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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova
REKONSTRUKCI NAPOLEONSKÝCH VÁLEK předvedli
o minulém víkendu v Holešově členové České asociace
vojenské historie. Více informací a fotografií o akci, kterou
uspořádalo MKS Holešov, přinášíme na str. 13.

Pozemky Za Kozrálovem

Co vy na to,
pane starosto?
Majitelé pozemků
v oblasti Za Kozrálovem,
kde má v budoucnu vyrůst nová obytná čtvrť
města, obdrželi před časem dopis od jisté realitní kanceláře. Z obsahu
tohoto dopisu je zřejmé,
že realitní kancelář bude
chtít pozemky od majitelů vykoupit pro svého klienta, který hodlá
v této oblasti vybudovat tzv. rezidentní bydlení včetně občanské vybavenosti. Zároveň
z obsahu dopisu plyne, že tato kancelář
postupuje v souladu s městem. Co vy na to,
pane starosto?
Jménem města Holešova se od obsahu
tohoto dopisu zásadně distancuji. Město Holešov
neuzavřelo se žádnou realitní kanceláří smlouvu
o výkupu pozemků v oblasti Za Kozrálovem.
Dotyčná realitní kancelář tak nemůže postupovat v součinnosti s městem Holešov, jak
je v dopise uvedeno.
Dokončení na str. 3

Holešov v kraji výrazně posílil
Holešov (frs) - Pět zástupců Holešovska
v krajské samosprávě. Takový je výsledek
nedávných voleb do Zastupitelstva Zlínského
kraje. Oproti předcházejícímu volebnímu období
se tak počet zástupců Holešovska zvýšil o tři.
Například Kroměříž má v tomto orgánu pouze
dva své zástupce. Holešovští navíc reprezentují
široké politické spektrum a až na Tomáše Šim-

číka z ODS, který bydlí v Přílepích, jsou všichni
ostatní členy holešovského zastupitelstva.
V Holešově se volilo v právě skončených
volbách ve třinácti volebních okrscích. Podobně
jako v ostatních částech republiky byla nejúspěšnější ČSSD, druhá skončila ODS a třetí
KSČM. Čtvrtá se pak umístila KDU-ČSL.
Další informace na str. 3 a 4

Pietní akt u památníku T. G. Masaryka
Holešov - Státní svátek 90. výročí založení samostatného Československa - si v neděli
26. října v podvečer připomnělo u památníku T. G. Masaryka
za účasti veřejnosti město Holešov a další organizace.
Během pietního aktu, kdy
byly k památníku prvního československého prezidenta položeny
věnce a kytice, promluvil starosta
města Zdeněk Janalík. Hudební
doprovod obstarala dechová hudba Žopanka.
(rr)
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Město Holešov pořádá v sobotu 8. listopadu sběr odpadu ze zahrádek
Technické služby Holešov, s.r.o. provedou
sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek dle následujícího harmonogramu:
čas
8.00 - 8.30 hod.

stanoviště
Količín - u hasičské zbrojnice
sídliště U Letiště
(u garáží u domu č.p.1216)
8.40 - 9.00 hod.
Za Cukrovarem
(u topolů na travnaté ploše)
ul. Malá (na travnaté ploše)
9.10 - 9.30 hod.
ul. Ovocná (za hřištěm)
nám. Svobody
(naproti domu č.p.176)
9.30 - 9.50 hod.
ul. Sokolská
(u bývalé mateřské školky)
ul. Grohova
(naproti domu č.p.1230)
9.50 - 10.10 hod. ul. Dukelská (u mostu)
ul. Plačkov (u křižovatky
ul. Plačkov a Očadlíkova)
10.10 - 10.30 hod. ul. Družby (u křižovatky
ul. Družby a Kráčiny)
ul. Tyršova
(tzv. Dudkova zahrada)
10.30 - 10.50 hod. ul. Havlíčkova (u křižovatky
ul. Havlíčkova a Bartošova)
ul. Luhy
(odstavná plocha u trati)
10.50 - 11.10 hod. ul. Školní
(naproti domu č.p. 450)
ul. Osvobození
(u Wastexu, spol. s r.o.)

11.10 - 11.30 hod. Novosady
(před domem č.p. 857)
ul. Zlínská
(parkoviště u policejní školy,
za stánkem s novinami)
11.30 - 11.50 hod. ul. Nábřeží
(vedle domu č.p. 788)
11.40 - 12.10 hod. Žopy - na návsi vedle
autobusové čekárny
11.50 - 12.10 hod. Holajka
12.20 - 12.50 hod. Dobrotice - Malá stránka
Tučapy
- za mateřskou školou
UPOZORŇUJEME, ŽE JINÝ ODPAD NEBUDE
SVÁŽEN. OBČANÉ JEJ MOHOU ODEVZDAT
VE SBĚRNÉM DVOŘE, VIZ DÁLE.
Další informace z oblasti odpadového hospodářství:
1. Na 33 stanovištích v Holešově a v místních
částech jsou umístěny kontejnery na papír, nápojové kartony, sklo a PET láhve.
2. Informujte se u svých prodejců o možnosti
zpětného odběru těchto odpadů:
Motorové a převodové oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, pneumatiky.
3. Ve sběrném dvoře (provozovatel Technické
služby Holešov, s.r.o.):
a) mohou občané Holešova a místních částí
odevzdávat následující komodity:

ODS děkuje za podporu ve volbách
Místní sdružení ODS v Holešově děkuje občanům za účast v krajských volbách a za podporu, kterou kandidátům Občanské demokratické
strany projevili.
Ing. Tomáš Šimčík, předseda místního sdružení ODS v Holešově

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

Prodej
• 7-403 pozemky v Rackové,
3545 m2 a 1308 m2,
cena 420 Kč/m2 a 200 Kč/m2
• 7-419 stav. poz. ve Slavkově
pod Hostýnem, 2064 m2, cena
650 tis. Kč
• 8-101 zahrada v Žeranovicích,
není st. poz., info v RK
• 8-102 bytu 3+1 - novostavba
v Popovicích u Rataj, cena v RK
Pronájem
• 5-110 výr. a sklad. hal v Hulíně
cena v RK, možný i prodej
• 7-121 výr. a sklad. hal v Jankovicích, cena 480,- Kč/m2/rok
• 8-104 byt 3+1 ve 2. NP v RD
v Ludslavicích, cena 8.000,- Kč
+ inkaso
• 8-105 objekt k víceúčelovému využití v Holešově, cena v RK, www.
aukcerealit.eu, 733 642 332
Prodej - vyvolávací ceny
• A-1447 penzion s restaurací na
Chvalčově - 10.500.000,- Kč
• A-1448 objekt výr. a sklad. charakteru - 5.000.000,- Kč
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• A-1453 pozemek ve Zlobicích
2384 m2 - 525.000,- Kč
• A-1454 nadstandardní RD 4+1
v Olomouci - 4.850.000,- Kč
• A-1473 pozemek v Chropyni
2854 m2 - 857.000,- Kč
• A-1493 pozemek v Bystřici p.
Host. 4599 m2 - 1.334.000
• A-1494 bývalá hospoda v Žeranovicích - 700.000,- Kč
• A-1534 luxusní RD v Trávníku
4+1/3+1 - 6.000.000,- Kč
• A-1533 orná půda v Žeranovicích 7870 m2 - 79.000,- Kč
• A-1535 druž. byt 2+1 v Holešově - 1.000.000,- Kč
• A-1553 RD 3+1 v Roštíně 1.600.000,- Kč
• A-1573 RD 2+1 a 5+1 v Hulíně
- 3.500.000,- Kč
• A-1634 byt 2+1 v Kroměříži 1.000.000,- Kč
• A-1635 RD 4+1, řadový v Kroměříži - 3.950.000,- Kč
Registrujte se a svou budoucí
nemovitost si vydražte v aukci
na www.aukcerealit.eu

• nebezpečné odpady
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
textil znečištěný škodlivinami, olejové filtry,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, motorové, převodové a mazací oleje,
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, léky,
akumulátory, monočlánky.
• objemné odpady
koberce, skříně, židle ..., tj. odpady, které se vzhledem ke svým rozměrům nevejdou do popelnice
• dřevo, plasty, textilní materiály, odpad ze zahrádek, pneumatiky, papír
• elektrozařízení
televizory, ledničky, mrazničky, zářivky, výbojky,
mikrovlnné trouby, elektrická topidla, vysavače,
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky,
kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, hodiny, budíky, váhy, laptopy, notebooky, kapesní a stolní kalkulačky, telefony,
mobilní telefony, videokamery aj.
b) železo je vykupováno za aktuální ceny
Provozní doba sběrného dvora na Tučapské ulici:
Pondělí zavřeno
Úterý
8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 16.30 hod.
Středa 8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 17.30 hod.
Čtvrtek 8.00 - 11.00 hod.
Pátek
8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 16.30 hod.
Sobota 7.30 - 12.00 hod.
Děkujeme občanům, kteří nezakládají černé
skládky a odpad ukládají na určená místa.
město Holešov, starosta

RADA MĚSTA HOLEŠOVA
plnící úkoly zřizovatele Městského kulturního střediska Holešov,
příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce ředitel Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace
Popis funkce: řízení příspěvkové organizace
Požadavky a předpoklady pro výkon funkce:
a) vzdělání vysokoškolské - magisterský studijní program, výjimečně
nižší s přihlédnutím ke splňování předpokladů a požadavků pro výkon
funkce, b) znalost právních předpisů v pracovněprávní oblasti, c) vítána praxe v kulturní oblasti, d) vítána praxe ve vedoucí funkci, e) řídící
schopnosti, f) schopnost jednat s lidmi, komunikační a organizační
dovednosti, g) schopnost zvládat psychickou zátěž, h) spolehlivost,
rozhodnost, samostatnost, i) pokročilé ovládání PC, j) bezúhonnost.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2009
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.00 hod. 14. listopadu 2008
Způsob podání přihlášky:
písemnou formou na adresu: Odbor školství a kultury, Masarykova
628, 769 17 Holešov
(obálku označte heslem „VŘ MKS“).
Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, titul, b) datum a místo narození, c) státní příslušnost, d) místo trvalého pobytu, e) číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana, f) termín možného nástupu, g) datum a podpis.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
a) profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech, dovednostech a o osobních předpokladech
vztahujících se k výkonu funkce,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V Holešově dne 20. října 2008
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
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Holešovská kavalerie míří do kraje
Míru úspěšnosti výsledků krajských a senátních voleb jistě každý hodnotí různě, a to
především podle svých stranických sympatií.
Troufám si však tvrdit, že jeden nezpochybnitelný úspěch poslední volby přinesly. Holešov
a celý Mikroregion Holešovsko výrazně posílily
své zastoupení v krajské samosprávě. Zatímco v minulém období byli z tohoto regionu
členy Zastupitelstva Zlínského kraje pouze
Vojtěch Jurčík z KDU-ČSL a přílepský občan
Tomáš Šimčík z ODS, nyní se situace radikálně
změnila. Oba zmiňované muže doplnili další
Holešované, všichni členové holešovského
zastupitelstva, kteří navíc reprezentují široké
politické spektrum. Jsou mezi nimi Ludmila
Štaudnerová z KSČM, místostarosta města

Pozemky Za Kozrálovem

Rudolf Seifert z kandidátky Starostové a Nezávislí pro Zlínský kraj a Ludvík Urban z ČSSD.
Je evidentní, že ve 45členném zastupitelstvu
by měl být pětičlenný hlas z Holešovska dostatečně slyšitelný. Což může být například
v období výstavby a rozjezdu průmyslové zóny
velmi důležitý aspekt.
Znovu se tak ukazuje, že Holešov je
líhní talentovaných politiků. Vždyť kolik mnohem větších měst má v Parlamentu České republiky hned trojnásobné zastoupení?
Například Kroměříž zastupuje v parlamentu
jediný poslanec a v krajské samosprávě dva
zastupitelé.
František Sovadina

Poděkování za podporu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat Vám za podporu,
kterou jste v nedávných krajských volbách věnovali kandidátce č. 40 Starostové a Nezávislí
pro Zlínsky kraj. Více než desetiprocentní zisk
hlasů v kraji dokazuje, že podobné sdružení má
v našem regionu význam a je alternativou pro
ty, kteří považují regionální otázky za věcnou
a ve velké míře apolitickou problematiku.
Kandidátku „Starostů…“ podporovaly
další subjekty, tzn., že se jedná o sdružení
s již nezanedbatelnou historií a zkušenostmi

(v minulém období mělo také své zastoupení)
a zvolení zástupci budou v krajském zastupitelstvu preferovat dle svého programu zájmy obcí
a měst, tzn. občanů, a stavět je nad politická
témata a zájmy jednotlivců. A to ať v nějaké
přijatelné koalici či v opozici.
Osobně beru Vaši podporu jako velký
závazek a upřímně si jí vážím.
S úctou
Rudolf Seifert

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Místní organizace České strany sociálně
demokratické (MO ČSSD) v Holešově vyjadřuje poděkování všem voličům za důvěru a podporu našim kandidátům při volbách
do Zastupitelstva Zlínského kraje, konaných
ve dnech 17. a 18. 10. 2008. Do 45členného
zastupitelstva se díky obrovské podpoře voličů
dostalo 18 zastupitelů za ČSSD a mezi nimi

na 12. místě i člen naší MO ČSSD Ing. Ludvík
Urban. Tento výsledek je pro naši organizaci
historickým úspěchem. Holešovská organizace ČSSD garantuje všem svým voličům, že
bude v období 2008 - 2012 prosazovat volební
program, se kterým šla ČSSD do letošních
krajských voleb.
Výbor MO ČSSD Holešov

Holešovský kostel Nanebevzetí Panny Marie slaví 300 let
Celou řadu akcí u příležitosti 300. výročí
postavení kostela Nanebevzetí Panny Marie
připravuje holešovská farnost. Již v neděli
26. října se v 8 hodin ráno uskutečnila mše
svatá, která byla slavena jako poděkování
„za náš chrám a letošní úrodu s prosbou o požehnání pro celé město“.
V rámci oslav budou následovat: 8. listopadu od 17 hodin Varhanní koncert duchovní

hudby, 2. prosince od 18 hodin Adventní
koncert učitelů ZUŠ Holešov, 7. 12. od 15
hodin Mikulášské divadelní představení nejen
pro děti, 12. 12. od 18.30 Koncert hornistů
a 26. 12. od 16 hodin Vánoční koncert Moravských dětí.
(sov)

Co vy na to,
pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Kancelář může postupovat pouze v součinnosti s regulativy, které město na dané
území vypsalo, tedy především v součinnosti
s regulačním plánem lokality Za Kozrálovem,
který schválilo zastupitelstvo města.
Pokud tedy nějaká realitní kancelář nabízí
výkupy pozemků v daných lokalitách, činí tak
pouze pro svoji obchodní a podnikatelskou činnost a vystupuje pouze sama za sebe. Případný
obchodní vztah tedy bude pouze záležitostí této
realitní kanceláře a majitele, který se rozhodne
své pozemky prodat. Upozorňuji proto občany,
že město v těchto obchodních aktivitách nehraje
žádnou roli, a nelze ho tedy brát ani jako případného garanta obchodních transakcí.
(sov)

Probíhá deratizace
Speciální ochranná deratizace probíhá
v těchto dnech na veřejném prostranství a v nebytových objektech města Holešova. Provádějící firma používá nové, moderní preparáty
RATIMOR a DERATION, které jsou schváleny
krajskou hygienickou stanicí. Podrobně jsme
o deratizaci informovali v Holešovsku č. 18.
Deratizace má trvat do 15. listopadu.
(red)

Upozornění pro chovatele
přežvýkavců
Městský úřad Holešov, odbor životního
prostředí, jako orgán státní správy ve věcech
veterinární péče upozorňuje chovatele na Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský
kraj č. 4/2008 o mimořádných veterinárních
opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí v územním obvodu
Zlínského kraje.
Mimořádná veterinární opatření se týkají
všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce
(např. skot, ovce, kozy, mufloni, jelenovití).
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti
dnem následujícím po dni vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární
správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu
Zlínského kraje a u všech obecních a městských úřadů.
Ing. Martin Liška
odbor životního prostředí

Zastupitelé
budou jednat
Další letošní jednání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 3. listopadu 2008 od
16 hodin ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Holešov. Zastupitelé se budou kromě jiného zabývat
celou řadou podnětů na pořízení
změny územního plánu, zveřejňováním záměrů prodeje městských
pozemků i samotnými prodeji městských pozemků, návrhem Komunitního plánu sociálních služeb města
Holešova a řadou dalších bodů.
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Výsledky krajských voleb na území města Holešova
a holešovského regionu
Holešovsko získalo pět krajských zastupitelů
Výsledky voleb na území Holešova víceméně kopírovaly výsledky v kraji. Na rozdíl od krajské úrovně přeskočila KSČM
stranu KDU-ČSL a skončila na třetím místě.
Úspěšnější pro komunisty byl souboj těchto
dvou stran i na úrovni okresu Kroměříž.
V rámci Holešova se lidovcům podařilo
komunisty předehnat pouze v Tučapích.

Naopak KSČM měla v několika obvodech
vyšší počet hlasů než ODS a celkově zaostala za touto stranou pouze o necelá dvě
procenta. ČSSD vyhrála ve 12 okrscích,
v okrsku umístěném v budově 2. Základní
školy ve Smetanových sadech se na ni
dotáhla ODS. Obě strany tady měly shodně 30,28 procenta. Největší počet prefe-

renčních hlasů na území Holešova získala
Ludmila Štaudnerová z KSČM.
V Holešově přišlo k urnám více voličů, než
byl krajský i celostátní průměr. V seznamu bylo
zapsáno 9 981 voličů, ve volebních místnostech bylo vydáno 4 182 obálek. Platných hlasů
bylo odevzdáno 4 140, tedy 99 procent. Volební
účast v Holešově dosáhla 41,90 procenta.

Pořadí politických stran na území Holešova
(Za názvem strany je uveden absolutní počet hlasů pro stranu a počet hlasů vyjádřený
procenty.)
Česká str. sociálně
demokrat.

Počet přednostních hlasů (PS) u holešovských
kandidátů (strana, počet PS v kraji, v závorce počet
PS v Holešově, tučně zvýrazněný kandidát se stal
členem zastupitelstva)

1 429

34,51

KSČM

Občanská demokratická
strana

814

19,66

Štaudnerová Ludmila

Komunistická str. Čech
a Moravy

749

18,09

Kovář Miroslav JUDr. CSc.
Čajková Jaromíra

21 626
hlasů

11,18 %

1 148

(228)

214

(81)

163

(112)

25 824

13,35 %

Jurčík Vojtěch

1 379

(144)

Koalice nestraníků

6 149
hlasů

3,18 %

KDU-ČSL

Pokorná Jarmila JUDr.

80

(41)

Viznerová Jarmila

84

(59)

7

(4)

4020
hlasů

2,07%

56

(27)

719
hlasů

037 %

35

(8)

Rafajová Jiřina Mgr.

26

(13)

Gross Otto

19

(6)

8

(3)

Mrázek Petr
Strana zelených
Slovenčíková Jana Bc.
Strana důstojného života

383

9,25

STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ PRO ZK

325

7,85

Koalice nestraníků

244

5,89

Zavadilová Dagmar

Strana zelených

88

2,12

Marcin Tomáš

SDŽ - Strana důstojného
života

37

0,89

Starostové a Nezávislí
pro Zlínský kraj

Děln. str.
- zrušení popl. ve zdr.

31

0,74

Seifert Rudolf Mgr.

Hála Petr JUDr.

Moravané

18

0,43

ODS

Volte Pr. Blok
- www.cibulka.net

10

0,24

Hradil Luděk

8

0,19

Sdruž. pro rep.
- Republ.str. Čsl.

4

0,09

ČSSD

Na snímku předávají zástupci volebního okrsku
Žopy volební výsledky na přebíracím pracovišti
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
v Holešově.

(133)

Horák Kamil Mgr.

Křesť. demokr. unie
- Čs. str. lid.

Strana zdravého
rozumu

283

14

(4)

19 505
hlasů

10,08 %

471

(184)

42 460
hlasů

21,96 %

204

(81)

68 452
hlasů

35,4 %

Urban Ludvík Ing.

666

(203)

Chmelař Jaroslav Bc.

396

(146)

V obcích regionu ČSSD nevyhrála pouze dvakrát
Pro potřeby práce Českého
statistického úřadu bylo vytvořeno
tzv. přebírací místo Holešov, v rámci něhož byly sečteny až na dvě
výjimky všechny obce Mikroregionu Holešovsko (MH). (Pravčice,
které jsou členem MH, byly sčítány
v rámci Kroměříže, a naopak Jankovice, které jsou součástí sou-

sedního Mikroregionu Podhostýnsko, spadaly pod přebírací místo
Holešov.) Celkově bylo v tomto
územním útvaru pořadí politických
stran stejné jako v Holešově samotném. O vítězství ve volbách
přišla ČSSD na tomto území pouze
ve dvou případech. V Míškovicích
sebrala sociálním demokratům pr-

venství ODS v poměru 30 % ku
29,44 %, což mimochodem znamenalo rozdíl jednoho platného
hlasu. V Lechoticích pak přivedl
k výraznému vítězství uskupení
Starostové a Nezávislí pro Zlínský
kraj tamější starosta Petr Maňásek. Kandidoval na 17. místě této
kandidátky a „Starostové…“ dostali

v Lechoticích 47,54 procenta. To
vše při výrazně nadprůměrné účasti 62,5 procent. Druhá ČSSD tam
měla 17,48 procenta. O bronzový
stupínek se v obcích regionu se
střídavými úspěchy utkávali lidovci
a komunisté. Až na výjimky převyšovala volební účast v jednotlivých
obcích výrazně celostátní průměr.

Pořadí politických stran na území tzv. přebíracího místa Holešov
(Území až na drobné výjimky kopíruje Mikroregion Holešovsko. Za názvem je uveden absolutní
počet hlasů pro stranu a počet hlasů vyjádřený
v procentech.)
Česká str. sociálně demokrat.

2 669

34,59

Občanská demokratická
strana

1 464

18,97

Komunistická str. Čech
a Moravy

4

1 176

15,24

Křesť. demokr. unie
- Čs. str. lid.

940

12,18

STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ PRO ZK

735

9,52

Koalice nestraníků

360

Strana zelených

134

SDŽ - Strana důstojného
života

72

Děln. str. - zrušení popl.
ve zdr.

63

0,81

Moravané

44

0,57

4,66

Volte Pr. Blok
-www.cibulka.net

30

0,38

1,73

Strana zdravého rozumu

19

0,24

0,93

Sdruž. pro rep.
- Republ. str. Čsl.

8

0,10
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Další hodnotné ocenění propagačních materiálů
Holešov / Karlovy Vary - Další
a také trochu nečekané ocenění získalo město Holešov na tradiční přehlídce
filmů zaměřených na turistiku TURFILM 2008 v Karlových Varech. Letos
se jednalo již o 41. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických
filmů, kterého se zúčastnilo 137 zemí,
soutěžilo 775 filmů a 438 multimédií.
TOURFILM 2008 vyhrál irský film Dublin - Truly, Madly, Deeply, který přihlásil
Dublin Tourism Centre.
Město Holešov získalo Cenu
poroty v kategorii multimédia za CD
„Vítejte v Holešově…, Vítejte na Holešovsku...“ a toto ocenění přebraly
zástupkyně Městského kulturního
střediska (přihlašovatel díla), pracovnice Městského informačního centra

8. října 2008 v Grandhotelu Pupp při
slavnostním galavečeru.
Prezentovaná díla soutěžila
v několika kategoriích: I. - videa a filmy do 30 minut prezentující státy,
národní boardy, regiony a města, II.
- videa a filmy do 30 minut z oblasti
komerční turistiky cestovní agentury,
hotely, služby…), III.- televizní dokumentární a publicistické filmy do 60
minut, IV. - multimédia (CD-ROM
nebo webové stránky s tematikou
turistiky a cestování) a také se udělovaly „nestatutární ceny“.
CD „Vítejte v Holešově…, Vítejte na Holešovsku...“ vydalo v roce
2006 Městské kulturní středisko
Holešov a bylo součástí projektu
na vydání celé řady propagačních

Zástupkyně Holešova přebírají hodnotné ocenění. (Foto: M. Karásek)
materiálů, které byly zpracovány
v rámci programu INTEREG III A, tj.
v projektu zaměřeném na příhraniční

Na problémy už nejste sami
Občanská poradna poskytuje odborné
sociálně právní poradenství. Je nezávislým
místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Poradenství zahrnuje pomoc při řešení
obtížných sociálních situací, do nichž se klient,
případně jeho rodina dostanou.
Občanská poradna není psychologickou
poradnou, manželskou poradnou ani advokátní
kanceláří. Nezastupuje klienty při soudních
sporech. Při hledání možných řešení problémů
klienta vychází poradci z platných právních norem, které interpretují tak, aby byly pro klienta
srozumitelné a pochopitelné.

Občanská poradna je již v provozu a nachází se v horním podlaží /dveře č. 6/ budovy
sídla České spořitelny na Palackého ulici č.p.
1634 v Holešově.
JUDr. Jarmila Pokorná

So 1.11. a Ne 2.11.2008 nestřílí se,
Po 3.11. 08.00 - 12.00, Út 4.11. 07.00
- 17.00, St 5.11. 07.00 - 11 .00, Čt 6.11.
07.00 - 18.00, Pá 7.11. 07.00 - 12.00, So
8.11. a Ne 9.11. nestřílí se, Po 10.11. 07.00
- 13.00, Út 11.11. 08.00 - 16.00, St 12.11.

SERVIS, INZERCE
Garáž, pronájem v centru města Holešov, více
na tel. 775 663 354.
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.

OBČANSKÁ PORADNA
při Lions Clubu Holešov
Cecilie, o.s.
Středa 15.30 - 17.30 hodin
Holešov, Palackého 1634

Termíny ostrých střeleb v listopadu
Ostré střelby na posádkové střelnici
v Dobroticích v měsíci listopadu se uskuteční v následujících termínech:

spolupráci. Partnerem Holešovu bylo
považskobystrické PX Centrum.
R. Seifert

08.00 - 16.00, Čt 13.11. 07.00 - 16.00, Pá
14.11. 07.00 - 12. 00, So 15.11. Ne 16.11.
Po17.11. Út 18.11.2008 - nestřílí se, St 19.11.
08.00 - 14.00, Čt 20.11. 08.00 - 18.00, Pá
21.11. So 22.11.2008, Ne 23.11.2008 - nestřílí se, Po 24.11. 07.00 - 13.00, Út 25.11.
07.00 - 13.00, St 26.11. 07.00 - 12.30, Čt
27.11. 07.00 - 12.30, Pá 28.11. So 29.11.
Ne 30.11. - nestřílí se.
(red)

Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader
v panelových domech,
realizace na klíč
Informace na tel.:
731 114 537
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 6. října 2008
Přijaté usnesení č. 286/2008
Rada města Holešova schválila
vyhlášení výzvy k podání nabídky
na dodávku „Kulturní a společenské centrum - vybavení interiéru
nábytkem - vybavení sálů“ v předloženém znění.
Osloveny budou firmy:
1. InterSedie.cz s.r.o., Vršovická
64, Praha 10
2. Bronislav Říha, Majdalenky 7,
Brno
3. CHROMEK SOUSEDÍK, s.r.o.,
Tečovice 365, Zlín 4
4. INTEREXPO BRNO, spol.
s r.o., Výstaviště 1, Brno
5. TON a.s., Michaela Thoneta
148, Bystřice pod Hostýnem
6. LENA NÁBYTEK, s.r.o., Palackého 62, Holešov
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 287/2008.
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání
nabídky na dodávku „Kulturní
a společenské centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení technického zázemí sálů“
v předloženém znění.
Osloveny budou firmy:
1. InterSedie. cz s.r.o., Vršovická 64, Praha 10
2. Bronislav Říha, Majdalenky
7, Brno
3. CHROMEK SOUSEDÍK, s.r.o.,
Tečovice 365, Zlín 4
4. INTEREXPO BRNO, spol.
s r.o., Výstaviště 1, Brno
5 TON a.s., Michaela Thoneta
148, Bystřice pod Hostýnem
6. LENA NÁBYTEK, s.r.o., Palackého 62, Holešov
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 288/2008.
Rada města Holešova schválila
vyhlášení výzvy k podání nabídky
na dodávku „Kulturní a společenské centrum - vybavení interiéru
nábytkem - vybavení sala terreny
a šaten“ v předloženém znění.
Osloveny budou firmy:
1. InterSedie. cz s.r.o., Vršovická
64, Praha 10
2. Bronislav Říha, Majdalenky 7,
Brno
3. CHROMEK SOUSEDÍK, s.r.o.,
Tečovice 365, Zlín 4
4. INTEREXPO BRNO, spol.
s r.o., Výstaviště 1, Brno
5. TON a.s., Michaela Thoneta
148, Bystřice pod Hostýnem
6. LENA NÁBYTEK, s.r.o., Palackého 62, Holešov
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 289/2008.
Rada města Holešova schválila
Centru pro seniory, příspěvko-
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vá organizace, Holešov, Příční
1475, přidělení veřejné zakázky
„Výměna oken budovy Centrum pro seniory - II. etapa“
společnosti Termolux, s.r.o.,
Valašské Meziříčí, Mostní 100,
za cenu díla 1.342.551 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Mgr. Ivana
Bozděchová, ředitelka Centra
pro seniory. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 290/2008.
Rada města Holešova schválila
Centru pro seniory, příspěvková
organizace, Holešov, Příční 1475,
prodej pozemku p.č. 452 o výměře 5.577 m2, k.ú. Rymice, a pozemku p.č. 195/1, o výměře 7 m2,
k.ú. Količín, Agrodružstvu Roštění
233. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka Centra pro seniory. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 291/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit Komunitní
plán sociálních služeb města
Holešova v předloženém znění.
Zodpovídá: PhDr. Viera Horáková. Termín: ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 292/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit finanční spoluúčast
příspěvkové organizace Městské
kulturní středisko Holešov v dotačním Programu přeshraniční
spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
na realizaci projektu „Návrat
ke karpatským tradicím - obnova kulturních tradic v česko-slovenském regionu“ (pro rok 2009)
jako projektového partnera PX
Centra, p.o., Považská Bystrica, a to ve výši 10 % celkových
oprávněných nákladů, tj. ve výši
48.149 Kč/1 949 EUR. Zodpovídá:
Ing. Karel Bartošek. Termín: ZM
3.11.2008.
Přijaté usnesení č. 293/2008.
Rada města Holešova
I. schválila vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky
na služby „Zajištění veškerých
potřebných činností pro provedení majetkoprávní přípravy
stavby Silnice II/490 - obchvat
Holešova JV“. Pro zadání veřejné zakázky bude použito
zjednodušené podlimitní řízení.
Vyzvány budou společnosti:
- Inženýrská investiční s.r.o.,
Holešov, Samostatnost 1181,
IČ: 277 01 573
- Redona, s.r.o., Zlín, Březnická
5565, IČ: 262 75 872
- DERC, spol.s r.o., Zlín, Kvítková 4323, IČ: 255 03 855
- INPRO Moravia, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 621, IČ: 262 25 557
- Jiří Vavřínek, Agentura JIVA,
Zlín, Na Včelíně 1698, IČ:

46310 533
Hodnotící kritérium: nejnižší
nabídková cena.
II jmenovala členy hodnotící
komise:
- Mgr. Rudolf Seifert, náhradník
Pavel Svoboda
- Josef Bartošek, náhradník
Ing. Pavel Karhan
- Ing. Stanislav Julíček, náhradník Ing. Radomír Šťastný
- Ing. Eva Fryčová, náhradník
Bc. Ivo Michálek
- Mgr. František Kulhavý, Dr.,
náhradník Rudolf Juřena
Hodnotící komise plní funkci
komise pro otevírání obálek
s nabídkami a posuzuje splnění kvalifikace. Zodpovídá:
Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 294/2008.
Rada města Holešova schválila Jaroslavě Vaculíkové a Janě
Dvorníkové, nájemkyním městských nebytových prostor na ul.
Novosady čp. 1580 v Holešově
(kadeřnictví), uzavření podnájemní smlouvy s Barborou Málkovou,
bytem Martinice, s účinností od
1. 11. 2008. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 295/2008.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s manželi Jaroslavou a Jaroslavem Vysloužilovými, nyní
bytem Holešov, na užívání bytu
vel. 1+1, o výměře 29,34 m2,
označeného č. 11, v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 296/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova, po projednání žádosti
manželů Mamrillových, bytem
Holešov, schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p.č. 705/1, zahrada, o výměře cca 10 m2, k.ú.
Všetuly, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 297/2008.
Rada města Holešova schválila
1. změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Holešov a obchodní společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., IČ:
25309161, tak, že se text článku
II. této smlouvy vypustí a nahradí
textem, který zní: „Smluvní strany
se dohodly na nájemném ve výši
1.199.885 Kč ročně. Toto nájemné
se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli vždy do 31.12. daného
roku.“ Změna čl. II bude provedena formou dodatku č. 2 k této
smlouvě s okamžitou platností a
2. změnu přílohy, která tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy

uzavřené mezi městem Holešov
a obchodní společností Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
IČ: 25309161, tak, že se z textu
vypustí původní technologie PK
20 horkovod ve výši 3.835.842 Kč
a zařadí se nová strojovna PK 20
rekonstruovaný horkovod ve výši
3.892.785 Kč s účinností od
1. 1. 2009. Ostatní náležitosti této
přílohy zůstanou nezměněny. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 298/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit vzdání se
předkupního práva manželům
Kamilu a Kateřině Zachovalovým na pozemek p.č. 191/13,
orná půda, o výměře 432
m2, k.ú. Všetuly. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 299/2008.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci o situaci
v městských domech.
Přijaté usnesení č. 300/2008.
Rada města Holešova schválila instalaci optického kabelu
společností AVONET, s.r.o., Luhačovice, Krátká 219, do stávající chráničky optického kabelu
k zajištění telekomunikačních
služeb pro Městské kulturní
středisko Holešov.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 301/2008.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení rady města ze dne 22. září
2008.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova po projednání žádosti
manželů Mamrillových, bytem
Holešov, schválit zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 705/7, zahrada,
o výměře cca 144 m2, k.ú. Všetuly, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: ZM 3. 11. 2008.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit odkoupení, v rámci
předkupního práva, pozemku p.č.
191/13, orná půda, o výměře 432
m2, k.ú. Všetuly, od manželů Kamila a Kateřiny Zachovalových,
bytem Holešov, za nabízenou
cenu 800.000 Kč.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 3. 11. 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Představujeme nového vedoucího odboru kanceláře starosty
Rozhovor nejen na téma zvláštní úkoly a krizové řízení
Novým vedoucím Odboru
kancelář starosty Městského úřadu v Holešově se stal Ing. Petr
Kvasnica, absolvent Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty
aplikované informatiky obor Bezpečnostní technologie, systémy
a management. V jeho kompetenci jsou zároveň tak zvané zvláštní
úkoly a krizové řízení na úrovni
města Holešova.
Pojem zvláštní úkoly zní
poněkud tajemně. Můžete
prosím čtenářům objasnit, co
v podmínkách města Holešova
tento na první pohled konspirační název vlastně znamená?
Jedná se o činnost, kterou
je potřeba zajistit a primárně nespadá do gesce (odpovědnosti)
žádného z odborů. Zářným příkladem byla návštěva ministryně pro
lidská práva Džamily Stehlíkové
či ministra vnitra Ivana Langera
v loňském roce. Jedná se zejména
o organizační zajištění průběhu
návštěvy a jednání s představiteli
města tak, aby vše mělo hladký
průběh a nevyskytla se trapná situace, kdy něco nebude připraveno. Zároveň bych pod tento pojem
zařadil metodické řízení - finanční
a materiální zabezpečení - činnosti
sborů dobrovolných hasičů. Město
Holešov jich má ve své působnosti
5 - Holešov, Dobrotice, Količín,
Tučapy a Žopy. Nově mám na starosti i činnost osadních výborů
a kulturních zařízení v osadách.
Termín krizové řízení odkazuje k něčemu výjimečnému,
vyhraněnému. Jaká činnost se
skrývá po tímto souslovím?
V době klidu se jedná zejména o preventivní činnost, vypracovávání plánů řešení krizových
situací, navrhování dodavatelů
nezbytných dodávek, vzdělávání, popřípadě provádění nácviku
řešení těchto situací. Při krizové
situaci je to pak operativní management řešení situace v kooperaci
se složkami IZS.
Z titulu své pozice zastáváte funkci tajemníka Bezpečnostní rady města Holešova
a krizového štábu. Co tento
post obnáší?
Dvěma slovy - administrativu a odpovědnost. Na příkaz
starosty města svolávám krizový
štáb, respektive bezpečnostní
radu. Zajišťuji průběh zasedání,
popřípadě jej vedu, pořizuji zápis,
informuji média, okolní starosty
a jejich krizové štáby atd. Vedu
veškerou dokumentaci spojenou
s krizovým řízením a havarijním
plánováním, aktualizuji ji, pořizuji
novou a samozřejmě pokud není
něco v pořádku, odpovědnost
padá na mou hlavu.

Jakou roli hrajete v Integrovaném záchranném systému v případě vzniku krizové
situace?
Ta role vyplývá z činnosti tajemníka krizového štábu.
Komu jste podřízen a komu
nadřízen, jaká rozhodnutí případně spočívají přímo na vás?

Kdy naposledy bylo třeba využít krizového řízení pro
zvládnutí nějaké konkrétní situace?
Za mé působnosti na úřadě
se krizové řízení prakticky použilo
jen jednou, a to v případě rozlití
říčky Rusavy do zahrad obyvatel Dobrotic. Počáteční informace
byly velice kusé, starosta města

na z mála krizových situací přírodního či antropogenního - následek
lidské činnosti - charakteru, které
městu hrozí, je povodeň. Ta město
zasáhla v roce 1997. Z té doby
je zpracován povodňový plán,
a město tak má unikátní informace o „chování“ Rusavy v mezních
situacích a na jejich základě by
povodni dokázalo velmi dobře čelit. Drtivou většinu mimořádných
událostí na profesionální úrovni
likvidují hasiči bez nutnosti svolávání členů krizového štábu.
Váš úsek plní kromě jiného
úkoly podle zákona o zajištění
obrany ČR. V čem tyto úkoly
spočívají?
Tato problematika podléhá
utajení ve stupni VYHRAZENÉ,
proto bych se k ní nerad konkrétněji
vyjadřoval. Obecně se jedná o vypracování dokumentace zařazené
do Plánu obrany ČR, která bude
sloužit v případě vyhlášení stavu
ohrožení státu či válečného stavu
k ochraně vytipovaných objektů.

Vedoucí odboru kanceláře starosty Petr Kvasnica.

V oblasti krizového řízení
jsem podřízen starostovi města
jako vedoucímu krizového štábu
a bezpečnostní rady. A v oblasti
státní správy a samosprávy jsem
podřízený tajemníkovi městského úřadu jako svému přímému
nadřízenému a starostovi města,
do jehož působnosti náš odbor
spadá. Mými „podřízenými“ jsou
členové pracovní skupiny krizového štábu, i když tento orgán
není o rozkazech a příkazech,
ale o hlavně o spolupráci a vzájemné domluvě a dohodě při řešení krizových situací. Na odboru
kancelář starosty pak pode mne
spadají úseky právníka města,
sekretariátu, přestupkového řízení a úsek přípravy projektů pro
čerpání dotací. Své rozhodující
pravomoci uplatňuji na úrovni
odboru, při řešení krize má role
spočívá v návrhu řešení dle zpracovaných plánů, nikoliv v konečném rozhodování.

proto svolal v omezeném složení
povodňovou komisi. Na místě samém se ukázalo, že informace,
které obyvatelé volali hasičům,
byly i značně zveličené. Nicméně
se zjišťovaly dostupné síly a prostředky pro případnou likvidaci
rozlití a hasičům a městské policii
bylo starostou nařízeno monitorování hladiny. Cvičně pak bylo
krizové řízení použito při simulované likvidaci ohniska nákazy
aviární influenzy - chřipky ptáků,
která se uskutečnila na farmě
v Lechoticích.
Jak je město Holešov připraveno na zvládnutí krizových
situací?
Na úvod trochu pojmosloví.
Mimořádná událost - vše, co se
vymyká normálu, krizová situace - mimořádná událost, při které
je vyhlášen jeden ze 4 krizových
stavů. Město Holešov má velice
dobrou geografickou polohu. Jed-

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

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.

Zastáváte i funkci bezpečnostního ředitele úřadu a ve vaší
kompetenci je rovněž provádění
bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupeň „VYHRAZENÉ“. Kterých osob se tyto
prověrky týkají a co je náplní
těchto prověrek?
Dle platné legislativy provádění prověrek nahradilo vydání
Oznámení o splnění podmínek
pro přístup k utajované informaci. Základním předpokladem pro
vydání Oznámení je prokázání
skutečnosti, že utajovanou informaci potřebuje znát pro výkon své
funkce, dále prokázání plnoletosti
a bezúhonnosti. Všechny doklady
předkládá fyzická osoba a doklad
nesmí být starší než 3 měsíce.
Jste velmi mladý člověk
a soudě podle náplně vaší
činnosti zastáváte exponované a odpovědné místo v rámci státní správy i samosprávy
na úrovni města Holešova. Jaké
myšlenky se vám honily hlavou, když jste se stal vedoucím
odboru?
Samozřejmě jsem měl velkou radost. Jednak z kariérního
postupu a jednak z toho, že budu
moci ještě více spolupracovat se
starostou města a podílet se na řešení problémů města. Je velice
poučné sledovat tohoto zkušeného manažera při práci. Vážím si
této možnosti a zároveň se velmi
těším na zkušenosti, které získám
a budu je moci ve své službě veřejnosti uplatnit.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Chovatelé na Holešovsku se připravují na stopáté výročí
Holešov (frs) - Pestrou ukázku živých zvířat připravili pořadatelé pro své kolegy i návštěvníky na výstavišti v holešovském
chovatelském areálu na Plačkově. V průběhu druhého říjnového
víkendu se tam uskutečnil další
ročník pravidelné výstavy králíků,
okrasných holubů a drůbeže, kterou uspořádali členové Základní
organizace Českého svazu chovatelů ZO ČSCH v Holešově.
„Bylo vystaveno 152 králíků,
171 holubů a 35 voliér okrasné

drůbeže. Vyhodnocené kolekce
zvířat obdržely 42 čestných cen,“
konstatoval předseda holešovských chovatelů Dušan Labuda.
Tři vítězné poháry za své králíky
získal Jan Janoch, s drůbeží uspěl
František Foukal a u holubů Miroslav Leflér.
„Návštěvnost byla dobrá, ale
může být lepší,“ podotkl předseda
Labuda. Jak zdůraznil, podobné
výstavy jsou zvláště důležité zejména pro děti. „Na některých dětech bylo vidět, že vůbec nevědí,

Součástí výstavy je také odborné posouzení vystavených exponátů. >

Zvířata byla jako tradičně vystavena uvnitř i na venkovní ploše.

Medový den v kině Svět
Každoroční prezentační a prodejní akci s názvem Medový den
uspořádali v sobotu 11. října členové Základní organizace Českého
svazu včelařů v Holešově. Včelaři
tradičně na podzim prezentují výsledky svého celoročního snažení
ve vestibulu kina Svět. Návštěvníci
tak měli možnost zakoupit si nejen
med, ale i medovinu, medové perníčky, propolisové tinktury a další
medové deriváty.

Někteří z chovatelů přivezli ukázat také nástroje, které jim
slouží při jejich práci. Nerezové nádobí na stáčení medu, včelařská
kombinéza, zajímavá byla například
digitální váha pod včelím úlem, která
aktuálně zobrazuje váhu medu.
Medového dne se zúčastnili také
holešovští žáci, kteří předvedli ukázky
tvorby ozdobných svíček a dalších
výrobků z včelích produktů.
(sov)

Někteří včelaři předváděli na Medovém dnu také pomůcky,
které používají při své práci.
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že existuje tolik krásných
králíků, holubů
a drůbeže. Proto také na květen příštího roku
připravujeme
ke Dni dětí ukázkovou výstavu.
Na naše akce
mají děti vstup
zdarma a záleží pouze na rodičích, aby svoje ratolesti zvedli
od počítačů a šli se s nimi podívat
na výstavu živých zvířat,“ vysvětlil
Dušan Labuda.

Na holešovskou výstavu se
přijeli podívat také
chovatelé z družební organizace
Nitra-Slažany.
Hosté ze Slovenska si prohlédli
také Holešov.
„Už se těšíme, že připravíme pro občany Holešova nové
expozice v příštím roce, kdy holešovská organizace chovatelů
oslaví stopáté výročí od svého založení,“ dodal Dušan Labuda.
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Stovky hostů si připomněly výročí holešovské školy
Stodvacáté výročí od založení
své školy mají úspěšně za sebou
pedagogové i žáci 1. Základní školy
v Holešově. „Akce se myslím velmi
vydařila. V průběhu oslav školu navštívily stovky bývalých i současných
pedagogů i žáků a pokud vím, tak
byli velmi spokojeni,“ konstatovala
ředitelka školy Jarmila Růžičková.
První část oslav se uskutečnila ve čtvrtek 16. října odpoledne
ve sportovní hale. Školní akademie
se zúčastnily stovky hostů, včetně představitelů města. V rámci
kulturního vystoupení se uvedli
žáci školy, nechyběl ani populární
soubor Banana Vox, který mimochodem v těchto dnech vydal své
další CD s country písničkami.
Po skončení akademie následovalo společenské setkání,
které se protáhlo dlouho do noci.
„Někteří bývalí kolegové, kteří tady
třeba nebyli dvacet let, byli tímto
setkáním velmi nadšeni, a vzpomínali do pozdních večerních hodin.
A už se také domluvili na dalším
společném setkání,“ přiblížila atmosféru setkání ředitelka školy.

Dny otevřených dveří

Akce k připomenutí výročí školy pokračovaly i v pátek 17. a v so-

Na kulturní program žáků školy se do sportovní haly přišlo podívat několik set hostů.
botu 18. října Dny otevřených dveří.
Pro zájemce o historii i současnost
tohoto vzdělávacího ústavu byly
na chodbách a v dalších prostorách vystaveny spousty historických fotografií a dalších dokumentů.
Řada návštěvníků našla mezi dětmi
na starých fotografiích sebe nebo
své příbuzné a známé. V pátek
dopoledne se mohli hosté podívat
i přímo do tříd na vyučování.

Zástupkyně ředitelky Jarmila Hanáčková
ukazuje papírový model školy budoucnosti,
vypracovaný žáky školy.

V atriu školy vystavovala své
kresby také bývalá pedagožka
školy Jaroslava Koudeláková,
která v současné době studuje
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
univerzitu třetího věku u akademického malíře Bořka Zemana.

Publikace k výročí

U příležitosti oslav výročí školy
byla rovněž vydána publikace ma-

pující vývoj tohoto ústavu od jeho
založení až po současnost. Brožurka je uvedena ohlédnutím současné ředitelky a dále je postavena
zejména na vzpomínkách bývalých
významných pedagogů školy. Je
doplněna bohatou fotodokumentací
a přehledem významných úspěchů
žáků i některými slohovými pracemi současných studentů.
(sov)

Jaroslava Koudeláková. Narozena 1928 v Holešově
Vzdělání: 1. - 5. ročník na 2. ZŠ Holešov, 8leté Gymnázium Holešov, maturita v r. 1948
(Gymnázium Holešov), Pedagogická škola v Kroměříži, ukončena v r. 1951.
Pracovní působiště: „Kneislovka“, Kostelec u Holešova (16 let, TV na 1. stupni),
Chomýž (8 let ředitelka), Martinice (4 roky), 1. ZŠ Holešov (do roku 1985).
Nyní: 3. cyklus univerzity třetího věku u akademického sochaře dr. Bořka Zemana.

V průběhu Dne otevřených dveří mohli návštěvníci nahlédnout
i do vyučování.

Historické dokumenty a další zajímavosti si přišli prohlédnout
děti i dospělí.
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Projektový den ve 2. Základní
škole Holešov
V pátek 26. 9. 2008 proběhl
v naší škole tzv. projektový den.
O co šlo? Učitelé si vymysleli pro
svou třídu dopolední program
na určité téma. Třídy II. A a V. A
se sešly společně. Zdá se vám
věk dětí nesourodý? Byl to náš záměr, protože jsme vybraly zajímavý
obor z lidové tvorby - pletení košíků
z pedigu. Děti byly seznámeny
s tradicí pletení z proutí a samy
si mohly vyzkoušet tuto techniku
vlastníma rukama. K výrobě košíčků používaly pedig, což jsou
vzdušné kořeny tropické rostliny.
S proutím se pracuje obtížněji,
neboť není tak pružné. Každý žák
si vyrobil vlastní košík podle své
fantazie barev i tvarů. Práce děti
velmi zaujala a vzájemně si mohly
pomáhat. Vždy se někomu daří práce lépe a někomu hůř, ale ti šikovnější
nenechali ostatní na holičkách. Všichni měli z vykonané práce dobrý
pocit a to je nejdůležitější.
Náš dík si zaslouží nejen děti za svůj zájem a píli, ale i členky občanského sdružení Klub umění a řemesel, které se scházejí v Holešově
za velké podpory paní Bartoškové. Právě ony nám ukázaly, jak se košíky
pletou a po celou dobu vedly naše nezkušené ruce. Už teď se těšíme
na další spolupráci.
Jitka Dvořáková, Helena Jandová
třídní učitelky

www.remax-czech.cz

800 000 Kč

Tel.: 603 323 111

1 300 000 Kč Tel.: 603 323 111

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

Holešov, Zlínský kraj, Prodej cihlového bytu 2+1 o výměře 66 m 2
v 1. patře činžovního domu. Topení
a ohřev teplé vody plynem. Byt lze
přebudovat na 3+kk.

1 170 000 Kč Tel.: 608 759 000

cena 910 Kč/m2 Tel.: 608 759 000

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

Chvalčov, Zlínský kraj. Prodej stav. pozemku v rek. oblasti Chvalčov. Pozemek
je o výměře 2.718 m2. Pozemek je možno rozparcelovat na dvě stav. parcely.

1 550 000 Kč Tel.: 608 759 000

1 433 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

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

1 850 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 490 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

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

1 585 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 700 000 Kč Tel.: 604 383 641

Přílepy, Zlínský kraj, prodej nem., která v min.
sloužila k podnikání, obor - restaurace a prodejna. Tyto prostory se nachází v přízemí a lze
je dispozičně upravit na rod. bydlení.

Žeranovice, Zlínský kraj, prodej 4+kk.
Jedná se o novostavbu, která je ve
fázi dokončení. K domu náleží velká
zahrada.

ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY
– POŽÁRNÍ TECHNIKA

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

Kontakt: mob.: 775 684 433
E-mail: kasik@besys.cz,
servis@besys.cz
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RE/MAX Activ Reality
Palackého 1400, 769 01 Holešov
tel. 573 334 665

www.re-max.cz
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Usnesení o opakované dražbě
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského
úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 4. 6. 2004, č.j.
12ENc3401/2004-6, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných
a vykonatelných rozhodnutí: platební výměr ze dne 20. 5. 2003, č.j.
OŽP/494/2003/ŠD vydal Městský úřad Hulín, odbor životního prostředí,
k uspokojení pohledávky oprávněného: Město Hulín, nám. Míru 162,768 24
Hulín, IČO 00287229, proti povinnému: P. H. Količín č.p. 101, 769 01 Holešov-Količín, v částce 510,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce,
jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
Dražební vyhlášku
I. Dražební jednání se koná dne 2. 12. 2008 v 8.30 hodin v budově
Exekutorského úřadu Přerov, soudního exekutora JUDr. Tomáše
Vrány, Komenského 38, Přerov.
II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich
příslušenství:
LV 712 KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov, okres: Vyškov,
obec: Račice-Pístovice, kód k.ú.: 737372 Račice Podíl: 1/1.
III. Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 250.000,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny
nemovitosti a jejího příslušenství, tedy na částku 125.000,- Kč.
V. Výše jistoty se stanovuje na částku 30.000,- Kč. Zájemci o koupi
dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti
v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány
nebo na účet 175236496/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc,
variabilní symbol 1100093504, jako specifický symbol použije zájemce
rodné číslo nebo IČO.
V Přerově 16. 10. 2008
(redakčně kráceno)

Oznámení o přerušení dodávky proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukci, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie, a to dne 6. listopadu od 8 do 16 hodin v části obce Žopy. Omezeni
budou odběratelé v rodinných domech č. 78, 79, 81, 82, 83, 87, 92, 93, 94,
77, 85, 86, 68, 75, 119, 112, 57 a 51.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Usnesení o nařízení dražebního
jednání - dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení, které vydal: Okresní soud ve Zlíně č. j. 16 Nc 1057/2007-24,
kterým byla nařízena exekuce exekučního titulu: platební rozkaz: č.j.
17 cm 304/2004-9, který vydal Krajský soud v Brně dne 14. 1. 2005 a který
se stal pravomocným a vykonatelným dne 28. 6. 2005, k uspokojení
pohledávky oprávněného: LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o., Zahnašovice 43, 769 01 Zahnašovice, IČO: 26270978, zast. JUDr. Jaroslava
Navrátilová, advokátka, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž, v částce ve výši
376 700,- Kč a dále příslušenství … proti povinnému: Ladislav Kovařík,
podnikatel, Vodní 4206, 760 01 Zlín, IČO: 18811906.
rozhodl takto:
I. Čas a místo dražebního jednání: středa dne 26. 11. 2008 ve 13.00
v Exekutorském úřadě Mgr. Davida Chaloupky, soudní exekutor,
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž.
II. Označení nemovitosti a jejího příslušenství: ... vše v k. ú. Holešov,
obec Holešov, okrese Kroměříž, zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, KP v Holešově na listu vlastnictví č. 1858 pro k. ú. Holešov.
Předmětem dražby je areál firmy Dřevo Kovařík, který se nachází
ve středové části obce Holešov, se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky. Hlavní stavební objekty tvoří s příslušenstvím
a pozemky jednotný funkční celek, zajišťující plnohodnotné využívání staveb.
III. Výsledná cena se určuje ve výši 14,900.000,- Kč (slovy:čtrnáctmilionůdevětsettisíckorun - českých).
IV. Výše nejnižšího podání: 9,933.334,- Kč (slovy: devětmilionůdevětsettřicetřitisíctřistatřicetčtyři- korunčeských).
V. Výše jistoty a způsob jejího zaplacení: Exekutor stanoví jistotu
ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Jistotu lze
zaplatit pouze bezhotovostně na účet exekutora č. 1813529379/0800,
vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol 550/07:, specifický
symbol: identifikační nebo rodné číslo dražitele.
V Kroměříži dne 8. 10. 2008
redakčně kráceno

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

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

573 509 213
602 155 976

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

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

573 506 454
602 155 980
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Vím, že je to běh na dlouhou trať, říká Drahomíra Konvalinková
Usměvavá, příjemná, na první pohled sympatická. Tak lze ve stručnosti charakterizovat
Mgr. Drahomíru Konvalinkovou, ředitelku 1. Základní školy v Holešově. Na svém postu není
dlouho, léta se však věnuje pedagogické činnosti.
Tak jako tak je vidět, jak celá škola pod jejím vedením doslova zkrásněla - od inovace učeben přes
zachování kouzla nádherné budovy až po výtvarné práce žáků, které visí na chodbách.

na dlouhou trať“... Já jsem však
optimista a doufám, že se vše podaří. Při této příležitosti bych chtěla
poděkovat všem pedagogickým
pracovníkům, správním zaměstnancům, zřizovateli - městu Holešov, Sdružení rodičů a všem, kteří
mají naši školu rádi...

Zajímal by mě váš názor
na dnešní děti a mladou generaci. Je opravdu tak hrozná, jak se kolikrát říká a píše?
A pokud ano, tak čím to podle
vás je?
Myslím si, že děti se rodí
vždy stejné - malé, krásné, s nadšením a elánem. Tento trend
doby však přináší negativní vlivy
Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka 2. ZŠ Holešov.
především na ně! Uspěchanost,
nedostatek času, upřednostňo- na krásných místech u moře a na horách - tedy
vání honby na penězi před úctou, pokud vyjde čas, a hlavně ve společnosti milované
láskou, citem a především zodpo- bytosti - vnučky Natálky.
vědností. Pokusme se na chvíli
zastavit, přemýšlet, jestli to neKde a s kým dobíjíte baterky?
jsou právě děti, které mají obrovS tím souvisí i předchozí odpověď. Baterky
ské možnosti, spoustu volného dobíjím v kruhu rodiny, nejbližších a v pěkném
času a nedokážeme je zaměřit prostředí.
tím správným směrem. Pokud
mají něco dokázat a budovat svůj
S kým zajímavým jste se v poslední
život, musí zvládat základní lidské době setkala - případně co vám udělalo
hodnoty. Škola stanovuje pravidla, v posledním čase radost?
příklady, předkládá povinnosti, ale
Setkávám se s mnoha zajímavými lidmi,
bohužel žít vlastní život, se kterým navštěvuji spoustu akcí a vždy jsem se s nimi
budou spokojeni, to je především cítila dobře. Nerada bych někoho upřednostna rodinném působení.
ňovala. Každé hezké setkání je pro člověka
přínosem. Velkou radost mi dělají i maličkosti
Jaká jste byla vy jako malá a přitom věci tolik důležité - že je člověk zdráv,
holka? A čím jste chtěla v té svítí sluníčko, rodině se daří a najednou je ta
Hlavní vchod do 2. Základní školy v Holešově.
době být? Učitelkou?
radost součástí štěstí.
Od dětství jsem neustále
Robert Rohál
a výchovná poradkyně současně. Mám někdy sportovala. Vše, kde
pocit, že pedagogem jsem se narodila a věnuji jsem mohla uplatnit
se dětem po celý svůj život. Jako učitelka jsem pohyb, jsem měla
působila již od roku 1970. V předchozích letech ráda. Nejvíce tenis
až do roku 1990 jsem učila v Chomutově. Ne- a atletiku. Rodiče
považuji nástup do funkce ředitelky za velký mě však směrovali
zlom, poněvadž mi bylo umožněno pokračovat všestranně, mám
v pedagogické práci v prostředí krásné školy, ráda kulturu, příjemkterá dýchá historií, měla vždy dobré jméno nou knihu, přírodu
a hlavně poznávání
a kterou dobře znám.
stále něčeho nového.
Ta práce vás určitě baví, jinak byste ji Řekla bych, že vždycasi nedělala. Zůstaňme ještě chvíli u „vaší“ ky jsem měla a mám
školy - čím vším by měla být, jak by měla ráda život. Hlavně
moje rodiště a krásné
pod vaším vedením vypadat?
Moje práce mě určitě baví, dá se říci, že město Holešov. Přimě naplňuje. Je to vlastně služba naší mladé znám se, že učitelství
generaci a přináší mi radost. Není snad jiného vyplynulo z mého pozaměstnání, kde můžeme posoudit přímo kvalitu stoje k životu a jsem
našeho působení. Čím by měla škola být? Samo- tomu ráda.
zřejmě především školou, která splňuje veškeré
Co děláte ve vapředpoklady toho nejlepšího vzdělání a výchovy.
Především však školou s těmi nejlepšími podmín- šem volném čase
kami, kde se každý cítí dobře a bude se zde rád a jak obvykle trávíte
vždycky vracet. Moc bych si přála, aby nadále prázdniny?
V poslední době
škola co nejvíce vstupovala do veřejného dění
aktivně, aby byla pozitivně vnímána, a to nejen mám málo času, ale
v povědomí rodičovské veřejnosti, ale i ostatních vyplňuji ho aktivně.
občanů města. K největším úspěchům pedagogic- Jsem ráda v pohybu.
ké praxe patří vždy výsledky našich žáků. Jedná Realizuji se v domě
se o týmovou práci, která ovlivňuje veškerý chod a přilehlé zahradě,
školy. Přáním naší školy do budoucna je získat stále něco vymýšlím,
finanční prostředky na dokončení rekonstrukce inovuji. V poslední
z roku 2004, a to zejména výstavbu již dříve době po koupi vlastníplánované tělocvičny nebo multifunkčního hřiště. ho koně trávím každou
Nedostatečné prostory pro sportování nás velmi volnou chvilku u koní.
trápí. Vždy jsem byla sportovec a vím, že je to „běh Prázdniny trávím
Není to tak dlouho, co jste nastoupila
do funkce ředitelky 2. Základní školy v Holešově. Kde jste působila předtím a byl to velký
zlom ve vašem profesním životě?
Do funkce ředitelky jsem nastoupila k 1.
4. 2007, tedy do rozjetého vlaku posledního
čtvrtletí školního roku 2006 - 2007. V této škole
působím od roku 1990, nejdříve jako učitelka
zeměpisu a tělesné výchovy, později ve funkci
výchovné poradkyně a nyní jako ředitelka školy
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Rekonstrukce napoleonských válek přitáhla zájem veřejnosti
Holešov (rr) - Rekonstrukci největšího setkání vojsk z období napoleonských válek nabídl
uplynulý víkend, který přilákal do ulic. Amerického a zámeckého parku širokou veřejnost. Ostře
sledovaná byla především rekonstrukce bitvy,

která se odehrála v sobotu 25. října na louce
v zámeckém parku, ale se zájmem se setkaly
i doprovodné akce, jako například přednáška
o napoleonských válkách nebo projížďka na koních, focení s vojáky a střelba z křesadlových

Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík a holešovský starosta během
slavnostního zahájení v sobotu dopoledne.

zbraní. Výpravnou show, která proběhla v režii
Městského kulturního střediska Holešov, předvedli členové České asociace přátel vojenské
historie.
Foto: Pavel Vystrčil a Robert Rohál

Na náměstí Dr. E. Beneše to vypadalo, jako kdyby se tu natáčel
historický velkofilm.

Po zahájení rekonstrukce došlo k vysvěcení
památníku, kterého se ujal děkan
František Cinciala.

Dobové kostýmy a zbraně obdivoval každý, stejně tak „zápal“
chrabrých vojsk.

V zámeckém parku nechybělo ani mládí v sedle.

Sobotní rekonstrukce stěžejní bitvy přilákala do
zámeckého parku několik stovek přihlížejících.
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Vánoční trhy v Holešově budou letos jiné

KNIŽNÍ TIP
FRANTIŠEK SOVADINA:
OSMAŠEDESÁTÝ
Doposud málo známá fakta o činnosti holešovského 7. výsadkového pluku zvláštního určení v krizových dnech
srpna roku 1968 přináší dotisk padesátistránkové brožury autora Františka Sovadiny Osmašedesátý, kterou u příležitosti 40. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy vydalo město
Holešov ve spolupráci s holešovskou
organizací vojenských výsadkových veteránů.
V publikaci Osmašedesátý jsou
s pomocí dostupných archivních materiálů i vyprávění svědků zachyceny
události, které se v srpnových dnech
roku 1968 u holešovského pluku i ve
městě samotném v souvislosti s okupací
staly. Závěr publikace Osmašedesátý je
věnován historii 7. výsadkového pluku
zvláštního určení, který byl předchůdcem
prostějovské 601. skupiny speciálních sil
generála Moravce, jejíž vojáci dnes bojují
například v Afghánistánu.
Publikace
je doplněna
fotodokumentací okupačních
vojsk v Holešově a také
fotografiemi ze
života výsadkového pluku.
(red)

Tradiční vánoční trhy v Holešově, které se receptury, grog, svařené víno apod. U ohňových
letos uskuteční, nebo lépe budou zahájeny v so- košů kolem stánků se budou moci návštěvníci
botu 6. prosince, by se měly v mnoha směrech ohřát zvenku.
lišit od těch dřívějších. Organizátor této letošní
Dříve převažující trhovci s levným průmysakce - Městské kulturní středisko Holešov - se lovým zbožím a další stánky s občerstvením
snažil vyjít vstříc nejčastější oprávněné kritice, potom budou nabízet své zboží kolem farního
která si brala na mušku převažující „trhovecký“ kostela až k začátku Palackého třídy a na nácharakter, kdy náměstí Dr. E. Beneše doslova městí Svaté Anny.
zaplavují stánky s nekvalitním průmyslovým
Letos ale vánoční trhy neskončí s první
zbožím a vytlačují ostatní akce a aktivity do méně sobotní tmou 6. prosince - alespoň deset nápřístupných míst.
sledujících dní budou otevřeny pevné dřevěné
Pod záštitou místostarosty města Mgr. R. stánky Klubu umění a řemesel, každý den hlavně
Seiferta bylo k organizaci letošních vánočních trhů v odpoledních hodinách, s řemeslnými výrobky
přibráno občanské sdružení Klub umění a řemesel, a vánočním občerstvením. U těchto stánků pod
jehož aktivita, spočívající v obnově, výuce a pro- vánočním stromem se navíc budou konat různá
pagaci jak starých, tak i nově vzniklých lidových vystoupení - hned v neděli 7. prosince zde zařemesel, se v posledních měsících setkává s mi- zpívá vánoční písně a koledy dětský pěvecký
mořádným ohlasem a kladným přijetím především a taneční soubor Banana Vox z 1. ZŠ, v sobotu
občanek našeho města a jeho širokého okolí.
13. prosince zde provedou krátký koncert pražští
Na letošních vánočních trzích tedy bude hornisté z Trubačské školy Josefa Selementa,
centrální část náměstí vyhrazena pro ukázky které si pamatujeme ze závěru letošních 7 dnů
řemesel a prodej rukodělných řemeslných výrob- města Holešova, připravují se i další vystoupení.
Letošní vánoční trhy v Holešově by se tedy
ků. Kolem kašny budou své výtvory předvádět
a prodávat např. kováři, sochař, řezbáři, košíkáři, kromě standardní nabídky zboží měly přiblížit
tkadleny, budou zde i stánky s tradičním vánoč- i tradičnímu pojetí moravských Vánoc, mělo by
ním občerstvením - trdelníky, frgály, staročeské na nich být mnohem víc zvyků, řemesel a vánočplacky, domácí sýry, zabijačka...
ní atmosféry vůbec.
Na takto obkrouženém prostranství pod
Karel Bartošek
tradičním vánočním stromem
se budou od rána do večera
KONCERT V KOSTELE
konat různá představení a vystoupení holešovských divadelKoncert, který proběhne v sobotu 8. listopadu od
ních, hudebních a loutkářských
17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holesouborů. Klub umění a řemesel
šově, pořádá římskokatolická farnost ke 300. výročí
bude vystavovat a prodávat
založení kostela. Hraje MUSICA ORGANUM ve složení
řemeslné produkty svých členů
Kateřina Hájková - soprán, Petr Jurášek - trubka, Jiří
v pevných dřevěných stáncích
Šon - varhany. Na programu budou skladby vrcholného
u vánočního stromu a k nim
baroka (G. F. Händel, J . S. Bach, A. Vivaldi, A. Scarlatti,
přidá i teplé vánoční nápoje
P. J. Vejvanovský, G. P. Telemann a D. Buxtehude).
jako valašský punč dle vlastní

Temný rytíř: Batman, nebo Joker?
Kdyby totiž slovo rytíř neevokovalo tak
ušlechtilý význam, skoro by se po zhlédnutí filmu vnucovala představa, že názvem se nemyslí
hrdina v ušatém okřídleném převleku, nýbrž jeho
úhlavní protivník. Heath Ledger si totiž ukradl
celý film pro sebe. A zadělal si na slávu až za
hrob. V jeho případě bohužel doslova. Tragicky
totiž zemřel ještě před dokončením filmu. Což
samozřejmě s sebou nese punc jakési senzačnosti a bulvár má o čem psát. Jenže Ledger je
v tom filmu prostě fenomenální a je nesmírně
smutné, že nad slávou spojenou s Batmanem
se už provždy bude vznášet stín jeho předčasné smrti. A případně i nad filmovým Oscarem.
Ledger, který i za svůj krátký život (zemřel ve
věku 29 let) stihl dokázal, že je nejen dalším
filmovým hezounkem (Příběh rytíře, Casanova),
ale též od boha nadaným charakterním hercem (Candy, Ples příšer, Legendy z Dogtownu
a hlavně Zkrocená hora), měl přitom v případě
netopýří ságy po čertech těžkého protivníka.
Konkurentem v roli Jokera mu byl - zdálo se že
nedostižný - Jack Nicholson. Ten si také stěžoval, že role mu nebyla opětovně nabídnuta.
Ale zatímco Nicholsonův Joker ze všeho nejvíc
připomíná cirkusového klauna, Ledgerův Joker
vypadá i se chová jako opravdový, a tudíž nevyzpytatelný psychopat. Jeho výstupy nevzbuzují
smích jako u rozšklebeného Nicholsona, ale
mrazení v zádech. Je to mimo jiné zásluha
Ledgerova pojetí zloducha, že tu comiks byl
povýšen na umění, hranice dobra a zla se stírají,
o osud hlavních hrdinů se musíme bát a tušíme,
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že tento souboj může dopadnout jakkoliv...
Pro tvůrce je ovšem kromě pochvalných recenzí
důležitá i obchodní stránka věci a v případě
Temného rytíře došlo k ojedinělé a vzácné
shodě. Komerčně si film vede skvěle. Už po
prvním víkendu se s tržbou 158 miliónů dolarů (což je rekord za „otvírací“ víkend, kterým
překonal Spidermana 3) vyhoupl na 1. příčku
žebříčku letošního roku a ve vítězném tažení
setrvale pokračuje. S celkovým výdělkem přes
3/4 miliardy dolarů mu už nikdo nevezme zasloužené prvenství za rok 2008. Na první pozici
nejvýdělečnějšího filmu všech dob však asi
nedosáhne. Částečně za to může i skutečnost,

KINORECENZE
že Batmanovi se nedaří v jinak potenciálně velkém filmovém odbytišti Japonsku. Takže filmové
historii bude nadále kralovat s tržbami 900 miliónů dolarů dobře ukotvený „nepotopitelný“ Titanic.
I když film, jak už jsem zmínila, z velké části
prodává právě reklama kolem Ledgerova skonu
a jeho samotný famózní herecký výkon, bylo
by krajně nespravedlivé vůbec nezmínit další
herecké obsazení. Ze současných slavných
hvězd jsou to ti nejzajímavější. Christin Bale
v hlavní roli Batmana důstojně navazuje na
nezapomenutelného Michaela Keatona ze série
režírované Timem Burtonem a dokáže být stejně neobyčejně obyčejný. Kdo měl tu možnost
vidět ho v Mechanikovi či Temném úsvitu, určitě

pochopí, že ho režisér Christopher Nolan neobsadil z pouhého „kamarádšoftu“ podpořeného
už účinkováním v jeho předchozím Dokonalém
triku (mimochodem dokonalém filmu, který
zcela nezaslouženě prošuměl českými kiny).
Aaron Eckhart jako státní návladní Harvey
Dent dokazuje, že opravdu není se svou vizáží
správného opáleného amerického kovboje jen
chodící reklamou na Marlboro (shodou okolností
nejvíc zatím zazářil právě v satiře na tabákový
průmysl Děkujeme, že kouříte). Gary Oldman
se tak přirozeně pohybuje v roli spravedlivého
a nezkorumpovatelného poldy Gordona, že se
ani nechce věřit, že se jeho kariéra hemží postavami brutálních gangsterů, zfetovaných vrahů
a asociálních loserů. Oproti jedničce rozehrává
svůj part na mnohem větším prostoru a patří mu
i jedno z největších překvapení filmu. Ne tak
oslnivě krásná, ale rozhodně osobitá a temperamentní Maggie Gyllanhaal v roli hrdinovy
lásky Rachel vystřídala nanicovatou Katie Holmes (promiň, Tome). A jinak než v superlativech
se nedá psát rovněž o dvou žijících legendách
světové kinematografie - Michaelu Cainovi jako
komorníkovi Alfrédovi a Morganu Freemanovi v roli společníka a vynálezce Lucia Foxe.
A přesto nad nimi všemi jako mrakodrap ční
Heath Ledger.
Ano, Heath Ledger si pro sebe ukradl celý
film. Přejme mu to, je to bohužel to poslední, co
si tady mohl vzít.
Marie Rysová
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Program kina Svět
Čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. v 17 h: CESTA 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.

Sobota 1. 11. a neděle 2. 11. v 19 hod.:
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA - USA, akční,
dobrodružný s titulky. O tři Oscary bohatší
(za fantastický Faunův labyrint) režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil k tomu
nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů.
Pekelnou výhní doruda rozpálený Hellboy (Ron
Perlman) zbožňující dobré doutníky a ohnivou
krásku Liz, bude znovu drtit záporáky a k tomu
trousit jednu drsnou hlášku za druhou.
Sobota 8. 11. v 17 hod., neděle 9. 11. a pondělí 10. 11. v 19 h: MÁJ - ČR, filmová báseň.
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné
básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu. Filmový Máj je příběhem Kata
(Jan Tříska), který se vrací po sedmi letech
do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám
postupně odhaluje strhující příběh o milostném
trojúhelníku dvou mužù a jedné dívky.

Hlavní protagonisté nového českého
snímku Máj.

Pátek 14. a sobota 15. 11. v 17 hod.: VALL - I
- USA, animovaný, rodinný film v české verzi.
VALL - I (Víceúčelově Automatický Likvidační
Lisovač - Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby
ji vyčistil. Balí veškerý odpad do úhledných
kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jistou
drobnou poruchou - vyvinula se u něj osobnost.
Je příšerně zvědavý, do všeho strká nos, ale
je také trochu osamělý. VALL - I byl jedním ze
stovek podobných robotů, kteří měli planetu
zbavit znečištění, zatímco se lidstvo vydalo
na vyhlídkovou plavbu vesmírem.

Program MKS a Drive Clubu
Od středy 29. 10. 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.

Pátek 28. 11. a sobota 29. 11. v 19.30 h:
TRAVESTI KABARET SCREAMERS - staří
známí Screamers opět v Holešově! Kinosál
Neděle 14. 12. v 17 h: HOLEŠOVSKÝ BIG
BAND řízený JOSEFEM HÁJKEM. Koncert
plný swingových evergreenů a jazzové muziky.
Kinosál

Neděle 2. 11. v 15 h: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Divadelní pohádku, která je určena
pro děti a jejich rodiče, nastudovalo Divadlo
DUHA Polná. Kinosál
Středa 5. 11. v 19.30 h: BEZ PŘEDSUDKŮ
- Rozverná divadelní komedie pro odvážné
diváky a ještě odvážnější herce (z produkce
pražského Divadla Kalich), ve které se představí populární herci Jana Paulová a Pavel
Zedníček. Kinosál
Sobota 8. 11. ve 20 h: FRU-FRU. Neokoukaná hudba putující napříč žánry. Společně
s výjimečnými texty nabízí prožitek výjimečného setkání. Drive Club
Sobota 15. 11. v 19.30 h: TANEČNÍ VEČER
S DÍVČÍ BEATLESS. Dívčí skupina hrající slavné songy nestárnoucích „brouků“. Drive Club
Úterý 25. 11. v 19.30 h: HANA A PETR
ULRYCHOVI. Koncert oblíbené sourozenecké
dvojice, kterou doprovodí skupina JAVORY.
Kinosál

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

DVD TIP
MARIE ROTTROVÁ: TISÍC TVÁŘÍ LÁSKY
Premiérové DVD Marie Rottrové je bilancí znamenitých písniček mimořádné interpretky s desítkami
let neslábnoucí popularitou! K atraktivní sestavě
klipů připojený dokument režiséra Jana Mudry
navíc uvádí věci do souvislostí s životními osudy
paní Marie - a jeho televizní uvedení patřilo k těm
vůbec nejsledovanějším programům.
Obrazem i muzikou černobílé soulové začátky
v úžasné ostravské muzikantské partě kolem pánů
Kovalčíka nebo Figara, ať už se jmenovala kýženě Flamingo či spíše nuceně Plameňáci. Poté
písničky původní či převzaté, ale interpretací vždy
originální. Velký důraz na texty a textaře: Jiřina
Fikejzová, Jaroslav Wykrent, Zdeněk Borovec nebo
Jaromír Nohavica pomohli vytvořit silně ženskou
a zcela nepředstíranou image zpěvačky s občas
jemně nachraptělým sexy hlasem, důvěryhodnou
přátelskostí kamarádky i něžným projevem trvale
zamilované partnerky.
Moravské lidové, polské hitové, angloamerické rytmické i lehce countryové, české nostalgické i silně melodické, všechny vlivy pak sjednocené Marií Rottrovou,
proslulou náročností výběru repertoáru a účinností
podání. Obrázky ji navíc i celkem 28x ukážou, že přirozenou, suverénní a vždy atraktivní je i před kamerou:
jaké další doporučení toto DVD potřebuje?

CD TIPY
YVETTA SIMONOVÁ: DÁREK NA PAMÁTKU
Dámám se prý životní výročí připomínat nemají, ale
u paní Yvetty je to v jejím energickém pracovním
zápřahu tak překvapující číslo, že ho opravdu těžko
opominout: 80 let! Nová kompilace jejích nejkrásnějších písniček je dokladem pěvecké suverenity,
výrazové elegance i štěstí na výborné spolupracovníky. Už od konce padesátých let pozitivně ovlivňuje
podobu naší populární hudby, zdánlivě mimo trendy,
ale spíše nad nimi: kolik stylových vln už se mezitím
přehnalo, ale její melodické songy jsou pro mnohé
stále tím nejsprávnějším majákem. Výčet názvů je
výčtem úspěchů: Já jsem zamilovaná, Malá černá
kočička, Vaya con dios, Lavička v jasmínu, Když
v baru houstne dým, Zhasněte lampiony, Moje srdce
housle jsou, Jako Penelopé, Čas borůvkových
koláčů, Volám na shledanou, Vyznání v růžích…
Pět desítek písniček, pět desítek krásných dárků
na památku od zpěvačky sympatické snad opravdu
každému. Pokud nejsou přímo fanoušky, pak ji
přinejmenším respektují - krásný osud, který v často
nelítostném popu opravdu není dopřán všem.
MIROSLAV HORNÍČEK: HOVORY H
Miroslav Horníček byl člověkem, u něhož se obvykle k podstatnému jménu osobnost přidává přívlastek renesanční. Byl skvělým hercem, ač herectví
nestudoval, napsal řadu knížek i divadelních her,
aniž se považoval za spisovatele či dramatika,
šest let byl hereckým partnerem Jana Wericha,
který tehdy představoval vrchol našeho hereckého
Olympu, na světové výstavě v Montrealu uváděl
anglicky slavný Kinoautomat, ač tento jazyk neovládal, a tak bychom mohli pokračovat. Jeho
pohotovost, schopnost improvizace, moudrost
a nekonečná invence jsou nejlépe patrné z jeho
Hovorů H natáčených koncem 60. let minulého
století pro televizi. Sestřih toho nejlepšího z nich
vám na třech CD nabízí tento titul, kterým připomínáme i nedožité Horníčkovy devadesátiny
(narozen 10. listopadu 1918 v Plzni).
1. CD - Pozvánka k Hovorům H a první dotazy
diváků, O Janu Werichovi, O popularitě s Vladimírem Svitáčkem, Jízda na koni, O Jiřím Sovákovi,
Historka o uškrcení šohaje, Lekce z dadštiny,
Reakce diváků na lekci z dadštiny, Zmeškané
představení a něco navíc
2. CD - Divadelní historky, Jak jsem hrál v operetě,
O zpívání, Jak jsem nezpíval v Prodané nevěstě, Jak jsem cestoval, O penězích na cestách
a o jízdním řádu, O dobrodružství, O víně a jídle
v zahraničí, O dopravních prostředcích, Jak dohonit
„bycha“ a Námluvy Pelopovy
3. CD - Miroslav Horníček s Milanem Lasicou a Júliem
Satinským objevují Slovensko, S Janem Werichem
o televizi a lecčems jiném, Odpovědi na dotazy diváků, Kdo dá přednost knížce před srnčím na smetaně?,
Hovory s Jiřím Sovákem, O divadle v Českém Krumlově a hlavně o Fojtovi. Účinkují Miroslav Horníček,
Jan Werich, Jiří Sovák, Milan Lasica a Július Satinský,
Josef Škvorecký, Vladimír Svitáček a diváci. RR
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Ještě jednou k nedávnému všetulskému výročí
Zatímco minule jsme v Holešovsku
přinesli několik obrazových stran
z velkolepě pojatých oslav 650 let
trvání Všetul a 120. výročí tamní
školy, dnes přinášíme jak seznam
oceněných všetulských osobností,
tak společnou fotografii oceněných
osobností a rodáků.

Seznam oceněných
osobností
Čestné občanství a plaketa
města Holešova:
František Nop
Velká pečeť:
Jožka Vaverka
Oldřich Konečný
František Stojan
Josef Stojan
Pamětní list v deskách:
Rudolf Hyánek
František Ejem
Anna Hrubá
Valburga Šuláková
Eva Miláčková-Vildmanová
Miroslav Tomšů
Oldřich Vyhlídal
Pamětní list starosty:
Oblast sportu
Ladislav Stolař
Miloš Stolař
Zdeněk Nelešovský
Jaroslav Heryán

Oldřich Hrudík
Libor Hrudík
Karel Daněk
Stanislav Jaša
Vítězslav Michálek
Vladimír Daníček
Zdeněk Kolář
Ludvík Ševčík
František Krejcar
Miroslav Münster str.
Další oblasti:
Jarmila Vaclachová
Roman Hyánek
Josef Matonoha
Eva Soušková
Manželé Rudíkovi
Božena Štěpánková
Věra Hradilová
Manželé Sokolovi
Jaroslav Michal
Anežka Kusalová
Marie Hrabalová
Manželé Brázdilovi
Jarmila Ondrušková
Věra Konečná
Olga Prusenovská
Marie Mišurcová
Jana Chodníková
Eva Pešková
Jiřina Šašková
Miroslav Koumar
Miroslav Olšina
Magdalena Edlerová
Štěpánka Vránová
Ilona Kupková
Miroslav Pala
Alois Slaměník

Pod záštitou starosty města Zdeňka Janalíka 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 veřejnosti. Přijelo hodně ro-

Ocenění předávali v rámci nedávných oslav v tělocvičně TYMY
představitelé našeho města.

Organizátoři oslav děkují za finanční
a materiální pomoc
Město Holešov - KÚ Zlín - Václav Bryol - Restaurace Barborka - Antonín
Koláček - Voweco - Jiří Kryštof - Espresso - Pan Pražák - Pan Rektořík
- Karel Loučka - Petr Šenkyřík - MKS Holešov - Tepelné hospodářství
- Technické služby - Hotelová škola Kroměříž - Květinářství Kamélie
- paní Branková - Květinářství Palackého - 3. ZŠ - MŠ Sluníčko ZUŠ - 2Dr.- reklamní agentura - tiskárna TYPOservis - Vodo - topo
Konečný - Zámečnictví Zavadil - Elektrocentrum Karhan - Zámkové
dlažby - pan Sklenář.

dáků, kteří si už v pátek mohli prohlédnout výstavu
Všetuly včera a dnes, ale ještě předtím byli svědky
pietního aktu u pamětní desky Františka Nopa, někdejšího ředitele všetulské školy, který zahynul během druhé světové války v koncentračním táboře.
Sobotního programu se zúčastnil rovněž hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš a statutární náměstek

Zlínského kraje Vojtěch Jurčík. V průběhu oslav nechyběla řada doprovodných akcí - včetně průvodu,
který vyšel v neděli odpoledne od 3. Základní školy
a zastavil se nejdřív na ulici 6. května, kde představitelé města zasadili památný strom, aby potom
pokračoval k památníku padlých z první a druhé
světové války, kde byl položen věnec.

Sedící zleva: J. Ondruška,
E. Slavíková (dcera p. Hrabalové),
B. Haunerová (dcera J. Stojana),
M. Edlerová, O. Vaverková (dcera J. Vaverky), O. Prusenovská,
B. Štěpánková, V. Konečná (manželka p. Konečného), M. Mišurcová,
V. Konečná-Brabcová (dcera p. Konečného), V. Brázdilová (manželka
O. Brázdila).
První řada zleva: E. Miláčková-Vildmanová, J. Vaclachová, V. Hradilová, J. Chodníčková,
L. Vrublová (dcera F. Stojana),
M. Hyánková (manželka R. Hyánka), Z. Janalík (starosta Holešova),
J. Půčková (dcera A. Slaměníka),
V. Jurčík (statutární náměstek hejtmana ZK), V. Šuláková, R. Karafiátová
(dcera R. Hrudíkové), A. Tesařová
(vnučka p. Nopa), J. Kusala (syn
A. Kusalové), V. Kraslická (dcera
p. Matonohy), Josef Smýkal (poslanec Parlamentu ČR), A. Hrubá.
Třetí řada zleva: F. Krejcar,
R. Hyánek, M. Koumar, A. Michal
(syn J. Michala), L. Stolař (syn
L. Stolaře), K. Daněk, V. Michálek,
L. Jaša, L. Ševčík, M. Olšina, J. Vaverka (syn J. Vaverky), V. Koutská
(dcera O. Hrudíka), Z. Mergentálová
(dcera J. Heryána).
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Musí to být nějaký ošuntělý prostor, říká o místě svého chystaného
koncertu Vladimíra Dvořáková
Co zajímavého proběhlo a v blízkém období proběhne v holešovském Drive Clubu,
o tom jsme si v minulých dnech povídali s pracovnicí Městského kulturního střediska Holešov
Vladimírou Dvořákovou. Je tvůrčí a nápaditá
nejen jako dramaturgyně zmíněného klubu, ale
rovněž jako autorka a protagonistka, která má
ke kumštu hodně blízko.
Jaký máte pocit z vystoupení Davida
Krause a na co se může těšit publikum,
které chodí do Drive Clubu, v následujících
týdnech?
Koncert byl nabitý energií, byla jsem
překvapena skvělou sehraností celé kapely
a jediné, co mě mrzelo, bylo to, že publikum
nemělo potřebu jít si zatancovat, přestože muzika k tomu přímo vybízela. Je to dost obvyklý
jev, že si návštěvníci sednou na židle a „pouze“
poslouchají. Nechci se tím nikoho dotknout, ale
jsou žánry, jako např. právě funky, které jsou

založené na výrazném rytmu a člověka by to
nemělo nechat v klidu…
V listopadu chystáme koncert třebíčské
kapely Fru Fru, jejíž hudba je velmi zajímavá, ne tak docela zařaditelná, nejvíce se blíží
k world music, určitě stojí za to přijít si je poslechnout.
Dočkáme se i nějakého vašeho autorského programu?
Tady v Holešově je to oříšek… Ale už mám
několik svých „písňových recitálů“ za sebou,
například v Olomouci na Mezinárodním festivalu
poezie, za týden vyrážíme do Prahy… Momentálně se chystám nahrávat CD, ráda bych také
zaznamenala písně ze všech našich představení.
Spoustu času teď trávím u klavíru a píšu, je to jedna z mála radostí, které mě v posledních dnech
provází. Moc ráda bych připravila koncert v Holešově, ale znáte mě, musí to být netradiční prostor,
nějaké ošuntělé místo, napadl mě sběrný dvůr,
jo, jo, mezi ty staré krámy
bych skvěle zapadla, jen
sehnat někoho, kdo tam
přiveze piáno… Ledaže
by ho tam někdo vyhodil,
i to se může stát… Budu
muset promluvit s ředitelem Technických služeb,
snad mi to povolí… ach
jo, už vidím maminku,
jak se za mě zase bude
stydět. (Smích.)

Přijedou do Holešova také Radůza a Monika Načeva?

Když ještě vzpomenu letošní Bluesový
podzimek, co se vám
okamžitě vybaví?
Co se mi vybaví?
Spousta ochotných
a vstřícných lidí, kteří
pomohli podpořit tuto
nekomerční akci. A taky

MgA. Vladimíra Dvořáková.
třeba nenápadný Karel Zákostelský, který celou
akci sledoval ostřížím zrakem z promítací kabiny
a byl vždy připraven na sále rozsvítit i zhasnout,
na takové lidi se často zapomíná.
Kterou zajímavou osobnost nebo seskupení byste ráda měla v příštím roce
v Drive Clubu?
Už dlouhou dobu se snažím pozvat např.
Radůzu, Moniku Načevu s Michalem Pavlíčkem, ale nějak nám to pořád nevychází.
Vždycky, když už je to na dobré cestě, zasáhne
„ruka osudu“, Radůza otěhotní, Načeva změní
manažera a všechno je jinak... Přesto doufám,
že si Drive Club najde své publikum i v příštím roce, ale v tuto chvíli sama nevím, jak to
všechno bude dál. Kulturní středisko stojí před
konkurzem na nového ředitele a podle toho
se teprve bude odvíjet jeho budoucnost, no
a vlastně i ta moje.
Robert Rohál

David Kraus předvedl v Drive Clubu perfektně zvládnutou show
V pátek 17. října jsme si v Holešově nemuseli zapínat ČT 1 kolem 21.30, abychom
se prostřednictvím televizní obrazovky uvolnili
s kapelou Davida Krause, tento zážitek nám byl
dopřán naživo, protože David Kraus koncertoval od 20. hodiny v holešovském Drive Clubu.
Součástí koncertu bylo samostatné vystoupení
„předskokana“ hlavního programu Lukáše Zíty,
který se sám s kytarou doprovodil k několika autorským i převzatým písním. Zhruba po půlhodince se už ale fanoušci dočkali hlavní hvězdy
večera, charismatického Krause ml.
V průběhu produkce trvající hodinu a půl
se na pódiu vystřídalo až sedm členů kapely,
jejíž zvuk určovaly hlavně elektrické kytary
podbarvované klávesami a bicími. Davidův sytý
provokativní hlas podpořený vokálem jediné
ženské členky formace vynikl hlavně v pomalejších baladických autorských skladbách jako
Morče nebo zmedializovaná Zuzana.
Stejně přirozeně však zpěvákovi sedl i styl
funky a rockové pojetí, které dostalo prostor
hlavně v převzatých věcech od Prince, Fredieho
Mercuryho či Garbage. Rozpustilost tryskala
z temperamentního songu Roman krade, který
přímo vybízel k tanci, což se nakonec povedlo
jediné (škoda!) swingovce večera, a sice že
zvedla několik posluchaček ze židle. A jelikož

připravený taneční parket zůstal jinak nevyužitý,
tančilo se alespoň na pódiu. David dokázal, že
je nejen majitelem naprosto originálního hlasu,
ale po otci i rozeným showmanem.
Z jeviště proudila energie a koncert gradoval až do samého závěru, v němž zpěvák opakovaně potvrdil, že jeho hudební záběr i hlasový rozsah jsou opravdu široké. Pozoruhodnou

hlasovou exhibici předvedl v „lidovkách“ Holka
z Moravy („cimbálovce“ bez cimbálu) a Valaška,
kterou se rozloučil a v níž dostali prostor k drobnému sólu i ostatní členové kapely. Sečteno
a podtrženo: hlasově, instrumentálně i pohybově skvěle zvládnutá show.
Marie Rysová
Foto Pavel Vystrčil

V show trvající hodinu a půl se na pódiu vystřídalo až sedm členů kapely, jejíž zvuk určovaly
hlavně elektrické kytary podbarvované klávesami a bicími.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
Holešovem vlastně protékaly
dva vodní toky - jednak říčka Rusava,
ta ale v dřívějších dobách tekla až
za jeho hradbami, jednak zámecký
mlýnský náhon. To byl vlastně umělý potok před staletími, kdy lidé ještě neznali žádné stroje
a těžkou práci za ně musela dělat buďto zvířata,
nebo síla vody či větru, odvedli nad Dobroticemi
část vody z Rusavy, prokopali koryto potoka - dokonce jednou překřížili sám rusavský tok (koryto
pro převedení vody nad Rusavou bylo původně
dřevěné, dodnes se zachovalo betonové) a vodu
vedli přes celý Holešov až do Všetul. Ten umělý
potok - náhon - vedl a vlastně pořád vede přes
zámecký park a napájí zámecké rybníky, napájel
vodou rovněž příkop kolem holešovského zámku.
Potom už tekl podzemím - původně vedlo jeho
koryto pod náměstím svaté Anny, pod dvory řady
domů na severní straně náměstí (tam, kde je nyní
Městské informační centrum a pekárna) a potom
pod celou dnešní ulicí „U Potoka“, která se stýká
s ulicí „Malou“. Když jdete od kulatého náměstíčka, tvořeného právě spojením ulic Malé a U Potoka směrem k ulici Sušilově, je chodník tvořen
betonovými podlouhlými panely - a ty kryjí koryto
starého náhonu. Ten vedl ještě přes Novosady
a ve Všetulích se vléval zpět do Rusavy.
V minulých letech byl ale náhon vedoucí
městem zrušen - byl nebezpečný, občas se kámen či betonová deska, která jej kryla, rozlomila
a hrozilo, že by do vzniklé díry mohl spadnout
neopatrný chodec, vody v náhoně bylo málo, hnila, žilo v něm množství potkanů. A tak byla voda
z náhonu u zámku svedena do nové kanalizace
a náhon byl na přístupných místech zasypán.
Na náhoně, který byl vlastně holešovským
hlavním potokem, stálo několik - snad dokonce
i víc než deset - mlýnů a voda tekoucí náhonem
poháněla jejich kola. Některé z těch mlýnů
byly malé, neznámé a brzo zanikly. Některé
se alespoň jako budovy nebo názvy zachovaly
dodnes. A skoro každý z těch velkých mlýnů
měl svého vodníka.

pozdraví. Ten ale čekal to samé
od hastrmana - a když mu hastrman
po chvíli ticha pohrozil zeleným bambulkovým prstem a chtěl ho pokárat
za nezdvořáctví, mládenec se k němu přitočil
a vrazil mu tak silnou herdu do zad, že překvapený vodník sletěl z vrby přímo do náhonu. Nic se
mu samozřejmě nestalo, ale moc se na chasníka
rozzlobil a začal vymýšlet, jak se mu pomstí.
Uplynulo několik týdnů a nic se nestalo.
Mládenec sice několikrát hastrmana potkal
ve mlýně, vždy ale u toho byl mlynář - pan
otec - a před ním se ani chasník, ani hastrman
neodvážili jeden druhému nic provést. Vodník
si dokonce mlynáři na čeledína stěžoval, ale
ten považoval vodníkovo fňukání za přehnané
a nevěnoval mu větší pozornost.
Jednoho dne onemocněl kočí, který rozvážel na mlýnském žebřiňáku namletou mouku
do statků a svážel obilí na mletí do mlýna. Bylo
třeba rozvézt hromadu pytlů po okolních gruntech
a chasník se nabídl, že to s koňmi umí a mouku
že rozveze. Zapřáhl koně a vydal se přes brod
do Dobrotic. Rozvážku vyřídil a k večeru se vracel
zpět do mlýna. Vjel do brodu - a najednou se
z obou stran vyvalily vlny, které podrazily koním
nohy, vůz se zakymácel a převalil a už z vody vystrčil hlavu
vodník a sápe se po mládenci.
Ten sice neztratil odvahu ani
duchapřítomnost a pustil se
s vodníkem do křížku, ale co
naplat - ve vzduté vodě se mu
špatně pralo a hlavně vodník
měl ve svém živlu strašnou sílu
a mládence přemáhal. Hluk
rvačky vylákal obyvatele nedalekého mlýna - vyběhli na břeh
a celí vylekaní pozorovali ten
zápas. Ženy klekly do trávy
a modlily se za záchranu mladíka, čeledíni házeli po hastrmanovi kamení - a mlynář se
rozvážně pustil do zpěněného
proudu a volal na kmotra hastrmana, ať chasníka
nechá být. Ale to už mládenec ztratil zbytky své
síly a zmizel pod hladinou. Za chvíli se voda
v brodě uklidnila, vodník přišel k zamračenému
mlynáři a táhl za sebou chasníkovo tělo. „No tak,
kmotře, tys mi nevěřil, ale ten syčák mne opravdu
smrtelně urazil. Kdybych si tě tak nevážil, tak už
mám jeho dušičku ve svém hrníčku. Že ale tolik
let s tebou a tvými předky nemám a neměl jsem
žádnou vádu, tak tady ho máš, ještě ho vzkřísíte, ale raději ho propusť ze služby, nedělalo by
to dobře.“ Na břehu poloutopeného mládence
skutečně za chvíli oživili a ten téže noci raději
sám odešel do jiné služby. Ale přátelství mlynáře
s vodníkem dostalo tou událostí pořádnou ránu mlynář se na vodníka zlobil nejen proto, že chtěl
chasníka utopit, ale taky pro škodu, kterou mu
způsobil - jeden mlynářův kůň si zlomil v té vodě
nohu a museli ho utratit, druhý byl od té doby
lekavý a splašený, také na obilí, které se vysypalo
z vozu, utrpěl mlynář ztrátu, kterou musel mlečům
nahradit. Vodník zase vinil mlynáře z toho, že
nebral jeho stesky vážně a chasníka nepotrestal
sám. A tak návštěvy vodníka ve mlýně byly čím
dál tím kratší a řidší, řeč při nich vázla, oba se
na sebe dívali přes prsty a pomalu přestal vodník
navštěvovat mlynáře úplně. A když pak přišla
v příštím létě sucha, vyschly vantroky ve mlýně
a nebyl nikdo, kdo by nahnal vodu či dokonce
točil kolem. Jestli vodník na mlynáře zanevřel
a schoval se někam dál do rusavských tůní nebo
zda se raději od dobrotského mlýna odstěhoval
úplně, se už nikdo nikdy nedozvěděl.

O holešovských vodnících
s mohutnou mansardovou střechou a vypadala jako romantický zámeček. Ale nezájem lidí
a zvláště majitelů o zachování této památky,
která inspirovala dokonce slavné malíře jako
například Hanuše Schweigera, vedl k tomu, že
dobrotský mlýn se postupně rozpadal, až spadl
docela a nic z něj nezbylo.
Dobrotský mlýn byl mlýnem bohatým, panským. Kolem bylo plno vody - vedle tekla Rusava,
tehdy ještě divoká, plná tůní, zákrutů, mokřin,
z druhé strany obkružoval mlýn vydatný mlýnský
náhon, voda tekla přes vodu - prostě ráj pro vod-

SERIÁL

níka. A taky tady, u mlýna, žil vážený a významný
hastrman. Měl ze všech vodníků v širokém okolí
nejvíce vody, a tedy i nejvíce moci a síly. Byl
velký, statný, dobře oblečený v zelený poctivý
frak nebo „císařský“ dlouhý kabát, na hlavě nosil třírohý klobouk nebo beranici. Samozřejmě
že jako správný vodník musel
občas ulovit nějakou tu dušičku, aby si udržel u ostatních
vodníků vážnost. Ale topení lidí
nebylo už pro něj žádnou zábavou, a tak spíš využil příležitosti,
když nějaký opilec při návratu
z hospody upadl do tůně, tak ho
tam pod vodou chvilku přidržel
a měl na pár let vystaráno. Ani
nerozvěšoval po březích pentle,
kterými by lákal děvčata - to
snad v dřívějších dobách, ale
ne teď, na stará kolena. Dobrotský vodník vycházel zvlášť
dobře s místními mlynáři - ti byli
také vážení, bohatí, ve vesnici
vlastně i mocní a významní jako
pan kmotr vodník, velkých, statných postav, silní
O vodníkovi
a klidní, dědily se ty vlastnosti u nich z pokolení
z dobrotského mlýna
na pokolení. A tak byli vlastně vodník a mlynář
První na zámeckém náhonu byl mlýn v Dob- jakýmisi pány bratry, často si je lidé i pletli. Mlynář
roticích, známý také jako Koblihův mlýn podle zval často hastrmana na nedělní oběd, měl pro
jeho posledních majitelů. Stál na vzdálenějším něj vždy připravený paklík tabáku, který vodník
břehu Rusavy, pod dobrotickým hrádkem Propa- tak rád na vrbě nad mlýnem kouřil, vždy si našel
deňákem. Jeho kolo poháněla voda z náhonu, v podvečer chvilku času, aby s kmotrem poseděl,
kousek od něj bylo umělé dřevěné koryto, kterým pobafal a podělil se s ním o novinky z panství
náhon křižoval svou mateřskou říčku. Původní nebo i celého světa. Hastrman zase na oplátku
ves Dobrotice vzniklá jako podhradí dobrotické dbal, aby i v době sucha bylo v náhoně pro
„propadlé“ tvrze, stála zřejmě právě v těchto mlýnské kolo dost vody a někdy, když vody
místech a až později ji lidé přesunuli na druhý ubylo opravdu hodně, se sám dokonce posadil
břeh Rusavy, blíž silnici, vedoucí z Holešova do vantrok a točil mlýnským kolem.
Ale dobré časy na dobrotském mlýně nedo Bystřice pod Hostýnem. Ještě nedávno hrdě
stála výstavná barokní budova dobrotického trvaly věčně. Jednou přijal mlynář na výpomoc
mlýna s kamenným portálem a erbem nad ním, chasníka až odněkud z Hané, od Kojetína. Chlapec to byl nadmíru statný, vykrmený koláči a zabijačkami,
silný jako lamželezo. Nikoho
a ničeho se nebál a když jej
místní upozorňovali, že musí
hastrmanovi projevit patřičnou úctu, jen se tomu smál
a že prý se na toho zeleného
otrapu těší, jen ať si na něho
něco dovolí. A že před nějakým žabím vyškeřencem
nebude poklonkovat.
A jak řekl, tak udělal.
Když jednou šel večer z procházky domů, uviděl hastrmana, jak sedí na vrbě nad
náhonem. Hastrman jej viděl
Náhony dobrotského mlýna.
taky a čekal, až jej chasník
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Co všechno uchystal Plamínek
Před šesti lety se ve 3. Základní škole rozhořel Plamínek. Ne, nemusíte se bát,
nevznikl žádný požár! To se jen sešla bezva
parta, která ráda zpívá, hraje, rozdává radost
a potěšení.
Plamínek hoří stále jasněji a za dobu své
činnosti připravil mnoho nevšedních zážitků
nejen pro své členy, ale i pro rodiče a ostatní posluchače. Jeho zakládající členové už
dnes zpívají v Holešovském dětském sboru
Moravské děti a pokračují v kráse sborového
zpívání.

V letošním školním roce je pro 44 členů
Plamínku, ve věku od 8 do 11 let připraven zajímavý program. Už 4. října jsme zpívali v rámci
120. výročí otevření budovy školy ve Všetulích,
dvakrát podnikneme tajuplné soustředění ve
škole, 11. prosince vás přivítáme v kině Svět
na tradičním Vánočním koncertě, na jaře budeme soutěžit v Uherském Hradišti a už počtvrté
pojedeme za kamarády do Uničova.
Určitě největším vrcholem pro všechny
bylo nahrávání našeho prvního CD, které jsme

S úspěchem zazpíval sbor Plamínek i v Uničově.

vydali na konci května k 35. výročí otevření
naší školy.
Mgr. G. Kovářová, Mgr. V. Svobodová,
Mgr. L. Hýžová

Jarní koncert Plamínku proběhl v aule 3. ZŠ Holešov.

EVROPSKÉ ÚSPĚCHY HOLEŠOVSKÝCH MAŽORETEK
První říjnový víkend se
do městské sportovní haly Vodova
v Brně sjela nejlepší mažoretková
špička z 11 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 Doleželová,
členky Holešovských mažoretek
při SVČ Holešov - Duha, které byly
vybrány Svazem mažoretek ČR

Na snímku holešovské
reprezentantky.

na základě jejich umístěni na letošním šampionátu. Obě děvčata
soutěžila v disciplíně sólo s hůlkou
a rekvizitami.
V juniorské kategorii se se
startovním číslem 1 představila
naše sólistka Lenka Dujková.
Za její povedené vystoupení
na téma „Duch“ sklidila velké ovace nejen od českých fanoušků.
Lenka v této sestavě ukázala své
umění s jednou i dvěma hůlkami,
hradem, lampionem a maskou
coby rekvizitami. Nepopulární
první startovní pozice se bohužel
odrazila v konečném hodnocení
porotců, kteří její výkon ohodnotili
body na výsledné 16. místo.
Naší reprezentantkou v seniorské kategorii byla Lenka Doleželová, která si připravila vystoupení
na téma „4 lidské temperamenty“.
I ona své vystoupení s hůlkou,
obručí, míčem, šátkem a stuhou
předvedla na výbornou. Porotci jí
však přidělili body, které stačily na
celkové 10. místo.
I když možná obě Lenky
a jejich fandové věřili v umístění na vyšších příčkách, byla pro
ně tato účast na ME jistě velkým
zážitkem a hlavně cennou zkušeností.
Děkujeme všem mažoretkovým fanouškům z Holešova, kteří
přijeli dívky podpořit a povzbudit
při jejich soutěžním vystoupení.
(duha)
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
Těší nás Váš zájem
o naši pravidelnou činnost, věříme, že se budete v „tymýčku“ cítit
dobře a rádi zde budete trávit svůj volný čas.
Bližší informace na www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
4. 11. Kurz angličtiny pro začátečníky od 17.00 pod vedením lektorky paní Mgr. Strýčkové (od listopadu do května)
4. 11. Konverzace v anglickém jazyce pro
mírně pokročilé - úvodní schůzka zájemců
v 16.30
7. 11. SLAVNOST BROUČKŮ - sraz v 17
u kašny na náměstí E. Beneše, lampionový
průvod Holešovem, přijďte doprovodit všechny
broučky na cestě za zimním spánkem

14. 12. Sněhurka a sedm trpaslíků - muzikálová pohádka v MD Brno, odjezd v 9.00 z AN
Holešov, cena: 670,-/dosp., 460,-/dítě (vstup,
doprava, průvodce), přihlášky do 7. 11.
20. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00
na nám. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Klásek za zvuku zvonečků, přijďte se vánočně naladit a s sebou si
přineste zvonečky či rolničky.
NÁBOR DO FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Do hanáckého folklorního souboru Klásek hledáme
kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje - zkoušky souboru bývají vždy ve středu
od 15.30 v TYMY. K nám do souboru zveme i „dospěláky“, kteří by nám chtěli pomáhat udržovat
tradice Holešovska, rádi si zazpívají a zatancují.

muzikále v divadle Broadway zazní skladby
charismatického zpěváka a skladatele Drupiho. Cena: 990,-. Přihlášky do 9. 1. 2009.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob.
Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě,
zakoupením hadrové panenky v ceně
600,- přispějete na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci
s UNICEF.
VÝZVA
Prosíme o pomoc při zajištění podzimní
výzdoby na tradiční akci pro děti i rodiče
s dětmi „Slavnost broučků“- potřebovali bychom větší množství dýní různých
velikostí. Děkujeme Vám za spolupráci
a pomoc!

Již tradiční velká drakiáda se uskutečnila na netradičním místě, a to na poli ve Všetulích.
8. 11. TUTANCHAMON, jeho hrob a poklady
- odjezd ve 13.00 z AN Holešov na jedinečnou
výstavu do Brna, která představuje přesnou
kopii hrobového komplexu s replikami předmětů
z královy pohřební výbavy, cena: 490,- (doprava, vstupenka, průvodce), zájemci, přihlaste se
do 3. 11. v kanceláři TYMY
14. 11. VŠETULKY - nábor dívek od 6 let
do kroužku mažoretek, od 16.30, pod vedením lektorky paní Rafajové
23. 11. Všetulský festival pódiových skladeb
- od 9.00 v tělocvičně TYMY, soutěž neprofesionálních týmů v aerobiku, hip-hopu, tanečních
formacích
25. 11. Tvorba adventních věnců - od 15.30,
pletení a zdobení adventních věnců, přihlášky
do 24. 11.
27. 11. Kurz pletení košíků - od 15.00, pletení
není náročné, z materiálu pedig, cena: 250,(přihlášky v kanceláři TYMY do 25. 11.)
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu od 16.30 rozvícení stromu na zahradě TYMY,
pestrý kulturní program v tělocvičně - vystoupení dětských folklorních souborů z Hané a Valašska
29. 11. Taneční prodloužená - ukončení taneční polepšovny
PŘIPRAVUJEME
5. 12. Mikulášská nadílka - od 16.30 mikulášská nadílka pro členy našich kroužků
6. 12. Mikulášský zápas fotbalových benjamínků
13. 12. Vánoční jarmark v Rožnově pod
Radhoštěm - odjezd v 8.00 z AN Holešov,
cena: 100,-/dosp., 50,-/dítě, v ceně doprava
a průvodce (zájemci, přihlaste se v kanceláři
TYMY do 5. 12.)
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!!! VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE !!!
o nejlepší básničku, příhodu, malbu či
fotku s komentářem na téma „VŠETULY“,
zapojit se mohou nejen děti, ale i dospělí
a všetulští rodáci (své práce odevzdávejte
v kanceláři SVČ Všetuly do 20. 11. 2008).
Nejlepší příspěvky budou ohodnoceny a autoři
odměněni.
POZVÁNKA DO DIVADLA
KLEOPATRA 29. 11. 2008
Mystický příběh egyptské panovnice, krásné kostýmy, skvělé pěvecké výkony předních
českých zpěváků v sobotu 29. 11. ve 14.00,
divadlo Broadway
Praha (odjezd v 7.00
AN Holešov), cena:
990,-

OHLÉDNUTÍ
Drakiáda ve Všetulích
V úterý 21. 10. pořádalo TYMY již tradiční velkou drakiádu, tentokrát na netradičním místě, a to na poli ve Všetulích, nad
nímž se vznášely desítky draků za nádherného
slunečného dne a svým malým i velkým pilotům dělali velkou radost. Děti si především
zkoušely pouštět vlastnoručně vyrobené dráčky s pestrobarevnými ocasy. Za svoji šikovnost
při konstrukci draků i jejich letecké schopnosti
byli malí konstruktéři oceněni diplomem a sladkou odměnou. Odměnu si zasloužili i všichni
ti, kteří přišli za námi dopřát si krásného podzimního dne s draky. Na další společné setkání
na akcích TYMY se těší pracovníci.
Hanka S.

Miroslav Kunc - EMKA

DRACULA
12. 2. 2009
Děj se odehrává v 15.
a 16. století a v současnosti. Vojsko krutého knížete Draculy
drancuje okolní vojvodství. Dracula je
proklet a odsouzen
k věčnému životu
a nekonečné touze
po krvi. Cena: 1.190,MONA LISA
7. 3. 2009
Muzikál představující
Monu Lisu jako ženu
s velkým srdcem a tvrdou hlavou. V novém

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Na vzácný objev přišli při nedávné rekonstrukci vchodu
1. Základní školy v Holešově
Při nedávné rekonstrukci vchodu do budovy 1. ZŠ v Holešově byl učiněn pozoruhodný
objev. Na zadní straně pamětní desky z roku
1918, která byla umístěna donedávna na levé
straně vstupního prostoru, čekalo řemeslníky,
kteří desku vybourali, překvapení v podobě
vytesaného nápisu tohoto znění:

Na památku vzniku Československé republiky, kdy na této škole učili tito učitelé
… - několik jmen- …
a dále dva jmenovaní byli na vojně ….
je zde uvedeno rovněž jméno zakladatele
ČSR T. G. Masaryka.

Památce
čtyřicetiletého slavného panování
Jeho Apošt. Veličenstva
císaře a krále
Františka Josefa I.
věnováno od města Holešova
roku 1888

V této podobě pak několik dalších desetiletí zdobila deska vstup do budovy, až se
na původní nápis zapomnělo. V padesátých
letech bylo pro změnu trnem v oku tehdejšímu
režimu jméno prvního prezidenta ČSR T. G.
Masaryka. Vyřešili to tenkrát jednoduše - jméno
zasádrovali a přetřeli olejovou barvou. Časy se
mění, po roku 1989 bylo jméno T. G. Masaryka
obnoveno.
Při letošní rekonstrukci byl pak vzat na
milost i císař František Josef I. a pamětní deska
je opět viditelná z lícové strany.
Současně byla deska přemístěna na pravou stranu vstupu. Pro změnu tak zmizel z očí

Právě jméno Františka Josefa I. zřejmě
způsobilo, že v roce 1918, tedy v roce vzniku
Československé republiky, byla deska bybourána a její rub byl využit pro zvěčnění aktuálnějších historických údajů. Přesné znění textu není
zatím dostupné, smysl je však takovýto:

V neděli 12. října byla v SVČ Všetuly - Tymy zahájena již tradičně
„Taneční polepšovna“. Tentokrát se sešel rekordní počet 30 párů. Taneční
polepšovnu opět vedou taneční mistři Dušan a Alena Starečkovi z TK
Gradace Kroměříž. Organizátoři v TYMY mají radost z velkého zájmu
o společenský tanec a věří, že pro všechny účastníky kurzu to bude velmi
dobrá průprava na blížící se společenskou sezonu.

pamětní nápis z roku 1918. Je to škoda, neboť
kromě památky spojené se vznikem ČSR jsou
zde uvedena i jména tehdejších pedagogů,
včetně těch, kteří byli v té době v první světové
válce.
Aby tato památka neupadla v zapomnění
je paní Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 1. ZŠ,
ochotna zadat zhotovení kopie pamětní desky
z roku 1918. Kopie by pak byla vsazena na
původní místo - jestliže to ovšem dovolí finanční
možnosti školy.
Teprve potom budou mít návštěvníci školy
příležitost ocenit naprostý unikát - k zhlédnutí
budou obě strany pamětní desky, která v letošním roce připomíná jednak 90. výročí vzniku
Československé republiky a jednak 120. výročí
vybudování tehdejší obecné a měšťanské školy
chlapecké.
Vojtěch Matula

SVČ Všetuly - Tymy se již tradičně účastní podzimní akce zoo Lešná.
Jedná se o večerní návštěvu rodičů a dětí. Tato akce je zajímavá tím, že kromě
prohlídky zoo mají děti velký zážitek z lampionů, které si s sebou přinesou.
V letošním roce jsme se zúčastnili společně s velkou skupinou dětí a rodičů
z Červeného kříže Kroměříž. Děti si z večerní zoo odvezly spoustu krásných
zážitků. Děkujeme ČK a ředitelce paní Juračkové za výbornou spolupráci!

NOVÁ POSILA V TYMY
Ve SVČ Všetuly - TYMY začal
pracovat dobrovolník z jižní Francie. „Získali jsme ho na základě
projektu Mládež v akci,“ řekla ředitelka Jarmila Vaclachová. „Ve SVČ
bude působit rok. Kromě toho, že
se bude podílet na veškeré činnosti
střediska, bude mít také svůj vlastní
projekt. Jmenuje se Bruno Diaz.“

O HRABĚNCE

KAREL ČAPEK A JEHO DÍLO. Výstavka o životě a díle Karla Čapka,
která byla uspořádána v Týdnu knihoven a která připomněla 70. výročí od
jeho smrti, byla zpříjemněním pro všechny, kteří zašli v říjnu do Městské
knihovny Holešov.
(rr)

Na rozhraní listopadu a prosince vyjde v rámci Knihovničky
Holešovska brožura, která se zabývá životními peripetiemi poslední
holešovské hraběnky Barbory Wrbnové. Přibližně padesátistránková
publikace nabídne nejen pohnutý
hraběnčin příběh a s tím i související informace o jejím manželovi
či holešovském zámku, ale i řadu
dobových fotografií.
(rr)

Dobrovolník Bruno Diaz.

Provedu drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na listopad 2008
BELETRIE
AMIN Helle - Shledání v poušti: Dramatická
pouť ženy, která riskovala vše, aby opět viděla
své děti.
BOYNE John - Chlapec v pruhovaném pyžamu: Příběh o chlapci v koncentračním táboře,
který ve své nevinnosti sám hledá pravdu o místě, v němž se ocitl ze dne na den.
CASTILLON Claire - Havěť: Devatenáct povídek francouzské autorky nás přivádí do niterného
světa nelítostných matek a nezdárných dcer.
CRILE George - Soukromá válka pana Wilsona: Pravdivý, strhující příběh o poslední bitvě studené války, který byl také úspěšně zfilmován.
CHRISTIE Agatha - Záhadný pan Quin: Detektivní příběhy s tajuplnou postavou panem
Harleyem Quinem.
JACQ Christian - Mozart. 4. Miláček Isidy:
Čtvrtý díl životopisného románu o životě rakouského hudebního génia.
KOZELKA Milan - Život na Kdysissippi: Povídkový soubor o lidech, kteří v 60.- 80. letech
minulého století žili na okraji tehdejší společnosti
nebo na jejím dně.
LÁSKA Václav - Advokát: Kniha bývalého policisty, v níž představuje ožehavá témata současnosti - korupci, násilí, vydírání, únosy, prostituci,
politické intriky, finanční machinace.
LORENTZ Inny - Kastrátka: Historický román
z renesanční Itálie.
PALAHNIUK Chuck - Strašidla: Ve zchátralém
bývalém divadle, kdesi na okraji města, čeká
hrdiny knihy boj o přežití.
POWERS Richard - Stopy paměti: Tématem
tohoto psychologického románu je poznávání
a rekonstruování vlastní identity, utváření a fungování lidského vědomí.
RICHARDSON Susan - Kůň, který si mě
vybral: Příběh o obětavosti, nesmírné síle a přátelství mezi starší ženou a jejími čtyřnohými
přáteli.
SIERRA Javier - Modrá dáma: Strhující román,
jehož děj se odvíjí v různých koutech světa
a v několika časových rovinách.
SIMMEL J. M. - Všechno přiznávám, všechno: Příběh muže, nevyléčitelně nemocného, se
odehrává v Německu a Rakousku padesátých
let minulého století.
TAJOVSKÁ Iva - Matky matek: Psychologický
příběh o směřování ke dnu zoufalství i o tom,
že ne vždy je snadné přijímat nebo odmítat to,
co předávají matky svým dcerám - budoucím
matkám.
VEVERKA Přemysl - Skoky do světla: Fiktivní
příběh čtyř generací romského rodu Šebů.
WOLLNER Marek - Babiččin Majnkampf a já:
Příběh úspěšného novináře, který je přesvědčen,
že má život i kariéru pevně v rukou...
NAUČNÁ LITERATURA
BÁRTÍK František - Tábor Vojna. Ve světle
vzpomínek bývalých vězňů: Osobní vzpomínky
těch, kteří prošli vyhlášeným pracovním táborem
Vojna v 50. letech 20. století.
BĚLAŠKA Petr - Jeseníky. S batohem po Česku: Průvodce po turistických trasách Jeseníků
a Jesenicka, bohatě doplněn barevnými panoramatickými mapami.
COLES Peter - Kosmologie: Populárně-naučná
publikace, úvod do myšlenek, metod a výsledků
vědecké kosmologie.
DVOŘÁČEK Petr - Naše nejkrásnější historické zahrady: Obrazová publikace věnovaná zámeckým zahradám a parkům v Čechách
a na Moravě. Kniha informuje i o holešovské
zámecké zahradě a o zahradách v Kroměříži.
FROYDOVÁ Maria - Kluci v akci. 4: Opět
kuchařská kniha plná receptur na jídla klasická
i experimentující.
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GRÖSSING Siegrid-Maria - Tragédie v habsburském domě: Autorka ve své knize vylíčila
tragické osudy čtyř významných osobností rodu
Habsburků - Marie Antoinetty, Leopoldiny Brazilské, Maxmiliána Mexického a Karla I.
HOFFMANN Petr - Na frekvenci čínské medicíny: Úvod do tradiční čínské medicíny, autor
se věnuje jednotlivým oblastem lidského zdraví
a seznamuje s používáním tradičních bylinných
směsí.
CHRASTILOVÁ J.; PROKOP P. - Devět židovských cest: Turistické trasy po židovských
památkách Čech, Moravy a Slezska. Seznamuje
i s holešovskými židovskými památkami.
KLEINER Ewald - Kaktusy a sukulenty: Výběr
nejkouzelnějších druhů a kultivarů.
OVERBURY Stave - Bouchačky, prachy
a rock´n´roll: Kniha o manažerech nejslavnějších světových hudebních skupin.
PEREPECZKO Andrzej - Bouře nad Atlantikem. 3. díl: Tento díl popisuje válečné operace
odehrávající se za 2. světové války ve Středozemním a Egejském moři.
PREKOPOVÁ Jiřina - Neklidné dítě: Kniha
vysvětluje příčiny a pozadí vrozené i získané
hyperaktivity u dětí.
RAMPINI Federico - Čínské století: Autentický
průvodce zemí rudého draka od pekingského
dopisovatele italského listu La Republica.
SCHANA Simon - Krajina a paměť: Jedinečná
historická kniha o našem vztahu k přírodě.
KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
BALÍK Jindřich - 100nožka Klotylda: Moderní
pohádky o zvířátkách pro děti od 4 let.
BLYTON Enid - Záhada tajného dopisu: Čtyřka pátrá na mořském pobřeží, kde tráví tři týdny
nádherných prázdnin.
BREZINA Thomas - Dračí srdce. 4. Vzkříšení
ohnivého démona: Další úkoly na dobrodružné
cestě ti pomáhá řešit opět kouzelný meč.
CASSIDA Cathy - Scarlett: Protože je Scarlett
něco jako továrna na průšvihy, pošle ji maminka
na čas k tátovi, aby se naučila chovat...

ČERMÁK Josef - Prahou Franze Kafky: Vydejme se společně ve šlépějích jednoho z nejobdivovanějších autorů první poloviny 20. století, v jehož
díle Praha zanechala nesmazatelnou stopu.
DISNEY - Dobrodružství medvídka Pú: čtyři
zábavná vyprávění, ve kterých medvídek Pú
a jeho přátelé ze Stokorcového lesa prožívají
neuvěřitelné příhody.
GARNER Alan - Čarovný kámen Brisingamenu: Pod prastarými pahorky, v zapomenutém
kraji Anglie, spí chrabří rytíři a čekají na poslední
rozhodující bitvu mezi dobrem a zlem.
HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Tajemství
jednorožce: Slavný kreslený seriál o Tintinovi,
slavném reportérovi, který se svým psem Filutou
zažívá bláznivá dobrodružství.
LANCZOVÁ Lenka - Vůně deště: Dívčí román
o hledání a potřebě lásky a také o průšvizích
a chybách, kterými se ne vždy člověk učí.
MEYER Stephenie - Nový Měsíc: Upírská
milostná sága, navazuje na Stmívání.
MOURLEVAT Jean-Claude - Zimní bitva: Fantastický dramatický příběh o útěku z ostroctví,
vině, lásce a přátelství, pro čtenáře od 14 let.
RADŮZA - O Mourince a Lojzíkovi: Pět pohádek pro malé čtenáře a posluchače.
SCHWINDT Peter - Justin Time. Do hlubin
času: Jsou prázdniny roku 2385 a „sirotka času“
Justina Timea opět čeká nuda internátu. Dostane
však pozvání do Londýna …
TEISINGER Pavel - Človíčkova dobrodružství
a nové objevy: Další pokračování veselých
příběhů z oblíbených večerníčků o Človíčkovi
z pravěku.
ZAPLETAL Miloš - Cvoci: Dobrodružný román o putování skupiny starších vodních skautů
v zimě po českých horách.
ZIÓLKO - Malá mořská víla/The Littlle Mermaid: Klasická pohádka v česko-anglické podobě, doplněná zábavnými úkoly a hrami, které
umožní dětem procvičit si nová slovíčka.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
mks.holesov.cz
IŽ

TIP PRO VÁS
Robert Rohál a Tomáš Valík: Slavné filmové hlášky
Jste-li milovníky českých filmů, tuto knížku
si rozhodně nenechte ujít. Autoři vás provedou těmi nejpovedenějšími úslovími, větami,
dialogy a scénkami z 50 českých komedií od
padesátých let až do současnosti. Připomenou
nezapomenutelné a v mnoha případech už
zlidovělé repliky, při jejichž vyslovení se nejen
srdečně zasmějeme, ale vybavíme si i herecké
výkony, které podali jejich „mluvčí“. A tak si
spolu s filmovými hrdiny po ránu posteskněte
nad nepovedeným počasím: „A chčije a chčije.“
(Na samotě u lesa), zkontrolujte rodinný vůz:
„Stěrače stírají, ostřikovače stříkají!“ (Vrchní,
prchni!), svezte partnerku s dítětem: „To je dost,
žes nás taky jednou vyvez. Žes udělal něco pro
rodinu.“ (Slavnosti sněženek), v práci kolegům
nabídněte občerstvení: „Promiňte, panstvo,
nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?“
(Kulový blesk), pokárejte jadrnějšího kamaráda: „Bohumile, Bohumile, kurva se neříká!“
(Dědictví aneb Kurvahošigutntag), poraďte
méně průbojnému kolegovi: „Hele, Ludvo, to
ti řikám, jestli si ten fotbal neprosadíš, tak jsi u
mě mrtvej muž.“ (Ecce homo Homolka), hypochondrického recepčního vykažte do patřičných
mezí: „Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova,
prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“

(Vesničko má středisková), povzbuďte
vyčerpanou sekretářku: „Vydrž, Prťka,
vydrž!“ (Sněženky a
machři), seznamte
se s novou kolegyní:
„Já znám široko daleko všechny krávy,
ale vás jsem tady
ještě neviděl...“ (Léto
s kovbojem) a pokud
bude nějakým způsobem projevovat nevoli, odsekněte: „Inženýrka
jedna tříbarevná!“ (Slunce, seno a pár facek).
Nakonec večer zavolejte dávné kamarádce:
„Tak se ti mi udělalo nějak smutno, a že nevíš,
na koho jsem si vzpomněl... No jo, na tebe...“
(Kolja) a vydejte se na návštěvu: „Přišel jsem
s nabídkou kvalitního sexu.“ (Pelíšky). Jenom
dejte pozor, abyste se od manželky nedozvěděl
následující: „Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádnýho jsi neudělal a nikam jsi mě
nevzal! Ty seš vobyčejnej chudák, kterýho
vyhodili i vod dráhy, prosím tě! Tak už nic neřeš,
nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď
rád, že seš.“ (Knoflíkáři).
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VÝROČÍ - LISTOPAD 2008
1. 11. 1943 Narozen HERYNEK, Pavel, designér, grafik, kreslíř, sochař, tvůrce uměleckého
šperku, výtvarný pedagog, působí v Olomouci
- 65. výr. narození
2. 11. 1993 Zemřel ALSCHER, Stanislav,
malíř, narozen v Holešově (* 28. 9. 1934) - 15.
výr. úmrtí
3. 11. 1923 Narozen DEMEL, Jiří, kulturně-osvětový pracovník, vlastivědný pracovník,
spisovatel, osobnost Valašska (+ 7. 1. 2006)
- 85. výr. narození
4. 11. 1968 Zemřel PERNICA, Bohuslav, básník, folklorista, literární historik, národopisný
pracovník, prozaik, působil v Kroměříži, Jihlavě
a Znojmě (* 13. 12. 1907) - 40. výr. úmrtí
5. 11. 1973 Zemřel MINÁŘ, Karel, autor mozaik, grafik, malíř, pedagog, sochař, figuralista,
autor dřevorytů, litografií, náměty čerpal ze
života na Moravském Slovácku a Podkarpatské Rusi, tvořil v oblasti užité grafiky, narozen
v Kroměříži (* 11. 1. 1901) - 35. výr. úmrtí
6. 11. 1903 Narozen SVĚTLÍK, Eduard, malíř,
krajinář, figuralista, autor zátiší, působil v Kroměříži (+ 8. 3. 1970) - 105. výr. narození
7. 11. 1938 Narozen CAHEL, František, malíř, sochař, muzejní výtvarník, působil na Zlínsku - 70. výr. narození
8. 11. 1953 Zemřel HRNČÁREK, Jan, publicista, muzejní a vlastivědný pracovník, v Příboře vybudoval a uspořádal muzeum (* 24. 6.
1876) - 55. výr. úmrtí
9. 11. 1873 Zemřel AXMANN, Josef, rytec,
kreslíř, působil ve Vídni jako reprodukční rytec
a ilustrátor, tvůrce první rakouské poštovní
známky, vynálezce některých hlubotiskových
technik (* 7. 3. 1793) - 135. výr. úmrtí
10. 11. 1888 Zemřel SLOBODA, Daniel,
básník, kulturně-osvětový pracovník, prozaik,
překladatel, redaktor, sběratel lidových písní,
vztah díla k Valašsku (* 20. 12. 1809) - 120.
výr. úmrtí
11. 11. 1893 Narozen HLOBIL, Stanislav,
muzejník, archeolog, numismatik, učitel, působil na Kroměřížsku (+ 24. 10. 1982) - 115.
výr. narození
12. 11. 1903 Narozen v Holešově SOBOTA, Jaroslav, operní a operetní zpěvák opery
slovenského Národního divadla v Bratislavě,
Osvobozeného divadla v Praze a divadla v Olomouci (+ 15. 5. 1970) - 105. výr. narození
13. 11. 1873 Narozen MARÁK, Stanislav,
básník, literární publicista, překladatel, redaktor, vydavatel, založil vlastivědný sborník Podyjí
ve Znojmě, působil při založení řady škol (+ 5.
10. 1937) - 135. výr. narození
14. 11. 1738 Zemřel TÖPPER, Karel František Antonín, autor fresek, oltářních obrazů,
malíř, rytec (* 20. 10. 1682) - 270. výr. úmrtí
15. 11. 1863 Narozen BORT, Rudolf, básník,
publicista, prozaik, redaktor (+ 31. 12. 1926) 145. výr. narození
16. 11. 1833 Narozen v Hulíně HALABALA, Metoděj, publicista, muzejní pracovník,
přispíval do časopisů na Moravě a ve Slezsku,
byl kustodem historického muzea v klášteře
Rajhrad (+ 31. 1. 1914) - 175. výr. narození
17. 11. 1963 Zemřel KALÁB, Metod, grafik,
tiskař, ředitel Průmyslové tiskárny v Praze,
graficky upravil řadu významných publikací, průkopník nových směrů české typografie
(* 10. 7. 1885) - 45. výr. úmrtí
18. 11. 1978 Zemřel HALABALA, Jindřich,
architekt, publicista, nábytkář (* 24. 5. 1903)
- 30. výr. úmrtí

19. 11. 1978 Zemřela MENCLOVÁ, Dobroslava, autorka odborné literatury, historička výtvarného umění, věnovala se výzkumu
středověké i novověké hradní architektury na
Slovensku, po návratu do Čech se soustředila
na výzkum a dokumentaci českých a moravských hradů (* 2. 1. 1904) - 30. výr. úmrtí
20. 11. 1978 Zemřel SPÁČIL, Jindřich, spisovatel, autor knih pro mládež, prozaik, publicista,
působil v Hulíně, Kroměříži a Kvasicích, v Kroměříži organizoval kulturní akce, publikoval
v časopisech Pestrý týden, Haná, Ruch, Kolo
aj. (* 24. 5. 1899) - 30. výr. úmrtí
21. 11. 1888 Narozen v Bystřici pod Hostýnem BECHNÝ, Klaudius, kreslíř, kulturně
- osvětový pracovník, redaktor (+ 28. 6. 1967)
- 120. výr. narození
22. 11. 1988 Zemřel STEJSKAL, Jiří, malíř,
volná tvorba orientovaná na figuru, portrét
(* 21. 11. 1948) - 20. výr. úmrtí
23. 11. 1898 Narozen JANÁSEK, Jan, amatérský botanik, paleontolog, regionální historik
a archeolog v okolí Olomouce a na Kroměřížsku (+ 8. 8. 1975) - 110. výr. narození
24. 11. 1893 Narozen SPRINGER, Jan,
bibliograf, kulturně-osvětový pracovník, literární
historik, redaktor, vlastivědný pracovník (+ 19.
10. 1978) - 115. výr. narození
25. 11. 1873 Narozen SKÁCELÍK, František,
lékař, spoluorganizátor a účastník kulturního
dění v Praze, autor několika románů a povídek
(+ 26. 12. 1944) - 135. výr. narození
26. 11. 1963 Zemřel OTTO, Karel, středoškolský profesor, historik a konzervátor pro
památkovou péči, autor historických a vlastivědných článků, narozen v Holešově (* 28. 7.
1902) - 45. výr. úmrtí
27. 11. 1998 Zemřel HOFMAN, Karel, autor
fresek, kreslíř, malíř, hlavním námětem tvorby
je Valašsko (* 14. 9. 1906) - 10. výr. úmrtí
28. 11. 1688 Zemřel BALBÍN, Bohuslav,
český barokní historik, jezuita a vlastenec,
autor učebnic z teorie řečnictví, několika divadelních her, historické a vlastivědné dílo
(* 3. 12. 1621) - 320. výr. úmrtí
29. 11. 1923 Zemřel DOSTÁL-LUTINOV,
Karel, básník, literární publicista, překladatel,
spoluvydavatel knižnice Básnické obzory katolické (* 22. 9. 1871) - 82. výr. úmrtí
30. 11. 1873 Narozena BENEŠOVÁ, Božena,
redaktorka, spisovatelka, knihovnice, působila
na Zlínsku, vztah díla ke kraji (+ 8. 4. 1936) 135. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 11. 1973 Zemřel VERBERGER, Jiří, český
jazzový skladatel a klavírista (* 28. 5. 1913) 35. výr. úmrtí
4. 11. 1823 Narozen KOMZÁK, Karel, český
hudební skladatel a kapelník (+ 19. 3. 1893) 185. výr. narození
6. 11. 1893 Zemřel ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič,
ruský hudební skladatel, spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou hudbou, autor
symfonií, oper a baletů (* 7. 5. 1840) - 115.
výr. úmrtí
8. 11. 1873 Narozen PISKÁČEK, Adolf,
český hudební skladatel (+ 7. 6. 1919) - 135.
výr. narození
10. 11. 1883 Narozen WIDERMANN, Bedřich
Antonín, český varhaník, hudební skladatel
a pedagog (+ 5. 11. 1951) - 125. výr. narození
12. 11. 1833 Narozen BORODIN, Alexandr

Porfirjevič, ruský hudební skladatel a vědec,
chemik (+ 27. 2. 1887) - 175. výr. narození
13. 11. 1868 Zemřel ROSSINI, Giacchino
Antonio, italský hudební skladatel, autor oper,
sakrálních, instrumentálních a komorních děl
(* 29. 2. 1792) - 140. výr. úmrtí
18. 11. 1973 Zemřel HÁBA, Alois, český
hudební skladatel a hudební teoretik (* 21. 6.
1893) - 35. výr. úmrtí
22. 11. 1913 Narozen BRITTEN, Edward
Benjamin, britský hudební skladatel, klavírista
a dirigent (+ 4. 12. 1976) - 95. výr. narození
23. 11. 1948 Narozen VIKLICKÝ, Emil, český
jazzový pianista a hudební skladatel, autor mnoha hudebních děl i oper - 60. výr. narození
27. 11. 1988 Zemřel HORKÝ, Karel, český
hudební skladatel, hráč na fagot (* 4. 9. 1909)
- 20. výr. úmrtí
29. 11. 1643 Zemřel MONTEVERDI, Claudio,
italský hudební skladatel, autor profánních
i sakrálních děl, jeden ze zakladatelů opery
(* 15. 5. 1567) - 365. výr. úmrtí
VÝZNAMNÉ DNY
6. listopad
- Mezinárodní den pro prevenci ničení životního prostředí
ve válkách a ozbrojených
konfliktech
10. listopad - Světový den vědy pro mír
a rozvoj
11. listopad - Významný den ČR
- Den válečných veteránů
- Den proti drogám
13. listopad - Mezinárodní den nevidomých
15. listopad - Den vězněných spisovatelů
16. listopad - Mezinárodní den tolerance
17. listopad - Státní svátek - Den boje
za svobodu a demokracii
20. listopad - Světový den dětí
21. listopad - Světový den televize
- Den filozofie
25. listopad - Mezinárodní den za odstranění
násilí páchaného na ženách
H.K.

NEPLAŤTE VÍC,
NEŽ MUSÍTE!
• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění
U pojišťoven: KOOPERATIVA • ČESKÁ
POJIŠŤOVNA • GENERALI • ČESKÁ
PODNIKATELSKÁ • ČSOB • TRIGLAV
• ALLIANZ • WÜSTENROT
ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE
VINOTÉKY
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ - VOTAVA
PO - PÁ: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, tel.: 573 397 077
e-mail: votava.josef@post.cz
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Pojeďte s námi za sněhem do Francie
Pokud si chcete užít skvělé lyžování a výborné sněhové podmínky,
které u nás nikde nezažijete, přihlaste se a pojeďte s námi do Savojských
Alp v době jarních prázdnin od 6. do 15. března 2009.
Klub přátel alpského lyžování pořádá již po páté ve spolupráci s cestovní kanceláří Globe Zlín zájezd do francouzského střediska Le Corbier.
Le Corbier patří mezi pět skutečně nejlepších zimních lokalit ve Francii
a přitom za relativně levné ceny. Zimní středisko je součástí páté největší
lyžařské oblasti francouzských Alp - Les Sybelles.
Les Sybelles dále zahrnuje pět následujících středisek: St Sorlin
d´Arves, St Jean d´Arves, La Toussuire, Les Bottieres a St Colomban des
Villards a čítá 310 km sjezdových tratí. Všechna střediska jsou propojena
dokonalým systémem lanovek a vleků.
Le Corbier se rozprostírá v údolí Maurienne a je moderním rodinným
střediskem nabízejícím veškeré pohodlí. Vleky a sedačky začínají přímo
u ubytovacích objektů.
Po lyžování si můžete odpočinout ve venkovním vyhřívaném bazénu,
sauně nebo vířivce.
Info k lyžování: 1550 (1300) m - 2265 (2620) m; 90 (310) km sjezdových
tratí; 1 (5) černých, 6 (31) červených, 10 (40) modrých, 9 (20) zelených
sjezdovek; 8 (25) sedaček, 15 (51) vleků
CENA ZAHRNUJE: ubytování na 7 nocí; skipas na 6 dní, dopravu luxusním autobusem; pobytovou taxu; delegáta; pojištění cestovní kanceláře
proti úpadku. Rozšířený skipas - 650 Kč příplatek.

termín
6.3. - 15.3.

Při zaplacení ceny do konce září sleva 400 Kč, účastníci zájezdů
z minulých let 200 Kč sleva.
Více informací, přihlášky a katalog na tel. čísle 605 200 085
Mgr. Irena Seifertová
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Gymnazisté z Holešova na Sedláčkově memoriálu
V úterý 23. září 2008 se uskutečnilo v Kroměříži tradiční atletické klání
Sedláčkův memoriál a současně Corny
- středoškolský atletický pohár. Soutěže
určené pro studenty středních škol celého
našeho okresu se v kategorii chlapců
zúčastnilo 10 týmů a v kategorii děvčat
11 týmů.
Počasí se zrovna na tento den
umoudřilo a také naši studenti nám svými
výsledky udělali radost. V kategorii dívek
obsadila naše děvčata po vyrovnaných
výkonech celkově 3. místo v Corny poháru
a naši chlapci nakonec skončili celkově
na čtvrtém místě. V jednotlivcích pak nejlepšího umístění dosáhli Petr Šenovský
(4. A) - 2. místo na 1500 m, Libuše Dvořáková
(4. B) - 3. místo ve vrhu koulí, čtvrté místo pak
obsadili Petra Slováková(3. B) ve skoku vysokém,
Matěj Melichar v dálce, Martina Fuksová ve finálovém běhu na 60 m. Dále reprezentovali naše
gymnázium v družstvu dívek Zuzana Ehrlichová
(1. B), Elen Konečná, Tereza Šíblová (obě sexta), Nela Galasovská (2. B), Radka Zicháčková
(1. A), Zuzana Šišková, Jitka Červenková (obě

septima). V družstvu chlapců pak bojovali Petr
Němčík, Matěj Slezáček, Jan Valášek (všichni
septima), David Petrovčín (kvi), Daniel Krejčí
(3. B), Michal Kvapilík (4. A), Jiří Kalus, Filip Němec (oba 1. A). Děkujeme všem našim studentům
za skvělou reprezentaci školy a přejeme další
sportovní úspěchy.
PaedDr. Miloslav Růžička,
zást. řed. Gymnázia L. Jaroše Holešov

HOLEŠOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ OSLAVILI 50 LET EXISTENCE. Setkání bývalých i současných členů Kynologického klubu Holešov proběhlo
v sobotu 4. října, a že šlo o velice příjemné setkání, tvrdí všichni účastníci.
RR
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CORNY středoškolský atletický pohár
Ve čtvrtek 2. 10. 2008 se
na krásném atletickém stadionu
v Uherském Hradišti konalo krajské kolo atletického poháru středních škol. Do této soutěže postoupila nejlepší družstva z okresních
přeborů ve Zlínském kraji; celkově
soutěžilo po šesti týmech v kategorii děvčat a chlapců. K vidění
byly hodnotné atletické výkony
vysoké úrovně a v této konkurenci
se dokázala prosadit obě družstva Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově,
přestože jim kvůli nemoci chyběly
největší opory. Oba týmy nakonec
obsadily pěkná třetí místa a odvezly si do Holešova krásné poháry.
Všem závodníkům patří poděkování za skvělé výkony, bojovnost
a vzornou reprezentaci školy.
Družstva tvořili tito studenti
a studentky: Kristýna Karásková,
Kristýna Chrastinová, Hana Jelínková, Hana Samsonková, Dominika Stolářová, Kateřina Drábková,

2. Gymnázium Uherské Hradiště
3. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Jednotlivci: 60 m: 2. místo - Kristýna Karásková 8,60 s, 800 m 1.
místo - Hana Jelínková 2:34,30 s,
výška 2. místo - Martina Dvořáková 148 cm, dálka 1. místo - Kristýna Chrastinová 456 cm, štafeta 2.
místo - Kristýna Karásková, Hana
Samsonková, Hana Jelínková,
Kristýna Chrastinová.
Výsledky hoši:
1. SPŠH Uherské Hradiště
2. Gymnáziu Kroměříž
3. VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Aneta Karlíková, Daniela Goldmannová, Kateřina Knotková,
Miluše Hlavenková, Silvie Weissová, Martina Dvořáková; Robert
Novotný, Filip Holčapek, Marek
Dvořáček, Petr Zbahna, Martin

Brandýs, Jakub Chudárek, Ladislav Přívara, Roman Míča, Jakub
Kutnohorský, Jiří Boreš, Tomáš
Werlik, Radek Novotný.
Výsledky dívky:
1. Gymnázium Otrokovice

Jednotlivci: 100 m: 5. místo - Robert Novotný 11,70 s, 5. místo - Filip Holčapek, 11,70 s, vrh koulí:
1. místo - Jakub Kutnohorský
12,82 m, dálka 2. místo - Robert
Novotný 584 cm.
Mgr. Svatava Ságnerová

Prodej - BYTY a RODINNÉ DOMY
tel.: 739 070 999
• 3+1, Kroměříž, Páleníčkova
• 3+kk, Holešov, Novosady
• 2+1, Chropyně
• 2+1, Holešov, Partyzánská
• 2+1, Holešov, U Letiště
• 2+1, Holešov, Havlíčkova
• 1+kk Zlín, Plesníkova
• RD Fryšták
• Pozemek BpH

1 450 000 Kč
2 300 000 Kč
950 000 Kč
1 360 000 Kč
1 500 000 Kč
1 590 000 Kč
1 550 000 Kč
2 300 000 Kč
990 000 Kč

ZAJISTÍME PROFINANCOVÁNÍ
PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

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

Masarykovo nám. 9/5,

Podzimní část sezóny orientačních běžců TJ Sokol Holešov
Poslední víkend o prázdninách se konaly třídenní závody Cena východních Čech.
Na těchto závodech jsme měli také naše
závodníky a prožili krásné dny u Stříbrného
rybníka. Rekreační areál se nachází u největšího z rybníků rozprostřeného v okolí Hradce
Králové. Areál nabízí příležitost pro klidnou
dovolenou uprostřed přírody na pomezí přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů.
V kempu najdete dostatečné zázemí pro vaši
rekreaci. My jsme tady našli centrum závodů,
které uspořádal oddíl z Pardubic. V přilehlých
lesích připravili pořadatelé náročné tratě pro
všechny věkové kategorie.V dopoledních hodinách proběhl závod a odpoledne jsme si mohli
vybrat jestli lenošit, nebo se zúčastnit akce
přichystané pořadateli, sprint okolo rybníka.
Účast byla průměrná, asi 700 závodníků. Našim závodníkům se dařilo střídavě a po třech

etapách se umístili takto: kat. H10N Sedláček
Jan 1. místo, kat. D14B Končáková Klára 4.
místo, D35C Končáková Kateřina 6. místo,
H55B Peška Antonín 8. místo, H45B Končák
Jaroslav 12. místo, H12B Sedláček Ondřej
11. místo, H35B Sedláček Jaroslav 23. místo
a D35B Sedláčková Jana 15. místo.
Po prázdninách se opět konaly žebříčkové
závody, kde si každý závodník mohl ještě vylepšit své umístění v celkovém hodnocení. Poslední dva závody Moravského žebříčku B uspořádal oddíl ze Zlína. Centrum těchto závodů bylo
na Salaši, v malé vesničce asi 10 km od Zlína.
Stavitelé tratí si dali záležet a v okolních lesích
postavili pěkné, ale náročné tratě. V sobotu se
závodilo na klasické trati a v neděli byla trať
zkrácená. Oba dny nám přálo počasí, a tak
mohli být všichni spokojeni. Naši závodníci se
také snažili a byly z toho tyto výsledky: D35B

Sedláčková Jana 15. místo, D40B Končáková
Kateřina 16. místo, D40B Končáková Kateřina
8. místo, H40B Sedláček Jaroslav 8. místo,
D35B Sedláčková Jana 12. místo, H40B Sedláček Jaroslav 11. místo, H45B Končák Jaroslav
7. místo, H45B Končák Jaroslav 3. místo, H55B
Peška Antonín 1. místo, H55B Peška Antonín
2. místo, H12B Sedláček Ondřej 14. místo.
V Moravském žebříčku se nejlépe umístil:
v kat. H45B Končák Jaroslav na 3. místě, kat.
H55B Peška Antonín na 3. místě.
Oddíl orientačního běhu pořádá tréninky v tělocvičně pro mládež od 7 do 12 let.
Zájemci se mohou přihlásit přímo v tělocvičně každou středu od 18 hodin.
Antonín Peška
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Okresní kolo základních a středních škol v přespolním běhu
1. října 2008 se za krajně
nepříznivého počasí uskutečnilo
okresní kolo v přespolním běhu,
kterého se zúčastnily školy z okresu Kroměříž. Závody se konaly
v krásném areálu na Bedlině v Bystřici p. H., ale deštivé počasí a nízká
teplota vytvořily atletům velmi těžké závodní podmínky; přesto byly
k vidění hodnotné sportovní výkony
ve všech kategoriích. Dívky běžely
trať dlouhou 3 km, chlapci 4 km.
Družstva děvčat a hochů Vyšší

policejní školy a Střední policejní
školy MV v Holešově se dokázala
s nepřízní počasí úspěšně poprat
a odvezla si do Holešova medailová umístění. Děvčata obsadila 1.
místo, když dominovala v i závodě
jednotlivkyň Hankou Jelínkovou;
chlapci pak obsadili stříbrnou příčku. Dívky postoupily do krajského
kola, které se koná ve stejném areálu 16. října 2008. Všem zúčastněným patří poděkování za velmi dobré výkony, vzornou reprezentaci

školy i Holešova a za odhodlání, se
kterým se dokázali poprat s velmi
špatným počasím.
Výsledky:
Děvčata:
1. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
2. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
3. SŠNO Bystřice p.H.
Chlapci:
1. Arcibiskupské gymnázium
Kroměříž

2. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
3. SŠNO Bystřice p. H.
Jednotlivci děvčata:
1. Hana Jelínková 6. Hana Samsonková 7. Kateřina Knotková 8.
Dominika Stolářová 9. Petra Škrabalová 12. Miluše Hlavenková
Jednotlivci chlapci: 4. Jakub
Chudárek 5. Ladislav Bílý 6. Pavel
Jankůj 13. Roman Míča
Mgr. Svatava Ságnerová

Chlapecké a dívčí družstvo policejní školy při závodech na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem.

Krajské kolo v přespolním běhu základních a středních škol
16. října 2008 se v krásném přírodním
areálu Bedlina v Bystřici p. H. konalo krajské
finále v přespolním běhu škol Zlínského kraje.
Holešov reprezentovala VPŠ a SPŠ MV, která
soutěžila v kategorii dorostenek. Za nepříznivého počasí bojovala děvčata o prvenství s týmem

biatlonistek z Rožnova, které se nakonec staly
vítězkami. Stříbrnou příčku získala pro Holešov
tato děvčata:
Hana Jelínková - celkově druhá dorostenka, Hana Samsonková, Dominika Stolá-

Drůbežárna Holešov, spol. s r.o.,
Bořenovská 1356/11
přijme řidiče na rozvoz
zboží.
Jedná se o dva pracovní
dny v týdnu
(pondělí a čtvrtek).

Tel.: 573 396 759 p. Tomášek,
Ing. Procházková.
XIV. VELKÁ CENA HOLEŠOVA V NADHOZU
a zároveň
12. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MORAVY
- MORAVIA OPEN pořádá SKP Holešov společně s TJ Holešov
1. 11. 2008, začátek v 15.30 hodin
Předprogram: 13.30 - soutěž žáků do 14 let
Kulturní dům Kurovice
Účast přislíbili závodníci nejlepších českých a moravských klubů,
ale i nejlepší závodníci ze Slovenska a Maďarska.
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řová, Petra Škrabalová, Miluše Hlavenková
a Tereza Felcmanová.
Všem patří poděkování za pěkný sportovní
výkon.
kpt. Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovské derby v šachu
V neděli 19. 10. 2008 začala
soutěž Regionálního přeboru okresu Kroměříž v šachu. Hned v prvním kole soutěže se TJ Sokol Holešov utkala s místním MKS Holešov.
Utkání vyhrálo družstvo Sokola
4 1/2 : 3 1/2. Hosté byli oslabeni
o některé klíčové hráče. Přesto
bylo utkání napínavé do poslední
partie. Vážení šachoví příznivci,
chci vám oznámit, že hrací místnost
je v sokolovně v provozu ve středu

od 17.00 hod. do 21.00 hod. a v pátek od 17.00 hod. do 21.00 hod.
Zájemci o šachovou hru si můžou
přijít zahrát, popřípadě se přihlásit
do oddílu. Pro začátečníky jsou
tréninkové hodiny v pátek od
16.00 hod. do 18.00 hod. Kroužek
začátečníků vede pan Botek Ludvík a Holman Radek.
Šachu zdar!

(ap)

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488
prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU
Provádíme:
povrchovou úpravu palubek,
střešní podbití
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Fotbalistům Holešova se doma nedaří
FC DOBET Ostr. Nová Ves - SFK ELKO
Holešov
0
(0:1)
1
Po porážkách hlavně na domácí půdě
hráči Holešova opět bodovali na hřišti soupeře.
V prvních patnácti minutách měli více ze hry
domácí a zle zatápěli hostující obraně. A to i
za cenu tvrdé hry. Domácí stoper Straka hrubě
fauloval Roubalíka, kterého odnesli na nosítkách, a musel být tak vystřídán již v 16. minutě
Bartákem. Následně hosté vyvinuli velký tlak
v šestnátce a tři měli šanci na vstřelení branky.
Nakonec to byl právě Barták, který dopravil
míč do sítě. Domácí pokračovali v tvrdé hře a
komentářích, za což byli odměňováni žlutými
kartami. Do druhé půle nastoupili domácí se
snahou vyrovnat. V cestě jim však stál velmi dobrý brankář Holešova Krejčí. Při jeho
zákroku, do kterého se připletl také domácí
hráč, skončil na nosítkách tentokrát Šimík. A
na jeho místo přišel Belza. V 76. minutě kopali
domácí šest rohů za sebou, ale obrana hostí

odolávala. V 78. minutě unikl obraně Hlobil, ale
nakonec mu střelu zablokoval obránce. V 83.
minutě vystřídal Nováka Charuza. Velká šance
přišla v 85. minutě. Hlobil dal míč pod sebe do
šestnáctky a Bejtkovský trefil pouze břevno.
Rozhodčí Krajča nastavil čtyři minuty a domácí
měli ještě v závěru velkou šanci na vyrovnání,
ale k tomu již nedošlo.
Sestava: Krejčí - Vávra, Odstrčilík, Bačík,
Frybort - Novák, Münster, Šimík, Bejtkovský
- Roubalík, Hlobil. Trenér: Martin Malík.
SFK ELKO Holešov- ČSK Uherský Brod
1
(1:0)
1
Také v předposledním utkání na domácí
půdě nedokázali hráči Holešova získat tři body,
a tak se jejich aktiva počítají hlavně ze hřišť
soupeřů. I když bylo tentokrát soupeřem mužstvo usilující o postup do divize, po vítězném
utkání na horké půdě v Ostrožské Nové Vsi se
očekávalo domácí vítězství. Hosté však začali
velmi dobře a prvních patnáct minut nenechá-

vali domácí v klidu. Poté se hra vyrovnala.
Ve 41. minutě přišla dobrá akce Bejtkovského a
z jeho přihrávky se Hlobil nemýlil - 1:0. Ve druhé
půli začali lépe hosté. Ve 47. minutě nastřelili hlavou břevno. Druhou branku mohli domácí přidat
ve 49. minutě. Po ose Bejtkovský, Roubalík se
dostal na malém vápně do šance Hlobil, ale tentokrát se neprosadil. Míč z jeho kopačky skončil
vedle tyče bezmocného Ondrůška. Pak přišla 55.
minuta a ve hře jeden proti jednomu se nechal
obejít Charuza a Jan Bičan dokázal srovnat
stav na 1:1. Remízu pak bravurně zachraňoval
domácí gólman Krejčí, který v 67. minutě vytáhl
střelu pod břevno. Velmi dobré fotbalové utkání
z obou stran sledovalo za chladného počasí
asi 100 diváků. Utkání řídil s menšími chybami
rozhodčí Mrázek ze Žalkovic.
Sestava: Krejčí - Belza, Bačík, Odstrčilík, Vávra (46. Barták) - Charuza, Bejtkovský,
Münster, Roubalík (89. Marek), Darebníček
(73. Slováček), Hlobil. Trenér: Martin Malík.
(hr)

Šlágr 8. kola mladších žáků - boj o čelo tabulky
SFK ELKO Holešov - FC Slušovice
4:1 (3:0)
Neuvěřitelný souboj o čelo tabulky zažil
stadión Střelnice v Holešově. Dosud vedoucí
tým tabulky SFK ELKO Holešov hostil FC Slušovice, který byl druhý jen díky horšímu skóre.
Zápas začal mohutným náporem holešovských „černo-bílých bojovníků“ (jak zněl nápis
jednoho z transparentů), kteří svého soupeře
dokonale zaskočili.
Už ve 2. minutě skóroval po samostatné
akci nezadržitelný rychlík Lukáš Michálek střelou pod břevno.
Neuběhlo ani pět minut, a padl další gól,
když se v šestnáctce uvolnil skvělý technik
Kuba Zahnaš a střelou od tyče nedal hostujícímu brankáři žádnou šanci.
V tuto chvíli už ovšem začaly přebírat otěže
utkání slušovické naděje a pěknou kombinační
hrou se dostávaly do nebezpečné blízkosti
domácí branky. Ve 14. a 17. minutě utkání zneškodnil nebezpečné šance Patrik Marcin, který
si tak poprvé až v 8. kole pořádně zachytal.
Slušovičtí si vytvořili územní převahu a domácí obrana byla pod trvalým tlakem. Pochvalu
zaslouží David Mlčák, který i přes své zranění
neúnavně bojoval stejně jako další obránci
Patrik Javora, Martin Winter a Daniel Matuška.
Za podpory záložníků a zároveň „plíc mužstva“
Jana Zapletala, Kuby Zahnaše a Lukáše Michálka nezměrnou bojovností narušovali akce
soupeře.

Vítězství v Martinicích
TJ Sokol Martinice - DFK Holešov: 0:3 (0:1)
V posledním podzimním utkání předvedl
celek Holešova výrazně lepší výkon než v předcházejících zápasech a zaslouženě zvítězil. První
branku žákyň vsítila po dlouhé odmlce velmi dobře
hrající Zuzka Kopečná, která se trefila po centru
z rohového kopu. V druhé půli pokračoval nápor
hostí a dvěma dorážkami z prostoru brankoviště
pěkně skórovaly Míša Vrubelová a Veronika Zalabáková. Celek DFK Holešov zaslouženě zvítězil
a podzimní část soutěže zakončí na třetím místě
v tabulce okresního přeboru žáků sk. A.
Mgr. Svatava Ságnerová

V závěru prvního poločasu se po jednom
z ojedinělých protiútoků uvolnil v šestnáctce
soupeře David Kováč, nahrál volnému Kubovi
Zahnašovi a ten se střelou pod břevno nemýlil.
Skvělá produktivita Holešova znamenala stav
3:0 po poločase.
Druhý poločas začal velikým tlakem Slušovic. V 8. minutě zahodil hostující útočník vyloženou šanci, když jeho „dloubák“ přes vyběhnuvšího Patrika Marcina skončil těsně vedle branky.
V rozmezí 10. až 14. minuty museli opustit hřiště
po zákrocích soupeře na pár minut klíčoví hráči
Kuba Zahnaš a Honza Zapletal.
Soupeř toho náležitě využil a oslabenému
mužstvu Holešova vstřelil v 17. minutě branku.
Tlak Slušovic sílil a Holešov se odhodlával pouze k ojedinělým brejkům. Po jednom z nich se
ve 24. minutě skvěle uvolnil David Kováč a jeho
přihrávku opět zužitkoval navrátivší se Kuba
Zahnaš nechytatelnou střelou pod břevno.
Závěr zápasu odehráli holešovští „černo-bílí bojovníci“ na polovině soupeře, který
pochopil, že tento zápas už nevyhraje. Bylo to
vynikající utkání plné emocí na tribuně i na hřišti.
Závěrečná děkovačka holešovských mladíků
byla plná euforie a svůj kotoul směrem k rozvášněným holešovským fandům udělal dokonce
i trenér Linda.
Závěr se nesl v oslavném duchu a za obrovskou bojovnost v tomto utkání, ale i za výkony v minulých zápasech dostali kluci dort
ve tvaru poháru.
Tímto celé mužstvo děkuje manželům
Winterovým.
Branky dávali: Jakub Zahnaš (3); Lukáš
Michálek.
Sestava Holešova: Marcin Patrik; Šuba
Benedikt; Matuška Daniel; Winter Martin; Mlčák
David; Javora Patrik; Rafaja Jakub; Zapletal
Jan; Zahnaš Jakub; Beránek Tomáš; Michálek
Lukáš; Kováč David; Kašpárek David; Barreto
Victor; Radim Olšák; Marek Půček; Tsuperyak
Vitalij.
Trenér: Ladislav Linda.
www.sfkelkoholesov.wz.cz
SK Boršice - SFK ELKO Holešov
0:14 (0:6)
Povinné vítězství si připsali mladší žáci
z Holešova proti týmu, který je na opačném

konci tabulky. Po vydřeném vítězství z minulého
kola s celkem Slušovic to byla tentokrát opět
střelecká exhibice „Lindových dětí“.
Branky dávali: Jakub Zahnaš (5); Lukáš
Michálek (4); David Kováč (2); Jan Zapletal (2);
Tomáš Beránek.
Sestava Holešova: Marcin Patrik; Matuška
Daniel; Winter Martin; Mlčák David; Javora Patrik; Rafaja Jakub; Zapletal Jan; Zahnaš Jakub;
Beránek Tomáš; Michálek Lukáš; Kováč David;
Kašpárek David; Barreto Victor; Marek Půček;
Tsuperyak Vitalij.
Trenér: Ladislav Linda.
(PK)

KČT zve
na přednášku
Klub českých turistů v Holešově zve
všechny členy a příznivce na klubový večer
s cestovatelem Martinem Stillerem, tentokrát
na téma Austrálií na kole VERTEC.
Přednáška se uskuteční v úterý 4. listopadu od 17 hodin v Drive Clubu Holešov. Vstupné
je dobrovolné a je chápáno jako drobný příspěvek na další cesty našich cestovatelů.

Výsledky třetí ligy
stolního tenisu
První tři zápasy sezóny 2008/2009 sehrál
KST Holešov na domácích stolech. V prvním
zápase jsme podlehli celku KST Zlín B 3:10.
O body se zasloužili tito hráči: B. Klůj 1,5, K.
Sekanina 1, Z. Matela 0,5. Další zápas jsme vyhráli s Vratimovem 10:1. Sestava: Z. Matela 2,5,
Klůj 2,5, Kepl 3,5, Sekanina 1,5. Zatím poslední
zápas sehrál KST Holešov s Rožnovem p. Radhoštěm a podlehl tomuto týmu 6:10. Body:
Sekanina 2,5, Kepl 1,5, Klůj 1,5, Z. Matela 0,5.
Svou bilanci můžeme vylepšit dalšími zápasy,
které sehrajeme o tomto víkendu v Jeseníku
a Šumperku. V tabulce jsou holešovští stolní
tenisté zatím na 8. místě.
(kl)
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Nemnoho pisatelů a luštitelů našich hádanek poslalo své odpovědi
do soutěží z čísla 18/2008. Na fotografii správně poznali věžičku budovy
sboru Jednoty bratrské v Holešově.
„Věžička na zveřejněném snímku
v Holešovsku č. 18 patří domu Jednoty
bratrské na ul. U Potoka v Holešově,“
napsala nám v e-mailu čtenářka Kateřina Marcinová z Holešova, která se
tak stává výherkyní pizzy v Restauraci
Kanada. Druhou výherkyní se stává
Jana Ondruchová z Roštění, která si
zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště. Za správně vyluštěné SUDOKU
posíláme volné vstupenky do kina
Svět Jarmile Urbanové z Holešova
a Stanislavu Zajícovi z Roštění.
Poznáte, co představuje dnešní
snímek a kde a přibližně kdy byl pořízen? Nápovědou může být třeba to,
že byl pořízen v obci, která je nedaleko Holešova... Odpovědi posílejte
na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova
628, 769 17, Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. Soutěž vzniká
ve spolupráci s Restaurací Kanada na Zlínské ulici, Pizzerií U Letiště
a MKS Holešov.
(red)

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

Dotazník Holešovska
Miroslav Kunc, podnikatel
a člen Zastupitelstva
města Holešov
Vaše životní krédo?
Být normálním a slušným člověkem.
Ke které knize se rád vracíte?
Tajuplný ostrov od J. Verna, Tři kamarádi od
E. M. Remarqua, platné normy ČSN elektro.
Váš oblíbený umělec?
Werich, Svěrák, Lada.

POHODOVÁ ŠKOLA. Pěkné učebny a příjemné prostředí skýtá
2. Základní škola v Holešově, což dokazuje i náš snímek, kde děti ze třídy
2. B mávají čtenářům Holešovska.

Jaký sport vás oslovuje?
Cyklistika, tenis, šachy.
Co máte rád na talíři?
Jak kdy, jak kde.

Podzimní proměny
Pozvánka na výstavu

Kde si rád posedíte?
V zahradní restauraci s kamarády. Rád sedím za volantem v autě.
Řízení auta je pro mě stále úžasným relaxem.

Irena Seifertová - keramika, malba na sklo
Rudolf Seifert - obrazy

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Nechci být na pustém ostrově! A kdyby opravdu nebylo vyhnutí, tak
s těmi lidmi, co byli už na zmíněném Tajuplném ostrově.

Galerie Kulturního domu Vizovice
6. až 23. listopadu 2008
Vernisáž 6. listopadu v 17 hodin
Úvodní slovo Karel Bartošek, hudební doprovod Vladimíra Dvoøáková
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Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Když se daří, jsem trvale naplněn pocitem absolutního štěstí.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci, z nemohoucnosti.
Ve které historické době byste chtěl žít?
V mládí mě oslovovalo 19. století, teď už bych dnešní dobu neměnil.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Haná, ze které pocházím, a Hostýnské hory.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Už od mládí tuto profesi, co dělám nyní. A jsem nadšen, že jsem se
dočkal doby, kdy mohu svou práci dělat soukromě sám za sebe.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Chtěl bych tomu věřit, ale nejsem si tím jistý.

