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Co vy na to, 
pane starosto?

Slavnostní otevření 
části holešovského zám-
ku se nezadržitelně blíží. 
Bude vše ke konci ledna 
připraveno? Co vy na to, 
pane starosto?

Samozřejmě, ke konci 
ledna bude všechno připra-
veno ke slavnostnímu ote-
vření první fáze první etapy 

rekonstrukce holešovského zámku. V průběhu led-
na budou dokončeny stavební práce a do oprave-
ných prostor se začne navážet nábytek. V sobotu 
31. ledna navečer tak bude všechno připraveno ke 
slavnostnímu koncertu zlínské filharmonie, kterým 
bude oficiálně opravená část zámku otevřena. 
Hned následující den, v neděli 1. února, bude od 
13 hodin na zámku den otevřených dveří. 

Pokračování na str. 2

Zámek se otevírá

STOLETÉ VÝROČÍ. Sté narozeniny oslavila na konci roku 2008 holešovská občanka Růžena 
Krejčí. Podrobnosti z oslavy i jejího života přinášíme na str. 7. 

Holešov - Slavnostní koncert, den otevřených 
dveří a první reprezentační ples města Holešova 
otevřou nově zrekonstruované prostory zámku 
Holešov. Za poslední dva roky investovalo město 
Holešov a stát do oprav zámku přes sto milionů 
korun a díky těmto finančním prostředkům je opra-
vena část prostor této významné budovy. Jedná se 
o společenské místnosti v prvním patře, v přízemí 
a také sala terrenu. Zájem veřejnosti o úvodní 
akce v zámku a o možnost zúčastnit se úvodních 
společenských akcí předčil všechna očekávání. 

Společenská sezona na zámku před zahájením
Kapacita prostor je však omezena pěti sty místy, 
a proto neumožňuje uspokojit všechny. Proto je 
třeba upozornit, že si zájemci o místní kulturní 
programy budou moci prohlédnout zámek a zú-
častnit se společenského života v rekonstruova-
ných prostorách i na dalších akcích. Nabízí se jich 
v únoru a březnu celá řada. Prostory zámku budou 
tedy otevřeny slavnostním koncertem v sobotu 
31. ledna, ale hned na druhý den připravuje město 
pro všechny zájemce den otevřených dveří.

Pokračování na str. 20

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Jako již tradičně začala i letošní Tříkrálová sbírka na Městském úřadě 
v Holešově. V čele trojice mudrců z východu stál děkan holešovské farnosti František Cinciala. 

List vlajky tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý a žlu-
tý, v poměru 1:3:1. V modrém pruhu na třech scho-
dech stojící kvádrová okrouhlá věž se dvěma okny, 
cimbuřím se čtyřmi stínkami a stanovou střechou 
a na ní postavenou osmicípou hvězdou, vše žluté.

Znak ke slavnostním příležitostem je vyobra-
zen na Velké pečeti města Holešova z roku 1686.

Podrobnosti na str. 3

Holešov má novou 
vlajku a znak
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Holešov (frs) - Vedle prioritní investice 
do holešovského zámku jsou letos v měst-
ském rozpočtu připraveny peníze i na další 
akce. Jsou mezi nimi dokončení kanalizace 
Žopy - Dobrotice, příprava kruhové křižovatky 
u gymnázia  tak, aby mohla v příštím roce 
začít samotná realizace této důležité dopravní 
stavby. Dokončena by měla být i příprava re-
alizace výstavby kluziště v Americkém parku, 
a to buď v rámci kompletního projektu tohoto 
území, nebo samostatně.  Letos by mělo také 
dojít k výraznému posunu v řešení problema-
tiky Školní ulice. „Chtěli bychom postupovat 

Investice chystané v letošním roce
tak, aby byl tento problém v první polovi-
ně příštího roku vyřešen, tedy aby v tomto 
prostoru zůstaly pouze prázdné pozemky. 
Současné, ale především příští zastupitelstvo 
by pak mohlo začít diskutovat o tom, jakým 
způsobem s tímto prostorem v rozšířeném 
centru města naloží,“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík. 

Realizovány budou pochopitelně i další již 
avizované záměry. Mezi nimi například lávka 
přes Rusavu či cyklostezka a chodník do Žop. 
Město rovněž zahájí výkup pozemků v trase 
jihovýchodního obchvatu. 

Dokončení ze str. 1
Od 14 hodin pak bude zahájena přímo ve 

velkém sále beseda o samotné rekonstruk-
ci. V 16 hodin začíná koncert Moravských 
dětí a pěveckého sboru z družebního města 
Pszczyna. V sobotu 7. ledna se na zámku 
uskuteční první reprezentační ples města. Další 
společenské akce v nově rekonstruovaných 
prostorách zámku budou následovat. Tato 
významná historická památka tak začne opět 
sloužit veřejnosti, byť zatím jen v omezeném 
režimu.

Je třeba zdůraznit, že první fáze rekon-
strukce zámku byla dokončena v rekordním 
čase jednoho a půl roku. Zatím bylo proinves-
továno zhruba sto milionů korun. V následující 
etapě počítáme s investicí zhruba 75 milionů 
korun a dokončením opravy sklepů, přízemí 
a prvního patra. Peníze z městského i státního 
rozpočtu už jsou schváleny, takže k dokončení 
této části by mělo dojít v příštím roce, odkdy 
by také mohl být zámek téměř plnohodnotně 
využíván.

O tom, že někteří mladíci si od trestné 
činnosti nedají pokoj ani na Štědrý den, se pře-
svědčila hlídka Městské policie Holešov, když 
v areálu fotbalového stadionu Tatran zadržela 
dva mladíky, kteří se na stěnu tribuny několika 
spreji snažili vytvořit tzv. grafitti. Mladíci byli dle 
zákona předáni Policii ČR s podezřením na 
páchání trestné činnosti. 

Rok 2009 bude po bezpečnostní stránce 
nejspíše podobný jako ten minulý. Městská 
policie Holešov se o tom přesvědčila, když 
6. 1. v 11.30 hodin zjistila celostátně hledanou 
osobu, která byla ve spolupráci s Policií ČR 
zadržena. Tuto osobu z místa zadržení odvezla 
Policie ČR na obvodní oddělení k dalšímu opat-
ření. Ještě téhož dne ve 13.45 zjistila a zadržela 
hlídka městské policie v ulici Školní tři osoby, 
které se vydávaly za koledníky. Poněvadž se 
jednalo o nezletilé, byli tito převezeni a předáni 
na obvodní oddělení Policie ČR Holešov. 

(mp)

Vydávali se za koledníky

Brno, Holešov (frs) - Ve dnech 15. až 
18. ledna 2009 se v Brně koná největší tu-
zemský veletrh cestovního ruchu Regiontour 
2009. Město Holešov se jej zúčastní v rámci 
expozice Východní Morava, která předsta-
ví „kouzlo rozmanitosti“ svých čtyř oblastí 
- Kroměřížska, Slovácka, Valašska, Zlínska 
a Luhačovicka. 

Expozice Zlínského kraje - Východní 
Moravy se bude rozkládat na ploše 225 metrů 
čtverečních a návštěvníci ji najdou v pavilonu 
V, pod číslem 075. Na této ploše se předsta-
ví třiasedmdesát spoluvystavovatelů, kteří 
budou prezentovat své turistické produkty. 
Z toho je osm z Valašska, deset ze Zlínska 
a Luhačovicka, jedenáct ze Slovácka a dva-
ačtyřicet z Kroměřížska.

Holešov 
na Regiontouru

V příštím vydání Holešovska při-
neseme podrobný rozpočet města 
na letošní rok, jak jej schválilo na 
svém posledním zasedání hole-
šovské zastupitelstvo.

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Druh práce: výkon funkce statutárního orgánu zaměstnavatele vůči 
zaměstnancům zařazeným do městského úřadu; zabezpečení výkonu 
samostatné a přenesené působnosti městského úřadu

Platová třída:  12 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě

Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Holešov
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:

a) vzdělání VŠ - magisterský studijní program, b) předpoklady podle 
§§ 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., c) orientace v právních předpisech 
upravujících činnost obce s rozšířenou působností, d) znalost pracovního 
práva, e) výborné řídící schopnosti, f) zodpovědnost a vysoké pracovní 
nasazení, g) komunikační dovednosti a organizační schopnosti, h) zna-
lost alespoň jednoho světového jazyka, i) dobrá znalost práce na PC, 
j) řidičský průkaz skupiny B.

Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 6. února 2009      
Způsob podání přihlášky: a) odesláním na adresu: Městský úřad 

Holešov, Odbor správní a vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17  Hole-
šov; b) odevzdáním na podatelně Městského úřadu v Holešově.

Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, titul, b) datum a místo 
narození, c) státní příslušnost, d) místo trvalého pobytu (včetně telefon-
ního čísla), e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) termín možného nástupu, 
g) datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí:
a) návrh koncepce zkvalitňování práce městského úřadu, b) profes-

ní životopis s uvedením údajů o vzdělání, dosavadních zaměstnáních, 
odborných znalostech a dovednostech, a také údajů vztahujících se 
k požadovaným předpokladům pro výkon funkce, c) výpis z evidence 
rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, d) lustrační osvědčení a čestné 
prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se na uchazeče 
povinnost vztahuje), e) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.

PaedDr. Zdeněk Janalík, v. r.

tajemník městského úřadu

Oznámení o projednávání návrhu zadání 
Změny č.13 územního plánu města Holešov 

Co vy na to, 
pane starosto?

Zámek se otevírá

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov 
- obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 13 
územního plánu města Holešov dle § 6 odst. 1 písm. a) 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.13 
územního plánu města Holešov  v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona  
a v souladu s  § 47 odst. 2 stavebního zákona. 

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode 
dne vyvěšení tohoto oznámení tj. od  23. 12. 2008 do  21. 1. 2009.

Návrh zadání Změny č.13 územního plánu města Holešov 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 Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. 
nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 573 521 702). 
Do návrhu zadání Změny č.13 územního plánu města Holešov 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 změna funkčního využití pozemků 
v lokalitě bývalého Dřevopodniku na plochu pro supermarket, včetně přístu-
pové pěší komunikace; změna funkčního využití části pozemků Amerického 
parku na sportovní plochy; úprava regulativu plochy pro bydlení v lokalitě 
bývalého zahradnictví v městské části Dobrotice; změna funkčního využití 
pozemku v městské části Tučapy na plochu bydlení a úprava trasování 
lokálního biokoridoru v severní části Holešova v lokalitě pod Želkovem.

Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží jednotlivě dotčené orgány, 
sousední obce, krajský úřad a město Holešov, pro něhož je změna územního 
plánu 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 změny 
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.

Ing. Radomíra Pospíšilová, 
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

Starosta města Holešova
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Holešov (frs) - Vlajku města Holešova 
schválilo na svém prosincovém zasedání Zastu-
pitelstvo města Holešova. Zastupitelé zároveň 
posvětili používání znaku vyobrazeného na Vel-
ké pečeti města Holešova z roku 1686. Znak 
bude používán při slavnostních příležitostech. 

Jednotlivé varianty městského praporu vy-
pracoval výtvarník a grafik Jan Tejkal, podrobně 

Zastupitelstvo schválilo nový prapor města Holešova

 Další varianty, z nichž byla vybírána vlajka města.  

se jimi pak zabývala komise kultury. Z těchto 
podkladů pak vycházela i Rada města Holešova, 
která doporučila zastupitelům vybrat jednu ze tří 
variant, a to konkrétně návrhy č. 1, 3a nebo 8. 

Zatímco tradiční znak města užívaný běžně, 
například na titulní straně Holešovska, byl schvá-
len již v roce 1972, vlajku město doposud nemělo. 
Proto se představitelé města rozhodli tento stav 

napravit. Podle zákona uděluje obci na její žádost 
znak nebo vlajku předseda Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, ten ji také může na základě 
žádosti obce změnit. Znak a vlajku mohou užívat 
vedle obce také jimi zřízené nebo založené orga-
nizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty 
mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. 
K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Holešov - Stejně jako v minulých le-
tech vyčlenilo město Holešov ve svém 
rozpočtu i pro rok 2009 nemalé finanč-
ní prostředky pro sportovní, kulturní 
a společenské aktivity v Holešově. 
Jedná se o tzv. Akci milion. 
Jak žádat o dotaci
V roce 2009 se bude postupovat 
stejně jako v roce 2008 podle kritérií 
schválených Zastupitelstvem města 
Holešova 12. 11. 2007. Žádosti mo-
hou právnické i fyzické osoby podat 
nejpozději do 31. ledna 2009, a to 
na předepsaném formuláři, který lze 
získat na internetových stránkách 
města Holešova na adrese www.
holesov.cz v podsekci odbor školství 
a kultury nebo přímo v budově MěÚ 
Holešov, vestibul v přízemí - mís-
to prvního kontaktu. Na webových 
stránkách města se rovněž můžete 
seznámit s kritérii pro poskytování 
dotace. Oba tyto materiály, případně 
i další potřebné informace, je možno 
získat také přímo na Odboru školství 
a kultury MěÚ Holešov (budova v Ma-
sarykově ulici č. p. 628, 1. patro, dveře 
č. 204), tel. 573 521 553. E-mailová 
adresa jana.zapletalova@holesov.cz. 

Město Holešov podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity
i v roce 2009

O tom, komu z žadatelů a v jaké výši 
bude dotace poskytnuta, rozhodne 
Zastupitelstvo města Holešova.
Celková výše finanční podpory se 
v posledních letech ustálila na částce 
1 milion 300 tisíc korun. Tyto prostřed-
ky jsou každoročně rozděleny mezi 
několik desítek organizací a aktivit.  
Finanční granty Zlínského kraje
Dále upozorňujeme případné zá-
jemce o možnost čerpání finančních 
prostředků z grantových programů 
Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, PSČ 
761 90, Zlín). Veškeré podklady a in-
formace k vyplnění žádosti (formulář) 
najdete na internetových stránkách 
Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz 
v podsekci dotace a granty. Aktuálně 
se zde nabízí tyto granty:   
1) Neinvestiční dotace z Fondu kul-
tury Zlínského kraje na podporu 
kulturních aktivit - jedná se o grant 
odboru kultury a památkové péče 
na 1. čtvrtletí r. 2009. Výběrové řízení 
je vypsáno do konce ledna 2009. 
Potřebné informace podá případným 
zájemců paní Karla Procházková (tel. 
577 043 604), e-mailová adresa karla.
prochazkova@kr-zlinsky.cz.  

2) Dotace z Fondu mládeže a spor-
tu Zlínského kraje - jedná se o grant 
odboru školství, mládeže a sportu 
na akce, které se uskuteční v 1. polo-
letí r. 2009. Uzávěrka podání žádostí 
je 11. února 2009. Kontaktní osobou 
je pracovník odboru školství, mláde-
že a sportu Ing. Tomáš Duda (tel. 
577 043 748), e-mail tomas.duda@
kr-zlinsky.cz.
Další možností grantové podpory 
pro Zlínský kraj je NADACE Děti - 
kultura - sport, jejíž sídlo je na Kollá-
rově ulici č. 447 v Uherském Hradišti, 
PSČ 686 01, internetová adresa je 
www.nadacedks.cz. Na webových 
stránkách se vám otevře základní na-
bídka a informace, po kliknutí na gran-
ty dále grantový plán pro Zlínský kraj 
na rok 2009, který má hodnotu 25 
milionů korun. Smyslem je přispět 
do každé oblasti 5 miliony korun. Jed-
ná se o tyto granty:
- grant kulturní - vyhlášení 26. 1. 
2009, termín pro odevzdání žádostí 
je 16. 2. 2009 
- grant sportovní - vyhlášení 9. 3. 
2009, termín pro odevzdání žádostí 
6. 4. 2009

- grant na podporu školství a zá-
jmové činnosti - vyhlášení 4. 5. 
2009, termín pro odevzdání žádostí 
25. 5. 2009
- grant zdravotní a sociální - vy-
hlášení 31. 8. 2009, termín pro 
odevzdání žádostí 21. 9. 2009 
- grant na podporu církve - vy-
hlášení 12. 10. 2009, termín pro 
odevzdání žádostí 2. 11. 2009.
Ke stažení, vyplnění a vytisknutí jsou 
u všech jednotlivých grantů rovněž po-
třebné tiskopisy. Kontaktní telefony pro 
případné ústní dotazy: 572 555 326; 
572 555 981; 572 555 982; interneto-
vé stránky www.nadacedks.cz; e-mail: 
nadace@nadacedks.cz.
V případě, že budete chtít v uvede-
ném termínu podat žádost o dotaci 
z některého z grantů Zlínského kra-
je a nemáte možnost internetového 
připojení či si nebudete vědět rady 
s vypsáním formuláře, můžete se 
obrátit na Odbor školství a kultury 
MěÚ Holešov, (budova na Masary-
kově ulici č. p. 628, 1. patro, dveře 
č. 204), tel. 573 521 553, e-mail  
jana.zapletalova@holesov.cz. 

JZ
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně 
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Všetuly (frs) - Třem organiza-
cím vybraným v rámci grantového 
řízení poskytla na konci uplynulého 
roku desetitisíce korun společnost 
Nestlé Česko, závod Sfinx Holešov. 
Symbolické šeky převzali zástupci 
vybraných organizací od představi-
telů společnosti, předání grantů se 
v předvánočním čase zúčastnila také 
reprezentace města Holešova.  

Nejvyšší částku ve výši 70 
tisíc korun obdržel Florbalový klub 
Holešov na projekt Nové florbalové 
mantinely, 55 tisíc korun dostalo 
SVČ DUHA na realizaci projektu 
Biozahrada a Občanské sdružení 

Společnost Nestlé předala granty holešovským organizacím

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ - 2009

K.O.S.A. získalo 40 tisíc korun na 
realizaci projektu Toulky za humny 
Holešova. 

V regionech, kde Nestlé půso-
bí, pořádá společnost grantová ří-
zení ve spolupráci s místními úřady 
již od roku 2005. Dotace získávají 
projekty místních sdružení, které 
vytvářejí nové příležitosti pro ak-
tivní trávení volného času, fyzickou 
aktivitu a sport ve zdravém život-
ním prostředí. 

Představitelé Sfinxu, města Hole-
šova a úspěšných organizací po 
slavnostním předání grantů.  >
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

V seriálu rozhovorů s před-
sedy politických klubů holešov-
ského zastupitelstva pokračuje-
me i po Novém roce.  Na naše 
otázky tentokrát odpovídá 
předseda zastupitelského klubu 
ČSSD a ředitel Krajského cen-
tra osobní dopravy ČD ve Zlí-
ně  Ing. Ludvík Urban. Dalšími 
členy tohoto klubu jsou Josef 
Smýkal, Bc. Jaroslav Chmelař 
a Libor Liška.   

Komunální volební cyk-
lus má za sebou polovinu. Jak 
hodnotíte práci holešovského 
zastupitelstva za poslední dva 
roky?

Podle mého názoru pracuje 
holešovské zastupitelstvo na vy-
soké úrovni. Řada zastupitelů 
pracuje v jednotlivých výborech 
a komisích, a odvádí tak kus 
práce jak pro Holešov, tak i pro 
jeho obyvatele. Samotná jednání 
zastupitelstva města bývají ná-
ročná někdy na čas, protože se  
protahují až do večerních hodin, 
a někdy zase na obsah, protože 
řešíme různé otázky a problémy. 
Pro správné rozhodnutí je často 
nutné nastudovat hodně materi-
álů a mít navíc znalosti i z jiných 
oblastí, než ve kterých je člověk 
profesionálem. Ještě bych také 
rád vyzdvihl již známou skuteč-
nost, že při hlasování používáme 
elektronické hlasovací zařízení, 
na kterém je jasně vidět, jak který 
zastupitel v dané problematice 
hlasoval a občané o tom mohou 
mít přehled.  

Jaké vidíte klady dosavad-
ního vládnutí v Holešově a jaké 
naopak nedostatky?

Jako velký klad vidím to, že 
ačkoliv jsme jako ČSSD v Holešo-
vě v opozici, dokážeme se s vlád-
noucí koalicí dohodnout na všech 
rozumných návrzích, které jsou 
pro Holešov přínosem. Co se týká 
nedostatků, zdá se mi, že někdy 
nejsou některé materiály pro jed-
nání zastupitelstva města připra-
veny v takové formě a kvalitě, aby 
se daly bez problémů projednat, 
a musí být následně upřesňovány 
a doplňovány.

Zastupitel za ČSSD Ludvík Urban tvrdí:
Rekonstrukce holešovského nádraží možná začne už letos

Změnila se v něčem práce 
zastupitelských orgánů v Ho-
lešově oproti minulému obdo-
bí?

U této otázky mi trochu chybí 
srovnání, protože na rozdíl od ji-
ných kolegů zastupitelů jsem v za-
stupitelstvu města teprve první 
volební období, a tudíž není s čím 
moc srovnávat. Protože jsem ale 
některé věci sledoval dřív, než 
jsem se stal členem současného 
zastupitelstva, tak vím, že se určitě 
změnil přístup při řešení některých 
otázek, např. koupě holešovského 
zámku.

Nedávno jste se stal čle-
nem krajské samosprávy. Jaké 
priority budete v tomto orgánu 
ve vztahu k Holešovsku pro-
sazovat?

V krajských volbách jsem 
kandidoval za ČSSD na 12. místě 
a díky volebnímu úspěchu jsem 
se stal i krajským zastupitelem. 
Těch priorit je několik a každá 
z nich se dotýká každodenního 
života občanů Holešovska. Jako 
tvůrce krajského volebního progra-
mu v oblasti dopravy a dopravní 
obslužnosti, který jsem vytvořil 
se svým kolegou z městského 
zastupitelstva, se budu v rámci 
možností zasazovat o moderni-
zaci a rekonstrukci silniční sítě II. 
a III. třídy, modernizaci železniční 
infrastruktury, rozvoj cyklostezek, 
obnovu vozového parku jak dráž-
ní, tak i autobusové dopravy a řady 
dalších věcí, které s dopravou ně-
jakým způsobem souvisí. Myslím, 
že některé výsledky jsou vidět již 
dnes. Další prioritou bude oblast 
zdravotnictví. Zde řešíme otázku 
zrušení poplatků v nemocnicích 
vlastněných krajem, převedení ne-
mocnic z akciových společností 
na neziskové organizace a stop 
privatizaci sociálních zařízení. 

Před časem jste se stal 
ředitelem Krajského centra 
osobní dopravy ve Zlíně. Vaše 
kolegyně ze zastupitelstva 
v rozhovoru pro Holešovsko 
kritizovala stav holešovského 
nádraží. Mohlo by se holešov-
ské nádraží dočkat rekonstruk-

ce a můžete se z vaší pozice 
o tuto rekonstrukci zasadit?

Paní kolegyně má pravdu a já 
s ní v této chvíli nemohu než sou-
hlasit. Přes nádraží chodím dlouhé 
roky a na přelomu 80. a 90. let mi-
nulého století jsem na něm praco-
val, takže jeho smutný stav znám 
dokonale. Musím proto uznat, že 
jeho tvář se od té doby nezměnila 
a je stále stejná. Co se týká rekon-
strukce, tak to mám určitě dobrou 

zprávu, protože České dráhy a.s. 
s celkovou rekonstrukcí holešov-
ského nádraží počítají. Když vše 
půjde dobře, tak by se s rekon-
strukcí mohlo začít letos a moh-
lo by se zde proinvestovat cca 
15 mil. Kč. Podle vzoru z jiných 
měst, např. z Kroměříže nebo Ot-
rokovic, budou na nádraží vytvo-
řeny komerční zóny, kde mohou 
být obchody s různým prodejním 
zaměřením a odbavovací zóna, 
kde si zákazníci budou kupovat jíz-
denky. Kultura cestování je potom 
na hodně vyšší úrovni a zákazníci 
to rychle poznají. V této souvislosti 
přemýšlím také o větším propojení 
s autobusovým nádražím, které se 
nachází hned v sousedství. Možná 
by se zde do budoucna mohl v pří-
padě potřeby vybudovat společný 
dopravní terminál, který by mohl 
zajistit třeba lepší návaznost jed-
notlivých spojů a další služby.

Co bude podle sociálněde-
mokratických zastupitelů priori-
tou města v následujících dvou 
letech?

První prioritou bude plnění 
volebního programu, na základě 
kterého jsme získali důvěru a vo-
lební hlasy občanů jak Holešova, 
tak i Tučap, Žop, Dobrotic a Ko-
ličína.

Druhou prioritou bude kon-
krétní činnost a práce všech čtyř 
zastupitelů zvolených za ČSSD 
v jednotlivých výborech a komi-
sích. Já osobně, protože jsem 
předseda finančního výboru, budu 
dbát o to, aby se peníze z měst-
ského rozpočtu tak jako doposud 

využívaly co nejúčelněji a ku pro-
spěchu všech občanů.

V čem se bude ČSSD 
na úrovni města vymezovat 
za dva roky vůči politickým 
konkurentům?

V této chvíli určitě ještě není 
doba na to, abychom se vymezo-
vali vůči politickým konkurentům. 
Ale protože příští volby do měst-
ského zastupitelstva se již pomalu 
blíží, budeme se i touto otázkou 
zabývat. Určitě budeme přitom 
vycházet z volebního programu, 
kde se podíváme na to, co se 
nám podařilo splnit, a budeme to 
moci dále rozvíjet, zdokonalovat 
a vylepšovat. Naopak se můžeme 
zamyslet nad tím, co třeba nebude 
splněno úplně podle našich před-
stav, a budeme to řešit v dalším 
volebním období. Záležitostí, které 
bude potřeba řešit ve prospěch 
občanů, bude pořád dost a dost.

Existuje něco, na co jste 
jako Holešovan skutečně pyš-
ný?

Když si srovnám, jak vypadal 
Holešov např. před 20 lety a jak 
vypadá dnes, tak na jeho dnešní 
podobu a život jsem pyšný. Máme 
opravené náměstí a spousta fasád 
na domech svítí novotou. Zrekon-
struovaly se základní školy, pro-
světlují se nám panelová sídliště, 
opravují se komunikace, dětská 
hřiště a další objekty. Každý rok 
zde máme řadu kulturních a spor-
tovních akcí, z nichž některé svým 
významem daleko přesahují hra-
nice Holešova a mají celorepubli-
kový zvuk. Na konci ledna se pro 
veřejnost po dlouhé době otevře 
opravený zámek, který může na-
bídnout další kulturní vyžití. Také 
se mi dobře poslouchá, když sly-
ším od kamarádů z jiných měst, 
že se k nám jezdí dívat na vánoční 
výzdobu města nebo novoroční 
ohňostroj.

Je naopak skutečnost, 
na kterou jako Holešovan příliš 
hrdý nejste?  

Určitě je řada věcí, na které 
hrdý nejsem.  Můžeme se bavit 
o situaci ve Školní ulici, chybějící 
zdravotní pohotovosti, vandalismu 
a dalších věcech. V této chvíli bych 
ale asi nejvíc vzpomenul na úpl-
né zrušení holešovského letiště, 
které dlouhá desetiletí k městu 
neodmyslitelně patřilo. Tím, že se 
v Holešově vybuduje průmyslová 
zóna, tak letiště zanikne. Chci být 
ale optimistou a věřit, že se v bu-
doucnu letecká doprava v nějaké 
podobě do Holešova vrátí.

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina
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Požár v centru Holešova nepřežilo domácí ptactvo

Sokolské ženy se učily metodu Pilates

Holešov (frs) - K zásahu v sa-
motném centru Holešova vyjížděli 
dobrovolní i profesionální hasiči 
v neděli čtvrtého ledna. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že došlo 
k rozsáhlejšímu požáru dílny a kůl-
ny u rodinného domu. 

Požár zpozorovali sousedé, 
kteří si všimli kouře a okamžitě 
přivolali na pomoc hasiče, kteří 
na místo dorazili za dvě minuty 
od výjezdu. Při požáru došlo k úhy-
nu domácího a chovného ptactva. 
Zvířata zasáhl intenzivní kouř. Za-
chránit se podařilo pouze psa. 

„K hořícímu objektu mezi 
domy byly nataženy vodní proudy 
a začal hasební útok v dýchacích 
přístrojích. Hasičům se podařilo 
požár postupně lokalizovat a uhasit 
asi po devadesáti minutách inten-
zivních prací. Prioritou hasičů bylo 
zabránit rozšíření plamenů na sou-
sední obytné domy,“ uvedl mluvčí 

Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje Ivo Mitáček. 

Po příjezdu vyšetřovatele ha-
sičů z Kroměříže bylo místo požáru 
ohledáno. Podrobné šetření odha-

lilo, že požár byl způsoben nedba-
lostí nájemce, který v dřevěném 
přístavku s dílnou topil v kamnech 
na pevná paliva. Při topení odešel 
do hospody a nechal topidlo bez 

dozoru. V době jeho nepřítomnosti 
došlo k požáru, který část objektu 
zcela zničil. 

Požár zničil vybavení dílny 
a kůlny, a to včetně uskladněných 
nástrojů a nářadí. Způsobená ško-
da byla vyčíslena na 20 000 Kč. Zá-
sahem hasičů se podařilo uchrá-
nit další majetek v okolí za 100 
tisíc korun. Nedbalostní jednání 
nájemce bylo na místě vyřešeno 
v blokovém řízení.

K požáru elektrické rozvod-
ny v objektu hotelu Slavia vyjížděli 
hasiči 10. ledna. Požár byl však 
uhašen ještě před příjezdem hasi-
čů. Na místo události byli velitelem 
zásahu povoláni energetici a vyšet-
řovatel hasičů z Kroměříže. Při zá-
sahu nedošlo k žádnému zranění.

Hasičská vozidla stojící při požáru na Palackého třídě.  

Požár rozvodny

Velký důraz při shánění investorů do ho-
lešovské průmyslové zóny klade Zlínský kraj 
také na Asii a zvláště Čínu. Proto mají webové 
stránky zóny vedle české a anglické verze také 
čínskou variantu. 

(frs)

Zaměřeno na Čínu

Hostýnské vrchy (frs) - Dobrovolní záchra-
náři z Rescue Teamu Hostýnské vrhy pomohli 
v sobotu 11. ledna běžkařce, která se zranila 
v prostoru nebezpečného sjezdu z Holého vrchu 
na horskou louku Klapinov. „Jelikož je místo ne-
přístupné pro běžnou záchranářskou techniku, 
byl do akce nasazen sněžný skútr a svozové 
saně,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje Mitáček. Žena utrpěla zra-
nění na dolní končetině, s podezřením na distorzi 
kolena ji pak dobrovolní záchranáři transportovali 

Záchranáři pomáhali běžkařce

V kině se konala beseda o zóně

na smluvené místo, kde ji předali do péče zdra-
votnické záchranky.

V Hostýnských vrších je v  lesních úsecích na 
běžky relativně málo sněhu. Nebezpečné kameny 
číhají na lyžaře nejen v úseku z Holého vrchu na 
Klapinov, ale například také při sjezdu z Hostýna 
na Bukovinu, od Tří kamenů ve směru na Troják, 
v lesních úsecích kolem Lazů i na dalších místech. 
Meteorologové však hlásili na druhou polovinu 
týdne sněžení, takže o nadcházejícím víkendu se 
může situace v běžecké stopě výrazně zlepšit.

Holešov (frs) - Sérii besed s občany Holešo-
va a přilehlých obcí zahájili v pondělí v podvečer 
v sále kina Svět představitelé společnosti Industry 
Servis ZK, která se stará o výstavbu strategické 
průmyslové zóny v Holešově. 

Několik desítek přítomných občanů si vy-
slechlo prezentaci samotného projektu, informace 
o aktuálních pracích na jednotlivých stavbách 
uvnitř zóny, harmonogramu spouštění zóny do 
provozu a další. 

Ve druhé části besedy zástupci společnosti 
odpovídali na dotazy z publika. Ty se týkaly přede-
vším dopadů zóny na životní prostředí, budoucích 
investorů či možných problémů se sháněním kvalifi-
kovaných pracovníků. Z úst pracovníků společnosti 
kromě jiného zaznělo, že holešovské letiště ukončí 
definitivně svou činnost v březnu letošního roku. 

Holešovsko bude i letos - podobně jako tomu 
bylo i v loňském roce - o aktuálním stavu výstavby 
strategické průmyslové zóny občany Holešova 
pravidelně informovat.

Druhá prosincová sobota byla v sokolovně 
věnována cvičitelskému semináři sokolských 
žen. TJ Sokol Holešov byla v letošním roce 
pořadatelem už druhého semináře ve spolu-
práci se Župou hanáckou Kroměříž. I tentokrát, 
bez ohledu na vánoční shon, si přišly zacvičit 
tři desítky žen ze sokolských jednot z Bystřice 
pod Hostýnem, Kroměříže, Třebětic, Zborovic, 
Přílep i ze vzdáleného Uherského Brodu a Ve-
selí nad Moravou.

Profesionální lektorka cvičební metody 
Pilates Radomíra Hloušková nám vysvětlila 
základy cvičení a seznámila nás s historií vzni-
ku i osobností zakladatele. Poté následovala 
zdravotní přednáška kožní lékařky MUDr.  Pavly 
Kočvarové, která tentokrát vyměnila v naší tělo-
cvičně cvičební úbor za civilní. Informace, které 

jsme se dozvěděly o nových trendech v péči 
o pleť i léčení, případných změnách či neduzích, 
jsou praktické pro každou z nás. 

Po krátké přestávce pokračoval program 
hodinou zdravotní tělesné výchovy - cviky 
na protažení i uvolnění páteře. Úvodní zahřívací 
část této hodiny jsme začali nácvikem country 
tance, kterým spíše hodinu při pravidelném stře-
dečním cvičení od 18 do 19 hodin končíme. 

Abychom dodržely plánovaný a slíbený 
program semináře, ujala se starostka Sokola 
ses. Irena Smrčková za nepřítomnou cvičitelku 
nového cvičebního náčiní - „flexibarů“. Je to 
kovová tyč, která se v určité cvičební pozici 
rozkmitává a má vliv na procvičení hluboko 
uložených svalů v těle. Přestože byl stanove-
ný program vyčerpán, na úplný závěr s námi 

naše sokolnice Bára procvičila krátkou pasáž 
step aerobiku na nízkých bedýnkách při velmi 
svižné hudbě. 

Všem přítomným se program líbil a jed-
noznačná dohoda byla, aby se seminář opa-
koval.

TJ Sokol Holešov  
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Holešov (frs) - Sté narozeni-
ny oslavila koncem loňského roku 
nejstarší obyvatelka Holešova paní 
Růžena Krejčí, rozená Večeřová. 
Dvacátého prosince se uskuteč-
nila v restauraci Pumpa rodinná 
oslava, na kterou přišli jubilantce 
popřát také starosta Holešova 
Zdeněk Janalík, místostarosta 
Rudolf Seifert a matrikářka města 
Jarmila Medková. Jménem svým 
i ministra práce a sociálních věcí 
Petra Nečase se ke gratulantům 
přidala i ředitelka Okresní správy 
sociálního zabezpečení v Kromě-
říži Eva Nováková. Nechyběla 
pochopitelně celá početná rodi-
na. Mezi ní dvě děti, čtyři vnuci, 
7 pravnuků a jeden prapravnuk.

KDYŽ SPADL METEORIT
V roce 1908 dopadl na Sibiř 

známý Tunguský meteorit, bul-

Nejstarší občanka Holešova oslavila sto let

harský kníže Ferdinand vyhlásil 
v Buchlově na Moravě nezávislost 
Bulharska na Turecku, Švýcar Jac-
ques Edwin Brandeberger vynalezl 
celofán a v zemích Koruny české 
byl vydán poslední díl Ottova slov-
níku naučného.

Právě na samém sklonku 
onoho roku - 19. prosince - se 
v nedalekých Pacetlukách narodila 
paní Večeřová jako prostřední ze 
tří dětí. Starší sestra i mladší bratr 
už zemřeli. Otec zemřel, když byly 
paní Večeřové čtyři roky, a tak je 
vychovávala matka. Už od dětství 
pracovala v zemědělství a často 
vykonávala chlapské práce. Školní 
docházku začala v tragickém roce 
1914. V roce 1933 se provdala 
za úředníka nemocniční pojišťovny 
v Holešově Karla Krejčího. O rok 
později se nastěhovali do domu 
na bývalém Buchingrovém (dnes 

Šrámek). V roce 1937 koupili 
s manželem novostavbu v Bar-
tošově ulici, kde paní Krejčí bydlí 
u svého syna a snachy dodnes. 

PŘEKONALA VÁŽNOU NEMOC
V roce 1935 se manželům 

narodila dcera Alena, o tři roky 
později syn Milan. Podobně jako 
její matka i paní Krejčí brzy ovdově-
la, a tak své dvě děti vychovávala 
sama. Po odchodu ze zeměděl-
ství pracovala od roku 1946 až 
do penze v roce 1965 ve Sfinxu. 
V osmapadesáti letech prodělala 
vážnou nemoc a těžkou operaci, 
ale nakonec se uzdravila. 

„Život se s maminkou nemaz-
lil, přesto se dožila tak vysokého 
věku. Recept na dlouhověkost asi 
žádný nemá. Žila střídmě, nepila 
ani nekouřila, zato se dodnes inten-
zivně zajímá o dění kolem sebe,“ 

sdělila dcera oslavenkyně Alena 
Jurásková. I ve svém věku má pod-
le své dcery obdivuhodnou paměť, 
ví přesně, kdy má kdo narozeniny 
nebo svátek. Nejvíc ji zajímá poli-
tika, pravidelně například sleduje 
nedělní Otázky Václava Morav-
ce. Dříve se taky hodně zajímala 
o sport, zejména tenis a hokej. 

PUK OD HOLEČKA
Právě k hokeji se váže zají-

mavá historka, kterou paní Krejčí 
pověděla novinářům. Před lety 
vyrazila do Zlína na hokejový 
zápas. Nastřelený puk se odrazil 
od hokejky slavného brankáře Ji-
řího Holečka a přistál jí na kabátě. 
„Než jsem se vzpamatovala, už 
puk sebral někdo jiný. Vnuci mi pak 
trochu vyčítali, že mohli mít doma 
puk známého sportovce,“ vzpomí-
nala během oslavy paní Krejčí.

Kulaté výročí nejstarší občanky Holešova neuniklo ani médiím. 

Jubilantce přišli popřát i představitelé města.

Třebětice (frs) - Příjmy i výdaje rozpočtu Mi-
kroregionu Holešovsko na rok 2009 budou ve výši 
370 tisíc korun. Na svém posledním zasedání v roce 
2008, které se uskutečnilo v pátek 12. prosince 
v Třeběticích, se na tom shodli představitelé obcí 
zastoupených v tomto samosprávném uskupení. 
„V rozpočtu je vyčleněno 150 tisíc korun na vzdělá-
vání, 150 tisíc korun na značení cyklostezek a po-
nechali jsme si rovněž rozpočtovou rezervu na do-
financování dotací na projekty, které se nám even-

Mikroregion Holešovsko letos chystá sportovní hry
tuálně podaří v příštím roce získat,“ uvedl předseda 
Mikroregionu Holešovsko a prusinovický starosta 
Petr Lipner. V rámci vzdělávání se například všichni 
starostové obcí sdružených v Mikroregionu zúčastní 
počítačového kurzu. V další části jednání přítomní 
starostové probírali aktuální stav v oblasti značení 
cyklotras, seznámili se s možnostmi získávání dotací 
na příští rok a diskutovali další aktuální problémy.

Novinkou činnosti sdružení v příštím roce 
budou sportovní hry, které by se měly uskutečnit 

na přelomu května a srpna 2009. V netradičních 
disciplínách, jako je například přetahování la-
nem, by mezi sebou soutěžily jednotlivé obce, 
konkrétně tedy občané, kteří se k reprezentaci 
svých obcí přihlásí.    

Po skončení oficiální části jednání Mikroregi-
onu se starostové vydali do třebětického kostela, 
kde se seznámili s principem vytápění tohoto 
objektu pomocí tepelného čerpadla a tepla získa-
ného ze země. 

Jednání Mikroregionu využili jeho účastníci ke gratulaci třebětickému 
starostovi Rostislavu Chytilovi, který oslavil šedesáté narozeniny.

 Na fotografii mu přeje starostka Němčic Marie Procházková. 

Starostové obcí při krátkém výkladu o vytápění 
třebětického kostela.  
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Přijaté usnesení č. 150/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo ověřovateli zápisu Bože-
nu Zacharovou a  Jarmilu Vizne-
rovou.
Přijaté usnesení č. 151/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo návrhovou komi-
si ve složení: Vojtěch Jurčík, 
Ing. Ludvík Urban a Bc. Jana 
Slovenčíková.
Přijaté usnesení č. 152/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo předložený a upravený 
program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 
15. prosince 2008.
Přijaté usnesení č. 153/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va vzalo na vědomí informa-
ce starosty města o činnosti 
orgánů města od posledního 
jednání Zastupitelstva města 
Holešova.
Přijaté usnesení č. 154/2008. Za-
stupitelstvo města Holešova vzalo 
na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Holešova 
ze dne 3. listopadu 2008.
Přijaté usnesení č. 155/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va vydalo po ověření podle § 
54 odst. 2) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen sta-
vební zákon), podle § 6 odst. 
5) písm. c) stavebního zákona 
s použitím § 43 odst. 4) staveb-
ního zákona a v souladu s § 
171 až 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném zně-
ní, opatření obecné povahy č. 
2/2008 - Změnu č. 12 územního 
plánu města Holešova v před-
loženém znění. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný.
Přijaté usnesení č. 156/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo vzdání se předkupního 
práva na pozemek p.č. 191/13, 
orná půda, o výměře 432 m2, k.ú. 
Všetuly. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 157/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění záměru 
prodeje částí městského po-
zemku p.č. 2728/1, zahrada, 
o celkové výměře cca 112 m2, 
k.ú. Holešov, v předloženém 
znění, k výstavbě čtyř garáží. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 18. 12. 2008. 
Přijaté usnesení č. 158/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo znovuzveřejnění záměru 
prodeje částí městského pozemku 
p.č. PK 289, k.ú. Žopy, za mini-
mální kupní cenu 100 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
18. 12. 2008. 

Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 15. prosince 2008

Přijaté usnesení č. 159/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění zámě-
ru prodeje částí městských 
pozemků p.č. 1017/4,1017/3 
a 907/20 o celkové výměře 
cca 124 m2, vše k.ú. Holešov, 
v předloženém znění, pro vý-
stavbu šesti garáží. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
18. 12. 2008. 
Přijaté usnesení č. 160/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru pro-
deje městských pozemků p.č. 
1386/3, 1386/4, 1377/4, 1377/5, 
1377/6, 1377/7, 1377/8, 1377/9, 
1377/10, 1377/11, 1681/9, k.ú. Ho-
lešov a p.č. 675/7, 675/8, 685/2, 
k.ú. Všetuly, pod již postavenými 
a zkolaudovanými čtrnácti gará-
žemi, v předloženém znění. Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
18. 12. 2008. 
Přijaté usnesení č. 161/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo zveřejnění záměru 
prodeje částí městského po-
zemku p.č. 1923/4, trvalý trav-
ní porost, o výměře cca 2.500 
m2 a městských pozemků p.č. 
1923/1, trvalý travní porost, 
o výměře 408 m2 a p.č. 1923/2, 
ost. plocha, o výměře 112 m2, 
vše k.ú. Holešov, v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: 18. 12. 2008. 
Přijaté usnesení č. 162/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej městských nemo-
vitostí, objekt čp. 1636 na pozem-
ku p.č. 59/2 a pozemek p.č. 59/2, 
zast. plocha, o výměře 121 m2, k.ú. 
Holešov, MgA. Vladimíře Dvořáko-
vé, bytem Holešov, za kupní cenu 
450.000 Kč + náklady s prodejem 
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fry-
čová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 163/2008. 
Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo prodej městské-
ho pozemku p.č. 600/27, orná 
půda, o výměře cca 1.345 m2, 
k.ú. Všetuly, manželům Petrovi 
a Romaně Grygerovým, bytem 
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 164/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
I schválilo prodej městského po-
zemku p.č. 1047/1, orná půda, 
o výměře 1.218 m2, a částí měst-
ských 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 
1.282 m2, tj. celkem cca 2.500 
m2, vše k.ú. Všetuly, firmě BAR-
RETO, s.r.o., Holešov, Samostat-
nost 1348, IČ: 26926172, za kupní 
cenu 310 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené, II schválilo pro-

dej částí městských pozemků p.č. 
1047/2, orná půda, 1047/3, orná 
půda,1047/4, orná půda, 1047/5, 
orná půda, o celkové výměře cca 
1.600 m2 , k.ú. Všetuly, Luďku Hra-
dilovi, bytem Žopy, za kupní cenu 
300 Kč/m2 + náklady s tímto pro-
dejem spojené a III schválilo pro-
dej částí městských pozemků p.č. 
1047/2, orná půda, 1047/3, orná 
půda, 1047/4, orná půda, 1047/5, 
orná půda, o celkové výměře cca 
1.700 m2, vše k.ú. Všetuly, firmě 
KOLTICO, s.r.o., Holešov, Tovární 
1630, IČ: 25521144, za kupní cenu 
300 Kč/m2 + náklady s tímto prode-
jem spojené. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 165/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo prodej části městské-
ho pozemku p.č. 2393, orná 
půda, o výměře cca 2.400 m2, 
k.ú. Holešov, Romanu Leffle-
rovi, bytem Holešov, za kup-
ní cenu 850.000 Kč + náklady 
s tímto prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 166/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo bezúplatné nabytí ma-
jetku z vlastnictví České republiky, 
zastoupené Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, 
a to pozemků p.č. 1346/2, 1346/3 
a 1330/2, k.ú. Holešov, z důvodu 
budování okružní křižovatky silnice 
II/438 - ul. Tovární. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 167/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo úplatné nabytí po-
zemku p.č. 3108, ost. plocha, 
o výměře 6855 m2, k.ú. Holešov, 
od manželů Ing. Valenty Jaro-
slava a Valentové Jany, bytem 
Holešov,  za kupní cenu 200 Kč/
m2, za účelem bytové zástavby. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: I. čtvrtletí 2009. 
Přijaté usnesení č. 168/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo uzavření dohody o uzná-
ní dluhu a plnění závazků v předlo-
ženém znění s:  Marií Konečnou, 
bytem Holešov, Gabrielou Sonn-
tágovou, bytem Holešov, Josefem 
Šabatkou, bytem Holešov, Dag-
mar Zapletalovou, bytem Hole-
šov. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 169/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočtové opatření 
města Holešova č. 6/2008 dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
ihned.

Přijaté usnesení č. 170/2008. 
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 před-
pisů, rozpočet města Holešova 
na rok 2009. Zodpovídá: Ing. Du-
šan Leško. Termín: leden 2009. 
Přijaté usnesení č. 171/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo výplatu odměn čle-
nům kontrolního a finančního 
výboru zastupitelstva města 
a členům osadních výborů 
za výkon jejich funkcí v roce 
2008 dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: JUDr. Václav Lang. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 172/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo dle §84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v souladu s nařízením vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členů zastupitelstva, 
v platném znění s účinností od 
1. 1. 2009 výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům Zastupitel-
stva města Holešova v předlože-
ném znění. Zodpovídá: JUDr. Vác-
lav Lang.Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 173/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo
1. vlajku města Holešova dle 
předloženého návrhu č. 3a) a 2. 
používání znaku vyobrazeného 
na Velké pečeti města Holešo-
va z roku 1686 při slavnost-
ních příležitostech. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně. 
Přijaté usnesení č. 174/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
I vzalo na vědomí zprávu kontrol-
ního výboru o výsledcích kontrol 
provedených ve 2. pololetí 2008 
a II uložilo Radě města Holešova 
projednat přijaté závěry.
Přijaté usnesení č. 175/2008. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo plán práce kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města 
Holešova na rok 2009 v předlo-
ženém znění. 
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo odkoupení, v rám-
ci předkupního práva, poze-
mek p.č. 191/13, orná půda, 
o výměře 432 m2, k.ú. Všetuly, 
od manželů Kamila a Kateřiny 
Zachovalových, bytem Holešov, 
za nabízenou cenu 800.000 Kč.
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
705/97, zahrada, o výměře 184 
m2, k.ú. Všetuly, Jiřímu Pozzi, by-
tem Holešov, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.

(Pokračování na str. 9)
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Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 15. prosince 2008

Usnesení z 27. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 29. prosince 2008 

(Pokračování ze str. 8)

Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku 
p.č. 245/17, trvalý travní po-
rost, o výměře cca 2.000 m2, 
k.ú. Žopy, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Zastupitelstvo města Holešova 
I neschválilo prodej části městské-
ho pozemku p.č. PK 289, o výměře 
cca 300 m2, k.ú. Žopy, manželům 
Ing. Karlu Fenzovi a Mgr. Zdeňce 

Fenzové, bytem Přerov, za kupní 
cenu 70 Kč /m2 + náklady s pro-
dejem spojené a  II neschválilo 
prodej části městského pozemku 
p.č. PK 289, o výměře cca 200 m2, 
k.ú. Žopy, společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 
49451871, se sídlem Kroměříž, 
za cenu dle znaleckého posudku 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje části městského po-

zemku p.č. 3302/4, ost. plocha, 
o výměře cca 100 m2, k.ú. Hole-
šov, v předloženém znění.  Zod-
povídá: Ing. Eva Fryčová.
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru 
prodeje části městského pozemku 
p.č. 191/1, ost. plocha, o výměře 
cca 6 m2, k.ú. Všetuly, Ing. Eriku 
Polišenskému, bytem Holešov, 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. 
Zastupitelstvo města Holešova 
neschválilo zveřejnění záměru 

prodeje částí městských po-
zemků p.č. 1356/3, ost. plocha 
a p.č. 1356/4, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře cca 
40 m2, k.ú. Holešov, v předlože-
ném znění. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. 

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Božena Zacharová
Jarmila Viznerová

ověřovatelky zápisu

Soudní exekutor JUDr. To-
máš Vrána, se sídlem Exekutor-
ského úřadu Přerov, Komenského 
38, pověřený provedením exeku-
ce na základě usnesení, které vy-
dal Okresní soud v Kroměříži dne 
2.5.2008, č.j. l2Nc4394/2008-6, 
kterým byla nařízena exekuce 
podle pravomocných a vyko-
natelných rozhodnutí: platební 
výměr ze dne 25. 2. 2008, č.j. 
1140800203 vydal VZP ČR, kraj-
ská pobočka pro Zlínský kraj, ÚP 
Kroměříž, platební výměr ze dne 
2.10. 2006, č.j. 2140600664 vy-
dal VZP ČR, krajská pobočka pro 
Zlínský kraj, ÚP Kroměříž, výkaz 
nedoplatků ze dne 7. 2. 2008, 
č.j. 7740800025 vydal VZP ČR, 
krajská pobočka pro Zlínský kraj, 
ÚP Kroměříž, k uspokojení pohle-
dávky oprávněného: 

VZP ČR, krajská pobočka pro 
Zlínský kraj, ÚP Kroměříž, Erbeno-
vo nábřeží 4250, 76701 Kroměříž, 
proti povinnému: 

Dražební vyhláška

Pekařství ESPRESO spol. 
s r.o., nám. Dr. E. Beneše 18, 769 01 
Holešov, IČO 18188761, v částce 
1 571 604,00  Kč s příslušenstvím, 
jakož i nákladů exekuce, jejichž výše 
se určuje zvláštním rozhodnutím, 
vydává tuto Dražební vyhlášku. 

I. Dražební jednání se koná 
dne 28.1.2009 v 9:30 hodin 
v budově Exekutorského úřa-
du Přerov, soudního exekutora 
JUDr. Tomáše Vrány, Komenské-
ho 38, Přerov. Obhlídka se uskuteč-
ní dne 21. 1. 2009 v 15.00 na místě 
samém Holešov, nám. Dr. E. Bene-
še, okres Kroměříž - nemovitost se 
nachází vedle č. pop. 18. 

II. Předmětem dražby je 
následující nemovitost a její 
příslušenství: 

LV 4746, KÚ pro Zlínský kraj, 
KP Holešov, okres: Kroměříž, 

obec: Holešov, kod k.ú.: 640972 
Holešov, podíl: 1/1. Budovy: část 
obce, č. budovy, způsob využití - 
občanské vyb., na parcele 60/2, 
LV: 2864. 

III. Výsledná cena draže-
ných nemovitostí činí částku 
650.000,-Kč. 

IV. Nejnižší podání se sta-
noví ve výši dvou třetin výsled-
né ceny nemovitosti a jejího 
příslušenství, tedy na částku 
433.340,- Kč. 

V. Výše jistoty se stanovuje 
na částku 60.000,- Kč. Zájemci 
o koupi dražené nemovitosti jsou 
povinni zaplatit jistotu před dražbou 
v hotovosti v Exekutorském úřadě 
v Přerově u soudního exekutora 
JUDr. Tomáše Vrány nebo na účet 
175236496/0300 vedený u ČSOB, 
a.s. pobočka Olomouc, variabilní 

symbol 1100810508, jako specific-
ký symbol použije zájemce rodné 
číslo nebo IČO. K jistotě zaplacené 
tímto způsobem lze přihlédnout 
jen tehdy, bude-li před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že 
došla na účet soudního exekuto-
ra. Příklep bude udělen tomu, kdo 
učiní nejvyšší podání. K zaplacení 
nejvyššího podání určuji lhůtu 15 
dní, která počne běžet právní mocí 
usnesení o příklepu. Nejvyšší po-
dání je třeba zaplatit na účet exeku-
torského úřadu 175236496/0300, 
VS 1200810508 nebo složením 
částky v hotovosti u exekutorského 
úřadu proti potvrzení. Nebude-li 
nejvyšší podání zaplaceno včas, 
bude nařízena opětovná dražba 
s vyloučením toho vydražitele, kte-
rý své nejvyšší podání v minulosti 
nezaplatil. 

VI. Na dražené nemovitos-
ti neváznou žádná práva ani 
závady. 

(Redakčně kráceno)

Přijaté usnesení č. 396/2008. 
Rada města Holešova I vzala 
na vědomí návrh možností do-
pravního omezení pro stání ná-
kladních automobilů ve městě Ho-
lešově dle předloženého návrhu 
a II udělila příslušným komisím 
tento návrh projednat. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 397/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových 
prostor v městském zámku 
k provozování občerstvení při 
pořádání kulturních akcí  se 
společností RAMIREST, s.r.o., 
Holešov, Krátká 435. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 398/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smlouvy o nájmu měst-
ského pozemku p.č. 245/9, orná 
půda, o výměře 36.930 m2, p.č. 

245/17, trvalý travní porost, o vý-
měře 6.440 m2, vše k.ú. Žopy, 
s Golfovým klubem Holešov, o.s.,  
za účelem vybudování cvičné 
louky za nájemné 1.000 Kč/rok 
s účinností od 1. 1. 2009. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:  
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 399/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smlouvy o nájmu po-
zemků p.č. 433/1, ost. plocha, 
o výměře 5.431 m2, p.č. 433/2, 
ost. plocha, o výměře 3.491 m2, 
p.č. 433/3, ost. plocha, o výměře 
976 m2, p.č. 433/4, ost. plocha, 
o výměře 726 m2, p.č. st. 194, 
zast. plocha a nádvoří o výměře 
46 m2, vč. budovy na něm po-
stavené, vše k.ú. Tučapy, s TJ 
SOKOL Tučapy, IČ: 18189768, 
s účinností od 29. 12. 2008 
za účelem využití fotbalového 
hřiště a šatny za nájemné 1.000 
Kč/rok. Zodpovídá:  Ing. Eva Fry-
čová. Termín:  bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 400/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření smlouvy o  nájmu ve-
řejného prostranství p.č. 1333/2, 
ost. plocha, o výměře 1.572 m2, 
p.č. 1333/3, ost. plocha, o vý-
měře cca 200 m2, p.č. 3706/10, 
ost. plocha, o výměře cca 
900 m2, vše k.ú. Holešov, za úče-
lem provozování autobusového 
nádraží se společností KRO-
DOS SERVIS, a.s., Kroměříž, 
Skopalíkova 2385, za nájemné 
150.000 Kč/rok s účinností od  
1. 1. 2009. Zodpovídá:  Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 401/2008. 
Rada města Holešova schválila 
v souladu s usnesením Zastupi-
telstva města Holešova ze dne 
9. 12. 2004 rozpočtové opatření 
města Holešova č. 7/2008. Zod-
povídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 402/2008. 
Rada města Holešova schválila 

ukončení poskytování sociální 
služby denní stacionář v Cent-
ru pro seniory, příspěvková or-
ganizace, Holešov, Příční 1475, 
k 31. 12. 2008 a zrušení regis-
trace této služby ke stejnému 
datu. Zodpovídá: Mgr. Ivana 
Bozděchová, ředitelka Centra 
pro seniory. Termín: bezod-
kladně.
Přijaté usnesení č. 403/2008. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení rady měs-
ta ze dne 15. prosince 2008.
Přijaté usnesení č. 404/2008. 
Rada města Holešova schvá-
lila pravidla pro provoz zámku 
v Holešově na období leden 
- červen 2009 v předloženém 
znění.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu        
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Levné úpravy oděvů:
zkracování, zužování,

opravy zipů, apod.
tel: 774 725 134

Osobní automobil cena od cena do
do 1000 ccm 1218 1690
do 1250 ccm 1218 2250
do 1350 ccm 1218 2460
do 1650 ccm 1740 3182
do 1850 ccm 1740 3482
do 2000 ccm 1740 5368
do 2500 ccm 2620 5696
nad 2500 2620 7572

nákladní automobil
do 3500kg 3658 7190
od 3500-12000 kg 6216 10004
nad 12000 kg 8928 14198

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ?

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

E-mail: votava.josef@post.cz

ZA NOVOU SPOŘITELNOU 
VEDLE VINOTÉKY

Komu je určeno? Patří žákům OU a ZPŠ 
v Holešově. Důvodem je jejich čas a snaha 
o dobrou věc, kdy výsledkem byla papírová 
přání s hezkým veršovaným věnováním k Vá-
nocům i novému roku. 

Touto cestou jim děkuji jménem těch oby-
vatel DPS Novosady a Havlíčkova, kterým jsem 
osobně předala tento dárek. V dnešní době 
vánočních e-mailů a sms nepochybuji o tom, 
že takové klasické a každé originální přání o to 
víc obdarované opravdu potěšilo.

Eva Relichová, DiS.

Poděkování

VÝZVA
Děkan holešovské farnosti František 

Cinciala nás požádal o zveřejnění dopisu, kte-
rý adresoval představitelům obce Martinice.

Vážený pane starosto, členové zastupitel-
stva obce Martinice a drazí občané, děkuji za Váš 
dopis, na který odpovídám. 

Jelikož v rámci 300. výročí dokončení stav-
by našeho farního kostela budu dne 2. 12. 2008 
v 18.00 hod. přítomen koncertu, který byl již dříve 
naplánován, předkládám toto vyjádření. 

Využívám možnosti, abych předložil také 
písemné vysvětlení změny pohřebního průvodu 
v obci Martinice pro ty, kteří to v kostele dne 
14. července 2008 neslyšeli, když jsem „ex offo“ 
vyhlásil a vysvětlil novou změnu pohřebního prů-
vodu v naší farnosti jako pokračování církevního 
obřadu v obci Martinice, v novém a důstojnějším 
průvodu, k uložení na místní hřbitov.

Po události, kterou jsem dne 28. dubna 
2008 osobně prožil před zraky okolostojících „di-
váků“ a projíždějících řidičů Horní Lapač - Hole-
šov, Žeranovice - Holešov a opačným směrem..., 

Změna v pohřebním průvodu v Martinicích
kdy jsem byl při „teatrálním“ oblékání liturgické 
superpelice ohrožen couvajícím autobusem 
a projíždějícím osobním automobilem…, jsem 
přistoupil k této změně…

Nový pohřební průvod, k ukončení církev-
ního obřadu uložením do hrobu, bude důstojněji 
pokračovat na začátku alejové části před hřbi-
tovní branou, jak jsme byli při posledních dvou 
církevních pohřbech svědky. Ti, kdo se začali 
bohoslužbou loučit v kostele, budou autobu-
sem přivezeni co nejblíže ke zmíněnému místu, 
vystoupí na chodník a zařadí se do připravova-
ného průvodu. Kdo přijede vlastním dopravním 
prostředkem, ten si zvolí vlastní parkovací místo, 
nevyjímaje kněze (kněz zpravidla přijíždí posled-
ní, protože se musí v kostele převléci, kostelník 
zamknout kostel a pokračovat…).

V Holešově a jinde jsou mnohem horší 
parkovací a shromažďovací podmínky u hřbitova 
a nejsou žádné problémy.

Chtěl bych tímto dopisem poděkovat Vám 
starším, kteří jste přišli osobně za mnou po prv-
ním zkráceném, důstojnějším průvodě a ohodno-
tili změnu z mnoha důvodů: mnohdy jste museli 
jít pěšky zbytečně dlouho, hlavně v nepříznivém 
počasí, mnozí nemohli v průvodu pokračovat, 
protože potřebovali jít po hodině na toaletu… 

Bylo vyjádřeno přání, které bych mohl před-
nést při jednání s vedením obce Martinice, aby 
u hřbitova byly vybudovány toalety odpovídající 
době pro potřebné…, aby se nemuselo „chodit 
za stromy“ či k někomu domů…, dále větší 
možnost k sezení před hřbitovem pro ty, kteří 
nemohou začít loučení v kostele a čekají na pří-
jezd autobusu.

Vážený pane starosto, členové zastupitel-
stva obce Martinice, jako statutární zástupce 
římskokatolické farnosti Holešov ctím a plně 
respektuji rozhodnutí, jak vedení města Holešo-
va či jiných obcí, včetně Martinic v řízení státní 
správy, požaduji, aby bylo přijato a respektováno 
vyhlášené rozhodnutí ohledně pokračování cír-
kevního pohřbu v důstojnějším průvodu k uložení 
na místní hřbitov.

Děkuji a přeji úspěchy
P. ICLic. ThLic. František Cinciala

správce farnosti Holešov

Holešov (frs) - Více než pade-
sátka členů holešovského klubu vojen-
ských výsadkových veteránů se v pátek 
12. prosince odpoledne zúčastnila vý-
roční členské schůze. Bývalí příslušníci 
7. výsadkového pluku zvláštního urče-
ní, který byl dislokován v holešovských 
kasárnách v letech 1961 až 1969, se 
sešli před vchodem do Vyšší a Střed-
ní policejní školy ministerstva vnitra 
v Holešově, kde byla v létě loňského 
roku umístěna pamětní deska tohoto 
pluku. Po krátkém fotografování se 
pak přesunuli do společenské místnosti 
internátu policejní školy.

Vedle nezbytných formalit byla 
hlavní náplní schůze rekapitulace 
uplynulého roku a plán práce na rok 
letošní. Jednání bývalých vojáků přišli 
pozdravit také ředitel policejní školy 
Jan Dvořák a jeho zástupce Andrej 
Rohál. Bývalí výsadkáři si poté pro-
hlédli videozáznam ze slavnostního 
odhalení desky, které se uskutečnilo 
v srpnu v prostorách policejní ško-
ly, a také film z výcviku příslušníků 
prostějovské 601. speciální skupiny 
Armády ČR z Prostějova, jejíž pří-

Výsadkoví veteráni rekapitulovali uplynulý rok

slušníci jsou nasazeni kromě jiného 
i v Afghánistánu.  

Mezi nejdůležitější akce, které 
letos výsadkoví veteráni plánují, je 
důstojné připomenutí si čtyřicáté-
ho výročí od doby, kdy v roce 1969 

tehdejší velení armády rozpustilo ho-
lešovský pluk za jeho postoje po srp-
nové okupaci 1968.

Mezi další akce, kterých se 
někteří veteráni účastní, patří i pra-
videlný noční vzpomínkový pochod 

 Společné foto výsadkových veteránů před pamětní deskou u vstupu do policejní školy.    

po stopách výsadkové skupiny CLAY 
- EVA. Její příslušníci byli na jaře 
v roce 1944 vysazeni v prostoru Hos-
tišové a až do konce války prováděli 
na území protektorátu zpravodajskou 
a diverzní činnost. 

Jan Honek z Prahy hledá paní Helenku, za 
svobodna Kromerovou, která asi před čtyřiceti lety 
bydlela na Plačkově č. 598. Příbuzní Heleny se jme-
novali Hluštíkovi. Kontakt na pana Honka: mobil: 
608 96 09 09, e-mail: h.honek@seznam.cz, adresa: 
J. Honek, Střešovická 41, 160 00 Praha 6.
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Akciová společnost Vodní zdroje Holešov,
Tovární 1423, 769 01 Holešov 

přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici: 

soustružník-frézař-montážník.
Požadavky: praxe při práci na soustruhu a fréze, 

řidičský průkaz sk. B výhodou.
Firma nabízí zaměstnanecké benefity 

(stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 
ozdravný program).

Nástup: leden 2009
Kontakt: Petr Šíma, tel., mobil: 573 312 134, 602 504 193

fax.: 573 312 130, e-mail: sima@vzh.cz

děkuje příznivcům a sympatizantům ČSSD 
za projevenou důvěru v uplynulém roce. 

Současně přeje všem občanům hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 

2009.

MÍSTNÍ ORGANIZACE
ČESKÉ STRANY 

SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÉ
(MO ČSSD) V HOLEŠOVĚHolešov - Nevyhovující pokoje i sociální zařízení trápí v současné 

době obyvatele i zaměstnance holešovského centra pro seniory.
Tamní radnice se proto rozhodla požádat ministerstvo práce a so-

ciálních věcí o dotaci na výstavbu nového domova, kterou vedení města 
odhaduje na asi dvě stě milionů korun. „Dalo by se říct, že pokoje a sociální 
zařízení stavebně nevyhovují našim potřebám. Nemají bezbariérové pří-
stupy, obtížně se nám mimo jiné rozváží také strava,“ řekla Ivana Bozdě-
chová, ředitelka domova. Souhlasí s ní také holešovští zastupitelé, kteří už 
rozeslali žádosti o dotace a navrhli vedení centra lokalitu k výstavbě.

„Tu však management domova odmítl, hledáme proto dál vhodné 
místo,“ řekl starosta Holešova Zdeněk Janalík.

Důvodem, proč vedení centra pro seniory nabídnuté místo v lokalitě 
známé jako Kozrálov zamítlo, je jeho odříznutí od centra města.

„Osobně mi to přišlo poměrně daleko, je totiž vzdálené asi dva a půl 
kilometru. Nebyl to nejvhodnější návrh, protože seniory je třeba do spo-
lečnosti začleňovat. Chodící klienti si navíc leccos zařizují sami, proto 
je naše současná poloha naprosto ideální. Máme to kousek na náměstí 
i do parčíku,“ podotkla Bozděchová.

Nové prostředí však centrum pro seniory podle Bozděchové potře-
buje. „Určitě by nám usnadnilo práci s imobilními klienty,“ vysvětlila.

Nyní vedení města čeká, zda na ministerstvu uspěje se žádostí 
o dotaci. „Byl bych rád, kdyby se se stavbou začalo v roce 2010. Nyní 
jsme ve fázi, kdy mezi žádosti zařadili naši přihlášku,“ dodal starosta 
Janalík. V případě úspěchu by pak holešovská radnice nechala posta-
vit centrum s kapacitou asi sta lůžek. „Současný domov důchodců je 
v majetku města, takže bychom poté řešili i jeho využití. Tady se nabízí 
několik možností,“ řekl Janalík.

Mezi možnými variantami se objevila například rekonstrukce ob-
jektu, který by se poté mohl změnit na ubytovnu nebo by jej bylo možné 
přestavět na byty.

„O tom ale bude ještě třeba jednat,“ dodal starosta.
MF DNES - Veronika Klímová

Napsali o nás
Domov musí do centra

V průběhu měsíce ledna pořádá společ-
nost Industry Servis ZK besedy s občany na 
téma výstavba strategické průmyslové zóny 
v Holešově. Zatímco v Holešově se beseda 
uskutečnila v pondělí 12. ledna, v Přílepích 
bude 15. ledna od 17 hodin, v Zahnašovicích 
19. ledna od 17 hodin, v Martinicích 20. ledna 
od 17 hodin a v Bořenovicích 22. ledna od 18 
hodin. Ve všech obcích se besedy uskuteční 
v budovách místních obecních úřadů.    

Besedy o zóně

Centrum pro seniory, příspěvková orga-
nizace, ul. Příční č.p. 1475, Holešov (dále jen 
CpS) je sociální zařízení, které poskytuje tři 
sociální služby. Hlavní náplní jeho činnosti je 
pobytová služba domov pro seniory s kapaci-
tou 178 uživatelů. V rámci volnočasových ak-
tivit pořádá pro své klienty různé společenské 
akce. Kulturní místnost je situována ve vedlejší 
budově, která je spojena s hlavní budovou 
z mezipatra chodbou. Imobilní uživatelé mají 
přístup na tato setkání pouze pomocí plošiny, 
která vede od výtahu z 2. patra.

Dne 3. 12. 2008 od 14.00 hodin proběhlo 
ve společenských prostorách vystoupení žáků 
3. ZŠ Holešov, ul. Družby, které bylo velmi 
zdařilé. Po ukončení akce, kolem 14.50 hodin, 
se při návratu klientů do svých pokojů plošina 
porouchala a vzhledem k tomu, že v zaříze-
ní pracují převážně ženy, nebylo v žádném 
případě možné 40 imobilních klientů dopravit 
do výtahu. Poprosil jsem tedy o spolupráci 
Hasičský záchranný sbor v Holešově, který je 
od CpS asi 400 m, řádně vysvětlil celou situ-
aci a požádal, zda by nemohli naše uživatele 
přenést službu konající hasiči po 8 schodech 
k výtahu. Příslušník mi odpověděl, že jednak 
nemá dostatek pracovníků (v práci byli pouze 
3) a že o této věci nemůže sám rozhodnout, 
ať se telefonicky obrátím na operačního dů-
stojníka do Zlína. Ještě mi sdělil telefonní čísla 
na velitele Sboru dobrovolných hasičů (dále jen 
SDH) v Holešově. 

Ihned jsem telefonoval na linku 150, řádně 
se představil, spojovatelce vše popsal a tato 
následně náš rozhovor přepojila na operačního 
důstojníka. Již potřetí jsem učinil osobní iden-
tifikaci a popis události, kdy jsem se následně 
dozvěděl, že ze strany hasičů není pomoc 

Poděkování dobrovolným hasičům

možná, že zasahují v případech ohrožení živo-
ta. Poděkoval jsem a rozhovor ukončil. Nevím, 
jak si mám celou věc vysvětlit, když na jedná 
straně zasahují hasiči při sundávání koťat ze 
střechy, otevření zabouchnutých dveří u bytu 
atd. a na druhé straně nemůžou pomoci 40 
seniorům do výtahu. 

Poté jsem telefonoval na linku 156, tedy 
strážníkům Městské policie Holešov, představil 
se jako pracovník CpS a zeptal se, zda mají 
k dispozici 2-3 muže na pomoc. Bylo mi sděle-
no, že nikoliv. Mezitím jsem měl další pracovní 
hovor na služební telefon, a tak jsem rychle 
komunikaci ukončil. 

Kolem 15.10 hodin jsem se telefonic-
ky spojil s velitelem SDH panem Horňákem 
a opětovně řádně popsal celou situaci. Zde 
jsem se však setkal s mimořádně kladným 
ohlasem. Pan Horňák mi odpověděl, že osloví 
několik dobrovolníků a určitě nám do 20 minut 
pomohou. V 15.15 hodin mi volal zpět, že 
je vše zařízeno a že pomoc je již na cestě. 
Uklidnil jsem klienty i personál. Před půl čtvrtou 
se do CpS dostavila dvoučlenná hlídka SDH 
a okamžitě začala naše uživatele odnášet 
po schodišti k výtahu. Řádně celou záležitost 
vyhodnotila, odvolala další své kolegy, kteří byli 
již na cestě nám pomoci, a v 15.50 hodin svoji 
akci ke spokojenosti všech ukončila.                

Tímto chci vyslovit velké a upřímné po-
děkování od uživatelů i zaměstnanců našeho 
zařízení mužům ze SDH Holešov pod vede-
ním pana Horňáka za příkladnou a rychlou 
spolupráci.

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil HORÁK
statutární zástupce ředitelky organizace

a vedoucí sociální pracovník
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Kurzy pro těhotné v Mateřském centru Srdíčko

Projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Míškovice

Spolupráce pro dobrý start

Agentura porodních asistentek  
PAMAD začíná pořádat kursy kom-
plexní přípravy k porodu s cvičením 
na balonech v MC Srdíčko. První část 
proběhne 20. ledna od 9.00 do 13.00 
hod. v MC Srdíčko Všetuly. Kurs je 4x 
3 hod. a poslední lekce je věnována 
partnerům, kteří vám chtějí  být nápo-
mocni při porodu. 4. část je v 18.00. 
Kurs je doplněn o cvičení na balonu.
Podrobné informace o kursu najdete 
na našich www stránkách. Další kursy 
budou začínat vždy první úterý v mě-
síci. Na tento kurs je nutné se přihlásit 
na našich stránkách, kde jsou i termí-
ny a ceny, (www.pamad.cz), pomocí 
on-line přihlášky nebo na telefonu 
Hýbnerová Věra 602 848 435.  

Agentura PAMAD je akredito-
vané pracoviště a  na všechny naše 
kursy pojišťovny přispívají.

Pravidelné cvičení na balonu je 
v MC již několik let a probíhá každou 
středu od 16.00 do 17.00 hod. Pla-
vání pro těhotné začne až v březnu, 
a to každé úterý od 10.00 hod.

Kursy jsou zaměřené na přiro-
zený porod a techniky (pohyb, dno 
pánevní, dýchání, úlevové metody, 
masáže aj.), které vám pomohou 
porod  co nejlépe zvládnout.

V MC budeme pořádat i BABY 
MASÁŽE, které jsou velmi oblíbené 
a pomáhají nejen ke zklidnění děťát-
ka, ale přispívají k lepšímu psychomo-
torickému vývoji. Po přihlášení dosta-
nete termín, kdy kurs bude. Přihlásit 
své dítě můžete už od 3. měsíce.

PLAVÁNÍ KOJENCŮ - probíhá 
jen v Kroměříži v KoTě o.p.s (koje-
necké a mateřské centrum) již od 6. 
týdne do 10. měsíce.

Dne 6. února přivítají holešovské základní 
školy své budoucí prvňáčky. Chlapci a děvčata 
z mateřských škol přijdou k zápisu. Tento den 
se stane významným okamžikem v jejich životě. 
Přijdou splnit svoji první zkoušku, a nastartují 
tak cestu za dalším poznáváním. 

Prvními pomocníky na této cestě byli jejich 
rodiče. Ve věku předškolním je to společenství 
mateřské školy, kde se utvářejí základy tzv. pro-
sociálních vlastností, to je všechno, co znamená 
sou nebo spolu - souhra, soucit, součinnost, 
spolupráce, rozvíjení citu a přátelství.

Mateřská škola Sluníčko a 3. Základní škola 
Holešov jsou již několik let spolupracující subjek-
ty. Výchovou a vzděláváním vytváříme společně 
takové podmínky, aby přechod dětí z mateřské 
školy do základní školy probíhal v bezpečném 
prostředí bez stresů a bez adaptačních potíží 
s ohledem na psychosociální vývoj dítěte. 

Ke zvládnutí nastávající role školáka po-
třebují děti pocit jistoty a sebedůvěry. Na školu 
se těší, už toho tolik umí. 

Na cestě „školním životem“ budou své 
schopnosti, návyky a vědomosti používat, roz-
víjet a uplatňovat. 

Snažte se v dítěti vzbudit pocit, že ještě 
dřív, než vstoupí do školy, dokáže mnohé, 
co v ní později dobře uplatní. Posilujte v nich 
důvěru ve vlastní síly a přesvědčení, že úko-
ly jsou tu proto, abychom je společně řešili 
a zvládli. Každý úspěšně splněný úkol či vyře-
šený problém je stupínkem na žebříčku, který 
vede k samostatnosti a k úspěchu na „cestě 
za poznáním“. 

A co je smyslem naší společné spoluprá-
ce? Aby se šikovnost rukou měnila v šikovnost 
myšlení. Aby byl vztah k učení a práci pozitivní. 
Aby byl žák spolutvůrcem vyučování. Aby vyu-
čování kladlo základy k tvořivému myšlení. Aby 
vzdělávání motivovalo žáky po celý život. 

Přejeme všem předškolákům „Dobrý start“!

Jaromíra Podhajská 
3. ZŠ Holešov

Tři  králové v dávné minulosti šli za hvěz-
dou a našli dítě. V Třeběticích šli letos i za vůní 
a našli uzená kuřata.

Foto: Vít Pělucha

Odbor územního plánování a stavební-
ho řádu Městského úřadu Holešov - obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností jako po-
řizovatel změny č. 4 územního plánu obce 
Míškovice dle § 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. 4 územního plánu obce Míško-
vice v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona  
a v souladu s  § 47 odst. 2) stavebního zákona. 

Návrh zadání změny č. 4 je vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení tohoto oznámení, tj. od  23. 12. 2008  
do 21. 1. 2009.

Návrh zadání změny č. 4 územního plánu 
obce Míškovice je vystaven k veřejnému nahléd-
nutí na Odboru územního plánování a stavební-
ho řádu Městského úřadu Holešov, pracoviště 
Tovární 1407, dveře č. 309. Návštěvu lze usku-
tečnit v úředních hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 
12.00 - 17.00 hod. nebo po předchozí telefonic-
ké dohodě mimo úřední dny (tel. 573 521 704) 
a na Obecním úřadě Míškovice  pondělí, středa 
7.30 - 12.30, 16.00 - 18.00 hod. nebo po před-
chozí telefonické dohodě mimo úřední dny (tel. 

573 387 037). 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 jsou v lo-
kalitě A1- nová návrhová plocha bydlení, v loka-
litách  A2-A4 řešení ploch dopravy a v lokalitě 
A5 - vypuštění výhledové trasy skupinového 
vodovodu Pomoraví.

 Návrh zadání včetně tohoto oznámení 
obdrží jednotlivě dotčené orgány státní správy, 
sousední obce, krajský úřad a obec Míškovice, 
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 změny územního plánu na životní prostředí 
včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního 
právního předpisu.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizova-
tele své podněty i sousední obce. 

K požadavkům dotčených orgánů, kraj-
ského úřadu a k podnětům sousedních obcí 

nebo připomínkám uplatněným po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Petr Klenner
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Moderní prostředí a špičkové vybavení na-
bídne pacientům Kroměřížské nemocnice a.s. 
chirurgická jednotka intenzivní péče. Ta od listo-
padu prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Jakmile skončily nejrozsáhlejší bourací prá-
ce, spustil se provoz oddělení alespoň v omeze-
ném provozu. „Ze šesti pokojů nyní obsazujeme 
čtyři. Ty jsme navíc díky sponzorským darům 
dovybavili novými postelemi a nočními stolky. 
Tomu však předcházel rozsáhlý úklid, na kterém 
se podíleli zaměstnanci nemocnice i úklidová 
firma,“ popsala vrchní sestra chirurgie Andrea 
Zajícová. V provizorních podmínkách však budou 
muset všichni vydržet ještě do konce ledna, kdy 
budou práce ve finále.  (sov)

JIP bude špičkově 
vybavena
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Krásný nový rok
chceme přát všem
členům, sponzorům,
přátelům a známým!

Hodně zdraví, lásky
pohody a sem tam

dobrou náladu.

Za celý kolektiv 
zdravotně postižených

Marie Nováková

Středisko volného času Všetuly 
TYMY pořádá 

v sobotu 24. ledna
od 15 hodin v tělocvičně TYMY

KARNEVAL 
„Z POHÁDKY

DO POHÁDKY“
Připraven je pestrý program plný 

her, soutěží,  tance a chybět nebude 
ani bohatá tombola.

Vstupné: děti v masce zdarma
10 Kč dítě bez masky,

20 Kč dospělý 

Hodně zdraví, štěstí
 a spokojenosti 

v roce 2009
přeje svým zákazníkům 

firma M & E, PÁNSKÁ MÓDA, 
PONOŽKY, PUNČOCHY

Marta Balatková, Holešov

Těchto několik biblických slov z evangelia 
sv. Jana si dovoluji (a snad mi to bude odpuště-
no) citovat v situaci, kdy stojíme na prahu udá-
losti, která ovlivní život města a jeho obyvatel 
na mnohá desetiletí. Která se zapíše velkým 
písmem do jeho historie. Ano, stojíme na prahu 
- obrazně, ale i doslova. Už 31. ledna jej však 
překročíme a pak budeme vstupovat do prostor 
za ním nikoliv jednou, ale často a rádi, aby-
chom se bavili, vzdělávali, vzájemně sbližovali 
a duchovně povznášeli slovy i hudbou a vším, 
co zkrásní náš život a nás může učinit lepšími. 
Prostory v přízemí a prvním patře majestátní 
budovy holešovského zámku začnou sloužit 
veřejnosti.

Každému činu předchází myšlenka, přání, 
záměr. Tak tomu bylo i tentokrát. Chátrající 
zámecký komplex byl výzvou pro skupinku lidí, 
svými kořeny hluboce zapuštěnými do osudů 
a tradic svého města, aby místo lkaní nad sta-
vem této městské dominanty hledali řešení, jak 
ji zachránit pro příští pokolení. Aby se od slov 
přešlo k činu. Tak vzniklo občanské sdružení 
CASTELLUM HOLEŠOV.

To řešení bylo jen jedno. Zámek musí 
patřit městu, jen v jeho správě může sloužit 
všem občanům, stát se místem jejich oddychu, 
jejich uměleckých a kulturních aktivit a zážitků, 
společenským shromaždištěm nevšední atmo-

A slovo tělem učiněno jest...
sféry. Bylo třeba oslovit občany a především 
představitele města. Což se stalo. A kupodivu 
ledy se pohnuly, skála se otevřela. Hlas lidu 
se stal hlasem božím, který uslyšeli i ti, jejichž 
pozornosti dosud unikal. Dnem 16. března 
2005 se zámek se svým parkovým areálem 
stal majetkem města, jeho skutečným rodin-
ným stříbrem.

To stříbro však bylo hodně zašlé, znečiště-
né a dodat mu ten pravý lesk vyžadovalo další 
činy. A velkou dávku odvahy, energie a mana-
žerské obratnosti. A milionové investice. Ale jak 
jednou člověk skočí do vody, už musí plavat. 
Rozhodující je ten skok. A k němu už došlo.

Nové vedení města se v té divoké vodě 
neutopilo. Naopak. Prokázalo velikou dáv-
ku odvahy, energie a manažerské obratnosti, 
opatřilo i nezbytné miliony, aby ta zašlá krása 

znovu zazářila. Za pár dnů se o tom budeme 
moci přesvědčit. Možná, že všechno nebude 
podle našich představ, že se objeví problémy. 
I úsměv Mony Lisy má své kritiky. Těm bych 
však poradil: Nehledejte na kráse vady, nechte 
se krásou unášet! I na tom našem zámeckém 
rodinném stříbře - i když ho zatím uvidíme jen 
část - bude co obdivovat. Tož nestyďme se 
a obdivujme. A zároveň oceňme úsilí všech, 
kteří se o to zasloužili. A přejme si, aby i další 
etapa renovace tohoto našeho zámeckého mo-
numentu probíhala stejně úspěšně jako ta první. 
Aby se myšlenka stala skutkem i v budoucnu.

 
Obnovenému kulturnímu a společenské-

mu životu v zámku na uvítanou Jiří Zapletal, 
předseda  občanského sdružení 

CASTELLUM HOLEŠOV    

Už brzo otevře holešovský zámek své brány pro veřejnost…
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Změna je život, což může potvrdit i Bc. 
Jana Slovenčíková, která svůj život na dlouhá 
léta spojila se střediskem volného času DUHA. 
Nejen o tom, jak hodnotí minulé období anebo 
co bude dělat v následujícím období, je i náš 
rozhovor.

Středisko volného času DUHA má 
za sebou derniéru. Co to pro tebe všech-
no znamená a o čem v těchto dnech pře-
mýšlíš?

Vlastně jsem si to v tom návalu práce 
ještě nestihla ani uvědomit. Se závěrem roku 
to byla veškerá agenda s ukončením organiza-
ce, převody, změny, inventarizace… A k tomu 
samozřejmě naše tradiční činnosti  - Čertoviny 
s DUHOU,  vánoční dílny, vánoční programy 
pro rodiče, několik vánočních koncertů,  vydání 
CD s vánočními koledami, vánoční Rožnov, 
Vídeň,  doúčtování  grantů a projektů...

 „Sloučení“ není jen organizační změnou 
pro SVČ,  ale uvědomuji si, že končí dvaadva-
cet let dlouhá etapa mého života. Jsem zastu-
pitelkou  města a chápu současnou finanční 
situaci, ale nerozumím ekonomickým výhodám 
sloučení obou organizací na jedné straně a po-
kračování v činnosti v budově ve Všetulích, 
kde jsou náklady několikanásobně vyšší, než 
byl provoz v DUZE. Přemýšlím také o tom, co 
je lepší - prevence, nebo likvidace následků? 
Pokud se někomu zdá částka 400 000 korun 
ročně, kterou financovalo město DUHU, vyso-
ká, ať ji za pár let porovná s náklady na řešení 
drogové problematiky, odstraňování grafitti 
na zdech nových domů, gambling, alkoholis-
mus… u dětí a mladistvých, pro které nezbylo 
nikde místo. 

DUHA, to jsou hlavně roky života, které 
jsi jí věnovala. Na co ráda vzpomínáš? 

Ano, mé spojení s DUHOU je  téměř po-
lovina mého dosavadního života. Vzpomínám 
ráda na všechny naše úspěchy, které se nám 
podařily dosáhnout. Vybudovali jsme „tým 
lidí“, kterým není jedno, co se děje, že nejsou 
„děti na ulici“,  a především mají vztah ke své 
práci - zájmovému vzdělávání, velkou chuť 
a schopnost se o svůj „um“ podělit s dětmi 
i dospělými. Jsem pyšná na úspěchy všech zá-
jmových útvarů - mažoretek, sboru, tanečních 
skupin babydance, hip-hopu, rybářů, výrobky 
keramiků, činnosti pro rodiče s dětmi, fotbalistů, 
cvičení pro zdraví, jógy, modeláře, technických 
a PC kurzů, environmentální výchovy, EKO-
CENTRA a dalších. 

Na vysoké úrovni jsme měli všechny po-
znávací  a vzdělávací exkurze, kulturní i tema-
tické programy, akce pro rodiče s dětmi, práci 
s talenty, letní i zimní tábory, pobytové akce, 
práce s cílovou skupinou sociálně slabších 
a zdravotně znevýhodněných,  tábory pro ro-
diče s dětmi. Byly to naše tzv. „vlajkové lodě“. 
Organizovali jsme krajské postupové soutěže - 
§ 11/55 , charitativní sbírky - Světluška.  Poprvé 
jsme udělali v Holešově analýzu volného času, 
komunální rekreace a také využití sportovišť 
a ostatních ploch i s konferencí. Spolupraco-
vali jsme po odborné stránce s Univerzitou 
Palackého Olomouc. Několikrát jsme pořádali 
„pro nás“ (interní i externí pracovníky)  několi-
kadenní kurzy - na osobnostní rozvoj a kurzy 
„týmových dovedností“. To vše se nám vrátilo 
v podobě  úspěšných řešení  projektů a grantů, 
kterými jsme mohli dofinancovat naše činnosti. 
Chtěla bych poděkovat všem spolupracov-

Na slovíčko s Janou Slovenčíkovou

níkům, kolegům, sponzorům, bez kterých by 
nikdy DUHA nebyla DUHOU.

Je málo SVČ v ČR, která se ucházela 
o grantový projekt z Evropských strukturálních 
fondů. Ve ZK je to jen Alcedo Vsetín a naše 
DUHA - SVČ Holešov. Nepotřebovali jsme 
žádnou agenturu, projekt jsme napsali sami 
a mohli jsme podpořit velké množství právě 
sociálně znevýhodněných a zdravotně zne-
výhodněných dětí, které by se k těmto činnos-
tem neměly možnost nikdy dostat. V minulých 
dnech jsme odesílali poslední dokumenty k pro-
jektu na MŠMT a mám velkou radost, že projekt 
je po všech průběžných kontrolách v pořádku 
- a tudíž celá částka je 100% krytá ESF bez  
nulového doplatku zařízení (1 416 120 korun).  
U všech těchto akcí se mně vybaví vzpomínky 
na dobrou spolupráci i vztahy  s našimi exter-
ními i interními pracovníky.

Co se podle tebe v Duze nejvíc poved-
lo, na co jsi pyšná?

Jak jsem již uvedla - to, že se DUHA stala 
soběstačnou ve výchově lidí, kteří považují 
práci s mládeží za své poslání. A druhá sku-
tečnost - že programově jsme zvládli děti od 3 
let až po zajímavé akce, kterých se účastní 
i senioři. Dle školské legislativy zájmového 
vzdělávání   našimi klienty nejsou jenom děti, 
ale také mládež, dospělí, rodiče s dětmi a další 
zájemci. 

Budeš se i nadále „starat“ o Moravské 
děti? A co tvoje další chlouba - mažo-
retky? 

Moravské děti  slaví letos své 35. výro-
čí, a když  jsem je „dostala“ na starost před 
22 lety, ani ve snu mě nenapadlo, že se po-
stupně stanou také tak trochu „mými“ dětmi. 
Sbor řídí především sbormistr - a musím říci, 
že kvalita sboru odráží v sobě svého kvalit-
ního sbormistra. Moravské děti  mají štěstí 
- zakladatel pan Karel Košárek a potom jeho 
nástupce Michal Vajda a v současné době 
Lenka Polášková byli a jsou lidé s velkým 
rozhledem, odborností a chutí předat dětem 
v nesčetných hodinách zkoušek, koncertů 
ponejvíce svého umu. K tomu všemu je ale 
potřeba určité zázemí, management, příprava 
- zkrátka to „zákulisí“ - a o to se starám právě 
já.  Dělám to ráda, i když je toho někdy docela 
dost, ať už jde o shánění financí, zajišťování me-
zinárodních festivalů a cest, ale vždy musíme 
být se sbormistrem dobrým týmem a oběma 
nám vždy  záleží na  jméně  „Moravské děti“, 
tradicích i na úspěších našich dětí. 

A mažoretky? To není „moje“ chlouba - to 
byla vždy chlouba SVČ Holešov - DUHA a já 
jsem moc ráda, že  během sedmi  let  působení 
mažoretek se vytvořilo nejen v Holešově, ale 
v celé ČR i v zahraničí povědomí „o výborných 
holešovských mažoretkách“ a že současnými 
vedoucími jsou ty, které stály u zrodu a za-
čínaly s prvními kroky a hůlkou. V současné 
době hlavní vedoucí je Lenka Doleželová, vždy 
usměvavá a také ta, která již několikrát naši 
republiku reprezentovala na mistrovství Evropy  
v mažoretkovém a twirlingovém umění.  Pod 
„svými křídly“ má Lenka dnes již  pětapadesát 
malých i větších mažoretek, což svědčí jistě 
o kvalitní práci. 

Kam směřují tvé další a především pro-
fesní kroky? Čemu se budeš věnovat? 

V rámci reorganizace mně bylo nabídnuto 
místo v Městském kulturním středisku, kde se 
budu věnovat  hlavně činnostem na zámku, 
rozvoji partnerských měst, cestovnímu ruchu 
a dalším pracím, které s MKS souvisí. Mám 
vystudovaný management volného času a re-
kreace na UP Olomouc, což určitě uplatním 
i zde v nových podmínkách.

Ptal se Robert Rohál

Jana Slovenčíková nad trofejemi, 
které přivezly ze světa Moravské děti.
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Na úspěšnou tradici předvánočních 
koncertů jazzových a swingových skla-
deb, založenou v polovině 90. let KM Big 
bandem Otty Šalera, navázal svojí premi-
érou výborný orchestr Josefa Hájka, který 
vystoupil před zaplněným hledištěm hole-
šovského kina Svět v neděli 14. prosince 
loňského roku.

 
Skvělá interpretace dvacítky jazzových 

orchestrálek a swingových písniček byla 
od samotného začátku koncertu přijata po-
sluchači s nadšením a dostalo se jí zasloužené 
odměny  bouřemi nadšeného potlesku publika, 
ve kterém zdaleka neseděli jen skalní přízniv-
ci jazzové a swingové hudby. Kromě všech 
instrumentalistů, zpěváků Josefa Vaverky 
a Petry Kuciánové, kultivované moderátorky 
Mirky Tvarůžkové  a dirigenta Vladimíra Voj-
kůvky se o velký úspěch vánoční premiéry 
lví měrou zasloužil kapelník orchestru Josef 
Hájek. Nejen šťastným a uvážlivým výběrem 
skladeb, ale také jejich excelentním aranžmá. 
A patří mu i velký dík za to, že vyslyšel volání 
mnohých holešovských ctitelů krásné hudby 
a napsal pro finále koncertu směs půvabných 
vánočních melodií, které zazněly v novém, 
poněkud netypickém orchestrálním rouchu. 
Postaral se tak o vytvoření  nádherné vánoční 
atmosféry, za kterou mu posluchači poděko-
vali závěrečnými dlouhotrvajícími ovacemi. 
To však ještě nebyl konec koncertu. O závě-
rečnou tečku se postaral orchestr bravurní 
vypalovačkou na přání publika, a sice populár-
ními Vodopády, které připomněly pamětníkům 
slavnou éru nezapomenutelných vystoupení 
orchestru Otty Šalera v holešovském zámku 
v 50. a 60. letech.

A které další melodie slavily úspěch? 
Za všechny připomeňme alespoň skladbu 
Four Brothers  Jimmy Giuffre se skvělými sóly 
saxofonistů K. Plášila, K. Šebka, P. Žůrka a K. 
Loučky a klarinetisty P. Poláka, dále nádherné 
sólo trombonisty L. Žabenského v Dennisově 
kouzelné kompozici Angel Eyes či bravur-
ní sólové vystoupení klarinetisty P. Poláka 
ve světoznámém jazzovém standardu B. Ber-
nieho a M. Pinkarda Sweet Georgia Brown. 
Po přestávce si posluchači vychutnali nejprve 
znamenité trumpetové sólo Vladimíra Vojkůvky 
v opusu J. Cieslaka Blues before and because. 
Z pestré šňůry přednesených hudebních lahů-

Vánoční dárek Big bandu Holešov

dek jmenujme ještě alespoň skladbu Count 
Down, ve které excelovali tenorsaxofonisté 
K. Šebek a P. Žůrek, a Goldovu proslulou 
skladbu Exodus, kterou se blýskl tenorsaxofo-
nista K. Plášil. Líbili se i oba kmenoví zpěváci 
orchestru. Petra Kuciánová se rozhodla za-
zpívat navzdory zdravotní indispozici, která jí 
však nezabránila okouzlit publikum swingovým 
frázováním a intonační jistotou. Josef Vaverka 
uplatnil svoji uvolněnou spontánnost spojenou 
s osobitým šarmem snad nejvýrazněji při 
prezentaci největšího hitu poválečné doby 
Sentimental Journey spoluautorů L. Browna, 
B. Homera a B. Greena. Dirigent Vladimír 
Vojkůvka řídil orchestr s přehledem a stříd-
mými gesty, a zasloužil se tak o zpřesnění 
souhry jednotlivých sekcí a celého orchestru. 
Nápomocná mu k tomu byla i rytmická sku-
pina - motor orchestru - ve složení J. Lukáš 
(bicí), Z. Janiš (klávesy) a bandlídr J. Hájek 
(baskytara). 

Na začátku nového roku se sluší tomuto 
výbornému orchestru nejen poděkovat za ra-
dost, kterou rozdává svým posluchačům 

O závěrečnou tečku se postaral orchestr bravurní vypalovačkou na přání publika, a sice populárními Vodopády, které připomněly pamětníkům 
slavnou éru nezapomenutelných vystoupení orchestru Otty Šalera v holešovském zámku v 50. a 60. letech.

a skvěle reprezentuje naše město, ale i popřát 
do nového roku hodně krásných koncertů, 
vděčné posluchače a další rozšíření jeho akč-
ního rádiusu za hranice dosavadní působnosti. 
Orchestr svou věrností swingu dokazuje, že 
tato hudba, v níž je víc než jen opar novosti, 
přetrvává v čase a nachází si své nové po-
sluchače bez ohledu na to, kolik let uplynulo 
od jejího vzniku. Jsem přesvědčen, že tento 
jeho nemalý kulturně společenský přínos měs-
to Holešov jednou náležitě docení.

Ing. František RafajaDirigent Vladimír Vojkůvka.

Zpívá Petra Kuciánová.

Swingový zpěvák Josef Vaverka.
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Film Králova přízeň připomíná televizní zábavu

Děkuji, bylo to krásné...

KINORECENZE

Hned v úvodu musím napsat, že mi film 
přinesl mírné zklamání. Svým zpracováním 
totiž připomněl Jakubiskův projekt Batho-
ry. Opět se v několika stejných komnatách 
a chodbách producírovali herci v nažehlených 
parádních kostýmech, ne už ale parádních 
výkonech. Exteriéry se omezily na několik 
projížděk koňmo lesem a loukou. Obraz byl 
občas oživen perspektivou z výšky a snaživě 
se barvil do zlatova, ale to bylo, co se týče 
vyloženě filmových prostředků, vše. Od debu-
tujícího režiséra Justina Chadwicka v podstatě 
televizní zábava. 

Z trojlístku hlavních hereckých představite-
lů jednoznačně vynikla Natalie Portman (Anna 
Boleynová), ale nedalo jí to žádnou velkou 
práci vedle toporného Erica Bany jako Jindři-
cha VIII. (že by jeho nejlepší rolí zůstal digitální 
Hulk?) a Scarlett Johansson (Mary Boleynová) 
vystačící si s jediným výrazem pokojné ovečky. 
Forma ale samozřejmě nebyla u tohoto typu 
snímku to hlavní, neboť divák je samozřejmě 
zvědavý především na lekci z historie, v tomto 
případě významného úseku anglických dějin. 
Byl tedy alespoň po této stránce uspokojen? 
Zčásti. Dostalo se mu chronicky známého 
pojednání o tyranovi odstraňujícím překážky 
(zejména manželky) ze svého života nemi-
losrdně a jak na běžícím páse. Hlavní pozor-
nost je soustředěna na jeho vztah k sestrám 
Boleynovým a pak zejména na vzestup a pád 
té starší - Anny. Na toto téma bylo natočeno 
bezpočet snímků, z těch u nás uvedených 
např. „Tisíc dnů s Annou“ a  „To druhé Bo-
leynovic děvče“. V případě „Královy přízně“ 
nastal určitý posun v interpretaci událostí 
ve spekulacích kolem Jindřichových námluv 
a Anniných intrik. Ve jménu atraktivnosti, skan-

dálnosti a potažmo komerčnosti se pak tvůrci 
hodně odchylují od střízlivých výkladů historiků 
ve scéně znásilnění a plánovaného (i když 
neuskutečněného) incestu. Z filmu ani není 
patrné, že Jindřich Annu dobýval celých šest 
let (aby se jí pak do dvou let nasytil a poslal 
na špalek). Dlouhých šest let trvalo jeho dvo-
ření, během kterého se rozešel s Vatikánem, 
dosáhl anulování prvního sňatku s Kateřinou 
Aragonskou a ustanovil se hlavou anglikánské 
církve. Těžko tedy věřit, že by po takové době, 
krok před láskyplným naplněním vztahu, sáhl 
k tak brutálnímu uspokojení. 

A co se týče incestu, byl v době nepřetr-
žitého špehování a z toho plynoucího strachu 
v podstatě nemyslitelný. Ve filmu naopak 
chybí, jak Anna Jindřicha ničila častými zá-
chvaty vzteku a žárlivosti, omezovala ho svým 
sobectvím a osnovala i uskutečňovala likvidaci 
svých domnělých i skutečných nepřátel. I to 
byl jeden z důvodů jejího odstranění, nejen 
Jindřichova nová láska a hypotetická rodička 
dědice Jane Seymourová a lživá obvinění 
kolem smilnění a incestu Anny s bratrem.  
Je na každém divákovi, kolik si toho z kina 
odnese v rámci známé pravdy, že historie je 
živá a nabízí zajímavé paralely s dneškem. 
A není jich málo. Stále platí, že přízeň moc-
ných je vrtkavá, hybnou silou dějin jsou láska, 
vášeň a sex, pýcha v mnoha případech stále 
předchází pád a kdo chce moc, nemívá nic. 
Kdo se ale spokojí s málem (jen s mužem), 
získá ho poměrně snadno (ne ovšem nutně 
trvale). Stačí jen správně dávkovaná taktika 
počestnosti, flirtu, odmítání a zdání nedo-
bytnosti. Ano, historie nám nabízí poučení, 
bohužel ale stejně platí, že stále opakujeme 
tytéž chyby. A těžko říct, jestli je to uklidňující 
či zneklidňující tvrzení, že lidé se v určitém 
smyslu nikdy nezmění. 

Marie Rysová

Mandlová, Nový, Ferbasová, Schránil. 
Kdo by je neznal. Životní peripetie velikánů 
zlaté éry českého filmu představuje nová kníž-
ka z nakladatelství Daranus nazvaná Osudy 
nehasnoucích hvězd.

Robert Rohál vybral šestnáct zvučných 
jmen herců a hereček první republiky se zámě-
rem zasvětit čtenáře do života těchto nesmrtel-
ných osobností. Kromě tradičně zmiňovaného 
Oldřicha Nového nebo Adiny Mandlové autor 
zařazuje také „idola dívek a žen“, božského 
Rolfa Wanku, a nevynechává ani mnohdy 
opomíjenou Jiřinu Štěpničkovou, půvabnou 
Marjánku z filmového zpracování Jana Cim-
bury či zoufalou Maryšu ze hry bratří Mrštíků. 
Osudy nehasnoucích hvězd nepřinášejí de-
tailně propracované životopisy uvedených 
herců, ale fungují na principu věcně sesta-
vené mozaiky, která čtenáře seznamuje 
s nejpodstatnějšími okamžiky, s nimiž se tyto 
legendy musely vypořádat. Rohál pro svoji 
publikaci použil zajímavé postřehy, citáty či 
úryvky z dříve napsaných knih, týkající se 
jednotlivých herců/hereček, zbytek doplnil 
vlastními zkušenostmi a výsledkem je dobrý, 
byť místy poněkud strohý startovací můstek 
pro každého, koho prvorepublikový film a jeho 

představitelé zajímají. Tato skutečnost záro-
veň odhaluje hlavní nedostatek pro sečtělé 
čtenáře - nepřináší v zásadě totiž nic nového. 
Osudy nehasnoucích hvězd v každém případě 
velmi hezky zachycují atmosféru doby. Právě 
zvolená kompozice je pro tento účel mnohem 
působivější než použití moderního popisného či 
vyprávěcího stylu. Knihu chválím také za množ-
ství použitých fotografií, nad nimiž pamětníci 
uroní nejednu slzu, mladší generace zaplesá, 
protože prvorepublikové portréty a fotografie 
vůbec mají jednoduše nezaměnitelné kouzlo 
a zdrojů těchto skvostů pomalu, ale jistě ubývá. 
Ačkoliv autorův výběr považuji za povedený,  
přesto najdeme mnohá jména, která nám 
v knize citelně chybí. Antonie Nedošínská, 
Saša Rašilov nebo František Filipovský ur-
čitě pozornost zasluhují, a tak nezbývá než 
doufat, že autor zváží další pokračování. 
Osudy nehasnoucích hvězd patří mezi po-
měrně povedené a hodnotné publikace, které 
přinášejí hodně informací za rozumnou cenu. 
Závěrem mě napadá ještě jedna výtka, a to 
ohledně filmografie uvedených umělců, která 
by v knize podobného charakteru neměla 
scházet.

Kateřina Sovová

Dokončení ze str. 1 
V neděli 1. února si budou moci od 13 hodin 

návštěvníci zámku prohlédnout opravené pro-
story a bude připraven i doprovodný program: 
ve 14 hod. to bude ve velkém sále beseda 
s představiteli města o opravě zámku a od 
16. hodiny proběhne ve stejných prostorách 
společný koncert HDS Moravské děti Holešov 
a Chóru z města Pszczyna (Pl).

Následující týden (7. 2.) otevře zámec-
kou plesovou sezonu ples města a také další 
společenská setkání nabízejí kvalitní zábavu 
a možnost vychutnat si prostory zámku dosy-
ta: v sobotu 14. února 2009 se do Holešova 
vracejí oblíbené plesy Gymnázia L. Jaroše, 
na 21. února připravilo ples Castellum Hole-
šov se svými partnery - Technickými službami 
Holešov a sdružením Lions club Cecilie (hraje 
Big Band Holešov a další kapely) - a v únoru 
se ještě zájemci mohou těšit na Slavnostní 
koncert ZUŠ Holešov v sale terreně (čtvrtek 
26. 2.) a na oblíbený Rybářský ples opět v ce-
lých v prostorách zámku (sobota 28. 2.). V břez-
nu to bude první sobotu (7. 3.) Divadelní ples 
- tzn. ples Divadla 6. května Holešov - násle-
dovat bude Retroples - návrat do 60. a 70. let 
minulého století (14. 3.), první jarní den (21. 3.) 
proběhne Ples 2. Základní školy Holešov a 28. 
března uzavře zámeckou plesovou sezonu Ples 
lidových řemesel a mysliveckého sdružení. 
V pondělí 30. března si ve velkém sále ještě 
připomeneme Den učitelů. 

Z uvedeného seznamu pořadů tedy vyplý-
vá, že si v nadcházejících dvou měsících budou 
moci zámek prohlédnout všichni, kteří projeví 
zájem o kulturní pořady nebo „jen“ zavítají 
na den otevřených dveří (1. 2. 2009). Vchod 
do zámku je ze zahrady po dřevěném „chodníč-
ku“ a zadním vchodem do zpřístupněných pro-
stor. Sobotou 7. února se také vracejí do sala 
terreny svatební obřady a v tomto úchvatném 
sálku budou moci kromě obřadů probíhat i ko-
morní kulturní a společenské akce. 

Prostory zámku umožňují uspořádat i další 
programy a případní pořadatelé se informace 
dozvědí od pracovníků Městského kulturního 
střediska, které bylo vedením města ustanoveno 
správcem objektu. Informace jim podá Bc. Jana 
Slovenčíková, popř. další pracovníci MKS.

Provoz zámku tedy prvním koncertem či 
plesem města nekončí, ale naopak začíná či 
se rozbíhá. Dá se říci, že zatím ve zkušebním 
provozu, proto je možné, že vše nemusí pro-
běhnout stoprocentně. Proto bych poprosil 
o pochopení a trpělivost nyní především ty, kteří 
se již nemohou z kapacitních důvodů zúčastnit 
úvodních akcí pořádaných v zámku městem 
Holešovem. Využijte, prosím, dalších pořadů, 
protože zámek se vrací Holešovanům a jejich 
kulturnímu a společenskému životu ne na pár 
úvodních akcí, ale na další desítky let. Vždyť 
letošní rok bude v oblasti kultury velmi význam-
ný, 1. května si připomeneme na dnu otevře-
ných dveří zámku 5. výročí vstupu ČR do EU, 
17. listopadu události z doby před dvaceti lety, 
ale především nás celý podzim doprovodí osla-
vy 300. výročí skladatele a hudebníka F. X. 
Richtera, které připravuje do prostor zámku 
s dalšími organizacemi město Holešov.

Rudolf Seifert
místostarosta

Společenská sezona 
na zámku 

před zahájením
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Program kina Svět

DRIVE CLUB 2009 hudební, filmový a divadelní 

FILMOVÝ TIP

HLÍDAČ Č. 47
(ČR, 2008)
Láska umí bolet, asi tak by se dal jednou 
větou charakterizovat milostný příběh o lásce, 
vášni, smrti a trestu, který vypráví nový český 
film Hlídač č. 47. Film vznikl na motivy románu 
Josefa Kopty, který zemřel v roce 2003.
Scénář k filmu je poslední scenáristická 
práce známého scenáristy Eduarda Vernera. 
Eduard Verner ve svém textu vyzdvihl téma 
bolestného údělu člověka, který, ovlivněn 
a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, 
doufá, že ve svém dalším životě najde díky 
lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí 
ztracenou rovnováhu. Velký lidský příběh 
oslovil zkušeného a talentovaného režiséra 
Filipa Renče, jemuž se televizní scénář Edu-
arda Vernera dostal do rukou před několika 
lety. Filmový scénář Filipa Renče, na kte-
rém spolupracoval se Zdeňkem Zelenkou, 
podtrhuje dramatičnost předlohy a posiluje 
i domýšlí osobní vazby všech hrdinů. 
Do hlavní postavy hlídače Douši obsadil 
Karla Rodena, jeho manželku hraje Lucia 
Siposova, hrobníka Ferdu Václav Jiráček, 
kostelníka Bártíka Vladimír Dlouhý. Hlavní 
hrdinou je Josef Douša, válečný vyslou-
žilec, který se svou ženou Annou přijíždí 
na železniční wechter. Krátce po příjezdu 
na zapadlé místo zahlédne na kolejích ne-
známého mladého muže, pokoušejícího se 
o sebevraždu. Douša jej na poslední chvíli 
zachrání a pak místními opovrhovaného 
hrobníka Ferdu pozve domů. Zachráněný 
mladík na první pohled podlehne kouzlu 
Doušovy manželky Anny, které začne, přes 
její veškeré odmítání, stále častěji nadbíhat. 
Ferdovy pokusy nezůstanou ve vesnici bez 
povšimnutí a patřičných posměšků, které 
psychicky těžko se zotavujícího válečného 
veterána hodně deptají. V důsledku zranění 
na frontě a souhrou dalších okolností Douša 
náhle ztratí sluch. Jako hluchý ale nemůže 
sloužit na wechtru a jeho už hodně složitá 
životní situace se ještě zkomplikuje. Anička 
manželovu duševní nevyrovnanost dlouho 
trpělivě snáší. Uvítá, když se jim naskytne 
možnost stěhování a pronájmu místní hos-
pody. Film je v kinech od 27. 11. 2008 a bližší 
informace najdete na www.hlidac47.cz.

RR

Úterý 20. a středa 21. 1. v 19 h: ANGLICKÉ 
JAHODY - ČR, drama. Psal se 21. srpen 1968, 
ale příběh filmu  se mohl odehrát vlastně v jaké-
koliv době, která se tak trochu vymkla z kloubů. 
Je osudovým milostným příběhem mladých lidí, 
kteří chtěli mít chvilku času na lásku, ale ocitli 
se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. 
A stejně tak je osudovým příběhem generací, 
jejichž sen o svobodě a obyčejně šťastném 
životě byl právě téhle srpnové noci násilně 
přerván. V režii Vladimíra Drhy hrají Viktor 
Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan 
Lupták, Vladimír Brabec a další.

Čtvrtek 22. 1. a pátek 23. 1 v 19 h: ČTVERY 
VÁNOCE - USA, komedie s titulky. Jaké to je, 
když se partneři Kate a Brad rozhodnou navští-
vit všechny své (v tu dobu již rozvedené) čtyři 
rodiče... Hereckému obsazení vévodí Reese 
Witherspoon, Vince Vaughn, Robert Duvall 
a Kristin Chenoweth. 

Pondělí 26. 1. v 19 h: LABYRINT LŽÍ - USA, 
drama s titulky. Je nejlepším mužem americ-
kých zpravodajských služeb v oblasti, scho-
pen vyjednávat a pohybovat se v zónách, ze 
kterých se dostane živý málokdo. Roger Ferris 
(Leonardo DiCaprio) je muž bez identity, který 
svěřuje svůj život chladnému hlasu na druhém 

konci telefonní linky. CIA veterán Ed Hoffman 
(Russell Crowe) zase vede válku od počítače 
ve svém obývacím pokoji na předměstí a řídí 
každý Ferrisův pohyb. 

Středa 28. 1. v 19 h: PROSÍME, PŘETOČ-
TE - USA, komedie s titulky. Po Věčném svitu 
neposkvrněné mysli a úžasné Nauce o snech 
tu máme další snímek... V divoce vynalézavé 
fantazii scenáristy, režiséra a držitele Oscara 
Michela Gondryho se zrodila nová komedie. 
Be Kind Rewind je neuvěřitelný příběh o dvou 
kamarádech, jednom elektromagnetickém poli 
a všech vašich oblíbených filmech.  Jerry a Mike 
jsou kámoši už od dětství. Jerry  (Jack Black) je 
mechanik a žije v karavanu v blízkosti elektrárny. 
Mike  (Mos Def) bydlí a pracuje ve videopůjčovně 
a snaží se zachránit skomírající obchod. Žádný 
div, když se uprostřed jejich nicotných životů 
v Jerryho hlavě zrodí představa, že mu elekt-
rárna ničí mozek. Po jeho neúspěšném pokusu 
o sabotáž se však něco doopravdy stane. Jeho 
zmagnetizovaný mozek vymaže všechny kazety 
v Mikově videopůjčovně. Protože nechtějí hrstku 
posledních zákazníků zklamat, nenapadne je nic 
lepšího než smazané filmy přetočit. Vzniknou tak 
jedinečné verze filmů jako King Kong, Krotitelé 
duchů nebo Robocop. Dále hrají například Mia 
Farrow, Danny Glover nebo Sigourney Weaver.

Rok se s rokem sešel a Městské kulturní stře-
disko Holešov přichází s novými pořady jak 
pro děti, tak pro dospělé diváky. Co však stojí 
za zmínku, jsou nové pravidelné cykly pořadů, 
kterými zahajujeme novou sezónu a které vznikly 
ve spolupráci s holešovským divadlem Hvizd.

POHÁDKOVÉ NEDĚLE
Komorní prostředí Drive Clubu prakticky umístě-
ného v přízemí budovy kina Svět na náměstí Dr. E. 
Beneše se promění jednou až dvakrát do měsíce 
v kouzelné loutkové divadlo, kde budou moci jak 
děti, tak i dospělí zhlédnout jedno z nových i star-
ších pohádkových představení. Za zmínku stojí 
také fakt týkající se vstupného - dítě v doprovodu 
rodičů má vstup zdarma! Podrobnější informace 
o jednotlivých představeních najdete na měsíč-
ních plakátech kina Svět, také na samostatných 
černobílých plakátech Drive Clubu anebo na we-
bových stránkách www.holesov.info
Cyklus pohádek bude zahájen již v neděli 25. 
ledna v 17 hodin, bude to autorské představení 
Jiřího Kuhla „Pohádka jara“, je to veselý příběh  
inspirovaný pohádkou o veliké řepě.

KABARET HVIZD 
Dalším z počinů nové sezony je hudebně-literární 
měsíčník nesoucí název Kabaret Hvizd. Prota-
gonisté tohoto divadla vás provedou kompono-
vaným večerem, kde nebude chybět minimálně 
jeden zajímavý host z řad známých osobností 
našeho regionu.
První Kabaret proběhne v pátek 23. ledna od 20 
hodin, svou účast přislíbilo již několik hostů, 
za zmínku stojí pan Jaroslav Radecki, potomek 
slavného šlechtického rodu, a pan ing. Karel 
Bartošek, potomek slavného pekařského rodu,  
s nimiž budeme mj.  diskutovat na téma příběhů 
týkajích se holešovského zámku. Zazní také 
půvabné písně známého vernisážového dua 
Květa Karafiatek a George Perla, a možná přijde 
i kouzelník! Vstup: 60,- Kč

PONDĚLNÍ  KINOBAR pro přátele filmu
Staňte se členy Klubu filmových přátel, a mů-

žete tak přijít posedět vždy v pondělí do nově 
otevřeného kinobaru v Drive Clubu a pobavit se 
při dobrém filmu. 
Od února 2009 zahajujeme provoz, dobré ná-
poje vám zahřejí tělo, krásné filmy otevřou mysl 
a pohladí duši… Otevřeno je vždy v pondělí od 
18 hodin,  setkáte se se  zajímavými nekomerč-
ními filmy, které budou doplněny projekcí starších 
klasických „fláků“.
V měsíci únoru nabízíme dva skvělé filmy 
úchvatného francouzského režiséra Michela 
Gondryho a také jeden zajímavý nový doku-
mentární snímek.

9. února v 19 hodin: 
VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
Život osamělého a nesmělého Joela se od základu 
změní, když potká excentrickou a temperamentní 
Clementine. Ta je výstřední ve všech směrech 
a k bláznivým kouskům stále úspěšněji vyzývá 
i Joela, jenže je rovněž nevyrovnaná a výbušná 
a jednoho dne se rozhodne Joela zbavit a začít 
znovu. Na experimentální klinice se podrobí vy-
mazání paměti, a jelikož pokus dopadne úspěšně, 
rozhodne se zdrcený Joel pro stejné řešení. Nemá 
ale štěstí, tentokrát se zákrok vymkne lékaři z ru-
kou. Režie: Michel Gondry. Hrají: Jim Carrey, Kate 
Winslet aj., délka 108 minut

16. února v 19 hodin: NAUKA O SNECH
Nauka o snech je podivínským výletem do ko-
lážové říše divů, která je vyrobena z papíru, 
celofánu a představ. Nauka o snech je laškovná 
romantická fantazie odehrávající se v chaotickém 
mozku Stephana Mirouxa (Gael Garcia Bernal), 
mladého výstředního muže, jehož sny mu neu-
stále napadají reálný svět. Režie: Michel Gondry. 
Hrají: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, 
délka 106 minut

23. února v 19 hodin: BABIČKA 
(SR+ČR, dokument)
Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě, která chce 
vrátit čas. 55letá Tamara má už dost mužů své ge-
nerace, které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé 

a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát: Zralá, 
mírně zvrhlá žena hledá chlapce od 18 do 24 
let. Přihlásilo se jí 650 chlapců… Od té doby nic 
jiného nedělá, než třídí inzeráty, vybírá si chlapce 
a setkává se s nimi. Záhy zjistí, že jim nahrazuje 
matku, učitelku sexu, léčitelku duše. Dokumentární 
film o babičce, která se musí vyrovnat nejen se 
stárnutím … Do 15 let nepřístupno!

NEKONFORMNÍ VERNISÁŽE
5. února v 18 hodin bude zahájena malá výsta-
va velmi zajímavých výtvarných objektů Jiřího 
Kuhla. Při té příležitosti budou promítnuty i ně-
které filmové počiny tohoto autora. Slosovatelná 
vstupenka 20,- Kč

RŮŽOVÝ BÁL
16. ledna 2008  od 19 hodin se uskuteční již čtvrtý 
tematický komorní bál v prostorách Drive clubu. 
Tentokrát dáme prostor mladým hudebníkům, 
zahrají kapely Volné sdružení přátel hudby a Day 
off, následovat bude gramofonová retro-diskoté-
ka v duchu 60. - 80. let.

Rezervace vstupenek: program@mks.hole-
sov.cz, tel. 573 397 701
Těšíme se na váš zájem v roce 2009 a přejeme 
sobě i vám krásný a úspěšný nový rok.
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SERIÁL

Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

Židovské pověsti
Holešovské židovské ghetto, 

vlastně druhé město v Holešově, 
žilo svůj vlastní, uzavřený život skoro 
pět set let. Pro křesťanské obyvatele 
Holešova byli Židé jiní a odlišní. V minulých sto-
letích, kdy většina lidí nepoznala nic jiného než 
své město, svou vesnici a jejich nejbližší okolí, 
nikdo neměl k dispozici televizi, rádio, kino, do-
konce ani obrázkové časopisy a knihy, byl obzor 
běžného člověka pro nás nepředstavitelně ome-
zený. A vše, co se běžné zkušenosti jen trochu 
vymykalo, bylo cizí, tajemné až nebezpečné. 
Židé se svým odlišným náboženstvím,  jazykem, 
zvyky, oblečením a vůbec způsobem života byli 
takovým tajuplným, cizím prvkem. Navíc po celá 
staletí byli pronásledováni - církevní i státní moc 
na ně sváděla mnoho tehdejších problémů, obí-
rala je o peníze, zbavovala je už tak minimálních 
práv a to vše samozřejmě v hlavách tehdejších 
prostých lidí vyvolávalo nevraživost, opovržení, 
někdy až nenávist. 

Židé se skutečně odlišovali od běžných 
křesťanských obyvatel především svou vzdě-
laností. Zatímco dlouho pěstovaným ideálem 
křesťana byla co nejpevnější víra pokud možno 
bez otázek a současně budování hmotných 
statků pro sebe a své potomky, pro Židy bylo 
nejvyšší metou vzdělání, znalost a především 
výklad a diskuse o posvátných textech, řešení 
logických problémů, obecná úcta a spravedl-
nost.  A také bohatství, které ale nemělo být 
dáváno na odiv, mělo naopak sloužit podpoře 
dalšího vzdělávání a bádání, podpoře chudých 
a nadaných, podpoře škol a synagog.  Židé si 
nestavěli výstavné domy, jednak protože vinou 
trvalého pronásledování byli stále tak trochu 
na útěku, jednak protože pro ně nebyla vesměs 
výstavnost důležitá. Vzdělaní, gramotní a často 
nečekaně  bohatí, i když skromně žijící obyvate-
lé malých domků a křivolakých uliček, neustále 
něco studující a hádající se o teoretické, sotva 
i pro křesťanské vzdělance pochopitelné pro-
blémy, byli minimálně záhadní.

Ale i židovské obyvatelstvo, stále ohrožo-
vané na majetku i životě, vyháněné z domovů, 
okrádané panovníkem i místním šlechticem, 
ponižované a ponížené, žijící v neustálé nejis-
totě, kdy někdo proti nim vyvolá krvavý pogrom, 
a současně náboženstvím a učenci utvrzované 
v přesvědčení, že Židé jsou sice těžce zkouše-
ný, ale Bohem vyvolený národ, žilo v rozjitře-
ných stavech myslí, které lehce přijímaly různá 
nová učení sekt a tajemná proroctví. Holešov 
- jeho židovská část - byl přitom mimořádně 
významným centrem židovské vzdělanosti, ale 
i sektářství, a to nejen na Moravě, ale i v celé 
střední a východní Evropě. Utíkali sem Židé, 
pronásledovaní křesťanskými fanatiky z Haliče 
a ostatních oblastí dnešního Polska a Ukrajiny, 

vyděšení hrůzami, které zažili, a upínající se 
k různým naukám, které jim přinášely úlevu 
a naději. Zde se prolínali s místními, v relativním 
klidu a pod ochranou holešovských hrabat žijí-
cími starousedlými Židy - ale i ti byli svého času 
vyhnáni z královských měst a měli silný pocit 
psanců. Proto se v holešovském židovském 
městě dařilo tajuplnému, mystickému učení - 
kabale, šifrující celý svět, vesmír i Hospodina 
do významů slov a čísel, proto zde žili chasidé 
- hluboce věřící Židé, kteří rovněž vykládali 

náboženství v symbolice čísel a písmen, ale 
současně zaváděli  radostné, upřímné obřady 
plné tance a zpěvu prostých lidí.

Oproti tehdy často negramotnému křesťan-
skému obyvatelstvu všichni Židé studovali, četli 
a uvažovali nad náboženskými, ale i právnickými 
a správními texty a psané slovo pro ně bylo čímsi 
nejvíce posvátným. Ostatně je to křesťanská, 
ale hlavně židovská bible, která začíná oním: 
„Na počátku bylo Slovo“.  Proto hlavním hrdinou 
židovského světa minulých století nebyl ani bo-
jovník, ani princ, ani silný a odvážný mládenec, 
ale vzdělaný, chytrý a spravedlivý učenec. Ten 
je také postavou židovských pověstí, pohádek 
a vyprávění, jejichž zkrácením nakonec vznikl 
zajímavý útvar: anekdota. A Holešov má na vý-
znamného, dokonce světově proslulého učence 
štěstí. Je jím rabín Šabataj ben Meir ha Kohen, 
zvaný ŠACH. Původem z polského, či vlastně 
litevského Vilna, autor mnoha teologických 
děl, z nichž nejznámější je Siftej kohen - Rty 
knězovy (napsal je ve svých 25 letech), patří 
mezi nejslavnější a nejuznávanější židovské 
učence - pro prosté lidi „zázračné“ rabíny stejně 
jako pražský rabi Loew,  Maharal. 

Za povstání Bohdana Chmelnického 
na Litvě, kdy  povstalci  mimo jiné  strašlivě 
masakrovali Židy bez  ohledu na věk a pohlaví, 
utíká Šach (kterému kozáci zabili první man-
želku) z Vilna nejprve do Prahy, do Strážnice  
a nakonec se usazuje v Holešově, kde působí 
v letech 1658 - 1663 jako rabín. Umírá ve věku 
42 let a je pohřben na holešovském židovském 
hřbitově v hrobě, který je dodnes cílem návštěv 
významných židovských učenců a dalších před-
stavitelů z celého světa.

O osobě rabiho Šacha a o jeho působení 
v Holešově známe několik pověstí. Zřejmě 
jich bylo mnohem víc, s židovskými obyvateli 
Holešova, povražděnými nacisty za druhé svě-

tové války, však jistě spousta těchto 
pověstí nenávratně zanikla. 

Už začátek působení Šacha 
v Holešově provází úsměvná his-

torka - prazáklad anekdotického vyprávění. 
Rabi Šach tehdy působil už sedm let jako rabín 
ve Strážnici. Holešovská židovská obec, tehdy 
významnější a větší než strážnická, hledala 
nového rabína a její představitelé se dozvěděli 
o proslulosti a významu strážnického Šacha 
a chtěli mu nabídnout rabínské místo v Holešově. 
Nechtěli ale kupovat „zajíce v pytli“, a proto se 
na Šabataje ben Meir ha Kohena písemně ze-
ptali u moravského zemského rabína Krochmala, 
který sídlil v Mikulově. Na návštěvě u rabína 
Krochmala byl zrovna slavný židovský učenec 
a učitel, rabín Jeshua Heschl. Rabín Krochmal 
se zeptal rabína Heschla, zda Šacha zná a zda 
by ho doporučil na uvolněné místo holešovského 
rabína. Rabín Heschel Krochmalovi odpověděl: 
„Nemám-li znát svého vynikajícího žáka? Věř mi, 
udělal bys dobře, kdybys ty převzal rabínské mís-
to v Holešově a Šabataj ben Meir ha Kohenovi 
přenechal svůj zemský rabinát.“

Už trochu strašidelnější historka se vy-
právěla o působení rabína Šacha v Holešově. 
Jednou šel tento učenec s několika svými žáky, 
kteří si nedovolili jít vedle něj, ale drželi za ním 
uctivý odstup, po křesťanské části Holešova. 
U jednoho domu pracovali zedníci - a jeden 
z nich, když viděl kolem jít důstojného Žida 
s dlouhými vousy, vyběhl a ben Meir ha Kohena 
začal za ty vousy tahat, cloumat s ním, nadávat 
jemu a všem Židům a celkově ho trápit. Rabín 
se nijak nebránil a to vyvolávalo stále větší 
vztek tohoto hrubého, nevzdělaného křesťana 
- góje. Trvalo to jen chvilku, než Šachovi žáci, 
kteří se zdrželi vzadu, k zápasící dvojici doběhli 
a chtěli agresivního zedníka potrestat. Už už se 
napřahovali, když vtom je zarazilo rozhodné 
Šachovo gesto. „Nechte toho muže a okamžitě 
ho pusťte,“ rozhořčil se Šach, „to chcete být 
učenci? Že se nestydíte!“ „Ale rabi, vždyť on vás 
bil a ubližoval vám,“ bránili se žáci, „my chceme 
jen spravedlnost.“ „Jak můžete sami vykonávat 
spravedlnost, když o ní nic nevíte! Jen počkejte, 
ani neuplyne rok a Nejvyšší se o spravedlnost 
postará,“ ukončil hovor Šach a rychle odešel i se 
svými žáky z místa sporu - zanechal nepotresta-
ného a vyjeveného zedníka na místě. Ten brzo 
na příhodu zapomněl a pořád Židy napadal, byl 
nepolepšitelný. A opravdu za několik měsíců - 
ani  ne za rok - vylezl na široké,  zcela bezpečné 
lešení, najednou se zapotácel, udělal dva kroky 
do prázdna - a z lešení spadl a na místě zemřel. 
Šachovi žáci potom pevně věřili, že jejich učitel 
znal dobře budoucnost a věděl o trestu, který 
Hospodin přichystal drzému, zlému gójovi.

(Pokračování na str. 23)

Šabataj Kohen. Náhrobní tumba Šabataje Kohena. Brána do židovského ghetta v Holešově.
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Karel Bartošek: Pověsti a legendy Holešova

(Pokračování ze str. 22)
Rabín Šabataj ben Meir ha Kohen celý 

život psal významná náboženská díla. Měl právě 
jedno rozepsáno, když pocítil, že nadešel jeho 
čas. Zavolal si své nejbližší a důrazně je žádal, 
aby, až zemře, zamknuli a utěsnili jeho pokojík, 
ve kterém měl pracovnu a psal svá díla, a hlav-
ně aby v něm s ničím nehýbali. Pracovnu měli 
otevřít až po roce od rabínovy smrti - a potom 
využít pro dobro náboženské obce vše, co v ní 
najdou. Za kratičkou dobu rabi Šach skutečně 
zemřel nad svým posledním rozepsaným ru-
kopisem. Jeho rodina respektovala jeho přání, 
ničeho se v jeho pracovně nedotknuli a pečlivě 
ji uzavřeli a utěsnili všechny i nejmenší otvory 
do ní. Po roce pozvali do Šachova domu vedoucí 
představitele obce, nového rabína - a otevřeli 
zapečetěné dveře. Na první pohled se za nimi nic 
nezměnilo. Když si ale Šachova vdova pozorně 
prohlédla manželův stůl, překvapeně vykřikla - 
starala se vždy o velkou zásobu čerstvých per 
- husích brků, kterými se tehdy psalo. Těsně před 
Šachovou smrtí donesla tři svazky zcela nových 
per, které úhledně složila na jeho stůl. Nezůstalo 
z nich ani jedno - všechna byla použitá, ořezaná, 
jak to jen šlo, a jejich kousky se válely na pod-
laze. A ještě větší překvapení zažili starší hole-
šovské židovské obce. Poslední Šachovo dílo, 
ze kterého do své smrti rabín nestačil napsat ani 
celou polovinu, leželo hotové na stole. Otevřené 
na poslední stránce. Za posledním slovem bylo 
datum napsané jako celý text knihy Šachovou  
pevnou rukou. Čtyři dny před otevřením jeho 
pokoje, tedy rok po jeho smrti. 

Tato verze pověsti o Šachově posledním 
díle je už zřejmě upravená nežidovskými po-
sluchači. Originální židovská verze, odpovídající 
více halachickým pravidlům, je taková, že Šach 
u vědomí blížícího se konce horečně dopisoval 
své poslední dílo a na rok se zavřel ve své pra-
covně s tím, že přísně zakázal, aby jej kdokoliv 
rušil. Jeden z jeho žáků ale tento zákaz porušil 
a otevřel dveře do mistrovy pracovny. Sotva pře-
kročil práh, skácel se mrtev k zemi.  Šach právě 
dopisoval poslední stránku svého díla…

 
Rabi Šabataj ben Meir ha Kohen měl před 

svou smrtí ještě jedno přání. Navštívil totiž 
židovské Pohřební bratrstvo - vážený spolek, 
který se staral o pohřby, o hřbitov a obřady 
s tím spojené - a důrazně žádal, aby, až bude 
pohřben, po pravé straně vedle jeho hrobu 
nechali jedno volné místo a sto let na ně nepo-
hřbívali. Že za těch sto let po jeho smrti bude 
vedle něj pohřben někdo ještě významnější, než 
je Šach sám. Představitelé bratrstva - Chevra 
kadiši - samozřejmě přání tak významného 
učence a rabína respektovali a zapsali tento 
příkaz do příslušné knihy, podle které se řídilo 
pohřbívání na hřbitově. Několik desítek let bylo 
toto Šachovo přání respektováno. Ale původ-
ní kniha, do které bylo zapsáno, se zaplnila, 
pohřební bratrstvo zavedlo knihu novou a Ša-
chovo přání do ní zapomněli přepsat. Na hole-
šovském židovském hřbitově bylo málo místa, 
významní a bohatí Židé chtěli být pochováni co 
nejblíže „zázračnému rabínovi“ a byli ochotni 
za tuto poctu dobře zaplatit - a tak se okolí 
Šachova hrobu postupně zaplňovalo, až byl 
ze všech stran těsně obklopen hroby později 
zemřelých Židů. 

Psal se rok 1763, nastalo sté výročí Ša-
chovy smrti, když tu  před radnicí židovské 
obce v Holešově zastavil nádherný kočár, ze 
kterého vystoupil krásný, přepychově oblečený 
mladík v těžkém plášti vyšívaném zlatem. Když O prohlídku židovského hřbitova v Holešově je zájem po celý rok. 

jej představení obce přijali, představil se jako 
bohatý Žid z Polska, který by si chtěl prohléd-
nout a poklonit se u hrobu Šabataje ben Meir 
ha Kohena. To bylo v té době celkem běžné, 
že  cizinci navštěvovali Šachův hrob, jen zřej-
mé bohatství, inteligence a krása mladíka byly 
neobyčejné.

Když mladík přišel k Šachovu hrobu, zbledl 
a vyděšeně se díval na ostatní hroby, které těs-
ně obklopovaly rabínův náhrobek, a to i z pravé 
strany. „Vy jste neposlechli Šachovo poslední 
přání?“ obrátil se na udivené židovské starší. 
„Jaké přání, my o ničem nevíme,“ bránili se 
holešovští Židé. „No přece že má být vedle jeho 
hrobu jedno volné místo. Tam musím ležet já 
a už je málo času, zítra ráno už nebudu mezi 
živými,“ rozhořčil se mladík. Představení obce 
se po sobě zmateně dívali. Jednak nikdo z nich 
nevěděl o sto let starém Šachově přání, jednak 
mladík vypadal tak dobře, že nikdo nemohl 
uvěřit, že by měl do rána zemřít. Většinu ze 
starších napadlo, že je mladík asi blázen, ale 
nedali to na sobě znát, vyzařovala z něj taková 
důstojnost, síla a inteligence, že i nejstarší, 
nejbohatší a nejučenější obyvatelé ghetta se 
před ním styděli jako malé děti. Mladík navíc 
před odchodem na hřbitov obdaroval obec ta-
kovou částkou ve zlatě, která převýšila majetek 
všech místních obyvatel dohromady. Předsta-
vení se tedy rozrušenému mladíkovi omlouvali, 
s úklonami ho odvedli ze hřbitova a ubytovali 
v nejvýstavnějším domě v obci. 

Holešovský rabín šel studovat zápisy v kni-
hách pohřebního bratrstva a polil ho studený 
pot, když v jedné z už nepoužívaných knih 
objevil skutečně zápis s výslovným Šachovým 
přáním, které přesně popisovalo to, k čemu 
právě došlo. S omluvami se proto rabín dostavil 
k neznámému mladíkovi a ujišťoval ho, že se 
obec pokusí udělat vše pro jeho správné po-
hřbení po boku Šabataje ben Meir ha Kohena. 
Opatrně se zeptal, co mu mají vyrýt na náhrobní 
kámen - zvykem bylo uvádět jméno, tituly, ro-
dinný stav, zásluhy a různé přímluvy a velebení 
zemřelého. „Vyryjte tam jen jméno - David 
Coref“  (Coref je hebrejsky Zlatník). To bylo pro 
rabína překvapivé, čekal nějaké známé, pro-
slulé jméno slavné židovské rodiny a toto bylo 
jméno bez příjmení,  jen přezdívka. Z mladíka 
ale vyzařovala taková autorita, že se rabín dále 
nevyptával, popřál dobrou noc a odešel.

Mladík brzo ulehl na lože - a ráno jej našli 
mrtvého. Rychle začali těsně vedle Šachova 

hrobu kopat úzkou šachtičku tak, aby co nej-
méně narušili sousední hrob, jen aby zjistili, zda 
a kde se nachází sousední rakev. Představení 
obce byli nešťastní, protože se báli, že sousední 
rakev bude u Šachova hrobu příliš blízko a že 
nebudou moci mladíka vedle Šacha pohřbít - sa-
mozřejmě je ani nenapadlo už pohřbenou rakev 
posunout, rušení klidu ostatků zemřelých židov-
ské náboženství mimořádně přísně zapovídá. 
A skutečně - kopáči brzo narazili  na dřevo rakve, 
která se skoro dotýkala okraje Šachova hrobu. 
Novou rakev s mladíkem nebylo možno na toto 
místo za žádných podmínek uložit. Představení 
židovské obce, členové pohřebního bratrstva 
i kopáči stáli nešťastně kolem Šachova hrobu 
a sousedícího vykopaného otvoru. Najednou se 
setmělo, z vykopané jámy vyšlehl ohnivý sloup, 
rakev sousedící s Šachovým hrobem se posu-
nula stranou, vykopaná jáma se rozšířila přesně 
na šířku nové rakve - a okolostojící nestačili ani 
vydechnout, když ohnivý sloup zmizel a hrob byl 
připraven přijmout rakev s Davidem Corefem.

Uplynula řada let a tyto nevysvětlitelné 
události stále vrtaly v hlavách holešovských 
Židů. Jednou zavítal do Holešova věhlasný 
rabín a učenec z Polska. Nechal se jako mnozí 
před ním i po něm zavést ke hrobu Šabataje ben 
Meir ha Kohena a místní mu při té příležitosti 
vyprávěli ten divný příběh a ukázali mu prostý 
náhrobek Davida Corefa, stojící vedle Šachovy 
tumby. „Rabi, máte pro tu událost nějaké vysvět-
lení?“ ptal se učence holešovský rabín. Učenec 
se podivil - „Copak vy nevíte, že David Coref 
je přece ten David, který podle Kabaly dokázal 
vyrobit písmena, kterými byl stvořen svět?“

 Další a další příběhy se odehrávaly 
ve zdech židovského ghetta v Holešově a od-
raz některých byl jistě zaznamenán v paměti 
jeho obyvatel jako prostá vzpomínka, vyprá-
vění, pověst či pohádka. Celá tato kolektivní 
paměť holešovských Židů ale nenávratně zmi-
zela ve vyhlazovacích táborech nacistického 
Německa spolu s jejími nositeli. Dnes se už 
nedovíme, zda v židovské holešovské obci 
měli svého golema, zda některé ze zdejších 
významných rodin přišly ke svému majetku 
a postavení nějakým tajuplným, polozázračným 
způsobem, jaké další nepochopitelné či zázrač-
né skutky vykonal Šabataj ben Meir ha Kohen 
či někteří jeho následovníci v holešovském 
rabínském úřadu. 

(Doslov a dokončení seriálu v příštím čísle)
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 2 200 000 Kč Tel.: 603 323 111 550 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 170 000 Kč Tel.: 604 383 641 1 395 000 Kč Tel.: 603 323 111

 800 000 Kč Tel.: 603 323 111 Cena na vyžádání  Tel.: 603 323 111

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. 
Prodej řadového RD 3+1 v Bystřici pod 
Hostýnem-Rychlově. Výměra pozemku 
534 m2, obytná plocha 125 m2. Dům je 
vytápěn plynem nebo krbovými kamny.

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Pro-
dej celodřevěné zateplené chaty. Výměra poz. 
1.511 m2, zast. plocha 29 m2 s povolením na rozší-
ření až na 60 m2. Součástí prodeje je nerez. obytný 
přívěs, který umožňuje přespání dalších tří osob. 
Vytápění chaty je na tuhá paliva nebo elektřinu.

Chropyně, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1 
s garáží v klidné části Chropyně. Dům je 
cihlový, izolovaný, včetně podlah. Po men-
ších úpravách vhodný ihned k bydlení.

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

Žopy, Zlínský kraj. Prodej zděné chatky 
v Žopech u Holešova. Zastavěná plocha 
51 m2, celková výměra poz. 400 m2. Cha-
ta je patrová, s balkonem a terasou. Vytá-
pění na pevná paliva nebo elektřinu.

Hlinsko pod Hostýnem, Zlínský kraj. 
Prodej RD v Hlinsku pod Hostýnem. 
Obytná plocha domu 197 m2, celková vý-
měra poz. 1.112 m2. Dům má dvě bytové 
jednotky a je částečně podsklepen.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Holešov (rr) - Nejen sklad-
by světových autorů tvz. vážné 
hudby, ale také kompozice Nelly 
Billové zazněly na novoročním 
koncertě, který proběhl v sobotu 
3. ledna v modlitebně Církve ad-
ventistů s. d. v Holešově. Na je-
višti se vystřídalo několik hudeb-
ních souborů, jejichž sestavu 
tvořili převážně učitelé Základní 
umělecké školy Holešov - na-
příklad Ivo Kurečka (housle), 
Sylvia Šimečková (flétna) nebo 
Lubor Horák (klavír). 

Svůj prostor však dostal 
i soubor Corda Magico, který 
hraje ve složení Nelly Billová 
(kytara), Danuše Pospíšilová 
(kytara) a již zmíněná flétnistka 

Novoroční koncert učitelů ZUŠ sklidil ovace

Sylvia Šimečková. V tradiční 
sestavě chyběla jen kmenová 
zpěvačka Iva Svobodová, čímž 
byl dán i celkový ráz tohoto 
koncertu - byl totiž čistě instru-
mentální. 

Slušně zaplněná modliteb-
na Církve adventistů s. d. přijala 
novoroční koncert s povděkem 
a uznáním. V závěru koncertu 
se hodně tleskalo, což spadá 
i na vrub dramaturgie. Ta vsa-
dila na skladby, které mají lidé 
v povědomí a které byly navíc 
i na úrovni interpretovány.    

< Právě hrají Sylvia Simečková, 
Ivo Kurečka a Lubor Horák.      

dotáčí v těchto dnech v nahrávacím studiu  Golden Apple Pavla Březiny 
své další album. Bude se jmenovat „Doteky“ a nabídne především pů-
vodní tvorbu z pera Nelly Billové. Polovina skladeb bude zpívaná (Iva 
Svobodová), polovina čistě instrumentální. 

(rr)  

KOMORNÍ SOUBOR CORDA MAGICO

Holešov (rr) - Osm nových pohlednic, z nichž je jedna černobílá 
a sedm barevných, se objeví v nejbližších dnech v nabídce holešovských 
trafik. Autory snímků jsou Rudolf Seifert, Robert Rohál, František Sovadina 
a Eliška Černíčková. 

Zatímco jedna pohlednice je vyloženě „zimní“ a jedna připomíná 
zámek, jeho někdejší interiéry i hraběnku Barboru Wrbnovou, zbývající 
pohledy ukazují současný Holešov během jara, léta a podzimu.  

Město Holešov vydává osm
nových pohlednic
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vít podsedníček ing. jaroslav karásek

mob .6607 213 850 mob .602 549 570

www.nabytek.dbs-prusinovice.cz

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

vvýroba nábytku

hladký průběh zakázky   krátké dodací lhůty

DDBS

technik zakázek návrhy a kalkulace

nabytek@dbs-prusinovice.czinfo@dbs-prusinovice.cz

tel.  5573 386 262tel. 5573 386 362

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

Přejeme Všem čtenářům 
Holešovska úspěšný rok 2009.

Naše SVČ má od letošního roku nový 
název - Středisko volného času, příspěvková 
organizace. 

Nabídku kroužků a akcí naleznete na www.
tymycentrum.cz, www.svc-duha.cz nebo na tel.: 
573 39 69 28, 573 39 53 55.

ZVEME VÁS
16. 1. Karneval na ledě - od 15  hodin  na hřišti 
Všetuly, připraveny budou soutěže, hry, vyhod-
nocení masek, odměny
17. 1. Miniturnaj amatérů ve stolním tenisu 
- od 14 hodin, pro zájemce od 8 do 15 let, star-
tovné 5,- (přihlášky do 16. 1.)
17. 1. Sousedská veselice aneb ples Vše-
tuláků - od 19.30, k tanci a poslechu hraje 
Retrospekt, vstupné 80,-/os.
19. 1. Břišní tance - od 18 hodin ukázková 
hodina břišních tanců pro začátečnice ZDARMA, 
od 19.00 tančí mírně pokročilí
23. 1. Holešovský Magic klub - ukázková 
hodina od 17 hodin, sběratelská karetní hra plná 
zábavy a strategie
24. - 25. 1. Kurz kineziologie - pro Vaše zdraví 
i duši, náprava dyslexií a potíží s vyjadřováním, 
odstraňování alergií, fobií, zvýšení imunity orga-
nismu, zbavování stresu, zlepšování komunikace 
(přihlášky do 20. 1.)
24. 1. Dětský karneval „Z pohádky do pohád-
ky“ - od 15 hodin pestrý program plný her, tance 
a bohaté tomboly, děti v masce ZDARMA
29. 1. Tvořeníčko s Bárou - malování na hed-
vábí od 14.30 do 17.30 hodin, malba, batika, 
šátky, šály, kravaty, polštáře, materiál zajištěn, 
určeno pro děti od 10 let, mládež, maminky s dět-
mi, cena: dle velikosti zhotovovaného výrobku 
od 110,- do 180,- Kč, pro menší děti zajištěn vý-
tvarný program (přihlášky do 27. 1. v kanceláři)
29. 1. Dárek za vysvědčení - od 15 do 17 hodin  
všechny děti, které  přijdou do kanceláře TYMY 
s vysvědčením, čeká malá odměna
29. 1. Taneční krůčky - náborová schůzka 
od 15.30 hodin, tanečky pro děti od 3 do 5 let 
pod vedením Olgy Peškové 
17. 1, 31. 1. Otevřený barák od 14 do 17 hodin 
- kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, oáza.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
„LEDOVÁ PRAHA“ - pátek 30. 1. - neděle 
1. 2. 2008

procházky Prahou, královská cesta, prohlídka 
muzeí dle výběru dětí, cena: 790,- (v ceně je 
doprava, ubytování a placka na MHD), přihlášky 
v kanceláři TYMY

PŘIPRAVUJEME 
21. 2. Countrybál - k tanci a poslechu hraje 
skupina TEXAS
1. 3. Taneční polepšovna - od 17 hodin zaha-
jovací hodina (přihlášky do 25. 2.)
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 instruk-
torem, cena: 2.290,-/dítě, 2.690,-/dospělý (v ceně 
ubytování, doprava, plná penze, program, pedago-
gický a zdravotní dozor, materiál, odměny). 

NOVÉ KROUŽKY (přihlášky v kanceláři TYMY)
JEZDECTVÍ - hlaste se v kanceláři TYMY.
MAGIC KLUB - nejstarší a nejúspěšnější sbě-
ratelská karetní hra na světě, určeno pro děti od 
8 let, mládež i dospělé, kteří mají rádi zába-
vu, logiku, strategické kombinace i překvapení, 
schůzky v pátek od 16.30 hodin v TYMY.
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 
do 16 hodin do tělocvičny TYMY.
JUDO - pro chlapce od 14let každý čtvrtek od 14.45 
do 15.45 hodin či v pátek od 15 do 16 hodin
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI v TYMY- pro ženy 
a dívky, které chtějí zdravě, zábavně a bezpečně 
cvičit na gymnastickém míči
FOTOKURZ - techniky fotografování krajin, ro-
dinných oslav, portrétů
EKOKROUŽEK - pro děti od 7 let se zájmem 
o přírodu a její ochranu, děti se hravou formou 
seznámí s problematikou okolí i celé planety. 
Každé úterý od 16 hodin v DUZE.
BROUK PYTLÍK - výtvarné a pohybové techniky 
pro nejmenší děti od 4 let, každou středu od 
15 hodin v DUZE.
MALÝ VELKÝ MODELÁŘ - pro chlapce i děv-
čata, kteří rádi kutí, staví stavebnice, lepí modely. 
V sudé pondělí od 15.30 hodin v DUZE.
NÁBOR DO FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Do hanáckého folklorního souboru Klásek hle-
dáme kluky a holky, kteří rádi zpívají, tančí a hrají 
na hudební nástroje - zkoušky souboru bývají 
vždy ve středu od 15.30 hodin v TYMY. K nám 

do souboru zveme 
i „dospěláky“, kteří by 
nám chtěli pomáhat 
udržovat tradice Hole-
šovska, rádi si zazpíva-
jí a zatancují.

NÁBOR DO KROUŽ-
KU „FOTBALOVÍ
BENJAMÍNCI“
Všechny kluky, kteří 
rádi hrají fotbal a jsou 
rok narození 2003, 
zveme do kroužku fot-
balových benjamínků, 
kteří trénují pod vede-
ním pana Lindy v pon-
dělí od 16 hodin.

FOTOSOUTĚŽ 
NA LEDEN

V y h l a š u j e m e 
lednovou fotosoutěž 
na téma - vánoční stro-

meček, vánoční výzdoba, 
nejkrásnější vánoční dá-
rek. Příspěvky o velikosti 
min. 10x15 doručit do 2. 2. 
do kanceláře TYMY nebo 
fotografii s popisem lze 
zaslat i na naši e-mailovou 
adresu: vsetuly@centrum.
cz (tisk na fotopapír není podmínkou). Vernisáž 
proběhne začátkem února a vítězné snímky 
budou otištěny.

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 hudeb-
ními, tanečními a výtvarnými prvky. 

Cvičení pro rodiče s dětmi od druhého 
měsíce  - zpestření denního režimu dítěte i ma-
minky na mateřské dovolené, získání informací 
o potřebách, možnostech a psychomotorickém 
vývoji dítěte, vyvážený vývoj dítěte v jednotli-
vých 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 zlep-
šení obranyschopnosti organismu. 

POZVÁNKA DO DIVADLA
DRACULA 14. 2. 2009
Děj se odehrává v 15. a 16. století a v sou-

časnosti. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje 
okolní vojvodství. Dracula je proklet a odsouzen 
k věčnému životu a nekonečné touze po krvi. 
Cena: 1.190,- 

MONA LISA 7. 3. 2009
Muzikál představující Monu Lisu jako ženu 

s velkým srdcem a tvrdou hlavou. V novém 
muzikále v Divadle Broadway zazní skladby 
charismatického zpěváka a skladatele Drupiho.  
Cena: 990,-

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání ro-

dinných 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 pří-

spěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany 
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě 
školy v Africe.

Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakou-
pením hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Čertoviny s Duhou
Dne 5. 12. 2008 na náměstí E. Beneše jsme 

pořádali spolu s Radiem Čas a supermarketem 
Albert velkou mikulášskou show. Na programu 
byla spousta her a jiných čertovin. Tímto boha-
tým večerem jsme se jako SVČ Holešov - Duha 
rozloučili s našimi příznivci jak v civilu, tak i v kos-
týmech čertíků, Mikulášů a andělů. 

Simona N.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Aleš Stískal - Martinice
Martina Pecková - Martinice

Jiří Trojan - Těchonín
Jana Omastová - Hulín

Miloslav Kovařík - Rymice
Erika Chrastinová - Rymice

Jaroslav Zapletal - Žeranovice
Romana Šenkýřová - Holešov

Jiří Chlapík - Holešov
Jana Vítková - Postřelmůvek

Josef Pospíšil - Martinice
Erika Námešná - Prusinovice

JUBILANTI
Listopad 2008
Marie Mičková - Holešov
Vlasta Slavíková - Holešov, č. Žopy
Josefa Pazourková - Holešov
Matěj Bednařík- Holešov
Alois Konečný - Holešov
Ladislav Stolář - Holešov
Anna Kubíčková - Holešov
Marie Barotová - Holešov
Jindřiška Teplíčková - Holešov
Anna Majdlochová - Holešov
František Čúzy - Holešov
Jan Spáčil - Holešov
Marie Mlýnková - Holešov
Otakar Neradil - Holešov
Mária Zámečníková - Holešov
Josef Kozmík - Holešov, č. Žopy
Milan Skopal - Holešov
Jan Zetěk - Holešov, č. Žopy
Dobromila Hůlová - Holešov
Ladislav Fuksa - Holešov, č. Žopy
Stanislav Kovář - Holešov

Prosinec 2008
Růžena Krejčí - Holešov
Milada Manetová - Holešov
Anna Petřvalská - Holešov, č. Dobrotice
Zdenka Křepelková - Holešov, č. Tučapy
Drahuška Zbranková - Holešov, č. Žopy
Jiřina Resslerová - Holešov
Milada Byjová - Holešov
Vlasta Kolajová - Holešov
Marie Rozkydalová - Holešov
Milada Kaňová - Holešov
Blažena Štefková - Holešov

Leden 2009
Marie Stratilová - Holešov
Julie Šimková - Holešov
Květoslava Bartáková - Holešov, č. Količín
Libuše Šelešovská - Holešov
Růžena Tomancová - Holešov
Anežka Konečná - Holešov, č. Tučapy
Ludmila Dočkalová - Holešov
Marie Štěpánová - Holešov
Anna Vaculíková - Holešov, č. Dobrotice
Josef Prusenovský - Holešov
Růžena Cymbálníková - Holešov
Věra Janů - Holešov
Marie Hromadová - Holešov
František Vrtělka - Holešov, č. Tučapy
Helena Matušková - Holešov
Vlasta Sedlářová - Holešov, č. Količín
Helena Zelinová - Holešov

Marie Mikačová - Holešov
František Pospíšil - Holešov
Helena Buršová - Holešov
Jindřich Holan - Holešov
Zdenka Nesvadbová - Holešov
Vojtěch Žákovčík - Holešov
Ludmila Filáková - Holešov, č. Žopy
František Michalík- Holešov
Ludmila Šmídová - Holešov, č. Tučapy
Vladimír Pešák - Holešov
Anežka Navrátilován - Holešov, č. Tučapy
Radimila Žeravová - Holešov
Věra Nášelová - Holešov

NAROZENÍ
Aneta Marčonková - Holešov
Erik Machálek - Holešov
Barbora Topičová - Holešov
Jaroslav Chytílek - Holešov
Jonáš Zapletal - Holešov
Nikola Škrlová - Holešov
Jakub Divílek - Holešov, č. Žopy
Vojtěch Konečný - Hole-
šov, č. Dobrotice
Adéla Bláhová 
- Holešov
Radim Čuřík - Holešov
Barbara Žaláková - Ho-
lešov
Sabina Drábková - Ho-
lešov
Matěj Tomeček - Hole-
šov
Danica Kalíková - Ho-
lešov
Abíel Kuben - Holešov
Kristýna Sadilová - Ho-
lešov, č. Žopy
Lukáš Holeš - Holešov
Filip Balajka - Holešov, 
č. Dobrotice
Anna Jakubíčková - Ho-
lešov, č. Žopy
Filip Bouška - Holešov
Martin Šimeček - Ho-
lešov

Denisa Vaculíková - Holešov, č. Tučapy
Daniel Navrátil - Holešov
Dominik Šmakal - Holešov
Petr Svoboda - Holešov
Marek Šebestík - Holešov
Tereza Škrabalová - Holešov, č. Žopy
Dominik Kolomazník- Holešov
Natálie Skopalová - Holešov
Nela Pospíšilová - Holešov
Filip Šando - Holešov
Nela Dvořáková
Stela Ondráčková - Holešov
Matěj Stoklásek - Holešov
Jan Minařík - Holešov
David Dočkal - Holešov
Lucie Odložilová - Holešov
Marek Odložil - Holešov
Pavel Laube - Holešov
Vít Kasala - Holešov

ÚMRTÍ
Jarmila Bartíková - Holešov
Josef Bím - Holešov
Jiří Ševčík - Holešov
Anežka Machalová - Holešov
Marie Vybíralová - Holešov
Marie Machovská - Holešov
Vilemína Posoldová - Holešov
Anna Macečková - Holešov
Jan Polách - Holešov
Jarmila Galasovská - Holešov
Alois Nohál - Holešov
Matěj Bednařík - Holešov
Karel Zetěk - Holešov
Eliška Heřmánková - Holešov
Šárka Gajová - Holešov
Alois Beutel - Holešov
Václav Kohout - Holešov
Maria Smolinková - Holešov
Miroslav Nezdařil - Holešov
Ivan Mašek - Holešov
Josef  Mikulenka - Holešov
Věra Bartoníková - Holešov
Josef Minarčík - Holešov
Daniel Novák - Holešov
Anděla Bednaříková - Holešov
Drahomíra Vírová - Holešov
Milan Mrkvan - Holešov

-JM-

BLAHOPŘÁNÍ
60 let společného života oslavili 

26. prosince 2008 

manželé Jiřina a Jaromír FUKSOVI 
z Holešova.

Blahopřeje rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 10. ledna 2009 jsme vzpomněli 
20. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil pan

František Vaclach
z Holešova.

Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera Jarmila, syn Ladislav 

a vnučka Karolína. 
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1. 1. 1884 Narozen KUČERA, Rudolf, kreslíř, 
malíř, loutkář, sběratel lidových písní, autor 
loutkových her, sbíral lidové písně z Mora-
vy a Slovenska (+ 24. 10. 1964) - 125. výr. 
narození
2. 1. 1924 Narozen DROZD, Jiří Jaromír, 
autor sgrafit, grafik, ilustrátor, malíř, textilní 
výtvarník, osobnost Valašska (+ 1. 11. 1984) 
- 85. výr. narození
3. 1. 1934 Narozen SLOVENČÍK, Svatopluk, 
autor vitráží, malíř, autor kreseb, koláží, kvašů, 
olejomaleb, kombinovaných technik, redaktor 
revue Prostor, působil ve Zlíně a Uherském 
Hradišti (+ 17. 8. 1999) - 75. výr. narození
4. 1. 1874 Narozena v Holešově JANA-
LÍKOVÁ, Antonie, esperantistka, učitelka 
(+ 21. 8. 1924) - 135. výr. narození
5. 1. 1884 Narozen CUPAL, Jaromír, so-
chař, tvořil sochařské portréty, pamětní desky 
(+ 12. 2. 1962) - 125. výr. narození
6. 1. 1829 Zemřel DOBROVSKÝ, Josef, 
český vědec, filolog, historik, zakladatel sla-
vistiky, Největší postava českého osvícenství 
a počátků národního obrození (* 17. 8. 1753) 
- 180. výr. úmrtí
7. 1. 1854 Narozen CHLUMECKÝ, Adam, 
básník, prozaik, příslušník Katolické moderny, 
psal historické prózy (+ 23. 6. 1938) - 155. 
výr. narození
8. 1. 1849 Narozen KETTNER, Adolf, muzej-
ní pracovník, redaktor, vlastivědný pracovník, 
kronikář (+ 19. 3. 1932) - 160. výr. narození
9. 1. 1874 Narozen ZÁLEŠÁK, Štěpán, 
sochař, řezbář, řezbářské práce pro české 
kostely, řezbářské výzdoby světských interiérů 
(+ 30. 10. 1945) - 135. výr. narození
10. 1. 1894 Narozen v Holešově PROCHÁZ-
KA, Ferdinand, malíř, autor portrétů, krajin, 
zátiší (+ 2. 10. 1961) - 115. výr. narození
11. 1. 1974 Zemřel ČETYNA, Bohumír, 
archivář, prozaik, básník, muzejní správce, 
národopisný pracovník, publicista, rozhlasový 
a televizní spolupracovník, vlastivědný pracov-
ník (* 29. 10. 1906) - 35. výr. úmrtí
12. 1. 1899 Narozen v Kostelci u Holešo-
va ODLOŽILÍK, Otakar, historik, pedagog, 
publicista, esejista, editor, člen Královské 
české společnosti nauk, Slovanského ústavu 
v Praze, člen České akademie věd a umění, 
spoluredigoval Časopis Matice moravské, 
působil na univerzitách v USA (+ 14. 7. 1973) 
- 110. výr. narození
13. 1. 1899 Narozen CEKOTA, Antonín, 
redaktor, spisovatel, redaktor a vedoucí ča-
sopiseckého vydavatelství firmy Baťa, působil 
ve Zlíně (+ 17. 10. 1995) - 110. výr. narození
14. 1. 1964 Zemřel KUPKA, Gustav, malíř, 
krajinář (* 1. 1. 1890) - 45. výr. úmrtí
15. 1. 1999 Zemřel NEZDAŘIL, Ladislav, 
básník, překladatel, působil v ČSAV, Výzkum-
ném ústavu pedagogickém, na jazykové škole 
(* 8. 2. 1922) - 10. výr. úmrtí
16. 1. 1994 Zemřel HAVLÍČEK, Bedřich, 
historik, etnograf, zaměření na historii Va-
lašska a Těšínska, organizoval a realizoval 
etnografický a folkloristický výzkum na Va-
lašskokloboucku, redaktor časopisu Těšínsko 
(* 6. 10. 1922) - 15. výr. úmrtí
17. 1. 1939 Narozena AUGUSTÍNOVÁ-RO-
CHOVANSKÁ, Božena, grafička, malířka, 
ilustrátorka,  textilní výtvarnice, působí na Zlín-
sku - 70. výr. narození
18. 1. 1874 Narozen ELGART SOKOL, 
Karel, divadelní, literární a výtvarný kritik, 
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dramatik, prozaik, působil i v Kroměříži 
(+ 21. 7. 1929) - 135. výr. narození
19. 1. 1904 Narozen BÁR, Zdeněk, básník, 
kulturně-osvětový pracovník, literární a di-
vadelní kritik, literární historik, překladatel, 
redaktor, spisovatel (+ 17. 7. 1980) - 105. 
výr. narození
20. 1. 1999 Zemřel TOMŠŮ, Miroslav, vědec, 
lékař, pedagog (* 14. 1 1926) - 10. výr. úmrtí
21. 1. 1999 Zemřel BARBOŘÍK, Josef, 
kronikář, redaktor, vlastivědný pracovník, pů-
sobil v Bystřici pod Hostýnem (* 16. 8. 1910) 
- 10. výr. úmrtí
22. 1. 1939 Narozen MACHÁLEK, Karel, ma-
líř, grafik, zabýval se užitou grafikou, působil 
ve Zlíně (+ 26. 11. 1991) - 70. výr. narození
23. 1. 1949  Narozen v Kroměříži HUBÍK, 
Stanislav, filozof, zabývá se filozofií jazyka 
a komunikace, výzkumem filozofie L. Wittgen-
steina - 60. výr. narození
24. 1. 1909  Narozen NEUMAN, Vladimír, 
architekt, ilustrátor, malíř, scénograf, navrhoval 
loutky, jeden ze zakladatelů Horáckého diva-
dla (+ 7. 5. 1945) - 100. výr. narození
25. 1. 1949 Zemřel AXMAN, Emil, archivář, 
folklorista, hudební historik, knihovník, muzi-
kolog, hudební skladatel, autor skladeb vo-
kálních a vokálně-symfonických obsahujících 
prvky východomoravského písňového folkloru 
(* 3. 6. 1887) - 60. výr. úmrtí
26. 1. 1929 Narozen SRNA, Zdeněk, divadel-
ní historik (+ 11. 9. 2005) - 80. výr. narození
27. 1. 1999 Zemřel VLÁČIL, František, fil-
mový režisér, scenárista (* 19. 2. 1924) - 10. 
výr. úmrtí
28. 1. 1914 Narozen ADAMEC, Josef, pro-
zaik, vztah díla k východní Moravě, působil 
ve Zlíně (+ 25. 6. 1976) - 95. výr. narození
29. 1. 1999 Zemřel RICHTER, Václav, bás-
ník, prozaik, překladatel z ruštiny, recenzent, 
redaktor, sběratel pověstí (* 26. 8. 1940) - 10. 
výr. úmrtí
30. 1. 1894 Narozen v Tučapech KOPŘIVA, 
Miroslav, architekt (+ 11. 3. 1968) - 115. výr. 
narození
31. 1. 1914 Zemřel HALABALA, Meto-
děj, publicista, muzejní pracovník, přispíval 
do časopisů na Moravě a ve Slezsku, kus-
tod historického muzea v klášteře Rajhrad 
(* 16. 11. 1833 - Hulín) - 95. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ

1. 1. 1904 Narozen v Holešově, SCHNE-
EWEIS, Jan, hudební skladatel a hudební 
spisovatel, sbormistr, publicista, sběratel li-
dových písní, autor skladeb komorních, vokál-
ních, instrumentálních, upravoval lidové písně 
(+ 24. 12. 1995) - 105. výr. narození
8. 1. 2004 Zemřel JIRÁSEK, Ivo, dirigent, hu-
debník, operní režisér, hudební skladatel, autor 
skladeb komorních, orchestrálních, vokálních, 
oper (* 16. 7. 1920) - 5. výr. úmrtí
11. 1. 1854  Narozen NEJEDLÝ, Emanu-
el Viktor, sbormistr, sběratel lidových písní, 
hudební  skladatel (+ 8. 8. 1885) - 155. výr. 
narození
13. 1. 1764  Narozen LAUSKA, František, 
hudební pedagog, pianista, hudební skladatel 
(+ 18. 4. 1825) - 245. výr. narození
18. 1. 1839  Narozen JAVŮREK, Norbert, 
sběratel lidových písní, hudební skladatel, 
sbíral moravské lidové písně (+ 29. 1. 1880) - 
170. výr. narození

21. 1. 1844  Narozen SALINGER, Josef, 
hudební skladatel, sbormistr, autor vícehlasých 
písní i sborů (+ 28. 1. 1919) - 165. výr. nar.
22. 1. 1929  Narozen EBEN, Petr, český hu-
dební skladatel, klavírista, varhaník, pedagog 
a improvizátor - 80. výr. narození
23. 1. 1969  Zemřel KŘIČKA, Jaroslav, di-
rigent, sbormistr, hudební skladatel, osobnost 
Valašska (* 27. 8. 1882) - 40. výr. úmrtí
26. 1. 1954  Narozena KŘIVÁNKOVÁ, Mir-
ka, hudební skladatelka, zpěvačka, jazzová 
zpěvačka, působení ve skupinách Ch.A.S.A., 
Ornis, Jazz Q, spolupráce s J. Stivínem, 
Z. Dvořákem, Z. Hráškem, E. Viklickým - 55. 
výr. narození
29. 1. 1999 Zemřel VINAŘICKÝ, Jiří, hu-
dební skladatel, autor orchestrálních skladeb 
(* 17. 5. 1918) - 10. výr. úmrtí

VÝZNAMNÉ DNY
1. 1. Světový den míru
1. 1. Státní svátek ČR - Den obnovy 
 samostatného českého státu 
11. 1. Významný den ČR 
 - Den válečných veteránů
13. 1. Světový den migrantů a uprchlíků
19. 1. Památný den ČR - výročí úmrtí 
 Jana Palacha v roce 1969
27. 1. Významný den ČR - Mezinárodní den
 památky obětí holocaustu 
 a předcházení zločinům proti lidskosti 

H.K.

VÝSTAVA 
V MĚSTSKÉ GALERII

Ing. Jan Konečný:
Z MÝCH 

ZAHRANIČNÍCH CEST
- 

OBRAZY
Výstava trvá od 14. ledna 

do 15. února 2009,
otevřena bude denně kromě 

pondělí.

Práce doma. www.jobdoma.cz 

Zhubni! www.topfigura.cz 

Koupím několikasvazkový román Emy 
Destinnové Ve stínu Modré růže. Kontakt 
728 370 423.

Prodám byt 3+1, Holešov Novosady. Cena 
1 550 000 Kč (cena zahrnuje 200 000 Kč za 
venk. rek.). Kontakt: 775 621 228.

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

www.levnekrmivo.cz

Daruji dvojhrob v centru holešovského 
hřbitova, poblíž hlavního kříže. Kontakt 
737 043 184.

Nabízím pronájem garáže v centru Holešova. 
Kontakt 602 530 131.

INZERCE, SERVIS
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Tradičně pěknou atmosféru měl vánočně 
laděný koncert, který proběhl 11. prosince v kině 
Svět a který uspořádala 3. Základní škola v Hole-

Vánoční koncert 3. ZŠ Holešov se tradičně povedl

Pojeďte s námi za sněhem do Francie

šově. Vedle školního sboru Plamínek v něm ještě 
vystoupily další dva sbory - Rosička z Uničova 
a slavné Moravské děti. Koncert byl tudíž na tři 

bloky a gradoval  jednak společným vystoupením 
tří sborů na jevišti, jednak milým slovem ředitelky 
3. ZŠ Aleny Grygerové. (rr) 

Pokud si chcete užít skvělé lyžování a výborné sněhové podmínky, 
které u nás nikde nezažijete, přihlaste se a pojeďte s námi do Savojských 
Alp v době jarních prázdnin od 6. do 15. března 2009.

Klub přátel alpského lyžování pořádá již po páté ve spolupráci s ces-
tovní kanceláří Globe Zlín zájezd do francouzského střediska Le Corbier. 

Le Corbier patří mezi pět skutečně nejlepších zimních lokalit ve Fran-
cii, a přitom za relativně levné ceny. Zimní středisko je součástí páté 
největší lyžařské oblasti francouzských Alp - Les Sybelles.

Les Sybelles dále zahrnuje pět následujících středisek: St Sorlin 
d´Arves, St Jean d´Arves, La Toussuire, Les Bottieres a St Colomban des 
Villards a čítá 310 km sjezdových tratí. Všechna střediska jsou propojena 
dokonalým systémem lanovek a vleků. 

Le Corbier se rozprostírá v údolí Maurienne a je moderním rodinným 
střediskem nabízejícím veškeré pohodlí. Vleky a sedačky začínají přímo 
u ubytovacích objektů. 

termín
   apartmán 6 studio 4  studio  3 studio 2

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

6. 3. - 15. 3. 9200 9550 9990 9350 9950 10990 9650 10650 10250

Po lyžování si můžete odpočinout ve venkovním vyhřívaném bazénu, 
sauně nebo vířivce.

Info k lyžování: 1550 (1300) m - 2265 (2620) m; 90 (310) km 
sjezdových tratí; 1 (5) černých, 6 (31) červených, 10 (40) modrých, 
9 (20) zelených sjezdovek; 8 (25) sedaček, 15 (51) vleků

CENA ZAHRNUJE: ubytování na 7 nocí; skipas na 6 dní, dopravu 
luxusním autobusem; pobytovou taxu; delegáta;  pojištění cestovní kan-
celáře proti úpadku. Rozšířený skipas - 650 Kč příplatek. 

Při zaplacení ceny do konce září sleva 400 Kč, účastníci zájezdů 
z minulých let 200 Kč sleva.

Více informací, přihlášky a katalog na tel. čísle 605 200 085. 

Mgr. Irena Seifertová

V prvním bloku se předvedl plnému sálu pěvecký sbor 
3. ZŠ Plamínek.

Jako milý host se představil pěvecký sbor Rosička, 
který přijel z Uničova.

Jako zlatý hřeb koncertu vystoupily Moravské děti, 
které zazpívaly i gospel. 

V závěru koncertu zazpívaly na jevišti všechny tři 
pěvecké sbory dohromady. 
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Na turnaji v Hodoníně se DFK Holešov nedařilo

První halový turnaj v roce 2009 byl pro 
DFK Holešov stejně jako vloni nepříliš úspěš-
nou soutěžní akcí… Hrálo se ve dvou 5člen-
ných skupinách a jednotlivá utkání trvala 15 
minut.  Bez několika opor se mezinárodního 
klání ve sportovní hale v Hodoníně zúčastnilo 
11 holešovských hráček, které se střetly ve své 
skupině s těmito soupeři:

DFK - DFK Láb - 0:1 - zbytečná prohra 
na úvod turnaje měla příčinu v neproměnění vy-
ložených šancí Holešova a po zbytečné chybě 
tým inkasoval.

DFK - Slovácko juniorky 1:2 - ve svém 
nejlepším zápase nejdříve děvčata zbytečně 
prohrávala po individuálních chybách, ale krásná 
branka Páji Jablunkové vedla k obratu v utkání 
a k vyrovnání chyběl Holešovu pouze krůček.

DFK - TJ Kotouč Štramberk 1:0 - po utrá-
peném výkonu a neproměněných šancích 
skórovala v závěru utkání Tereza Vybíralová 
a družstvo konečně zvítězilo.

DFK - FC Nesyt Hodonín 0:2 - v tomto 
utkání se rozhodovalo o postupu ze skupiny 
a špatný výkon Holešova jej odsoudil k souboji 
o 7. místo na turnaji.

DFK - Moravské Budějovice 1:0 - Hole-
šov byl v tomto utkání lepším týmem, ale svou 
převahu vyjádřil pouze jedním gólem Jaroslavy 
Jurčové.

Celek DFK doplatil na této akci na hráč-
ské absence a nesehranost, na druhou stranu 
dostaly příležitost mladičké hráčky z lavičky. 
Přes nepříliš dobrý výsledek předvedly ně-
které hráčky velmi pěkné výkony: v brance se 
představila bez větších chyb spolehlivá Hanka 

Kršňáková, v obraně dominovala spolehlivou 
a aktivní hrou Pája Jablunková, které zdatně 
sekundovala důrazně hrající Dominika Stolá-
řová. Největší nebezpečí pro branku soupeře 
představovala Míša Dobroslávková, která se 
však střelecky neprosadila; dobrou poziční hru 
předváděla od druhého utkání rovněž kapitánka 
Jolana Ďurišová. Ostatní děvčata bojovala se 
střídavými úspěchy, premiéru si v týmu žen 
odbyla Lucie Matulová.

Za DFK se představily tyto hráčky: Hana 
Kršňáková, Růžena Ševelová, Pavlína Jablun-
ková, Dominika Stolářová, Kateřina Brezanská, 
Jolana Ďurišová, Michaela Dobroslávková, 
Tereza Vybíralová, Jaroslava Jurčová, Lucie 
Matulová a Tereza Stratilová.

Nejlepší hráčka: Pavlína Jablunková
Mgr. Svatava Ságnerová

Celá organizační činnost byla díky obětavé práci všech trenérů a cvičitelů 
po celý rok velmi aktivní. Sportovní činnost v oddíle byla velmi rozmanitá. 
Výbor Sokola řešil nejen záležitosti sportovní a organizační, ale i problémy 
související s provozem budovy naší sokolovny, kde se celá činnost soustře-
ďuje. Tento stoletý objekt vyžaduje postupné úpravy, aby mohl sloužit svému 
účelu i pro příští generace. 

V říjnu slavila naše republika 90. výročí svého vzniku. Při této příležitosti 
byl na nejvyšší státní úrovni oceněn podíl sokolského hnutí při oslavách vzniku 
našeho státu. 

Na začátku nového roku bych chtěla vyslovit své poděkování všem našim 
cvičitelům, trenérům a celému výboru TJ Sokol Holešov za celoroční obětavou 
práci, kterou vykonávají bez nároku na odměnu. Tou je pro ně zájem a spoko-
jenost našich cvičenců. Využívám zároveň této příležitosti k poděkování MÚ 
Holešov za podporu a pochopení při řešení záležitostí týkajících se činnosti 
Sokola Holešov. Poděkování patří i našim stálým sponzorům - podniku Nestlé 
Česko a Trachea s.r.o.

Irena Smrčková, starostka TJ Sokol Holešov  

Poděkování za práci v TJ Sokol HolešovPles 
DFK Holešov

Výsledky cyklisty

Výbor Dívčího fotbalového 
klubu Holešov vás srdečně zve 
na 1. plesovou zábavu DFK Hole-
šov, která se koná 17. ledna 2009 
ve společenských prostorách inter-
nátu A Vyšší policejní školy a Střed-
ní policejní školy MV v Holešově. 
K tanci hraje skupina PRESS, boha-
tá tombola a občerstvení zajištěny. 
Vstupenky lze zakoupit v předpro-
deji v MKS na náměstí či objed-
nat si na tel. čísle: 605 702 141 či 
604 215 486.

Výbor DFK Holešov

Patnáctiletý cyklista Ondřej Tkad-
lec z Holešova se 13. 12. 2008 zúčastnil 
Mistrovství ČR v cyklokrose v Plzni, kde 
skončil v kategorii kadetů na 8. místě, 
přičemž celkově se umístil na 11. místě. 
Tento závodník také absolvoval tři víken-
dové závody v Praze v hale Motol, kde 
získal potřebný počet bodů pro nominaci 
na účast v Mistrovství ČR v Omniu v drá-
hové cyklistice. Závod MČR se konal 
20. 12. 2008 a Ondřej se zde umístil na 
11. místě. V současné době se připravuje 
na Sportovním gymnáziu ve Vrbně pod 
Pradědem. V tomto roce plánuje účast 
na závodech Českého poháru v cross-
country, v silniční cyklistice a na podzim 
objetí celého seriálu v cyklokrose.  

(ec)   
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Šestý ročník „Rohálovského tága“ zná vítěze

Mladý závodník má za sebou úspěšnou sezónu

Také v letošním roce byl závěr 
roku v Prusinovicích ve znamení 
tradičního turnaje v kulečníku. Pod 
názvem „Rohálovské tágo“ byl 
sehrán již jeho 6. ročník. Turnaj 
je dlouhodobý. Rozlosování bylo 
provedeno již 28. září. Účastníci, 
kterých bylo 32, byli rozlosováni 
do čtyř skupin, kde se hráči utkali 
ve vzájemných zápasech. Po ode-
hrání těchto zápasů byli jasní dva 
postupující, kteří se probojovali 
do vyřazovacích bojů. Ty probíhaly 
v průběhu druhé poloviny prosince 
a 30. prosince dospěl turnaj do své-
ho finále. Boje byly náročné, neboť 

konkurence byla opravdu silná. Kro-
mě hráčů z Prusinovic se zúčastnili 
i hráči z Hlinska p. Host., Tučap, 
Holešova a Všetul. V 17.00 hod. 
předposledního dne roku se zapl-
nila restaurace v kulturním domě 
do posledního místečka a finálový 
boj mohl začít. Do finále nastoupili 
Robert Stoklásek a Vlastimil Bou-
chal. I když výsledek 2:0 ve pro-
spěch Roberta Stokláska může 
vypadat jednoznačně, boj roz-
hodně jednoznačný nebyl. Diváci, 
kterým bylo dění na kulečníkovém 
stole promítáno pomocí kamery 
na velkoplošnou obrazovku, viděli 

pěkný zápas. Po skončení zápasu 
následovalo vyhlášení výsledků. 
Na prvním místě se umístil Robert 
Stoklásek, druhý byl Vlastimil Bou-
chal, třetí Pavel Novotníček a čtvrtý 
Jan Utěkal. Všichni čtyři dostali 
dárkový balíček a vítěz obdržel po-
hár, který je putovní. Při vyhlášení 
zhodnotil vítězný Robert Stoklásek 
turnaj jako pěkný a dobře zorgani-
zovaný a řekl, že se těší na příští 
ročník, kde by měl své vítězství 
obhajovat.

Po vyhlášení výsledků pak 
proběhla taneční zábava, na které 
obstarala hudební doprovod sku-

pina Oáza. Součástí zábavy byla 
i bohatá tombola.

Rohálovské tágo má v nabitém 
kalendáři akcí v Prusinovicích již 
své stálé místo. Pořadatelem akce 
je spolek kulečníkářů spolu s obcí 
Prusinovice. Celá náročná akce je 
uskutečnitelná jen díky vstřícnosti 
sponzorů, kteří tento turnaj podpo-
rují. Z výtěžku turnaje kulečníkáři 
vždy pořídí něco do místní základní 
nebo mateřské školy. Všem sponzo-
rům i pořadatelům akce patří velký 
dík a nezbývá než se těšit na příští 
7. ročník „Rohálovského tága“. 

Petr Lipner 

Mikulášský čas je pro mnohé 
děti časem obav, sladkostí, oče-
kávání Vánoc a pro naše sportovní 
gymnastky také příležitostí před-
vést se na domácí půdě v tradičních 
zimních přeborech, Mikulášském 
závodě. Tento rok proběhl závod za 
podpory Zlínského kraje a díky této 
podpoře budou moci malé gymnast-
ky trénovat i závodit na nové kladi-
ně. Závodu se zúčastnily gymnastky 
jak pokročilé, tak i úplně začínající 
a my jsme mohli sledovat, jaký kus 
cesty urazí gymnastky při tréninkové 

Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou

námaze. Cvičení se některým po-
dařilo více, některým méně, dosta-
vily se i slzičky z nezdaru. Jako už 
tradičně nejvíce potrápila děvčata 
kladina, nářadí krásné, ale nevy-
zpytatelné. Úsměv na tváře se všem 
vrátil při závěrečném vyhodnocení, 
kdy byla děvčata odměněna za svoji 
námahu a obdarována mikulášskou 
nadílkou. Hodně úspěchů v roce 
2009 svým cvičenkám, cvičencům 
i příznivcům přejí jejich trenéři.

Oddíl sportovní gymnastiky 
TJ Sokol Holešov

Mikulášský závod se konal v holešovské sokolovně. 

Účastníci turnaje: FK Chropyně, SFK ELKO Holešov, TJ Slavoj 
Kojetín, FK Kozlovice, FC Kralice na Hané, TJ Sokol Vrchoslavice, TJ 
Pilana Zborovice, FC Želatovice.

 
Rozlosování 
1. kolo - sobota 17. 1. 2009, FK Kozlovice - FC Kralice na Hané 

08:30, SFK ELKO Holešov - TJ Pilana Zborovice 10:30, TJ Slavoj Kojetín 
- TJ Sokol Vrchoslavice 12:30, FK Chropyně - FC Želatovice 14:30. 

2. kolo - sobota 24.1.2009, neděle 25.1.2008, FK Chropyně - SFK 
ELKO Holešov So 12:30, TJ Sokol Vrchoslavice - FK Kozlovice So 
14:30, TJ Pilana Zborovice - TJ Slavoj Kojetín Ne 12:30, FC Želatovice 
- FC Kralice na Hané Ne 14:30. 

3. kolo - sobota 31. 1. 2009, TJ Slavoj Kojetín - FK Chropyně 08:30, 
FC Kralice na Hané - TJ Sokol Vrchoslavice 10:30, FK Kozlovice - TJ 
Pilana Zborovice 12:30, SFK ELKO Holešov - FC Želatovice 14:30. 

4. kolo - sobota 7. 2. 2009, neděle 8.2.2009, SFK ELKO Holešov 
- TJ Slavoj Kojetín So10:30, FK Chropyně - FK Kozlovice So 12:30, TJ 
Pilana Zborovice - FC Kralice na Hané So 14:30, FC Želatovice - TJ 
Sokol Vrchoslavice Ne 14:30. 

5. kolo - sobota 14. 2. 2009, TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Pilana 
Zborovice 08:30, FK Kozlovice - SFK ELKO Holešov 10:30, TJ Slavoj 
Kojetín - FC Želatovice 12:30, FC Kralice na Hané - FK Chropyně  
14:30. 

6. kolo - sobota 21. 2. 2009, sobota 10. 1., FK Chropyně - TJ 
Sokol Vrchoslavice So 10.1. 9:00, SFK ELKO Holešov - FC Kralice 
na Hané So 08:30, FC Želatovice - TJ Pilana Zborovice So 10:30, TJ 
Slavoj Kojetín - FK Kozlovice Ne 12:30. 

 7. kolo - sobota 28. 2. 2009, FK Kozlovice - FC Želatovice 08:30, 
FC Kralice na Hané - TJ Slavoj Kojetín 10:30, TJ Pilana Zborovice - FK 
Chropyně  12:30, TJ Sokol Vrchoslavice - SFK ELKO Holešov 14:30.

Rozlosování I. ročníku zimního 
turnaje „O pohár města Chropyně“ 

Celkem úspěšnou a vydařenou sezónu má 
za sebou devatenáctiletý  Martin Zimák z Marti-
nic. V loňském roce poprvé usedl do silnějšího 
vozu Citroën Saxo 1,6 VTS a velmi rychle si 
začali spolu rozumět a taky se dostavily velice 
dobré výsledky.

Automobilový slalom
Martin se zúčastňoval závodů v automobi-

lovém slalomu v rámci zóny střední Evropy, kam 
patří 15 států. Startoval ve skupině N a tam jsou 
zahrnuty všechny závodní vozy této skupiny bez 
omezení obsahu, takže Martin s poměrně malým 
obsahem startoval proti podstatně silnějším 
vozům. Přesto obsadil celkově za rok 2008 
2. místo, když na prvního Maďara Hernádiho, 
který startoval na voze BMV M3 o obsahu 3,5 l, 
ztratil 3,5 bodu. I toto mohlo být všechno jinak, 
ale Martina před posledním závodem, který měl 
rozhodnout, kdo bude mistrem, zradila technika 
(spojka).

Závody do vrchu
Další motoristickou disciplínou, které se 

Martin zúčastňoval, byly mezinárodní závody 
do vrchu v rámci seriálu KW BERG TROPHY 
INTERNACIONAL. V těchto závodech startovalo 
během sezóny 420 jezdců nejen z Evropy, ale 
také z Austrálie a USA.

Martin startoval se svým malým, ale výkon-
ným saxem ve třídě S-1600, svým soupeřům 
nedal šanci a s přehledem vyhrál. Během uplynulé 
sezóny se blýskl několika skvělými časy, vesměs 
na kopcích, které byly hodně technické. To potom 
starší a zkušenější závodníci i na silnějších autech 
těžko nesli, zvláště ke konci sezóny, když už dochá-
zely pneumatiky, a viděli, na čem Martin jede.

Bilance těchto závodů do vrchu je velmi 
příznivá. Martin odstartoval do dvaceti závodů 
a přesto, že jede hodně rychle a téměř stále 
na hraně, pouze jednou lehce havaroval, dvakrát 
ho zastavily technické závady a jinak všechny 
zbývající závody vyhrál.

Obzvlášť povedený závod byl hned první, 
který startoval v Újezdu u Brna a vedl na Mohylu 
míru. Závod se konal v dubnu a počasí nepřálo, 
ale Martinovi to očividně nedělalo žádné pro-
blémy a vyhrál jak ve své třídě, tak i v celkovém 
hodnocení. Za sebou nechal více než 100 jezdců 
na silných formulových a závodních vozech 
různých značek.

Díky rodině a sponzorům
Těchto výsledků by jen těžko dosáhl bez 

podpory a pomoci jiných. Touto cestou bychom 
proto rádi poděkovali nejen rodině, která nám to-
leruje, že téměř všechen volný čas trávíme mimo 
domov, ale také sponzorům: Václavu Bryolovi, 
majiteli benzínových stanic v Holešově, firmě 
DARA interiér, autodílně Bezděčík - Skoupil, 
pneuservisu a opravně disků Mičola z Martinic 
a karosárně Šindelek Jaroslav z Hulína.

(zim)
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Masarykovo nám. 9/5,

Ve středu 7. ledna 2009 se ve sportovní 
hale 1. ZŠ utkalo pět nejlepších týmů Zlínského 
kraje    o titul přeborníka ve florbale hochů. Tato 
soutěž se konala v Holešově poprvé a k vidění 
byly velmi pěkné sportovní výkony. Hrálo se 
2x10 minut systémem každý s každým a až do 
posledního zápasu se rozhodovalo o konečném 
umístění. V turnaji přesvědčivě zvítězila SPŠ 
Zlín, která si vybojovala právo účasti v kvalifikaci 
o republikové finále, které se koná opět v Hole-
šově, a to 21. ledna. Holešovským zástupcem 
byl tým pořadatele soutěže - Vyšší policejní ško-
ly a Střední policejní školy MV v Holešově, pro 
který byla tato soutěž prvním turnajovým kláním 
a sbíráním zkušeností. Celkové pořadí: 1. SPŠ 
Zlín, 2. SOŠT Uherské Hradiště, 3. Gymnázium 
Kroměříž, 4. SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm,
5. VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Svatava Ságnerová

Krajské kolo 
ve florbale chlapců

Holešov (frs) - Ani v devátém ročníku 
sportovního turnaje holešovských škol O pohár 
starosty města Holešova, který se uskutečnil 
ve středu 10. prosince, nenašli žáci z 1. Zá-
kladní školy v Holešově přemožitele. Putovní 
pohár, který měli na této škole po tři roky pouze 
v držení, se díky tomu letos stal definitivně 
majetkem školy. 

Sportovních her se již tradičně zúčastňují 
vedle 1. ZŠ také sportovci z 2. a 3. Základní školy 
a také studenti gymnázia. V celkovém hodnocení 
se letos na druhém místě umístila reprezentace 

Sportovci z První základní školy opět nenašli přemožitele

3. Základní školy, na třetím místě skončilo gym-
názium a čtvrtí byli žáci z 2. Základní školy.  

Reprezentanti škol soutěžili v několi-
ka disciplínách. V tělocvičně a sportovní hale 
1. ZŠ zápolili v kondičních testech a střelbě ze 
vzduchovky, v tělocvičně 3. ZŠ probíhal florba-
lový turnaj a na gymnáziu pořádali volejbalový 
turnaj.

V rámci kondičních testů sportovci soutěžili 
v člunkovém běhu, šplhu, skoku snožmo a přes 
švihadlo a v celostním testu. V této disciplíně se 
na prvním místě umístila 1. ZŠ, druhá byla 3. ZŠ, 
třetí 2. ZŠ a čtvrté gymnázium.

Ve sportovní střelbě byla opět nejlepší 
1. ZŠ před gymnáziem, 3. ZŠ a 2. ZŠ.

Ve stejném pořadí skončila i družstva ve vo-
lejbalovém turnaji.

Jedinou oblastí, kde reprezentace 1. Základ-
ní školy neuspěla absolutně, byl florbal. Na pa-
lubovce 3. Základní školy byli nejlepší domácí 
florbalisté, za nimi skončili sportovci z 2. ZŠ, třetí 
byla 1. ZŠ a poslední družstvo gymnázia.  

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteč-
nilo v pondělí 15. prosince v zasedací místnosti 
1. ZŠ. Ceny sportovcům předávali starosta města 
Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf Seifert.

Součástí kondičních testů ve sportovní hale 1. Základní školy byl i šplh na tyči, v malé tělocvičně zase studenti měřili své síly ve střelbě ze vzduchovky. 

Florbalový turnaj se uskutečnil v tělocvičně 3. Základní školy. Představitelé města předávají pohár nejlepším sportovcům.
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Soutěž HolešovskaSudoku
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Takřka čtyřicet 
čtenářů našeho 
listu reagovalo na 
fotohádanku z čís-
la 22/2008. Na fo-
tografii správně 
poznali budovu, 
kde sídlí restaura-
ce Tacl. „Snímek 
představuje nově 
otevřenou hospodu 
Tacl,“ napsal do re-
dakce Stanislav Za-
jíc z Roštění, který 
se stává výhercem 
pizzy v Restauraci 
Kanada. Druhým výhercem, respektive výherkyní se stává Zdenka 
Uhříková z Holešova, která si zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště. 

Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina 
Svět vylosovaným - Anně Potůčkové z Holešova a Pavlu Zakopalovi 
z Rymic. 

A tady je dnešní hádanka: poznáte, co to je? Nápovědou může 
být, že jde o objekt v Holešově.  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)

Vaše životní krédo? 
Třetí pravidlo bratrů benediktinů: 
Svět nechati běžeti, ani jej nebrz-
diti, ani moc nepostrkovati. Ostat-
ně rád dodržuji i předcházející dvě: 
Otce opata ctíti a poslouchati. Dny 
sváteční světiti.

Ke které knize se rád vracíte?
Jejda, těch je! Z českých určitě 
historické romány Václava Er-
bena, ostatně i jeho detektivky. 
A Vladimír Neff. A popularizátor 
Vojtěch Zamarovský (on to byl 
Slovák, tak to je asi zahraniční literatura, ne?). 
A pak celý Terry Pratchett. No a asi nejsladší 
hlubina čtenářské rozkoše - Tři muži ve člunu 
(o psu nemluvě).

Váš oblíbený umělec?
To je ještě horší než s těmi knihami. Jako lokální 
patriot miluju samozřejmě Holešovany (a Vše-
tulany). Jan z Holešova, F. X. Richter, Šturm, 
Žůrek, Růžička, Macháň, Kýn, Vyhlídal, Rein-
berger, Schneeweis, Winderové, Dvořáková, 
Kuhl, Sadílková, Seifertovi, Rohál, Sovadina… 
A další, na které jsem si ve spěchu nevzpomněl 
a kterým se tímto omlouvám.

Dotazník Holešovska

Ing. Karel Bartošek, projektový manažer

Jaký sport vás oslovuje?
V mém věku a stavu některých 
ubohých končetin? Gaučing.

Co máte rád na talíři?
Na to je rozsah Holešovska abso-
lutně nedostatečný, to by chtělo 
minimálně plochu velkého vydání 
encyklopedie Britaniky. Jednoduš-
ší je, co zas tak moc rád nemám. 
Sladkou rýži a segedínský guláš.

Kde si rád posedíte?
V dávnějších letech to bylo jed-

nodušší - na měkkém klíně. Teď všude, kde to 
netlačí. A odkud se pak mohu celkem pohodlně 
zvednout. Ovšem poležení, to je taky něco!

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
No kdyby to byl rajský, vším oplývající ostrov 
v tropech (mimo dosah cyklonu), tak po omeze-
nou dobu pokud možno s kompletní sestavou 
mých nejbližších, bližších a blízkých. Kdyby to 
bylo nedobrovolně delší nebo jinde, tak z praktic-
kých důvodů ještě s Krokodýlem Dundeem.  

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Dle doby, času a rozpoložení mysli. Třeba radost 

či úspěch některého z mých dětí. Nebo osamělý 
let dravce nad korunami stromů za soumraku. 
Tučná odměna za pracovní úsilí. Umné prove-
dení prvních tří částí Rybovy Mše vánoční nebo 
Janáčkovy Symfoniety. Chuť opravdu hořké 
čokolády. Atd.

Z čeho máte největší obavu?
No asi že nebudu schopen objasnit své skvělé 
myšlenky těm, kteří jsou pro jejich přijetí (či aspoň 
pochopení) důležití. Tedy že zblbnu.

Ve které historické době  byste chtěl žít?
Hlavně aby se moc neplenilo, nerabovalo, ne-
vraždilo, neterorizovalo, nefanatizovalo… Tak 
třeba někdy v klidnějším středověku jako takový 
nižší až střední funkcionář u oněch benediktinů.  

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Teď vážně. Celé srdce mám v Holešově a jeho nej-
bližším okolí. Mysl pak spočívá především na Hané 
a Valašsku, její části kolem Mikulčic a Mnichova 
Hradiště. Žaludek v širých hanáckých lánech, 
zahradách  a přilehlých chlévech a na rybích trzích 
celého světa. Játra na valašských trnkorodých 
svazích Rusavy a vinicích na Znojemsku…

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Přesně od svých 11 let až doposud se chci živit 
výhradně jako profesionální historik, případně 
archeolog. No člověk míní…

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Jaká spravedlnost? Čí dobro?


