Josef Bartošek:
Holešov
je dobré místo
k životu.

Ludmila
Štaudnerová:
Jsem naprosto
moderní člověk.

S Martou
Zapletalovou
o její nové
knize.

Str. 4

Str. 5

Str. 17

22/2008

27. listopadu 2008 • roãník XIV.

H ole‰ovsko
cena 10,- Kã

Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Nová publikace
v prodeji
Holešov (frs) - Vzlety a pády
holešovské hraběnky Barbory
Wrbnové - tak se jmenuje nová
publikace, která vychází v těchto
dnech jako 14. svazek Knihovničky
Holešovska. Autor Robert Rohál
v ní popisuje životní peripetie poslední holešovské hraběnky, která
prožila v holešovském zámku takřka třicet let. Vyprávění je doplněno
vzpomínkami pamětníků, ve čtyřicetistránkové publikaci nechybí
ani řada dobových fotografií. Více
informací na str. 16.

VŠETULSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADEB. V tělocvičně SVČ TYMY Všetuly se sešly 23. listopadu
neprofesionální týmy, které se utkaly v soutěžním klání pódiových skladeb. Více na str. 20.

Obnova uličních stromořadí
Městský úřad Holešov, Odbor životního
prostředí bude provádět obnovu uličních stromořadí. Tomu musí předcházet odstraňování
suchých a přestárlých stromů, které se právě
realizuje. Následovat bude odstraňování pařezů
a výsadba nových dřevin.
Na ulici Luhy budou vyměněny přestárlé
sakury za hlohy, na Novosadech u Rusavy
nahradí osiky méně vzrůstná odrůda jasanu,
na Květnou ulici bude nasazen jeřáb muk, na
ulici Tovární lípy. Část dožívajících javorů na
ulici Pivovarská bude vyměněna za nové. Do

centrální části náměstí Dr. E. Beneše budou
dosazeny 3 lípy. Zamýšlíme odstranit javory
z chodníku v ulici Nádražní a vysadit červené
duby do travnatého pásu v těsné blízkosti.
Otevřená zatím zůstává výměna dřevin v Bezručově ulici. V ulicích po celém městě budou
postupně doplňovány jednotlivé chybějící stromy a nahrazovány suché stromy tak, abychom
uchovali a podpořili zdravé a příjemné prostředí
pro život v našem městě.
Ing. Pavla Pšejová

Ocenění za péči o válečné hroby

Ilona Augusti přebírá ocenění za péči o válečné hroby.

Zlín, Holešov (frs) - Pamětní plaketu „Péče o válečné
hroby“ obdržela v minulých
dnech v expozici Baťova mrakodrapu za účasti představitelů Zlínského kraje pracovnice
Městského úřadu Holešov Ilona Augusti. Pamětní plakety
uděluje Odbor mimorezortní
spolupráce Ministerstva obrany
ČR. Jedná se o ocenění obcí,
sdružení i jednotlivých osob
příkladně se starajících o hroby padlých hrdinů z různých
válečných konfliktů. V rámci
Zlínského kraje plaketu obdrželo 14 oceněných.
Dokončení na str. 3

Výkupy pozemků
Co vy na to,
pane starosto?
V jakém stadiu je
v současné době majetkoprávní příprava jihovýchodního obchvatu Holešova? Co vy na to, pane
starosto?
Rada města schválila
na svém posledním zasedání výsledek výběrového řízení, na základě něhož byla
výkupem pozemků v prostoru trasy jihovýchodního obchvatu pověřena zlínská
společnost REDONA. Ta začne v součinnosti
s městem provádět výkup pozemků tak, aby byl
dokončen nejpozději do prvního čtvrtletí roku 2010.
Některé takto vykoupené pozemky zůstanou ve
vlastnictví města, jiné budou převedeny na Zlínský
kraj. Ten poměr záleží také na tom, jak se město
Holešov dohodne s investorem - tedy Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje - na technickém řešení některých částí stavby.
V každém případě bychom se však měli
do konce roku 2010 z hlediska převodu těchto
pozemků vyrovnat se Zlínským krajem tak, aby
stavba mohla v roce 2011 začít.
Zlínský kraj bude od města vykupovat pozemky v ceně 80 korun za metr čtvereční, což zhruba
odpovídá hodnotě, za kterou byly vykupovány pozemky pro stavbu rychlostní komunikace R49 a také
průmyslové zóny. V takové relaci by pak také město
mělo vykupovat pozemky od jejich současných majitelů. Výkup se má týkat celkem 127 parcel.
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Město má plán, jak naplňovat sociální potřeby občanů
Holešov (frs) - Komunitní plán
sociálních služeb města Holešova
schválilo na svém posledním zasedání holešovské zastupitelstvo.
Cílem obsáhlého dokumentu je
naplňování skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb,
a to při efektivním využití všech
zdrojů v komunitě. Jedná se o akční plán na 3 roky. Tento dokument
by měl být pravidelně upřesňován
a aktualizován.
Na aktualizaci bude dohlížet řídící skupina, která se bude
scházet přibližně čtyřikrát do roka.

Předsedou řídící skupiny je Rudolf
Seifert, dalšími členy jsou pak Ivana Bozděchová, Jana Slovenčíková, Věra Šalerová, Vlastimír Janský
a Petra Hradilová.
Základ ke schválení tohoto
sociálního projektu byl položen
v roce 2006, kdy Rada města Holešova schválila proces komunitního plánování sociálních služeb
města Holešova. O rok později
byla schválena řídící skupina a její
kompetence, která pro další práci
ustanovila jednotlivé cílové skupiny - seniory, zdravotně postižené,

mládež a následně i osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Členové jednotlivých cílových
skupin začali řešit dílčí problémy
daných cílových skupin, plnili jednotlivé úkoly, které vyplývaly ze
stanovených plánů práce, jako
např. provedli dotazníková šetření
a stanovili potřeby a priority cílových skupin. Podrobné informace
o tom byly několikrát zveřejněny
i v Holešovsku.
Na základě zjištění potřeb
od cílových skupin a veřejnosti pak
vznikl Komunitní plán sociálních

služeb města Holešova. Dokument
obsahuje priority v sociálních službách pro jednotlivé cílové skupiny,
cíle a opatření, SWOT analýzy jednotlivých cílových skupin a v neposlední řadě i projektová opatření,
která reagují na zjištěné potřeby
obyvatel města Holešova.
Partnery spolupracujícími
s městem na komunitním plánu
jsou Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Charita Holešov,
Sdružení zdravotně postižených
Holešovska, Středisko volného času
DUHA, úřad práce, DiP Holešov.

Pozor! Končí platnost občanských průkazů
vydaných do roku 2003
Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem
31. prosince 2008 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31. prosince 2003. Konec platnosti se vztahuje
i na občanské průkazy s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů
občanů narozených před 1. lednem 1936. Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008.
Výměna občanských průkazů je bezplatná.
Od roku 2000 byly vydávány už i občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, které
zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou,
tzn. i po skončení roku 2008. Tento doklad je
možné poznat podle toho, že má v dolní části
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přední strany dvouřádkovou strojově čitelnou
zónu a má digitálně zpracovanou fotografii (na
rozdíl od OP bez strojově čitelných údajů – zde
je fotografie zalisovaná). Pomůckou k rozlišení
dokladů, kterým na konci roku 2008 končí platnost a těch, které nadále zůstávají v platnosti,
je i níže zveřejněný leták vydaný ministerstvem
vnitra. Pokud si však občané přece jen nejsou
jisti, jak je to s jejich občanským průkazem,
doporučujeme jim, aby navštívili místo prvního
kontaktu ve vestibulu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, nebo podatelnu na Tovární 1407, kde jim pracovníci ochotně poradí. Zde
je také možné vyzvednout si žádost o vydání
nového občanského průkazu.

Vyplněnou žádost o vydání občanského
průkazu občan předloží na pracovišti občanských průkazů na Městském úřadě Holešov,
Masarykova 628, popř. na kterémkoli jiném
obecním úřadě obce s rozšířenou působností
nebo na kterémkoli matričním úřadě. Zároveň
je nutné předložit dosavadní občanský průkaz
a 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která
odpovídá současné podobě občana. Pokud
občan žádá o zapsání nepovinných údajů, předloží doklady osvědčující zapisované skutečnosti
(manžel/ka – oddací list, dítě do 18 let – rodný
list, titul – diplom o dosaženém vzdělání).
Mgr. Zdeňka Konopecká
odbor správní a vnitřních věcí
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Centrum pro seniory ruší pro nezájem denní stacionář
Holešov - Centrum pro seniory Holešov
(CpS) ruší k 31. prosinci 2008 denní stacionář.
Stalo se tak po roce a půl jeho fungování.
Důvodem je nezájem veřejnosti o tyto služby,
a tím ekonomická nerentabilnost. „Ke zrušení
denního stacionáře přistoupilo vedení Centra
pro seniory z důvodu naprosté neefektivnosti
jeho provozu. Fungování tohoto zařízení nelze přitom zajišťovat z provozních prostředků
Centra pro seniory. Vlastními příjmy dokázal
stacionář - určen až pro pět klientů - krýt náklady skutečně v nepatrné výši, protože jeho
služby využívala v poslední době jedna osoba
a také v minulých měsících o ně nebyl zájem.
Poptávka o zařízení tohoto typu v Holešově a na
Holešovsku tedy není a uměle jeho provoz již
nelze udržovat,“ uvedl místostarosta Holešova
Rudolf Seifert.

SERVIS - INZERCE
• Prodám garáž v Holešově, ul.
Sadová. Tel.: 773 261 203.
• 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.

Podle ředitelky zařízení Ivany Bozděchové
to ale neznamená, že denní stacionář nebude
možno v případě zájmu znovu otevřít. „Prostory
a jeho zařízení zůstanou zachovány, podobně
jako pracovnice centra, která pouze přejde od
ledna příštího roku na jinou pozici. Případné
obnovení stacionáře tak bude jen administrativní záležitostí,“ uvedla ředitelka Bozděchová.
Denní stacionář provozovala v minulých letech
holešovská Charita a ze stejných důvodů jako
CpS jeho provoz v roce 2006 zrušila.
Na rozdíl od denního stacionáře zájem
o tzv. odlehčovací služby zůstává a toto zařízení
bude v Centru pro seniory zachováno v současné podobě, tzn., že pro zájemce jsou k dispozici
čtyři lůžka i veškerý servis, který si vyžaduje
zařízení tohoto typu a který nabízí v mnoha
formách holešovské Centrum pro seniory.

Ocenění za péči
Pokračování ze str. 1
Péči o válečné hroby, do které
spadá úprava, ochrana, zřizování,
přemísťování nebo rušení válečných hrobů, upravuje zákon č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech
a pietních místech. Zákon ukládá
obecním úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci
válečných hrobů, které jsou v jeho
správním obvodu, a informovat
příslušný krajský úřad o počtech
a stavu válečných hrobů.

Denní stacionář je zařízení určené seniorům či lidem, kteří jsou odkázáni na cizí
pomoc. Funguje tím způsobem, že tito lidé
tráví v jeho prostorách dobu, kdy se o ně jejich
okolí nemůže z důvodu pracovního či jiného
zaneprázdnění starat. Jedná se o denní zařízení
a klienty do něj dovezou buď rodinní příslušníci, nebo např. pečovatelská služba (v našem
případě Charita).
Odlehčovací služby je také zařízení určené
potřebným seniorům či lidem odkázaným na cizí
- rodinnou - pomoc. Na rozdíl od stacionáře se
ale jedná o krátkodobé (např. týdenní) pobyty
v Centru pro seniory, které zajišťuje pro tyto
klienty veškerou potřebnou péči nepřetržitě
24 hodin denně.
(frs)

USNESENÍ
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Exekutorský úřad Zlín se sídlem
Lešetín IV /707, 760 01 Zlín, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení
č.j. 4 Nc 3898/2007-9, ze dne 28.1. 2007, které vydal Okresní soud
v Kroměříži, kterým byla nařízena exekuce k návrhu oprávněného: CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00, Praha 5, IČ 25085689,
proti povinnému: David H, Palackého 60, 769 01, Holešov, k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 161 441,00 Kč s příslušenstvím vydává
Dražební vyhlášku.
I. Dražba nemovitostí uvedených v bodě II. se koná dne
8. ledna 2009 v 9.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Zlín, Lešetín
IV /707. Nahlédnout do znaleckého posudku k draženým nemovitostem
č. 2876-43/08, který vypracoval Ing. Ludvík Šojdr - soudní znalec, je
možné v pracovní dny v sídle exekutora od 7.00 do 15.30 hodin.
II. Předmětem dražby jsou nemovitosti povinného, a to: pozemek
p.č. 551/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2, budova Všetuly,
č.p. 60, obč. vyb. na parcele č. 551/5, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na
LV 2740 pro obec Holešov, katastrální území Všetuly. Práva a závady
spojené s draženými nemovitostmi, které prodejem nemovitosti v dražbě
zaniknou, nebyly zjištěny. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční
celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
III. Výsledná cena dražených nemovitostí byla určena pravomocným usnesením o ceně čj. 012 Ex 2984/07-42 a činí 740.000,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny,
tj. 493.333,- Kč. První příhoz stanovuji na částku 6.667,- Kč a další
nejméně na 10.000,- Kč.
V. Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 200.000,Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu
před vlastní dražbou v hotovosti u exekutorského úřadu nebo na účet
exekutora č. 52719009/2700, VS 298407, specifický symbol či poznámka
rodné číslo nebo IČO dražitele. K platbě na účet exekutorského úřadu
lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet exekutorského úřadu také došla.
(Redakčně kráceno. Celé znění je na úřední desce města)
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Holešov je dobré a bezpečné místo k životu,
tvrdí místostarosta města za KDU-ČSL Josef Bartošek
V rámci bilančních rozhovorů
uprostřed komunálního volebního
období hodnotí práci holešovské
samosprávy místostarosta města za KDU-ČSL Josef Bartošek.
Dalšími členy zastupitelského klubu KDU-ČSL jsou Vojtěch Jurčík
a Ing. Pavel Karhan.
Jste jediný ze současného
vedení města, kdo byl ve své funkci i v minulém volebním období.
Můžete proto srovnávat. Změnila
se nějak oproti minulosti činnost
nejužšího vedení radnice?
Rozdíly v činnosti minulého
a současného vedení města určitě
existují a já je vnímám jako změnu
k lepšímu. V současné trojici, která
tvoří vedení města, je lepší komunikace. Bývá častější a neformální.
V rámci minulého vedení se tato
komunikace omezovala většinou
na jednání rady a přípravu na jednání rady. Dnes jsou nejrůznější
setkání na nejvyšší úrovni mnohem
častější.
Jak hodnotíte v poločase
práci holešovského zastupitelstva?
Myslím si, že zastupitelstvo
pracuje dobře. V prvním krátkém
období po volbách jsem pociťoval
určité hašteření, ale to časem ustalo. Dnes jsou tato jednání na věcné
úrovni, a pokud se dostaneme do
nějakého rozporu, pak je to v zájmu
věci a nevnímám v tom nějaké stranické pohledy. Rozdělení na vládnoucí koalici a opozici bylo myslím,
zřejmé pouze z prvních dvou třech
zasedání. Dnes je situace taková,
že rozpory při hlasování nerozdělují vládu a opozici, ale jdou napříč
politickým spektrem, často i napříč
jednou politickou stranou, a řeší se
skutečně věcné problémy.

Na schůzích zastupitelstva
většinou nedochází k zásadním
střetům. Jednou z výjimek byla
aktivita KDU-ČSL, kterou jste chtěli podpořit prodej holešovského
zámku zahraničnímu investorovi.
Co vás k tomuto kroku vedlo?

My jsme nepodporovali prodej
zámku, ale chtěli jsme, abychom
se zájemkyní o zámek hovořili.
Proto jsme chtěli tuto paní pozvat
na jednání zastupitelstva, aby tam
mohla svoji vizi přednést. A tento
postoj zastávám i dnes, i přesto,
že oprava zámku probíhá rychle
a úspěšně. Mohli jsme totiž hledat
i jiné formy spolupráce s touto paní,
která chtěla v Holešově investovat
peníze. Vzhledem k tomu, že tady
chtěla zřídit banku, mohli jsme jí nabídnout například pronájem zámku
nebo prodat jinou atraktivní budovu
v centru města. Osobně jsem si
myslel, že jsme jí mohli nabídnout
budovu knihovny a tyto peníze použít na opravu zámku. V každém
případě jsme si mohli vyslechnout

její nabídku. Zastupitelstvo bohužel striktně odmítlo tuto paní vůbec
vyslechnout.
Co bude v Holešově pro
vaši stranu prioritou pro zbytek
volebního období?
Tím, že opravujeme zámek, už
se do dalších větších investicí pouštět
nemůžeme. Už tak je s podivem,
že vedle zámku město realizuje tak
velkou akci, jako je kanalizace Žopy
- Dobrotice, vybudovala se spousta
cyklostezek, chodníky a další akce.
Je to jistě i zásluhou našich poslanců, kterým se podařilo získat peníze
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jediné, co pociťuji, že městu chybí, je hromadná doprava. Její
zřízení v tomto volebním období je
bohužel málo pravděpodobné. Podmínky pro takový krok budou ve městě až v momentě, kdy začne fungovat
průmyslová zóna. Pak bychom mohli
získat peníze z jiných než městských
zdrojů. Do konce roku 2009 se však
bude dělat infrastruktura pro zónu,
v roce 2010 se začne zóna obsazovat a ve stejném roce končí volební
období. Možná bychom mohli začít
nějaká jednání, ale realizaci nevidím
jako pravděpodobnou.
Ve zbývající části volebního
období budeme rovněž rozšiřovat kamerový systém, což rovněž
odpovídá našemu předvolebnímu
programu.
S jakými tématy chcete za
dva roky v komunálních volbách
oslovit voliče, abyste uspěli lépe,
než tomu bylo v letošních krajských volbách?
V rámci Holešova se, myslím,
KDU-ČSL za poslední celou řadu
let významně podílela na rozvoji
města, a nemusíme proto zásadně měnit směr naší politiky. Teprve

před nedávnem byly uzavřeny krajské volby a teprve teď se začneme
pozvolna zabývat programovými
prioritami. Zatím jsme ale tyto priority nestanovili.
Existuje něco, na co jste jako
Holešovan skutečně pyšný?
Myslím, že nejen já můžu být
hrdý na to, že bydlím ve městě,
které řada lidí považuje za dobré
a bezpečné místo k životu. Takové
hodnocení jsem slyšel i od lidí, kteří
v Holešově dvacet let nebyli a nyní
vnímají významný posun v kvalitě
života, který ve městě za tu dobu
nastal. Je tady dostatek pracovních příležitostí, funguje řada spolků. Problémem možná je absence
společenských sálů, což ovšem za
dva měsíce uvedením části zámku do provozu také pomine. Kvůli
těmto i dalším věcem jsem na život
v tomto městě pyšný.
Je naopak skutečnost, na
kterou jako Holešovan příliš hrdý
nejste?
V této souvislosti vnímám jako
jistý dluh nepřátelské chování občanů Holešova vůči Židům v době
před druhou světovou válkou. Židé
tady nebyli v oblibě a myslím si,
že to nebyla jenom vina Němců.
Nejednalo se pouze o pogromy, ale
také o další způsoby chování, kdy se
řada lidí snažila těmto svým spoluobčanům všelijak škodit. Na tento rys
našich předků, myslím, příliš pyšní
být nemůžeme. Na straně druhé
snad můžeme brát jako jistý druh
rehabilitace to, jak se město v té
novodobé historii stará o židovské
památky ve městě či jak se snaží
připomínat tuto součást města spolupořádáním židovského festivalu.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 2
územního plánu obce Zahnašovice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako příslušný
pořizovatel Změny č. 2 územního plánu obce
Zahnašovice ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění (dále jen stavební zákon) oznamuje
projednávání návrhu zadání Změny č. 2
územního plánu obce Zahnašovice v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání změny č. 2 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od
21. 11. 2008 do 20. 12. 2008.
Návrh zadání změny č. 2 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na odboru územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu,
Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311.
Návštěvu lze uskutečnit v úředních hodinách
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Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. nebo
po předchozí telefonické dohodě mimo úřední
dny (tel.: 573 521 702) a na Obecním úřadě Zahnašovice pondělí, středa 8.00 -10.00,
18.00 -19.00 hod. nebo po předchozí telefonické
dohodě mimo úřední dny (tel.: 573 396 622).
Do návrhu zadání lze rovněž nahlédnout
na internetových stránkách města Holešova
(www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor
územního plánování a stavebního řádu).
Předmětem návrhu zadání změny je
návrh nové návrhové plochy pro výrobu
a plochy pro bydlení v zastavěné části obce,
návrh izolační zeleně podél komunikace
R49 a změna systému odkanalizování obce.
Návrh zadání včetně tohoto oznámení
obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy,
sousední obce, krajský úřad a obec Zahnašovice pro niž je změna pořizována.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu

zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah
změny územního plánu vyplývající ze zvláštních
právních předpisů a požadavek na vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí včetně
jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit
u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského
úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží.
Své požadavky a podněty podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628,
pracoviště Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu
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„Jsem naprosto moderní člověk, s chybami i klady,“
říká zastupitelka za KSČM Ludmila Štaudnerová
V dalším ze série rozhovorů předsedů zastupitelských
klubů u příležitosti poloviny
volebního období v komunální
politice hovoříme s předsedkyní
zastupitelského klubu KSČM
Ludmilou Štaudnerovou. Dalšími členy zastupitelského klubu
KSČM v Holešově jsou Jaromíra Čajková, Božena Zacharová
a Zdeněk Hlobil.
Jak hodnotíte uplynulé dva
roky práce holešovského zastupitelstva?
Nutno objektivně přiznat, že
ze strany vedení města je mnohem
větší zájem o občana a jeho problémy, o činnost výborů a komisí,
o maximální informovanost členů
ZM a jejich vtažení do pracovního procesu, což je pro některé
zastupitele pozitivum, pro jiné
možná negativum. Pokud bych
měla hodnotit samotnou intenzitu
a náplň jednání ZM, musím říci,
že i zde došlo k intenzivnějšímu
posunu. Projevilo se to na zvýšení obsahu i délky jeho trvání.
Z mého pohledu nárůst obsahových bodů s sebou přináší menší
pozornost zastupitelů a rychlejší
tlak na rozhodovací proces, který
je navíc umocněn technikou. Ten,
kdo se potřebuje alespoň trochu
rozmyslet, nemá šanci. Navíc od
posledního zastupitelstva budou
přicházet materiály elektronickou
cestou a já se obávám, že pokud je
někteří nestíhali prostudovat dříve,
tak při této formě už vůbec ne.
Nevěřím totiž tomu, že takovou
spoustu materiálů mají uloženu
v hlavě a jsou schopni se vždy a ve
všem správně rozhodnout. I když,
co je správně?!
Existuje podle vás výrazný klad a naopak nějaký zápor
posledních dvou let práce samosprávy?
Výrazný klad? Musím přemýšlet. Pokud za něj budu považovat
větší aktivitu vedení města ve vztahu k občanovi a osadním výborům,
vyšší úsilí o dělnost zastupitelského kolektivu, snahu o získávání
finančních prostředků na obnovu
zámku, ano, to se rozhodně řadí
ke kladům uplynulého dvouletého období. Z pohledu kontrolního výboru, jehož jsem 2. volební
období předsedkyní, mohu přidat
další klad. Nechci hovořit o odpovědném přístupu k práci jeho členů.
Ten byl dříve, je i nyní a z toho mám
opravdu radost. Navíc pracujeme
ve shodě a přátelské atmosféře.
Co bych si mohla přát více? Spíše
chci zmínit, že došlo ke zrušení
období 8letého zákazu kontrol
v organizacích města a dnes je
rada města tomuto nutnému kroku
přístupná. A to je významné!
A zápor? Týká se opět práce
kontrolního výboru ZM, tudíž ne

přímo samosprávy. Jedná se o výkon Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových v Praze.
Jeho pomalost ve vyřizování věcí
pozemkového charakteru dohání
mne i členy našeho výboru téměř
k šílenství, neboť se protahují až na
několik let. Bez nadsázky!
Dostala jste se do krajského zastupitelstva. Jaké priority
si kladete v této práci ve vztahu
k Holešovu?
Můj vstup do krajské politiky
není jen o našem městě. To však
neznamená, že nepodpořím cokoliv, co bude v jeho prospěch a bude
to správné. Jde ale o celý kraj a život všech lidí v něm. Budu se ve
svých rozhodováních řídit volebním
programem KSČM, a protože je
sestaven rozumem, nebudu mít
problém jej naplňovat. Počítám
navíc s tím, že když lidé ve volbách
v takové míře podpořili zástupce
ČSSD a uvěřili jejich slibům, že
tato strana splní, co jim slíbila! Mile
ráda budu zvedat ruku pro zrušení
poplatků ve zdravotnictví, změnu
krajské nemocnice z obchodní na
neziskovou organizaci či zákaz
privatizace sociálních zařízení.
Přidám se i k dalším bodům
ve prospěch lidí, tvrdě a nesmlouvavě. Vždyť těch styčných prvků
v našich programech je víc než
dost! Ale uvidíme! Mne zajímá konečný výsledek, možná se pak
přestanu divit nebo naopak zůstanu spolu s ostatními lidmi v údivu.
Ale i to je život a nám jedna dvě
zkušenosti většinou nestačí!

chci, abychom prodávali bezhlavě
a třeba jen proto, že je někdo mým
kamarádem nebo dobrým známým
mého známého. Rozhoduji se tak,
jak cítím a snažím se o maximální
objektivitu.
Jak vnímáte aktuální postavení KSČM na politické mapě?
Je podle vás reálné, že byste
po příštích komunálních volbách byli součástí vládnoucí
koalice?

Jak hodnotíte fakt, že Holešovsko má v krajské samosprávě pětinásobné zastoupení?
Zčásti je to náhoda, zčásti
profilace osobností, v neposlední
řadě pak možná i otázka širokých
loktů. Za sebe mohu říci, že na pilu
určitě netlačím. Přesto je příjemné
vědět, že máte podporu a důvěru
lidí, kteří dokážou ocenit vaše úsilí,
pracovní nasazení, možná i čestnost a zásadovost.

Když řeknu, že jsem o tom
přesvědčena, asi se mnozí leknou.
Ale to není potřeba. Vycházím pouze z úvahy, že přece není možné
donekonečna se vézt či drápat po
něčích zádech. Uplynulo téměř
čtvrtstoletí. Dnes už se ví, kdo je
kdo! Ukázalo se, kdo opravdu pracuje pro lidi a s lidmi. A to není
žádná fráze. Opravdu si myslím,
že ke změně dojde. Jen ten, kdo
myslí na sebe a své požitky, nás
bude stále odmítat. Já se však
ptám. V čem jsme vlastně tak odlišní od ostatních? V pracovitosti?
V píli? Ve vytrvalosti? Co nám chce
kdo vytýkat? Už mám dost těch
řečí o minulosti. Jsem naprosto
moderní člověk, s chybami i klady.
Ale kdo je nemá? Někdo více, jiný
méně. Já jen chci, aby se všem
žilo dobře a lépe, aby život byl
o důstojnosti a charakteru. Je to
opravdu tolik?

Na jednáních zastupitelstva patříte k nejaktivnějším.
Velmi často hlasujete jako jedna
z mála zastupitelů proti schvalovaným návrhům, zejména
v oblasti prodejů pozemků. Lze
důvody těchto vašich postojů
nějak zobecnit?
Lze. Jednak opravdu materiály poctivě studuji. Projednáváme je
na klubu, městském výboru.
Mám několik měřítek. Prvním
je náš volební program a otázky
související s rozprodejem půdy.
Druhé je vyjádření odborníků z odborů MěÚ, osadních výborů, výborů
ZM a komisí rady města. Nejméně
dám na vyjádření samotné RM.
Jsou zastupiteli tak jako já, jen díky
koalicím jsou tam, kde jsou. Ne-

Komunální politika bývá
vnímána spíše nepoliticky, její
náplní jsou konkrétní témata.
Politické strany se v takovém
prostředí obtížně vymezují.
Rýsuje se podle vás v Holešově téma, které by za dva roky
jednoznačně odlišilo KSČM od
politické konkurence?
Velmi těžká otázka. Navíc
věštit neumím. Spíše mohu tipovat.
A jestli to bude na zásadní odlišení? Tak to by opravdu záleželo jen
a jen na občanovi. Za sebe bych
určitou představu měla, např. zrušení poplatků v mateřských školách a školních družinách, osvobození důchodců od poplatků za
komunální odpad, vytěsnění hracích automatů z města, zajištění

městské dopravy, budování dalších sportovišť včetně maximální
podpory sportovním a kulturním
aktivitám dětí a mládeže v našem
městě. Těch témat by se našlo jistě
více, ale jak říkám, vše je v rukou
voliče. Ten musí správnou volbou
nasadit směr. Víra je sice krásná věc, vlastní zkušenost je však
nezaměnitelná! Budeme-li mít dostatek mandátů, realizace slibů se
naplní. Doporučuji bedlivě sledovat
současný vývoj, chodit na jednání
ZM a za 2 roky složit pomyslnou
maturitu. Na to má každý z nás,
jde jen o ten výsledek! A následně
o budoucnost!
Existuje něco, na co jste
jako Holešovanka skutečně
pyšná?
Určitě. Narodila jsem se tady,
byla jsem hrdá na to, že zde žiji, že
tu máme letiště, spoustu historických památek - zámek, zahrada,
Černá kaple, dostupné sportovní
a kulturní vyžití atd. A dnes? Zůstala jsem sice věrna rodné obci,
jenže… letiště jsme prodali, zdevastovaný zámek po vrácení zase
odkoupili, abychom měli s čím
zápasit, sportovní a kulturní vyžití
těžce pokulhává. Určitá naděje na
zlepšení v oblasti kultury nyní svítá
lednovým otevřením části našeho
zámku. Není to málo, ale ani mnoho. Chce se říci, alespoň tak…
Ale ta hrdost, ta zůstává! Na své
město, svůj kraj, významné spoluobčany, družinové a gymnastické
odchovance, na „spolubojovníky“
z dob dobrých i zlých…
Je naopak skutečnost, na
kterou jako Holešovanka příliš
hrdá nejste?
Ale jistě. Nebudu se vracet
do minulosti, kde jsem nebyla hrdá
např. na přejmenovávání ulic, zůstanu v současnosti. Tak např.
holešovské nádraží je obrovskou
ostudou města, dosud jsem neskousla skácení nádherných zdravých stromů u zastávky autobusu
v Masarykově ulici, ale nejen tam,
špatný stav chodníků počínaje
MěÚ, nasměrování průmyslové
zóny do míst, kde máme zdroje
pitné vody, „úžasné“ nájezdy pro
parkování aut na našem jinak pěkném náměstí, vandalismus všeho
druhu, vysoké ceny za komunální
odpad, ale také například výrok
soudu v záležitosti sebeodměňování bývalého ředitele DD atd.
Našlo by se toho dost, ale
náš rozhovor by neměl končit takto
pesimisticky. Ponechme na chvíli
stranou dilema, zda lépe již bylo či
nikoliv. Za sebe říkám: „Lidé, bude
tak, jak si své bytí předpřipravíme.
Zkusme přitom nemyslet jen na
sebe. A k tomu nám všem držím
palce.“
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města
Holešova, které se konalo dne 3. listopadu 2008
Přijaté usnesení č. 121/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Bc. Janu Slovenčíkovou a Ing. Miroslava Strnada.
Přijaté usnesení č. 122/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi ve
složení: Libor Liška, Jaromíra
Čajková a Miroslav Kunc.
Přijaté usnesení č. 123/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného
dne 3. listopadu 2008.
Přijaté usnesení č. 124/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informace starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 125/2008. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na
vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova ze dne
22. září 2008.
Přijaté usnesení č. 126/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 64 odst. 1)
s použitím § 71 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, pořízení
změny Regulačního plánu části
města Holešov - lokalita Za Kozrálovem na základě podnětu
Radka Zapletala, bytem Holešov,
ze dne 19.3.2008. Své usnesení
podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 127/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím §
55 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití části
Amerického parku na plochu občanské vybavenosti. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 128/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešov
na návrh Petra Sedláčka, bytem Holešov, ze dne 8.8.2008
spočívající ve změně funkčního
využití části pozemku p.č. 213
v k.ú. Tučapy na plochu bydlení.
Své usnesení podmínilo úhradou
nákladů spojených s pořízením
změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný.
Přijaté usnesení č. 129/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a sta-
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vebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova
spočívající v úpravě prvků územního systému ekologické stability
v lokalitě pod Želkovem. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 130/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 44 s použitím
§ 55 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení změny
územního plánu města Holešova
na návrh společnosti VPK Reality
a.s. Zlín, Slovenská 3657, ze dne
16.10.2008 spočívající v úpravě
regulativů ploch bydlení v lokalitě „zahradnictví“ Dobrotice.
Své usnesení podmínilo úhradou
nákladů spojených s pořízením
změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný.
Přijaté usnesení č. 131/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
podle § 44 s použitím § 55 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění,
pořízení změny územního plánu
města Holešova na návrh Ing. Vladimíra Lochmana, bytem Holešov,
ze dne 20. 10. 2008 spočívající ve
změně funkčního využití pozemků
v lokalitě „Dřevopodnik“ na občanskou vybavenost - supermarket.
Své usnesení podmínilo úhradou
nákladů spojených s pořízením
změny v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný.
Přijaté usnesení č. 132/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo Komunitní plán sociálních služeb města Holešova
na období 2009 - 2011 v předloženém znění. Zodpovídá: Rada
města Holešova. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 133/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č.
1038/3, ost. plocha, a p.č. 705/1,
ost. plocha, o celkové výměře cca
220 m2, k.ú. Všetuly, manželům
René a Kateřině Petraturovým, bytem Holešov, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 5. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 134/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č.
600/27, orná půda, o výměře cca
1.345 m2, k.ú. Všetuly, manželům
Petrovi a Romaně Grygerovým,
bytem Holešov, v předloženém
a upraveném znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
5. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 135/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 705/1,

zahrada, o výměře cca 10 m2, k.ú.
Všetuly, manželům JUDr. Peterovi
Mamrillovi, CSc., a Zdeňce Mamrillové, bytem Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 5. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 136/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p.č. 2393, orná půda, o výměře cca 2.400 m2, k.ú. Holešov,
v předloženém znění. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 5. 11.
2008.
Přijaté usnesení č. 137/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje a) městského pozemku p.č. 1047/1, orná
půda, o výměře 1.218 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,
b) 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,
c) městského pozemku p.č. 1047/1,
orná půda, o výměře 1.218 m 2
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, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
5.11.2008.
Přijaté usnesení č. 138/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo směnu pozemků, a to
tak, že z vlastnictví Lucie Zicháčkové přejde do vlastnictví
města Holešova část pozemku
p.č. 800/2, zast. plocha, o výměře
7 m2 a z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Lucie
Zicháčkové část městského pozemku p.č. 182/2, ost. plocha,
o výměře 7 m2, vše k.ú. Holešov,
bez dalšího finančního vyrovnání
s tím, že žadatelka uhradí náklady se směnou spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 139/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo směnu pozemků, a to tak, že
z vlastnictví města Holešova do
vlastnictví manželů Petra a Ladislavy Ordeltových přejdou městské pozemky p.č. 352, ost. plocha,
o výměře 156 m2, p.č. 354, zast.
plocha, o výměře 47 m2, p.č. 355,
zast. plocha, o výměře 31 m2, p.č.
356, zast. plocha, o výměře 22 m2,
p.č. 357, zast. plocha, o výměře 47
m2 a část p.č. 361/6, zast. plocha,
o výměře cca 50 m2, tj. celkem cca
353 m2, a z vlastnictví manželů Petra a Ladislavy Ordeltových do vlastnictví města Holešova přejde část
pozemku p.č. 335/1, zast. plocha
a část pozemku p.č. 361/5, zast.

plocha, o celkové výměře cca 212
m2, vše k.ú. Holešov, kteří za rozdíl výměry směňovaných pozemků
uhradí městu Holešov doplatek ve
výši 300 Kč/m2 + náklady se směnou spojené. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 140/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského
pozemku p.č. 1828/1, ost. plocha,
o výměře 34 m2, k.ú. Dobrotice,
manželům Květoslavu a Aleně
Ďurišovým, bytem Dobrotice, za
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 141/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej částí městských pozemků
p.č. 65/6, zast. plocha, o výměře
cca 5 m2, p.č. 3702/1, ost. plocha,
o výměře cca 6 m2, p.č. 65/3, zast.
plocha, o výměře cca 440 m2 a p.č.
182/5, ost. plocha, o výměře cca 4
m2, vše k.ú. Holešov, manželům Petrovi a Ing. Petře Jemelíkovým, bytem Holešov, za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 142/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského
pozemku p.č. 137/1, zast. plocha,
o výměře cca 40 m2, k.ú. Holešov, manželům Erikovi a Lence
Bakalíkovým, bytem Holešov, za
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 143/2008. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku
p.č. 388, ost. plocha, o výměře cca
20 m2, k.ú. Žopy, panu Luďku Hradilovi, bytem Žopy, za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 144/2008. Zastupitelstvo města Holešova
I. schválilo prodej městských pozemků p.č. 1925/22, zast. plocha,
o výměře 18 m2, p.č. 1925/50,
ost. plocha, o výměře 135 m2
a p.č. 1923/17, trvalý travní porost, o výměře 1 m2, vše k.ú.
Holešov, panu Františku Kevickému, bytem Holešov, za kupní
cenu 70 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené a
II. schválilo prodej městských
pozemků p.č. 1923/13, zast.
plocha, o výměře 14 m 2, p.č.
1923/15, trvalý travní porost,
o výměře 68 m2 a p.č. 1925/48,
ost. plocha, o výměře 158 m2, vše
k.ú. Holešov, manželům Zdeňkovi a Danuši Hlaváčovým, bytem
Holešov, za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
(Pokračování na str. 7)
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V Količíně se po letech opět uskutečnilo vítání občánků
Po několikaleté pauze proběhlo v Količíně
za podpory Městského úřadu v Holešově znovu
vítání občánků. Slavnostní akce se konala dne
8. listopadu za účasti nejvyšších představitelů
města Holešova. Přítomni byli pan starosta
PaedDr. Zdeněk Janalík, místostarostové Josef Bartošek a Mgr. Rudolf Seifert. Narození
dítěte není jen úžasná událost v rodině, ale je
to i nový človíček, který přibyl do společenství
rodiny lidské.
V roce 2008 se narodilo celkem devět
dětí, které osadní výbor přivítal do řad občanů
naší republiky a obce. Malou slavnost zahájily
místní děti, které svou hrou na flétnu a přednesem básniček určitě dojaly mnohé přítomné.
Rodiče přivítala členka osadního výboru Marta
Fuksová, krátký projev a blahopřání si rodiče
vyslechli z úst pana starosty a další členky
osadního výboru Jarmily Bazalkové. Poté se
rodiče podepsali do kroniky obce a z rukou
Zdeňka Školouda přijali pamětní list a drobnou
upomínku, jež jim bude tento slavnostní den
připomínat. Pak si maminky svá děťátka položily do kolébky a ke slovu přišly fotoaparáty
a kamery. Neboť nejen rodiče, ale hlavně babičky, dědečci, tety, strýci a další příbuzní si chtěli
tento okamžik uchovat.
Osadní výbor v Količíně chce v této akci
pokračovat i v příštím roce, aby se na nově
narozené občánky nezapomínalo.

Aktéři obnoveného vítání občánků v Količíně.
Děti narozené v roce 2008:
Dominik Marek, Vojtěch Kaňa, Tereza Mirynská, Šarlota Valsová, Jiří Navrátil, Sofie Oppová, Martina
Matyášová, Tereza Kuželová, Tomáš Fuksa.

Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města
Holešova, které se konalo dne 3. listopadu 2008
(Dokončení ze str. 6)
Přijaté usnesení č. 145/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městských nemovitostí - objekt čp. 24 stojící na
pozemku p.č. 68, pozemek p.č. 68,
zast. plocha, o výměře 1.660 m2
a pozemek p.č. 69, zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú. Holešov,
firmě EUROSTŘECHY, s.r.o., Holešov, Dobrotice 28, IČ: 26945673,
za kupní cenu 15.000.000 Kč +
náklady s prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 146/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 1857/1, zahrada, o výměře cca 22 m2, k.ú.
Holešov, Boženě Hrbáčkové,
bytem Holešov, za kupní cenu
300 Kč/m 2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 147/2008. Zastupitelstvo města Holešova
I. vzalo na vědomí žádost o nenávratný finanční příspěvek v rámci
Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2007 - 2013 na realizaci
projektu „Návrat ke karpatským
tradicím - obnova kulturních tradic
v česko-slovenském příhraničním
regionu“, ve kterém je vedoucím
partnerem PX Centrum, p.o., Po-

važská Bystrica, hlavním přeshraničním partnerem město Rožnov
pod Radhoštěm a projektovým
partnerem Městské kulturní středisko Holešov, p.o., a
II. schválilo - 1. zabezpečení realizace aktivit výše uvedeného
projektu Městským kulturním střediskem Holešov, p.o., projektovým
partnerem 1 po schválení žádosti
o nenávratný finanční příspěvek
příslušným schvalovacím orgánem
Programu přeshraniční spolupráce
SR - ČR a 2. spolufinancování aktivit projektu realizovaných Městským kulturním střediskem Holešov, p.o., projektovým partnerem
1 ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů, tj. 1.949,10 EUR (1
EUR = 24,703 Kč, tj. 48.149 Kč).
Přijaté usnesení č. 148/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření
města Holešova č. 5/2008 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 149/2008.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo 1. 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,
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 a upraveného
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: bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo podle § 44 s použitím § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), v platném
znění, pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
Milana a Olgy Kulheimových, bytem Holešov, ze dne 9.4.2008
spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 1806/1, 1806/2,
1806/3, 1806/4, 1806/6, 1833/15
a 1833/17 v k.ú. Holešov na plochy bydlení a zeleně. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
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.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p.č.
705/7, zahrada, o výměře 144 m2,
k.ú. Všetuly, v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 5. 11. 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jana Slovenčíková
ověřovatelka zápisu
Ing. Miroslav Strnad
ověřovatel zápisu
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Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. listopadu 2008
Přijaté usnesení č. 317/2008.
Rada města Holešova rozhodla
o provedení veřejné zakázky na
služby „Zajištění veškerých potřebných činností pro provedení
majetkoprávní přípravy stavby
silnice II/490 - obchvat Holešova
JV“ společností REDONA, s.r.o.,
se sídlem Zlín, Březnická 5565,
jednotka č. 106, IČ: 262 75 872.
Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 318/2008.
Rada města Holešova rozhodla
na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na vypracování projektové
dokumentace na akci „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ společnosti Ing. Ladislav Alster - projektová kancelář
A - S, Holešov, Družby 1381, za
cenu 1.574.370 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 319/2008.
Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky
na akci „Kulturní a společenské
centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení technického
zázemí sálů“ společnosti LENA
NÁBYTEK, s.r.o., Holešov, Palackého 62, za cenu 1.776.233 Kč
včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 320/2008.
Rada města Holešova rozhodla
na základě výběrového řízení
o přidělení veřejné zakázky na
akci „Kulturní a společenské
centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení sálů“ společnosti INTEREXPO BRNO, spol.
s r.o., Brno, Výstaviště 1, za
cenu 2.029.221 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 321/2008.
Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky
na akci „Kulturní a společenské
centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení sala terreny
a šaten“ společnosti InterSedie,
cz s.r.o., Praha 10, Vršovická 64,
za cenu 2.098.393 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 322/2008.
Rada města Holešova rozhodla
na základě výběrového řízení
o přidělení veřejné zakázky na
akci „Městský kamerový dohlížecí systém Holešov“ společnosti Bezpečnostní systémy,
s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského
466/14, za cenu 2.268.647 Kč
včetně DPH. Zodpovídá:
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Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 323/2008
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova spočívající
ve změně funkčního využití části
Amerického parku na plochu občanské vybavenosti. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 324/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení
změny územního plánu města
Holešova spočívající v úpravě
prvků územního systému ekologické stability v lokalitě pod
Želkovem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 3.
11. 2008.
Přijaté usnesení č. 325/2008.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit pořízení změny územního
plánu města Holešova na návrh
společnosti VPK Reality a.s. Zlín,
Slovenská 3657, ze dne 16. 10.
2008 spočívající v úpravě regulativů ploch bydlení v lokalitě „zahradnictví“ Dobrotice. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM
3. 11. 2008.
Přijaté usnesení č. 326/2008.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny
územního plánu města Holešova na návrh Ing. Vladimíra
Lochmana, bytem Holešov, ze
dne 20. 10. 2008 spočívající ve
změně funkčního využití pozemků v lokalitě „Dřevopodnik“ na občanskou vybavenost
- supermarket. Zodpovídá:
Ing. Radomír Šťastný. Termín:
ZM 3.11.2008.
Přijaté usnesení č. 327/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Evou
Fuksovou, nyní bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+0, o výměře 32,90 m2 označeného č. 23,
v domě s pečovatelskou službou
čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 328/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Ladou Ottovou, nyní bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1,
o výměře 34,00 m2, označeného
č. 8, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 329/2008.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Pe-

trou Novákovou, nyní bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1,
o výměře 30,13 m2, označeného
č. 4, v městském domě čp. 1400
na ul. Palackého v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 330/2008.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s manžely Petrou a Eduardem
Popelkovými, nyní bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+2,
o výměře 99,50 m2, označeného
č. 4, v městském domě čp. 11
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 12. 2008.
Přijaté usnesení č. 331/2008. Rada
města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu městských
nebytových prostor v objektu č.p.
64 na ul. Masarykova v Holešově
o výměře 35 m2 Michalu Hybnerovi,
TRUHLÁŘSTVÍ - ZEDNICTVÍ, obchodní činnost, Roštění 97, za nájemné 700 Kč/m2/rok + služby s nájmem spojené. Zodpovídá: Ing.Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 332/2008.
Rada města Holešova udělila
Pamětní list v deskách Jindřišce Teplíčkové u příležitosti
jejího významného životního
jubilea za společenský přínos
k rozvoji města Holešova. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 333/2008. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení rady města ze dne 20. října 2008.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh Milana a Olgy
Kulheimových, bytem Holešov,
ze dne 9. 4. 2008 spočívající
ve změně funkčního využití
pozemků p.č. 1806/1, 1806/2,
1806/3, 1806/4, 1806/6, 1833/15
a 1833/17 v k.ú. Holešov na
plochy bydlení a zeleně. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: ZM 3. 11. 2008.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova, po projednání žádosti manželů
Marie a Jaroslava Vyňuchalových,
bytem Holešov, schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 3302/4, ost. plocha,
o výměře cca 100 m2, k.ú. Holešov, v předloženém znění. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
3. 11. 2008.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu

ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
ALARMY – KAMERY
– POŽÁRNÍ TECHNIKA

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

Kontakt: mob.: 775 684 433
E-mail: kasik@besys.cz,
servis@besys.cz
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„Třpyt podzimu“ pro nevidomou holčičku
Občanské sdružení Lions Club Holešov
Cecilie vyhlašuje akci na získání finančního obnosu pro zakoupení stimulačních prostředků pro
zrakově postiženou čtyřletou holčičku, která žije
se svými rodiči v regionu Holešovska (jméno
neuvádíme na přání rodičů). Z podnětu členek
klubu vznikl krásný kalendář „Třpyt podzimu“,
jehož autorka - členka Lions Clubu a známá
osobnost holešovské kulturní scény Nelly Billová - ve spolupráci se seniorkami z Holešova
nafotila jejich nádherné portréty, jež tvoří obsah

kalendáře. Grafické zpracování tohoto díla rovněž
vytvořila autorka; cena kalendáře činí 199,- Kč.
Premiérově bude tento první prezentační předmět
holešovského Lions Clubu představen veřejnosti
na adventním jarmarku, který se koná v rámci
benefičního koncertu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
9. prosince 2008 v prostorách kina Svět. Všem,
kteří zakoupením kalendáře „Třpyt podzimu“ přispějete na podporu nevidomé dívenky, děkujeme
jménem Lions Clubu Holešov Cecilie.
Mgr. Svatava Ságnerová

Rozsvícení vánočního stromu v Količíně
V pondělí 1. prosince 2008 v 17 hodin je připraveno slavnostní zahájení adventu v Količíně.
Moravské děti z Holešova a žáci z Hudební školy
z Kroměříže nám zazpívají a zahrají několik písní
a koled. Přítomni budou i členové vedení holešovské radnice v čele se starostou. Po krátkém předvánočním přání bude poprvé v historii rozsvícen

vedle obecního parku na návsi vánoční strom. Pro
děti i pro dospělé se bude podávat teplý přípitek.
Zveme proto všechny obyvatele Količína, aby se
přišli společně předvánočně naladit. Na setkání
s vámi se upřímně těší starosta města Holešova
PaedDr. Zdeněk Janalík a předsedkyně osadního
výboru v Količíně Markéta Habrová.

Holešovští hasiči
dostali dotaci
V posledních letech se stalo dobrým zvykem,
že Zlínský kraj oceňuje práci dobrovolných hasičů,
kteří se podílejí společně s profesionálními hasiči
na likvidaci požárů, dopravních nehod a dalších
záchranných a likvidačních pracích. Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Holešov, která je
zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že
povinně vyjíždí společně s profesionálními hasiči
ke každé události, letos dostala od Zlínského
kraje dotaci ve výši 55 tisíc korun. Dotace byla
využita pro nákup ochranných prostředků - 2 zásahové obleky (27 000,- Kč), pro nákup věcných
prostředků - zásahová proudnice (13 300,- Kč),
nastavovací požární žebřík (20 250,- Kč) a dva členové byli vysláni na týdenní školení do Janských
Lázní (7 130,- Kč). Prostými počty je vidět, že na
nákupech se finančně podílelo i město Holešov.
Činnost zásahové jednotky SDH Holešov letos
stojí městskou pokladnu přes 1,1 milionu korun.
(pk)

Beseda s důchodci
v Količíně
Ve středu 3. prosince v 17 hodin začíná v sále
Hostince U Tří lip v Količíně předvánoční setkání
místního osadního výboru a vedení města Holešova s místními seniory. Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ
Rymice a naše děti z Hudební školy v Kroměříži.
Pro pozvané hosty je připraveno teplé pohoštění,
živá hudba k tanci i poslechu a bohatý kulturní program. Osadní výbor srdečně zve všechny seniory
z Količína, aby společně strávili pohodový večer
v příjemném prostředí.

Mikulášský večírek
Tradiční mikulášský večírek pořádá ve středu
3. prosince Sdružení zdravotně postižených Holešovska. Akce se uskuteční od 14.30 v klubovně
sdružení ve Smetanových sadech.
Prodám kompletně zařízenou prosperující provozovnu na čištění oděvů a praní prádla v centru Holešova. Informace na tel. 732 764 618.

OZNÁMENÍ
o výběrovém řízení čís. BKM/3/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí
v katastrálním území Holešov, obec Holešov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 18. 11. 2008 výběrové
řízení (dále též „VŘ) na prodej dále uvedeného
majetku ve vlastnictví České republiky.
Čl. 1 Prodávaný majetek. Pozemek: parc.
č. 1604/1 - o výměře 151 m2, druh pozemku
- zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1604/2
- o výměře 561 m2, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití - manipulační plocha.
Budova: bez čp/če, způsob využití - jiná stavba,
na parcele č. 1604/1, včetně všech součástí
a příslušenství, které tvoří venkovní úpravy (plot
dřevěný laťový, ocelové sloupky, přípojka kanalizace DN 150 mm, přípojka vody DN 25 mm,
zpevněná plocha s povrchem beton. monolit. tl.
15 cm, panely silniční tl. 150 mm) a trvalé porosty
(1 ks ořešáku vlašského), zapsaných na listu
vlastnictví č. 60000 pro kat. území Holešov, obec
Holešov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Holešov.

Čl. 2 Popis předmětných nemovitostí. Budova a pozemky se nachází nedaleko středu zastavěného obvodu města Holešov v lokalitě rodinných
domů, cca 500 m od náměstí, při místní zpevněné
komunikaci. Jedná se o budovu dvoupodlažní,
částečně podsklepenou, postavenou v roce 1906.
V letech 1997 - 2001 byla prováděna postupná
rekonstrukce a modernizace. V 1. PP - se nachází
kompresorovna a sklad, v 1. NP - dvě dílny a dva
sklady a v 2. NP - chodba, kancelář a dílna…
Čl. 3 Minimální kupní cena činí 800 000,00 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).
Čl. 6 Prohlídka nemovitostí se uskuteční
dne 1. 12. 2008 v době od 9:30 do 10:30 hod.,
se srazem před budovou bez čp/če na pozemku
parc.č. 1604/2, k. ú. Holešov, obec Holešov
Čl. 8 Kauce - a) Nedílnou součástí nabídky
je složení kauce ve výši 80.000,00 Kč (slovy:
osmdesát tisíc korun českých), tj. 10 % z vyhlašované minimální kupní ceny, a to na depozitní účet
Úřadu č. 6015-45423621/0710 vedený u ČNB,

pobočka Brno, variabilní symbol 608080003,
na důkaz vážného zájmu o koupi předmětného
majetku. Celá kauce musí být připsána na účet
vyhlašovatele nejpozději v den ukončení příjmu
nabídek, tj. do 17. 12. 2008.
Čl. 10 Předání nabídek a kontaktní adresa vyhlašovatele. Nabídky budou přijímány
od 18. 11. 2008 do 17. 12. 2008 v čase do 15.00
hod. včetně. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou, a to v zalepené obálce
označené v levém horním rohu nápisem:
„Výběrové řízení čís. BKM/3/2008 k. ú. Holešov - NEOTVÍRATI“. U nabídek zaslaných poštou
rozhoduje datum poštovního razítka. Adresa pro
doručení nabídek: Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo nám. 535/21, 767 01
Kroměříž. Kontaktní adresa: odbor Odloučené
pracoviště Kroměříž, kancelář č. 412. Na nabídky
přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.
(Redakčně kráceno.
Plný text je na úřední desce města.)
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Martinské posezení v Centru pro seniory
Ve čtvrtek 13. listopadu 2008
se v Centru pro seniory v Holešově
uskutečnila milá předvánoční akce
- Martinské posezení. Pro babičky
a dědečky si přichystal personál
Centra pestrý program, kdy se nejen hrálo a dokonce i tancovalo, ale
v úvodu také přijel i Martin na bílém koni. Je velmi pozitivní, že této
akce se opět zúčastnila skupinka
studentek z Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy MV v Holešově - vždyť staří lidé jsou se svými
problémy, nemocemi a starostmi
v našem státě velmi často izolováni

z nejrůznějších důvodů od společenského dění a ostatních lidí, a pro
mladé lidi jsou takové akce velmi
reálným poznáním pocitů, stavů
a nálad dnešních seniorů. Děvčata
pod vedením vychovatelky Hany
Bendové pomáhala při zajištění
obsluhy klientů Centra pro seniory a společně strávené odpoledne
s těmito klienty bylo oběma zúčastněnými stranami včetně organizátorek kvitováno velmi pozitivně. Všem
patří poděkování za příjemně strávené společné odpoledne.
Mgr. Svatava Ságnerová

Holešov, Žopy (frs) - Každoročně varují hasiči před nebezpečím požárů v důsledku začínající topné sezóny. A každoročně
musejí z tohoto důvodu vyjíždět
k požárům. Nejinak tomu bylo i na
počátku letošní topné sezóny.
V sobotu 15. listopadu holešovští hasiči zasahovali v rodinném
domku u Střelnice. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se
jedná o zahoření přívodní elektro-

instalace k přímotopu. Na místě
byla provedena obhlídka ohniska
zahoření, které se podařilo zlikvidovat před příjezdem hasičů.
V neděli 16. listopadu pak
hasiči vyjížděli k požáru komína
v obci Žopy. „Hasiči provedli na
místě obhlídku a doporučili majiteli
komín přes noc kontrolovat a nechat saze volně vyhořet,“ upřesnil
velitel Zásahové jednotky SDH
Holešov Martin Horňák.

dbs prusinovice s.r.o.

MĚSTO HOLEŠOV

individuální péče vstřícné jednání

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu městských pozemků od
1. 1. 2009:
p.č. 2727/1, ost.plocha, o výměře 142 m2, p.č. 2728/1, zahrada, o výměře 525 m2, p.č. 2663/4, ost. plocha, o výměře 60 m2, vše k.ú. Holešov,
lokalita „U Letiště“, roční nájemné 1 Kč/m2 k zahrádkářskému využití.
Písemné nabídky musí obsahovat řádné označení zájemce.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce v termínu od
24. 11. 2008 do 10. 12. 2008.
Nabídky adresované Městskému úřadu Holešov, Masarykova
628, 769 01 Holešov lze předkládat poštou, případně na podatelnu
MěÚ Holešov.
Bližší informace o pronájmu pozemků poskytne odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová,
tel. 573 521 405 Jana Kolářová.

výroba nábytku
technik zakázek

návrhy a kalkulace

vít podsedníček

ing. jaroslav karásek

info@dbs-prusinovice.cz

nabytek@dbs-prusinovice.cz

tel. 573

Začala topná sezóna a hasiči
mají pilno

386 362
mob .607 213 850

DBS

573 386 262
mob .602 549 570
tel.

hladký průběh zakázky krátké dodací lhůty

www.nabytek.dbs-prusinovice.cz

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

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

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

573 509 213
602 155 976
10

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

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

573 506 454
602 155 980
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V Přílepích uspořádali besedu se seniory
Přílepy (frs) - Pravidelnou
každoroční besedu se seniory
uspořádali v pátek 21. listopadu
vpodvečer představitelé obce
Přílepy v sále restaurace U Miloša. Pozvání přijalo několik desítek občanů Přílep starších 64 let,
v restauraci nechyběla ani řada
dětí, které vystoupily v kulturním

programu, a na své ratolesti se
přišli podívat také někteří rodiče.
Besedu samotnou zahájil
krátkým projevem starosta obce
Rudolf Solař. S aktuálními demografickými údaji pak seznámil
přítomné kronikář Zdeněk Němec.
V následném kulturním programu
se postupně představily děti ze

Kulturní program zakončily svým vystoupením dvě mažoretky.

Rekonstrukce chodníků
v obci Martinice
Obec Martinice realizovala v tomto roce již
třetí etapu oprav stávajících chodníků. Tentokrát byly
provedeny práce na návsi podél hlavní komunikace
na Žeranovice a část chodníků podél hlavní silnice
k Holešovu. Celkem byly provedeny práce v rozsahu
761 m2. Na financování této akce se podílel Zlínský
kraj celkovou dotací 302 000 Kč a návratnou půjčkou
181 000 Kč. Podíl obce na této akci činil 121 000 Kč.
Práce provedla firma Vladimír Rozsypal z Martinic. Dle
finančních možností bude obec v rekonstrukci dříve vybudovaných chodníků v příštím období pokračovat.
Ing. Oldřich Stískal, starosta obce

školky, školy a také mažoretky.
Vystoupení mateřské školy nacvičily společně se svými dětmi
ředitelka Zdenka Chmelařová
a učitelky Jolana Rettová a Lenka Sedláčková. Program žáků
základní školy probíhal pod taktovkou ředitelky Alice Kučerové,
učitelky Jany Ševčíkové-Starkové

a vychovatelky Drahomíry Semencové. V závěrečném vystoupení
mažoretek se představily Barbora
Maťová a Lenka Dujková.
Po oficiálním programu následovala večeře a volná zábava.
K tanci i poslechu hrála skupina
K2 manželů Kopřivových.

Přílepským seniorům se v programu představily i děti z mateřské školy.

Z dopisu čtenáře
Vandalové na cyklostezce
V sobotu 15. listopadu ráno jsem se šel
jako obvykle projít po cyklostezce od kolonky
Za Cukrovarem směrem ke Količínu. Na konci
aleje, kde končí a je zde začátek či konec cyklotrasy označen DZ, jsem uviděl tuto dopravní
značku vytrženou ze země ležet i s betonovou
patkou na zemi, kousek od místa, kde byla
usazena. Vlastní DZ byla zdemolovaná tak,
že ji už nebude možné použít. O kousek blíže
ke kolonce byl na zemi s patkou i geodetický
nivelizační sloupek. Bylo patrné, že obě značky někdo vlekl po zemi buď za motocyklem,
nebo i autem. Když jsem dorazil k plotu areálu
stavebního bazaru v Količíně, viděl jsem, jak
zaměstnanec bazaru opravuje plot, který byl

také poškozen. A o kousek dále byla plotová
tyčka ohnutá ze základu v úhlu asi 30 stupňů.
Zaměstnanec potvrdil, že k poškození došlo
v noci z pátku na sobotu. Je zřejmé, že jak
DZ, tak poškození plotu provedla tatáž parta.
Když jsem se vracel od Količína, tak na osetém
pozemku po pravé straně cyklostezky bylo
v rose na poli vidět 5 stop chodců souběžně
směřujících k cyklostezce. Nebudu spekulovat,
kdo to mohl udělat, jen upozorňuji na zvýšenou
aktivitu anonymních škůdců, zřejmě špatně
vychovaných rodiči nebo společností. Z toho, co
jsem viděl, je škoda několikatisícová a zřejmě
bude uhrazena městem.
(hš)

Stavbaři vytyčili hranice staveniště zóny
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader
v panelových domech,
realizace na klíč
Informace na tel.:
731 114 537

Stavbaři pracující na výstavbě infrastruktury budoucí Strategické průmyslové zóny
Holešov vytyčili hranice staveniště. Vstup do
ohraničených prostor je přísně zakázán, vzhledem k pohybu těžké mechanizace a množství
výkopových prací tam totiž hrozí velké nebezpečí úrazu. Stavbaři ostatně působí především
v areálu letiště, kam platil zákaz vstupu vždy.
Prostor staveniště je ale nyní ohraničen zele-

nými dřevěnými sloupky, na nejvíce exponovaných místech jsou pak rovněž instalovány
cedule s nápisem Zákaz vstupu na staveniště.
Žádáme proto o respektování tohoto zákazu.
Stavební práce byly zahájeny na začátku října,
nyní se již na staveništi pohybují desítky těžkých
mechanismů.
Industry Servis ZK, a.s.

Den otevřených dveří a vánoční jarmark
Odborné učiliště a Základní škola praktická, Nádražní 525, Holešov, tel. 573 396 213
pořádá ve čtvrtek 4.12. 2008 od 10.00 do 17.00
hodin den otevřených dveří. Srdečně zveme
žáky 9. ročníků, rodiče a veřejnost k prohlídce
školy a k informačním konzultacím o studijních
oborech šití oděvů, kuchařské práce, prodavačské práce, pečovatelské práce, potravinářská
výroba, zahradnické práce.

Zároveň vás tímto zveme ve čtvrtek
4. 12. 2008 od 10.00 do 17.00 hodin na již
tradiční vánoční jarmark. Připravili jsme pro
vás: švadleny - vánoční textilní dekorace, kuchaři - vánoční cukroví, perníčky a občerstvení,
žáci - své výtvarné práce s vánoční tematikou,
internát - vánoční přání, jmenovky, obrázky,
dárkové krabice, dekorativní soubory a spoustu
jiných překvapení…
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www.re-max.cz

1 300 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 395 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej cihlového bytu 2+1 o výměře 66 m2
v 1. patře činžovního domu. Topení
a ohřev teplé vody plynem. Byt lze
přebudovat na 3+kk.

Slavkov pod Hostýnem, Zlínský
kraj. Prodej řadového RD 5+1. Užitná
plocha domu 160m2, celková výměra
pozemku 900 m2. Dům je částečně
podsklepen.

1 275 000 Kč Tel.: 604 383 641

2 490 000 Kč 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

2 482 000 Kč Tel.: 604 383 641

Přílepy, Zlínský kraj. Prodej nemovitosti, která v minulosti sloužila k podnikání, obor – restaurace
a prodejna. Tyto prostory se nachází
v přízemí a lze je dispozičně upravit
na rodinné bydlení.

Přílepy, Zlínský kraj. Prodej RD
v obci Přílepy. V domě je plynové
topení. Dispoziční řešení 3+1.

Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové
Ve stínu Modré růže. Kontakt 7280 370 423.

2 370 000 Kč Tel.: 608 759 000
Holešov, Zlínský kraj. Prodej nového bytu s lodžií 3+kk o výměře 85 m2,
nacházející se ve zvýšeném přízemí
nového cihlového domu. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví.

910 Kč/m2

Tel.: 608 759 000

Holešov, Zlínský kraj. Prodej
stavebního pozemku o výměře
2.718 m2. Pozemek je možno rozparcelovat na dvě stavební parcely.

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

www.re-max.cz
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KNIŽNÍ TIP
Marta Zapletalová: Klára a Jákob
Hlavní hrdince této knížky je sedmnáct... Klára je ale tak trochu jiná než
ostatní holky. Také ona má hlavu plnou
vztahů, sexu a všeho možného, také ona
navazuje známosti s druhým pohlavím
a hledá toho pravého. Ale její hledání
je složitější - touží po někom, s kým si
bude zcela rozumět, někoho, kdo bude
schopen sdílet její bohatý vnitřní svět. Po
několika vzplanutích a nepříliš vydařených pokusech navázat uspokojivý vztah
potkává Klára toho, ze kterého by jednou,
až čas dozraje, chtěla udělat taťku a kvůli
kterému by se jednou, v daleké budoucnosti, chtěla proměnit v mamku. Věří,
že s Jákobem dokážou projít životem
ruku v ruce, a je ochotná, pokud to bude
nezbytně nutné a nedokáže zůstat mladá aspoň do sta, vedle něj i zestárnout.
Příběh „Klára a Jákob“ je po knihách „Jak
si udělat pořádek v těle, v hlavě a v srdci“
a „Editin deník“
dalším literárním
počinem spisovatelky Marty
Zapletalové,
manželky spisovatele a scenáristy Zdeňka
Zapletala.

DVD TIP
Václav Neckář: Nejsem gladiátor
Neckářova schopnost být stejně důvěryhodně romantickým klukem, rockerem, baladýrem i komikem je obrázkově
podpořena jeho nepochybným pohybovým i hereckým kumštem - je to tedy
poslouchání a podívání opravdu vítaně
pestré. Od Ze soboty na neděli, Lékořice
či Chrámu sv. Víta se přes Lady Jane, Stín
katedrál nebo Mýdlového prince dostanete až k legendární Perle, comebacku
Golden Kids z roku 1994 a bonusovému
televiznímu profilu Nejsem gladiátor z počátku sedmdesátých let, kongeniálně
režírovanému Vítkem Hrubínem. Jako
vzácné hosty má Neckář několik skvělých dam: vedle logické Marty a Heleny
tu najdete také Hanu Hegerovou, Janu
Robovou a Věru Špinarovou.
Je to DVD plné legendárních hitů
s vůní „Sixties“, ale také songů mimo kategorii těch účinně rytmických. Neckář byl
totiž vždycky kombinací zdánlivě bezstarostně skákajícího extroverta s tušeným
darem křehkého podání něžných písní
- třeba mnohaminutovou
Perlu, příběh
dostihového
koně, si nikdo
netroufl po
něm zopakovat, tak pevně
k sobě balada
a zpěvák patří.

Výhledy za humna
Charlie ve světlech moderní doby
Charles Spencer Chaplin se narodil v An- „Světla ramp“: svůj nejosobnější, nejvyváženější,
glii 16. 4. 1889 a zemřel ve Švýcarsku 25. 12. nejcitovější a nejlidštější film. Útržky z jeho natá1977. A přestože jsem zastáncem poněkud čení tvoří nejkrásnější část hry, ať už je to scéna
obezřetnějšího používání přívlastku geniální, dojemného závěru či (a to především) brilantní
zde se mu nemohu vyhnout. Charlie Chaplin byl ukázka muzikantské sekvence, dua houslí a klaa navždy zůstane geniálním komikem a legen- víru, geniální souhry Chaplina a Bustera Keatona.
dou stříbrného plátna. V jeho plodné filmografii Chaplin navzdory odvěké rivalitě umožnil tímto
střídá jedno mistrovské dílo druhé (Kid, Zlaté filmem svému největšímu souputníkovi z němé
opojení, Světla velkoměsta, Moderní doba, Dik- éry, nyní stárnoucímu komikovi strádajícímu
tátor, Světla ramp a další) a tulák s buřinkou v zapomnění, rozloučit se důstojně se světem
a hůlčičkou, ve vytahaných kalhotách, obrov- stříbrného plátna. Úspěch premiéry ale nedokáských botách a těsném sáčku je nejdojemnější zal nic změnit na již neúnosné politické situaci
a nejvíce milovanou postavou filmové historie, a motto zmíněného filmu. Když mladí přicházejí,
zakódovanou hluboko v kulturním povědomí. staří musí opustit světla ramp jakoby symbolicky
Chaplin byl nejen nepřekonatelným komikem předznamenalo další sled událostí. Chaplin byl
a mistrem grotesky, své filmy i režíroval, psal nucen opustit Spojené státy, zemi, kde doufal
scénáře a také (což se všenajít bezbřehé tvůrčí možobecně málo ví) si k nim sám
nosti. Emigroval do Evro„Žij podle svojí víry. Dělej to,
skládal hudbu. Zlínské divapy, usadil se ve Švýcarsku
co ti radí srdce. Lidský život
dlo se rozhodlo uctít památku
a zde také ve věku 88 let
je divadelní představení, ktetohoto velkého umělce předzemřel. Oona s ním zůstala
ré se hraje bez předchozích
stavením Charlie ve světlech
v dobrém i zlém až do konce
zkoušek. Zpívej, směj se,
života. Do Ameriky se pak
moderní doby. Režisér Jan
tancuj, měj rád... a žij intensir Charles vratil už jen jedMikulášek zinscenoval nejzivně každý okamžik svého
nou, aby převzal čestného
dramatičtější a nejbouřlivější
života... dříve, než spadne
Oscara za celoživotní dílo.
úsek jeho života, zlomová
opona a hra skončí bez poV hlavní roli zlínské inscena40. a 50. léta, která mu na
tlesku.“
ce exceluje Radovan Král,
jeho profesní i soukromé drákterý si naprosto dokonale
ze postavila překážky vpravCh. S. Chaplin
osvojil Chaplinovo specifické
dě osudové. Jako umělec
pohybové vyjádření a všechse Charlie rozhodl opustit
postavu tuláka a věnovat se civilnějším rolím. Ve ny jevištní gagy zvládá s bravurní jistotou. Bratra
společenské sféře jeho angažovanost, levicové titulní postavy, Sidneyho, který byl Charliemu
názory a fakt, že nepožádal úřady o americké po celý život nedocenitelnou oporou, ztělesňuje
občanství, vyvolávaly nemilosrdnou pozornost Luděk Randár. Skutečnost, že komik byl stejnou
médií. Ušetřeno nezůstalo ani jeho soukromí, měrou citově fixovaný na svou matku Hannah
které bylo vláčeno bulvárem pro jeho tři zkra- i na poslední manželku Oonu, dvě klíčové ženy
chovalá manželství a soudní při s poslední part- svého života, režisér vyřešil obsazením obou
nerkou Joan Barryovou ohledně otcovství jeho partů stejnou herečkou, Helenou Čermákovou.
nemanželského dítěte. Na všech „frontách“ se Zlínští připravili a zrealizovali nevšední, vyvážené,
Charles Spencer Chaplin dočkal trpkého zklamá- emocemi nabité a zároveň zábavné představení,
ní a prohry. Jeho nový film „Monsieur Verdoux“ které je takřka povinné pro nadšené obdivovatele
totálně propadl. Mediální zájem vyústil ve štvanici věčného tuláka a potažmo pro všechny milovníky
zvanou vyšetřování pro neamerickou činnost, filmového umění a grotesky zvlášť. Tento výjinařčení z komunismu a uměleckou i osobní mečně silný kulturní zážitek by si ale měl dopřát
šikanu. Po prohraném soudním sporu (přičemž každý, kdo je příznivcem dobrého divadla.
Marie Rysová
krevní testy nebyly připuštěny jako důkaz!) zůstal
jeho osobní život v troskách. Nebyl by to ale
tulák Charlie, aby se nedokázal z prachu opět
Městské divadlo Zlín: Charlie ve světzvednout. V soukromí se mu na čtvrtý pokus lech moderní doby, režie a hudba: Jan Mikupodařilo zakotvit ve šťastném svazku s Oonou O´ lášek, dramaturgie: Vladimír Fekar, výprava:
Neillovou a po neúspěšném „Verdouxovi“ natočit Marek Cpin, premiéra 11. října 2008.

Připravil RR
Představitel Chaplina Radovan Král a Petra Domžalová.
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Program kina Svět
Pondělí 1. 12. a úterý 2. 12. v 19 h: DĚTI
NOCI - ČR, tragikomedie. Ofka 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 a nechává kolem sebe
poletovat střípky zmarněných osudů stálých
i náhodných zákazníků. Na Oscara nominovaná
režisérka Michaela Pavlátová ve svém druhém
celovečerním projektu vsadila na autentičnost
a na zajímavé prostředí pražského Karlína. Hrají
Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Lenka
Termerová a další.

Pátek 6. 12. v 19 h: KATYŇ - Polsko, válečné
drama s titulky. Slavný polský režisér Andrzej
Wajda ve svém filmu zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr 22 500
polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská
tajná policie NKVD v roce 1940. Osou filmu jsou
osudy žen, které ztratily své manžely, bratry, syny.
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut...
Pondělí 8. 12. a úterý 9. 12. v 19 h: KRÁLOVA PŘÍZEŇ - USA, historický s titulky. Výpravný
historický film o sesterské rivalitě mezi Mary
a Anne Boleyovými. Ta první byla milenkou
Jindřicha VIII., kvůli které se anglický panovník rozžehnal s katolickou církví.
V režii Justina Chadwicka hrají
Scarlett Johansson, Natalie Portman, Oliever Coleman, Tom Cox
a další.

Hlavní protagonisté nového českého filmu Děti noci.

Středa 10. 12. a čtvrtek 11. 12.
v 19 h: ABSURDISTÁN - Německo, komedie s titulky. Inspirací pro
vznik třetího celovečerního filmu
Veita Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy
vzbouřily proti mužům, kteří nebyli
schopni opravit místní vodovod.
Odepřely jim sex, dokud nezajistili
normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o „válce
pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště
někde mezi Evropou a Asií.

FILMOVÉ TIPY
VICKY CRISTINA BARCELONA
(USA/Španělsko, komedie s titulky)
Milostné psaníčko z Barcelony od Woodyho
Allena. Příkrá a zásadová Vicky (Rebecca
Hall), která má před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johansson)
přijíždějí do Barcelony, kde potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba
dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem. To je chvíle pro Penelope Cruz,
která exceluje v roli žárlivé exmanželky.
LOTRANDO A ZUBEJDA
(ČR, hraná pohádka)
Úspěšná pohádková komedie podle scénáře Zdeňka Svěráka s celou řadou pěkných písniček. Pohádka na motivy Karla
Čapka Loupežnická pohádka a Doktorská
pohádka. V režii Karla Smyczka hrají Jiří
Strach, Marian Labuda, Barbora Seidlová,
Pavel Zedníček a další.
NESTYDA
(ČR, komedie)
Nová česká komedie dnes už renomovaného režiséra Jana Hřebejka podle
bestselleru Michala Viewegha Povídky
o manželství a o sexu s Jiřím Macháčkem
v hlavní roli. Dále hrají Emília Vášáryová,
Simona Babčáková, Pavel Liška, Pavel
Landovský, Roman Luknár a další.
Všechny tři filmy uvidíte v holešovském kině
Svět do konce prosince letošního roku.

Autor: Marc CAMOLETTI, překlad: Jaromír JANEČEK, režie: Jiří KAŠÍK

NA SPRÁVNÉ ADRESE
(komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu)

Odkvétající varietní umělkyně pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka, malířka a služebná. Je jasné, že soužití žen takto
rozdílných temperamentů není jednoduché. Zkomplikuje se to ještě víc, když se všechny
obyvatelky bytu nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez
vědomí těch ostatních) si podají inzerát... Zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin,
pak možnost dorozumění ještě více zamotá. Tato úspěšná a divácky vděčná komedie nabízí
řadu vtipných situací a dialogů.
Hrají: Helena JANDOVÁ, Ivona VÁVROVÁ, Martina MATELOVÁ, Olga MATYÁŠOVÁ, Jan
DOBEŠ, Aleš PŘIKRYL, Jiří POSPÍŠIL a Jiří GEHER

POSLEDNÍ LETOŠNÍ REPRÍZA
ČTVRTEK 4. 12. V 19 HODIN - KINO SVĚT HOLEŠOV

• Pátek 28. 11. a sobota 29. 11. v 19.30 h: TRAVESTI KABARET SCREAMERS - jedna z nejlepších tuzemských travesti skupin opět v Holešově!
I tentokrát nám z jeviště kina Svět zazpívají největší
naše i zahraniční světové hvězdy! Kinosál

Program MKS a Drive Clubu

• Středa 3. 12 v 17 h: SVATÍ VE SBÍRKÁCH
MĚSTA HOLEŠOVA - vernisáž. Výstava potrvá
do začátku ledna 2009. Městská galerie

o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít
na správnou adresu... V režii hostujícího Jiřího
Kašíka hrají členové Divadla 6. května. Poslední
letošní repríza.
Kinosál

• Čtvrtek 4. 12 v 19 h: MARC CAMOLETTI:
NA SPRÁVNÉ ADRESE. Úspěšná komedie

• Středa 10. 12. v 18 h: VLADIMÍR MERTA
A JANA LEWITOVÁ. Safardská inspirace,

koncert známého tandemu proběhne v rámci
festivalu 9 bran. Drive Club
• Neděle 14. 12. v 17 h: HOLEŠOVSKÝ BIG
BAND řízený JOSEFEM HÁJKEM. Koncert
plný nestárnoucích evergreenů a swingové
muziky. Ze zpěváků se v programu představí
Petra Kuciánová a Josef Vaverka. Kinosál
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Vychází publikace o poslední holešovské hraběnce Barboře Wrbnové
Není to tak dlouho, co regionální čtrnáctideník Holešovsko přinesl článek o životních peripetiích holešovské hraběnky Barbory Wrbnové
(1892 - 1962). Tehdy jsem na základě svědectví
její rodiny převyprávěl poměrně dramatický příběh ženy, která se stala hrdinkou právě vydané
publikace a která to neměla v životě jednoduché. Začalo to už v jejím mládí, kdy se do ní obyčejné, neurozené ošetřovatelky - zamiloval
holešovský hrabě Rudolf Wrbna ml. Nakonec
na sebe museli čekat dlouhých patnáct let, než
se mohli vzít. Manželství pak ale trvalo jen šest
let - Rudolfa Wrbnu zranil kůň tak nešťastně, že
po několika dnech zemřel.
Ke vší smůle nevyšlo paní Barboře ani
mateřství - dítě, které s manželem očekávala,
potratila a další už nepřišlo. Táhlo jí na čtyřicet
a ve čtyřiačtyřiceti se stala vdovou. Pak už se
nikdy neprovdala. Pravda, svého muže přežila
o šestadvacet let a dožila se i sedmdesátky,
ale dobře se neměla. Její život byl plný trápení
a strádání. Nejdřív přišla o zámek, který původně zdědila - poprvé ho zabrali za druhé světové
války Němci, podruhé ho po únoru 1948 znárodnili komunisté. Ovšem největší ranou a potupou
byl pobyt v kriminále, který ji neminul za to, že
pořádala spiritistické seance. Z vězení se vrátila

po třech letech s podlomeným zdravím a žila
u rodiny své sestry, ale zanedlouho zemřela.
Ještě předtím však přišla doslova o všechno.
Spousta věcí, obrazů, porcelánu, nábytku
z původního zámeckého inventáře, ale i šperků, které zůstaly - poté, co musela do vězení
- v jejím původně „zapečetěném“ zámeckém
bytě, se jednoduše ztratila či rozkradla, a co

KNIŽNÍ TIP
se neztratilo, to se prodalo. Dnes už jen pamětníci vzpomínají na poněkud bizarní trh, kdy se
na dnešním holešovském náměstí Dr. Edwarda Beneše v roce 1958 prodávaly její svršky,
střevíce, klobouky - a dokonce i spodní prádlo.
Ostudná byla i skutečnost, že už nemohla být
pohřbena ani v Černé kapli, kde leží její manžel
- hrabě Rudolf Wrbna ml.
Životní peripetie poslední holešovské hraběnky Barbory Wrbnové jsou vůbec natolik zajímavé a dramaticky nosné, že by dost možná
zaujaly nejednoho scenáristu či režiséra, kteří
by chtěli natočit film o této ženě. Vždyť procházela několika historickými epochami (Rakousko-Uhersko, první republika, německá poroba,
socialistické Československo), přičemž prožila
řadu krutě osudových zvratů, což ke zfilmování
vyloženě svádí...
Životní křižovatky této ženy doplněné
vzpomínkami pamětníků (Jiří Zapletal, Eva
Miláčková, ing. František Rafaja, Antonín Ryška, Anděla Dohnalová, Dr. Lubomír Bartošek,
Olga Wiedemannová-Svobodová, Miroslav
Neumann a další) připomíná právě vydaná
publikace Vzlety a pády holešovské hraběnky

Barbora Wrbnová ještě v dobách,
kdy byla zámeckou paní.
Barbory Wrbnové, která vychází jako 14. svazek
Knihovničky Holešovska.
Čtyřicetistránková brožura, ve které nechybí spousta dobových fotografií, by se měla
objevit jak ve vybraných trafikách a obou knihkupectvích v Holešově, tak v Městské knihovně
i Městském informačním centru.
Robert Rohál

Na slovíčko s kapelníkem Josefem Hájkem
V neděli 14. prosince zahraje v kině Svět
Big Band Holešov. O programu tohoto koncertu
i plánech Bandu jsem si povídal s kapelníkem Josefem Hájkem. Povídali jsme si nejen o programu
koncertu a kdo v něm zazpívá, ale probrali jsme
i nejbližší plány, do nichž patří i chystaná vystoupení se zpěvačkou Helenou Blehárovou...

Obálka nové publikace.

VÁNOCE NA HANÉ
A VALAŠSKU
v SVČ Všetuly - TYMY
- 27. 11. 2008
od 08.30 a 10.15 hodin
Pestrý adventní program
pro děti MŠ a ZŠ
betlém, koledy
adventní dílny
tradiční vánoční zvyky
výroba vánočních ozdob
ukázka folkloru Hané a Valašska
Vstupné: 30,- Kč/dítě
Informace v kanceláři TYMY
na tel. čísle: 573 396 928
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Blíží se termín vašeho vánočně laděného
koncertu v Holešově. Na co se tedy mohou
těšit vaši příznivci?
Vánoční koncert v kině budeme hrát letos
poprvé. Přebíráme vlastně štafetu po KM Big
Bandu Otty Šalera. Hrajeme trochu míň populární
repertoár než tento výborný orchestr, ale i přesto
doufám, že novými skladbami, které kapela se
zpěváky nastudovala, vytvoříme dobrou náladu.
Také připravujeme směs vánočních melodií, aby
ta atmosféra Vánoc byla dokonalá.
Kdo na koncertě zazpívá? Bude i nějaký
hvězdný host? Co tvá spolužačka z konzervatoře, známá zpěvačka Helena Blehárová?
Ta náhodou nepřijede?
Zpívat budou Petra Kuciánová a Josef Vaverka. Staří známí, ale mají v repertoáru i nové
skladby, takže doufám, že posluchače nezklamou. Helenu Blehárovou, která už léta zpívá jazzovou a swingovou muziku, jsem oslovil - a slíbila, že si ráda s námi zazpívá. Měla však nějaké
zdravotní problémy a konec roku neviděla reálně.
Domluvili jsme se na jaro příštího roku.
Ke konci roku budete hrát jen v Holešově, nebo i někde jinde?
Hráli jsme 14. listopadu Benefiční koncert
ve spolupráci s Domovem pro osoby se zdravot-

ním postižením Javorník ve Chvalčově. Koncert
byl slušně navštíven a kapela měla úspěch.
Poslední skladbou jsme vyprovokovali několik
párů k tanci před jevištěm. A kromě holešovského
koncertu již letos nic neplánujeme.
Jaké máš plány s Big Bandem příští rok?
Příští rok nám začíná 21. únorem, kdy máme
hrát na plese Castella v nově otevřeném holešovském zámku. Pak bychom chtěli právě se vzpomínanou Helenkou Blehárovou udělat koncert v Holešově, a pokud bude zájem, tak v Kroměříži a v Bystřici
pod Hostýnem tak, jak jsme to dělávali s Peterem
Lipou anebo s Evou Emingerovou. Také doufáme,
že konečně prolomíme ledy a zahrajeme si na promenádních koncertech v Kroměříži a v Luhačovicích. Ale to už jsme moc daleko...! Zatím je před námi
poslední letošní koncert v Holešově, a proto tedy
soustředíme všechny síly na to, abychom nezklamali
naše skalní i příležitostné příznivce.
Robert Rohál

Big Band Holešov už pilně zkouší
na Vánoční koncert...
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Píšu své knihy pro radost a pro lidi, říká spisovatelka Marta Zapletalová
Martu Zapletalovou znám roky jako
manželku úspěšného spisovatele Zdeňka
Zapletala. Je to sotva pár dní, co se na
domácím knižním trhu objevila Martina
v pořadí již třetí knížka. To byl také důvod
k našemu následujícímu povídání.

nabízím něco za peníze. V případě vlastní knihy
je to o to těžší, že jde člověk na trh se svou kůží,
jak se kdysi říkalo.
Když napíšeš novou knížku, dáváš ji
číst nějaké blízké osobě?
Když napíšu novou knížku, přečtu z ní
ukázky ještě předtím, než ji nabídnu nakladateli,
skupině asi čtyřiceti lidí různého stáří a různého
zaměření, abych zjistila, jak na ten text reagují.
Potřebuji vědět, jestli pasáže, které rozesmějí
mne, rozesmějí i ostatní a jestli nad tím, co
dojímá mne, uroní slzu i někdo jiný. Kdyby to
nefungovalo, nemělo by to celé smysl. Naštěstí
mi první posluchači Kláry a Jákoba, stejně
jako první posluchači předchozí knihy Editin
deník, dodali sebevědomí, sílu a odhodlání
pokračovat dál.

V minulých dnech se na pultech knihkupectví objevila tvoje nová kniha. Jmenuje
se Klára a Jákob. Můžeš o ní něco říct?
Kniha Klára a Jákob je o lásce. O mladých
lidech, kteří lásku hledají, ale ne vždy najdou.
Řekneš o nich něco víc?
Hlavní postava se jmenuje Klára. Stojí
na prahu dospělosti. Je atraktivní, inteligentní
a na pohled sebejistá. Uvnitř je ale plná zmatku
a nejistoty. Přestože se setkává s hochy a mladými muži, kteří by se s ní rádi sblížili, zůstává
vedle nich sama s touhou po opravdové velké
lásce.

ROZHOVOR
Potká Klára toho pravého?
Ve druhé části knihy se objevuje Jákob.
Přestože se spolu pohádají hned při prvním
setkání, schází se znovu, hádají se znovu a Jákob se stává tím, bez kterého je svět prázdný
a Klára má pocit, že není celá.
Pro jakou věkovou skupinu je tato
kniha určena?
Ta otázka je pro mě těžká. V předchozí
knížce „Editin deník“ měla hlavní postava devět
let. Přesto mi i dospělí lidé říkali, že je přenesla
do jiného světa, ze kterého se jim nechtělo vracet. To je velká pochvala. Klára v mé nové knize
je starší. Není dítě, ale dospělá asi taky ještě
není. Nikdo se nikdy nezavděčí všem. Já taky
ne. Myslím, že ve všech věkových skupinách
jsou lidé, které může tato kniha potěšit, stejně
jako jsou ve všech věkových kategoriích lidé,
které nepotěší žádná kniha.
Co si od ní slibuješ?
Vezmu to trochu zeširoka. Žádnou knihu
jsem neplánovala. Stalo se, že se ve mně
ten text nějak urodil, takže jsem začala psát
a vznikla z toho další knížka. Vrátila jsem se na
nějaký čas do doby, kdy jsem byla hodně mladá,
a psala jsem z pozice mladé a zamilované ženy
- dívky. To bylo pro mne dobré. Žila jsem životy
svých postav, smála jsem se, radovala i brečela

Ing. Marta Zapletalová (1952)
Absolventka VUT v Brně, od roku
1990 zaměstnaná jako lektorka jógy
a harmonizačního cvičení, o čemž vydala úspěšnou knihu Jak si udělat pořádek v těle, v hlavě a v srdci. V pražském
nakladatelství Daranus se představila
knihou Editin deník, určenou malým,
větším i úplně největším čtenářům.
Její třetí knihou u Daranusu je titul
s názvem Klára a Jákob.
spolu s nimi a měla jsem radost z každé další
věty. Potom jsem byla ráda, že mi nakladatelství
knihu vyrobilo. To další už tak moc zábavné
není. Knihy jsou zboží a zboží se prodává podle
toho, jakou má reklamu. Nepatřím k těm, kteří
si mohou dovolit mediální kampaň. Představa,
že zůstanu jediným člověkem, který se nad
tou knihou zasměje a dojme, je dost morbidní.
Psala jsem ji pro lidi. Takže si od ní slibuji, že to
nějak dokáže i bez pomoci televize a bulvárních
časopisů a dostane se i tato kniha k lidem, které
přenese do světa, ze kterého se jim nebude
chtít vracet. Dobrá zpráva je, že k některým
takovým už dorazila.
Prodávala se tvoje předchozí knížka
Editin deník dobře?
Ti, kteří vědí něco o prodávání beletrie
v současné době, mi říkali, že ano. Mně to tak
nepřipadalo. Většina nákladu, který nebyl velký,
se nakonec prodala. Jediný, kdo pro tu knížku
něco dělal, jsem byla já. Nabízela jsem ji kdekomu, pořádala jsem autorská čtení a besedy.
Cítila jsem za ni zodpovědnost a chtěla jsem se
o ni postarat. Bylo to únavné. Nerada někomu

Komu a čemu se budeš věnovat teď
a vůbec v nejbližším období?
Nevím. Asi to budu brát po řadě, tak jak to
ke mně přijde, a budu se snažit dělat všechno,
jak nejlíp umím a tak, abych si u toho zachovala
důstojnost a sebeúctu.
Už před časem jsi vyměnila Holešov
za bydlení na venkově. Jak se žije paní
spisovatelce v Tučapích?
Už jako malá jsem snila o tom, že budu
mít jednou dům na venkově, zahradu, kytky
a zvířata. Když jsem vyrostla, obohatila jsem tu
představu o vysoký hustý živý plot, za který se
schovám před světem, když to budu potřebovat,
a o bránu, kterou vyjedu ven, když mi okolní svět
bude chybět. To všechno teď mám a jsem moc
ráda. Mám zázemí, kam se ráda vracím z bitev
na vnějších frontách.
Těšíš se na Vánoce? Jaké budou ty
letošní?
Vánoce jsou těžké. Všichni víme, že máme
být hodní a šťastní a přitom jsou kratičké dny,
málo slunka, zmatek a shon a Štědrý den nutí
člověka myslet na všechny, kteří u stolu nebudou. Moje radost a štěstí se odvíjí velkou měrou
od toho, jak spokojení, zdraví a šťastní jsou mí
blízcí. Takže věřím, že ti, které mám ráda, budou
v pořádku a tím pádem budou i tyto Vánoce
hezké. Už se na ně začínám těšit.
Ptal se Robert Rohál
Knihy Marty Zapletalové Editin deník
a Klára a Jákob najdete v Měchurově knihkupectví na nám. Dr. Edvarda Beneše.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
O vodníkovi
z Jemelíkova mlýna
(Dokončení kapitoly o holešovských vodnících)
Uprostřed rohu hlavního holešovského
náměstí Dr. E. Beneše, mezi ulicemi Malou
a náměstím Svobody, stojí původně klasicistní
Jemelíkův dům a za ním velké budovy, přestavěné v šedesátých letech na bytovky. Ještě těsně po válce byl v těchto budovách mlýn, tehdy
už strojní, původně ale vodní. Majitelé mlýna
byli vždy významnými holešovskými měšťany
a mleli obilí pro ostatní měšťany - vždyť hlavním
zaměstnáním obyvatel Holešova bylo ještě před
sto padesáti lety zemědělství.
Zámecký náhon, který poháněl Jemelíkův
mlýn, vedl přes dvory ostatních měšťanských
domů, které do něj vypouštěly různé splašky.
Na dvoře Kneislova domu, tam kde je dnes
Městská knihovna a Městské informační středisko, byla dokonce koželužna - a kůže se
zpracovávaly pomocí moče, která se skladovala ve velkých kádích a po použití vylévala do
náhonu. Takže voda v náhonu, když přitekla
ke mlýnu, byla špinavá, smradlavá, náhon se
podobal spíš stoce.
Přesto ve vodním díle, které pohánělo kolo
Jemelíkova mlýna, žil stařičký vodník. Snad se
tam přistěhoval, ještě když byla voda v náhonu
čistá a pak se mu už nechtělo na stará kolena
odejít. Protože ve vodě náhonu nešlo moc žít,
měl ve sklepě mlýna malou světničku, kam
mu mlynář vždycky nechal odnést pár věder
čisté vody od pumpy nebo z městské kašny,
takže suchem netrpěl. Jinak měl zvyky spíš
lidské než vodnické. Starý fráček byl tak sešlý
a špinavý, že ani nebyla vidět jeho zelená
barva. Když nebylo zrovna horko, posedával
na dvoře mlýna, bafal z faječky a povídal si se
starými čeledíny a děvečkami, občas pohlídal
mlynářské děti. Večer, když zapadlo sluníčko,
které ho vysušovalo, se zvedl a odšoural do
hospody - nejraději chodil kolem Přerovské
brány do krčmy v nynější Brančíkově pekárně.
Občas, když ho zrovna nebolely klouby, zašel
na Holajku - do hospody U Dvanácti trámů
(dnes u Cabiša), kde si poseděl a poklábosil
s kolegou vodníkem z Rusavy. Dostal od něj nějakou tu rybu, takže hladem taky netrpěl, mouky
na pečení nazelenalých housek „Kaiserek“ měl
od mlynáře taky dost.
Žil tak klidně několik set let, s nikým se
nehádal, s nikým ani zvlášť nepřátelil, byl tak
nenápadný, že většina místních ani pořádně
nevěděla, že to není člověk, ale hastrman.
Snad už zapomněl i hastrmanské kejkle, nikdy
ho nikdo neviděl proměnit se v rybu ani v žábu,
o koni nemluvě.
Za éry posledních mlynářů - Jemelíků, kteří
přeměnili vodní mlýn na mlýn „parní“ a posléze
„strojní“, tedy elektrický, byla soustava vodních
propustí a propadel ve mlýně zcela zrušena,
náhon částečně vyschl a vodníkovi nechali do
jeho komůrky zapojit veřejný vodovod, aby si
mohl natočit vodu dle libosti a nebyl závislý na
mládkovi, jestli mu donese putýnku vody nebo
ne. Hastrman se ještě víc polidštil a už vůbec
nebylo poznat, že to není seschlý, sehnutý staříček. V Brančíkově pekárně zrušili hospodu a tak
chodil ke kostelu k Neumannům nebo ke Dvanácti trámům - sedával tam ale buď sám, nebo
s dalšími bezzubými dědky, rusavský hastrman
se po regulaci koryta říčky někam ztratil. Díky této
přizpůsobivosti se z jemelíkovského hastrmana
stal poslední hastrman působící v Holešově.
A jednoho krásného letního dne, když
pomalu popíjel to své přerovské pivo, přišli
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do hostince sportovní rybáři, kteří se vraceli
z nedalekých nově zřízených rybníčků - Riegrovky. Obsadili několik stolů, halasně se bavili
o svých úlovcích. „Pánové, já vám říkám, že
v dějinách Riegrovky byl největší žijící rybou
kapr, který vážil čtyři a půl kila, ale v Rusavě
není a nikdy nebyla větší ryba než nějaký ten
třicetidekový pstroužek,“ poučoval ostatní hosty
jeden z rybářů. „No to bych chtěl takového kapra vidět, na rybníčkách nikdy nebyla ryba přes
tři kila,“ oponoval druhý, „tady se rybě nedaří,
v takových Záhlinicích nebo v Chropyni, to je
něco jiného. Než chodit lovit sem, radši si sednu
na vlak a zalovím si pořádně v dobrém revíru.“
I ostatní rybáři se přidávali a jeden jako druhý
nadávali na holešovské vody, že v nich nejde
ulovit skoro žádnou rybu.

SERIÁL
Staříček vodník se ošíval, kroutil, rty se mu
chvěly, párkrát se pokusil něco říct, ale rybáři
si ho ani nevšimli. Nakonec, když dopil svůj
půllitr, zvedl ho a třískl s ním do stolu, až i na
ostatních stolech sklenice poskočily. Hosté se
překvapeně na staříka otočili. „Podivte,“ začal
vodník slabým, ale pevným hlasem, „já to už
nemožu čuť, ty vaše hlúposti. V Holešově sú
ryby věčí než v Chropyni, ale to nemožete sedět
s vašima prutama, to sa mosíte s rybama kamarádiť!“ Rybáři se během jeho řeči uchichtávali,
poklepávali si na čelo. „Staříčku, vy tomu tak
rozumíte, viděl jste někdy vůbec velkou rybu?“
odbyli ho a bavili se zase spolu a pořád na
stejné téma. Starý vodník chtěl rybářům něco
odpovědět, ale když viděl, že si ho přestali
všímat, se skloněnou hlavou odešel z hospody.
Nešel ale domů na náměstí, zabočil ke střelnici
a zmizel někde v houští kolem Rusavy.
Rybáři v hospodě si dávali teprve druhé
pivo, když se otevřely dveře a v předpokoji,
u nálevního pultu, nastalo ticho jako v hrobě.
I hosté v hlavní místnosti postupně zmlkli - bylo
to divné - ale tu dovnitř vešel ten poblázněný staříček, otevřel náruč a z ní se vysypala hromada
takových ryb, jaké rybáři ještě neviděli. Velké,
metrové štiky, obrovský sumec, kapři přes šest
kilo, okouni jako sele, líni, perlíni, pstruzi jako
noha a dokonce i jeden velikánský losos! Všechny ryby byly živé, čerstvé, mrskaly sebou. Rybáři
ztuhli s otevřenými pusami. „Tož že tu v Holešově
nejsů ryby, co to plancete?“ potutelně se usmíval
staříček. „Podívajte sa na ně, ale enem chvilku,
já je mosím vrátiť, sú to moji kamarádi, aby jim
nebylo moc sucho.“ Rybáři nevěřícně obcházeli
hromadu ryb, občas zkusmo některou přeměřili.
„Člověče, kde jste k tomu přišel? Máte vůbec rybářský lístek? Máte povolenku?“ obořil se na dědouška předseda spolku. Stařík jen znechuceně
mávl rukou, sbalil ryby (byla jich hromada skoro
větší než on sán) a vytratil se z hospody tak, že
si ohromení hosté ani nevšimli, že je pryč.
Od té doby se vodník musel vyhýbat nejen
hospodě U Dvanácti trámů, ale i celé Holajce - všichni holešovští rybáři na něho číhali,
pořádali přímo štvanice, aby z něj dostali kde
a jak ulovil takové obrovské, nádherné ryby.
Stařík se začal stranit lidí, čím dál tím častěji
místo aby šel do města, seděl ve stínu na
mlýnském dvoře, pan Jemelík mu posílal pro
pivo - staříkovi ale už moc nechutnalo a jakoby se ztrácel před očima. Občas ho ještě lidé
zahlédli před padesáti lety, po válce. Ale když
se Jemelíkův mlýn zrušil a do jeho budov se
začaly vestavovat bytovky, staříček se ztratil
úplně a nikdo ho už nikdy neviděl.

O statečném Tomaštíkovi
Na náměstí v Holešově stojí vedle Komerční banky nenápadný patrový dům, rohem
vysunutý do prostoru náměstí, nyní je v něm
drogerie. Ten vysunutý roh značí, že v něm
začínalo podloubí, které se táhlo až ke kostelu
a končilo v domě, ve kterém je dnes prodejna
hraček. Jeho nenápadnost je ale dílem posledních padesáti let. Předtím byl tento dům, zvaný
Tomaštíkovský, jedním z nejvýznamnějších
a nejhonosnějších na náměstí. Přes dvě stě
let v něm sídlila rodina bohatých holešovských
měšťanů, v době poddanství dokonce svobodných lidí (na rozdíl od většiny ostatních
měšťanů, kteří byli poddanými holešovského
hraběte). Petr Tomaštík, zakladatel rodu, přišel
do Holešova z Vídně, ale původem byl z Chorvatska. Tomaštíkové byli provazníci, mydláři,
vyráběli svíčky, obchodovali.
Syn zakladatele rodu holešovských Tomaštíků Jan byl nejvýznamnějším holešovským
měšťanem. Byl městským radním, jeho slovo
platilo i u pana hraběte, bohatl ze své živnosti
i z obchodu tak, že si k rodovému domu zakoupil i druhý dům na náměstí, ve kterém je
nyní Městská knihovna a Městské informační
centrum.
I když měl dostatek služebnictva, hlavní
obchody si vyřizoval sám - sám kočíroval krytý
dřevěný vůz, tažený dvěma koňmi, ve kterém
vozil své zboží až do Polska, Rakouska a do
Uher. Jeho obchodní cesty trvaly týdny, někdy
i měsíce, vždy se ale vrátil a v plátěném sáčku,
pověšeném na krku, měl pěknou hromádku
zlatých a stříbrných mincí, které utržil a které
rozmnožily jeho bohatství. O ně se ale dělil,
nebyl lakomý, rád a hodně přispíval na chudé, podporoval sirotky, nadějné studenty, byl
velkorysým donátorem církve. Obchodní cesty
Jana Tomaštíka se staly po celém Holešovsku známými - někdo mu záviděl, někdo ho
obdivoval.
Jednou v létě opět Tomaštík vyjel se svým
zbožím na cestu a tentokrát mířil přes hory do
Horních Uher - dnešního Slovenska. Byl úspěšný a po třech týdnech se pomalu vracel domů.
Jeho cesta vedla přes Valašské Meziříčí do
Bystřice pod Hostýnem. Držel se skoro přesně
trasy silnice do Bystřice, ale tehdy to samozřejmě nebyla silnice v dnešním slova smyslu, jen
jakási polní cesta s kolejemi vyjetými okovanými
koly formanských vozů. Cestovalo se tehdy
velmi pomalu, trasa z Valašského Meziříčí do
Holešova, kterou dnes autem zvládneme ani ne
za hodinu, trvala i déle než celý den. Protože
předtím pršelo, byly cesty blátivé, měkké, vůz
se vlekl pomaleji než obvykle a Tomaštík přijel
do Hlinska pod Hostýnem už za tmy.
Zastavil se na chvíli v zájezdním hostinci
na Žebračce, který stojí a provozuje svoji
záslužnou činnost dodnes. Tam ho už všichni
znali, byl skoro doma, ale hostinský ho vážně
varoval, ať už nejezdí dál, že v lese u Jankovic se v poslední době zdržují nějací podivní
lidé, snad jsou to loupežníci či lapkové, že
už snad přepadli nějaké pocestné a obrali je
o všechno, tak ať jen přespí v hostinci, že je
tam dost místa, a ráno s ním pošle nějaké své
čeledíny přes ten les, dnes už je stejně tma
a nemá cenu zbytečně riskovat. Tomaštík se
chvilku rozmýšlel, ale nakonec naléhání hostinského odolal. Druhý den byl svátek svaté
Anny, Tomaštíkova mladá manželka byla Anna
a chtěl jí udělat co nejdřív radost dárky, které
měl pro ni ve voze.
(Pokračování na str. 19)
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova
(Dokončení ze str. 18)
V té době se svátky - jmeniny - slavily
víc než narozeniny a Tomaštík nechtěl svou
ženu, která ho jistě čekala, zklamat. Blížila
se půlnoc, ale noc byla vlahá, světlá, a tak se
Tomaštík posilnil, zkontroloval, zda bylo dobře
postaráno o koně, poděkoval hostinskému,
sedl na vůz, stiskl pevněji těžký bič a rozjel
se směrem k Holešovu. Cesta mezi Hlinskem
a Jankovicemi tehdy vedla zhruba o kilometr
jižněji než dnes, z pohledu cestovatele z Hlinska víc nalevo. Zatímco dnešní silnice vede po
úbočí svahu, tehdy se proplétala lesíky na dně
plochého údolí. Těžký formanský Tomaštíkův
vůz se pomalu kodrcal po blátivé cestě, jeho
pravidelný pohyb by v tuto dobu vozku uspal,
ale Tomaštík byl ve střehu. Minula půlnoc, vůz
se blížil k vesnici Jankovice, projížděl posledním lesíkem, který se jmenoval a dodnes jmenuje Hrabina, když uslyšel podivné zapraskání.
Předklonil se, aby švihl koně bičem, a vtom
vyšla střelná rána z pistole a kulka proděravěla plachtu vozu přesně v tom místě, kde před
okamžikem seděl.
Z lesa se vyrojilo několik zarostlých chlapů
s pistolemi a šavlemi v rukou. První z nich se
začal sápat na kozlík vozu. Tomaštík ale neztratil rozvahu, praštil chlapa těžkou násadou biče
do hlavy tak prudce, až ten se pustil a spadl
z vozu naznak na zem. Tomaštík rychle obrátil
bič v ruce, švihl koně, pustil uzdu a „hyjé, hyjé
jeďte koníčci!!!“. Cesta byla v tomto místě naštěstí kamenitá, a tudíž trochu pevnější, takže
vůz se rozjel rychleji. Dva loupežníci sice zůstali u druha, kterého Tomaštík shodil z vozu,
další dva se ale chytli postranic, běželi s vozem
a snažili se šavlemi bodnout Tomaštíka. Ten
uhýbal ranám, švihal koně ke stále rychlejšímu
běhu a současně se bičem bránil šavlím. Při tom
se zoufale modlil ke svaté Anně, na jejíž dnešní

svátek si v tom zoufalství vzpomněl, aby ho
zachránila před jistou smrtí. Lupiči zjevně chtěli
Tomaštíka zabít a zmocnit se jeho peněz, museli
vědět o jeho zvycích a šli najisto.
Jeden z lupičů se po chvíli pustil vozu a odpadl a jen nazdařbůh střelil po voze z pistole.
Druhý pustil šavli na zem a vysápal se nakonec
do korby. Střelil po Tomaštíkovi a byl by ho najisto
zabil, kdyby sebou v tom okamžiku vůz prudce
nehodil, takže kule Tomaštíka pouze škrábla na
rameni. Loupežník vytáhl z kapsy nůž a vrhl se
na Tomaštíka, ten byl ale stále statný a silný,
pustil se s ním do křížku a brzo ho shodil z vozu.
Pak jen pobízel ze všech sil koně - to se ale už
objevily první domky Jankovic a Tomaštík vjel
plnou rychlostí do vsi. Věděl, kde ve vsi bydlí
rychtář, a tak zastavil před jeho domem a začal
ze všech sil bušit do dveří. Rozespalý rychtář
se vylekal, když uviděl váženého holešovského
měšťana potrhaného, zkrvaveného, a jen co mu
Tomaštík pověděl, co se stalo, začal budit sousedy a nejsilnější z nich s ním poslal jako doprovod
do Holešova. Ráno prohledali jankovičtí sousedé
i holešovští pacholci celý les, nenašli ale nikoho
z lupičů - ti zmizeli a už se v kraji neukázali.
Tomaštík si od té doby začal dávat větší pozor
a bral s sebou na cesty alespoň dva silné čeledíny, vyzbrojené pistolemi. A jako výraz vděku
za své částečně zázračné zachránění - vždyť co
jiného bylo to náhodné nadskočení vozu, když
na něj lotr střílel - které připisoval přímluvě svaté
Anny, nechal v místě, kde k přepadení došlo,
postavit nádherné barokní sousoší, představující
svatou Annu s Pannou Marií, chovající Ježíška,
s Janem Sarkandrem a s andílky - a to tam stojí
dodnes, v překrásné podhorské krajině s výhledem na Lysinu a Křídlo.
O tomto přepadení Jana Tomaštíka, ke
kterému skutečně došlo (jak dosvědčuje to
krásné sousoší svaté Anny), se vypráví ještě

druhá verze, zaznamenaná Jindřichem Spáčilem - prý už tehdy jezdil Tomaštík s doprovodem
pacholků a pandurů a když je v lese Hrabině
přepadli lupiči, dali se s nimi Tomaštík a jeho
lidé do boje a nakonec zvítězili. Velitel loupežníků, který byl těžce v boji raněn, předtím než
vydechl naposledy, prozradil Tomaštíkovi, že
jej najala a poslala Tomaštíkova druhá mladá
manželka, které se už nelíbil život s podstatně
starším manželem, který byl občas mrzutý a nestačil jejím představám. Tomaštík po návratu do
Holešova manželku vyhnal do čeledníku a už
s ní nikdy nepromluvil. Jinak ji ale nenechal
potrestat.
Tato verze pověsti ale nemůže být pravdivá - když o několik let později vtrhla do Holešova pruská vojska a odvlekla starého Jana
Tomaštíka jako rukojmího na zaplacení vysokého výkupného, Tomaštíkova manželka ze
všech sil bojovala o jeho vysvobození, sháněla
peníze na jeho vykoupení a organizovala záchranné akce.
Podobná pověst o Tomaštíkově přepadení
lupiči se váže také ke kříži - božím mukám - na
cestě do Tučap - pod Želkovem, jen s tím rozdílem, že se měl Tomaštík vracet z obchodní cesty
do Olomouce nebo Dřevohostic (zde kříž s Tomaštíkovou donací skutečně existuje, ale bez určení, proč je vystavěn), něco podobného se prý
vyprávělo i o cestě ze Zahnašovic do Holešova,
kde měl být Tomaštík přepaden při cestě ze
Žeranovic, ale kříž zde už nestojí. Jindřich Spáčil
kombinuje, že to byly první útoky na Tomaštíka,
organizované jeho nehodnou manželkou, které
vyvrcholily právě v Hrabyni u Jankovic. Ale jsou
to zřejmě jen různé varianty jednoho stejného
příběhu, založeného na skutečné, tehdy jistě
velmi zjitřeně vnímané, události.
(Příště o Janu Sarkandrovi)

Pomozte odhalit tajemství božích muk
V Holešově a jeho okolí je velká spousta kapliček, soch či křížků
rozmístěných ať již přímo v zástavbě
či v polích a po krajích cest. Některé
jsou známé, některých si všimnete,
až když je vědomě hledáte a jiné
jsou již zaniklé, na svém místě nestojí, byly odvezeny a jejich osud
byl zpečetěn. Nicméně se mohly
dochovat fotografie nebo alespoň
popis těchto objektů. Vybral jsem tři
zajímavé případy, které jsem nemohl
při své práci na evidenci božích muk
nikam zařadit. Jde o kapličku, kříž
a sochu Panny Marie.

Výřez z mapy s vyznačenou
polohou kapličky.

Začněme tedy kapličkou. Ta
měla stávat na bývalé cestě mezi
Holešovem a Zahnašovicemi. Dokazují to starší mapy okolí Holešova,
kde je kaple vyznačena asi v půli
cesty. Dnes je na jejím místě plocha
letiště a podle všeho by ona kaplička
mohla být odstraněna někdy v 50.
či 60. letech. V městském muzeu
můžete najít obrázek od profesora
Fr. Růžičky, znázorňující právě
tuto kapli. Co je ale zajímavé až
tajemné, je to, že si na ni nikdo
nevzpomíná. Ptal jsem se jak Holešovanů, tak jsem poprosil svoji
spolužačku Zuzanu Vaňharovou,
aby se poptala v Zahnašovicích.
Bohužel bez výsledku. Přitom jde
určitě o významný bod v krajině,
protože cesta přes letiště se dříve
hojně využívala. Ví tedy někdo z vás
o osudu této kaple?
Druhou v pořadí je socha Panny Marie, kterou jsem našel na staré
fotografii z roku 1952 a nemohu ji
identifikovat. Byla hned vedle snímků křížů z Martinic. Podle fotky byla
socha obehnána kovovým zábradlím a stála mezi dvěma stromy
někde v poli. Otázkou je, zda byla
opravdu někde v Martinicích (na
starých mapách není nikde vyzna-

čena) nebo jde o sochu z pole u jiné
vesnice.
A konečně posledním objektem
je kříž na nepřehledném snímku
taktéž z 50. let. Je zde vidět nějaké zábradlí a kříž je vyzdoben
růžencem květin. Kříže mají svoje
specifické znaky jako tvary a velikosti podstavců či samotného kříže
a další výzdoby. Tento neodpovídá žádnému, který jsem zatím zde
v okolí viděl.
Proto touto cestou prosím vás
všechny, kdo můžete pomoci s určením, a objasnit tak osudy těchto
tří objektů, ale i dalších, které zde
stávaly (namátkou kříž, který by měl
stát u hlavní cesty na Martinice,
u odbočky ke sběru jahod nebo kříž,
stávající za obcí Třebětice a odstraněný z důvodu rozšiřování silnice
na Hulín). Pokud máte informace
a třeba i staré fotografie, obraťte
se na redakci Holešovska či přímo
na telefon 724 575 874. Pomůžete tak zlepšit přehled božích muk
na Holešovsku. Závěrem bych rád
poděkoval Zuzce za vynaloženou
námahu při pátrání v Zahnašovicích
a Vratislavu Brázdilovi za zprostředkování starých fotografií.
Patrik Trnčák

Kříž s květinovou výzdobou.

Socha Panny Marie.
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SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov

Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz
ZVEME VÁS
28. 11. Rozsvícení
vánočního stromu - od 16.30 rozsvícení stromu
na zahradě TYMY, pestrý kulturní program v tělocvičně - vystoupení dětských folklorních souborů
z Hané a Valašska
29. 11. Florbalový turnaj - od 14.00, přihlášky
týmů v kanceláři TYMY
29. 11. Taneční prodloužená - od 20.00 ukončení taneční polepšovny
Plyšák pro radost - charitativní sbírka, do konce
listopadu sbíráme plyšové hračky - čisté a neponičené, děkujeme
1. 12., 2. 12., 8. 12., 9. 12. Ježíškovy dílničky
- vždy od 15.00 do 17.00, vyrábět se budou
vánoční ozdoby, dárečky, cena: 20,- (v ceně
veškerý materiál)
4. 12. Mikulášský volejbalový turnaj SŠ
5. 12. Mikulášská nadílka - od 16.00 mikulášská
nadílka pro členy našich kroužků
6. 12. Mikulášský zápas fotbalových benjamínků - od 10.00 v tělocvičně TYMY
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.)
20. 12. Vánoční Vídeň - zájezd do předvánoční
Vídně, odjezd v 10.00 z AN Holešov, cena 490,(přihlášky do 28. 11.)
21. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00
na nám. Dr. E. Beneše, zpívání koled s dětským
folklorním souborem Klásek za zvuku zvonečků,
přijďte se vánočně naladit a s sebou si přineste
zvonečky či rolničky.
PŘIPRAVUJEME
17. 1. Sousedská veselice aneb ples Všetuláků - od 19.30
24. 1. Dětský karneval
„Z pohádky do pohádky“
21. 2. Countrybál - k tanci a poslechu hraje
skupina TEXAS
NOVÉ KROUŽKY OD LEDNA 2009
MULTI SPORT - pro děti od 10 do 14 let, které rády
sportují a hrají basketbal, házenou, fotbal a florbal,
přijďte si zahrát každý pátek od 15.00 do 16.00
JUDO - pro chlapce od 14 let každý čtvrtek
od 15.00 do 16.00
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI - pro ženy a dívky,
které chtějí zdravě, zábavně a bezpečně cvičit
na gymnastickém míči.

Cvičení pro rodiče s dětmi od dvou měsíců
- 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.
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 výcviku s instruktorem, cena: 2.290,-/dítě, 2.690,-/
dospělý (v ceně ubytování, doprava, plná penze,
program, pedagogický a zdravotnický dozor,
materiál, odměny). Přihlášky do 12. 12.
POZVÁNKA DO DIVADLA
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 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.

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.
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.
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Nedělního oběda v rodině pana Dulbavara
se zúčastnila i paní Eva Miláčková.

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
Všetulský festival pódiových skladeb
Na půdě SVČ Všetuly - TYMY se v neděli
23. 11. sešly neprofesionální týmy, které se utkaly
v soutěžním klání pódiových skladeb. Taneční
skupiny se sjely z širokého okolí a představily
hip-hop, aerobik i free styl. Své umění předvedli
holky a kluci navštěvující kroužky a taneční skupiny pracující v DDM Astra Zlín, SVČ Šikula Uherské
Hradiště, SVČ Šipka Kroměříž, ZŠ Rymice, SVČ
Všetuly, SVČ Holešov. Jejich natrénované skladby
hodnotila porota, v níž zasedli odborníci na slovo
vzatí - Alena Starečková, Ivana Benešová, Eva
Miláčková, MUDr. Ludmila Joklová, Jakub Tichý
a Bruno Diaz. Svůj nelehký úkol zvládli na výbornou a v krátkém vstupu i jejich zástupci, Jakub
a Bruno, předvedli, že tanec a pohyb jim kolují
v těle. Se skladbou „Free šou Frontiňak“ sklidili
u skvělého fandícího publika obrovský potlesk.
Závěr festivalu patřil oceňování a odměňování, ve čtyřech kategoriích byla udělena první
místa tanečním skupinám - Moment, SVČ Šipka,
Babydance a DDM Astra, které si odvezly pohár
a věcné ceny se sladkostmi. Ani ostatní soutěžní
družstva neodjela s prázdnou a za svůj výborný
výkon a odvahu obdržely balíčky plné sladkého
překvapení a pamětní list. Porota také udělila titul
„zvláštní cena poroty“, a to skupině H-Step crew
a nejmenším tanečníkům z kroužků Sedmikrásky
a Broučci. Všem soutěžícím a organizátorům děkujeme. Poděkování patří především Zlínskému kraji
za poskytnutí finanční podpory. V tanečním duchu
se neslo ukončení festivalu a jak jinak než společným tanečním vystoupením. Na dalším ročníku všetulského festivalu se již nyní těšíme na viděnou.
Hanka S.
Rodina od vedle
23. listopadu se uskutečnil již pátý ročník celostátní akce „Rodina od vedle“ aneb „Tak trochu
jiný nedělní oběd“. Již po druhé jsme se do této
akce zapojili i my - SVČ Všetuly. Jedná se vždy
o setkání českých rodin s rodinami cizinců žijících
v ČR. V letošním roce jsme oslovili mongolskou
rodinu pana Altanatsetsega Dulbavara (Ďula).
Jeho rodina žije v České republice již řadu let.
Pan Ďula pracoval již dříve jako řezník a nyní
pracuje ve firmě Mitas. Má holčičku Mensinsor,
která se narodila ve čtvrtek 20.11.
Při obědě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života Mongolů, poznali jsme jejich tradice,
zvyky. Velmi nás zaujala informace o tom, že pravý
Mongol se při narození pozná podle toho, že má
na zádech tmavě modrou skvrnu, která zmizí až
kolem roku a půl. Pan Ďula je pyšný otec, protože
i jeho malá Mensinsor tuto skvrnu má. Nedělní
oběd se stal zároveň malou oslavou narození jeho
malé dcerky, na kterou je právem hrdý. Také my
jí přejeme v životě hodně zdraví, lásky a štěstí.
Přesto, že má pan Ďula v těchto dnech trochu jiné
starosti, připravil pro nás výborný oběd se spoustou mongolských specialit. Nejdříve to byly různé
zeleninové saláty ze zelí a mrkve, pak vydatná
hovězí polévka a jako hlavní jídlo búzy (taštičky
plněné mletým masem vařené nad párou). Součástí jídelníčku byl také černý čaj, víno a sladkosti.
Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Vyzkoušeli jsme si také jejich tradiční oděv. Povídali
jsme si o Mongolsku a také o vánočních zvycích.
Těšíme se na další společné setkání.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ Všetuly
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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
PŘIPRAVUJEME
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.
HDS v Količíně 1. 12. 2008 od 17.00 hod.
Zpívání při rozsvícení vánočního stromku
na náměstí v Količíně.
Vánoční dílny 2. 12. 2008 v Duze
Přijďte si vyrobit pěkný vánoční dárek pro své
blízké. Vyrábět budeme z hlíny, korálků, barevných papírů a přírodních materiálů.
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, vzdělávací 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.
Pletení košíků z pedigu
8. 12. 2008
Pletení z pedigu je snadné
a rychlé. Každou ženu jistě
potěší ošatka, košík či pěkná
barevná miska z pedigu. Kurz
trvá přibližně 2,5 - 3 hodiny.
Cena 250,- Kč.
Vánoční besídka
9. 12. 2008
Tradiční předvánoční besídka
z dílen duhových dětí. Ve SVČ
Holešov od 18.00 hodin.

Koncert v kině Svět 11. 12. 2008
od 15.00 hod.
Společný koncert Holešovského dětského
sboru, Plamínku a Dětského sboru Uničov
v holešovském kině.
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.

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-1450 pozemek v Rychlově
603 m2 - 390.000,- Kč

Moravské děti čeká v nejbližší době náročné období
plné koncertování.

• 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-1494 bývalá hospoda v Žeranovicích - 700.000,- Kč
• A-1534 luxusní RD v Trávníku
4+1/3+1 - 6.000.000,- 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
• A-1654 RD 2+1 v Jankovicích 300.000,- Kč
• A-1694 pozemek v Přílepích
771 m2 - 1.000,- Kč
Registrujte se a svou budoucí
nemovitost si vydražte v aukci
na www.aukcerealit.eu

Vánoční Vídeň
13. 12. 2008 odjezd
z AN v 7.30 hod.
Ve Vídni je v této
době cítit vánoční
atmosféru doslova
na každém kroku.
Vídeň zdobí více než
čtyřicet tisíc světel
a na mnoha místech
probíhají tradiční vánoční trhy. Návštěvu Vídně zahájíme
prohlídkou centra
rakouské metropole
- Hofburg, Michalské
náměstí, Uhelný trh,
Příkopy, kostel sv.
Petra, tradiční výstava betlémů, dóm sv.
Štěpána, Korutantská
třída, Státní opera,
parlament, radnice
a další. Samozřejmostí jsou také trhy
na náměstí Freyung
a vánoční vesnička
Marie Terezie. S sebou platný cestovní
doklad. Pojištění
a vstup do objektů si
hradí každý sám.
CENA 470,- 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 čeká Moravské děti 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).
MALÝ VELKÝ MODELÁŘ:
Pro chlapce i děvčata, kteří rádi kutí, staví stavebnice, lepí modely. Kroužek bude probíhat
každé sudé pondělí ve SVČ Holešov od 15.30
- 17.30 hodin. Cena 200,- Kč. Začátek kroužku
24. 11. 2008.
ZA KULTUROU
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Neděle 28. prosince 2008 - Adéla ještě
nevečeřela
Jedno z největších a nejúspěšnějších muzikálových představení 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. Představení je již obsazené, přijímáme
pouze náhradníky.
Cena 340,- Kč
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Koncert barokní hudby byl pohlazením na duši
V rámci oslav 300. výročí postavení holešovského kostela se uskutečnil projekt „Koncert barokní hudby“ v podání souboru Musica
organum ve složení: Kateřina Hájková - soprán,
Petr Jurášek - trubka a Jiří Šon - varhany.
Sáhnout do klenotnice barokních skvostů bylo
skvělým tahem.
Během 17. a počátkem 18. století byl vytvořen barokní hudební sloh, který se postupně rozšířil po celé tehdejší Evropě. Vyvrcholil v dílech A.
Corelliho, A. Scarlattiho, A. Vivaldiho, H. Persella,
J. P. Rameaua a především dílem Händellovým
a Bachovým. Vedle nesmírného rozmachu vlastní
tvůrčí schopnosti nastal pokrok i v hudební teorii
a výkonném umění. Hudební život byl nejvíce
koncentrován ve velkých chrámech, světská
hudba se pěstovala na zámcích.
Skladatelé opouští středověkou solmizaci, církevní tóniny jsou nahrazeny moderními
tóninami dur - moll. Bylo přijato stejnosměrné
temperování (J. S. Bach - Dobře temperovaný
klavír), vyvíjí se moderní notace. Teoreticky byla
zpracována harmonie i kontrapunkt. Začíná se
hovořit o nauce o skladbě, hudební akustice,
estetice. Od 2. poloviny 17. století se začaly
objevovat hudební zprávy v německých, anglic-

kých a francouzských časopisech.
Prvním ryze hudebním časopisem
je Mathesonova: Critica Musica.
Hudební život v baroku byl
velmi intenzivní. Ve městech
existovaly městské sbory pištců
a pozounérů, hudba se pěstovala
v každé lepší domácnosti (hudební
salony). V Itálii se tyto salony nazývaly Accademie, v Anglii Consort,
v Německu Collegium musicum.
Veřejné koncerty byly nejprve uskutečněny v Londýně a v Paříži.
Velké pozornosti se těšila
operní produkce zvláště v Itálii,
odkud se rozšířila po celé Evropě.
Opera tehdy nebyla uměleckým
ústavem, ale zábavním podnikem.
Protagonisté koncertu Petr Jurášek,
S operou bylo těsně spjato pěvecKateřina Hájková a Jiří Šon.
ké umění, které v baroku dosáhlo
svého vrcholu. V Itálii byla ceněna především Spojení varhany (cembalo), trubka a soprán je
lahoda tónu, tzv. bel canto. Skladatelé psali proto pro interpretaci této hudby ideální. Výběr
náročné technické party, na jejichž zvládnutí autorů Händell, Stanley, Bach, Vaňhal, Scarlatti,
bylo vyžadováno ovládání hlasu přímo s in- Brixi a Zach - šťastné. Vkusně prostřídané party
strumentální virtuozitou. Postavení sólistů bylo pěvecké, sóla pro trubku s doprovodem varhan
vynikající. Společensky a hospodářsky patřili či varhanní preludia a fugy ukázaly jak kvalitu
ke špičce společnosti. Vyvíjí se hudební školství, těchto skladeb, tak pěveckou a hráčskou virtuonapř. barokní Neapol měla kolem roku 1650 zitu souboru. Kateřina volila repertoár skutečně
čtyři konzervatoře, Benátky rovněž. Rozvíjí se dobře - zvláště známá árie G. F. Händella: Lastéž hudební nástroje, vymizely zobcové flétny, cia ch´io pianga v jejím podání byla pohlazením
gamby a byly nahrazeny moderními nástroji. a skutečným uměleckým zážitkem.
Hoboje, fagoty, lesní rohy, vysoká clarina jsou
Plně obsazený kostel svědčí o zájmu
nahrazeny moderní klapkovou trubkou. Klasický veřejnosti o tento typ koncertu a souhlasné
orchestr jako pevné spojení nástrojů smyčco- pokyvování hlavy pana děkana Cincialy mne
vých, dechových, žesťových a bicích ještě ne- přesvědčilo, že i jemu se koncert nadmíru líbil.
znali - ten je plodem až klasicismu. Baroko ještě Nezbývá než si přát, aby podobných vystoupení
hráče obsazovalo sborovým způsobem, běžně zažil Holešov co nejvíce.
se dirigovalo od cembala nebo prvních houslí.
Sylvia Šimečková, foto Nelly Billová

Anglické představení v Brně se nám líbilo

Hledám sparingpartnera ve věku
15 - 17 let anebo dospělého, který
hraje tenis. Hala zaplacena. Podmínka
- dobrý hráč. Kontakt 776 618 441

DÍLNY PRO MAMINKY
V MC SRDÍČKO
Vánoční tvořivé dílny pro maminky nabízí
techniku decoupage, malování na sklo, malování na hedvábí, pečení a zdobení perníčků,
gelové svíčky, adventní věnce a svícny atd.
Program: středa 3. prosince - DECOUPAGE
- rámečky na fotografie, MALOVÁNÍ NA SKLO
- vitráže, a středa 10. prosince - GELOVÉ
SVÍČKY - ručně malovaný svícen ze skla.
Všechny potřebné pomůcky zajistíme. Cena
dle spotřebovaného materiálu.

22

Krásného podzimního dne jsme my, studenti SOŠ Holešov na Pivovarské ulici, jeli na anglické představení, které se konalo v Brně. Všichni
jsme se velmi těšili a byli plni očekávání. Cesta
do Brna probíhala klidně až na hlasité rozhovory
některých studentů. Skoro tři čtvrtě cesty jsme
jeli hustou mlhou, pořádně jsme ani neviděli, kam
vlastně jedeme, což bylo i trochu napínavé. Potom
ale mlha začala řídnout a my se kochali krásou
přírody a můžeme říct, že už i samotná jízda byla
zajímavá. Konečně jsme byli před Brnem, kde
nás čekalo nemilé překvapení. Přímo před námi
byla dlouhá kolona aut. Už i tak jsme měli málo
času a teď ještě tohle!! Díky koloně a červené
barvě na semaforu bylo naše zdržení ještě větší.
Nakonec jsme na představení dorazili. Tiše se
usadili na svá místa a s údivem na tvářích pozorovali představení s názvem Christmas Carol.
Celý příběh pojednával o bohatém chamtivém
muži, který nesnášel Vánoce. Den před Vánocemi se mu zdál sen, ve kterém se mu zjevil duch,
který muži ukázal jeho budoucnost i minulost.
Muž se své budoucnosti velice polekal, protože
viděl, jak by se svou chamtivostí skončil. Ráno
na Štědrý den se celý vylekaný probudil ze snu a začal být na lidi milý, dokonce i peníze dal svým
blízkým, a od té doby měl rád vánoční svátky.

Provedu drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

Díky tomuto představení jsme obohatili naši
anglickou slovní zásobu o spoustu nových zajímavých slovíček. Určitě bychom toto představení doporučili všem, komu by se tato jedinečná
možnost naskytla.
Karolína DOLEŽALOVÁ a Gabriela JEŽÍKOVÁ,
studentky 3. B SOŠ Holešov,
Pivovarská ulice 1417
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VÝROČÍ - PROSINEC 2008
1. 12. 1958 Zemřel DUŠA, Ferdiš, grafik,
ilustrátor, keramik, malíř, navazuje na tradici
lidového výtvarného projevu, inspirace životem na Ostravsku, Valašsku a slovenském
venkově, ztvárnil biblické motivy na způsob
lidových maleb na skle (* 13. 1. 1888) - 50.
výr. úmrtí
2. 12. 1928 Narozen KRATINA, Radoslav,
malíř, sochař, textilní návrhář (+ 10. 9. 1999)
- 80. výr. narození
3. 12. 1908 Zemřel MATOUŠ, Václavek,
národopisec, svým dílem přispěl k poznání
způsobu života a kultury moravských Valachů,
sbíral pohádky a pověsti z Valašska, publikoval
ve Světozoru, Komenském, Koledě, Vesně
a řadě dalších časopisů, přispěl několika tisíci
hesly do Ottova Slovníku naučného, člen několika vědeckých společností (* 29. 9. 1842)
-100. výr. úmrtí
4. 12. 1928 Narozen ŠKAMRADA, Antonín,
architekt, památkář, urbanista, autor řady
článků v odborných časopisech a denním tisku
na témata z oboru regenerace památkových
objektů - 80. výr. narození
5. 12. 1968 Zemřel BOUDNÍK, Vladimír,
grafik, malíř, vůdčí osobnost českého informelu 60. let, razil grafice nové cesty technické
i obsahové, působil ve Zlíně (* 17. 3. 1924)
- 40. výr. úmrtí
6. 12. 1973 Zemřel HÚSEK, Jan, etnograf,
zabýval se dialektologií a národopisem Ostrožské Nové Vsi (* 1884) - 35. výr. úmrtí
7. 12. 1833 Narozen BAKEŠ, František
Xaver, sběratel starých lidových pověstí
a zvyků, upravoval lidové tance pro klavír
(+ 6. 11. 1917) -175. výr. narození
8. 12. 1613 Zemřel ZALUŽANSKÝ ze ZALUŽAN, český botanik a lékař (* kolem 1555)
- 395. výr. úmrtí
9. 12. 1938 Narozen URBAN, Otto, autor
literatury faktu, historik, zabýval se politickými, hospodářskými a kulturními dějinami
19. a začátku 20. stol., spolupráce s tiskem,
rozhlasem a televizí (+ 7. 5. 1996) -70.
výr. narození
10. 12. 1938 Narozen KALOČ, Zdeněk, autor divadelních adaptací, dramatik, televizní scenárista a režisér,
činoherní režisér -70. výr. nar.
11. 12. 1528 Zemřel LUKÁŠ PRAŽSKÝ, český teolog a biskup Jednoty bratrské, napsal přes sto spisů,
v nichž vytvářel soustavu bratrského
bohoslovectví (* kolem 1460) - 480.
výr. úmrtí
13. 12. 1973 Zemřel KNAP, Josef, český
prozaik, divadelní a literární kritik, básník
(* 28. 7. 1900) - 35. výr. úmrtí
14. 12. 1888 Narozen GREGOR,
Alois, editor, folklorista, historik české
a slovenské literatury, kulturní publicista (+ 8. 9. 1971) -120. výr. narození
15. 12. 1993 Zemřel KUBEŠA, Arnošt, folklorista, muzejní pracovník,
sběratel lidových písní a lidových tanců, organizoval národopisné kroužky,
osobnost Valašska (* 26. 1. 1905) - 15.
výr. úmrtí
16. 12. 1928 Narozen PETRŮ, Eduard, bibliograf, literární vědec, mediavelista, podílel se na akademických
Dějinách české literatury, zabýval se
historií českého středověkého a humanistického písemnictví, spoluzakladatel
filmového festivalu Academia film Olo-

mouc (+ 3. 3. 2006) - 80. výr. narození
17. 12. 1898 Narozen FIALA, Josef, malíř, věnoval se krajinomalbě (+ 28. 4. 1980)
- 110. výr. narození
18. 12. 1848 Zemřel BOLZANO, Bernard,
Praha, český filosof, matematik a teolog italského původu (* 5. 10. 1781) -160. výr. úmrtí
20. 12. 1968 Zemřel BROD, Max, pražský
německý spisovatel, překladatel, esejista, literát, filosof, hudební kritik, skladatel a hudebník
(* 27. 5. 1884) - 40. výr. úmrtí
21. 12. 1853 Narozen NOVÁK, Jan Václav,
filolog, komeniolog, literární historik, překladatel, redaktor (+ 30. 4. 1920) -155. výr. nar.
22. 12. 1938 Narozen v Bystřici pod Hostýnem HORÁK, Zdeněk, řezbář, kreslíř, vydal
tři soubory kreseb Zmizelý Prostějov - 70.
výr. narození
23. 12. 1923 Narozen MILOTA, Vlastimil,
básník, knihovník, prozaik, působil v Kroměříži
(+ 25. 11. 1993) - 85. výr. narození
24. 12. 1988 Zemřel NEČAS, Jaroslav,
bibliograf, básník, kulturní publicista, literární
historik, nakladatelský redaktor, překladatel,
zabýval se literární biografií a místopisem,
regionální literaturou a literaturou české a slovenské menšiny v Jugoslávii, spolupráce
s rozhlasem na literárně osvětových pořadech
(* 22. 5. 1913) - 20. výr. úmrtí
25. 12. 1908 Narozen OBŠIL, Jan, autor
mozaik, sgrafit, scénograf, malíř, grafik, spolupracoval s řadou divadel, maloval zátiší,
portréty, akty, věnoval se sakrálnímu umění
(+ 13. 4. 1983) -100. výročí narození
26. 12. 1853 Narozena BAKEŠOVÁ, Lucie,
folkloristka, národopisná pracovnice, sběratelka lidových písní a tanců, pořádala národopisné výstavy a slavnosti, členka charitativních
organizací, založila spolek pro ochranu zvířat
(+ 2. 4. 1935) -155. výr. narození
27. 12. 2003 Zemřel STOJAN, Zdeněk,
středoškolský profesor, historik, vlastivědný
pracovník, jeden ze zakladatelů Vlastivěd-

ného kroužku v Holešově (* 15. 8. 1923)
- 5. výr. úmrtí
28. 12. 2003 Zemřel KOVAL, Libor, básník,
filolog (* 2. 4. 1930) - 5. vyr. úmrtí
29. 12. 1968 Zemřel RYPKA, Jan, český orientalista, patřil k zakládajícím členům
Orientálního ústavu, znalec perské a turecké literatury, autor studií o perské a turecké klasické poezii, překladatelská činnost
(* 20. 5. 1886) - 40. výr. úmrtí
30. 12. 1993 Zemřela DOLEŽALOVÁ, Bohumila, grafička, malířka (* 12. 11. 1922)
- 15. výr. úmrtí
31. 12. 1983 Zemřel MÁCHA, Jan, malíř,
grafik (* 5. 1. 1906) - 25. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 12. 1923 Narozena CALLASOVÁ, Maria, italská operní pěvkyně řeckého původu
(+ 16. 9. 1977) - 85. výr. narození
4. 12. 1993 Zemřel ZAPPA, Frank, americký rockový skladatel, zpěvák a kytarista
(* 21. 12. 1940) - 15. výr. úmrtí
7. 12. 1978 Zemřel VESELÝ, Jan, český
hudební skladatel a sbormistr (* 20. 2. 1894)
- 30. výr. úmrtí
8. 12. 1878 Narozen LINDA, Václav, organizátor hudebního života, violista, v Kroměříži
založil žákovský orchestr (+ 8. 7. 1945) - 130.
výr. narození
10. 12. 1908 Narozen MESSIAEN, Olivier,
francouzský hudební skladatel, varhaník, hudební teoretik a pedagog -100. výr. narození
11. 12. 1803 Narozen BERLIOZ, Hector,
francouzský hudební skladatel a dirigent
(+ 8. 3. 1869) - 205. výr. narození
13. 12. 1978 Zemřel TILSCHER, Jaroslav,
klarinetista, sběratel lidových písní, sbíral valašské lidové písně a pořídil pro své soubory
přes 100 jejich úprav, spolupráce s ostravským
rozhlasem (* 28. 1. 1922) - 30. výr. úmrtí
14. 12. 1738 Narozen KOŽELUH, Jan
Antonín, český hudební skladatel, kapelník a ředitel kůru u sv. Víta v Praze
(+ 3. 2. 1814) - 270. výr. narození
19. 12. 1938 Narozen SVOBODA,
Karel, český hudební skladatel filmové,
televizní, populární a muzikálové hudby
(+ 28. 1. 2007) - 70. výr. narození
22. 12. 1858 Narozen PUCCINI, Giacomo, italský hudební skladatel, autor
mnoha hudebních děl, převážně oper
(+ 29. 11. 1924) -150. výr. narození
25. 12. 1883 Narozen LHOTKA, Fran,
chorvatský hudební skladatel, dirigent
a hudební pedagog (+ 26. 1. 1962)
- 125. výr. narození
28. 12. 1963 Zemřel HINDEMITH,
Paul, německý hudební skladatel, violista, dirigent a pedagog (* 16. 11. 1895)
- 45. výr. úmrtí
30. 12. 1958 Zemřel BÍM, Hynek,
sbormistr, sběratel lidových písní, spolupráce s L. Janáčkem a F. Bartošem,
upravoval lidové písně, sbírky písní,
popularizační zpěvníky (* 5. 3. 1874)
- 50. výr. úmrtí
31. 12. 1903 Narozen MIKULÁŠTÍK,
Karel, dirigent, helikonista, kontrabasista, hudební skladatel, působil u mnoha vojenských hudeb, dirigent Ústřední
hudby československé armády a Hudby
hradní stráže, spolupracoval s rozhlasem
(+ 16. 1. 1970) - 105. výr. narození
H.K.
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Střední odborná škola v Holešově se zapojila
do „Celosvětového projektu“
Jsme studenti druhého ročníku Střední
odborné školy v Holešově. V rámci výuky odborného předmětu Propagace jsme se zapojili
do projektu Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské
komise s tématem „Právo dětí na ochranu“ za
účelem poukázat na problémy spojené s dnešní
mládeží. Projektu se zúčastnily všechny členské země Evropské unie. V každé zemi se
řeší určité problémy spojené s ochranou dětí
a zajisté nabývají globálního charakteru. Mezi
nejzávažnější patří požívání drog a alkoholu,
sexuální zneužívání nezletilých, diskriminace,
šikana a mnohé další...
Téma projektu nás velmi zaujalo svojí otevřeností k řešení problémů ochrany dětí - tedy
každého z nás. Cílem projektu bylo znázornění
problémů na plakát a vyjádření myšlenky k tématu. Po dvoutýdenní práci se náš čtyřčlenný

tým pod vedením paní učitelky Ing. Studené
shodl na poukázání nepříjemností páchaných
na dětech v určitých státech Evropské unie
a „postrčil“ tak širokou veřejnost k tomu se nad
těmito problémy alespoň trochu zamyslet.
Osobně si myslím, že každý z nás se
střetl ve svém dětství s pácháním násilí na
sobě samém nebo ostatních dětech. Je mnoho
případů, kdy se na týraných dětech psychicky
projevily následky zneužívání „až po mnoha
letech“ v dospělosti a znemožnily jejich normální život ve společnosti. Z velké části se tyto
problémy dějí přímo v rodinách, ovšem nikdo
s tím nic nedělá, případy, které byly odhaleny,
jsou jen špičkou velkého ledovce. Zapojením
do uvedeného projektu doufáme, že dojde
k větší medializaci a poukázání ve společnosti
na skutečnost, že „každé dítě“ má právo na
ochranu a svobodu.

Do vyhlášeného projektu nás přihlásila
naše vyučující učitelka Ing. Nataša Studená
a s velkým úsilím a zájmem se do něj zapojili
studenti Ondřej Bílý, Hana Harvánková, Jakub
Vlach a Martina Ševčíková.
„Každou dobrou myšlenku je potřeba posílit.“
Ondřej Bílý, student 2. A

UŽ ZNÁME NEJHEZČÍHO DRAKA
ZLATÉHO JABLKA
Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko
ve Zlíně pořádalo tzv. „Japkobraní“. Písmeno ,,P“
je uvedeno zcela záměrně. „Zlaté japko“ byl podle
legendy prapůvodní název Zlína a znamenal, že
tu bylo „dobrého fšeckého moc“.
„Japkobraní“ byl zářijový víkend plný jablek
všech podob a tvarů, který byl spojen s tradičním
symbolem podzimu - papírovým drakem. Šlo
o výstavu a s ní spojenou soutěž „O nejhezčího

papírového draka“. V kategorii škol zvítězila
1. třída naší ZŠ Martinice. Získali jsme 161 SMS
zpráv, za které všem příznivcům děkujeme.
Odměnou zúčastněným žákům bylo mnoho
krásných a hodnotných cen: aktovky, míče, hra
Ubongo a Petangue. Celá škola se za odměnu
vypraví na pohádku do multikina ve Zlatém jablku
a na zmrzlinu.
Lucie Málková, ZŠ Martinice

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA BEZ ČERTA
v herně MC SRDÍČKO
Všetuly

Pátek 5. prosince 2008
od 14 do 18 hod.
Nadílku můžete do MC Srdíčko nosit od
pondělí 1. 12. Mikuláš s dítětem promluví,
můžete se s ním nechat i vyfotit, v herně
bude zpívat a hrát na kytaru Majka.
Prvňáčci z martinické školy vyhráli na celé čáře.

Těšíme se na Vaši účast.

Podzimní drakiáda se skřítkem
Podzim si každý spojuje již s koncem léta
a nevlídným počasím. Podzim je ale i krásně
vybarvená příroda, které využíváme i k podzimním hrám a radovánkám. Jednou z nich je také
drakiáda, kterou každoročně pořádáme a děti
se na ni vždy těší. Letos jsme chtěli tuto akci
obohatit něčím novým, překvapujícím. K tomu
jsme využili náš třídní vzdělávací program pod
názvem „Putování se skřítkem Tuláčkem“. Hlavní
motivací celé drakiády byl skřítek, který nás
požádal o pomoc prostřednictvím zaslaného
dopisu. Ztratil totiž svou kouzelnou čepičku, bez
které by se nám nemohl ukázat. Moc si přál,
abychom mu ji pomohli najít. A protože draci
z výšky všude dohlédnou, doufali jsme, že nám
i oni pomůžou.
V naplánovaný den si děti přinesly do MŠ
své dráčky, a tak jsme se za slibně foukajícího větru vydali na pole za vesnicí. Cestou nás
čekaly tři úkoly, které jsme museli splnit (podzimní básničky, navlékání náhrdelníku z listí pro
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skřítka a skládání draka z geometrických tvarů).
Vše jsme úspěšně zvládli, a tak drakiáda mohla
začít. Jelikož pouštění draků není jednoduchá
záležitost, přišli i rodiče, aby nám pomohli dostat
draky do výšky. Vítr nám přál a všichni se snažili
úspěšně i méně úspěšně udržet svého
draka ve vzduchu co nejdéle. Někdy to
vyžadovalo opravdu spoustu běhání.
Skřítkovu čepičku se nám podařilo najít, takže už jen zbývalo vyslovit kouzelné zaklínadlo, kterým jsme
skřítka přivolali. Pro děti to bylo velké
překvapení vidět skutečného skřítka
na vlastní oči. Ten si s nimi popovídal,
rozdal všem malý dáreček a čepičky
z perníku. Slíbil, že za námi opět přijde.
Ale kdy? No přece až nám dá zase
nějaké znamení! Rozloučil se a jak
se z nenadání objevil, tak i zmizel.
Tak jsme všichni nedočkaví, čím nás
skřítek příště překvapí.

Všichni spokojeni, s pěknými zážitky a dobrým pocitem z příjemně stráveného dopoledne
jsme se vraceli do naší mateřské školy.
Mateřská škola Sluníčko - odloučené
pracoviště Tučapy
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Ocenění práce br. Jana Přibyla
pro Sokol Holešov
V polovině října slavila Župa hanácká
Kroměříž 110. výročí svého založení. Jednou
z pěti zakládajících jednot byl i Sokol Holešov. Slavnost se uskutečnila v Kulturním domě
v Kroměříži a v programu vystoupili sokolští
sportovci z jednot celé Župy hanácké i hosté
ze Sokola Zlín a Valašské Klobouky. Na pódiu se vystřídaly skladby z posledního sletu,
pódiová vystoupení, ukázka mexického tance
a vystoupení sportovních gymnastek na kladině
i s akrobacií. Závěr slavnostní akademie provedl
Pěvecký sbor Moravan pod taktovkou sbormistra A. Hudečka. Akademie se zúčastnil rovněž
místostarosta Holešova Rudolf Seifert.
Než zazněly skladby pěveckého sboru,
byla udělena zástupci ČOS Praha dlouholetým sokolským činovníkům čestná uznání za

práci pro sokolské hnutí. Dostalo se uznání
i br. Janu Přibylovi ze Sokola Holešov, který
byl v čele holešovského Sokola od r. 1994 až
do března 2007. Tedy v době, kdy se znovu
rozbíhala nejen činnost organizace, ale kdy
probíhala mnohdy složitá jednání o navrácení
sokolského majetku. Br. Přibyl převzal štafetu
od dnes již zemřelého prvního polistopadového
starosty Sokola br. Jaroslava Dočkala a po celou dobu obětavě napomáhal zachovat tradici
sokolského hnutí v našem městě i pro dobro
příštích generací.
TJ Sokol Holešov
Bývalý starosta holešovského Sokola >
br. Jan Přibyl (uprostřed) krátce
po převzetí čestného uznání.

Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje bilancovala
Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 se v Holešově konalo pravidelné zasedání Krajské rady
Asociace školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje. Za účasti předsedů okresních rad
Vsetína, Uherského Hradiště, Zlína a Kroměříže

Na fotografii jsou členové KR AŠSK ČR
ve Zlínském kraji.

bylo provedeno hodnocení školních sportovních
akcí v roce 2008, jež toto občanské sdružení
pořádá. V roce 2008 to bylo přes 200 soutěží,
kterých se účastnili žáci základních a středních
škol z celého Zlínského kraje v počtu více než
5000 dětí. Všechny okresní rady v každém
roce uspořádají řadu akcí a mnohé z nich mají
vynikající úroveň - v okrese Kroměříž jsou to
např. soutěže v přespolním běhu, dívčí kopané
či atletice; CORNY pohár v atletice a florbal
mají zase vynikající úroveň v okrese Uherské
Hradiště; v házené a sportovní gymnastice se
stále soutěží ve Vsetíně a okres Zlín tradičně
pořádá soutěže v plavání.
Ve Zlínském kraji se konají rovněž republikové soutěže - v roce 2008 zde proběhly
kvalifikace do republikových finále ve florbalu (Uherský Brod) a v basketbalu (Kroměříž)
základních škol; v Holešově proběhlo v dubnu 2008 republikové finále v silovém čtyřboji
a v Uherském Brodě stejná soutěž ve florbalu

ANGLICKÝ SECOND HAND
• Dámské a částečně pánské oděvy
• Kvalitní, převážně značkové oděvy za rozumnou cenu
• Společenské šaty, sukně, halenky
• Trika, svetry, mikiny, kalhoty

OUTLET
• úplně nové nenošené oděvy, většinou s originální visačkou
- vhodné i jako dárek

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Nám. Dr. E. Beneše č. 25, Holešov
(vedle Komerční banky)

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.

ZŠ. Že má Zlínský kraj vynikající organizátory
sportovních soutěží, dokazuje skutečnost, že
i v letošním školním roce zde proběhne několik
vrcholných soutěží: v Holešově se nejdříve
uskuteční krajská finále v silovém čtyřboji, kopané dívek a florbalu, v lednu 2009 se zde
bude konat kvalifikace na republikové finále ve
florbalu středních škol a v březnu se uskuteční
v našem městě Mistrovství ČR středních škol
ve šplhu. Baštou sportovních soutěží v Holešově je momentálně Vyšší policejní škola a Střední
policejní škola MV v Holešově.
Jménem KR AŠSK ČR ZLK děkuji všem
učitelům-tělocvikářům, kteří se jakkoliv podílejí
na sportování dětí v našem městě, a dále děkuji vedení města Holešova za podporu, kterou
poskytuje školám při sportovních aktivitách; děkuji sponzorům a všem rodičům, kteří umožňují
a podporují pohybovou činnost svých dětí.
Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně KR AŠSK ČR ZLK

Chcete hrát šachy?
Šachový oddíl - Sokol Holešov hledá nové zájemce o tuto královskou hru. Případní začátečníci se mohou přihlásit přímo v holešovské
sokolovně. Trénink mládeže je každý pátek od 15 do 17 hod. Veškeré
informace podají pan Ludvík Botek a Radek Holman. Tréninky dospělých
jsou ve středu od 17 do 21 hod. a v pátek od 17 do 21 hodin.
Šachu zdar.
Ludvík Botek, předseda oddílu

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

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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V posledním zápase děvčata drtivě zvítězila
FK Holešovské holky - Dobratice 10:0 (4:0)
K poslednímu utkání podzimní části nastoupila holešovská
děvčata za chladného odpoledne
doma proti posledním Dobraticím
s jasným cílem zvítězit.
Tomuto cíli vyšla již v úvodu naproti, když v prvních deseti
minutách zkušeně zakončila dva
samostatné úniky Šilhárová. Další
branky pak přidaly Kovaříková,
která pohotově z hranice vápna prostřelila hostující brankářku, a mladičká Mrázková, která
z rohu šestnáctky krásně lobovala. Během první půle měla děvčata jasnou převahu a s výjimkou
poněkud mrtvých deseti minut se
neustále tlačila do šancí. Hostujícímu týmu nepomohl ani četný
fanklub čítající takřka dvacet lidí
a jeden buben.
Do druhé půle nastoupila
děvčata stejně kvalitně jako do
první, a tak se již v 48. minutě
přepisovalo skóre, kdy po krásné útočné akci zakončovala po
přistavení Baďurové Šilhárová,
která tak uzavřela hattrick. V druhé půli poněkud přibylo hluchých
míst, ta se však střídala s pěknými
kombinačními akcemi a gólovými příležitostmi. Do koncovky se
dostávala především evidentně
motivovaná Šilhárová a nesmírně
agilní Darebníková, která předvedla, že umí zahrát i uprostřed zálo-

hy. Šilhárová nakonec po svých
střelách a únicích dovršila i druhý
hattrick, Darebníková vydřela ze
svých šancí branky dvě. Tou poslední v 90. minutě uzavřela skóre
utkání na 10:0.
Do utkání, které prokázalo, že děvčata umí předvádět
výborný fotbal, a to dokonce
nejen v jednom poločase, nastoupil náš tým v této sestavě:
Pavlikovská - Voždová, Holcová,
Dvorníková, Petříková - Mrázková, Darebníková, Kovaříková,
Sehnalová - Šilhárová, Šerbanová. Střídaly Baďurová Holcovou
a Javoříková Šerbanovou.
Pavlikovská v brance neměla jediný důvod zasahovat, hosté
příliš nezaměstnali ani obranu, kde

již tradičně s přehledem vládla výborná Dvorníková, menší problémy
měla Petříková, Voždová přesvědčila o svých kvalitách i v druhé půli
na postu stoperky, kde nahradila
zraněnou, do té doby bezchybně
a s přehledem hrající Holcovou.
Mrázková na pravé straně zálohy
potvrdila svůj fotbalový růst, stále
však lze pracovat na klidu při zpracování a také síle, která chyběla
hlavně při koncovce, přesto však
předvedla dobrý výkon korunovaný navíc krásnou brankou. Střed
zálohy zahrál velmi dobře, s chutí
hrající dirigentce holešovské hry
Kovaříkové chybělo jen více štěstí
v proměňování střeleckých příležitostí, totéž platilo i o Darebníkové,
která spálila mnoho brankových

příležitostí, přesto však předvedla
vynikající výkon a byla motorem
naší hry, Sehnalová nalevo potvrdila své výborné kvality jak v záloze,
tak na beku. Na hrotu dominovala
kanonýrka Šilhárová, která hrála
s velkou chutí a soupeři nasázela
nevídaných šest branek, přičemž
se podílela i na trefách spoluhráček, mile překvapila i mladičká Erbanová, která byla zejména v první
půli velmi aktivní a předvedla několik pěkných kliček a úniků. Aby
dosáhla kvalit Šilhárové, potřebuje
však ještě trénink a herní praxi.
Střídající Baďurová podala sympatický ofenzivní výkon, na závěr se
ukázala na hřišti po dlouhé pauze
i Javoříková.
(sb)

Házenkáři venku uspěli
TJ SOKOL Trnávka - TJ Holešov 27:31 (17:16)
Předposlední mistrovské utkání podzimní sezóny 2008-2009 sehrála TJ Holešov v sobotu 15. 11. 2008 v netradičním čase 18.30 hodin
na hřišti TJ Sokol Trnávka a po výborném výkonu dovezla body, když
zvítězila 31:27 po prohraném poločase 16:17. V utkání se dařilo oběma
brankářům - jak Rypkovi, tak i Luňákovi - a v tomto utkání byli oba oporou.
V poli pak po dlouhé době nastoupily tři spojky Zetík, Murín a poprvé
také Tiller (hostování z Bystřice p.H.) a na výsledku se to projevilo, když
nastříleli celkem 19 branek. Průběh 1. poločasu byl „vylej-nalej“, domácí
vedli 5:2, pak 8:5, pokračovalo se nerozhodně 10:10, Holešov vedl 13:10,
domácí obrátili na 15:13 a poločas skončil 17:16 pro domácí.
Druhý poločas zahájil lépe Holešov a vedl 19:17, ve 40. minutě bylo
srovnáno na 21:21 a od tohoto stavu se ujal Holešov vedení o 1 až 2
branky a tento rozdíl udržel až do 57. minuty a pak 3 brankami Capila,
Tillera a Kasaje rozhodl o vítězství 31:27. Vítězství je dílem celého družstva od brankářů až po křídla. V obraně opět zahrál dobře Procházka
a v útoku pak byl nejlepší střelec Tiller s 8 brankami.
Sestava a branky: v brance Rypka a Luňák, v poli pak Růžička 2,
Gahura, Koplík, Kasaj 1, Procházka 2, Bábek 3, Capil 4, Murín 5, Zetík
6 a Tiller 8 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!

Pozvánka na dívčí fotbalový turnaj
Dívčí fotbalový klub Holešov vás zve na 1. ročník mezinárodního
halového turnaje v kopané žen - Mikulášský turnaj o pohár města Holešova, který se koná 6. prosince 2008 ve sportovní hale 1. ZŠ od 9 hodin.
Turnaj se koná pod záštitou starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka
Janalíka a Zdeňka Grygery, reprezentanta ČR v kopané.
DFK Holešov
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Velká cena Holešova ve vzpírání s mezinárodní účastí
První sobotu v listopadu uspořádal SKP
Holešov - oddíl vzpírání ve spolupráci s TJ
Holešov již 14. ročník mezinárodní Velké ceny
Holešova v nadhozu. Za podpory Zlínského
kraje proběhla tato soutěž v příjemném prostředí kulturního domu v Kurovicích za účasti 33
závodníků a závodnic z šesti oddílů Moravy, ale
i ze slovenského Štúrova, Trenčína a maďarské
Budapešti. Zaplněné hlediště obdivovalo výkony nejenom žáků a dorostenců, ale pěkným
zpestřením bylo i vystoupení děvčat z Budapešti a z Nového Hrozenkova a samozřejmě
vyvrcholením byla hlavní soutěž mužů.
Ve společné kategorii žáků a juniorů do
18 let, kde soutěžilo 19 závodníků, předvedl
nejlepší výkony český reprezentant Leon Hrazdil z Boskovic, když při váze 72 kg vzepřel 135
kg. Na druhém místě se umístil domácí Petr

Navrátil v osobním rekordu 102 kg při tělesné
váze 63,5 kg a třetí skončil opět boskovický
závodník Lukáš Liška, který při váze 78 kg
navzpíral 90 kg.
V kategorii žen a juniorek se představily čtyři
závodnice. Vítězkou se stala maďarská reprezentantka Viktória Tukarcs výkonem 90 kg při tělesné
hmotnosti 77 kg, druhé místo obsadila Iva Saranová z Nového Hrozenkova, která výkonem 71 kg
vytvořila český rekord ve váze do 69 kg v kategorii
juniorek do 17 let, a na třetím místě se umístila
Petra Szücs z Budapešti výkonem 70 kg.
V hlavní soutěži mužů bylo hodnoceno
29 závodníků, celkový průběh byl dramatický
a o vítězi rozhodoval až poslední pokus soutěže.
Vítězem a „ročním držitelem“ krásného putovního
poháru se stal český reprezentant Oldřich Tchurz
z Bohumína, který zvedl 152 kg při těl. váze 92 kg,

druhé místo vybojoval vítěz kategorie juniorů
Leon Hrazdil výkonem 135 kg a třetí se umístil
maďarský reprezentant Károly Copek, který
vzepřel 137 kg při těl. váze 77 kg. Nestárnoucí
domácí závodník Daniel Kolář (účastník všech 14
ročníků) skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě, když při těl. hm. 88,5 kg nadhodil 140 kg.
Při slavnostním vyhlašování všichni obdivovali krásné ceny, tradičně si vítěz odváží
zabité sele a i letos tomu nebylo jinak. Dík
patří všem sponzorům za ceny do soutěže a za
pomoc při organizaci. Touto cestou bychom
chtěli také poděkovat Zlínskému kraji, za jehož
podpory se tato soutěž mohla uskutečnit, a obci
Kurovice za vynikající podmínky pro konání
této soutěže. Doufáme, že i příští ročník bude
aspoň tak úspěšný jak ten letošní a všichni se
již těšíme na další vzpěračské soutěže.

Kostarické dobrodružství holešovského bikera
úseky po kolejích, kdy jsou bikeři mnohdy nuceni
drkotat zuby při jízdě po pražcích. „To bylo hodně
na morálku… jen holé pražce a na polorozpadlých mostech třeba 15 metrů díra a slušně
tekoucí řeka. To jsme sice chodili pěšky, ale
stejně nebylo radno se moc dívat dolů, z toho šla
hrůza,“ hlásil Radek. Holešovskému rodákovi se
ale povedl husarský kousek, když na posledním
a nejdelším úseku kolejí se nebál pokoušet o únik
a s Američanem Pricem roztrhal osmičlennou
skupinku. V tu chvíli již byli odjetí tři Kostaričané
a Radek protnul cílovou pásku pět minut po nich
na výborném čtvrtém místě.
Radek Šíbl jezdící za tým Bikezone.cz/MRX
se díky parádní jízdě v poslední etapě posunul
na devátou příčku, čímž nastavil laťku prvního
českého výsledku na tomto závodě vysoko.

Holešovský cyklista Radek Šíbl dál šíří slávu svou i svého města po světě. Po náročných
etapových bikemaratonech v různých částech
světa, z nichž nejexotičtější asi doposud byl
Crocodile Trophy v Austrálii, Radek nastoupil
na start dalšího exotického závodu, tentokrát
v daleké Kostarice.

Vzhůru do džungle
Džungle, Andy, 400 bikerů včetně několika
hvězd a mezi nimi i čtyři Češi v čele s Radkem Šíblem. Tak lze shrnout středoamerické
dobrodružství, které odstartovalo ve středu 12.
listopadu z městečka Jacó na břehu Tichého
oceánu. Češi zde startovali vůbec poprvé, ale
premiéra to byla nadmíru vydařená - Radek Šíbl
v silné konkurenci jihoamerických i evropských
profesionálů dojel v součtu etap devátý celkově
a v poslední etapě si připsal cenný skalp vítěze
Světového poháru Dietsche a trojnásobného
vítěze španělské Vuelty Herase.
První etapa La Ruta de los Conquistadores
ukázala, o čem „to“ asi v Kostarice bude. Hned
po startu následovalo 18 km do kopce a pak blátivý traverz skrz džungli Národního parku Carara
i s brody přes řeku Turrubares. Právě tam ale
Radoslav Šíbl výrazně získával na své soupeře
a minimálně ztrácel na světové maratónské eso
Thomase Dietsche z Francie.

Na vrchol sopky
A speciality kostarické přírody čekaly závodníky i v dalších etapách. Například obávané
stoupání na třítisícový vrchol vulkánu Irazú, které
prý ale nakonec nebylo až tak náročné, jak se

Na polorozpadlých železničních mostech
muselo občas kolo do ruky.
uvádělo. Horší byl sjezd z něj. Také Radek Šíbl
se zde potýkal s menšími problémy.
„Do tohoto sjezdu jsem najížděl z druhé pozice ve skupině, ale v půlce jsem trochu zaváhal
a předvedl desetimetrovou jízdu po předním kole.
Ustál jsem to, ale druhou půlku jsem se raději
mírnil,“ líčil Radek Šíbl dramatické momenty.

(sov)

Drkotání na pražcích
Poslední etapa dlouhá 125 kilometrů přinesla grandiózní rozlučku s Kostarikou: šotoliny,
kamenité cesty, brody a především proslulé

Poslední zápas skončil porážkou
TJ Holešov - TJ STM Olomouc
21:32 (12:18)
Poslední mistrovské utkání podzimní sezóny 2008-2009 sehrála TJ Holešov v neděli
23. listopadu 2008 na domácím hřišti a hostila
výborný celek Stavomontáže Olomouc, vážného
uchazeče o postup do I. ligy, což se projevilo
i na výsledku utkání, kdy hosté zvítězili 32:21.
Domácí sestava byla až na Zetíka a Koplíka
v plném počtu, a přesto na soupeře nestačila
hlavně v obraně, kde nedůsledností při akcích jeden na jednoho zcela zklamala. V útoku ztrácela

A závěrečné hodnocení? „Viděli a zažili
jsme toho dost. Třeba džungle v první etapě,
tu nikde jinde takhle nezažijete. Bylo to ale fakt
náročné, hlavně kopce nesrovnatelné s těmi, co
máme v Evropě. Bolelo to všechny, ale jsme spokojení,“ vzkázal den po dojezdu poslední etapy
Radek Šíbl. Další informace nejen o závodě
naleznete na www.bikezone.cz.

míče střelbou z nepřipravených pozic - z 58 střel
proměněno pouze 21, což je cca 36% úspěšnost. Hosté rychlými protiútoky lehce skórovali.
Sestava a branky: v brance Rypka a Luňák 1, v poli pak Růžička, Gahura 2, Kasaj 2,
Procházka, Bábek, Capil 5 , Murín 2, Konečný
1, Ponížil, Šneidr 2 a Tiller 6 branek.
Tímto výsledkem se po podzimní části
soutěže TJ Holešov umístila na 8. místě. Jarní
část sezóny bude zahájena domácím utkáním
s TJ Šumperk, a to v neděli 15. února 2009
v 10.30 hodin.

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

3+1, Kroměříž, Páleníčkova
3+1, Holešov, Tyršova
2+1, Holešov, Havlíčkova
2+1, Holešov, Partyzánská
2+1, Holešov, U Letiště
2+1 Holešov, Spáčilova
RD Chrášťany
RD Fryšták
RD Kroměříž

1 450 000 Kč
1 600 000 Kč
1 590 000 Kč
1 360 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
1 800 000 Kč
2 300 000 Kč
3 600 000 Kč

ZAJISTÍME PROFINANCOVÁNÍ
PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

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

Soutěž Holešovska
Nebylo moc luštitelů, kteří reagovali na fotohádanku z čísla 20/2008.
Na fotografii správně poznali věž žeranovického kostela. „Snímek zachycuje
kostel sv. Vavřince, který stojí na místě původní dřevěné kaple. Vysvěcen byl
v roce 1900,“ napsal nám v e-mailu zasvěceně náš věrný a soutěživý čtenář
Ladislav Drábek z Holešova, který se stává výhercem pizzy v Restauraci
Kanada. Druhým výhercem se stává Tomáš Smýkal z Holešova, který si
zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět
Daniele Večeřové z Holešova a Jarmile Urbanové z Holešova.
A tady je dnešní hádanka: poznáte, co je to za dům 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 ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
(red)

POZVÁNKA

ZABIJAČKA
Obecní úřad Rymice
6. prosince v 7.00 hodin
SOUČÁSTÍ 4. ROČNÍKU DOMÁCÍ ZABIJAČKY
JE RYMICKÝ JARMARK
3. ROČNÍK KOŠTU RYMICKÉ SLIVOVICE
PŮLLITROVÉ VZORKY PŘI PŘIHLÁŠENÍ
DO 10. HODINY VEDOUCÍMU SOUTĚŽE.
UMĚLECKÝ KOVÁŘ, MEDOVINA, SVAŘENÉ VÍNO,
SPECIALITY NA ROŠTU.

Dotazník Holešovska
Martin Horňák,
velitel Sboru dobrovolných
hasičů Holešov
Vaše životní krédo?
Čekat a doufat.
Ke které knize se rád vracíte?
Hrabě Monte Christo od Alexandra Dumase.
Váš oblíbený umělec?
Bolek Polívka, Jiří Stránský, Jaromír Nohavica.
Jaký sport vás oslovuje?
Turistika, cyklistika a plavání.
Co máte rád na talíři?
Vepřo-knedlo-zelo.
Kde si rád posedíte?
Na Holajce s kamarády.
S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Pravděpodobně sám.

PO DOBU TRVÁNÍ AKCE BUDE HRÁT KROJOVANÁ
DECHOVÁ KAPELA
VYSTAVOVATELE, STÁNKAŘE, DROBNÉ PRODEJCE, ŘEMESLNÍKY
VŠECH PROFESÍ RÁDI PŘIVÍTÁME.
PŘÍJĎTE SE POCHLUBIT SVÝM DOMÁCÍM CHUTNÝM VÝROBKEM!!!
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Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Pomoc lidem v nouzi.
Z čeho máte největší obavu?
Z lidské hlouposti.
Ve které historické době byste chtěl žít?
Vyhovuje mi tato, ač je to někdy velmi uspěchaná doba.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Vsetínsko a Beskydy.
Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Hasiče z povolání a toho také dělám.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím… Škoda, že se tak zatím neděje.

