10. 2008.

 
Bližší informace o pronájmu pozemku poskytne odbor správy ne-

movitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 405, paní Kolářová, 
příp. paní Hanslíková.

Ing. Eva Fryčová                                                   
vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV
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Pod záštitou starosty města Zdeňka Janalí-
ka a statutárního náměstka hejtmana Zlínského 
kraje Vojtěcha Jurčíka proběhly ve dnech od 3. 
do 5. října oslavy 650 let trvání Všetul a 120 let 
od otevření tamní školy. Třídenní akce, kterou 
uspořádaly město Holešov a SVČ Všetuly - 
TYMY, se setkala s mimořádným zájmem ve-
řejnosti. Přijelo hodně rodáků, kteří si už v pátek 
mohli prohlédnout výstavu Všetuly včera a dnes, 
ale ještě předtím byli svědky pietního aktu u pa-
mětní desky Františka Nopa, někdejšího ředitele 
všetulské školy, který zahynul během druhé 
světové války v koncentračním táboře. 

Páteční program završil kulturní program, 
v rámci něhož vystoupily například soubor 
Corda Magico, Zuzana Kantorová-Kubáňová, 
Miroslav Olšina, Josef Vaverka, Eva Miláčková. 
Hana Stehlíková, Eva Pešková nebo Jiřina Šaš-
ková. Jedním z hlavních programů následujícího 
dne bylo slavnostní společenské odpoledne, 
kterého se zúčastnili - vedle představitelů města 
Holešova - také hejtman Zlínského kraje Libor 
Lukáš a statutární náměstek Zlínského kraje 
Vojtěch Jurčík. Čestné občanství a plaketa byly 

Všetulské oslavy proběhly důstojně a za zájmu veřejnosti

uděleny Františku Nopovi, Velká pečeť Jožkovi 
Vaverkovi, Oldřichu Konečnému, Františku 
Stojanovi a Josefu Stojanovi. Dále byly předány 
pamětní listy v deskách a pamětní listy starosty 
- oceněných osob bylo více než padesát. 

V průběhu oslav nechyběla řada dopro-
vodných akcí, ať šlo o sportovní utkání, „sou-
sedskou veselici“, vystoupení skupiny Texas, 
kolotoče nebo ohňostroj. Průvod, který vyšel 
v neděli odpoledne od 3. Základní školy, se 
nejdřív zastavil v ulici 6. května, kde před-
stavitelé města zasadili památný strom, aby 
potom pokračoval  k památníku padlých z první 
a druhé světové války, kde byl položen věnec. 
Závěrečnou tečkou velkoryse pojatých oslav 
bylo vystoupení folklorních souborů. 

„Bylo mi ctí podílet se na přípravě i realizaci 
oslav ve Všetulích,“ řekla ředitelka SVČ Všetuly 
TYMY Jarmila Vaclachová. „Tato akce spojila 
skvělé lidi různých generací a různých profe-
sí, a vytvořili tak společně důstojnou oslavu, 
která se určitě zapíše do dějin našeho města. 
Mám velkou radost, že se nám podařilo rea-
lizovat vše, co jsme si předsevzali. Mé velké 

Na oslavy výročí 650 let Všetul 
a 120. výročí od založení školy ve Vše-
tulích  poskytlo:
Město Holešov: 200 000 Kč  (plus pro-
středky na opravu všetulského památ-
níku padlých z první a druhé světo-
vé války  a na opravu pamětní desky 
v TYMY)
Zlínský kraj: 30 000 Kč
Ministerstvo kultury: 80 000 Kč

poděkování si zaslouží celý kolektiv pracov-
níků SVČ Všetuly - TYMY, pracovníci odboru 
školství a kultury Městského úřadu Holešov 
a celý organizační a přípravný výbor oslav. 
Děkuji také za veškerou finanční a materiální 
pomoc, které se nám dostalo. Můj dík patří 
také desítkám ochotných jednotlivců, kteří nám 
po celou oslavu obětavě pomáhali. A na závěr 
bych chtěla poděkovat všem, kteří svou účastí 
oslavy podpořili. Děkuji.“

RR

Děti kreslily a psaly svá přání na chodnících 
před TYMY už v pátek odpoledne.

Celkem 650 přáníček určených Všetulanům přišpendlily děti na plot u TYMY.

Jeden z kočárů v nedělním slavnostním 
průvodu.

V nedělním průvodu nechyběla ani dechová 
hudba Hanačka.

Ve druhém kočáře jeli představitelé města 
a holešovský děkan.

Charita Holešov je nestátní nezisková organizace. V praxi to zname-
ná, že z podstatné části tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů, dotace.

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

Eva Relichová, DiS.

Holešov - Občanské sdružení Castellum Holešov věnovalo další finanční 
částku na opravu zámku. Ze sbírek, které proběhly v rámci několika kulturních 
a společenských akcí v minulém období, a z dalších darů členů a příznivců vzešla 
částka 37 000 korun. Tyto prostředky předalo Castellum na účet města, na kterém 
se shromažďují finance na opravu zámku. O využití těchto i dalších finančních 
prostředků na tomto účtu rozhodne v případě potřeby zastupitelstvo města.

R. Seifert

Zlínský kraj podpořil Charitu Holešov Castellum věnovalo na opravu 
holešovského zámku 37 000 korun
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Všetulské oslavy proběhly důstojně a za zájmu veřejnosti

Položení kytice k pamětní desce 
Františka Nopa proběhlo 

v pátek 3. října.

Členky souboru Corda Magico, který zahrál 
v pátek večer.

Během pátečního křtu obou vydaných 
publikací a DVD, které se týkají Všetul.

V pátek zatančil i pár Ladislava 
a František Kulhaví. 

Ředitelka 3. ZŠ Alena Grygerová 
a starosta Zdeněk Janalík  na vernisáži Všetuly 

včera a dnes.

Petr Chvátal a Anna Hrubá 
během pietního aktu u pa-

mětní desky Františka Nopa.

Při slavnostním zahájení výstavy Všetuly včera  a dnes promluvili 
představitelé města.

Hana Stehlíková, Jiřina Šašková a Eva Pešková provázely 
pátečním večerem.

V pátek zazpíval v TYMY také J. Vaverka, doprovodil 
ho Miroslav Olšina.

Výstava, která je instalována v prvním patře TYMY, 
přitahovala po celé tři dny.
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Všetulské oslavy proběhly důstojně a za zájmu veřejnosti

Hejtman ZK Libor Lukáš předal městu 
pamětní list.

Eva Miláčková a starosta Zdeněk Janalík 
těsně před zahájením nedělního průvodu.

Během udělování pamětních listů vystoupil 
i folklorní soubor Zrníčko.

Pietní akt u všetulského památníku pad-
lých v první a ve druhé světové válce.

Pamětními listy byla v sobotu 4. října oceněna více 
než padesátka osob.

Zasazení památného stromu v ulici 6. května 
– na místě poblíž někdejší všetulské radnice.

V pátečním programu nechybělo ani vystoupení Zuzany 
Kantorové-Kubáňové, kterou doprovodila Silvie Šimečková.

Představitelé našeho města a Zlínského kraje během programu 
druhého dne oslav.

Vystoupení pěveckého sboru Plamínek, který řídila sbormistryně 
Gabriela Kovářová.

Paní Olga Vaverková, dcera Jožky Vaverky, při přebírání 
Velké pečetě.
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Holešov - Za účasti představitelů polského 
města Pszczyna i Holešova proběhlo ve čtvrtek 
2. října v Městské galerii slavnostní otevření 
výstavy „Z polských plenérů“, což znamená, 
že tentokrát v Holešově vystupují malíři a vý-
tvarníci z Polska. Několik z nich do našeho 
města i přijelo. Přibližně čtyřicet děl dokumen-

Vernisáž pszczynských výtvarníků proběhla za účasti polských hostů  
tuje 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. Rovněž právě probíhající výstava 
v Holešově je koncipována jako průřez historií 
plenérů a představuje skutečně tu nejkvalitnější 

současnou polskou tvorbu. Město Pszczyna 
v horním Slezsku je partnerským městem Ho-
lešova a dnes je už tradicí, že se holešovští 
výtvarníci plenérů zúčastňují. 

Výstava, na jejímž slavnostním zahájení za-
hráli členové Kochta Bandu, potrvá do 25. října.

(red)

Vernisáže se zúčastnily i polské 
výtvarnice.

Úvodního slova se ujal místostarosta Rudolf Seifert. Členové 
Kochta Bandu.

Holešovský starosta Zdeněk Janalík s polskými hosty - Dariuszem 
Skrobalem a Celinou Biel.

Místostarosta Rudolf Seifert, ředitel MKS Pavel Chmelík a pracovnice 
knihovny Libuše Batrlová. 

Považská Bystrica - Spoleèenská a pra-
covní setkání mìli na programu zástupci Hole-
šova - místostarostové R. Seifert a J. Bartošek 
- v Považské Bystrici. S tímto prùmyslovým 
mìstem spolupracuje Hole-
šov již øadu let a napø. v roce 
2000 spoleènì realizovali 
v rámci programu pøíhranièní 
spolupráce INTERREG III 
A výrobu øady významných 
propagaèních materiálù. 
A pøíští rok se poèítá opìt 
prostøednictvím tohoto pro-
jektu podporovat nìkteré kul-
turní programy. Dva z nich 
probìhnou i v pøíštím roce 
(setkání loutkáøù a tvùrèí 
dílny lidových øemesel pro 
dìti i dospìlé). Jedná se 
o kulturní projekt s názvem 
Návrat ke karpatským tradi-
cím - obnova kulturních tradic 
v èesko-slovenském regionu 
a vedle Považské Bystrice je 
partnerem také mìsto Rož-
nov pod Radhoštìm.

Holešov pokračuje ve spolupráci s Považskou Bystricí

Zástupci Holešova si mohli v Považské 
Bystrici 26. záøí prohlédnout s dalšími hosty 
jarmark lidových øemesel a také zahájit slav-
nosti mìsta. V lázních Nivnice potom úèastníci 

zasadili Strom pøátelství. Ten symbolizuje 
dobré vztahy, které se slovenskými mìsty 
Holešov má.

R. Seifert

Na snímku se právì sází 
Strom pøátelství... 

Josef  Bartošek zahajuje jarmark 
lidových øemesel.
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DVD TIPY
O RODIČÍCH A DĚTECH
drama, Česko, 2007, 110 min.
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: David Novotný, Josef Somr, Ľuboš 
Kostelný, Zuzana Stivínová, Lenka Vla-
sáková, Jiří Lábus. Na jedné odpolední 
procházce Prahou si otec a syn řeknou 
a vysvětlí věci, které zahýbaly jejich ži-
votem. Na jednoho z nich ale čeká ještě 
nepříjemné  překvapení na konci cesty. 
V hlavních rolích excelují Josef Somr a Da-
vid Novotný. A protože jsou to normální 
chlapi, samozřejmě se jejich řeč nejčas-
těji stáčí na hodnocení slabšího pohlaví: 
„I blbé baby majú svoje čaro.“ „Ženský 
žárlí úplně na všechno, ony si berou 
osobně i zatmění slunce nebo když prší.“
„Když ženská hned na začátku vztahu 
tlačí na pilu, tak na konci už je cirkulárka.“

V BRUGGÁCH
Komedie, Velká Británie / Belgie, 2008, 
107 min. Režie: Martin McDonagh
Hrají: Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Ralph Fiennes 
Právě v tomto belgickém městě se sešli 
tři nejpodivnější gangsteři filmové historie: 
přecitlivělý vrah se sebevražednými sklo-
ny (Farrell), jeho ve zločinu již zkušený 
kolega, starostlivý mentor a kulturní estét 
(Gleeson), a hrdlořez s prapodivnými před-
stavami o cti, právu a spravedlnosti (Fien-
nes). Černohumorná komedie s brilantními 
hláškami, ďábelskou akcí a lahůdkovými 
scenériemi dotyčných historických Brugg.

STREET KINGS
Krimi, USA, 2008, 109 min.
Režie: David Ayer
Hrají: Keanu Reeves, Hugh Laurie, Chris 
Evans, Martha Higareda, Forest Whitaker
Ve zkorumpovaném policejním sboru je 
možné úplně všechno a stát se poctivým 
policajtem se zdá v daných zajetých kole-
jích nemožné. Jednoho poldu tento pokus 
stojí život hned na začátku, další je při 
vyšetřování konfrontován se skutečností, 
která je mnohem horší, než si vůbec do-
kázal představit. 

MEJDAN V LAS VEGAS
Komedie, USA, 2008, 99 min.
Režie: Tom Vaughan
Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, 
Queen Latifah
Co se stane, když se dva cizí lidé po ně-
kolika hodinách vezmou v Las Vegas 
a k tomu vyhrají 3 milióny dolarů? Ná-
pověda: a) Pěkně si je společně užijí, 
b) Rozvedou se a výhru si rozdělí, c) 
Navzájem si udělají ze života peklo. 
P. S.: c) je správně. 

MR

Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

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 ušláp-
nutého 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 spiso-
vatele Jona Krakauera k napsání strhující knížky 
podle jeho nalezených deníkových záznamů. 
Předloha, která připomíná nejlepší dobrodružné 
cestopisy Jacka Londona. Režie Sean Penn.

Pondělí 20. 10. v 19 h: UKRUTNĚ ŠŤASTNÍ 
- Dánsko, tragikomedie s titulky. Groteskně la-
děné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, 
westernu či hororu, natočené podle románu 
Erlinga Jepsena (autora předlohy úspěšné-
ho Umění plakat), vyniká originální stylizací 
a poutavým vykreslením temné atmosféry obe-
stírající podivně vyšinutou komunitu. Kodaňský 
policista Robert (vynikající Jakob Cedergren, 
známý z Outsidera Dagura Karího) právě vjíždí 
do provinčního městečka, aby zde krátkodobou 
službou odčinil nedávné profesionální selhání. 
V jižním Jutsku končí další z pomalu se plou-
žících polojasných dnů a v neměnných tvářích 
místních obyvatel je příchod mladíka z hlavního 

města vítán podivně uspokojeným výrazem. 
Konstábl, jehož chování podle příručky je záhy 
konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začí-
ná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného 
maloměstského života se skrývá zneklidňující 
tajemství. Režie Henrik Ruben Genz.

Úterý 21. 10. a středa 22. 10.  v 19 h: MAM-
MA MIA - USA, muzikál s titulky. Idylický řecký 
ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, 
tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Hra-
jí Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,  
Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Ba-
ranski a další. Režie Phillida Lloyd.

Pondělí 27. 10. a středa 28. 10. v 17 h: 
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE - USA, 
dobrodružný v českém znění. 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...

Čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. v 17 h: CES-
TA DO STŘEDU ZEMĚ  - USA, dobrodružný 
s titulky. 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.  

Pátek 17. 10. ve 20 h: DAVID KRAUS  S KA-
PELOU. V programu plném písniček se před-
staví zpívající herec, syn populárního herce 
a moderátora pořadu Uvolněte se, prosím 
Jana Krause. Drive Club

Pátek 24. 10. - neděle 26. 10. 
REKONSTRUKCE UDÁLOSTÍ 
ROKU 1805 V HOLEŠOVĚ. Zá-
mecká zahrada

MKS HOLEŠOV PŘIPRAVUJE:
Neděle 2. 11. v 15 h: O PERNÍ-
KOVÉ CHALOUPCE. Divadelní 
pohádku, která je určená pro děti 
a jejich rodiče,  nastudovalo Diva-
dlo  DUHA Polná. Kinosál

Středa 5. 11. v 19.30 h: BEZ 
PŘEDSUDKŮ - Divadelní kome-
die pro odvážné diváky a ještě od-
vážnější herce (z produkce praž-
ského Divadla Kalich), ve které 
se představí populární herci Jana 
Paulová a Pavel Zedníček.
Kinosál

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

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

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

V komedii Bez předsudků vás pobaví Jana Paulová 
a Pavel Zedníček.

V Drive Clubu zazpívá David Kraus.

Hledám sparingpartnera ve věku 15 - 17 let 
anebo dospělého, který hraje tenis. Hala 
zaplacena. Podmínka - dobrý hráč. Kontakt 
776 618 411.
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Holešovský zámek se probouzí do nové, zrestaurované krásy
Holešov (rr) - Slavnostního otevření se 

dočkal v minulých dnech jeden z nejkrásněj-
ších sálů holešovského zámku - sala terrena. 
Návštěvníci, mezi nimiž nechyběli v neděli 
28. září představitelé našeho města i kraje, si 
však prohlídli i další inovované zámecké prosto-

ry. Mohli obdivovat i tzv. velký sál, který sloužil 
dříve panstvu jako zámecké divadlo, později 
jako zimní zahrada. Impozantní sál, který zabírá 
první a druhé patro severozápadního křídla, září 
novotou. Přibyla dokonce i jedna replika polo-
plastické figury, která byla v době vybudování 

jeviště přibližně před padesáti lety zničena. 
Veřejnost se s těmito nádhernými prostorami 
kdysi honosného šlechtického sídla seznámí už 
začátkem příštího roku, kdy v zámku proběh-
nou jednak koncert zlínské filharmonie, jednak 
reprezentační plesy.

Velký sál holešovského zámku zeje zatím prázdnotou, ale i tak vzbuzuje 
elegantní dojem.

Jeden z poloplastických „obrů“, kteří k sálu 
patří celá staletí.

Starosta Zdeněk Janalík vítá 
návštěvníky znovuotevřené 

sala terreny.

Nádherné prostory 
sala terreny vás jednoduše 

dostanou.

Představitelé města Holešova a Zlínského kraje během 
slavnostního otevření sala terreny.

Soubor Corda Magico zahrál 
na slavnostním otevření.

Kateřina Hájková zpívala za kytaro-
vého doprovodu Danuše Pospíšilové.

Návštěvníci, kteří se přišli do zámku podívat, 
nešetřili chválou a obdivem.  
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Na slovíčko s Evou Miláčkovou

Mám pocit, že příjmení Miláčková ji do-
konale vystihuje. A potvrdí to nepochybně 
všichni, kdo ji znají. Šarmantní dáma s krás-
ným křestním jménem Eva, která nemohla 
chybět na nedávných oslavách ve Všetulích, 
je opravdu miláček. Když jsem se s ní prvně 
setkal v čajovně TYMY, upoutala mě už jen tím, 
co a jak sdělovala. Povídali jsme si pár hodin 
předtím, než jí byl předán z rukou starosty pa-
mětní list, a přitom „naťukli“ vše - celý její život 
včetně její lásky k domovině a ke kořenům.   

Maminka Evy Miláčkové, která se 
za svobodna jmenovala Bakalíková, pochá-
zí ze Všetul, čímž bylo dáno, že sem malá 
Eva (narodila se roku 1943 v Praze) jezdila 
na prázdniny a jeden rok zde dokonce cho-
dila do základní školy. A jak je známo, jezdí 
do Všetul dodnes.

„Jednou jsem se dokonce vypravila 
i za holešovskou paní hraběnkou, o které mi 
vyprávěla babička,“ vzpomíná Eva Miláčko-
vá. „Bylo to někdy o prázdninách roku 1954. 
Tehdy jsem si řekla, že ji chci vidět a že o tom 
napíšu do časopisu Pionýr. A tak jsem šla. 
Paní Barbora Wrbnová ještě tehdy bydlela 
v zámku, měla tam ve druhém poschodí vy-
hrazené asi tři pokoje. Dodnes vzpomínám, že 
mi neotevřela krásně nastrojená šlechtična, 

nýbrž obyčejná starší paní, úplně normálně 
oblečená. Když jsem jí řekla, že chci o ní na-
psat článek do Pionýra, tak se jen pousmála 
a pozvala mě dál. Vzpomínám si, že přinesla 
krabici od bot, kde měla spoustu fotografií, 
sedla si na koberec a začala ty fotky probírat 
a komentovat. Bylo poznat, jak moc milovala 
pana hraběte, kterého jí pár let po sňatku zabil 
kůň. S dojetím mi vyprávěla i o tom, jak se 
s ním seznámila ve vídeňském lazaretu, kde 
pracovala jako ošetřovatelka. Bylo to velice 
milé setkání, o kterém jsem pak skutečně 
napsala do Pionýra, leč ten můj článek nikdy 
nevyšel...“

Eva Miláčková vystudovala herectví 
na pražské DAMU, což byl ostatně její sen 
od útlého mládí. Řadu let byla v angažmá v di-
vadle v Hradci Králové, kde působil i její man-
žel Miroslav Vildman, spoluzakladatel dnes už 
legendárního loutkového divadla Drak. Z rolí, 
na které Eva Miláčková ráda vzpomíná,  jsou 
to například Maryša, Taťána (z Oněgina) nebo 
Anna Franková. Pěkné role však dostávala 
i v pražském angažmá, což platí i pro dabing, 
kde je dodnes jako doma. Známá je napří-
klad její hospodská Rous v kultovním seriálu 
M. A. S. H.. Dabovala ale i řadu dalších, 
například slavný film Kdo vraždí nejlepší ev-
ropské kuchaře, nebo také „shakespearovské“ 
filmové či televizní přepisy. Ráda vzpomíná na 
spolupráci s hercem Otakarem Brouskem st. 
a režisérem K. M. Walló, což byl de facto jeden 
ze zakladatelů českého dabingu.

Později poněkud pozměnila svou profesi 
- a působila jako kulturní atašé v Mongolsku, 
které si velice oblíbila. Mongolsko a tamní 
lidé - to je vůbec její životní téma, o kterém 
ráda vypráví. Vedle dabingu se věnuje zra-
kově postiženým dětem z pražské Lorety. 
Připravuje pro ně -  společně s lidmi, jako byli 
a jsou Radovan Lukavský, Zdeněk Mahler, 
Jiří Dědeček, Jan Kačer, Nina Divíšková nebo 
Václav Hudeček - zdaleka nejen kulturní pro-
gramy, což jen ilustruje její povahu a vůbec 
neúnavnou chuť pomáhat potřebným. Něco 
podobného ovšem dělá i její dcera Hana, která 
pracuje jako sociální pracovnice Městského 
úřadu v Praze.

Když jsem se Evy Miláčkové zeptal na její 
další aktivity či pohnutky, které ji vedou po-
máhat jiným, okamžitě převedla řeč na Jarku 
Vaclachovou: „To, jakým způsobem dala vů-
bec dohromady TYMY, což už sleduji nějakou 
dobu, anebo jak dokázala zrežírovat všetulské 
oslavy, to je fakt obdivuhodné! Držím jí palce 
a moc jí fandím.“  

Robert Rohál

Při recitaci.

Se svými Všetulany.Eva Miláčková v TYMY.

V čajovně TYMY 
se starými přáteli.

Pamětní list jí předával holešovský starosta 
Zdeněk Janalík.

Společně s paní Šulákovou, paní Hrubou 
a paní Vaclachovou.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

Když si vyjdeme na hezkou procházku ko-
lem říčky Rusavy  podle zdi a plotu zámeckého 
parku do nedalekých Dobrotic a tam přejdeme 
dřevěnou lávku na druhý břeh, dostaneme se 
za chvíli na zvláštní kopeček - nejprve je kolem 
dokola jakoby propadlý příkop, potom oválný 
hliněný, trávou porostlý val, zase propadlý 
příkop a potom zelená, vysoká a strmá homole, 
tyčící se uprostřed. Celé to místo je tiché, jakoby 
opuštěné, zadumané a romantické, možná 
smutné, ale v každém případě zvláštní - vane 
zde čerstvý vítr, který ohýbá vrcholky vysoké 
trávy a vypadá to jako příboj mořských vln. 

Na tomto místě stával malý hrádek - tvrz 
vladyků z Dobrotic, který vznikl kolem roku 1250 
a  zřejmě nešťastnou náhodou vyhořel zhruba 
před 550 lety za husitských válek. Ale to už tuto 
tvrz její majitelé nevyužívali - přestěhovali se 
na hrad Křídlo nad nedalekou vesnicí Brusné, 
který si v té době postavili, protože poněkud 
zbohatli.

Od těch dávných dob hrádek pustl a zarůs-
tal távou až dodneška. Říká se mu Propadeňák 
nebo také Propadlý hrad a povídá se o něm, že 
to byl hrad  pána celého zdejšího kraje. Pán to 
byl bohatý, mocný, ale jak už to tak bývá zlý, 
krutý a  lakomý. Měl jediné dítě - dcerku, která 
byla na rozdíl od něj laskavá, hodná, vlídná, 
pomáhala chudým lidem i zvířatům. Její otec 
se na to pro ni zlobil a kolikrát ji proto zbil, nebo 
jinak trápil.

Jednoho dne, bylo to v zimě, plískanice 
a vítr zahnaly všechny lidi do jejich obydlí, 
k teplým pecím a ohništím, se ozvalo tlučení 
na bránu hradu. Strážný jen nerad vyhlédl 
ze své světničky - a uviděl starého ohnuté-
ho žebráka, klepajícího se zimou, obleče-
ného do ubohých cárů tenkých hadrů, kte-
rý namáhavě bušil do dvířek v hradní bráně. 
Pán už dávno dal rozkazy, že každou žebrotu je 
třeba hnát od hradu co nejdále, nikoho nešetřit 
a kdyby byl nějaký žebrák neodbytný, pustit 
na něj smečku zlých pánových psů, a tak stráž-
ný místo aby žebrákovi otevřel, mířil ke psinci.  
Hradní pán ale žebrákovo tlučení slyšel také 
a vyšel do průjezdu k bráně. Když uviděl žeb-
ráka, zlověstně se zasmál. Poručil strážnému, 
aby otevřel hradní branku a sám šel pustit  psy. 
„To se potěším, psi už dlouho nežrali, hezky 
toho špinavce potrhají,“ těšil se pán zle. Hluk 
na hradním nádvoří ale přilákal skoro všechny 
obyvatele hradu. Pacholci, zbrojnoši i děvečky 
se smáli - těšili se na podívanou, až budou psi 
trhat starého chudáka. Hluk vylákal i pánovu 
dcerku - viděla, co se chystá, a vrhla se ke své-

O Propadeňáku

mu otci s prosbou, ať psy nepouští a žebrákovi 
pomůže. Ale pána popadla hrozná zlost - rozkři-
kl se na dívku a když se ho snažila zastavit, silou 
ji od sebe odmrštil. „Jestli je ti nějaký smradlavý 
žebrák milejší než tvůj vlastní otec, jdi si s ním 
třeba do pekla, ať už tě tu nevidím,“ rozkřikl se 
na ni a ukázal jednomu hrubému pacholkovi, 
ať ji vyhodí před bránu. Hradní chasa se vším 
tím náramně bavila, všichni se smáli - když 
pán vypustil z psince své hladové velké psy 
a ti se vrhli k bráně a hnali žebráka i pánovu 
dceru do pole a trhali nejen jejich oblečení, ale 
způsobovali jim i  rány svými tesáky. 

Zdálo se, že psi žebráka i dívku roztrhají 
- ale hnali je jen kousek, jen coby kamenem 
z hradby dohodil. Uprostřed pole se najednou 
žebrák zastavil, otočil se a vztyčil se nad psy 
tak, že ti se s kňučením přitiskli k zemi a se 
zježenými chlupy se pokoušeli odplazit.

„Proklínám toto špatné místo, tento hrad 
plný zloby, hněvu a nenávisti! Ať všechno to 
utrpení, které jste způsobili nevinným a trpí-
cím, padne na vaše hlavy,“ pronesl hromovým 
hlasem žebrák, ze kterého šel nyní strach 
a hrůza. Zablesklo se, zaburácel hrom, země 
všude kolem se zachvěla, hrad se zakymácel 
a propadl se do země, která se nad ním zavřela. 
Žebrák se sehnul k vystrašené dívce, pohladil 
ji konejšivě po vlasech a vzal ji jemně za ruku 
- odešli a už je nikdy nikdo neviděl.

Lidé z okolí se dlouho neodvažovali přiblížit  
k místu, kde se hrad i se všemi svými obyvateli 
propadl - teprve za mnoho let, když vše již za-
rostlo trávou, se našli odvážlivci, kteří se tam 
vydali. Nenašli ale nic - ani kousek kamene, ani 
zbytek trámu, jen prohlubně tam, kde se dřív 
tyčily mohutné hradby, věže a paláce hradu. 
V pozdějších letech se lidé odvažovali stále čas-
těji na Propadeňák, někteří zde i kopali, mysleli 
si, že mohou najít nějaký poklad - nenašli ale 
nic, ani památku po hradu. Občas, většinou 
na Velký pátek o Velikonocích, bylo z místa, 
kde se hrad propadl, slyšet slabé zvonění - to 
prý z podzemí zvoní zvonek hradní kaple a volá 
o pomoc pro zatracené obyvatele hradu. Nikdo 
ale neví, jak jim pomoci.

Občas se našel nějaký ten statečný mláde-
nec, který možná doufal, že udělá dobrý skutek 
a ztracené duše osvobodí nebo že si přijde 
k nějakým penězům a najde poklad. Žádný se 
ale  nijak k tajemství Propadeňáku nepřiblížil, 
až jednou vyrostli v Dobroticích tři silní mládenci 
- jeden v dobrotském mlýně, druhý v dobrotské 
kovárně a třetí, ze všech nejchytřejší se naro-
dil dobrotskému ševci - papučáři. Od dětství 
se kamarádili, chodili spolu na dlouhé výpra-
vy po okolí a když dospěli, tak spolu chodili 
i za děvčaty - ale raději nakonec spolu skončili 
v hospodě, než by se od sebe odloučili a vodili 
se s dívkami po mezích. Mladý švec po veče-
rech sedával doma na hůře, u dobrotského 
řídícího učitele - rechtora ve škole,  nebo u ho-
lešovského pana děkana na faře s hltal všechny 
možné knížky, které se mu podařilo sehnat. 
Jednou povídá svým kamarádům: „Tak jsem 
se v takové malé černé knížce, kterou má pan 
rechtor půjčenou od komtesy ze zámku, dočetl, 
jak se dostaneme do Propadeňáku. Ale je to 
nebezpečné a může to skončit špatně.  Já se 
o to pokusím, tož co, pomůžete mi?“ Kamarádi 
samozřejmě nadšeně souhlasili a hned by se 
k Propadeňáku hnali, kdyby je švec nezchladil, 
že to teď nejde, že se musí počkat až do Velké-
ho pátku, to je nejkouzelnější den v roce, kdy 
se poklady všude otvírají. Nedalo se nic dělat, 
museli to vydržet. Zatím je švec připravoval, 
že ten výlet do propadlého hradu může být 
strašidelný, že se po nich mohou sápat různé 
potvory, ale oni že se nesmějí dát, nesmějí se 
ničeho leknout, nesmějí utíkat a hlavně nesmějí 
se s žádným obyvatelem podsvětí dávat do řeči 
a ohlížet se. Další že se uvidí. Na Velký pátek, 
když v holešovském kostele četli pašije, stáli už 
mládenci v druhém příkopu Propadlého hradu, 
švec držel v jedné ruce zapálenou svíčku a v dru-
hé tu černou knížečku, ze které předčítal jakési 
nesrozumitelné zaříkání. Chvíli se nic nedělo - 
ale najednou se zatáhlo doposud modré nebe 
černými mraky, zvedl se ostrý, studený vítr, ozval 
se slabý rachot a v kopci před nimi se otevřel 
jakýsi černý vchod. Chlapci se na sebe podívali, 
kývli hlavami a jeden za druhým vešli dovnitř. 
Zem se za nimi ihned zavřela. Octli se v obrov-
ském sklepení plném pavučin, ztrouchnivělých 
trámů, kusů zdí. Sklepení bylo  slabě ozářeno 
žlutým světlem, které vycházelo z kádí na jeho 
druhém konci. Mládenci tedy šli k nim - ale tu se 
jim za zády začaly ozývat strašné skřeky, vytí 
smeček psů, dusot přízračných kopyt, lidské 
výkřiky, chřestění řetězů, tlučení do bubnů. 

(Pokračování na str. 19)

Rekonstrukce podoby tvrze. Dobrotice - zbytky tvrze.
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O Propadeňáku
(Pokračování ze str. 18)

Proti nim se hnali kostliví vojáci, černí 
jezdci a všelijaké jiné potvory. Chlapci si ale 
nic z příšer nedělali - statečně se drali dopředu, 
až se dostali na konec sklepení. Zde byly tři 
velké kádě. V jedné z nich byly stříbrné peníze 
a seděl na nich velký černý kocour, v druhé byly 
zlaté klenoty a na nich seděl obrovský černý 
pes s ohnivýma očima a jazykem, ze kterého 
kapala krev. V třetí, poslední kádi, byly hromady 
drahého kamení a vedle ní stál obrovský rytíř 
v černém brnění s vytaseným mečem.

Mládenci nejprve přišli k první kádi. Mlynář-
ský synek vytáhl z kapsy velký koláč s povidly 
a hodil ho pekelnému zvířeti - kocour se na ko-
láč vrhl a každý mládenec si nerušeně nabral 
hrst stříbrných peněz. U druhé kádě hodil mly-
nářský černému psovi velký slaný rohlík - a pes 
se do něj taky pustil, zatímco každý mládenec 
si z kádě vzal jeden zlatý pohár. Nakonec přišli 
ke třetí kádi. Černý rytíř ale hrozivě postoupil 
dopředu a napřáhl proti mládencům velký ostrý 
meč, ze kterého šlehaly plameny. Mlynář už 
u sebe neměl žádnou další svačinu a začal 
bezradně ustupovat. Rytíř pozvedl meč - ale 
mladý kovář to nevydržel - byl ze svého řemesla 
zvyklý na železo i na oheň, rytíř ho rozzlobil. 
Odstrčil mlynáře a zakřičel: „Co to vevádíš, 
ty plechová nádhero, nerépé do nás, nebo 
tě pleščím, až ti te hrnce polétajó.“ A protože 
černý rytíř pořád mečem po mládencích dotí-
ral, rozpřáhl se doširoka a tak silně sevřenou 
pěstí rytíře bouchl, až ten zavrávoral a upustil 
meč. A to se už na něj vrhli i ostatní mládenci 
a vypláceli ho co proto. Rytíř sebou strašlivou 

silou házel, řval a oháněl se po nich, ale tři silné 
nebojácné chlapíky nepřemohl. Najednou se 
jeho brnění sesunulo na zem a rozpadlo se, 
rytíř sám zmizel, sklepením se rozlilo krásné 
bílé světlo a ozval se hlas: „Děkuji vám, chlapci, 
vysvobodili jste z prokletí mne i  všechny ostatní 
obyvatele tohoto hradu. Stovky let jsme pykali 
za naše hříchy, za naši zlobu a zlé činy, až jste 
se našli vy, kteří jste se hrůzy v Propadeňáku 
nelekli a pořádně jste mi nabili - tak jak mi 
měli nabít moji rodiče, když viděli, jak jsem byl 
zlý.“ Ve sklepení se zvedl vítr, světlo zhaslo - 
mládenci tak tak stačili sáhnout si do kádě pro 
hrstku drahokamů - a už bylo slyšet praskání, 
jak se strop sklepení sesouval a padal. Před 
nimi se otevřela světlá skvrna - rozběhli se k ní 
a vyběhli na čerstvý vzduch, pod jarní oblohu 
těsně předtím, než se země za nimi znovu 
a navždy zavřela. Když se vraceli do Dobrotic, 
byly jim divné různé změny ve vsi - až jim známí 
prozradili, že byli v podzemí celý rok a že si 
všichni mysleli, že se živí už nevrátí. Mládenci 
si užívali získaných peněz - ale zase moc si 
jich ve sklepení nepobrali, a tak jim vystačily 
na opravu jejich chalup a na hezkou svatbu - 
usadili se, vzali si nejhezčí děvčata ze vsi, ale 
přátelili se spolu až do smrti. Jestli opravdu byli 
rok ve sklepeních Propadeňáku, nebo jestli si 
to vše jen vymysleli a prostě na rok odešli tajně 
do světa na zkušenou a vysloužili si tam nějaké 
peníze, to se nikdo nikdy nedozvěděl.

V šedesátých letech začali amatérští ar-
cheologové z  Holešova v místě Propadeňáku 
skutečně kopat - vykopávky vedlo holešovské 
muzeum. A našli, co čekali - zbytky vyhořelé 
tvrze, která byla postavena z větší části ze dře-
va, kachle z kamen, střepy z keramiky, železné 
předměty - hřebíky, zbytky  zbraní, vše co se 
na takové venkovské tvrzi nejčastěji vyskytova-
lo. Nálezy byly datovány dle předpokladů do prv-
ní poloviny 15. století - a tak snad bylo tajemství 
Propadlého hradu konečně vyřešeno.

Obdobná „pokladová“ pověst byla zazna-
menána holešovským učitelem Františkem 
Sovadinou-Trébským v útlé sbírce „Kytička 
pověstí z Holešovska a Bystřicka“, vydané 
v roce 1936. Jmenuje se Poklad v holešov-
ském mlýně, odehrává se zjevně ve mlýně 
Jemelíkově (kde prý vedly hluboké sklepy až 
do půl náměstí) a vypráví o děvečce, která 
jednou v těchto sklepeních objevila sudy plné 
peněz a na nich obrovského černého kohouta, 
který je hlídal. Statečný mlynářský pomocník 
tam potom chodil, vždy si vzal krajíc chleba, 
kterým kohouta zabavil a během chvíle si stí-
hal dát do kapsy pár hrstí zlaťáků. Když se to 
dozvěděl  mlynář, ulakomil se na ty poklady, 
nechal si napéct nejlepších vdolků, ale když 
se do sklepa vypravil, vchod do míst, kde ty 
sudy s penězi měly být, zmizel a už se nikdy 
neobjevil. Tato pověst je jednou z verzí pověsti 
o Propadeňáku, jen se přemístila do skutečně 
existujících sklepů a chodeb, kterých je v centru 
Holešova opravdu hodně.

(Příště o holešovských vodnících)

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

480,- Kč/m2/rok
• 7-403 prodej  pozemků v Rac-
kové, 3545 m2 a 1308 m2, cena 
420 Kč/m2 a 200 Kč/m2

• 7-419 prodej stavebního poz. 
ve Slavkově pod Hostýnem, 
2 064 m2, cena 650 tis. Kč
• 8-101 prodej zahrady v Žerano-
vicích, není st. poz., info v RK
• 8-102 prodej bytu 3+1 - no-
vostavba v Popovicích u Rataj,  
cena v RK 
• 8-104 pronájem bytu 3+1 ve 
2. NP v RD v Ludslavicích, cena 
8.000,- Kč + inkaso
• 8-105 pronájem objektu k více-
účelovému využití v Holešově, 
cena v RK
• 7-406 prodej haly v Kroměříži, 
cena v RK
• A-1447 prodej  penzionu s re-
staurací 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 Rych-
lově u Byst. p. Host. - najdete 
na www.aukcerealit.eu
• A-1453 prodej pozemku ve Zlo-

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

bicích 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 Chro-
pyni 2854 m2 - najdete na www.
aukcerealit.eu
• A-1493 prodej pozemku v Bys-
třici 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 Že-
ranovicích 7870 m2 - najdete 
nawww.aukcerealit.eu
• A-1535 prodej družstevního 
bytu 2+1 v Holešově - najdete 
na www.aukcerealit.eu
• A-1553 prodej RD v Roštíně - 
najdete na www.aukcerealit.eu
• A-1573 prodej RD v Hulíně - na-
jdete na www.aukcerealit.eu
• A-1613 prodej RD v Herolticích - 
najdete na www.aukcerealit.eu
Registrujte se a svou budoucí 
nemovitost si vydražte v aukci 
na www.aukcerealit.eu

• největší setkání vojsk z období napoleonských válek
• vojenský tábor v zámecké zahradě
• nácvik na bitvu u Slavkova 2008
• slavnostní pochod městem k mohyle 
 v Americkém parku
• bitva v zámecké zahradě
• focení dětí s vojáky
• střelba z křesadlových zbraní

Městské kulturní středisko Holešov
pořádá ve dnech 24. - 26. října 2008

REKONSTRUKCI UDÁLOSTÍ 
ROKU 1805 V HOLEŠOVĚ

Rekonstrukci předvedou členové 
České asociace přátel vojenské historie
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Starosta obce Martinice 
vyhlašuje konkurz 

na funkci ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Martinice

      ZVEME VÁS

16. 10. Dračí dílničky - od 16 hodin, přijďte si 
vyrobit svého draka či dráčka do výtvarného ate-
liéru, cena: 20,-, nutno se přihlásit do 13. 10.
16. 10. Kineziologie pro Vaše zdraví i duši 
- od 16 hodin beseda ZDARMA
18. 10. Numerologie - od 10 hodin, 3. část 
aneb Minulost, přítomnost, budoucnost, před-
náší ing. M. Wálek, cena: 250,-/os. (přihlášky 
do 13. 10.)
21. 10. DRAKIÁDA - sraz v 15.30 u TYMY 
přijďte s draky a dráčky, POZOR, ZMĚNA - 
draci budou lítat ve Všetulích, sraz v 15.30 
hodin u SVČ Všetuly!!!

21. 10. Angličtina pro dospělé - od 16 hodin 
pro začátečníky a mírně pokročilé (náborová 
hodina)
23. 10. Pletení košíků 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 do 18 hodin (stolní fot-
bálek, stolní tenis, kulečník, trampolína, oáza)

  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 do 5. 12.)
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)

PŘIPRAVUJEME:
 

DRAČÍ DÍLNY - 14. 10. 2008 
Přijďte si vyrobit podzimního draka nebo jiné 
létající stvoření od 16.30 do 18 hod. Dráčci se 
jistě rádi proletí na tradiční drakiádě 21. 10. 
2008 na holešovském letišti.

KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ 
- 16. 10. a 6. 11. 2008 
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. 
S sebou ručník a zahradnické nůžky. Délka 
kurzu je 2,5 - 3 hodiny. Cena 250,- Kč

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - Moravské 
děti 19. 10. 2008
Koncert ke 120. výročí úmrtí evangelického 
faráře a přírodovědce Daniela Slobody v evan-
gelickém kostele sv. Trojice v Rusavě od 
15.45 hod. 

DRAKIÁDA 21. 10. 2008
Přijďte za námi na holešovské letiště, ať dluh 
dnešnímu podzimu ještě splatíme. 

POZNÁVACÍ EXKURZE VÍDEŇ 
- 26. 10. 2008
Den otevřených muzeí a výstava obrazů Vin-
centa van Gogha ve vídeňské Albertině. Jedno-
denní  exkurze zaměřená na  návštěvu muzeí, 
která mají v tento den snížené vstupné.

 Středisko volného času DUHA Holešov
 Školní 1582, 769 01 Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
- 27. 10. 2008 - pondělí
Spontánní aktivity. Tento den bude pro vás 
Duha otevřena: 
9 - 11 hod. společenské hry
11 - 13 hod. turnaj ve fotbálku
14 - 16 hod. výtvarná a keramická dílna (40,- Kč)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
- 29. 10. 2008 - středa
Výlet do Archeoskanzenu Modrá. Pojeďte 
s námi do impozantního, nově zrekonstruované-
ho archeoskanzenu blízko Uherského Hradiště, 
kde můžete poznat dávný život našich předků 
z Velké Moravy. Nutno se přihlásit do středy 
22. 10. 2008! Cena 180,- Kč.

Mateřské centrum Sr-
díčko, Sokolská 70, Hole-
šov-Všetuly opět rozjíždí 
od října 2008 AKTIVITY 

PRO TĚHOTNÉ. Nastávající maminky si mohou 
zacvičit a relaxovat na suchu i ve vodě. Kvalitní 
příprava na těhotenství a porod pomůže překonat 
psychické i fyzické obtíže. 
Plavání pro těhotné v úterý dopoledne od 10 do 
11 hod. Bez přítomnosti veřejnosti na krytém bazénu 
v Holešově. Aquagymnastika pro těhotné s plavec-
kými pomůckami (vodní nudle) a volné plavání.
Cvičení na míčích pro těhotné ve středu od-
poledne od 16 do 17 hod.

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉM CENTRU SRDÍČKO

Kurz přípravy k porodu a péči o novoro-
zence v úterý odpoledne od 16 hodin. Kurz, který 
je určen těhotným ženám, vede porodní asistent-
ka Ludmila Závorová. Vzhledem k omezenému 
počtu těhotných žen v kurzu je třeba se předem 
přihlásit: 604 961 952, 573 380 152.

MC Srdíčko zve maminky na PODZIMNÍ 
TVOŘENÍ ...aneb Jak relaxovat a kreativně 
vyplnit volný čas... Ve středu 15. října 2008 v 15 
- 18 hodin MALOVÁNÍ NA TRIČKA s Bárou 
Winklerovou.  V MC Srdíčko budou k dispozici 
všechny pomůcky i trika - kvalitní dětské i dospě-
lé velikosti, krátký i dlouhý rukáv.

 Ve středu 5. a 12. listopadu v 15 - 18 hodin 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU s Petrou Batouško-
vou. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. 
S sebou potřebujete jen: zahradnické nůžky, 
ručník nebo utěrku (pracuje se s vlhkým materi-
álem). Platit budete materiál, který spotřebujete. 
Na kurz pletení  a malování na trička se předem 
přihlaste v kanceláři MC Srdíčko nebo na e-mail: 
m.c.srdicko@seznam.cz. 

A na závěr pozvánka pro všechny ná-
hradní rodiny na HALLOWEEN ODPOLEDNE 
1. listopadu 2008 ve 14 hodin v Mateřském 
centru Srdíčko. S sebou povinně vezměte dobrou 
náladu, pohodu a přezůvky!

Holešovanky 
na Mistrovství Evropy 

mažoretek

Obě děvčata soutěžila v disciplíně sólo 
s hůlkou a rekvizitami. Zatímco v juniorské 
kategorii obsadila Lenka Dujková šestnácté 
místo, na desátém místě v seniorské kategorii 
skončila Lenka Doleželová.

Požadavky: 
• předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná 
kvalifikace v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném znění
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství 
a příslušných předpisů.
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené 
kopie následujících dokladů a příloh:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom 
i vysvědčení)
• doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe 
potvrzený posledním zaměstnavatelem
• podrobný životopis
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 
3 stran formátu A4)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 mě-
síců), popř. doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výko-
nu dané funkce (ne starší 2 měsíců).
Přihlášku včetně všech uvedených příloh zašlete 
nejpozději do 31. 10. 2008 na adresu: Martinice 16, 
769 01 Holešov. Obálku označte heslem KONKURZ.  

První říjnový víkend se do městské spor-
tovní haly Vodova v Brně sjela nejlepší mažoret-
ková špička z jedenácti zemí Evropy. Přes 700 
mažoretek mohlo porovnat své umění s hůlkou 
v 17 disciplínách různých věkových kategorií. 
Českou republiku reprezentovaly také dvě naše 
mažoretky - Lenka Dujková a Lenka Doleželo-
vá, členky Holešovských mažoretek při SVČ 
Holešov - Duha, které byly vybrány Svazem 
mažoretek ČR na základě jejich umístění na 
letošním šampionátu. 

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
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SŇATKY
Petr Frýbort - Holešov
Veronika Sváková - Holešov

Petr Šindelář - Holešov
Věra Drbalová - Kojetín

Petr Červinka - Přerov
Eva Trochtová - Holešov

Josef Baláž - Jankovice
Alena Mikešková - Prusinovice

Tomáš Zapletal - Žeranovice
Jana Mikuláštíková - Zlín

Michal Paulický - Opava
Irena Skupníková - Opava

Marian Zavadil - Hulín
Martina Vávrová - Holešov

Petr Osokin - Holešov
Markéta Žákovská  - Holešov, č. Tučapy

Jiří Zapletal - Holešov
Ludmila Bartošková - Pravčice

Daniel Bartůněk - Kunratice
Kateřina Cveková - Holešov

Petr Pumprla - Prusinovice
Lucie Machková - Holešov

Aleš Sojka - Holešov
Radka Žáková - Ludslavice

Martin Chytil - Prusinovice
Markéta Alexová - Prusinovice

Ladislav Dědič - Holešov
Markéta Bartošková - Holešov

Eduard Regentík - Holešov
Michaela Pecháčková - Holešov

Miroslav Sovadina - Přílepy
Kateřina Dujková - Přílepy

Josef Černíček - Pitín
Eliška Bednaříková - Holešov

Pavel Ptáček - Prusinovice
Markéta Jandová - Roštění

Ondřej Krumpolc - Holešov
Marcela Plšková - Holešov

Karel Stoklásek - Otrokovice
Jitka Křepelková - Holešov, č. Tučapy

Branko Vašš - Slovenská republika
Tereza Jégrová - Míškovice

Zdeněk Dorničák - Slavičín
Hana Svrčková - Holešov, č. Količín

Radek Štěpán - Holešov
Pavlína Machálková - Holešov

Rostislav Janalík - Rymice
Markéta Chytilová - Přerov

Jiří Kadlec - Přílepy
Jitka Hrnčiříková - Holešov

Tomáš Bartoník - Holešov
Eva Šebestíková - Kroměříž

Petr Dudek - Holešov
Lenka Stískalová - Martinice

Lukáš Mikala - Míškovice
Markéta Pospíšilová - Míškovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2008
Ondřej Nedbal - Bystřice pod Hostýnem
Pavla Mlčáková - Prusinovice

Josef Pumrpla - Žeranovice
Markéta Bučková - Žeranovice

JUBILANTI
Září 2008     
Josef Ponížil - Holešov, č. Žopy
Antonín Konečný - Holešov
Anděla Pospíšilová - Holešov
Marie Růžičková - Holešov
Vlasta Trhlíková - Holešov
Ludmila Radoňová - Holešov
Jan Mlynek - Holešov, č. Količín
Zdenka Chytilová - Holešov, č. Tučapy
Mária Váňová - Holešov
Emilie Trhlíková - Holešov, č. Žopy
Marie Sedlářová - Holešov, č. Žopy
Jarmila Radová - Holešov
Františka Marošová - Holešov
Václav Koval - Holešov
Ludmila Dudešková - Holešov
Růžena Pavelková - Holešov
Bohumil Rerko - Holešov
Marie Valentová - Holešov
Arnošt Pospíšil - Holešov
Andrej Rohál - Holešov
Ludmila Svačinová - Holešov

Říjen 2008
Jarmila Sedlářová - Holešov
Věra Vykoukalová - Holešov
Marie Vlčková - Holešov
Františka Terešková - Holešov
Věra Klačková - Holešov
Ludmila Doleželová - Holešov, č. Količín
Drahomíra Kotoučková - Holešov
František Zavadilík - Holešov
Ladislav Jásenský - Holešov
Jaromíra Běhulová - Holešov
Danuše Uličná - Holešov
Josef Procházka - Holešov
Jaroslav Otáhal - Holešov
Marie Slouková - Holešov, č. Dobrotice
Ilona Števanková - Holešov
Marie Utěkalová - Holešov
Jakub Prát - Holešov

NAROZENÍ
Matěj Komín - Holešov
Ondřej Hrabal - Holešov
Erik Drábek - Holešov
Daniel Vavrečka - Holešov
Julie Zavadilová - Holešov
Lukáš Nagy - Holešov
Tomáš Fuksa - Holešov, č. Količín
Eliška Ondrašíková - Holešov
Jan Kejval - Holešov
Marek Řezníček - Holešov
Jakub Heger - Holešov
Martina Matyášová - Holešov, č. Količín
Patricie Anna Rozsypalová - Holešov
Barbora Bartůňková - Holešov
Jakub Janalík - Holešov
Jindřich Balšán - Holešov
Šarlota Valsová - Holešov, č. Količín
Karolína Bočková - Holešov, č. Žopy
Dominik Bobčík - Holešov
Julie Nikol Benešová - Holešov
Antonín Vyňuchal - Holešov
David Hanzlík - Holešov
Kateřina Drábková - Holešov
Veronika Kruťová - Holešov
Nikola Dundová - Holešov
Magdalena Nohýlová - Holešov, č. Tučapy
Tereza Kuželová - Holešov, č. Količín
Aleš Chudárek - Holešov
Lukáš Nedbal - Holešov
Lenka Nedbalová - Holešov
Denis Doležel - Holešov
Tomáš Zicháček - Holešov
Tereza Crháková - Holešov, č. Dobrotice
Sofie Oppová - Holešov, č. Količín

Nela Kajabová - Holešov
Ester Šenkyříková - Holešov
Aneta Brázdilová - Holešov
Adéla Vlčková - Holešov
Alžběta Bílková - Holešov
Nikol Surová - Holešov
Max Gargulák - Holešov
David Macháček - Holešov
Dominik Macháček - Holešov
Jan Vašíček - Holešov
Daniel Krištůfek - Holešov
Tomáš Bartošek - Holešov
Vojtěch Chmelař - Holešov
Dominika Drábková - Holešov
Eliška Drábková - Holešov
Simon Štajner - Holešov
Nikola Viznerová - Holešov
Matyáš Pecl - Holešov
Vanesa Tomanova - Holešov
Dominik Kubaník - Holešov, č. Tučapy
Julie Weigelová - Holešov
Anděla Ilková - Holešov
Alexandra Burešová - Holešov
 Karolína Klapilová - Holešov
Natálie Štoplová - Holešov
Nela Folknerová - Holešov
Nicol Kolářová - Holešov
Petr Rektořík - Holešov
Tereza Mirynská - Holešov, č. Količín
Nelly Sofie Gažová - Holešov
Jonáš Zapletal - Holešov
Jaroslav Chytílek - Holešov
Barbora Topičová - Holešov
Tereza Rygálová - Holešov
Erik Machálek - Holešov
Aneta Marčonková - Holešov
Natálie Dudová - Holešov

ÚMRTÍ
Milada Fuksová - Holešov
Jaroslav Tiefenbach - Holešov
Alois Janalík - Holešov, č. Žopy
Marie Doleželová - Holešov, č. Količín
Anežka Sehnalová - Holešov
Anna Krutilová - Holešov
Antonín Vaculík - Holešov
Františka Javoříková - Holešov
Anežka Kurejová - Holešov
Ludmila Chytilová - Holešov
Marie Janalíková - Holešov
Jarmila Sytařová - Holešov
Marie Slezáková - Holešov
Marie Potočná - Holešov
Milada Janečková - Holešov
Josef Piska - Holešov
Božena Šalerová - Holešov, č. Dobrotice
Viola Weiszová - Holešov
Anna Stiborová - Holešov
Josef Půček - Holešov
Karel Košárek - Holešov
Rudolfina Kutrová - Holešov
Oldřich Konečný - Holešov, č. Tučapy
Věra Chudárková - Holešov
František Filípek - Holešov
Marie Šimíková - Holešov, č. Tučapy
Ladislav Teplíček- Holešov
Alois Pecháček - Holešov
Josefa Žílová - Holešov
Jaromír Hlobil - Holešov
Josef Skalka - Holešov
Petr Šmakal - Holešov
Stanislav Pálka - Holešov
Jaroslav Kozák - Holešov, č. Tučapy
Miroslav Dobeš - Holešov
Josef  Hybner - Holešov
Zdeňka Lušovjanová - Holešov
Jaroslav Kolář - Holešov
Marie Fuksová - Holešov, č. Količín
Josef Halašta - Holešov
Marie Bělíčková - Holešov
František Chudárek - Holešov, č. Žopy
Jarmila Bartíková - Holešov
Helena Vitoslavská - Holešov

-JM-
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Necítíme potřebu zasypat krajinu tisícovkami billboardů s umělými úsměvy od ucha k uchu. Věříme, že naši voliči se nerozhodují na základě kampaní, 
ale podle programu a podle renomé kandidátů, které znají. 
S čím jdou zelení do voleb do krajského zastupitelstva? Celý program stejně jako kompletní  kandidátku najdete na webech www.zlinsko.zeleni.cz, 
tady jen stěžejní body:
• Veřejná správa - maximum on-line úřadování, co nejméně dojíždění do Zlína. Necítíme potřebu mít ze Zlína další byrokratické centrum, „regionální 

Prahu“
• Přímá volba starostů - konec politikaření, důvěra důvěryhodným
• Podpora veřejné dopravě - kvalitní a dostupná veřejná dopravní síť je jediná cesta ke zmenšení zahlcení silnic šňůrami aut 
• Bezpečně na kole „z návsi na náměstí“ - kvalitní cyklostezky umožní bezpečné cestování na krátkou vzdálenost - dospělí do práce, děti do škol 

a kroužků
• V delší perspektivě podpora plánované českomoravské vysokorychlostní železniční magistrály (obdoba např. francouzských rychlovlaků TGV) 

tak, aby se dalo ze Zlína přes Brno do Prahy dostat vlakem s přestupem na rychlovlak v čase jen málo přes 2 hodiny
• Nepodpoříme megalomanské plány na výstavbu přehrad v našem kraji - Chvalčov, Rajnochovice.  Nenecháme betonovou lobby zastavět nej-

krásnější území našeho kraje.
• Budeme bedlivě sledovat projekt průmyslové zóny v Holešově. Neskrýváme malé nadšení z jeho realizace. Obrovský zábor půdy a stále nejisté 

využití spolu s očekávaným zvýšením kamiónové dopravy v regionu  nevyváží nově vzniklá pracovní místa v regionu s malou nezaměstnaností. 
Naopak máme obavy, že nadnárodní společnosti přetáhnou malým firmám zaměstnance. Kde vezmeme tisíce nových zaměstnanců? S trochou 
nadsázky je třeba se ptát, kde bude v Holešově „čínská čtvrť“ pro zahraniční dělníky?  

• Zelení zastupitelé nezvednou ruku pro žádnou formu  privatizace nemocnic 
• Nikdo na kandidátce zelených se nejmenuje Melčák. Volíte-li zelené, víte, komu dáváte hlas. 
• Zlínský kraj potřebuje jako sůl nový vítr do zatuchlého zastupitelstva, ve kterém není patrný rozdíl mezi koalicí a opozicí - zelení jsou těmi, kteří 

přinesou nové pohledy a zdravý rozum bez politikaření

Zelená (nejen) pro Holešovsko
ve Zlínském kraji

Kandidáti Strany zelených z Kroměřížska ve volbách do Zast. Zlínského kraje 2008:

Bc. Jana Slovenčíková
ředitelka SVČ Duha   

ing. Zdena Dokoupilová 
kastelánka 

MUDr. Richard Kreml
lékař

Mgr.Tomáš Kolařík       
ředitel ZŠ Hulín
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www.odszk2008.cz

Zodpovědnost a výsledky
Kandidáti do Zastupitelstva Zlínského kraje

Krajské volby 17. - 18. 10. 2008

volte

47

Ing. Tomáš Šimčík
46 let
auditor
Přílepy

Libor Lukáš
46 let
hejtman Zlínského kraje
Pitín
www.liborlukas.cz

Ve Zlínském kraji jsme realizovali řadu 
rozvojových projektů. Staví se dálnice 
a rychlostní komunikace, zlepšuje se stav 
silnic, investujeme do rozvoje nemocnic, 
modernizujeme školství, poskytujeme sti-
pendia učňům, prosazujeme společnost 
přátelskou k seniorům.
Chceme pokračovat v této práci, chceme 
zachovat kontinuitu rozvoje celého regi-
onu, chceme společně s vámi dosáhnout 
dalších výsledků.

Díky vaší podpoře se nám to 
společně podaří!

volte

47
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Dne 13. 2. 2008 bylo ministerstvem vnitra 
registrováno politické hnutí Demokracie.

Děkujeme za vaši podporu vzniku Demo-
kracie svými podpisy na petičních listinách!

Po registraci se budeme moci společně 
s vámi pustit do práce. 

Naším společným cílem bude odstranit 
krizi současného zastupitelského systému, tj. 
změnit nynější oligarchii na opravdovou demo-
kracii, zastavit rozkrádání veřejných rozpočtů 
vládnoucí oligarchií a zavést smysluplné hos-
podaření s veřejnými prostředky (v textu je toto 
hnutí uváděné zkratkou DK).

DK nabídne voličům záruky plnění svých 
slibů. Za jejich nesplnění hrozí zrádcům sankce. 
DK požaduje 100% transparentnost. Tam, kde 
tečou občanovy daně, má občan i právo zajímat 
se, jak je s nimi nakládáno. DK je pro přímou 
volbu zastupitelů na všech úrovních od starosty 
obce až po prezidenta. DK je pro odvolatelnost 
zastupitelů. Každý, kdo byl občany zvolen, musí 
být i občany odvolatelný. DK je pro nulovou 
imunitu politiků. Pokud politik pochybí, musí se 
podrobit vyšetřování a soudu jako každý z nás. 
DK požaduje vznik Občanské ústavy. Občan-
ská ústava je ústava schválená všemi občany. 
DK požaduje přijetí zákona IaR. Tento zákon 
deklaruje právo všech občanů na politickou 
iniciativu a referendum.

DK požaduje revizi zahraniční politiky 
ČR. Není možné podporovat války a zbrojení, 
když jejich původci odmítají právní odpověd-
nost za své zločiny. DK vyhlásí válku násilí 
v televizi.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Jana Ridvanová, Lenka a Vladimír Volmo-

vi, Petr Czasch, Jiří Polák, Josef Hromádko, 
Tomáš Franke, Jan Šlemenda, Tomáš Klapka, 
Vladimír Koždoň, Martin Míček, Kamil Skoupý, 

Vzniklo hnutí Demokracie
Ivo Dokoupil. Zakládající  členové  v Holešově: 
Jiří Baťa, ing. Štefan Haviar.

Případní zájemci o členství v hnutí Demo-
kracie přihlaste se u jmenovaných. Uvítáme 
každého občana, který má zájem o členství, 
souhlasí s programem hnutí a je ochoten podílet 
se na propagaci  cílů a programu. Předpoklá-
dáme účast hnutí za Demokracie ve volbách 
v roce 2006.

Cílem Demokracie je zavést demokracii 
- vládu lidu.

K tomu je nutné odstranit příčiny i důsledky 
dlouhodobé krize zastupitelského systému, tj. 
změnit nynější oligarchii na opravdovou demo-
kracii v jejím pravém smyslu  - na vládu lidu. 

Jak lze cíle dosáhnout?
Chceme-li úspěšně vyřešit jakýkoli pro-

blém, ať se týká čehokoli, od poškozeného 
zdraví přes porouchané auto až po špatně 
fungující politiku, je nutné, po poskytnutí první 
pomoci, ihned začít s odstraňováním příčiny.  
Základní příčinou „nemoci“ naší politiky je špat-
ná a nelegitimní Ústava ČR.  

Stávající Ústava ČR je nelegitimní a špat-
ná - není schválena referendem a umožňuje 
tvorbu zákonů, poškozujících zájmy občanek 
a občanů. Změny, jimiž navrhujeme řešit zá-
sadní nedostatky současného politicko-hos-
podářského systému, nejsou žádné fráze nebo 
plané teorie. Základem změn je návrh nové 
Občanské ústavy. V ní je obsaženo to nejlepší 
z demokraticky řízených států, zemí, kantonů 
a měst z různých míst světa. 
Základními principy Občanské ústavy  jsou:
1. Subsidiarita
2. Svoboda jednotlivce
3. Rovná práva a povinnosti všech občanek
    a občanů

Kromě návrhu Občanské ústavy máme 
připraveny další konkrétní kroky a účinné ná-
stroje k zastavení korupce, rozkrádání veřej-
ných rozpočtů a zneužívání politické moci, 
k omezení byrokracie a zavedení smysluplného 
hospodaření s veřejnými rozpočty i s ostatním 
majetkem státu i samosprávy.

Politika je služba veřejnosti, politici jsou 
naši zaměstnanci. Po 40 letech vlády komu-
nistické totality a 18 letech vlád totality peněz 
a zneužívání moci politických stran si snad již 
zasloužíme jiný, opravdu demokratický řád, 
kde svrchovaná moc ve státě bude patřit obcím 
a v nich žijícím občankám a občanům.

Petr Czasch
předseda Demokracie

Volejte: 603 961 148, 573 397 108 
Ing. František Nevřala
pojišťovací poradce 

reg. ČNB č. 039700PPZ

AXA Penzijní fond
• zajišťuji péči o smlouvy, 
 poradenství
• snížení daň. základu 
 až o 12000 Kč
• státní příspěvek 
 1800 Kč ročně
• sjednávání nových smluv
• zdarma pojištění právní   
 ochrany.
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Vážení spoluobčané,

cílem ČSSD v nadcházejících volbách do 
Zastupitelstva Zlínského kraje je zvítězit, 
a přiblížit se tak k realizaci svého volebního 
programu - zajištění perspektivní budouc-
nosti občanům našeho regionu.

Chceme, abychom se zde všichni cítili 
bezpečně a chtěli tady žít - my, naše děti 
i děti jejich dětí. Usilujeme o udržení osíd-
lení našeho příhraničního kraje s přáním, 
abychom všichni vnímali, že je to náš kraj 
- náš domov.

Volební program ČSSD je koncipován 
na principu prosperity, rovných příležitostí, 
sociálních jistot, lidskosti a vzájemné so-
lidarity. Je reálný, otevřený a pravdivý, je 
programem naděje i jistoty jak pro nás, tak 
pro nastávající generace.

Základní demokratické právo obča-
na tohoto státu je svoboda volby. Jeho 
naplnění můžete ovlivnit i Vy svou účastí 
v krajských volbách 17. a 18. října.

POZVÁNKA K VOLBÁM

 Ing. Ludvík Urban   Bc. Jaroslav Chmelař

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 následují-
cích 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 kvali-
tou osobní železniční dopravy ve Zlínském 
kraji. Od roku 2004 jsem členem Doprav-
ního výboru Zlínského kraje. V současném 
volebním období jsem rovněž členem Zastu-
pitelstva města Holešova, kde působím jako 
předseda finančního výboru. Jsem ženatý 
a mám jedno dítě.

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 pra-
coval 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 Nedako-
nic. Jsem členem Zastupitelstva města Hole-
šova a předsedou Komise životního prostředí 
a dopravy při Radě města Holešova. 

volte
č. 48
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DFK Holešov - TJ Slovan Os-
trava 1:0 (1:0)

Poslední domácí zápas zahá-
jily hráčky DFK Holešov mohutným 
náporem a výsledek na sebe ne-
dal dlouho čekat: po prvním úniku 
Katky Bakalíkové po pravé straně 
hřiště následoval centr do malého 
vápna, přiklepnutí míče Ševelovou 
a z bezprostřední blízkosti popr-
vé v dresu Holešova skórovala 
stále ještě 14letá Andrea Pagá-
čová. Branka povzbudila domácí 
hráčky a na gólmanku Ostravy se 
valil jeden útok za druhým. Šance 
Bakalíkové, Ševelové a Stratilové 
bohužel zůstaly nevyužity, stejně 
tak jako nebyl odpískán penalto-
vý zákrok na Terezu Stratilovou. 
Postupně se hra vyrovnala, pře-
devším díky velmi špatné souhře 
středových záložnic Holešova, 
a hosté se občas dostávali na po-
lovinu domácích, ale jejich šance 
likvidovaly s přehledem hrající Pája 
Jablunková s Luckou Pechovou, 
které se snažily i o rozehrávku. 
Po chybě záložní řady pronikla 
v 30. minutě hostující útočnice 
až do šestnáctky domácích a po 
regulérním střetu s domácí bran-
kářkou došlo po pádu na zem ke 
zranění hostující hráčky. Následné 
ošetření a její odvoz do nemocnice 
prodloužily celý zápas o více než 
půlhodinu, ale hlavně ovlivnily další 
průběh utkání. Hra se rozmělnila 
do ostrých osobních soubojů, které 
nedokázal rozhodčí korigovat pře-
devším na straně Ostravy, a tak se 
neustále přerušovalo a ošetřovalo. 
Domácí záložní řada bez zraněné 
Dobroslávkové nedokázala vnutit 
soupeři vlastní hru, přihrávky smě-
řovaly do přehuštěného prostoru 
a ani nejvyloženější šance domácí 

Nepěkná tečka za vítěznou sezónou

Na snímku jsou opory týmu DFK Holešov: zleva Pavlína Jablunková, 
kapitánka Lucie Pechová a Michaela Dobroslávková. 

TJ Holešov - TJ Sokol II Prostějov    
25:22  (13:15)

Mistrovské utkání 5. kola sezóny 2008-2009 
II. ligy - Severomoravská skupina sehrál Hole-
šov  na domácím hřišti s celkem TJ Sokol II Pro-
stějov ve velmi oslabené sestavě, ze základního 
kádru chyběli brankář Luňák, dále Galus, Zetík, 
Koplík, Murín, Konůpka a již tradičně Bubela. 
Nepřítomnost byla zaviněna jednak pracovními 
povinnostmi a také zraněními. V brance letos 
poprvé nastoupil Rypka a vedl si výborně - ze 
43 střel jich 22 zneškodnil, procento úspěšnosti 
tak měl 51 %. K utkání nastoupili Rypka, Capil, 
Růžička, Gahura, Šneidr, Kasaj, Procházka 
a Bábek, Konečný zasáhl do hry až ve druhém 
poločase. I přes tyto podmínky byl průběh 
I. poločasu vyrovnaný, až v závěru se hosté 
ujali vedení o 2 branky,  tj. 13:15. 

Sestava a branky: V brance Rypka, v poli 
pak Růžička 3, Konečný 1, Gahura 3, Šneidr 2, Ka-
saj 3, Procházka 1, Bábek 2 a Capil 10 branek.

Další domácí mistrovské utkání sehra-
je TJ Holešov s družstvem KH Zbrojovka 
Vsetín, a to v neděli 19. října 2008 v 10.30 
hod. ve sportovní hale Smetanovy sady.  
Přijďte povzbudit!

TJ Prusinovice - DFK Holešov: 
4:0 (1:0)

Odveta prvního soutěžního zápasu se 
Holešovu vůbec nevydařila, bez své nejlepší 
hráčky - zraněné Dobroslávkové - byl pouze 
přihlížejícím soupeřem. Velmi špatná hra zá-
ložní řady, její nedisciplinovaný výkon a ne-
důsledné bránění vyvrcholily hlavně v druhém 
poločase. Gól do šatny v polovině zápasu 
po chybě středové dvojice posadil do sedla 
Prusinovice a druhá půle byla již zcela v režii 
domácího celku. Hráčky DFK pouze přihlíže-
ly dobrému výkonu domácích, prohra mohla 
být podstatně vyšší. V celku hostí zaslouží 
pochvalu za bojovnost a dobrý výkon pouze 
Vendula Kuchařová v brance a Mira Tkadlec 
v poli, ostatní hráčky byly pouze stínem svých 
předcházejících výkonů…

Sestava: V. Kuchařová, Kopečná, Šafránko-
vá, Kopečná, Koukalová, Zalabáková, Trhlík, 
Vrubelová.
Střídaly: T. a N. Pospíšilíkovy, Podolová, Lip-
ková.
Nejlepší hráčka: Vendula Kuchařová. 

Házenkáři 
doma uspěli 

Mladé fotbalistky dvakrát 
po sobě prohrály

Sokol Rymice - DFK Holešov: 
2:1 (1:0)

Pro druhou podzimní porážku si doje-
ly žákyně Holešova do sousedních Rymic. 
Hostům citelně chyběl Tkadlec, ale na jeho 
postu statečně bojovala maličká Veronika 
Zalabáková. Domácí byli zpočátku lepším tý-
mem a v 10. minutě po chybě ve středu hřiště 
pěknou střelou skórovali. DFK měl několik 
šancí, ale chyběl mu důraz v koncovce. Po 
přestávce přidali domácí druhý gól a skóre 
korigovala pouze v konci utkání Dobrosláv-
ková. Holešov přesto zaslouží pochvalu za 
bojovný výkon. V zápase se představila další 
mladičká hráčka DFK - teprve 9letá Gabriela 
Lipková z Kroměříže.

Sestava: V. Kuchařová, Dobroslávková, 
Šafránková, Koukalová, Kopečná, Zalabáková, 
Trhlík, Vrubelová.
Střídaly: T. a N. Pospíšilíkovy, Lipková.
Branka: Dobroslávková.
Nejlepší hráčka: Veronika Zalabáková.

Mgr. Svatava Ságnerová

hráčky nedokázaly proměnit. Ne-
férová hra hostí gradovala v zá-
věrečné desetiminutovce, kdy po 
nepěkném zákroku na Bakalíkovou 
v šestnáctce - opět bez penaltové-
ho rezultátu - byla hra rozmělně-
na do osobních soubojů herních 
i slovních zároveň. Nezvládnutý 
zápas korunoval soupeř odcho-
dem z hřiště bez podání si rukou 
s domácím týmem… Nepěkná 
tečka ukončila podzimní vítěznou 
sezónu DFK Holešov, který zůstal 

bez prohry zaslouženě v čele ta-
bulky 3. Moravskoslezské divize 
žen sk. A.
Sestava: Kršňáková, Jablunková, 
Brezanská, Pechová, Ďurišová, 
Bakalíková, Stolářová, Samson-
ková, Pagáčová, Ševelová, Stra-
tilová.
Branka: Pagáčová
Střídala: Vybíralová
Nejlepší hráčka: P. Jablunková

AFC Veřovice - DFK Holešov: 
0:3 (0:2)

Předposlední podzimní utkání 
s předposledním týmem tabulky 
začal Holešov náporem. Trenérka 
opět musela improvizovat v sesta-
vě, kde chybělo oproti prvnímu zá-
pasu pět hráček základní sestavy, 
ale hosté se pustili do domácích 
mohutnou ofenzívou hlavně ve 
středu hřiště a po velmi pěkné 
individuální akci (po nepřesném 
odkopu domácí brankářky) se pa-

rádní střelou z 20 metrů trefila 
v 18. minutě Hanka Samsonko-
vá. Holešov pokračoval v útočení, 
ale improvizovaná útočná řada 
nedokázala spolupracovat se zá-
ložnicemi, kterým se postupně 
přestávalo dařit, a proto se do 
rozehrávky a útočení zapojovaly 
především stoperka Jablunková 
a kapitánka Pechová. Malý po-
hyb útočnic a velmi nepřesná hra 

pravé strany hřiště vedly k ob-
rázku, který dominoval po celý 
zápas: DFK měl téměř neustále 
míč na svých kopačkách, ale chy-
bělo finální zakončení či střela. 
Přesto hosté v 37. minutě po akci 
Samsonkové a Ševelové dokázali 
zvýšit dorážkou Terezy Stratilo-
vé, když na brance měla lví podíl 
domácí gólmanka. Po přestáv-
ce přišel tradiční herní výpadek 
Holešova, nedařilo se zejména 
středopolařkám, kterým chyběla 
přesnost a načasování přihrávky. 
Domácí hráčky hrozily občasnými 
protiútoky, které s přehledem likvi-
dovala výborná Pája Jablunková, 
a s jejich nejlepší hráčkou si přes 
občasné chyby dokázala poradit 
Jolana Ďurišová. Závěr zápasu 
byl ve znamení nervozity i zbyteč-
ně ostrých faulů z obou stran. DFK 
přidal třetí branku v 84. minutě, 
když v šestnáctce vybojovala míč 
Růžena Ševelová a pěkně přihrála 
Terezce Stratilové, která skórovala 
podruhé. Čtvrtou branku rozhodčí 
Holešovu neuznal pro zbytečný 
faul útočnic Weissové a Ševelové 
na brankářku Veřovic. Holešov 
se dokázal poprat s obrovskou 
nemocností, vytěžil z mála šancí 
maximum  a zaslouženě si odvezl 
domů tři body.
Sestava: Kršňáková, Jablunková, 
Brezanská, Pechová, Ďurišová, 
Vybíralová, Samsonková, Dobro-
slávková, Weissová, Ševelová, 
Stratilová.
Střídaly: Koukalová, Šefránková
Branky: 2 Stratilová, 1 Samson-
ková. 
Nejlepší hráčka: Pavlína Jablun-
ková.

Mgr. Svatava Ságnerová
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SFK ELKO Holešov - FC Slovácká Sparta 
Spytihněv

0      (0:1)      2
V dalším utkání hostili hráči SFK silného 

soupeře z horních pater tabulky KP. I přes 
bojovnost, kterou jim nikdo nemůže upřít, je 
to právě koncovka, která dělá veškerou snahu 
o vstřelení branky beznadějnou. V 16. minutě se 
hosté ujali vedení Ulmanem - 0:1. Ve 36. minutě 
byli domácí jen krůček od vyrovnání, ale střelu 
Odstrčilíka vytáhl brankář na roh. Další šance 
opět skončila nezdarem, a tak se o poločasu 
z vedení radovali hosté. Ve druhé půli byl v 55. 
minutě za přidržení hráče za dres vyloučen 
Ohlídal. Domácí stále bojovali i v deseti. V 76. 
minutě hlavičkoval Marek, ale brankář hostí 
opět dokázal míč vyrazit. A podle pořekadla 

Fotbalisté Holešova stále bez domácího vítězství

Mladíci z Holešova dál drtí své soupeře

Nedáš - dostaneš tak v 84. minutě namísto 
vyrovnání hosté zvýšili Krejčím na konečných 
0:2. Před 100 diváky řídil utkání rozhodčí Ve-
selský ze Zlína.

Holešov: Krejčí - Belza, Bačík, Ohlídal, 
Charuza - Marek, Odstrčilík, Bejtkovský, Barták, 
Münster - Darebníček (76. Slováček).

SFK ELKO Holešov - FC Slušovice
1      (1:0)      1

S jediným cílem, a to ziskem tří bodů 
na domácím hřišti, nastoupili holešovští hráči 
s mnoha změnami v sestavě. Oproti minulému 
utkání do hry nezasáhli Vávra, Slováček, Bačík, 
Ohlídal a Čižmár a další hráli až ve druhém po-
ločase. Zato se objevili Roubalík, Hlobil, Frybort, 
Novák a Šimík. Ani to však nevedlo k zisku tří 

bodů a soupeř byl z těch, u nichž se doma 
musí získat plný bodový zisk. Začátek byl velmi 
nadějný. Již v 6. minutě unikl po křídle Roubalík 
a z jeho centru hlavou vstřelil Hlobil vedoucí 
branku. Ve 25. minutě měli hosté velkou šanci 
k vyrovnání. Za faul brankáře nařídil rozhodčí 
pokutový kop. Krejčí však svoji chybu napravil 
a střelu Vávry vyrazil. Ve druhé půli se i přes 
snahu domácích nepodařilo výsledek potvrdit. 
Místo toho hosté po zmatcích v holešovské 
defenzivě 7 minut před koncem vyrovnali na ko-
nečných 1:1. Utkání řídil rozhodčí Rovenský.    

Holešov: Krejčí - Frybort, Šimík, Odstr-
čilík, Belza - Novák, Bejtkovský, Darebníček, 
Roubalík, Hlobil, Barták. Střídali ve 46. minutě 
Münster, v 70. Marek a v 78. Charuza. 

(hr)

Tým KST Holešov se opět probojoval do 3. ligy ve stolním tenisu. 
O postup ze zlínské divize se zasloužili tito hráči svou úspěšností: Bro-
nislav Klůj 86,05 %, Karel Kepl 85,9 %, Karel Sekanina 85,71 %, Zdeněk 
Matela 77,33 %. Hráči v minulé sezoně vyhráli divizi Zlínského kraje 
s absolutním přehledem, když v celé sezóně neztratili ani bod.

Všichni příznivci stolního tenisu jsou zváni na utkání v tělocvičně 
TyMy centra ve Všetulích. Příští utkání sehrajeme v sobotu 18. 10. 
v 15 hodin s Vratimovem a v neděli 19. 10. v 9.30 hodin s Rožno-
vem pod Radhoštěm.

Stolní tenisté si opět zahrají
třetí ligu  

FC Kvasice - SFK ELKO 
Holešov    1:8 (0:4)

Tak jako se v 50. - 60. letech 
minulého století přezdívalo hráčům 
Manchesteru United „Busbyho děti “ 
po jejich legendárním trenérovi, tak 
by se mohlo začít  přezdívat mladším 
hráčům SFK ELKO Holešov „Lindo-
vy děti“ po jejich trenérovi, který 
vychoval mimo jiné i současného 
reprezentanta a hráče Juventusu 
Turín Zdeňka Grygeru. Pan Linda je 
za ta léta, co připravuje mladé hráče 
Holešova, úspěšný trenér a s tím se 
prostě nedá polemizovat.

Devět hráčů z minulého úspěš-
ného kádru odešlo, a přesto připra-
vil zbrusu nové mužstvo tak, že 
předčí i jeho největší očekávání.

Zápas proti třetímu mužstvu 
tabulky odehráli Holešovští s tako-
vým nasazením a entuziasmem, že 
prostě ani přihlížejícím kvasickým 
divákům nezbylo nic jiného, než 
uznale zatleskat jejich výkonu.

Zápas od úvodního výkopu za-
čal náporem holešovského mužstva 
a už ve třetí minutě vstřelil první 
branku tradiční střelec úvodních 
branek David Kováč. Lukáš Michá-
lek ovšem nezůstal nic dlužen své 
pověsti druhého nejlepšího střelce 
mužstva, a zahájil tak mohutnou 
ofenzívu svého týmu. Třetí mužstvo 
tabulky Kvasice se zmohlo pouze 
k ojedinělým výpadům na polovi-
nu holešovského mužstva, které 

ovšem s přehledem řešili obránci 
Patrik Javora, Martin Winter a Dani-
el Matuška v čele s poslední a neo-
mylnou instancí Davidem Mlčákem. 
Poločas skončil čtyřgólovým vede-
ním „Lindových dětí“, když dvě ze 
svých třech branek vstřelil nejlep-
ší hráč Holešova Jakub Zahnaš. 
Po přestávce pod dojmem čtyřgó-
lového vedení Holešovští umož-
nili svému soupeři vstřelit čestný 
gól, aby se  vzápětí zvedli k mo-
hutnému náporu, který korunovali 
nádherným gólem Kuby Zahnaše, 
který „zidanovskou kličkou“ zne-
možnil posledního zadáka soupeře 
a překvapenému brankáři v poklidu 
zasunul míč do prázdné branky. 
Neuvěřitelná situace, neuvěřitelný 
gól, který se nevidí ani v anglické 
lize a kterému aplaudovali nejen 
přítomní Holešovští věrní, ale i příz-
nivci Kvasic. Absolutorium zaslouží 
i další hráči v čele s neúnavným 
dříčem a kapitánem mužstva Hon-
zou Zapletalem nebo třeba malým 
bojovníkem a technikem Tomášem 
Beránkem. Dokladem nádherného 
přátelství a soudržnosti Holešov-
ských je situace, kdy celý autobus 
před odjezdem z Kvasic skandoval 
jméno trenéra Lindy.

Branky stříleli: Jakub Zahnaš 
(3); Lukáš Michálek (3); David Ko-
váč; Jan Zapletal.

Sestava Holešova: Marcin 
Patrik; Šuba Benedikt; Matuška 

Daniel; Winter Martin; Mlčák Da-
vid; Javora Patrik; Rafaja Jakub; 
Zapletal Jan; Zahnaš Jakub; Berá-
nek Tomáš; Michálek Lukáš; Kováč 
David; Kašpárek David; Barreto Vic-
tor; Radim Olšák; Tsuperyak Vitalij. 
Trenér: Ladislav Linda.

Střelci mužstva po 7. kole: 
Jakub Zahnaš (19); Lukáš Mi-

chálek (14); David Kováč (10); Jan 
Zapletal (5); David Mlčák (2); Marek 
Půček (2); Jakub Rafaja (2); Tomáš 
Beránek; Viktor Barreto; Michal Ne-
vřala, www.sfkelkoholesov.wz.cz

Uherský Ostroh - SFK ELKO 
Holešov 0:9 (0:6)

V 8. kole zavítaly holešovské 
naděje do Uherského Ostrohu 
a opět neponechaly nic náhodě. 
Od začátku střetnutí dirigovali tem-
po hry a po úvodních brankách 

nejlepšího hráče a zároveň nejlep-
šího střelce soutěže Kuby Zahnaše 
zahnali soupeře do úzkých a nedo-
volili mu  v podstatě vůbec nic. Oba 
brankáři Patrik Marcin a střídající 
Ben Šuba se tak bavili pouze po-
zorováním míče, který se pohyboval 
daleko od jejich branky.

Střelci branek: Jakub Zahnaš 
(3); Lukáš Michálek (2); Tomáš Be-
ránek; Patrik Javora; Marek Půček 
a Jakub Rafaja

Sestava Holešova: Marcin 
Patrik; Šuba Benedikt; Matuška Da-
niel; Winter Martin; Mlčák David; Ja-
vora Patrik; Rafaja Jakub; Zahnaš 
Jakub; Beránek Tomáš; Michálek 
Lukáš; Kováč David; Kašpárek Da-
vid; Barreto Victor; Radim Olšák; 
Půček Marek; Tsuperyak Vitalij.
Trenér: Ladislav Linda.

(PK)

„Lindovy děti“ po vítězném utkání.
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Rozvoz pizzy, jídel 
... až do domu ...

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo? 
Když jdeš nahoru, pozdrav všechny; nikdy nevíš, 
koho potkáš, až půjdeš dolů!
Ke které knize se ráda vracíte?
Marketing od A do Z od Philipa Kotlera, je tam 
spousta životní moudrosti.
Váš oblíbený umělec?
Paul Gaugin, Leonard Cohen, Jaromír Nohavica, Ivan Král…
Jaký sport vás oslovuje?
Lyžování, cyklistika, turistika, plavání, donedávna i běžky, ale po úrazu 
kolena neriskuji…
Co máte ráda na talíři?
Husu nebo kachnu se zelím a bramborovým knedlíkem, ale z donucení 
jsem „vegetariánka“.
Kde si ráda posedíte?
V kavárně Centrál „U Ivana“ - s manželem, s kamarády a kamarádkami.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
S kavárnou Centrál a v ní s Rudou, Irčou, Janou, Jitkou, Vlastičkou, 
Honzou, Mirkem, Fandou a všemi milými a zábavnými lidmi…
Co vás mohlo naplnit pocitem absolutního štěstí?
Kdyby mi zničehonic přistál na účtu milion eur a nikdo je nepožadoval 
zpět.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci a pocitu beznaděje, dále z lidské malosti, hlouposti a závisti.
Ve které historické době byste chtěla žít?
Na konci 19. století jako paní lékárníková nebo vrchní nadlesní.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Mám ráda naše Hostýnské hory. V létě Chorvatsko, klidně si dovedu 
představit žít zde na penzi, pokud se jí dožiji, a v zimě Savojské Alpy 
ve Francii.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Sochařka, malířka, herečka nebo majitelka velké a prosperující firmy.  
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím, ale někdy si dává na čas. Bohuže někdo se jí na tomto světě 
nedočká.

Mgr. Irena Seifertová, 
Agentura pro sociální 
začleňování - Úřad vlády ČR; 
novinářka a vydavatelka 
novin Herold

Středa 29. 10. v 17 h: VERNISÁŽ v Městské galerii Holešov: 
NAVEENA SAMBODHI - POSELSTVÍ Z MEDITACÍ - malované na 
hedvábí technikou podvědomé malby. Přijďte si odpočinout v dnešní 
uspěchané době do jiného světa: světa meditací, uvolnění, relaxace 
a pohádkové fantazie... Výstava potrvá do 30. 11. 2008 a bude 
otevřena denně kromě pondělí.

VOJTĚCH SPURNÝ V HOLEŠOVĚ. Dirigent České komorní filhar-
monie i zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, ale zasvěcení ho také 
znají jako vynikajícího flétnistu, cembalistu, pianistu a hráče na čtvrttónový 
klavír, přičemž známá je i jeho spolupráce s pěvkyní Dagmar Peckovou.  
V Holešově dirigoval koncert, o kterém píšeme na titulní straně. Znovu 
se sem vrátí se zlínskou filharmonií začátkem příštího roku - tentokrát 
u příležitosti znovuotevření zámku.  RR

Téměř dvacet pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své 
odpovědi do soutěží z čísla 17/2008. Na fotografii jste správně poznali 
obec Jankovice. „Na snímku z čísla 17/2008 je letecký snímek Jankovic. 
Dlouho jsem to nemohl poznat, ale napověděl mi areál westernového 
městečka,“ napsal nám v e-mailu čtenář Zbyněk Šturm z Prusinovic, 
který se stává výhercem pizzy v Restauraci Kanada. Druhým výhercem, 
respektive výherkyní se stává Lenka Ančincová z Rymic, která si zajde 
na pizzu do Pizzerie U Letiště. Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme 
volné vstupenky do kina Svět Anně Potůčkové z Holešova a Bohumilu 
Vašíkovi, který je rovněž v Holešova. 

Poznáte, co představuje dnešní snímek a kde a přibližně kdy byl po-
řízen? Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, 
MěÚ Holešov, 
Masarykova 628, 
769 17 Holešov, 
e-mail: robert.ro-
hal@holesov.cz. 
Soutěž vzniká ve 
spolupráci s Re-
staurací Kanada 
ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště 
a MKS Holešov.

(red)


