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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova
Starosta se setká
s občany

SLAVNOST BROUČKŮ. Lampionový průvod pod názvem Slavnost broučků uspořádalo SVČ TYMY
v pátek 7. listopadu. Průvod několika stovek dětí a rodičů prošel Holešovem od kašny na náměstí do
Všetul. Na zúčastněné čekala řada her a také odměn.

Reprezentační ples otevře zámeckou sezónu
Holešov (frs) - Občanské sdružení za
účelem pořádání každoročních reprezentačních plesů města schválilo na svém posledním
zasedání holešovské zastupitelstvo. Nejbližším
úkolem tohoto sdružení bude příprava prvního plesu města, který se uskuteční 7. února
2009. Proti ustavení tohoto sdružení hlasovali
komunisté. Zastupitelka Ludmila Štaudnerová

argumentovala tím, že pořádání těchto plesů
by mělo zabezpečit Městské kulturní středisko.
Především však nesouhlasila s náklady na
uspořádání akce, které se odhadují zhruba na
300 tisíc korun, a také s cenou vstupného, které
bude ve výši 600 korun.
Pokračování na str. 3

Zástupci mládeže poznávali úřad
V rámci Evropského
týdne mládeže, který proběhl od 2. do 9. listopadu,
se v úterý 4. listopadu
uskutečnil v Holešově Den
na radnici. Zástupci Parlamentu dětí a mládeže, kteří
reprezentovali holešovské
základní a střední školy, se
v průběhu dne seznámili
s fungováním městského úřadu. Průvodcem jim
byl místostarosta Rudolf
Seifert. O aktuálních problémech diskutovali s tajemníkem úřadu Václavem
Langem a starostou města
Zdeňkem Janalíkem.
(frs)

Pravidelné podzimní setkání starosty města s občany se uskuteční v úterý 25. listopadu od 18 hodin ve Středisku volného času Duha ve Školní ulici.
V první části setkání starosta Zdeněk
Janalík seznámí občany s tím, jak bylo
naloženo s podněty občanů, které vzešly z jarního setkání. Starosta následně
nastíní stěžejní záměry města v blízké
budoucnosti a vzápětí bude následovat
samotná diskuze s občany.
S občany se vedení města setká
také v jednotlivých městských osadách.
V listopadu a prosinci se v Tučapích,
Količíně, Žopích a Dobroticích uskuteční
besedy s důchodci a po Novém roce
pak budou následovat veřejné schůze.
(sov)

Jak dopadl Holešov
Co vy na to,
pane starosto?
Nedávno proběhla
v MF Dnes informace o výsledcích soutěže s názvem
Město pro byznys, kterou
uspořádala jistá soukromá agentura. Ze zprávy
vyplynulo, že Holešov
skončil v jednom z kritérií
na posledním místě mezi
městy Zlínského kraje. Co
vy na to, pane starosto?
„Informace, že jsme skončili nejhůře z celého
Zlínského kraje, není pravdivá. Četl jsem kompletní
výsledky, které zveřejnil týdeník Ekonom, a z nich
vyplynulo, že za námi například skončil Rožnov pod
Radhoštěm. Celkově jsme obsadili v rámci kraje
8. místo ze 13 hodnocených měst. Podstatnější
však pro mě je, že podobný průzkum nepovažuji
za příliš vypovídající. Hlavně si nemyslím, že bychom se měli zabývat vyplňováním tabulek pro soukromé agentury, které by nám potom vylepšovaly
pořadí v takové soutěži. Sporná jsou i další kritéria.
Kladné body by městu například přinesl tak zvaný
dobrý pracovní trh, který byl měl nízké platové
požadavky a příznivé věkové složení nezaměstnaných. Myslím si proto, že celá anketa a hlavně
zjednodušené podání, které přinesla například MF
Dnes, nevystihuje podstatu této problematiky.“
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Od ledna bude v Holešově jediné středisko volného času
Holešov (frs) - Od prvního ledna bude na území města fungovat
jediné středisko volného času pod
oficiálním názvem Středisko volného času, příspěvková organizace,
které bude sídlit v areálu bývalé
školy ve Všetulích. Na své poslední
schůzi o tom rozhodli holešovští
zastupitelé. Ve svém usnesení blíže
vymezili sloučení dosavadních příspěvkových organizací SVČ Všetuly
a SVČ Holešov. O samotném sloučení obou středisek zastupitelé rozhodli již v polovině letošního roku.
Zastupitelé se také usnesli
na tom, že přejímající organizací se stane SVČ Všetuly (TYMY)
a zanikající organizací bude SVČ
Holešov (DUHA). Podle usnesení
přejdou všechna práva a závazky
zanikající příspěvkové organizace
na přejímající příspěvkovou orga-

nizaci, s výjimkou práv a závazků
týkajících se projektu „Vzdělávací
komunitní centrum“, který získalo
SVČ Holešov v roce 2006 a která
přejdou na Městské kulturní středisko Holešov.
V průběhu projednávání předložila alternativní návrh usnesení
zastupitelka Jarmila Pokorná. Podle
vedoucího Odboru školství a kultury
Městského úřadu v Holešově Petra Chvátala byl však tento návrh
prakticky totožný s tím, který oficiálně předložila rada. Fakticky se lišil
pouze v navrhovaném názvu organizace. A to byl také hlavní problém,
o který se na jednání zastupitelstva
vedl spor. K závěrečnému hlasování
byly nakonec předloženy tři varianty:
Středisko volného času Všetuly, příspěvková organizace; Středisko volného času Holešov, příspěvková or-

Oprava kláštera v Holešově
V září tohoto roku byla zahájena oprava části kulturní památky
trinitářského kláštera v Holešově.
Rekonstrukční práce zahrnují opravu střechy, oken, vstupních dveří
a fasády.
Náklady na uvedenou rekonstrukci dosáhnou asi 3,5 mil. Kč.
Na rekonstrukci se finančně
podílí Zlínský kraj formou účelové

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
částkou 100 000,- Kč. Město Holešov přispívá na opravu výše uvedené památky částkou 20 000,- Kč.
Celá rekonstrukce bude dokončena
do poloviny roku 2009.
MUDr. Jan Zajíc

Tajemník Městského úřadu Holešov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

referent stavebního úřadu
Druh práce: výkon státní správy na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Holešov
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: a)
vzdělání středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské se stavebním
zaměřením, b)schopnost jednat s lidmi, c) schopnost zvládat psychickou
zátěž, d) komunikační a organizační dovednosti, e) rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, f) řidičský průkaz skupiny B, g) znalost práce na PC,
h) předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., i) praxe v oboru, popř.
zvláštní odborná způsobilost vítána.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: termín prodloužen do
21. listopadu 2008
Způsob podání přihlášky: a) odesláním na adresu: Městský úřad
Holešov, odbor správní a vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov; b) odevzdáním na podatelně Městského úřadu v Holešově.
Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, popř. 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) životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, a také údajů vztahujících
se k požadovaným předpokladům pro výkon funkce, b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Výběrové řízení proběhne posouzením uchazečů na základě
předložených přihlášek, případně může být doplněno osobními
pohovory.
JUDr. Václav Lang
tajemník Městského úřadu v Holešově

2

Kroužky SVČ po celém městě
Kroužky, fungující pod nově zřízeným Střediskem volného času
(SVČ), příspěvková organizace, by podle starosty města Zdeňka Janalíka
neměly pracovat pouze v centru střediska ve Všetulích, ale měly by být
rozvíjeny i v jiných obecních budovách v různých částech města, včetně
všech tří základních škol. „Moje představa je taková, že tyto kroužky
budou běžně vyvíjet svou činnost ve školách. Dnes v holešovských
školách vede celá řada učitelů různé kroužky ve svém volném čase, bez
nějakého zvláštního finančního ohodnocení. Vedení škol jim musí na tuto
činnost přispívat z vlastních rozpočtů. Budou-li tyto kroužky fungovat pod
střediskem volného času, budou moci být financovány prostřednictvím
SVČ ze státních dotací. Ředitelky škol tak nebudou muset platit tyto
aktivity ze svých rozpočtů,“ zdůraznil starosta.
(sov)
ganizace a Středisko volného času,
příspěvková organizace. Po sérii
hlasování nakonec byla schválena
varianta Středisko volného času,
příspěvková organizace.

Stávající kroužky a další
zájmové činnosti v SVČ DUHA
budou zachovány i po zániku tohoto střediska, a to až do května
roku 2009.

Veřejná vyhláška
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel změny č. 12 územního plánu města Holešov ve smyslu § 6 odst. 1
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (stavební zákon ), dále jen stavební zákon oznamuje
v souladu s § 20 odst. 2 a §52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
Změny č. 12 územního plánu města Holešov, které se uskuteční
dne 12. 12. 2008 ve 13.00 hod. na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, místnost č. 310
b) vystavení upraveného a posouzeného návrhu změny č. 12 územního plánu města Holešov k veřejnému nahlédnutí v době od 13. 11.
do 12.12. 2008 včetně.
Návrh změny č. 12 územního plánu je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407,
dveře č. 311. Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách Po,
St 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonické
dohodě mimo úřední dny (tel. 573 521 702). Do návrhu změny lze
rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor územního plánování
a stavebního řádu.
Předmětem návrhu Změny č.12 územního plánu města Holešov je
v lokalitě A návrh nových ploch pro bydlení, v lokalitě C úprava napojení
navrženého východního obchvatu města Holešova na silnici II/438.
V lokalitě D je navržena nová plocha lesoparku, která bude oddělovat
stávající a navrženou obytnou zástavbu v lokalitě Sadová od navrženého
východního silničního obchvatu města Holešov. V lokalitě E je podél
silnice III/490 12 navržena nová cyklostezka spojující Holešov s místní
částí Žopy, v lokalitě F bude provedena úprava napojení navrženého
východního obchvatu města Holešova na silnici II/ 490 a v lokalitě G
navržena nová trasa vedení VN 22 kV a s ní spojený posun části regionálního biokoridoru.
Toto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, město Holešov
a sousední obce.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky dle §6
odst. 6 stavebního zákona prostřednictvím rady obce a tam, kde se rada
nevolí, prostřednictvím zastupitelstva obce.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Toto oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
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Stavba kanalizace
bude rozšířena
Holešov (frs) - Kanalizační přivaděče
v Žopích a Dobroticích povedou oproti původním předpokladům i do dalších okrajových částí
těchto obcí. Stane se tak na základě dodatku
č. 3 investiční akce Kanalizace Žopy - Dobrotice, kterou představitelé města podepsali se
zástupci ministerstva zemědělství. Podobně
jako na celou akci obdrží město i na stavbu
prováděnou na základě dodatku č. 3 státní dotace ve výši 85 procent. Zbývajících 15 procent
musí uhradit město Holešov. Odkanalizování
obou těchto městských osad přesahuje částku
sto milionů korun.
„Stavebně i finančně budeme tuto část
projektu řešit v příštím roce. V současné době
využíváme aktuálního dobrého počasí pro to,
abychom do zimy udělali maximální množství
práce. Definitivní ukončení stavby, včetně kolaudace a nabytí právní moci, bude k 31. 10. 2010,“
sdělil starosta města Zdeněk Janalík.
Vedle rekonstrukce holešovského zámku
je budování kanalizace v Žopích a Dobroticích
nejdůležitější investiční akcí letošního roku.

Reprezentační ples města otevře plesovou sezónu
Pokračování ze str. 1
Ve výši nákladů se odráží zejména pozvaní hosté. Na pódiu hlavního sálu bude zpívat populární Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers, programem bude provázet Mahulena Bočanová. Součástí bude úvodní
předtančení a další ukázky tanečních mistrů v průběhu večera. V ceně vstupného bude večeře a také víno.
„Nebude se jednat o pouhý ples, ale o událost, která bude mít svůj kulturní a společenský rozměr. Jsem
proto přesvědčen, že si takovou reprezentaci zaslouží,“ namítá starosta města Zdeněk Janalík.
Reprezentační ples se bude vedle hlavního konat také v dalších pěti sálech, a to včetně bývalých prostor restaurace Hraběna, kde bude bufet. Kapacita bude zatím omezena na zhruba 500 míst,
protože zámek bude otevřen pouze ve zkušebním provozu. Postupně se však budou společenské
prostory rozšiřovat. „Vstupenky na reprezentační ples města budou v předprodeji v informačním centru.
O zahájení jejich prodeje budeme včas informovat,“ zdůraznil starosta.

Program zámecké sezóny na příští rok
Slavnostní koncert a reprezentační ples
města u příležitosti otevření části holešovského zámku zahájí první společenskou sezónu
v opravené části zámku. Tato sezóna bude
pokračovat dalšími akcemi. V sobotu 14. února
bude následovat ples gymnázia, 21. února ples
Castella, 7. března Divadelní ples, 14. března
retro ples - návrat do 60. a 70. let minulého
století, 21. března ples 2. Základní školy a 28.
března ples Klubu lidových řemesel a mysliveckého sdružení.

V obnovené části zámku se však budou konat
i další akce. Do rekonstruované sala terreny se vrátí
svatební obřady, v zámku bude možné pořádat
i svatební hostiny. Zástupci klubu filatelistů by rádi
obnovili pořádání filatelistických výstav, které tady
měly vždy velkou tradici. „Zámek bude otevřen pro
pořádání nejrůznějších kulturních a společenských
programů po celý rok. Naším zájmem je, aby se
zde konaly rozmanité druhy akcí a aby to byly takové akce, při nichž nebude devastováno zařízení
zámku,“ dodal starosta Zdeněk Janalík.
(frs)

Příprava rozpočtu na příští rok vrcholí
Holešov (frs) - Příprava rozpočtu města
Holešova na příští rok vrcholí právě v těchto
dnech. „Rozpočet připravujeme tak, aby byl
reálný a naplňoval to, co od něj očekáváme.
Stanovili jsme základní kritéria a rozepsali jednotlivé položky pro naše odbory a příspěvkové
organizace. Nyní probíhá dohodovací řízení
s vedoucími odborů a řediteli příspěvkových
organizací,“ přiblížil stav prací na rozpočtu starosta města Zdeněk Janalík. Na základě těchto

dohod bude vytvořen návrh, který projedná
finanční výbor, rada města a 15. prosince bude
rozpočet předložen ke schválení zastupitelstva
tak, aby mohl začít platit od 1. ledna 2009.
V oblasti investic bude pro příští rok prioritou
dokončení rekonstrukce 1. etapy zámku, kanalizace Žopy - Dobrotice, další budování cyklostezek,
budování komunikace v ulici Za Vodou, chodník
a cyklostezka do Žop a výstavba lávky u domu
s pečovatelskou službou na Novosadech.

Vypnutí
elektřiny
Z důvodu plánovaných oprav na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 24. listopadu
v době od 8 do 14 hodin v ulici Dlažánky. Omezena budou všechna č.p. v ulici Dlažánky a č.p.
822, 359 a 360 v ul. Třešňové sady.

Město prodalo
starou radnici
Holešov (frs) - Objekt historické
budovy holešovské radnice č.p. 24 na
náměstí Dr. Edvarda Beneše, v němž
sídlí střední škola Dr. Stratila, Klub
důchodců a Městská galerie, změnil
svého majitele. Zastupitelé rozhodli na
svém posledním zasedání o jeho prodeji společnosti Eurostřechy Dobrotice,
a to za částku patnáct milionů korun.
Město Holešov zveřejnilo návrh na
prodej objektu letos v létě. Oficiálně se
přihlásila pouze firma z Dobrotic. Nový
vlastník chce po rekonstrukci využívat
objekt pro bytové a komerční účely.

E.ON Česká republika, s.r.o.

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.
Vedení účetnictví a daňové evidence, DPH, mzdové agendy, účetní
poradenství. Tel.: 774 968 744,
739 904 762.
Koupím několikasvazkový román
Emy Destinnové Ve stínu Modré
růže. Kontakt 728 370 423.
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„Potřebujeme volnost, absenci stranické disciplíny, nezávislost,“
říká holešovská zastupitelka Jarmila Pokorná
Následujícím interview s předsedkyní zastupitelského klubu Sdružení
nezávislých JUDr. Jarmilou Pokornou
začínáme sérii rozhovorů u příležitosti
poloviny volebního období v komunální
politice. V dalších číslech čtenářům
tímto způsobem postupně představíme názory všech předsedů politických
klubů zastoupených v holešovském
zastupitelstvu.
V zastupitelském klubu Sdružení
nezávislých vedeném Jarmilou Pokornou jsou dále Jarmila Viznerová a Miroslav Kunc.
Zastupitelka Jarmila Pokorná působila do roku 2006 ve funkci místostarostky Holešova. V současné době
pracuje jako právní poradkyně v Centru
pro seniory Holešov.

Z postu místostarostky města jste se
přede dvěma lety dostala do opozičních
lavic. Když se ohlédnete za tímto obdobím,
jaká to pro vás byla osobní zkušenost?
Obrovská. Zradili mne lidé, které jsem
považovala za přátele. A zrada bolí vždycky.
Měla jsem rozdělanou práci, kterou jsem chtěla
dokončit. Měla jsem zkušenosti, plány, chuť
a energii, měla jsem podporu mých kolegů,
přátel a voličů. Měla jsem zámek, o který jsem
svedla nesnadný boj, a měla jsem radost ze
všeho, co se podařilo prosadit. Bohužel jsem
poznala, že ne každý se raduje se mnou.
Když jsme byli odkázáni svými koaličními
partnery do opozice - bezdůvodně, vztahy
mezi námi byly vždy korektní, programové cíle

totožné - zbývaly mi do důchodu pouhé tři roky. A v tomto
věku jsem se ocitla na úřadu práce jako nezaměstnaná
uchazečka o práci. Jako ta,
o jejíž práci nemá nikdo zájem. Prošla jsem zatěžkávací
zkouškou a dnes už vím, co
prožívají nezaměstnaní, kteří
pracovat chtějí, ale nemohou.
Podržela mne rodina, přátelé,
kamarádky, psycholog.
Ano, nyní jsem se svými
kolegy v opozici, ale jako zastupitelka vystupuji a jednám
stejně jako v minulém volebním období. Umím naslouchat,
formulovat myšlenky, mám cit pro spravedlnost
a právo. Nestěžuji si, přece nemohu být pořád
v přední linii!
Vidíte nějaké zásadní rozdíly mezi činností vedení města v minulém a současném volebním období?
Oproti minulému období má v městské
radě početní převahu jedna strana, což v minulosti nikdy nebylo. V nejužším vedení města
nepůsobí žena. Myslím, že to dobré není,
protože žena má jiné vidění světa a vnímá
odlišně i potřeby občanů. Co se týká činnosti,
v předešlém volebním období byl uskutečněn
nespočet dobrých a výborných rozhodnutí
a je jen dobře, že dnešní zastupitelé si je vzali
za své a na předchozí práci a rozhodnutí navazují a aktivity rozvíjejí.
Jak hodnotíte fakt, že Holešovsko má
v krajské samosprávě pětinásobné zastoupení?
Je to rozhodně
pro město dobré.
A signál toho, že zvolení zastupitelé byli
nominováni příslušnými stranami na volitelná místa a to není
nikdy jednoduché,
neboť tlak na tyto
pozice je vždy obrovský. Musíte bojovat,
mít spojence, umět
se prosadit. Na druhou stranu se v krajském zastupitelstvu
řeší rozvoj celého
kraje, takže nějaké
zásadní zvýhodnění
pouze našeho regionu na základě tohoto počtu zastupitelů
z Holešova nevidím.
Na jaké priority se vaše sdružení
nezávislých kandidátů v současné
době zaměřuje?
Protože je v našem sdružení hodně
žen, zaměřujeme se
na oblast sociální,
což je pro většinu
žen přirozené. Zabýváme se taky oblastí
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kultury a životního prostředí.
Kolegové z našeho sdružení
však pracují v nejrůznějších
komisích a výborech města,
kam přenášejí svá stanoviska,
takže oblasti, kterými se zabýváme, nejsou ničím omezeny
a ohraničeny.
Jaké jsou vaše osobní
ambice?
Moje osobní ambice?
Příští týden jedu do Prahy
do České advokátní komory
složit slib advokáta. Mám advokátní zkoušky a za měsíc
si chci otevřít v Holešově advokátní kancelář. Tento krok jsem měla udělat
mnohem dříve, ale nebyla jsem psychicky dost
dobře připravena a musela si nutně odbýt toto
martyrium. Nadále chci pak dobře zvládat roli
dcery, matky, babičky i životní partnerky.
Nedávné krajské volby opět potvrdily
výraznou fixaci voličů na velké strany.
Mohou v této atmosféře uspět nezávislí
kandidáti?
Lidé mají to, co chtějí. Já i moji kolegové
jsme nikdy v žádné straně nepůsobili, potřebujeme volnost, absenci stranické disciplíny,
nezávislost. Řídíme se rozumem, máme své
priority i svůj program. To zřejmě lidem nestačí.
Vidí v politických stranách sílu a moc. Ke škodě věci pak většina voličů volí stranu, silnou,
mocnou, ať už je na její kandidátce kdokoliv.
Jednotliví kandidáti pak voliče jako lidé mnohdy
ani nezajímají.
V čem se bude vaše nabídka voličům
lišit od politické konkurence?
Volební programy všech kandidujících
stran jsou téměř totožné. Každý z nás vidí, co
je třeba zlepšit, v čem pomoci, co dotáhnout.
Rozdíly v těchto věcech jsou minimální. Pro
mne je podstatné, jak důvěryhodní jsou jednotliví kandidáti, jací jsou to lidé, jaký vztah mají
ke svému městu a jeho občanům. Co všechno
jsou ochotni a schopni udělat nikoliv pro sebe,
ale pro svůj region. Dnes je ještě předčasné
mluvit o nabídce voličům.
Existuje něco, na co jste jako Holešovanka skutečně pyšná?
Obohatilo mne několik setkání s autoritami a skutečnými osobnostmi našeho města,
které už bohužel nejsou mezi námi. Při těchto setkáních jsem však nikdy necítila pýchu,
ale hlubokou pokoru. A na co jsem pyšná?
Na zámek s nádhernou zahradou a oborou,
na židovské památky a udržování tradic židovské kultury. Na hudební těleso Holešovský
dětský sbor Moravské děti. A taky na dostupnost a kvalitu lékařské péče v rekonstruované
budově polikliniky.
Je naopak nějaká skutečnost, na kterou jako Holešovanka příliš hrdá nejste?
Věci hmotné, které město nezdobí, se dají
odstranit, zničit, upravit. Lidskou zášť, zlobu
a zákeřné údery však odstranit nelze. Po nich
se musíme sami zvednout a jít dál. Odpouštět,
ale nezapomínat.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Tok dotací se nevyhnul ani holešovské hvězdárně
Holešov - Díky úspěšné žádosti o dotace
z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón se v tomto roce daří realizovat i další z oprav holešovské
hvězdárny. Opravy spočívající v odvlhčení zdiva
a obnově interiéru objektu představují náklady
ve výši 149 822 Kč. Zlínský kraj z výše zmíněné
dotace poskytl částku 74 911 korun a stejnou
částku ze svého rozpočtu vyčlenil na tuto akci
i vlastník tohoto objektu - město Holešov.
Samotné opravy představovaly prvně vykopat horninu v prostoru pod podlahou zvýšeného
přízemí hvězdárny, následovalo dlouhodobé
vysychání, dále pak vytvoření nové podlahové
konstrukce a v závěru položení keramické

dlažby. Co se zbylého interiéru týče, bylo natřeno stávající dřevěné schodiště, odstraněny
novodobé úpravy v podobě vestavných skříněk,
rovněž byly odstraněny stávající vrstvy vnitřních
omítek a zdi znovu zaomítány a natřeny. Drobným úpravám se nevyhnul ani strop.
Hvězdárna se nachází v zámeckém parku,
přesněji v růžové zahradě, která je součástí
městského památkového okruhu a slouží jako
sídlo astronomického kroužku. Díky funkčnímu
dalekohledu a v minulosti již spravené horní
části střechy (kopule) jsou zde během roku
pořádána např. noční pozorování oblohy pro
veřejnost apod.
(el)

Oznámení o ukončení
provozu Chráněné prodejny
Z důvodů ekonomických byla ke dni 30. 9.
2008 uzavřena a zrušena prodejna charitního
zboží na nám. Sv. Anny 1027 v Holešově (v objektu chráněných dílen). V průběhu listopadu
bude neprodané zboží přemístěno do objektu
U sv. Martina, kde bude po určitou dobu sortiment
vystaven k zakoupení.

Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader
v panelových domech,
realizace na klíč
Masarykovo nám. 9/5,

Informace na tel.:
731 114 537

MĚSTO HOLEŠOV

MĚSTO HOLEŠOV

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městského
pozemku p.č. 1047/1, orná půda, o výměře 1218 m2, a částí městských pozemků p.č. 1047/2, orná půda, p.č. 1047/3, orná půda, p.č.
1047/4, orná půda, p.č. 1047/5, orná půda, o celkové výměře cca
4.300 m2, vše k.ú. Všetuly za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemci o koupi městského pozemku musí podat nabídku písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov.
Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty města Holešova před projednáním v Zastupitelstvu města Holešova
a všichni zájemci budou písemně pozváni.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní
ceny, účel využití nemovitostí, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kritéria hodnocení nabídek: výše kupní ceny, účel využití pozemků, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu
náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listů vlastnických, znaleckého posudku, geometrický plán, daň z převodu nemovitostí a správní
poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města
Holešova na jeho nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zveřejněn
na úřední desce od 5. 11. 2008 do 24. 11. 2008.

v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr prodeje městského pozemku p.č.
600/27, orná půda, o výměře 1.345 m2, k.ú. Všetuly, manželům Petrovi
a Romaně Grygerovým, bytem Holešov, k podnikatelským účelům za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemce o koupi pozemku musí podat nabídku písemně, a to buď
poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo
přímo na podatelny Městského úřadu Holešov.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní
ceny, účel využití pozemků, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady
s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listu vlastnického, znaleckého
posudku, příp. geometrického plánu, daň z převodu nemovitostí a správní
poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno Zastupitelstvem města
Holešova na jeho nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zveřejněn
na úřední desce od 05. 11. 2008 do 24.11.2008.
Bližší informace o prodeji podá odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400
nebo paní Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Bližší informace o prodeji podá odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400
nebo paní Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Poděkování
Tímto bych chtěla vyjádřit své poděkování paní Olze Jančové
z „Kadeřnictví OLGA“ u vlakového nádraží za její profesionalitu
a originalitu v práci, ale také za lidský přístup a laskavost s jakou
pečuje o své zákazníky.
Děkuji. Martina Čudrnáková
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Záměry prodejů části městských pozemků
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
zveřejňuje záměr prodeje části městského
pozemku p.č. 2393, orná půda, o výměře
cca 2400 m2, k.ú. Holešov za minimální
kupní cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zájemci o koupi části pozemku musí podat
nabídku písemně, a to buď přímo na podatelny
Městského úřadu Holešov, nebo poštou na adresu: Městský úřad, Masarykova 628, 769 01
Holešov. Informativní schůzka všech zájemců se bude konat v kanceláři starosty města
a všichni žadatelé budou písemně pozváni.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických osob rodná čísla, u práv.
osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenského listu), účel využití pozemku, nabídku kupní
ceny, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kritéria hodnocení nabídek: výše kupní
ceny, účel využití pozemku, termín a způsob
úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou
uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení geometrického
plánu, znaleckého posudku, listu vlastnictví,
daň z převodu nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Prodej pozemku bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední
desce od 5. 11. 2008 do 24. 11. 2008.
Bližší informace o prodeji podá odbor
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí odboru Ing. Eva Fryčová, tel.:
573 521 400 nebo paní Jitka Hanslíková,
tel.: 573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje částí městských pozemků p.č. 1047/2, orná půda, p.č.
1047/3, orná půda, p.č. 1047/4, orná půda,
p.č. 1047/5, orná půda o celkové výměře
cca 3.000 m2, vše k.ú. Všetuly za minimální
kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemci o koupi městského pozemku musí
podat nabídku písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01
Holešov nebo přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov. Informativní schůzka všech zájemců se uskuteční v kanceláři starosty města
Holešova před projednáním v Zastupitelstvu
města Holešova a všichni zájemci budou písemně pozváni.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení
zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kritéria hodnocení nabídek: výše kupní
ceny, účel využití pozemku, termín a způsob
úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou
uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listů vlastnických,
znaleckého posudku, geometrický plán, daň
z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno
Zastupitelstvem města Holešova na jeho
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nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od 5. 11. 2008 do
24. 11. 2008.
Bližší informace o prodeji podá odbor
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573
521 400 nebo paní Jitka Hanslíková, tel.:
573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením §39 odst.1
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje částí městských pozemků p.č. 1038/3, ost.plocha,
o výměře cca 88 m2, p.č. 705/1, ost.plocha,
o výměře cca 132 m2, vše k.ú. Všetuly,
manželům Renému a Kateřině Petraturovým
za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemce o koupi pozemků musí podat
nabídku písemně, a to buď poštou na adresu
Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského
úřadu Holešov.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití
pozemků, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou
uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem
spojené, tj. vyhotovení listu vlastnictví, znaleckého posudku, příp. geometrického plánu,
daň z převodu nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno
Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od 5. 11. 2008 do
24. 11. 2008.
Bližší informace o prodeji podá odbor
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573
521 400 nebo paní Jitka Hanslíková, tel.:
573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 705/1, zahrada, o výměře
cca 10 m2, k.ú. Všetuly, manželům JUDr. Peterovi a Zdeňce Mamrillovým za minimální
kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Zájemce o koupi části městského pozemku musí podat nabídku písemně, a to buď
poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny
Městského úřadu Holešov.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití nemovitosti, termín a způsob úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou
uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listu vlastnického,
geometrického plánu, znaleckého posudku,
daň z převodu nemovitostí a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno
Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zve-

řejněn na úřední desce od 5. 11. 2008 do
24. 11. 2008.
Bližší informace o prodeji podá odbor
správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573
521 400 nebo paní Jitka Hanslíková, tel.:
573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí
MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění zveřejňuje záměr prodeje městského
pozemku p.č. 1047/1, orná půda, o výměře
1218 m2, a částí městských pozemků p.č.
1047/2, orná půda, p.č. 1047/3, orná půda,
p.č. 1047/4, orná půda, p.č. 1047/5, orná půda
o celkové výměře cca 1 300 m2, vše k.ú. Všetuly za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené.
Zájemci o koupi městského pozemku musí
podat nabídku písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu
Holešov. Informativní schůzka všech zájemců se
uskuteční v kanceláři starosty města Holešova
před projednáním v Zastupitelstvu města Holešova a všichni zájemci budou písemně pozváni.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní ceny, účel využití
nemovitostí, termín a způsob úhrady kupní
ceny. Kritéria hodnocení nabídek: výše kupní
ceny, účel využití pozemků, termín a způsob
úhrady kupní ceny.
Kupující je povinen spolu s kupní cenou
uhradit prodávajícímu náklady s tímto prodejem spojené, tj. vyhotovení listů vlastnických,
znaleckého posudku, geometrický plán, daň
z převodu nemovitostí a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozhodnutí o prodeji bude učiněno
Zastupitelstvem města Holešova na jeho
nejbližším zasedání. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od 5. 11. 2008 do
24. 11. 2008. Bližší informace o prodeji podá
odbor správy nemovitostí Městského úřadu
Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.:
573 521 400 nebo paní Jitka Hanslíková,
tel.: 573 521 404.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Jak dál ve Školní ulici
Holešov (frs) - O dalším postupu při plánování revitalizace prostoru Školní ulice budou
jednat 24. listopadu na svém pracovním výjezdním setkání ve Vizovicích holešovští zastupitelé.
Účast na jednání přislíbili také ministryně pro
lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková a ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách. „Cílem jednání by mělo
být rozdiskutování záměrů a návrhů řešení tak,
abychom došli ke společné shodě a mohli podle
ní postupovat při řešení prostoru Školní ulice,“
vysvětlil starosta města Zdeněk Janalík.
Záměrem vedení města je sanace nevyhovujících domků ve Školní ulici. V tomto prostoru
by mělo vzniknout nové městské centrum. Pro
nájemníky z těchto domů chce město ve spolupráci s vládní agenturou zajistit výstavbu
nových bytů.
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Usnesení z 22. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 20. října 2008
Přijaté usnesení č. 302/2008.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
odložit podnět Radka Zapletala,
bytem Holešov, ze dne 19.3.2008
k pořízení změny Regulačního
plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 303/2008.
Rada města Holešova odložila projednání návrhu Milana
a Olgy Kulheimových, bytem Holešov, ze dne 9.4.2008
na pořízení změny územního
plánu města Holešova - lokalita
u Amerického parku, na příští
schůzi rady města. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
RM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 304/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
Petra Sedláčka, bytem Tučapy,
ze dne 8. 8. 2008, spočívající
ve změně funkčního využití části
pozemku p.č. 213 v k.ú. Tučapy
na plochu bydlení. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 305/2008.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
na užívání městského nebytového prostoru v I. poschodí objektu č.p. 1400 na ul. Palackého
v Holešově s Naděždou Tomšů,
bytem Holešov, za nájemné: kancelář 16,80 m2 á 300 Kč/rok
- spol. prostory 3,00 m2 á 150
Kč/rok s účinností od 1.1.2009.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 306/2008. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova, po projednání žádosti Victora Barreto
- Barreto s.r.o., Holešov, schválit
zveřejnění záměrů prodeje:
a) městského pozemku p.č.
1047/1, orná půda, o výměře 1.218
m2, částí městských pozemků p.č.
1047/2, orná půda, p.č. 1047/3,
orná půda, p.č. 1047/4, orná půda,
p.č. 1047/5, orná půda, o výměře
cca 1.300 m2, vše k.ú. Všetuly,
b) částí pozemků p.č. 1047/2, orná
půda, p.č. 1047/3, orná půda, p.č.
1047/4, orná půda, p.č. 1047/5,
orná půda, o výměře cca 3.000 m2,
vše k.ú. Všetuly, a
c) městského pozemku p.č.
1047/1, orná půda, o výměře
1.218 m2, částí městských pozemků p.č. 1047/2, orná půda, p.č.
1047/3, orná půda, p.č. 1047/4,
orná půda, p.č. 1047/5, orná
půda, o výměře cca 4.300 m 2,
vše k.ú. Všetuly v předloženém
znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 3. 11. 2008.

Přijaté usnesení č. 307/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Šmahou - Happy Computers,
Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 46, IČ: 76081281, k umístění
reklamní tabule o rozměru 1x2 m
v ulici Palackého (na autobusovém nádraží), za nájemné 1.500
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 308/2008.
Rada města Holešova schválila
1. Základní škole Holešov zápis
školního klubu s kapacitou 250
žáků do rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1. 9. 2009.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 309/2008.
Rada města Holešova I. vzala
na vědomí rezignaci PaedDr.
Zdeňka Janalíka na členství
ve Školské radě při 2. Základní
škole Holešov a II. jmenovala
Josefa Bartoška, místostarostu města, členem Školské rady
při 2. Základní škole Holešov.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 310/2008.
Rada města Holešova schválila 1. vypsání výběrového řízení
na obsazení funkce ředitele Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu a 2. členy
výběrové komise pro výběr ředitele Městského kulturního střediska
Holešov, příspěvková organizace,
takto: Josef Jakubčík, Mgr. Rudolf
Seifert, Josef Bartošek, Ing. Dušan Leško, Mgr. Petr Chvátal,
Mgr. Zdeňka Konopecká, Miroslav
Olšina a Jiřina Pecheková. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 311/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. bližší vymezení
sloučení příspěvkové organizace Středisko volného času
Všetuly, IČ: 75088606, se sídlem

Holešov, Sokolská 70, (přejímající příspěvková organizace)
a příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov, IČ:
75042193, se sídlem Holešov
Školní 1582, (zanikající příspěvková organizace) s účinností
od 1. 1. 2009,
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající příspěvkovou organizaci s výjimkou
přecházející na Městské kulturní
středisko Holešov, příspěvková
organizace, dle dodatku č. 3 zřizovací listiny této příspěvkové
organizace, vše od 1. 1. 2009,
3. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace ze Středisko volného času Všetuly
na Středisko volného času Holešov, příspěvková organizace,
od 1. 1. 2009,
4. dodatek č. 2 ke zřizovací
listině Střediska volného času
Všetuly, IČ: 75088606 se sídlem
Holešov, Sokolská 70, dle předloženého návrhu a 5. dodatek č.
3 ke zřizovací listině Městského
kulturního střediska Holešov,
příspěvková organizace, IČ:
00486639, se sídlem Holešov,
nám. Dr. E. Beneše 62, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal
Termín: ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 312/2008. Rada
města Holešova schválila uzavření
smlouvy č. D/1662/2008/INV se
Zlínským krajem o zajištění kompenzačních opatření za zrušení
části významného krajinného prvku - vodního toku Žabínek. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 313/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 5/2008 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 314/2008.
Rada města Holešova schválila

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HOLEŠOV
Pivovarská 1419, 769 01 HOLEŠOV
zve žáky 9. ročníků, rodiče, veřejnost
a všechny zájemce o studium oborů
Ekonomika a podnikání a Technické lyceum
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 3. 12. 2008 a v pátek 9. 1. 2009
od 10.00 do 16.00 hod.
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy
a informovat se o nabídce studia.
Za kolektiv SOŠ Holešov srdečně zve
PhDr. Mojmír Šemnický, ředitel školy

vyhlášení výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku „Městský kamerový dohlížecí systém Holešov“
v předloženém znění. Osloveny
budou firmy:
1) Colsys, s.r.o. - pobočka Morava,
Bochoř 132, Přerov
2) COMSIG - Jiří Bayerl spol. s r.o.,
Dopravní 33, Plzeň
3) TIPA Telekom plus, s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč
4) SICURIT CS, spol. s r.o., Vídeňská 90, Brno
5) Bezpečnostní systémy s.r.o.,
Vejvanovského 466/14, Kroměříž a ustanovila výběrovou komisi
ve složení: Mgr. Rudolf Seifert,
Ing. Pavel Karhan, Gabriela
Hradilová, Ing. Stanislav Julíček
a Ing. Aleš Trněný. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 316/2008.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení rady města ze dne
6. října 2008.
Přijaté usnesení č. 315/2008. Rada
města Holešova schválila doplnění svého usnesení č. 290/2008
ze dne 6. 10. 2008 takto: Rada
města Holešova rozhodla, že výnos z prodeje pozemků bude převeden do investičního fondu této
příspěvkové organizace v souladu
s ustanovením § 31 odst. 1 písm.
d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Zodpovídá:
Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka
Centra pro seniory
Nepřijatá usnesení
Rada města Holešova neschválila
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 153/1, zahrada,
o výměře cca 24 m2, k.ú. Dobrotice, za účelem zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst, za cenu
2.400 Kč/rok. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 22. 10. 2008.
Rada města Holešova neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč
Ondřeji Tkadlecovi, bytem Holešov, na podporu jeho závodní
činnosti. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh Jiřího Ondrouška, bytem Dobrotice, ze
dne 15.8.2008 spočívající ve změně funkčního využití pozemku p.č.
600/19 v k.ú. Všetuly na plochu
občanské vybavenosti - ubytovnu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 3. 11. 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Zásahová jednotka holešovských hasičů má stále plné ruce práce
Transport pacienta

O pomoc při otevření bytu a následném
transportu nemocného staršího pána byli dne
7. listopadu požádáni holešovští hasiči. Na místo
vyjela sdružená jednotka HZS a SDH PS Holešov. Po příjezdu na místo události hasiči otevřeli
uzamčený byt a za asistence policie vešli dovnitř,
kde nalezli muže ležícího na zemi. Následně
dorazila záchranná služba, která muže naložila
na vakuovou matraci a za pomoci hasičů transportovala do vozidla a poté do nemocnice.

Požár v zámecké zahradě

V úterý 4. listopadu zachvátily plameny
v zadní části zámeckého parku jeden ze stro-

mů. Na místo vyjela sdružená jednotka HZS
a SDH PS Holešov. Hasiči okamžitě rozvinuli
vysokotlaký proud a započali s hašením. Během
hašení museli hasiči kmen stromu průběžně
převracet a ochlazovat. Asi po dvaceti minutách
byl požár lokalizován a za dalších deset minut
byl likvidován. Na místě zasahovali velitel Martin
Horňák, strojník Milan Libenský, hasiči Vlastimil
Odložilík a Michal Petráš.

Dopravní nehoda u Přílep

Řidič osobního vozu vyjel mimo pozemní komunikaci, kde narazil bokem do vzrostlé trnky,
kterou přerazil.
Po příjezdu na místo události hasiči odpojili
akumulátor a zajistili vozidlo proti možnému
vzniku požáru. Řidič byl v době příjezdu IZS
již mimo vozidlo. Následně byla zavolána záchranná služba, která řidiče transportovala
k vyšetření do nemocnice.
Jelikož z vozidla neunikaly provozní kapaliny, hasiči předali místo zásahu dopravní policii
a vrátili se zpět na základnu.

V pátek 31. října vyjížděli dobrovolní i profesionální hasiči z Holešova k dopravní nehodě
u Přílep, při níž hrozil následný vznik požáru.

Zásah hasičů u požáru v zámecké oboře.

(sov)

Při nehodě u Přílep hrozil vznik následného požáru.

Publikace
o hraběnce
Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové je název nové publikace, která vyjde na konci
listopadu v rámci Knihovničky Holešovska. Brožura nabídne barvitý životní příběh
hraběnky Barbory Wrbnové
doplněný vzpomínkami pamětníků a dobovými fotografiemi.
(red)

Ve městě Holešově narodil se Skřítek
Na vědomost se dává, že
1.10. LP 2008 se v našem městě
narodilo nové občanské sdružení, které se pyšní hrdým názvem
Skřítek, o.s. U kolébky Skřítka
stojí nadšení mladí lidé, zatím
převážně členové holešovského
turistického oddílu Medvědí stopa,
kteří jej vytvořili s touhou po zlepšení věcí lidských. Skřítek bude
k naplnění svých cílů využívat
principy a metody zážitkové pedagogiky ve výchově a vzdělávání
dětí a mládeže (v budoucnu snad
i dospělých).
Věříme, že sdružení by svojí nabídkou mohlo být přínosem

8

především pro školy, ale také pro
ostatní veřejnost, jednoduše pro
každého, kdo rád pracuje na sobě
samém a komu je vlastní myšlenka: „Vše, co děláme pro sebe, děláme i pro druhé, stejně tak vše, co
děláme pro druhé, naplňuje především nás samotné.“ O vývoji tohoto
sdružení vás budeme informovat
v dalších vydáních Holešovska,
dnes se zmíníme jen o nabídce
našeho prvního kurzu:
Kouzelná Země skřítků
- 30. 12. 2008 - 3. 1. 2009
Zážitkový kurz pro mladé lidi
(16 - 20 let).

Chceš prožít 5 krásných dní,
kde každý den bude velkou oslavou? Chceš poznat nové kamarády a spolu s nimi sdílet silné
okamžiky? Chceš nahlédnout pod
pokličku sebe sama i druhých?
Chceš prožít událost přelomu roku
odlišným způsobem? Pak neváhej
a vydej se s námi na výlet do Země
skřítků, který tě přenese do nového
roku se spoustou nových možností.
Pokud budeš chtít, neváhej a napiš
na e-mail: kubazhol@seznam.cz,
že máš zájem zúčastnit se cesty
do Kouzelné Země skřítků a obratem ti přijde malý přihlašovací
formulář a další instrukce.

Neváhej, počet míst je omezen. Uzávěrka přihlášek je 5. 12.
2008 odpoledne.
Cena bude 1800,- Kč a zahrnuje ubytování, stravu, cestovné, pojištění, náklady na materiál
a lektorné. Těšíme se na tebe.
Kuba, Julka, Honza, Aleš,
Martinka, Terezka, Marťa
V těchto dnech se dožívá
významného životního jubilea
dlouholetá aktivní členka Sboru
pro občanské záležitosti paní
Jindřiška Teplíčková. Upřímně
blahopřejeme.
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Letiště v Holešově se v souvislosti s výstavbou zóny změnilo, je menší
Holešov - Veřejné vnitrostátní letiště v Holešově má nyní jiné parametry. V souvislosti
s postupující výstavbou technické a dopravní
infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov došlo ke zmenšení jeho rozměrů. Letiště
mohlo v minulosti přijímat i dopravní letadla,
v posledních přibližně 20 letech ho ale využívali především piloti aeroklubu. Pro jejich
činnost jsou tak parametry letiště dostačující
i nyní. Definitivně provoz letiště skončí v březnu
příštího roku.

„V souvislosti s postupující výstavbou byla
jedna vzletová a přistávací dráha zcela zrušena,
druhá pak zkrácena. Provoz letiště v tomto omezeném režimu zůstane zachován do konce března,
poté bude zcela zrušeno,“ uvedl předseda představenstva společnosti Industry Servis ZK Jiří Němec.
Tato Zlínským krajem stoprocentně vlastněná společnost má na starosti přípravu a následný provoz
Strategické průmyslové zóny Holešov.
Veřejné vnitrostátní letiště vzniklo v Holešově na konci 50. let minulého století a provo-

zovaly ho Československé aerolinie. Jeho dráhy
umožňovaly provoz i větších dopravních letadel.
V roce 2005 koupil areál letiště i s licencí k jeho
provozu Zlínský kraj. Subjekty, které letiště nyní
využívají, obdrží finanční kompenzaci. Krajské
zastupitelstvo již schválilo 26,9 milionu korun pro
občanské sdružení Aeroklub Holešov a dalších
sedm milionů korun pro společnost Air-Tech,
která zajišťuje letecký servis.
(red)

Práce na budování zóny
se rozběhly naplno
Na začátku října zahájili stavbaři práce na výstavbě infrastruktury holešovské průmyslové zóny.
„Nyní například provádějí skrývku
ornice v místech, kde bude suchý
poldr a jedna z příjezdových komunikací, práce začaly i na přeložce
vodovodu,“ poznamenal výkonný
ředitel společnosti Industry Servis
ZK Jakub Černoch. Stavební práce
provádí sdružení několika stavebních firem. Celkové náklady činí asi
700 milionů korun. Nejde ale o veškeré náklady na přivedení všech
inženýrských sítí, které investoři
budou potřebovat. Například výstavbu vedení velmi vysokého napětí bude hradit hlavně soukromá
distribuční společnost.
Souběžně s výstavbou se
v prostorách budoucí zóny provádí i záchranný archeologický výzkum. Jeho realizaci má na základě

smlouvy se Zlínským krajem na starosti Ústav archeologické památkové péče Brno. „Nyní působíme ve
třech lokalitách. Především v místě,
kde bude suchý poldr, jsme zachytili
stopy pravěkého osídlení,“ poznamenal archeolog Miroslav Šmíd.
Archeologové očekávají bohaté nálezy, tamní lokalitu totiž dobře znají
z předchozích výzkumů. V 50. a 60.
letech tam objevili rozsáhlé pravěké
pohřebiště s více než čtyřmi stovkami kostrových hrobů.
Strategickou průmyslovou
zónu Holešov připravuje Zlínský
kraj přibližně tři roky. Díky zóně poklesne v regionu nezaměstnanost,
sníží se rozdíl mezi průměrným
výdělkem v kraji a celé České republice, zrychlí se tempo růstu hrubého domácího produktu, oživí se
podnikatelské prostředí a urychlí
se výstavba dálniční sítě v regionu.

První záběry lžíce bagru na stavbě průmyslové zóny. V kabině stroje
sedí bývalý hejtman kraje Libor Lukáš.
Celková rozloha zóny je 360 hektarů. Holešovská zóna patří mezi
strategické projekty, které byly či
jsou výrazně podporovány ze stát-

Seminář na téma
„Public Relations a Fundraising“
Seminář s názvem Public Relations a Fundraising se konal ve dnech 8. - 11. října 2008
v Magdeburku v rámci dalšího vzdělávání učitelů
zapojených do česko-německých výměn. Organizátorem semináře bylo koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže Tandem,
které napomáhá výměnám české a německé
mládeže, podněcuje výměnné projekty mezi ČR
a SRN, napomáhá zainteresovaným institucím,
podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří
mají zájem o kontakty se sousední zemí a realizují česko-německé výměny mladých lidí.
Hlavní náplní semináře bylo seznámit 12
českých a 12 německých účastníků s tím, jak
upoutat pozornost veřejnosti, a to za nízkých
finančních a časových nákladů, jak využít práce
s veřejností pro financování školního partnerství
a jak financovat projekty ze zdrojů veřejných
prostředků a pomocí sponzoringu. Velmi přínosné byly workshopy „Public Relations I“ (Helmut Pastrik, Verband Bildung und Erziehung

ního rozpočtu. Do stejné kategorie
patří například zóny v Kolíně, Nošovicích, Mošnově či Žatci.
(red)

Prodám kompletně zařízenou prosperující provozovnu na čištění oděvů a praní prádla v centru Holešova. Informace na tel. 732 764 618.

Sachsen-Anhalt); „Public Relations II“ (Lucie
Černohousová, Pražský literární dům autorů
německého jazyka) a workshop „Možnosti financování“ (Gerald Prell, IDOR). A v neposlední řadě
bylo příjemné a podnětné setkání se zástupci
partnerské školy v Berlíně a diskuze o další práci
na společném projektu se SOŠ Holešov.
Mgr. Renata Juráňová, učitelka SOŠ Holešov

Lidová řemesla a vánoční vyrábění v 1. ZŠ
V budově 1. Základní školy Holešov se i v letošním roce uskuteční program lidových řemesel
a vánočního vyrábění. Pořadatelé akci připravili na 25. a 26. listopadu vždy od 8 do16 hodin s polední
přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.
Pro návštěvníky budou připraveny ukázky různých technik, například drátkování, řezbářských
prací, vyřezávání, malba na textil, zdobení perníků, keramiky, ukázka práce z kukuřičného šustí, slámy,
proutí a květinové aranžmá. Možnost koupě a výroby drobných vánočních dárků. V případě zájmu
se nahlaste do 15. listopadu 2008 v kanceláři školy, tel.: 573 312 080, e-mail: zs1hol@volny.cz.
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Kurovice - pozdně gotický skvost pod nánosem prachu
Při projíždění samotným centrem obce
Kurovice jste si možná všimli nápadně velké
budovy stojící blízko za kostelem. Zřejmě vás
vůbec nenapadlo, že se může jednat o nějakou
významnou stavbu nebo dokonce o kulturní
památku. Zastavte své uspěchané kroky a pohlédněte. Bude před vámi stát tvrz, o níž je první
písemná zmínka již z roku 1275.
Kurovice patří mezi nejvýznamnější dochované tvrze nižší šlechty u nás. Původní,
menší stavba ze 13. století byla pravděpodobně
převážně dřevěná, dnešní nejstarší dochované
zdivo pochází z první poloviny 15. století. Nová
tvrz již měřila v půdoryse 30 x 20 metrů, skládala se ze samostatně stojící věže na jižní straně
a paláce na straně západní, byla obehnána
dvojitým opevněním, přes které vedl přístupový most. Tento most spolu se dvěma příkopy,
které překonával, byl údajně dochován ještě na
začátku 20. století.
K velmi výraznému stavebnímu vývoji došlo za držitelů rodu Vrchlabských od 90. let
15. století do poloviny 16. století. Jednotlivé

přestavby, kamenické prvky a honosné klenby,
které budovali bratři Vrchlabští, se dochovaly
téměř v nezměněné podobě do dnešních dnů.
Dalším významným majitelem, který se výrazně
podepsal na podobě tvrze, byl Jáchym Zou-

Sokolnické lovy na Holešovsku
„Nelovíme pro úlovek, ale pro
všechno to krásné, co můžeme prožít
při letech našich opeřených přátel…“
Tato slova zazněla při slavnostním
nástupu účastníků lovu se sokolnickými
dravci v sobotu 18. října v honitbě MS
Háje Tučapy - Bořenovice. Čtrnáct členů Klubu sokolníků při Českomoravské
myslivecké jednotě ze středisek na
střední a jižní Moravě zde předvedlo za
krásného slunečného počasí „babího
léta“ své opeřené pomocníky - rarohy,
káně Harrisovo, jestřáby, sokola stěhovavého a orly skalní. Úvodní slova byla
potvrzena i v průběhu vlastního lovu,
který sledoval četný divácký doprovod.

V dobře „zazvěřené“ honitbě se z plánovaného
úlovku pěti zajíců a jednoho bažanta podařilo
loveckým dravcům ulovit dva zajíce, což svědčí
o přinejmenším vyrovnaných šancích lovců
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Aktuální čísla ze škol
Region (frs) - Druhou největší školou
v okrese Kroměříž je holešovská 1. Základní
škola ve Smetanových sadech. Vyplývá to z aktuálních čísel srovnání stavu žáků ve školním
roce 2007/08 a 2008/09 ve školách okresu
a kraje. 1. ZŠ Holešov se svými 570 žáky skončila za kroměřížskou školou Slovan, která má
aktuálně 842 žáků. Zatímco holešovské škole
oproti loňsku 25 žáků ubylo, na Slovanu mají
o 7 dětí více. Více než 500 žáků mají v okrese
ještě základní školy Hulín a škola Bratrství
Bystřice pod Hostýnem.

Vánoční půjčky
a kořisti při tomto způsobu lovu, který
spatřil světlo světa ve starověku kdesi ve středoasijských stepích. Úžasné
lety zúčastněných dravců jen jako by
potvrzovala slova císaře Fridricha II.
(1194 - 1250): Lidé mohou ovládnout
čtyřnohého tvora násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může ovládnout toliko
lidský duch…(O přirozenosti ptáků
a o umění lovit s ptáky). Díky organizátorům, sokolníkům a členům MS Háje
Tučapy - Bořenovice, přispěla tato akce
k pozitivní propagaci sokolnictví jako
nedílné součásti kulturních tradic, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, která
je systematicky propojována s řadou činností
v chovu a ochraně zvěře, včetně péče o trvalý
rozvoj těchto hodnot.
Zdeněk Hlaváč

U vjezdu do Přílep bude radar
Přílepy (frs) - Celá řada řidičů jezdících
z Holešova do Zlína si krátí cestu přes Přílepy.
Mnozí však nerespektují předepsanou padesátikilometrovou rychlost a přes obec jezdí mnohem
rychleji. Palčivý je tento problém například ve
východní části vesnice při vjezdu od Lukovečka. Často se tak stává, že řidiči vjíždí z tohoto
směru do Přílep i stokilometrovou rychlostí,
neboť rovná silnice k tomu přímo vyzývá. „K
upozornění na tuto rychlost bude proto sloužit
radar s displejem a záznamovou kamerou, který

bek ze Zdětína, který převzal tvrz od
Vrchlabských ve 2. polovině 16. století.
Jeho erb s nápisem „JOACHIM ZVB
ZE ZDIETINA A NA MOSSTIENICI
KOMORNIK MENSSI ETC.“ je vsazen
jako svorník v jedné z kleneb. Poslední
zásadní stavební úpravy provedl Václav Eusebius Lobkovic, který nechal
přistavět poslední patro, čímž zcela
zanikla samostatná věž, která tvořila
až doposud dominantu stavby.
Ve 20. století sloužila tvrz jako
bytový dům až do roku 1988, kdy započala celková rekonstrukce, krátce
poté ovšem roku 1990 byla přerušena.
V roce 2006 přešla tvrz do soukromých
rukou a byla zahájena její rekonstrukce ve spolupráci s dotacemi Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR. V blízké
budoucnosti se dočkáme jejího částečného
zpřístupnění s doprovodným kulturním programem, o jehož organizaci se bude starat vzniklé
občanské sdružení Tvrz Kurovice.
(red)

bude instalován při vjezdu do obce ze zmíněného směru. Věříme, že toto zařízení nebudou
brát řidiči jako předmět diskriminace, ale že
přispěje k bezpečnosti silničního provozu v naší
obci. Naměřená rychlost zobrazená na displeji
slouží k upozornění řidiče a záznamová kamera
monitoruje rychle jedoucí automobily. Pokud se
provoz tohoto zařízení osvědčí, zvažuje zastupitelstvo instalaci radaru i v blízkosti základní
školy,“ napsali představitelé obce v posledním
vydání přílepského zpravodaje.

od 50 tis. do 250 tis.
bez prokazování výše příjmu.
Záznam v registrech dlužníků
neřešíme.
Tel. 608 44 82 63, 723 176 425.

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500 kg
nad 3500 - 12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1459
1651
1651
1740
1740
1740
2620
2620

cena do
1587
2112
2310
2988
3270
5040
5349
7110

3658
6215
8890

6750
9393
13332

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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Na 8. „skautskou“ školu v Etiopii putuje i 15 204 Kč z Holešova
Brána ke škole, nádrž na sbírání vody a 2 stožáry na vlajky
- tak například tohle bude v Etiopii
postaveno za peníze, které vybrali
holešovští skauti během celostátní
sbírky Postavme školu v Africe.
Holešované přispěli na tuto sbírku
částkou 15 204 korun. Cílem celé
akce však nebylo pouze vybrat co
nejvíce peněz, ale také informovat
o problémech Etiopie a projektech
Člověk v tísni v této zemi.

opii byly k nalezení na barevných
plakátech. Další informace mohli
zájemci získat od skautů. Zvláštní
část programu byla věnována dětem. Mohly si vyzkoušet africké hry,
procvičit své zeměpisné znalosti
a poskládat puzzle - mapu Afriky.

na z nejmladších účastnic, 9letá
Kristýnka: „Já si myslím, že letos
se vybralo hodně peněz. I když to
mohlo být ještě víc, hodně lidí před
námi utíkalo, a to ani nevěděli,
že v Etiopii nemůže chodit skoro
polovina dětí do školy! To já bych

Průběh sbírky
A jak celá sbírka probíhala
v Holešově? „Sbírka začala už
v pondělí 13. října, kdy proběhla přednáška s názvem Etiopie
- země, kde stavíme nejen školy.
Poté následovalo promítání filmu
Live Aid. Tento film bylo možno
zhlédnout i v úterý a ve středu na
náměstí Dr. Beneše v Holešově.
Úterý 14. a středa 15. října byly totiž hlavními sbírkovými dny. Právě
na náměstí byl připravený pestrý
program pod názvem „Zažijte Etiopii“. Kromě toho chodili skauti
a skautky po městě, oslovovali
kolemjdoucí a nabízeli jim možnost
přispět do pokladniček,“ uvedla
Tereza Šíblová, jedna z holešovských organizátorek.
Holešovské náměstí se doopravdy proměnilo v kousek Etiopie. Ozývaly se africké rytmy.
Návštěvníci mohli ochutnat injeru
- etiopskou placku. Informace o Eti-

Na náměstí byl připravený pestrý program pod názvem Zažijte Etiopii.
Kromě toho měly také možnost přispět ke sbírce nakreslením obrázku
školy či Etiopie. Že byl o doprovodný program zájem, svědčí i počet
nakreslených děl - 37.

Rekordní částka
Jak viděly průběh sbírky jiné
dětské oči, nám prozradila jed-

si to vůbec nedovedla představit nechodit do školy nebo se učit ve
třídě z hlíny, kde nás je sto… Tak
jsem moc ráda, že jsem při vybírání
mohla pomáhat.“
Reakce některých lidí byly sice
poněkud rozporuplné, ale přesto
částka, která byla nakonec vybrána, je v holešovské historii sbírky
rekordní. Sbírka je totiž v Holešově

pořádána již potřetí a celostátně jde
o 5. ročník. Letos se do něj zapojilo
více než 70 skautských středisek
v 50 městech ČR.

Desítky dobrovolníků
„Letošní sbírka byla opravdu
úspěšná. Připravovali jsme ji téměř 2 měsíce. Celkem se zapojilo
50 dobrovolníků - tvořili plakáty,
připravovali a realizovali program,
vybírali peníze… Jsou to jak skauti
a skautky z našeho střediska, tak
naši spolužáci z gymnázia a další
kamarádi. Bez těchto lidí si sbírku
nedovedu představit a chtěla bych
jim moc poděkovat. Poděkování také patří lidem z Městskému
úřadu v Holešově, MKS Holešov
a dalším, kteří přispěli ke zdárnému
chodu celé akce. Vybraná částka
je pak příjemnou a důležitou třešničkou, za kterou patří dík všem,
kteří přispěli. Letos jsem doopravdy
spokojená a mám dobrý pocit, že
se nám podařilo uspořádat něco,
co pomůže lidem, kteří se nemají tak dobře jako my,“ ohodnotila
sbírku holešovská koordinátorka
Jana Karasová.
Další informace, výslednou
částku vybranou po celé ČR nebo
fotky z postavených škol můžete
nalézt na www.skolavafrice.cz. Fotky a informace o sbírce v Holešově
na http://junak.zholesova.cz.
(mm)

Raketový start Medvědí stopy, rovnou mezi hvězdy!
Pomalu se blíží konec října a konečně se
můžeme trochu volně nadechnout po tom raketovém startu, kterým náš oddíl zahájil svůj desátý
rok své existence v našem městě. S velkým
nadšením a elánem jak ze strany vedoucích, tak
ze strany oddílové drobotiny jsme začátkem nového školního roku rozjeli celoroční hru s názvem
„Zlatá horečka“, která už má za sebou několik
úspěšných etap. Na každé páteční schůzce
přijde vždy něco nového, co prověří nejednu
dovednost či schopnost našich dětí. Za své
úspěchy v hrách získávají penízky, pesosy, které
vznikly v naší kreativní dílně. Máme velice dobře
nastartováno a hra plní svůj účel.
Kromě této dlouhodobé aktivity jsme už
stihli našlapat pár kilometrů v rámci holešovské
„padesátky“, navštívit lanové centrum v Mladcové, uskutečnit expedici po kraji kolem Znojma
spojenou s návštěvou hradů, zámků, podzemí

Reprezentace oddílu na hře „21“.

Účastníci expedice „Znojemsko“.
i výletní lodi a také jsme zvládli, v příjemném prostředí hájenky v holešovském zámeckém parku,
uspořádat setkání vedoucích oddílů Asociace
TOM Zlínského kraje, které svou návštěvou poctil
i sám předseda Asociace Tomáš Novotný.
Vrcholem našeho raketového startu však
byl minulý víkend, který nás vynesl až do hvězdného nebe celé Asociace TOM. Náš oddíl se
totiž přihlásil do celospolkové hry pod názvem
„Jedenadvacítka“, která hodnotí činnost oddílů
v jedenadvaceti různých oblastech, jako např.
pravidelné schůzky, netradiční akce, pomoc
městu, spolupráce s jinými spolky, ekonomická
soběstačnost atd. V kategorii velkých oddílů, kam
náš oddíl bezesporu patří, jsme se dostali mezi
pět nejlepších oddílů v republice. A právě minulý
víkend jsme byli na velkém finále až v dalekém
Sloupu v Čechách nedaleko České Lípy, kde
náš tým ve složení Petr Němčík, Petr Šperling,
Milan Hnila, Dominik Ehrlich a Libor Novák hájil
barvy našeho oddílu i našeho města. Utkali jsme
se se zástupci takových oddílů, jako jsou Zlaté
šípy z Valašského Meziříčí, Kamarádi Pacov
nebo Kadeti z Červeného Kostelce, což jsou

oddíly s minimálně třicetiletou tradicí. Ve Sloupu
nás čekala spousta disciplín a her, které naše
vyslance prověřily v rozličných dovednostech.
Vyráběli a zdobili papírovou raketu, kterou následně i odpalovali, ze špejlí a provázků vyráběli
most, běhali pro čísla, vařili na ohni, poznávali
přírodniny apod. V konečném součtu nám o dva
vousy uteklo třetí místo, takže jsme skončili čtvrtí,
což myslím v celostátním měřítku není vůbec
zlé, ba naopak!
Dlužno ještě dodat, že náš tým byl věkově
nejmladší, a tak můžeme stejnou sestavu poslat
i za dva roky, kdy proběhne další kolo této soutěže (pokud se do finále opět dostaneme).
Závěrem článku bych ještě rád veřejně
poděkoval nejen našim oddílovým reprezentantům, kteří se za nás za všechny potili ve
Sloupu a vyhráli nám nový stan, ale především
celému kolektivu vedoucích oddílu Medvědí
stopa Holešov, který zajišťuje bohatou celoroční
činnost, díky které jsme se do velkého finále
vůbec dostali.
Díky všem!
Kuba Šneidr
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DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488
prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

www.re-max.cz

Provádíme:
povrchovou úpravu palubek,
střešní podbití
800 000 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.

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

• 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

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.

3 200 Kč/měsíc Tel.: 603 232 111

1 175 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Pronájem bytu
1+1. Výměra bytu je 38,10 m2. Nachází
se ve 3. patře panelového domu s výtahem. Byt má prostornou lodžii. Cena za
pronájem 3.200 Kč + 3.000 Kč inkaso.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej řadového domku v centru Holešova
v Malé ulici. Celková výměra pozemku
324 m2, zastavěná plocha 110 m2. Dům
je částečně podsklepený.

1 000 Kč/měsíc Tel.: 604 383 641

1 520 000 Kč Tel.: 604 383 641

Holešov, Zlínský kraj. Dlouhodobý pronájem čtyř nově postavených garáží
v centru města. Snadná dostupnost,
příjezdová cesta ke garážím asfaltová.

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1.
Nemovitost má dostatek volných prostor vhodných k malému podnikání.
Dům je po rekonstrukci.

1 275 000 Kč Tel.: 604 383 641

Cena dohodou Tel.: 604 383 641

Tučapy, Prusinovice, Zlínský kraj. Prodej orné
půdy o vým. 88.721 m2. Lokalita: Kouta, Stráně,
Na Skalách, Horní Háje (7.015 m2, 21.430 m2,
49.586 m2, 10.690 m2). Prodej i jednotlivě.

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. Sleva možná.

Registrujte se a svou budoucí
nemovitost si vydražte v aukci
na www.aukcerealit.eu

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.
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1 300 000 Kč Tel.: 603 323 111

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

www.re-max.cz
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Městská galerie Holešov přináší Poselství z meditací,
malované na hedvábí
Holešov (rr) - Vernisáží byla ve středu
29. října v Městské galerii zahájena výstava Naveeny Sambodhi nazvaná Poselství z meditací.
Zmíněná poselství jsou malovaná na hedvábí

technikou podvědomé malby a vnášejí do galerie
pohodu. Výstavu zahájil místostarosta Rudolf
Seifert, ale slovo si vzali i galerista Vratislav Brázdil i hlavní protagonistka podvečera - Naveena

Galerista Vratislav Brázdil otevřel svým proslovem i tuto výstavu...

Sambodhi. Exotickým zpestřením vernisáže se
staly ukázky orientálních i indických tanců.
Výstava Poselství z meditací bude otevřena
denně mimo pondělí, a to až do 30. 11. 2008.

Na snímku Vratislav Brázdil, Naveena Sambodhi a Rudolf Seifert.

Letošní vernisáž Naveeny Sambodhi v Městské galerii „vydatně“ zpestřily i ukázky orientálních tanců, k nimž jedna
tanečnice nabídla i jeden tanec indický.

KONCERT V SÁLE ZUŠ HOLEŠOV. Základní škola Holešov připravila výchovné, a přesto zábavné pásmo, které ve čtvrtek 6. listopadu odehrála
dětem z holešovských „mateřinek“. Ve vyloženě hravém programu se představily soubory ZUŠ Holešov, včetně nového pěveckého sboru, který
řídila Šárka Šrámková. Ta ostatně i celý program moderovala.
RR
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Filmy, které zaručeně pobaví a naladí do pohody
Vyšlo to jako docela zajímavá shoda okolností, že dva filmy, které (každý svým způsobem) bodovaly nejvíc na letošním festivalu
v Karlových Varech, se v holešovském kině Svět
promítaly těsně po sobě, a sice ve dnech 20. až
22. října. Takže si divák mohl udělat obrázek
o tom, čeho si ve Varech nejvíc cenila obec
kritická a divácká. Festivalová porota udělila
cenu za nejlepší film severskému příspěvku
„Ukrutně šťastni“ a diváci naopak ocenili už
během promítání neutuchajícími salvami smíchu
a posléze dlouhotrvajícím potleskem americký
muzikál „Mamma Mia“.
Oba filmy jsme tedy měli možnost vidět
pěkně po sobě v Holešově. A nezklamal ani
jeden z nich. Dokonce bych řekla, že nálepka
„uměleckého snímku“ film „Ukrutně šťastni“
možná zbytečně poškozuje. Není to totiž žádný
suchopárný artistní příspěvek do diskuse, co
všechno je divák v kině schopen unést, aby měl
tvůrce pocit, že něčím dokonale omráčil. Je to
totiž velmi záživná anekdota (hříčka, groteska),
i když skrznaskrz černá, morbidní a zatraceně
depresivní. Ale bavit se divák může královsky.
Nad osudem jednoho odloženého poldy, který
najde dočasný azyl na dánském venkově v komunitě zvláštních vyšinutých podivínů a ač se
tomu zoufale brání, velmi brzy mezi ně hladce
zapadne. A že by se tam polepšil, jak bylo
v plánu? Jedině v případě, že se tak dá říkat
dvěma vraždám, zpíjení se do němoty a trestání za přestupky dobře mířeným direktem.
Ztvárnění naprosto sedlo k obsahu. Veškeré
dění bylo snímané hlavně v podvečer a v noci
a i přes den četné zatmívačky halily scény stále
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do šera. Střih přesně umocnil gradující scény
a stereotypní zobrazování opuštěných prostranství navozovalo ten správný pocit bezútěšnosti.
Od začátku až do konce měl divák pocit, že je
svědkem příšerné noční můry, ale katarze ve formě probuzení se (bohužel pro hrdinu) nekonala.
Oproti tomu „Mamma Mia!“ všemi možnými způsoby dával najevo jediné: chci bavit. Za každou
cenu! Ale nemyslím to vůbec negativně. Film
postavený na chytlavých skladbách slavné
skupiny ABBA, umístěný na malebný řecký
ostrůvek, obsazený nejzářivějšími hvězdami
stříbrného plátna je prostě (pojmenováno dvěma slovy) dokonalý kýč. Ale přitom má nadhled

KINORECENZE
a ironii, je zábavný, vtipný, řemeslně bravurně
odvedený a inscenovaný se zjevnou vervou
a láskou.
Vůbec nevadí, že zápletka je prostinká
(dívčina pozve ke zjevnému zděšení své emancipované matky na svou svatbu tři potencionální tatínky, aby si mezi nimi vybrala toho
pravého) a narativní linka vršící klišé na klišé
je zakončena happyendem až nehorázným.
Hereckému ansámblu vévodí nedostižná Meryl
Streep: zpívá a tančí na skutečně profesionální
úrovni a vzhledem k jejímu věku (59 let) jí lze její
kondici, elán a temperament jen závidět. Živelné
Meryl patří plátno a ostatní jsou už jen jaksi
do počtu. I když i její kamarádky v podání Julie
Walters a Christine Baranski se rovněž snaží,
seč jim věk a plastiky stačí, a řádí jako zamlada.

Ústřední pánské trio (Pierce Brosnan, Colin Firth
a Stellan Skarsgard) drobné pěvecké a taneční
nedostatky zachraňuje svým charismatem,
mužností a roztomilou extravagancí.
Charisma naopak jako by úplně chybělo
těm nejmladším představitelům. Tady si nemohu
odpustit malé škodolibé zadostiučinění, na které
už mám vzhledem ke svému věku právo, že ta
starší generace tu mladou zas jednou totálně
převálcovala. Ale dost zlomyslnosti. Při sledování filmu jsem si naplno uvědomila jednu věc
(u nás docela vzácnou): herci odehráli své party
s obrovskou chutí a 100% věřím té jinak značně
otřepané a často frekventované frázi, jak se
všichni na natáčení dobře bavili. Protože ta pohoda, dobrá nálada a světe, zboř se, snad i trocha
toho řeckého sluníčka se přenesou i na diváka.
Marie Rysová

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
Provedu drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Program kina Svět
Pátek 14. a sobota 15. 11. v 17 h: 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.

v Čechách, konkrétně v zámeckém parku Veltrusy a u Národního muzea.

Neděle 16. a pondělí 17. 11. v 19 h: TOBRUK
- ČR, válečné drama. Sugestivní příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé
světové války v severoafrickém Tobruku. Film,v
němž hrají naši známí i méně známí herci (například Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřeňský, Kryštof Rímský, Martin Zahálka nebo
Matěj Hádek), vznikl na základě skutečných
událostí. Režie Václav Marhoul.

Pátek 21. a sobota 22. 11. v 19 h: MODIGLIANI - Francie/Itálie/USA. VÁŠEN BYLA JEHO
ŽIVOTEM. JEHO POSEDLOST SE STALA
UMĚNÍM. Film vypráví o soupeření italského
malíře Modiglianiho s jeho největším rivalem
Pablem Piccasem. Oba dva se rozhodnou
zúčastnit se pařížské výstavy a namalují velkolepá plátna. S vítězstvím je spojena nemalá
suma peněz. Vyhrát ale může jen jeden. Který
z nich to bude...?

Hrdinové nového českého filmu Tobruk.
Úterý 18. a středa 19. 11. v 19 h: RUDÝ
BARON - Německo, válečné drama s titulky.
Příběh ze života německého stíhacího esa,
barona Manfreda von Richthofena, pravděpodobně nejznámějšího pilota všech dob. Mladý
pruský šlechtic Manfred von Richthofen (Mattias
Schweighöfer) odchází, stejně jako většina mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti
se z něj brzy stane obávané stíhací eso a ikona
pro ostatní vojáky. Svůj stroj, trojplošník Fokker
Dr.1, si nechá nabarvit na červeno a stává se
postrachem všech protivníků. Náhodné setkání
se zdravotní sestřičkou Kate (Lena Headey)
mu ale otevře oči a poznává barbarství války...
Baron Manfred von Richthofen se spolu se
svým rudým trojplošníkem Fokker Dr.1 a 80
sestřely stal uctívanou ikonou letecké flotily
první světové války. Snímek se natáčel také

Čtvrtek 20. 11. v 19 h: SEDMÉ NEBE - Německo, drama s titulky. Film o různých podobách lásky. Šedesátnice Inge je čtyřicet
let vdaná, manželovi je sedmdesát let, ale
zamiluje se do svého zákazníka Karla, kterému
je pětasedmdesát. Film odkrývá i tabuizované
téma erotiky mezi starými lidmi, které je však
ztvárněno nestrojeně a autenticky, přičemž
nechybí humor a porozumění. Scénář a režie
Andreas Dresen.

Pondělí 24. 11. v 19 h: BATHORY, SR - Historický thriller. Velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy
přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické
paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen
a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Ústřední postavou filmu je
Erzsébet Báthory, u nás známá jako Alžběta
Báthory. Kým ve skutečnosti byla - vražedkyní,
nebo obětí...?
Středa 26. 11. v 13.15 h: TŘETÍ PRINC - ČR,
hraná pohádka. Film vypráví příběh o věrné
bratrské lásce, v němž po mnoha útrapách vítězí odvaha a chytrost nad mocnými silami Zla.
Tato pohádka se vyznačuje především bohatou
výtvarnou stylizací a nezvyklým expresivním
pojetím, v němž se uplatňují pečlivě vybrané
exteriéry a reály. Hlavní dvojrole svěřil režisér
oblíbeným představitelům pohádkových filmů hercům Pavlu Trávníčkovi a Libuši Šafránkové.
Režie Antonín Moskalyk.
Středa 26. 11. v 19 h: MAMMA MIA - USA,
muzikál s titulky. Idylický řecký ostrov, holka
na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potencionální otcové a svěží písničky nesmrtelné skupiny
ABBA. Hrají, zpívají a tančí hvězdy světového
formátu - Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin
Firth a další.

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.
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

Pátek 28. 11. a sobota 29. 11. v 19.30 h:
TRAVESTI KABARET SCREAMERS - staří
známí Screamers opět v Holešově! Kinosál
Čtvrtek 4. 12 v 19 h: MARC CAMOLETTI:
NA SPRÁVNÉ ADRESE. Komedie o tom, že
zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. V režii Jiřího Kašíka hrají členové
Divadla 6. května - Jan Dobeš, Helena Jandová,
Aleš Přikryl, Ivona Vávrová, Jiří Pospíšil, Martina
Matelová, Olga Matyášová a Jiří Geher.
Neděle 14. 12. v 17 h: HOLEŠOVSKÝ BIG
BAND řízený JOSEFEM HÁJKEM. Koncert
plný swingových evergreenů a jazzové muziky.
Kinosál

FILMOVÉ TIPY
DĚTI NOCI (ČR 2008, 84 minut)
Ofka (Martha Issová) propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků
ze střední školy pokračuje ve studiu, ona
odmítá opustit šalebné pohodlí dětství, jež
se však rychle začíná měnit v dusnou past.
Prodává v nonstop obchůdku svého švagra
Edy (David Novotný) a nechává kolem
sebe poletovat střípky zmarněných osudů
stálých i náhodných zákazníků i těch dávných kamarádů, kteří stejně jako ona skutečně žijí pouze v noci. Občas zaskočí za
partičkou popíjející ve vltavském přístavu,
potuluje se ulicemi s podivínským Ubrem
(Jiří Mádl), který z popelnic fascinovaně loví
odložené věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá se Mírovi (Jan Dolanský), jenž ji naopak
milovat přestal. Je jí však pořád jasnější, že
jednoho dne se musí rozloučit s dětstvím,
překročit hranice rodné čtvrti a začít něco
dělat se svým životem… Na Oscara nominovaná režisérka Michaela Pavlátová ve
svém druhém celovečerním projektu - intimním příběhu dívky uvázlé mezi dětstvím
a dospělostí - vsadila na autentičnost a na
zajímavé prostředí pražského Karlína. Ve
filmu dále hrají Kristýna Nováková, Lenka
Termerová, Václav Helšus, Igor Chmela,
Simona Babčáková.
Kino Svět uvede tento film ve dnech
1. a 2. prosince. Z dalších snímků, které
budou v příštím měsíci promítnuty, můžeme
jmenovat filmy Katyň (6. 12.), Králova přízeň
(8. - 9. 12.), Absurdistán (10. - 11. 12.), Vicky
Cristina Barcelona (15. - 16. 12.), Nestyda
(19. - 20. 12.), Malé oslavy (21. 12.), Zakázané království (27. - 28. 12.) a Vesmírní
opičáci (29. - 30. 12.).
RR

KNIŽNÍ TIP
FRANTIŠEK SOVADINA:
OSMAŠEDESÁTÝ
Doposud málo známá fakta o činnosti holešovského 7. výsadkového pluku
zvláštního určení v krizových dnech srpna
roku 1968 přináší dotisk padesátistránkové brožury autora Františka Sovadiny
Osmašedesátý, kterou u příležitosti 40.
výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy vydalo město Holešov
ve spolupráci s holešovskou organizací
vojenských výsadkových veteránů.
V publikaci Osmašedesátý jsou s pomocí dostupných archivních materiálů i vyprávění svědků zachyceny události, které
se v srpnových dnech roku 1968 u holešovského pluku i ve městě samotném
v souvislosti s okupací staly. Závěr publikace Osmašedesátý je věnován historii
7. výsadkového pluku zvláštního určení,
který byl předchůdcem prostějovské 601.
skupiny speciálních sil generála Moravce,
jejíž vojáci dnes
bojují například
v Afghánistánu.
Publikace
je doplněna fotodokumentací
okupačních vojsk
v Holešově a také
fotografiemi ze života výsadkového pluku.
(red)
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Byla vždy laskavá, odvážná a čestná, říká o holešovské hraběnce
Barboře Wrbnové její neteř Olga Svobodová
Co nevidět vyjde v edici Knihovnička
Holešovska brožura zabývající se osudem
poslední holešovské hraběnky Barbory
Wrbnové. V připravované publikaci nebudou chybět ani vzpomínky pamětníků, mezi
něž patří i hraběnčina neteř, paní Olga Wiedemannová, provdaná Svobodová, která
už léta žije v Praze. V holešovském zámku
kdysi žila osm let, v Holešově vystudovala gymnázium a novinám Holešovsko
poskytla v minulých dnech i následující
rozhovor. Jde o zkrácenou verzi povídání,
které se objeví v publikaci Vzlety a pády
holešovské hraběnky Barbory Wrbnové.
Kdy a při jaké příležitosti jste poznala svou tetu, paní hraběnku Barboru
Wrbnovou?
Paní hraběnka Barbora Wrbnová - tatínkova sestra - nám nabídla přechodný pobyt
v dubnu 1939, kdy jsme jako nežádoucí česká
rodina byli nuceni vystěhovat se ze Zvolena na
Slovensku, kde rodiče žili osmnáct let. Tehdy
jsme v holešovském zámku strávili asi čtrnáct
dnů, pak jsme ale odjeli do Prahy, kam byl
otec přeložen. Bylo mi jedenáct let, dokončila
jsem pátou třídu a složila přijímací zkoušku
na gymnázium. Na prázdniny jsem odjela
do Holešova, kde už jsem zůstala celých
osm let až do maturity. Tetička si mne velmi
oblíbila, byla tři roky vdovou a vždy toužila po
dětech. Měly jsme se velmi rády, věnovala
mi veškerý svůj volný čas. Byly jsme spolu
v Luhačovicích, v Brně, často jsme jezdily
nakupovat do Zlína.
Jak to tehdy v holešovském zámku
vypadalo?
Zámek byl tehdy kompletně vybaven
obrazy, loveckými zbraněmi a trofejemi, starožitným nábytkem a krásným porcelánem.
V prvním patře byla velká knihovna, kde byly
i některé starodávné hračky a hudební nástroje. V zámku jsme obývaly čtyři místnosti
ve druhém patře.

Tetička byla velmi pracovitá žena s mimořádnými
organizačními schopnostmi.
Pokud bylo třeba, například
o žních, zapojovali jsme se
všichni - i já jsem vázala povřísla.

Co patřilo dále k rituáJak to v zámku vypalům paní hraběnky?
dalo ke konci druhé světoKaždý všední den chové války a během osvobodila na obchůzku a všechzení, kdy se zase všechno
no kontrolovala - v účtárně,
měnilo?
v zahradnictví, ve stájích
Nejdramatičtější obdoi v hájovně. Tehdy bylo
bí nastalo v zámku koncem
v oboře velké stádo daňků,
války. Na nádvoří byl zřízen
spousta bažantů a koroptví,
provizorní lazaret, kde byli
rybník byl plný ryb a po jeho
Maturitní fotografie Olgy
ošetřováni ustupující Němhladině plavaly labutě. Na
Wiedemannové z roku 1947.
ci, pak tudy prošli rumunští
všech obchůzkách ji doprovázel chrt Agil, který ji zbožňoval. Byl pořád důstojníci a nakonec Malinovského armáda.
s ní, ve dne i v noci. Dovedl si sám otevřít Zatímco první jmenovaní se pohybovali pouze
dveře, na povel se smát a vítal ji tím, že jí po nádvoří, Rusové prolezli všechny místnosti
skočil na ramena. Každou neděli dopoledne a učinili v zámku vyslovenou spoušť. Všechno
po hrubé mši v kostele se zastavila v Čer- prohledávali, rozřezali čalounění na pohovné kapli a dlouze rozjímala u rakve svého kách a židlích. V knihovně v prvním patře se
milovaného manžela. Nedělní odpoledne marně snažili zdolat trezor - přestože do něj
patřilo procházkám v oboře a v oblíbené bušili celou noc. V noci se na nás dobývali,
Růžové zahradě, kde byl tehdy i bazén, s tetičkou a paní Grétou jsme měly ke dveřím
případně se věnovala návštěvám. S hosty přiražené skříně a hrozně jsme se bály… Příští
se občas vyjíždělo kočárem nebo v zimě na den nás vzal pod ochranu český důstojník.
saních do lesa v Kostelci.
Obyvatelé byli varováni, aby vojákům
Velmi ráda četla a poslouchala klasickou nepodávali alkohol, jenomže ti v dobré víře
hudbu, měla mnoho gramofonových desek chtěli přivítat osvoboditele. O tragické donejen ze světových oper, ale i v té době po- hře by pamětníci mohli vyprávět. Naštěstí se
pulárních šlágrů.
v Holešově vojáci zdrželi jen krátce a všichni
si oddechli.
Co se vám při vzpomínce na ni ještě
vybaví?
Co bylo dál?
Od mládí, kdy byla jako nejstarší zvyklá se
Končila válka, nastávalo uvolnění a likvistarat po smrti své maminky o vlastní souro- dace válečných škod. S mírovými nadějemi
zence, se starala i o příbuzné svého manžela jsem žila s tetičkou ještě dva roky. V červnu
- například o svého synovce Jožiho, který 1947 jsem maturovala a pak v zámeckém zabyl zraněn ve druhé světové válce a bydlel hradnictví odpracovala tři měsíce na brigádě,
v zámku několik měsíců. Byla vždy laskavá která v té době byla povinná. Svůj návrat do
a ochotná všem pomáhat.
Prahy v listopadu 1947 jsem strašně obrečela
Na jaře 1940 bylo pro mne nezapome- - vracela jsem se sice domů, ale prakticky do
nutelným zážitkem setkání s tchyní tetičky, cizího prostředí. Neměla jsem zde kamarády
kněžnou Elvírou. Působila velmi vznešeně, ani známé a také bylo nutné hledat si zanoblesně a chladně. Když jsem se při předsta- městnání. Z minimálních možností, které se
nabízely, jsem si vybrala n. p. Tesla, kde jsem
pracovala čtyřicet let.

Žila jste tam v době, kdy začala druhá
světová válka...
Na zámek byla uvalena nucená správa, všechen inventář označen a kontrolován
nuceným správcem
z Hamburku. Život
v té tobě byl velmi
složitý. Zámek byl
zadlužen, žilo se tu
velmi skromně, jen
s nezbytným počtem
zaměstnanců. Patřila
k nim služebná, která
měla na starosti údržbu prádla, sluha na
úklid a při návštěvách
obsluha u stolu, pak
vrátný, zahradník, dva
pracovníci ve stájích
a v kanceláři slečna účetní. O jídlo se
starala paní Gréta dlouholetá přítelkyně
tetičky ještě z lazaretu
ve Vídni, která bydlela
a vařila v zámku až do
konce války, zaměstHraběnka Barbora Wrbnová se svou neteří na chodbě
nankyní však nebyla.
holešovského zámku.
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vování pokusila o naučené
pukrle, prohlížela si mne lorňonem. Společně jsme pak
poobědvaly. Tetička byla se
mnou spokojená, že jsem
obstála a neudělala jí ostudu. Jejich vzájemný vztah byl
korektní.

Odjela jste do Prahy v roce 1947. Kdy
jste potom do Holešova zavítala znovu?
Až po dvaceti letech na abiturientský
sjezd s velkými obavami, jak situaci zvládnu. Setkání se totiž konalo v prvním patře
zámku. Díky Luboši Bartoškovi, který mne
přivítal na letišti s kyticí růží, a mým bezvadným spolužákům jsem to vydýchala,
dokonce i procházku v oboře. Přenocovala
jsem u spolužačky, která mne ještě před
odjezdem zavedla na hřbitov, abych mohla
dát tetičce kytičku na hrob. Hodně jsme
vzpomínaly, tetička totiž znala všechny moje
kamarádky a často si s nimi povídala. O tetiččině nedůstojném osudu, nepřístojném
jednání některých lidí a potupě v padesátých
letech jsem se dozvěděla až z novin Holešovsko, které jste mi poslal. Značně mě to
rozhodilo a velmi dojalo.
(Pokračování na str. 19)
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I volný čas věnuji většinou něčemu, co souvisí s hudbou,
říká dirigent Vojtěch Spurný
Není to tak dávno, co jsme v Holešovsku
psali o slavnostním koncertu, který se uskutečnil u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky v holešovském kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Účinkovali polští
vokalisté a členové Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín za řízení Vojtěcha Spurného. Ten
se v Holešově objeví znovu opět začátkem
příštího roku a bude dirigovat koncert (opět
se zlínskými filharmoniky), který by měl proběhnout v rámci znovuotevření zámku. Dnes
přinášíme s Vojtěchem Spurným rozhovor.
Laskavý čtenář ať promine, že umělci v našem povídání tykám, ale vzhledem k tomu,
že se známe osobně několik let, to jinak
ani nešlo.
Máš neuvěřitelně rozsáhlé spektrum
působení. Diriguješ, hraješ, režíruješ, střídáš
hudební styly, cestuješ - a všude sklízíš
úspěch. Máš vůbec při tom všem čas na
osobní život?
Snažím se udělat si ho. Není to vždy lehké,
ale pořád si myslím, že hodně věcí je otázkou
organizace a stanovení priorit. Ale nepopírám,
že někdy je to zatraceně těžké a že život, který
vedu, některým věcem rozhodně příliš neprospívá - například partnerským vztahům…
Existuje vůbec něco, co tě v životě baví,
ale co nemá s muzikou nic společného? Máš
vůbec volný čas, anebo se vše podřizuje
tvé profesi?
Vždycky mě zajímala především hudba,
divadlo a umění vůbec. Práce je mi zároveň
koníčkem i největší životní radostí - a tak mám
občas potíže s tím, že to všechno míchám dohromady a nedovedu ani naplno odpočívat, ani
pracovat. I volný čas, pokud se najde, věnuji
většinou něčemu, co souvisí s hudbou…
Co všechno bys chtěl stihnout v této
sezoně? Jaké významné akce tě čekají a na
co se speciálně těšíš?
Snažím se přistupovat ke všemu stejně,
ať už jde o vystoupení na významném festivalu
nebo vyučování studentů. Letos mě čeká řada
koncertů v Praze, mj. i na festivalu Pražské
jaro, v cizině, natáčení CD, musím najít čas i na
vyučování na AMU.
Vraťme se do tvého dětství. Vybaví se ti
moment, kdy ti došlo, že se chceš věnovat
hudbě?
Protože oba rodiče byli profesionální hudebníci, byla pro mě hudba od dětství něčím zcela
samozřejmým, něčím, co prostě patří k životu a co

máte okolo sebe. Navíc byli rodiče tak chytří, že
mě do ničeho nenutili násilím. Už v deseti letech
jsem věděl, že chci jít na konzervatoř, otázkou bylo
jen, jaký nástroj by to měl být… Ale vybral jsem
si a těch nástrojů je hned několik...
Když se ohlídneš za tím vším, čím jsi během své kariéry prošel, vrátil bys něco zpět?
Rozhodně ne. Člověku se občas zdá, že
jeho cesta vede zbytečnými oklikami a teprve
mnohem později zjistí, že i nějaká taková zdánlivá odbočka nebo nevyužitá šance měly svůj
skrytý smysl. Navíc má člověk tu úžasnou schopnost, že si radostné okamžiky dokáže uchovat
v paměti a kdykoliv si je znovu vyvolat - a tak si
je vlastně vrací!
Jak se ti spolupracuje se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů a jak a kdy
vůbec došlo ke spolupráci?
Orchestr je skvělý, je to parta nadšených
muzikantů a úžasně milých lidí a já jezdím do
Zlína velice rád! Začátek spolupráce byl zcela
prozaický - oslovila mne dramaturgyně orchestru
Jindřiška Keferová, která si poslechla moje nahrávky na CD. Tím to vlastně celé začalo.
Pohostinsky diriguješ i jiná tělesa. Která
ještě? A co všechno musí takový soubor mít,
abys šel - jak se říká - do toho?
Dirigoval jsem různé symfonické i komorní
orchestry v Čechách i v zahraničí - nechci je
tu jmenovat, abych na někoho nezapomněl…
(Smích.) Z poslední doby mám v živé paměti
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
a pak také Roxy ensemble. Obojí byla nezapomenutelná spolupráce!
Co tvůj soubor Musica Salutaris? Jak
často vystupuje? Máš na něj ještě čas?
Snažím se ho najít. Ovšem jsem velice špatný manažer a tahle práce se nedá dělat napůl.
Navíc to je spíše sdružení přátel a spřízněných
duší než ansámbl s pevným obsazením. Takže
frekvence našich vystoupení není tak hustá, jak
bych si přál. Ovšem doufám, že s nimi ještě řadu
zajímavých projektů udělám.
Známá je také tvá spolupráce s Dagmar
Peckovou, kterou doprovázíš jako klavírista,
což je další kamínek do mozaiky tvých aktivit.
Zajímalo by mě, jestli je v tomto muzikantském partnerství i kus kamarádství, anebo
jen přelet k dalšímu žánru?
S Dagmar se znám prakticky od doby našeho studia na konzervatoři. Absolvovali jsme
spolu řadu koncertů, kdy jsem dirigoval nebo
hrál na klavír, případně obojí - je s ní úžasná
spolupráce a i osobně si velice dobře rozumíme,

V závěru slavnostního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie
letos v říjnu.

VOJTĚCH SPURNÝ (1964) studoval flétnu a dirigování na pražské konzervatoři
a Akademii múzických umění. Vzdělával
se také na Vysoké hudební škole v holandském Utrechtu. Věnoval se hře na
klavír, cembalo a operní režii. Po absolutoriu působil jako dirigent a režisér
- nejdříve po boku zkušených režisérů,
později samostatně. Dirigentská spolupráce s Bohumilem Gregorem a zejména pohotový záskok v pražském Národním divadle při představení Smetanovy
Prodané nevěsty vzbudily zaslouženou
pozornost hudební veřejnosti, stejně
jako jeho pozdější nastudování Scarlattiho oratoria Agar pro pražský festival
Starý zákon, hudební nastudování Rossiniho Cesty do Remeše a Rossiniho
Lazebníka sevillského v Göteborgu či
Purcellova opera Dido a Aeneas v plzeňském divadle, která získala ocenění
Inscenace roku 1998. Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval v roce 2000
českou premiéru Periho první dochované opery - Euridika z roku 1600. Ve
Státní opeře Praha diriguje Mozartovy
Così fan tutte, Zemlinského Es war
einmal a Vojáka a tanečnici Bohuslava
Martinů. V současné době vystupuje
pohostinsky s různými symfonickými
orchestry jako dirigent a intenzivně se
věnuje činnosti koncertní v souboru
starých nástrojů Musica salutaris, jehož
je uměleckým vedoucím. Je rovněž
cembalistou, pianistou a hráčem na
čtvrttónový klavír.
protože Dagmar je nejen skvělá zpěvačka, ale
i úžasná kamarádka.
Jak to máš s publikem? Záleží ti na jeho
reakcích, na jeho skladbě, vyspělosti atd.
Je u nás hudebně vyspělé publikum? A co
rozdíl mezi naším obecenstvem a publikem
v zahraničí?
Reakce publika samozřejmě vnímám, koneckonců člověk hraje pro lidi, musí mu na nich záležet.
Domnívám se, že vyspělost našeho publika se
neliší od zahraničních posluchačů, tam i zde jsou
samozřejmě rozdíly podle toho, kde se koncert
koná. Také jsou v každém kraji zvykem jiné reakce
- někde bouřlivější, jinde méně, což je normální.
Ptal se Robert Rohál

Dirigent Vojtěch Spurný v Holešově. Začátkem příštího roku
sem přijede znovu.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
O vodníkovi
ze zámeckého mlýna

Další velký panský mlýn byl na kraji zámecké
zahrady. Před sto lety se mu říkalo Šráčkův a dodnes jeho vysoká budova stojí u vchodu na fotbalový stadion. Ještě před třiceti lety byly ve mlýně
zbytky turbíny, šachty, kudy padala voda, mlýnské
ústrojí a mlýn jen jako by čekal na mlynáře, až
opraví zničené součásti a pustí se do díla. Potom
ale město přestavělo mlýn na bytovky a kouzlo
starého barokního mlýna se vytratilo.
Šráčkův mlýn byl mlýnem zámeckým - mlynář byl sousedem pana hraběte (a jeho nájemcem), a tak se domníval, že je něco lepšího než
ostatní mlynáři. Před nějakými dvěma sty lety
ještě nebyly domky a vilky v dnešní ulici Partyzánská, a tak mlýn stál vlastně na samotě - uprostřed
velké mlýnské zahrady, která zahrnovala celou
dnešní ulici, fotbalový stadion i koupaliště. Díky
opuštěnosti a vzdálenosti od lidských obydlí
měli tamní mlynáři s hastrmanem, obývajícím
náhon, velmi dobré, skoro rodinné vztahy. Místní
hastrman byl vlastně také vodníkem zámeckým.
Kromě náhonu se staral o velké zámecké rybníky,
měl blízko k panstvu, které jezdilo po rybnících
na lodičkách a pořádalo na nich a kolem nich
vznešené slavnosti.
Povídá se, že za některého z posledních holešovských hrabat z Wrbna, kteří ve velkém chovali
koně, se jeden mlynářův syn zamiloval do mladičké komtesy, hraběcí dcery. Když opravoval něco
v ústrojí mlýna, když pouštěl vodu stavidlem do vantrok, občas uviděl na sousední louce v zámeckém
parku dívku, krásnou až oči přecházely, která se
tam procházela, piknikovala na trávě se svými
sourozenci nebo jezdila kolem na koni.
Mladíkova láska byla v tehdejší době samozřejmě nesmyslná - komtesa z bohatého hraběcího rodu by si ani nevšimla nějakého mlynářského
synka, natož aby ji napadlo, zda se jí líbí či zda
by se za něj mohla vdát. Ale mladík, vychovaný v panském mlýně k hrdosti a sebevědomí,
po komtesce nepřestal pokukovat a obdivovat ji.
Nepřestal na ni myslet a čím dál víc si uvědomoval, že je to nehorázná hloupost, tím usilovněji
přemýšlel, jak by se k ní aspoň mohl dostat a promluvit s ní. Ale i to se zdálo neuskutečnitelné.
Až jednou zabloudil do mlýna na skleničku
komorník pana hraběte. Seděl s mlynářem, chlapcovým otcem, pod velkým kaštanem na dvoře před
mlýnem, popíjeli, povídali si a chlapec, který něco
dělal v zahradě, napjatě a neslušně poslouchal - co
kdyby komorník pověděl něco o krásné komtese!
Toho se bohužel zprvu nedočkal, ale úplně zkoprněl, když začal komorník vykládat, jak se na zámku
připravují velké dostihy závodních koní, kterých
se může zúčastnit každý závodník bez ohledu
na rod či majetek - jen když bude mít dobrého koně
a bude umět dobře jezdit. Pan hrabě chce v tomto
zaostalém kraji propagovat jezdectví a případně
i získat dobré koně pro oživení svého chovu a šikovné žokeje, kteří by za jeho stáj jezdili významné
závody. Závodů se samozřejmě zúčastní celá
rodina a vavřínový věnec vítězi bude předávat - to
se s mladíkem zatočila celá zeměkoule, málem
upadl - sama krásná slečinka komtesa!
Chlapec pocítil, že toto je příležitost, která se
už nikdy nemusí opakovat! Musí se závodu zúčastnit za každou cenu, kdyby čert na koze jezdil!
Měl koně rád, byl šikovný jezdec, ale mlynářští
koně byli pomalí tažní valaši, které by ani na závody nepustili. Takže kde sehnat opravdového
rychlého jezdeckého koně? Trápil se celou noc,
celý den, další noc - nejedl, nespal, jako náměsíčný bloudil mlýnem, až se rodiče o něj báli.
Když už to v mlýně nemohl vydržet, sedl si
na břeh náhonu a smutně hleděl do vody. Ani se
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favorita závodu. Dokonce i komtesa
si prohlížela jezdce s koněm, tedy
víc koně než jezdce, ale to mládenci
nevadilo. Naštěstí si nikdo nevšiml,
že kůň je celý vlhký a zpod sedla že mu odkapává
neustále zelená, potoční voda.
Jezdci se přesunuli dozadu do zámeckého
parku, kde byla vybudována závodní dráha,
seřadili se na start, pan hrabě vystřelil z revolveru a všichni vyrazili. Šedý kůň s mlynářským
synkem se dostal ihned do čela a hladce, jakoby
mimochodem, zvítězil nad všemi ostatními - i nad
nejlepšími hraběcími koňmi s jejich zkušenými
žokeji. Mladíka zahrnuli velkými ovacemi, přál mu
hrabě, přála mu komtesa, která mu vlastnoručně
zavěsila na krk vavřínový věnec z bobkových listů
a dovolila mu, aby jí políbil ručku v rukavičce.
A všichni ze zámku obstoupili toho nádherného
koně, obdivovali ho, poplácávali, vyptávali se
mlynáře, kde k němu přišel, čím ho krmí, jak
s ním trénuje - až chlapci šla hlava kolem, nestačil si vymýšlet odpovědi na všechny ty otázky
a ve všem tom ruchu zapomněl na slib, který dal
hastrmanovi. Kůň, který stál přímo na slunci a byl
po závodě vyčerpaný a hlavně - vyschlý, smutně
klopil hlavu a snažil se upozornit na sebe chlapce,
ale ten nevnímal. Po celou tu dobu totiž nedaleko
stála hraběcí dcera, ona to byla, kdo mu kladl
nejvíc otázek a i jinak ho vyznamenávala.
Najednou chlapce zatahal za rukáv sám pan
hrabě a odvedl ho trochu stranou. „Poslouchej,
chlapče, nechceš přijít k nám do zámku na oběd?
Já bych s tebou potřeboval něco důležitého projednat a myslím si, že by to pro tebe mohlo být moc
dobré a šťastné.“ Chlapec celý natěšený souhlasil.
„Ale toho svého koně určitě přiveď s sebou, ještě
se na něj v klidu musím podívat, tady je moc lidí
a zvědavců“, doplnil nakonec pan hrabě. Chlapec
přitakal a když už měl pozvání do zámku v kapse,
začal se sám sbírat k domovu a odvedl koně k potoku. Ten se vrhl do vody a hned se vynořil vodník.
„Ty tloušti jeden nezbedný, to se smí, starého vodníka, který ti tak pomohl, trápit suchem a horkem!?
Počkej, až tě chytím, já ti naplácám zadek, že si
týden nesedneš!“ hrozil. Mládenec si ale z jeho
hubování nic nedělal, sedl si na břeh, sepjal ruce
a dal se do škemrání: „Kmocháčku, kmocháčku, já
se moc omlouvám, moc mne to mrzí, už to nikdy
neudělám, tak mne hned tady utopte, ale moc
prosím, prosím, prosím, pojďte se mnou jako kůň
ještě jednou do zámku. Pan hrabě mne pozval
na oběd, budeme ale už sami, dostanete putýnku
vody, budete hezky ve stínu, pomozte mi prosím,
prosím!“ „Že jsem tě neutopil ještě jako mimino“,
bručel vodník. „Z toho tvého přítelíčkování s panstvem nevzejde nic dobrého a hlavně pro mne
ne. Ale upozorňuju tě, je to naposled, víckrát už
to neudělám, to mám za svou dobrotu, že jsem ti
chtěl pomoct, ty nevděčný pulče.“
Chlapec málem spadl do náhonu, jak se
radostí nakláněl, aby svého kmotříčka objal. A už
se zase nemohl dočkat, až opět uvidí krásnou komtesu. A skutečně do mlýna přišlo v obálce se zlaceným okrajem pozvání na oběd do zámku a druhý
den už mládenec ujížděl na nádherném koni přes
Křižné zahrady k zámecké bráně. Hraběcí rodina
si prohlížela s obdivem šedého koně, pan hrabě
se na něm dokonce projel, i když si moc stěžoval
na to, že bez ohlávky a uzdy to není ono, potom
zavedli koně do výstavných hraběcích stájí, dostal
spoustu vody a sena a mládence, který byl jako
v sedmém nebi, vedli do zámeckého sálu k hostině. Nejdřív mu pan hrabě nalil číši těžkého vína,
potom druhou - a když viděl, že víno na chlapce
zabírá a začíná se mu plést jazyk, tak ještě třetí.
Když byl mládenec podle pana hraběte dostatečně
„zpracován“, posadil si ho hrabě k sobě a začal
se ho ptát, za kolik by takového koně prodal.
(Pokračování na str. 19)
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neohlédl, když za sebou uslyšel zapraskání a ucítil, jak si vedle něj sedá drobná postava, od které
se šířil vlhký, žabincem páchnoucí chlad. Zámecký vodník byl kmotrem mlynářova syna, choval
ho už jako novorozeně, koupal ho v náhoně, proháněl se s ním po mlynářské zahradě a chlapec
ho měl za svého důvěrníka. „Tak ven s tím, co ti
je, tvoji rodiče jsou z tebe vyděšení, nemohl bys
jim to trochu ulehčit?“ uhodil na něj hned vodník.
„Kmocháčku, nechte mne, já mám trápení, ale
nikdo mi nepomože a z nemoci to není“, zanaříkal
chlapec. „Ať tě žaba sežere, ty ogare nevděčný,
co si o sobě myslíš, že jsi hrabátko, že nemusíš
s nikým mluvit? Tvoji rodiče si nezaslouží, abys
je tak trápil, a když se neumíš tvářit aspoň trochu
vesele, tak aspoň řekni mi, co tě trápí, třeba ti
nepomožu, ale určitě se ti uleví,“ naléhal vodník.
Mládenec se ještě chvíli vymlouval, ale nakonec
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vodníkovi všechno řekl. Jak je nešťastně zamilovaný do mladé komtesky, jak po ní touží, jak ví,
že je to vše marné, ale jak zaslechl, co hraběcí
komorník vykládal jeho otci, jak už měl naději,
že se s komtesou na závodě setká, ale jak je to
marné, když nemá vhodného koně.
„Ty čolku trumberatý, a jak ti napadlo, že ti
nemožu pomoct?“ zadurdil se vodník. „Pomáhat
kmotřencovi je moje povinnost a jestlipak jsi někdy slyšel, do jakého zvířete se vodníci nejlépe
umějí proměňovat?“ „No, snad ne do koně?“ odpověděl s nadějí v hlase chlapec. „No samozřejmě že kůň je moje druhá přirozenost. Vždyť vlny
na hladině, to jsou takové koně, a vodník, když
má jen kapičku vody, se přemiklikuje na koně,
že ani nemrkneš. A nemysli si, že ze sebe umím
udělat nějakého kaprového valacha, když chcu,
proměním se na pstruhového araba, kterého
nikdo nepřekoná!“ „A ty by ses kvůli mně na koně
proměnil a jel bys se mnou na dostih? Ty bys byl
tak moc hodný, že by ses se mnou celou tu dobu
natahoval?“ „No to víš, že ano, kmotřenečku, když
máš takové trápení. Ale musíš mi pod sedlo dát
houni, namočenou do potoční vody a nevyždímanou, abych netrpěl suchem a horkem. A hned
po závodě mne musíš nenápadně odvést nejlépe
k náhonu, nebo aspoň k rybníku, tak, aby nás
nikdo neviděl a nechat mne rychle sklouznout
do vody. A pozor, ne abys na mne vložil nějaký
postroj jiný, než který ti přichystám, hlavně nesmí
být nikde ani kousíček lýka - to by mne strašně
bolelo a nemohl bych udělat ani krok!“ Mladík
samozřejmě všechno slíbil a už se nemohl dočkat
dne slavného závodu. A když ten den přišel,
celý nervózní, roztřesený stál u náhonu a čekal
na svého kmotříčka. Najednou se voda zčeřila,
zabublala a vyskočil z ní nádherný, velký jezdecký
kůň, šedý, s nazelenalým nádechem a s honosným zeleným postrojem, ale bez uzdy a bez
ohlávky. Šibalsky se na chlapce usmál, ale ten
už ho objímal, děkoval mu a skočil do sedla. Kůň
sám vyšel z mlýnské zahrady a zabočil do nádvoří
holešovského zámku, kde se shromažďovali jezdci. Velký štíhlý kůň vzbuzoval u všech úžas, sám
hrabě si ho dlouho prohlížel a vyptával se synka,
proč nemá uzdu a ohlávku, jak chce na koni jet.
„Nebojte se Vaše Milosti, pane hrabě. Já jsem
s tím koněm jakoby srostlý, jen se ho lehce chytím
za hřívu a on dobře ví, kam má jet. A nikdy mne
neshodí, ani kdyby za ním vystřelili z děla.“ Hrabě
nevěřícně kroutil hlavou, ale kůň byl tak nádherný,
každá žilka v něm hrála, že bylo hraběti jasné,
že se jedná o čistokrevného závodního koně a
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
(Pokračování ze str. 18)
„Ten kůň není Vaše Milosti, na prodej“ kýval
chlapec nešťastně hlavou, „toho nemůžu prodat, ten je z rodiny.“ „To jako že patří tvému
otci? Tak mám o tom prodeji jednat s ním?“ „Ále
néé, Vaše Milosti, to néé. On nepatří nikomu,
on patří sám sobě, to je kmocháček, ale moc
hodný.“ „Počkej, mládenče, co to blábolíš, jaký
kmocháček?“ „Néé, neblábolím, co sem to….
No, on by mne utopil, ale nesmím mu dát nic
s lýčím, chrrr...,“ usnul chlapec, který nebyl
zvyklý na pití a už vůbec ne na těžké zámecké
víno, uprostřed věty.
Hrabě chvilku zmateně kroutil hlavou, ale
pak mu to došlo. Že on je ten kůň vodník! Každý
vodník se umí proměnit v koně, a když se tomu
koni dá na krk ohlávka nebo aspoň smyčka
z lýčeného provazu, tak se nemůže vyvléct
a proměnit zpět na vodníka a musí sloužit člověku, který mu tu ohlávku dal. To by bylo úžasné,
kdyby měl závodního koně - vodníka! Hrabě byl
laskavý člověk, ale nádhera a rychlost mládencova koně mu trochu zatemnily mysl, a tak se
nadchnul svojí touhou po koni, že přestal být
soudný. Nechal mládence podřimovat v křesle
a rozběhl se do stájí. Ve chvilce si sehnal lýčený provaz, přiblížil se k šedému koni a šup
- přehodil mu ho přes hlavu. Kůň začal zoufale
řehtat, vzpínat se, bylo vidět, jak ho lýko bolí,
ale nemohl utéct ani se provazu zbavit. Hrabě
mu provaz pořádně zavázal kolem krku i hrudi
a spokojeně se vrátil do zámku.
Mezitím se mládenec trochu probral, ale
nevěděl ani pořádně, kde je. A to už se spokojený hrabě vrátil, zahájil hostinu, posadil mly-

náře proti komtese a překypoval příjemnostmi
a poklonami. Když oběd skončil, vzal mládence,
který mezitím úplně vystřízlivěl a teď byl spíš
omámený komtesinou krásou, stranou a řekl
mu, co se stalo. Chlapec neměl daleko k slzám
a prosil hraběte, ať vodníka pustí. Hrabě se ale
jenom smál, plácal ho po zádech a uklidňoval.
„Neboj se, mladý muži, já mu nic zlého neudělám, bude u nás nejspokojenějším koněm
na světě. Tobě dám peněz, že je neuneseš,
budeš s námi obědvávat, stane se z tebe pán.“
Mlynářský se ale přímo třásl strachem, znovu
a znovu prosil hraběte, ať vodníka pustí, ten se
ale po chvíli rozzlobil, že se nebude o takových
hloupostech bavit, že na blábolení nemá čas,
že nikdo nikdy žádného vodníka neviděl, koně
že od mlynářských kupuje za cenu až moc vysokou, ať se mládenec staví ve spodní světnici
u důchodního, ten ho vyplatí a basta fidli.
Chlapec samozřejmě pro peníze nešel,
pokusil se dostat ke stájím, ale tam stálo několik
vybraných silných pacholků s holemi v rukou,
kteří ho zahnali a volali za ním, ať se nepokouší
dostat ke koni ani v noci, že budou mít pořád
hlídku.
Mládenec se ploužil domů nejkratší cestou
přes zámecký park a tak strašně byl nešťastný,
takový strach měl, že měl chuť skočit do zámeckého rybníka a zkrátit si život. Najednou ale
na něj někdo zavolal. Z křoví v růžové zahradě
vystoupila komtesa. „Slyšela jsem, co ti otec
říkal. Dovedu si představit, jak ti je. Ale neboj se,
mne pacholci do stájí pustí a vodníkovi pomůžu,
jen mi řekni, co mám udělat.“ Mladý mlynář málem omdlel - jeho víla za ním přišla a dokonce

Salon EVA slaví letos první rok existence
V úterý 25. listopadu oslaví rok existence kosmetický salon EVA sídlící na Nerudově ulici v Holešově. Na pár otázek
týkajících se nabídky a dalších plánů
odpovídá jeho majitelka Jitka Bílá.
Co u vás mohou klienti očekávat
a co získat?
Určitě příjemné a útulné prostředí salonu,
skvělý tým, který může nabídnout služby kadeřnické, nehtové i kosmetické. Naším cílem
je poskytnout klientovi komplexní péči v rámci
krásy a zdraví, dopřát uvolnění, duševní harmonii a pozitivní vnímání vlastního těla. Naučíme
je, jak správně pečovat o pleť, nehty, vlasy,
zkrátka o celé jejich tělo.

litní výrobky, se kterými pracujeme ať už v kadeřnictví nebo v nehtovém studiu. Dáváme
přednost přírodním produktům - člověk by se
měl vracet k přírodě.
Nabízíte i něco navíc? A ocení to
klienti?
Ano, osobní přístup, vlídnost a milý
úsměv ocení snad každý.
Vybudovat a vést salon, to není jen
tak samo sebou. Komu byste chtěla poděkovat?
Moc děkuji za podporu mému bratru
Vladimírovi a celé rodině.

Jaká klientela k vám
dochází?
S a l o n n a v š tě v u j í
muži, ženy i děti, tedy veškeré věkové kategorie.
Je těžké podnikat
v tomto oboru? Je velká
konkurence?
Stále se učíme a zdokonalujeme. Zajímáme se
o kurzy týkající se našich
oborů a o různá školení.
Nesmíme usnout na vavřínech, konkurence je opravdu velká. Člověk zkrátka
musí klientovi nabídnout
i něco navíc. My jsme se
zaměřili především na kva-

Tým holešovského salonu EVA.

Jak dlouho fungujete v oboru a co všechno
máte ještě v plánu?
V oboru zdraví pracuji
již řadu let a de facto se
pořád učím. Víte, pořád je
co vylepšovat, což nakonec ocení i sám klient, který
by neměl péči o sebe podceňovat. Mohu to dokázat
i na klinických studiích, že
potřebujeme více odpočívat a relaxovat, abychom
mohli v tomto světě plném
stresů dobře fungovat.
A kontakt na majitelku?
Volejte 775 999 860.
PR

mu chce pomoci! Takové štěstí po takové hrůze
nečekal a podlomila se mu kolena. Vkleče dívce
děkoval a ta ho něžně pohladila po vlasech.
„No tak mi řekni, co mám dělat, děkovat mi budeš, až tvého kmotříčka vysvobodím.“ „Jenom,
slečno, tomu koni sundejte tu lýčenou smyčku
a nejlíp by bylo, kdyby někde poblíž byla putýnka nebo korýtko s vodou.“ „Tak tady počkej,
hned jsem zpátky“, usmála se komtesa a jako
stín zmizela mezi růžovými keři. Těch několik
minut bylo pro mládence delších než rok. Ale
stíny stromů se ani neprodloužily, když uslyšel
lehké kroky - a objevila se rozesmátá komteska
a kolem nohou jí tekl na suché pískové cestě
potůček. Ten se vmžiku proměnil ve starého
vodníka, který se přitočil k chlapci a dal mu
takový pohlavek, až se natáhl na zem. „Tak to
by bylo, kmotřenečku, to byl tvůj trest. A taky
si pamatuj, že tvoje hlúpé nápady už nikdy
neposlechnu. Aspoň že to všechno bylo k něčemu dobré,“ uchechtl se vodník a proměnil se
v mlhu - která přikryla komtesu s mládencem,
který jí horoucně děkoval.
Nakonec se vyvztekal a uklidnil i pan hrabě,
uznal, že pořád hlídat kouzelného vodnického
koně by nešlo a že by vše dřív nebo později
skončilo když ne neštěstím, tak aspoň ostudou.
A tak se na mládence nezlobil, jenom jej už
nezval na obědy - ostatně nebyl k tomu žádný důvod, protože mlynářský se s komtesou
mnohem raději scházel v soukromí a skrytu
zámecké zahrady než před očima hraběcí rodiny
a veškerého služebnictva.
(Příště o vodníkovi z Jemelíkova mlýna)

Byla vždy laskavá,
odvážná a čestná ...
(Pokračování ze str. 16)
Co se vám při vzpomínkách na vaši
tetu ještě vybavilo?
Vyhledala jsem některé staré fotografie
a postupně se mi začalo ve vzpomínkách
všechno vracet a vybavovat. Našla jsem
ještě čtyři dopisy z podzimu 1961, z doby,
kdy už tetička žila v rodině své nejmladší
sestry Vlasty Davidové, mé druhé velmi
hodné tety. V září 1961 podstoupila tetička
oční operaci, která se nezdařila, a tak viděla
jen mlhu, takže jsou psány poslepu anebo
diktovány. Není v nich jediná zmínka o tom,
co těžkého ji v poslední době postihlo, nestěžovala si, jen se jí stýskalo a velmi si přála,
abych ji ještě navštívila. Bohužel už jsem to
nestihla a velmi mne to trápí. Měla jsem ji
opravdu ráda a vděčím jí za všechno, čemu
mě naučila. Nikdy nikomu neublížila, nad
nikoho se nevyvyšovala, byla vždy laskavá,
statečná a čestná. Na osm let, které jsme
spolu prožily, se nedá zapomenout. Je mi
osmdesát let, dvanáct roků jsem vdova,
mám hodného syna a báječné vnuky - osmiletého Ondru a jedenáctiletého Lukáše.
O svém mládí v holešovském zámku jsem
jim dosud nevyprávěla - vzpomínky z té doby
jsou už dnes k neuvěření.
Robert Rohál
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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
14. 11. VŠETULKY - nábor dívek od 6 let do
kroužku mažoretek, od 16.30 pod vedením
lektorky paní Rafajové
20. 11. Den krásy - od 17.00, příjemné odpoledne ve společnosti s profesionálními nezávislými kosmetickými poradkyněmi, které
Vám ukážou nejnovější trendy líčení, péče
o pleť i tělo
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, cena 80,-,
s sebou si přinést - korpus věnečku, vázací
drát, 4 svíčky, 4 podložky pod svíčky, stuhy,
ozdoby, drobné chvojí, přihlášky do 20. 11.
26. 11. - 27. 11. Vánoce na Hané a Valašsku
- pestrý adventní program pro děti MŠ a žáky
ZŠ, zvyky, vánoční ozdoby, ochutnávka, zpívání koled, ukázka folkloru
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
Plyšák pro radost - charitativní sbírka, do
konce listopadu sbíráme plyšové hračky- čisté
a neponičené, děkujeme
PŘIPRAVUJEME
Ježíškovy dílničky - 1. 12., 2. 12., 8. 12., 9.
12. vždy od 15.00 do 17.00, vyrábět se budou
vánoční ozdoby, dárečky, cena: 20,- (v ceně
veškerý materiál)
5. 12. Mikulášská nadílka - od 16.00 mikulášská nadílka pro členy našich kroužků
6. 12. Mikulášský zápas fotbalových benjamínků
8. - 9. 12. Srdíčkový den - charitativní sbírková akce
10. 12. Vánoční pohlazení - program od
16.00 v tělocvičně TYMY, vánoční nadílka pro
děti ZÚ spojená s vystoupením pro rodiče
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.)
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. Vánoční Vídeň - zájezd do předvánoční Vídně, trhy (přihlášky do 25. 11.), cena
490,21. 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.
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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.
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI
Otevíráme nový kroužek pro všechny,
kteří chtějí zdravě, zábavně a bezpečně cvičit na gymnastickém míči. Určeno pro dívky
a ženy. Zahajovací hodina ve středu 19.
11. od 16.15 (cvičení bude probíhat každou
středu od 16.15).
SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme s KENNY - BABY
CLUB, který nabízí hlídání v podobě MINIŠKOLIČKY pro děti od 1 roku - hlídání
dětí s cíleným programem - pravidelný pobyt
dítěte ve stálém kolektivu dětí a instruktorek,
3hodinový program je zaměřený na psychické
i fyzické otužení dítěte, na rozvoj hrubé, jemné
motoriky, řeči ve spojení s hudebními, tanečními a výtvarnými prvky.
Cvičení pro rodiče s dětmi od
2. měsíce - zpestření denního režimu dítěte i maminky na mateřské dovolené,
získání informací o potřebách, možnostech a psychomotorickém vývoji dítěte,
vyvážený vývoj dítěte v jednotlivých oblastech vývoje - rozvoj hrubé a jemné motoriky,
řeči, sluchu, zraku, hmatu, rovnováhy, orientačních dovedností i koordinace pohybů
psychické i fyzické otužení dítěte i rodiče
a zlepšení obranyschopnosti organismu.
!!! 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.
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
„SNĚŽNOU DOLINOU“ - pondělí
9. 3. - pátek 13. 3. 2009
pro lyžaře i nelyžaře, děti i rodiče s dětmi,
ubytování na Trojáku, možnost lyžařského vý-

cviku s instruktorem, cena: 2.290,-/dítě, 2.690,-/
dospělý (v ceně ubytování, doprava, plná penze, program, pedagogický a zdravotní dozor,
materiál, odměny). Přihlášky do 12. 12.
POZVÁNKA DO DIVADLA
RIGOLETTO 6. 12. 2008
Opera G. Verdiho v Janáčkově divadle
v Brně o pomstě šaška Rigoletta, která se
obrátila proti němu. Odjezd v 15.30 z AN
Holešov, cena: 520,-/dospělý, 470,-/důchodci,
410,-/děti, studenti (přihlášky do 18. 11.)
CARMEN 14. 1. 2009
Opera G. Bizeta v Janáčkově divadle
v Brně o lásce vojáka Josého a nezkrotné španělské cikánky Carmen. Odjezd v 17.00 z AN
Holešov, cena: 520,-/dospělý, 470,-/důchodci,
410,-/děti, studenti (přihlášky do 10. 12.)
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,- (přihlášky do 15. 12.)
MONA LISA 7. 3. 2009
Muzikál představující Monu Lisu jako ženu
s velkým srdcem a tvrdou hlavou. V novém
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.

OHLÉDNUTÍ
Korálkové dílničky s TYMY
Středisko volného času
Všetuly uspořádalo ve středu
5. 11. dílničky plné korálků
a perliček. Děti si přišly vyrobit
drobné ozdoby a šperky. Z pestrobarevných korálků různých
velikostí a tvarů si především
dívky vyrobily náramky, prstýnky, kytičky a srdíčka. Práce
s korálky je nádherná, avšak je
potřeba špetka umu, trpělivosti
a šikovnosti. Holkám se korálkování moc líbilo a ze svých
vlastnoručně vyrobených šperků měly radost i důvod k chlubení. Druhá část korálkových
dílniček byla zaměřena na tvorbu vánočních ozdob z korálků.
Nejčastěji se dařila sněhová
Práce s korálky je nádherná, avšak je potřeba špetku umu,
vločka a andílek.
trpělivosti a šikovnosti.
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Středisko volného času DUHA Holešov

Školní 1582, 769 01 Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz
Středisko volného času
Holešov DUHA nabízí: rozvrh pravidelné činnosti najdete na internetových
stránkách: www. svc-duha.cz nebo na tel. čísle
573 395 355, e-mail: duha@svc.duha.cz
Přípravy mažoretek Holešov na novou
soutěžní sezónu
Přes 50 mažoretek, které trénují při SVČ Holešov Duha, se již v těchto dnech pilně připravuje
na novou soutěžní sezónu 2009. Pod vedením
jejich hlavní vedoucí, několikanásobné mistryně
České republiky slečny Lenky Doleželové,
poctivě trénují nové skladby na dechovou i moderní hudbu.
V letošním roce se vůbec poprvé soutěže zúčastní mažoretky Lentilky (malé slečny ve věku
od 5 do 8 let) a také mažoretky Arabelky (starší
děvčata od 8 do 13 let). Děvčata tak budou moci
porovnat své umění s ostatními mažoretkami
z celé ČR.
Soutěže se také budou již po několikáté účastnit
zkušené zástupkyně Holešovských mažoretek, z nichž některé jsou zároveň trenérkami
mažoretek Lentilek (Eliška Doleželová, Petra
Manišová), a Arabelek (Lenka Dujková a Barbora Maťová).
Upozornění pro rodiče
V pátek 28. listopadu proběhne od 16.30 do
17.00 v prostorách tělocvičny 2. ZŠ schůzka
rodičů. Ve stejný den od 17.00 hodin se všechny
mažoretky Holešov zúčastní velkého skupinového focení pro reklamní účely.
Veškeré informace o vystoupeních a akcích
mažoretek naleznete na jejich webu: www.
mazoretkyholesov.websnadno.cz
POZOR!
Od 2. pololetí přibíráme nové členy ve
věku 5 - 12 let do přípravného kroužku
mažoretek.
PŘIPRAVUJEME
Okresní žákovská liga v šachu 22. 11. 2008
Velmistři šachovému umu se v tento den sejdou, aby změřili své vrcholné taktiky.
Výtvarná dílna 18. 11. 2008
Přijďte si do Duhy vyrobit krásné svíčky z parafínu anebo z barevného gelu. Od 15.30 hod.
ve SVČ Holešov.
Vánoce pro zvířátka 26. 11. 2008
Program připravený pro Mateřské školky na
Hájence v oboře zámeckého parku. Naučíme

se, co zvířátka přes zimu konzumují, připravíme
jim mňamkový vánoční stromeček.
Schůzka rodičů mažoretek Holešov
28. 11. 2008
Od 16.30 do 17.00 hod. se v tělocvičně 2. ZŠ
koná informační schůzka rodičů mažoretek
Lentilek a Arabelek. Od 17.00 hod. proběhne
focení všech mažoretek Holešov.
Slavnostní Derniéra DUHY 4. 12. 2008
v 17.00 hod.
Slavnostní to den, kdy si společně připomeneme mnohaletou činnost našeho Střediska pro
volný čas DUHA, které nás již od roku 1975
těšilo svou zájmovou, vzdělávácí a mnoha
dalšími činnostmi pro děti i dospělé.
Čertování s Duhou 5. 12. 2008
Duha, Městské kulturní středisko Holešov a Radio Čas pořádají na holešovském náměstí již
2. ročník Čertování. Přijďte si s námi zatančit,
zasoutěžit. Čekat na vás bude sladké občerstvení i dárečky.
Vánoční besídka 9. 12. 2008
Tradiční předvánoční besídka z dílen duhových
dětí. Ve SVČ Holešov od 18.00 hodin.
Vánoční tradice a jarmark Rožnov pod Radhoštěm 13. 12. 2008
Pojeďte s námi nakoupit dárečky na velkolepý
jarmark do Rožnova pod Radhoštěm, do valašského skanzenu. Cena dospělý 100,- Kč, dítě
50,- Kč, vstupné do areálu si hradí každý sám.
Čekají na vás Vánoce na dědině - adventní
a vánoční zvyky, koledy, sváteční výzdoba,
zvykoslovný program,
Mikuláši, čerti, nabídka dárků a tradičních
výrobků. Je nutné se
přihlásit ve SVČ Holešov.

stavení Slováckého divadla můžete k svátkům
vánočním svým blízkým darovat právě teď.
Scéna už odehrála několik velmi úspěšných
představení po letošní podzimní premiéře.
Režisér a choreograf Radek Balaš si k sobě
přizval hudebního skladatele Ondřeje Brouska, a společně tak vytvořili komedii, která ctí
jak filmovou předlohu, tak i divadelní prostor.
Cena - 310,- Kč
POZVÁNKA
Moravské děti - Holešovský dětský sbor
S časem adventu a vánočních příprav se také
plní kalendář Moravským dětem.
V listopadu je čeká víkendové dvoudenní soustředění na Rusavě a pak už koncerty 11. 12.
- Vánoční koncert s dětským sborem Plamínek
- v kině Svět Holešov
13. 12. - Vánoční koncert v evang. kostele
v Prusinovicích
21. 12. - Vánoční koncert v Sazovicích
26. 12. - Vánoční koncert Holešov
Kromě Vánoc nás čeká náročná příprava na
slavnostní koncert k otevření sálu na zámku
v Holešově, na který chystáme společně s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně Stabat
Mater od Pergolessiho.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Otevíráme nové zájmové kroužky:
Brouk Pytlík
Výtvarné a pohybové techniky pro nejmenší děti
(od 4 do 8 let), kroužek se bude konat každou
středu od 15.00 do 16.00 hodin (čas je možné
po domluvě upravit).

Za kulturou - do divadla - tip na vánoční dárek
Slovácké divadlo
Uherské Hradiště
Neděle 28. prosince
2008 - Adéla ještě
nevečeřela
Jedno z největších
a nejúspěšnějších
muzikálových před-

Lentilky čeká už co nevidět velká „mažoretková“ soutěž.
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Výstava výtvarných děl Ireny a Rudolfa Seifertových ve Vizovicích
VIZOVICE, HOLEŠOV - Hezký dárek
ke stříbrné svatbě dali ve čtvrtek 6. listopadu nejen sobě navzájem, ale i uměnímilovné veřejnosti
v kulturním domě ve Vizovicích manželé Irena
a Rudolf Seifertovi. Dvacáté páté výročí jejich
svatby bylo 5. listopadu a den nato se konala
vernisáž rozsáhlé výstavy „Podzimní proměny“,
složené z jejich výtvarných děl. Oba zapálení
amatérští výtvarníci, zakladatelé a hlavní organizátoři tradiční holešovské výstavní přehlídky
„Letní iluze“ tentokrát předvádějí široký průřez
svou typickou tvorbou. Irena Seifertová vystavuje
především trojrozměrné artefakty - keramické

sochy a busty, bravurně a nápaditě zvládnuté jak
ve výrazu, tak v řemeslném zpracování materiálu,
doplněné o řadu krásných, barevně bohatých
a kresbou poetických maleb na skle - a zářivými
barvami jsou pojednány nejen vitráže, medailony, ale třeba i lahve a poháry. Rudolf Seifert
pak předvádí bohatý výběr svých olejomaleb
na plátnech, která si sám připravuje. Motivy
z Holešova jsou zde střídány fantaskními vizemi
a imaginacemi a ty zase zážitky a impresemi
z cest, vše v typickém autorově rukopise, kde
rovněž skvěle zvládnutá technika násobí dojem
z typické, lehce tajemné a fantazijní atmosféry

V rámci vernisáže zazpívala Vladimíra Dvořáková, proslov měl
Karel Bartošek.

jeho maleb. A aby měli manželé radost nejen
z vlastní tvorby, je na výstavě zastoupen i jejich
syn Václav, student architektury v Paříži, který
se zde prezentuje dvěma mimořádně zdařilými
olejomalbami krajin, prozrazujícími mimořádný
výtvarný talent a cítění - co může být pro rodiče
radostnější než poznání o nadání jejich dítěte.
Velmi milá a příjemná vernisáž byla provázena
nádhernými šansony v podání jejich autorky, holešovské „multiartistky“ Vladimíry A. Dvořákové.
Výstava Podzimní proměny bude otevřena do
24. listopadu a je prodejní.
Karel Bartošek

Tvůrci - Irena Seifertová (první zleva) a Rudolf Seifert se představili
Podzimními proměnami.

PLATÍ OD 13. 11. DO 20. 11. 2008
NELZE KOMBINOVAT S JINOU SLEVOU
SPORT CYKLO SPÁČIL
Masarykova 651, Holešov
tel. 573 394 918
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I vesnická mateřská škola nabízí nadstandardní aktivity
Předškolní věk je důležitým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte.
Naším společným cílem je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách,
připravit ho na důležité období školní docházky a dát mu první základy
do další etapy života.
V nabídce nadstandardních aktivit školy (jako je plavání, logopedická
prevence, pískání na zobcovou flétnu, individuální práce s předškolními
dětmi atd.) bychom chtěli dosáhnout vyrovnání rozdílu úrovně vzdělávání
mezi mateřskými školami ve městě a na vesnici. Naše MŠ je v tomto školním
roce dvoutřídní s počtem 40 zapsaných dětí.
Kromě slavností a akcí pořádaných pro děti, rodiče, seniory a obec
jsme zařadili do našeho výchovného programu i výuku anglického jazyka.
Byli jsme mile překvapeni, kolik rodičů mělo zájem o hru s anglickými
slovíčky pro děti. Děti se učí anglicky pod vedením kvalifikované lektorky
formou hry a návaznosti na náš školní a třídní vzdělávací program. Jsou
vedeny k procvičování paměti, vnímavosti, soustředěnosti, komunikaci
a samostatnosti při řešení úkolů v pracovních listech. Velkou výhodou je,
že rodiče s dětmi nemusí nikam dojíždět a děti jsou v rodinném prostředí
naší školičky, které je jim blízké.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ Přílepy

Koncerty v ZUŠ Holešov
Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 v dopoledních
hodinách uspořádala holešovská ZUŠ sérii koncertů
pro své nejmenší příznivce - žáčky z mateřských škol
Holešova a okolí. Ústředním tématem bylo motto
Světem zvířat - letem světem. Úlohy moderátorky se
ujala mladá dynamická pedagožka Šárka Šrámková,
která humornou a zároveň poučnou formou představila jednotlivé hudební nástroje zakomponované
do písniček, básniček, tanců, obrázků a jiných projektů. Spolu s dalšími kolegy a hlavně žáky naší ZUŠ
připravila pro malé děti velmi příjemné dopoledne.
Paní učitelka Jana Lochmanová, převlečená
za extravagantní kočku ladně se pohybující mezi
dětmi, či brilantní korepetitor za piánem pan učitel
Michal Sedlář spolu s vystupujícími žáky dokázali
děti strhnout a udržet v napětí po celou dobu
představení.
Paní učitelka Šrámková od letošního školního
roku vede pěvecký sbor mladších i starších žáků
naší školy a pro ty mladší žáčky sboru to bylo jejich první velké vystoupení, kdy dolaďovali svými
písničkami jednotlivé dějové obrazy.
Velkou odměnou všem účinkujícím dětem
naší školy jak z hudebního a tanečního oboru, tak
žákům výtvarného oboru, kteří namalovali do děje
obrázky, byly bezesporu nejen spokojené děti
z mateřských škol, ale i nadšené paní učitelky.
Z dalších připravovaných akcí naší školy si
vás dovolujeme pozvat na taneční večer 26. 11.
2008 v 17 hodin v sále školy, kde ústředním mottem
večera bude Carl Orff: CARMINA BURANA.

Velké pozornosti veřejnosti se těší již tradiční
adventní koncerty učitelů. Ten letošní bude v úterý
2. 12. 2008 v 18 hodin v místním kostele a je motivován osobností místního rodáka F. X. Richtera.
Vystoupí na něm sólisté, komorní soubory různého
seskupení a na závěr pěvecký sbor dětí s učitelským souborem, kteří uvedou slavnou Loutnu
českou Adama Michny z Otradovic.
Nejmenší flétnisté se představí 11. 12. 2008
v 16 hodin v sále ZUŠ.
Velká vánoční besídka žáků spojená s výstavou výtvarného oboru bude pro rodiče a veřejnost
prezentována ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 17 hodin
taktéž v sále školy.
Žáci i pedagogové školy také rádi vypomohou
v předvánočním, vánočním i novoročním období
všem církevním organizacím, spolkům a společnostem, které o pomoc požádají.
Členky „Lionelś clubu“ přislíbily organizační
pomoc starším nepohyblivým spoluobčanům, kteří
by se na naše koncerty bez jejich pomoci nedostali.
Za tuto aktivitu jim předem děkujeme.
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme
na všechny naše koncerty a těšíme se na hezky
strávené podvečery, které potřebujeme všichni
v dnešní uspěchané době jako oázu v poušti,
jako čas, který věnujeme svým dětem, vánočnímu
zamyšlení a také sami sobě…
Sylvia Šimečková,
zástupce ředitele ZUŠ Holešov

Výtvarný projekt na téma
„Magické osmičky“
V rámci spolupráce předmětových oddělení
- všeobecně vzdělávacích předmětů a psychologie
a policejní deontologie ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově
a s ohledem na 90. výročí vzniku Československa se
v předmětech občanská nauka a dějepis realizoval
projekt s názvem „Magické osmičky“.
Do projektu se zapojily všechny první ročníky a 2. B.
maturitního studia, které pod vedením pedagogů - Mgr. Ireny Kotoučové, Mgr. Jolany Saibertové a PhDr. Jany Holubcové zmapovaly a výtvarně zrealizovaly význačná
data v naší historii, která končí číslem osm.
Studenti se rozdělili do skupin a každá skupina
si vybrala letopočet, o kterém chtěla hovořit.
Projekt se skládal z fáze přípravy, realizace
a prezentace výsledků. Časově tato doba odpovídala 1
hodině občanské nauky a 2 hodinám dějepisu. Hodně
času studenti věnovali své práci v době domácí přípravy. Práce byly oznámkovány z hlediska předmětu
dějepis a občanská nauka.
Studentům se tato netradiční výuková metoda
líbila, mohli plně rozvinout své kvality při sběru dat,
prokázat týmovou práci, kreativitu a v neposlední řadě
i komunikační schopnosti - zaujmout své spolužáky
při prezentaci svého projektu. Tím se tříbila kultura
vystupování jednotlivých účastníků.
Projekt byl ukončen výstavou prací, kterou mohli
zhlédnout studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci
školy. Nelze než ocenit a poděkovat za práci Mgr. Kotoučové, Mgr. Saibertové a PhDr. Holubcové, které
celý projekt vymyslely a zrealizovaly.
pplk. Mgr. Eva Vichlendová

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE MASARYKOVA. Zajímavé a hlavně zábavné akce proběhly v posledních dnech a týdnech v MŠ na Masarykově
ulici v Holešově. Nebyl to jen Jablíčkový týden, kdy rodiče přinášeli do školky nejrůznější pochoutky s jablky, ale proběhl i podzimní výlet na Rusavu, který dětem připomněl určité ekologické návyky. S přírodou byla spjata i nedávná zahradní slavnost, kde se děti rozloučily - před nastupující
zimou - se zahradou.
(red)
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Mezinárodní den jazyků v Holešově
Opět se Vám hlásí studentka 4. ročníku
SOŠ na Pivovarské ulici, která se chce s vámi
podělit o své zkušenosti. Dne 26. 9. 2008 se
naše třídy 4. A a 4. B vypravily na Gymnázium
v Holešově na Mezinárodní den jazyků a jednu
přednášku o možnostech studování na UTB ve
Zlíně. Nejprve jsme si prošli asi sedm učeben,
ve kterých se nacházely knihy cizích jazyků,
různé gramatiky do češtiny, francouzštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny nebo slovníky, různé
pomůcky k výuce, učebnice a reklamní letáky.
V každé učebně jsme si mohli vzít igelitové

tašky, bonbóny, reklamní předměty a měli jsme
i možnost si objednat knížky dle nabídky na
stolech a výhodou byla internetová objednávka, kde se nacházela asi 20 % sleva za nákup
jedné z knih.
Jakmile jsme si prošli všechny učebny,
měli jsme na konec možnost se zúčastnit přednášky jedné lektorky z UTB ve Zlíně, která nás
seznámila s nově vzniklými obory na univerzitě,
jaký možný titul mohou studenti získat a hlavně
jak se mohou po vystudování uplatnit s daným
oborem v praxi. Pro ty, kteří by chtěli na této uni-

Beseda o Cimburku
Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 proběhla
před zaplněnou studovnou Městské knihovny
v Holešově přednáška na téma „Zašlá sláva
hradu Cimburk“, kterou vedl Bc. Filip Manoušek,
kastelán hradu Cimburk a zároveň prezident
Společnosti pro obnovu a využití historických
památek Polypeje. Přednáška, doplněná bohatou obrazovou dokumentací, zachycovala
stavební vývoj hradu a s ním související opravy
památky v průběhu věků až do dnešní doby.
Dotýkala se i problematiky využití památky ke
kulturním akcím a působila jako názorný příklad
toho, že lze zachránit pro budoucí generace
i objekt ve velmi neudržovaném stavu. Je téměř
překvapující, že i v dnešní hektické době se
najde parta nadšenců, kteří nezištně pomáhají
zachovat kus naší minulosti.
HK

Nad Moravou Kostelany
- PET vršky jsou odevzdány!
Ve čtvrtek 25. září 2008 ráno zůstaly mnohé
lavice ve 2. ZŠ Holešov prázdné. Jejich „uživatelé“ se sešli v netradičním složení, protože měli
něco společného - v předešlém školním roce
se aktivně zapojili do sběru vršků od PET lahví,
organizovaném školním klubem. Na exkurzi
do firmy v Kostelanech nad Moravou, která tento
plast zpracovává do podoby zatravňovacích
palet, se za odměnu vydali vybraní žáci 4. - 9.
tříd a celá třída 2. A, ta totiž dohromady sesbírala
největší množství. Tak s námi jel téměř každý,
kdo nezůstal k tomuto sběru lhostejný. Na vlastní
oči jsme se mohli podívat na cestu, při které se
použité plasty stávají výrobky s novým využitím,
a neskončí tak na několik příštích desetiletí,
možná století na skládkách. Protože naše cesta
vedla přes Napajedla, nešlo tudy projet a nezajít
obdivovat a pozdravit krásné obyvatele zdejšího
hřebčína - anglické plnokrevníky. Čekal tu na nás
ochotný průvodce, stáje hřebců a mladých koní
a v ohradě klisny s hříbátky. Poděkování patří
všem žákům, kteří se do sběru zapojili, SRPDŠ
za sponzorství naší cesty autobusem, ochotným
rodičům, pedagogům a přátelům dětí, kteří jim
v této snaze pomáhali nebo je podporovali.
A samozřejmě - ve sběru vršků od PET lahví
letos pokračujeme!
LL

Za všechny studenty 4. ročníků
studentka Erika Krajíčková

Vážení čtenáři,
začnu trochu netradičním způsobem
o události, která se stala v Holešově dne
26. září 2008. Takže jako v pohádce byl krásný
slunný, jesenní den a my se vydali se třídou
na holešovské gymnázium, kde se právě odehrával Mezinárodní den jazyků. Abych byla konkrétní v doprovodu naší paní učitelky anglického
jazyka Mgr. N. Jaroščákové jsme šli pomalým
krokem ke gymnáziu.
U gymnázia jsme ještě jednou dostali
organizační pokyny ohledně chování a potom
vesele vykročili kupředu do dveří gymnázia.
Uvnitř jsme se vydali dlouhou chodbou do třídy, ve které probíhala výstava různých letáků

zkoušek z cizích jazyků. Poté jsme šli zpět tou
dlouhou chodbou do další třídy, kde též probíhala výstava zkoušek cizích jazyků. Po nekonečně
dlouhé chvíli jsme se dostali do prvního patra.
V prvním patře jsme se šli podívat na vyučovací
hodinu anglického jazyka, učení fyziky v anglickém jazyce.
To byste ani nevěřili, jak se nám to líbilo, ale
byl už čas se vrátit do školy, která se nachází na Pivovarské ulici, a je to střední odborná škola.
A na závěr bych chtěla poděkovat Gymnáziu v Holešově, že nám umožnilo se zúčastnit
této akce.
Radana Kučová, studentka 3. B

Zlínský vorvaň 2008
Ve čtvrtek 30. 10. se 37 žáků 3. Základní
školy Holešov již pošesté zúčastnilo známé
soutěže Zlínský vorvaň. Tento rok se ve sportovní hale Novesta ve Zlíně sešel neuvěřitelný
počet 39 škol nejen ze Zlínského kraje, ale
i ze slovenského města Púchova. Tradičně se
soutěžilo v netradičních disciplínách. Naši školu
reprezentovalo šestičlenné družstvo složené
ze žáků 3. až 8. ročníku. Utkali jsme se s jinými
školami např. v disciplíně nazvané „Utíkej, Káčo,
utíkej“, která spočívala v koulení pneumatik,
nebo v „Překážkové dráze“, kdy jeden ze soutěžících měl zavázané oči a spoléhal na pomoc
druhého kamaráda. Všichni soutěžící Karolína,
Klára, Filip, Jakub, Vendula i Dominik bojovali
ze všech sil a získali pro naši školu krásné

13. -19. místo. Poděkování patří i ostatním žákům v obecenstvu, kteří naše soutěžící družstvo
celou dobu povzbuzovali. Připravili si různé
řehtačky, píšťalky, transparenty a barevné třásně.
Naši školu sponzorovaly České dráhy, proto
byli naši soutěžící i žáci v obecenstvu oblečeni
v modré barvě. Vyhráli jsme spoustu pěkných
upomínkových předmětů, za které patří poděkování panu Ing. Ludvíku Urbanovi, řediteli krajského centra osobní dopravy ČD, a.s. ve Zlíně.
Příští rok se bude konat jubilejní 10. ročník. Pokud budete chtít prožít zábavné dopoledne plné zajímavých soutěží, přihlaste
se u Mgr. Aleny Doleželové, která společně
s paní Jiřinou Bártkovou tuto akci organizuje.
Mgr. A. Doleželová, učitelka 3. ZŠ Holešov

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Javorník
a
BIG BAND HOLEŠOV
Josefa Hájka
se zpěváky Petrou Kuciánovou
a Josefem Vaverkou a s dirigentem
Vladimírem Vojkůvkou

Vás zvou na

Benefiční koncert
Pátek dne 14. 11. 2008 v 19.30 hodin
v Kultruním domě ve Chvalčově
Průvodní slovo Miroslava Tvarůžková
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verzitě studovat, je to rozhodně lákavá nabídka.
Ani jsme se nenadáli a už byl čas k odchodu.
Bylo to krátké, ale poučné a vzali jsme si z toho
ponaučení, že studium jazyka je pro nás velmi
důležité, a proto se budeme snažit dosáhnout
co nejlepších výsledků při maturitách.
A na závěr bych chtěla poděkovat Gymnáziu v Holešově, že nám umožnilo se zúčastnit
této akce.

Pozdrav Petrovi z Lysé
Již jedenáctý rok jsme 18. října vyrazili na
Lysou horu tradičně uctít památku našeho spolužáka z holešovského gymnázia Petra Kasaje,
který nás tragicky opustil v roce 1998. Za krásného slunečného a teplého počasí jsme dorazili po
cestě plné vzpomínek na vrchol Lysé hory. Jako
každý rok jsme se shromáždili u obelisku, zapálili svíčku, připili symbolickou skleničkou a alespoň
na chvíli jsme všechny své myšlenky věnovali
Petrovi. Chybíš nám Petře, vzpomínáme...
M. Růžička, třídní a studenti - spolužáci
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Hodnocení týmu žen DFK Holešov na podzim 2008
Družstvo žen Dívčího fotbalového klubu Holešov hrající
na podzim 2008 po reorganizaci
soutěží ženského fotbalu Moravskoslezskou divizi žen skupina A mělo jednoznačný úkol:
dokázat, že výkonnostně patří
do Moravskoslezské ligy žen,
kterou předtím dva roky hrálo
a do které se chce v této sezóně
vrátit. Dlužno říci, že tento úkol
se podařilo splnit na jedničku:
Holešov svou 8člennou skupinu
suverénně vyhrál s 6 vítězstvími
a skórem 25:6; jedinou ztrátou
byla pouze remíza ve Valašském
Meziříčí. Úroveň skupiny byla
sice nižší než v soutěži v předcházejících letech, ale zejména
zkušení soupeři z rezervy prvoligového Hlučína a z Vítkovic
dokázali DFK prověřit a sehrát
s ním vyrovnané zápasy.
Letní příprava děvčat byla velmi
vydařená - tým žen se v omlazené
sestavě opět zúčastnil týdenního turnaje v dánské Kodani a pokračoval
další týdenní dvoufázovou přípravou
v Holešově. V jejím průběhu došlo
k přesunutí působení celého klubu
zpět do Holešova, což sehrálo pozitivní roli pro další vývoj sezóny.
Příprava pokračovala na stadionu
Míru, kde 2x týdně DFK trénoval,
a do tréninku se postupně zapojilo
25 hráček. V pohárových střetnutích
ČMFS se utkal tým s Přerovem, který
po výborném výkonu porazil, a poté
vysoko podlehl svým holešovským
konkurentkám (4:3, resp. 1:5).

NEČEKANÉ VÝPADKY
Celek Holešova se od začátku sezóny potýkal s nečekanými
hráčskými výpadky - největší herní
ztrátou se ukázalo být zranění Adély Motalové, která podávala v pří-

nované zároveň hrály i za družstvo
žákyň. Tréninková morálka všech
děvčat byla opět vzorná - tým se
připravoval ve stejném tréninkovém
čase se žákyněmi a často se na hřišti
sešlo více než 25 hráček.

pravných a v prvním mistrovském
zápase výborné výkony a měla být
výraznou osobností v obraně; kvůli
vleklému onemocnění na podzim
vůbec nehrály záložnice Jaroslava
Jurčová, brankářky Kateřina Pitnerová a Adéla Kunzová, Denisa Kuldová
a s fotbalovou kariérou se rozloučila
Lenka Háblová. Na hřišti proto dostaly poprvé příležitost mladičké hráčky
- poprvé si v týmu žen zahrály 14leté
Andrea Pagáčová, Tereza Stratilová,
Jaroslava Šefránková a 13letá Alena
Koukalová, z nichž dvě posledně jme-

Největší problém čekal trenéry při řešení brankářského postu v srpnu padlo nečekané rozhodnutí
a do branky se odhodlaně postavila
univerzálka Hanka Kršňáková, která
sice velmi chyběla na svém postu
v poli, ale na místě gólmanky obstála a podílela se na zlepšeném
herním projevu DFK. Hlavními oporami týmu byly na podzim kromě
brankářky kapitánka Lucie Pechová, záložnice Hanka Samsonková
a v útoku Katka Bakalíková. Tato
děvčata byla hlavními tahouny ce-

lého družstva na podzim a svými
výkony se výrazně zasloužila o celkové prvenství.
PŘÍPRAVA NA JARO
Po tréninkové pauze začala příprava na jarní sezónu 7. 11. úvodními fyzickými testy, a dále budou děvčata trénovat každou středu a pátek
v tělocvičně 3. ZŠ v Holešově. Cíl
týmu je jasný - na jaře vybojovat
vítězství v soutěži a postup do vyšší
soutěže. Tomu bude přizpůsobena
celá zimní příprava - děvčata v ní
absolvují tradiční zimní soustředění,
odehrají několik halových turnajů
a přípravných zápasů - první turnaj
absolvují děvčata 23. 11. v Luhačovicích. 6. prosince se náš celek
představí na prvním halovém mezinárodním turnaji žen v Holešově,
který DFK pořádá. Zakončení a hodnocení sezóny proběhne tradičně
22. 12. společně se všemi příznivci
a rodiči hráček, a všechny hráčky
se již těší na oblíbený vánoční turnaj
rodinných týmů, který sehrajeme
27. prosince v Holešově ve 3. ZŠ.
Za úspěšný průběh sezóny,
finanční a organizační zajištění patří
poděkování všem hráčkám, rodičům
a fanouškům, dále děkuji sponzorům a všem, kdo umožnili DFK Holešov úspěšnou podzimní sezónu.
Pro všechny své příznivce přichystal
Dívčí fotbalový klub Holešov bonbónek - 17. ledna 2009 uspořádáme
1. ples DFK Holešov, na který srdečně všechny zveme.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Sportovní víceboj 1. ročníků - „Více, výše, rychleji …“
Ve čtvrtek 23. října se uskutečnilo premiérové sportovní
odpoledne určené pro studenty
1. ročníků policejní školy. Celou
akci zahájil ředitel VPŠ a SPŠ MV
v Holešově plk. Ing. Jan Dvořák,
který popřál závodníkům hodně
úspěchů v soutěži.V tělocvičně
čekal na více než 60 sportovců
šestiboj, který prověřil sportovní
zdatnost jednotlivých třídních kolektivů, a dlužno říci, že v podání
většiny zúčastněných byly k vidění velmi pěkné sportovní výkony.
Všechny třídy se zúčastnily soutěže v hojném počtu a mohutně
svá družstva povzbuzovaly. Každá třída nominovala pro jednotlivé
disciplíny své týmy, složené ze tří
děvčat a tří chlapců, a ti se postupně utkali v následujících soutěžích:
1. střelba na koš, člunkový běh 4
x 10 m, šplh na tyči 4 m s přírazem
- součet časů členů týmu tvořil konečný výsledek, trojskok snožmo

- součet délky nejlepších skoků
tvořil konečný výsledek, výdrž ve
shybu, shyby a minikopaná.
Pořadí v jednotlivých disciplínách bylo na závěr obodováno
9-6-3 body, a tak vznikl celkový re-

Talentovaný cyklista z Holešova
V následujících řádcích čtenářům představujeme dalšího talentovaného sportovce z Holešova.
Ondřej Tkadlec byl ještě donedávna žákem 3. ZŠ v Holešově a letos
přestoupil na Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem, kde
se věnuje cyklistice. Na kole jezdí
od 10 let a je členem týmu Cyklo
MXM Hulín. Pravidelně se účastní
Českého poháru v cross country,
závodů na dráze i přeborů Mistrovství České republiky v silniční
cyklistice. V sezóně 2007 se jako
starší žák účastnil Mistrovství ČR
v silniční cyklistice, kde skončil na
3. místě, v časovce dvojic byl na
2. místě. Po přechodu na gymnázium se začal věnovat i cyklokrosu
a objíždí celý seriál Českého poháru, kde je zatím průběžně po 5
závodech na 15. místě v kategorii
kadetů. Jeho nejlepší umístění bylo
v Lounech, kde skončil na 6. místě.
O víkendu 2. 11. 2008 se účastnil

Ondřej Tkadlec se od letošního
roku věnuje také cyklokrosu.
cyklokrosového závodu GRAND
PRIX Loštice, kde skončil v silné
konkurenci na 3. místě v kategorii
kadetů.
(red)

dbs prusinovice s.r.o.
individuální péče vstřícné jednání

výroba nábytku
technik zakázek

návrhy a kalkulace

vít podsedníček

ing. jaroslav karásek

info@dbs-prusinovice.cz

nabytek@dbs-prusinovice.cz

tel. 573

386 362
mob .607 213 850

DBS

tel.

573 386 262
549 570

mob .602

hladký průběh zakázky krátké dodací lhůty

www.nabytek.dbs-prusinovice.cz

zultát celého víceboje. První místo
obsadil zaslouženě kolektiv třídy 1.
B, který předvedl ve všech disciplínách nejvyrovnanější výkony: 1. 1.
B - 51 bodů, 2.1. A - 45 bodů, 3. 1.
C -30 bodů.

Nejlepší individuální výkony:
Střelba na koš - Oleg Žmolík
- 3 platné pokusy, shyby - Martin Schwarz - 14 shybů, výdrž
ve shybu - Taťána Janoušková 1: 25, 27 s, šplh - Jakub Mikulenčák
- 2,47 s, Marek Želísko - 2,47 s,
Martina Dvořáková - 3,67 s, trojskok - Martina Dvořáková - 689 cm,
Tomáš Slovák- 848 cm, člunkový
běh - Julie Randýsková - 10,34 s,
Jaroslav Řehořka - 9,45 s.
Celou akci připravilo oddělení tělesné přípravy ve spolupráci s třídní učitelkou 1. B
Mgr. Irenou Kotoučovou, která
stála u zrodu celé soutěže. Díky
za pomoc patří také Mgr. Pavlu
Válkovi a Bc. Janě Jirouškové
z oddělení vychovatelů. Víceboj
bude opakován několikrát ročně, na jednotlivé disciplíny se
mohou třídní družstva týmově
i individuálně připravovat.
Mgr. Svatava Ságnerová

ELKO PUŠ MOTOCROSS TEAM
hodnotí letošní sezónu
Vážení a milí příznivci motokrosového sportu, dovolte mi, abychom
vás seznámili s naší činností v roce 2008. Jak možná víte, působí na
Holešovsku motokrosový klub pod názvem ELKO PUŠ motocross team.
Členi jezdí přebor Jižní Moravy, který zahrnuje 12 závodů. První začínal
19. 4. ve Vilánci (Jihlava) a poslední 18.10. v Břeclavi. Závod spočívá
ve dvou trénincích a dvou závodních jízdách, které jsou samostatně
bodované. Tým se skládá z pěti členů, kteří jezdí v různých kategoriích.
Ve třídě Plus 21 jezdí Robert Dalajka (honda), Tomáš Nedbal (Kawasaki),
Luděk Páleníček (honda), třídu Elite reprezentuje Vladimír Procházka
(yamaha) a ve třídě Veterán to je Milan Ulehla (honda). Naše tréninky
probíhají zejména v nejbližším okolí, tzn. Km, Přerov - Rokle, Branky,
Loukov, Vitonice, Racková a nyní přibyla i nová trať v Prusinovicích, tzv.
„Ovčí Debra“.
Na závody jsme se připravovali nejen v sedle motorky, ale také,
a to zejména, v zimní přípravě posilováním, plaváním a spiningem. Touto
cestou bych chtěl poděkovat slečně Marcele Šiškové, která nám vždy
připravila pestrou a zajímavou hodinu spiningu ve Sportcentru v Holešově. Hodiny strávené tréninkem jsme se snažili co nejlépe zúročit na
závodech, které se konaly na tratích např., ve Vilánci (Jihlava), Kroměříži,
Holém Kopci (Mor. Budějovice), Karlíně, Dubňanech, Vážanech, Pacově,
Dalečíně, Telči, Slavkově u Brna, Vranově a Břeclavi.
Poslední závody v Břeclavi byly velmi zajímavé a dramatické až do
konce, protože šlo o celkové umístění. V této sezóně se stal nejúspěšnějším jezdcem Robert Dalajka, který se umístil celkově na krásném třetím
místě, pochvalu zaslouží i další jezdci, protože se umístili do první desítky
ve velmi silné konkurenci, která v každé z tříd čítá cca 45 jezdců.
Závodů jsme se zúčastňovali pravidelně, neodradily nás tropické
teploty, déšť ani sychravo. Jen vážná zranění způsobila naši neúčast.
I přes tyto peripetie můžeme říct, že se nám sezóna vydařila. Při různých příležitostech často vzpomínáme na jednoho z našich členů - Jirku
Ševčíka, který vloni tragicky zahynul. Rádi si připomínáme jeho výborné
motokrosové umění, ale také jeho humorná gesta a zážitky ze života,
kterých měl na rozdávání.
Tento sport je velmi náročný jak na čas, „fyzičku“, ale i finance, proto
jako každý motoristický sport se neobejde bez podpory sponzorů. Touto
cestou bychom proto chtěli poděkovat našim sponzorům - ELKO EP,
Sportcentrum Holešov, IKO Trans sped, ALLMETAL, DL plast, Autoškola
Dohnal, TRADIX, VRT, Pizzerie u Letiště, Autodoprava Podola, S+H
Elektromontáže, KER Stav, Čištění studní Páleníček Martinice…
Letošní sezóna už pomalu skončila, my se už dnes těšíme, jak
opět vytáhneme naše zazimované stroje a vyrazíme do příští závodní
sezóny.
ELKO PUŠ MOTOCROSS TEAM
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První vítězství fotbalistů na domácím hřišti
SFK ELKO Holešov - FK Orli Chropyně
3 (2:1) 2
Celou podzimní sezónu očekávané okresní derby se hrálo v situaci, kdy Holešov letos
ještě nezažil na domácím hřišti pocit vítězství.
Důležitý zápas to byl také pro brankáře Mirka Krejčího, který vyrůstal brankářsky právě
v Chropyni. Důležité byly také dvě změny
v sestavě, takže 180 diváků bylo v očekávání,
co zápas přinese. Již v 11. minutě se domácí
mohli uklidnit. Po akci a centru Münstera míč
skončil na hlavě Bartáka a ten jej uklidil do
sítě - 1:0. V 17. minutě zahrozili hosté. Hlavička
Laciny však skončila v rukou dobře postaveného Krejčího. Pak přišla 19. minuta a střela,
Macháčka z nulového úhlu za přispění teči
Charuzy skončila k údivu všech v domácí síti 1:1. Ve 22. minutě přišla opět finální přihrávka
Bejtkovského, Münster a jeho centr skončil jak
jinak než na hlavě Hlobila a ten se nemýlil.
Stav byl 2:1. Ve druhé půli se hra přelévala

na obě strany, hosté hrozili hrou přes Pagáče a nakonec chyba v obraně přinesla v 62.
minutě vyrovnání na 2:2. Autorem branky byl
Šimek. Domácí se ale nechtěli spokojit s další
remízou a hnáni mladými fanoušky, kteří si
říkají černobílí bojovníci, dokázali utkání dovést
do vítězného konce. U akce v 70. minutě byl
opět Münster. I jeho třetí centr našel Hlobila
a ten pohotově rozvlnil soupeřovu síť - 3:2.
I přes nastavení dokázali tento stav domácí
udržet. Utkání řídil rozhodčí Jaroslav Kolář
z Vyškova.
Sestava: Krejčí - Charuza, Odstrčilík, Šimík, Frybort, (90. min. Belza), Barták (60. Marek), Ohlídal, Münster, Bejtkovský - Hlobil (88.
Slováček), Roubalík. Trenér: Martin Malík.
Spartak Zborovice - SFK ELKO Holešov
0 (0:0)
0
Na hřiště nováčka krajského přeboru odjížděl Holešov pro tři body, nakonec si odvezl

bez vstřelené branky pouze bod jeden. Jasnou šanci měl po finální přihrávce v 6. minutě
Hlobil, ale střelou kolem brankáře trefil jen tyč.
V dalších minutách se obě mužstva předháněla
v zahazování šancí. V 10. minutě domácí, ve
12. minutě hosté. Ve 23. minutě ztratil míč
na polovině Darebníček a balon směřující do
prázdné brány odkopl Frybort. V 51. minutě
přišla šance Roubalíka, ale byl z ní pouze roh.
V 64. minutě šel sám po křídle Charuza, dostal
se do blízkosti brankáře, ale neproměnil. V 65.
a 66. minutě zahrávali hosté čtyři rohy, ale nic
z toho nevytěžili. V 89. minutě si velmi dobrý
zákrok připsal Krejčí. Slušně hrané utkání řídil
dobře rozhodčí Rovenský ze Vsetína.
Holešov: Krejčí - Charuza (82. Vávra),
Odstrčilík, Bačík, Frybort - Marek, Bejtkovský,
Münster, Roubalík (80. min. Barták) - Hlobil,
Darebníček (87. Slováček).
(hr)

Mladší žáci vyhráli podzimní část soutěže beze ztráty bodu
SFK ELKO Holešov
- FS Napajedla 4:0 (1:0)
Poslední zápas podzimní sezóny přinesl výhru domácího mužstva,
a tím i potvrzení 1. místa tabulky
Krajské soutěže mladších žáků. To
vše bez ztráty jediného bodu a s impozantním skóre 91:5. Samotný
zápas se ovšem odehrál na pozadí
nepříjemné události a následném
odvozu jejich kamaráda Honzy ze
starších žáků do nemocnice. Bylo
vidět, že tato událost zanechala na
holešovských mladících své stopy,
jako by kluci ztratili tu svou živelnou energii, kterou se prezentovali
v každém zápase.
Sice se už ve 2. minutě zápasu
ujali vedení brankou svého kapitána
Jana Zapletala, ale to bylo asi tak vše,
co se dá z prvního poločasu vyzvednout. Pokud se už vytvořila nějaká
šance, chybělo přesné zakončení.
Navíc se v 9. minutě zápasu Honza
Zapletal po střetu se soupeřem zranil,
a celý poločas tak byl mimo hru.
Ve druhém poločase se většina
přímočarých akcí Holešova odehrá-

vala na levé straně, kde se rozehrál
k dobrému výkonu Tomáš Beránek
s Davidem Kováčem. Po jedné z jejich akcí padla v 9. minutě druhého
poločasu druhá branka utkání, když
Tomáš Beránek vyslal přesným pasem do úniku Davida Kováče, ten
se zbavil obránce, nahrál volnému
elitnímu střelci Holešova Kubovi Zahnašovi a ten se v podobných situacích nemýlí. V 19. minutě se po ose
Beránek + Kováč situace v podstatě
zopakovala, když tentokrát šel centr
do skrumáže před branku a tam se
nejlépe zorientoval Honza Zapletal,
který tak dal svůj druhý gól v utkání.
Třetí branka padla v poslední minutě
zápasu, když další z elitních střelců
Holešova Lukáš Michálek po samostatné akci obešel snad pět hráčů
soupeře a nekompromisně zavěsil
pod břevno.
Po zápase přišlo přece jen
trochu radosti, když se uspořádalo
pohoštění na úspěšné zakončení podzimní části sezóny. Každý
z kluků obdržel diplom, drobné
dárky a hlavně pizzu, na kterou

Házenkáři uspěli na domácí půdě
TJ Holešov - TJ Lesana Zubří 28:23 (12:13)
Další domácí mistrovské utkání sehrál TJ Holešov na domácím
hřišti v hale ve Smetanových sadech s celkem horní poloviny stávající
tabulky, a to TJ Lesana Zubří. Po prohraném poločase 12:13 nakonec
v bojovném výkonu zvítězil 28:23. V utkání se moc nevedlo brankářům,
až v závěru utkání je podržel Luňák 4 dobrými zákroky a zneškodněním
sedmimetrového hodu. Celkem z 31 střel jich chytili oba brankáři pouze
8. Utkání začalo náporem soupeře a stav v 15. minutě byl 1:6 pro hosty.
Pak se úspěšnost střelby srovnala a zejména Murín se čtyřmi a Kasaj
se třemi brankami zařídili poločas 12:13. Ve druhém poločase byla
„přetahovaná“ a až 10 minut před koncem utkání se domácí dostali do
vedení a mužstvo „podržel“ brankář Luňák. V nervózních posledních
minutách měli domácí lepší nervy a utkání dovedli do vítězného konce.
Dobře zahrály tradiční opory Procházka, Konečný, Murín a jistou střelbou
také Růžička a Kasaj.
Sestava a branky: v brance Rypka a Luňák, v poli pak Růžička 3,
Konečný 2, Gahura 2, Ponížil, Koplík, Šneidr 3, Kasaj 5, Procházka 3,
Capil 5 a Murín 5 branek.
Poslední domácí mistrovské utkání podzimní části soutěže
sehraje TJ Holešov na domácím hřišti v neděli 23. listopadu 2008
v 10.30 hod. ve sportovní hale Smetanovy sady s tradičním soupeřem TJ Stavomontáže Olomouc. Přijďte povzbudit!

Úspěšní fotbalisté SFK ELKO Holešov po podzimní části soutěže.
se každý těšil. Tímto je potřeba
poděkovat paní Marcinové za
celou organizaci tohoto pohoštění, manželům Javorovým za
dárek pro celé mužstvo a výborné koláčky. Dále je potřeba
poděkovat všem rodičům, kteří
po celou podzimní sezónu kluky
podporovali, a v neposlední řadě
trenéru Ladislavu Lindovi, který
z kluků udělal výborné kamarády
a první mužstvo tabulky.
Branky: Jan Zapletal (2); Jakub
Zahnaš; 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;
Půček Marek; Olšák Radim; Tsuperyak Vitalij.
Trenér: Ladislav Linda.
Střelci mužstva po podzimní
sezóně: Jakub Zahnaš (31); Lukáš
Michálek (22); David Kováč (12);
Jan Zapletal (9); Tomáš Beránek
(3); Marek Půček (3); Jakub Rafaja
( 3 ); David Mlčák (2); Patrik Javora;
Victor Barreto; Michal Nevřala.
(pk)

Výsledky KST ve třetí lize
Zatím poslední dva zápasy sehrál KST Holešov na půdě soupeřů.
V sobotu 1. 11. 2008 podlehl týmu Šumperku 6:10. Až do stavu 7:6 drželi
stolní tenisté Holešova krok se soupeřem. Poté však soupeři vyhráli poslední tři dvouhry a bylo po nadějích. Sestava: K. Kepl 2,5, K. Sekanina 1,5, B.
Klůj 2, Z. Matela 0. V neděli 2. 11. 2008 podlehl Holešov týmu Jeseníku
B 10:5. V tomto zápase doplatili na špatný začátek, když prohráli první
čtyři dvouhry. Tento náskok soupeřů se přes veškerou snahu nepodařilo
zlikvidovat. Body: Kepl 2, Klůj 1,5,Z. Matela 1,5, Sekanina 0.
Příští utkání sehrají stolní tenisté KST Holešov v sobotu 15. 11. 2008
v 15 hodin s týmem Mokré Lazce B. V neděli 16. 11. 2008 v 9.30 hodin s týmem Ostrava Poruba. Utkání proběhnou na domácích stolech v TyMy centru
v Holešově. Všichni příznivci stolního tenisu jsou srdečně zváni. Po 5 kolech
základní části jsou stolní tenisté KST Holešov na 9. místě 12členné tabulky.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Takřka čtyřicítka luštitelů
našich hádanek poslala své
odpovědi do soutěží z čísla
19/2008. Na fotografii správně
poznali zámecké nádvoří ze začátku dvacátých let minulého
století. „Na snímku by mělo být
nádvoří našeho holešovského
zámečku, a myslím, že by mohl
být pořízen kolem roku 1920,“
napsala nám v e-mailu čtenářka
Ivana Adámková z Dobrotic, která se tak stává výherkyní pizzy
v Restauraci Kanada. Druhou
výherkyní se stává Lenka Rypková z Holešova, která si zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Olze Logajové z Holešova
a Zdeňce Varmužové z Holešova. Poznáte, co je to za sochu a kde
v Holešově stojí? 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 ...

Z redakční pošty
Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem organizátorům, sponzorům, městu, ředitelce TYMY a účinkujícím za veliký kus práce na
přípravě oslav 650. výročí vzniku Všetul a 120. výročí založení školy. Byly
to krásné tři dny prožité ve vzpomínkách, zvláště nás dříve narozených,
jak to kdysi bývalo za našeho mládí. Kulturní program, výstava, veselice,
krojovaný průvod, to ve Všetulích už dávno nebylo. Pohlazením na duši
byla také bohoslužba za živé a zemřelé občany. Ještě jednou srdečné
díky všem. Sláva pomine - vzpomínky zůstanou!
Ludmila Malá, Všetuly
Organizátoři nedávných všetulských oslav děkují dodatečně ještě těmto sponzorům - Petru Michálkovi, Pavlu Stránskému
a Ústřední školní jídelně Holešov.

Dotazník Holešovska
Kateřina Hájková,
učitelka zpěvu,
operní pěvkyně
Vaše životní krédo?
„Credo“ znamená „věřím“, a to mi k životu stačí.
Ke které knize se ráda vracíte?
Eliza Orzeszkowa - Nad Němnem.
Váš oblíbený umělec?
Často se pro někoho nadchnu, je tolik lidí,
co něco umí. Naposledy jsem zahořela pro dirigenta Mishu Katze.
Jaký sport vás oslovuje?
Je chůze sport?
Co máte ráda na talíři?
Cokoliv, co uvařil někdo jiný.
Kde si ráda posedíte?
Venku v trávě. A když zem studí, tak na lavičce.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Určitě s někým, s kým je mi dobře.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Snažím se užít si každou chvíli, na nic a nikoho se neupínat. Ale když
člověk stojí na pódiu a za ním je orchestr, tak to je fakt bomba.
Z čeho máte největší obavu?
Mám pro strach uděláno, ale v této aktuální době by asi nebylo
vhodné přijít o hlas.
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Ve které historické době byste chtěla žít?
Moc ráda bych slyšela renesanční, barokní hudbu tak, jak autenticky
zněla (slyšet kastráta). Chtěla bych zažít čistší přírodu, architektonicky nezkažená města…ale ta hygiena...
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Stále objevuji krásy toho našeho.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Třeba zpěvačka?
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Nejsem pesimistka, ale ne. Ještě nejsme v nebi.

