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Vlastimil Matulík 
v galerii 

holešovských 
výtvarníků. 
Str. 18 a 19

Do zámecké 
zahrady 
přijelo 

na 200 veteránů.
Str. 11

V Rymicích 
zněla 
ryčná 

dechovka.
Str. 20

Co vy na to, 
pane starosto?

Výsadkoví veteráni 
vzpomínali

Omezení dodávek
teplé vody

Výstava obrazů Joži 
Uprky je bezesporu jed-
nou z hlavních událostí  
letošního kulturního léta 
v Holešově. Jedná se o za-
ložení nové tradice? Co vy 
na to, pane starosto?

Tento počin je první 
významnou událostí tohoto 
charakteru ve městě a já 
jsem velmi rád, že se ji podařilo uspořádat. Ne-
jedná se pouze o ojedinělou aktivitu. Budeme 
chtít podobnou výstavu většího charakteru uspo-
řádat každoročně. Na jedné straně tím přiláká-
me do Holešova návštěvníky z celého regionu, 
na straně druhé tím potěšíme občany města. 
V neposlední řadě tímto způsobem zvýšíme vy-
užití zámku i v průběhu letních měsíců. S panem 
ředitelem Městského kulturního střediska jsme 
se předběžně dohodli, že budeme pro příští rok 
usilovat o výstavu Alfonse Muchy. 

Do budoucna by pak měla městská galerie 
vzniknout v severní části prvního poschodí, kon-
krétně v sálech za zámeckou kaplí. Tyto sály by 
mohly být operativně využívány v době plesové 
sezóny k rozšíření společenských prostor zámku. 
(Další informace na str. 12 a 13)

(frs)    

Vzniká nová tradice?

Holešov (rr) - Rozmanitý program slibuje 
i letošní v pořadí už devátý ročník festivalu Tý-
den židovské kultury, který proběhne ve dnech 
od 2. do 8. srpna. Tradiční akce, kterou už 
Holešov přijal za svou a která si našla své 
publikum, se odehraje na několika místech 
(Šachova synagoga, kino Svět, zámek, náměstí 
Dr. E. Beneše). 

Ze známých osobností přijedou do Hole-
šova například spisovatel Arnošt Lustig, pís-

Týden židovské kultury se blíží
ničkář Jiří Dědeček nebo rabín Karel E. Sidon. 
Proběhne celá řada přednášek i koncertů (Jiří 
a Dominika Hoškovi, Avrix, Holešovský komorní 
orchestr, Corda Magico...). V rámci programu se 
počítá  také s uvedením čtyřdílného televizního 
seriálu Legenda o živých mrtvých, který v  roce 
1971 natočil podle námětu holešovského rodá-
ka Miroslava Neumanna režisér Petr Tuček. 

Více o programu festivalu 
Týden židovské kultury na str. 17.

Příští číslo Holešovska 
vyjde ve čtvrtek 
20. srpna 2009.

Holešov (frs) - Na léta strávená v Hole-
šově přijeli v sobotu 18. července zavzpomínat 
bývalí příslušníci 7. výsadkového pluku zvláštní-
ho určení. Program v zámecké zahradě uspo-
řádali členové holešovského klubu vojenských 
výsadkových veteránů u příležitosti 40. výročí 
rozpuštění tohoto elitního útvaru Varšavské 
smlouvy. 

Jak připomněl místostarosta města Josef 
Bartošek, bývalí vojáci nevzpomínají pouze na 
službu samotnou, ale také na čas bohatě strá-
vený  i mimo kasárna. Vždyť mnozí z bývalých 
příslušníků pluku se v Holešově či blízkém okolí 
oženili a zůstali v tomto kraji.  

(Další informace na str. 5)

Společnost Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r.o. upozorňuje své zákazníky, že z dů-
vodu modernizace plynových kotelen na sídlišti 
Novosady a Kráčiny bude docházet v červenci, 
srpnu a září k menším odstávkám dodávky teplé 
vody. Všechny odstávky budou minimalizovány 
na nejnutnější dobu. Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Chudárek, jednatel společnosti 

Smolař Jan Jobánek dojel pouze 
na holém ráfku.    

DRÁSAL 2009. Součástí Bikemaratonu Drásal byly i letos čtyři závody mládežnických kategorií junior 
trophy a kadeti. Trasa byla vytyčena v zámecké zahradě. (Více o závodech na str. 26 a 27)
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Montáž sat. kompletu
přijímač + karta skylink + parabola + montáž = 5 500 Kč

16 čs. + sl. programů na stálo + balíček multi!

Tel.: 775 076 645 

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části městského pozem-
ku p.č. 2393, orná půda, o výměře cca 2.400 m2, k.ú. Holešov 
za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené.

Zájemci o koupi těchto nemovitostí musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 
Holešov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to 
nejpozději do: 31. 08. 2009 do 10.00 hod. Informativní schůzka všech 
zájemců se uskuteční v kanceláři starosty města Holešova dne 31. 08. 
2009 ve 13.00 hod.

Žádosti musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických 
osob rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenské-
ho listu), nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí, termín a způsob 
úhrady kupní  ceny.

Kritéria hodnocení žádostí: výše kupní ceny, účel využití pozemku, 
termín a způsob úhrady kupní ceny.

MĚSTO HOLEŠOV
v souladu s ustanovením §39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části městského pozemku 
p.č. 18/8, zahrada, o výměře cca 200 m2, k.ú. Žopy, Ivanu Kotasovi, 
bytem Žopy, za minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené.

Zájemce o koupi městského pozemku musí podat žádost písemně, 
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Hole-
šov, nebo přímo na podatelny Městského úřadu Holešov, a to nejpozději 
do 31. 07. 2009 do 10.00 hod.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce (u fyzických 
osob rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu obch. rejstříku živnostenské-
ho listu), nabídku kupní ceny, účel využití nemovitostí, termín a způsob 
úhrady kupní ceny.

Kupující je u obou záměrů povinen spolu s kupní cenou uhradit pro-
dávajícímu náklady s tímto prodejem spojené. Rozhodnutí o prodeji bude 
učiněno Zastupitelstvem města Holešova na jeho nejbližším zasedání.

Bližší informace o prodejích podá Odbor správy nemovitostí Měst-
ského úřadu Holešov, vedoucí Ing. Eva Fryčová, tel.: 573 521 400 nebo 
paní Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 406.

Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce od 22. 06. 2009 
do 31. 07. 2009.

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV

V okolí Holešova a Martinic se 
zlepší podmínky pro cyklisty. V sou-
vislosti s výstavbou Strategické 
průmyslové zóny Holešov vznik-
ne několik stezek, s vyhrazeným 
prostorem pro cyklisty pak počítají 
také projekty nově budovaných 
komunikací uvnitř zóny. Na většině 
úseků již stavbaři pracují, komplet-
ně bude síť cyklostezek dokončena 
v závěru roku.

Cyklostezky mimo jiné vytvo-
ří bezpečné propojení Holešova 
a Martinic. Souvisí to především 
s výstavbou východního napojení 
průmyslové zóny. Na silnici číslo 
II/490 poblíž Martinic bude kruho-
vá křižovatka, jedno její rameno 
vytvoří napojení průmyslové zóny. 
Cyklostezka povede z okraje Mar-
tinic ke kruhovému objezdu a ná-
sledně podél vybudované komuni-
kace do středu zóny. „Cyklostezka 
od kruhového objezdu směrem 
na Martinice bude mít délku přibliž-
ně 700 metrů. Od okružní křižovatky 
do středu zóny je to pak asi dalších 
1,4 kilometru,“ upřesnil předseda 
představenstva společnosti Indu-
stry Servis ZK Jiří Němec.

Při stavbě holešovské zóny vznikne i několik cyklostezek

Z okružní křižovatky povede 
ještě další cyklostezka severním 
směrem. Po zhruba 750 metrech 
vyústí na východním okraji Holešo-
va. S pohybem cyklistů, případně 
pěších počítají i projekty většiny 
komunikací v zóně. Jde především 
o severní účelovou komunikaci. 
Silnice nabídne cyklistům speciální 
pruh, jenž bude vodorovným do-
pravním značením oddělen od pru-
hů pro osobní vozy. „Dojde tak 
k propojení Martinic a Holešova, 
respektive Tovární ulice,“ uvedl 
Němec. 

Bezpečně se cyklisté dosta-
nou do zóny i ze západní strany. 
Součástí komunikace, jež povede 
do zóny ze současné silnice II/483 
spojující Holešov a Zahnašovice, 
bude rovněž pruh vyhrazený pro 
nemotorovou dopravu. 

Společně s dalšími úseky 
cyklostezek, které v letošním roce 
staví město Holešov, budou mít 
cyklisté v Holešově a okolí k dis-
pozici několik kilometrů nových 
kvalitních tras.    

(red)
Stavba cyklostezek v Holešově a okolí probíhá na několika frontách.  

Toto je práce na cyklostezce, která spojí Holešov s Martinicemi. 
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 Cena v RK Tel.: 603 323 111 1 325 000 Kč Tel.: 603 323 111

 Cena dohodou  Tel.: 604 383 641

 1 650 000 Kč Tel.: 603 323 111  Cena dohodou  Tel.: 604 383 641

 1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj. Pro-
dej dvougeneračního domu v Bystřici pod 
Hostýnem. Výměra poz. 797 m2, užitná 
plocha domu 250 m2. Dům je patrový, samo-
statně stojící, částečně podsklepený - ze 2/3 
garáž ve dvoře. Voda obecní i vlastní.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 2+1 
v OV o výměře 62 m2, 1. patro, plastová 
okna, nové vnitřní dveře, lodžie, šatna, 
2x sklep.

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej 
stavebního pozemku o výměře cca 
1.350 m2 v klidné lokalitě Žeranovic. 
Vzdálenost do Zlína 9 km.

Pravčice, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1 
v obci Pravčice. Dům je po rekonstrukci 
střešní krytiny, nové rýny, a byly započa-
ty menší stavební úpravy. K RD náleží 
zahrada o rozměrech 1.000 m2.

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

www.re-max.cz

www.re-max.cz

Holešov, Zlínský kraj. Prodej prostorného 
bytu 3+1 v Holešově - lokalita U Letiště. Vý-
měra bytu 75,70 m2, v 1. podlaží panelového 
domu bez výtahu. Byt má prostornou zaskle-
nou lodžii s výhledem do parku a velký zděný 
sklep. Dům po celkové rekonstrukci.

Roštění, Zlínský kraj. Prodej RD 4+1 se 
zahrádkou v Roštění. Nemovitost má do-
statek volných prostor k podnikání. Dům 
je po rekonstrukci plastových oken, kou-
pelny, kuchyňské linky, elektroinstalace, 
plynového topení. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 14 
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.14 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 na úřední desce Městského 
úřadu Holešov, tj. od 3. 7. 2009 do 2. 8. 2009.

Návrh zadání Změny č.14 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. 

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 14 územního plánu města Holešov

nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední 
dny (tel. 573 521 702). Do návrhu zadání Změny 
č.14 územního plánu města Holešov lze rovněž 
nahlédnout na internetových stránkách  města Ho-
lešov  (www.holesov.cz  v sekci městský úřad, odbor 
územního plánování a stavebního řádu).

 Předmětem návrhu zadání změny je změ-
na funkčního využití pozemků na jižním okraji 
sídliště U Letiště na plochu pro občanskou 
vybavenost; změna funkčního využití části po-
zemků severně od města Holešov v k.ú. Holešov 
a Dobrotice na plochy rekreace pro zahrádkář-
ské účely a změna koncepce odkanalizování 
severní části města Holešov a městských částí 
Všetuly, Tučapy a Količín - v souladu s aktuali-
zovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje - část Holešovsko sever. 

Návrh zadání včetně tohoto oznámení obdrží 
jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský 
úřad a město Holešov, pro něhož je změna územní-

ho 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 úřa-
du a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám 
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Své požadavky a podněty podávejte písemnou 
formou a zasílejte na Městský úřad Holešov, odbor 
územního plánování a stavebního řádu, Tovární 
1407, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Holešov (frs) - Výrazné zastou-
pení města Holešova v Parlamentu 
České republiky bude mít s velkou 
pravděpodobností své pokračování 
i po nadcházejících mimořádných 
volbách do Poslanecké sněmovny, 
které se budou konat na podzim. 
Současní holešovští poslanci Josef 
Smýkal (ČSSD) a Pavel Svoboda 
(ODS) totiž uspěli v primárních vol-
bách a stali se dvojkami na krajských 
kandidátkách. Vzhledem k vysokým 
preferencím, které oběma stranám 
dávají předvolební průzkumy, je 
téměř jisté, že oba muži zased-
nou ve sněmovně i v následujícím 

Vliv Holešova v parlamentu 
asi potrvá i nadále

období. Silné postavení Holešova 
v zákonodárném sboru republiky 
umocňuje navíc senátorské křeslo 
starosty města Zdeňka Janalíka. 

O úspěch v nadcházejících 
volbách bude usilovat i holešov-
ská a krajská zastupitelka Ludmila 
Štaudnerová (KSČM).  Vzhledem 
k očekávanému volebnímu výsledku 
KSČM a pátému místu na krajské 
kandidátce je však málo pravděpo-
dobné, že se do parlamentu dostane. 
Na devátém místě krajské kandidátky 
KDU-ČSL figuruje také holešovský 
zastupitel a bývalý náměstek hejtma-
na Zlínského kraje Vojtěch Jurčík. 

Holešov (frs) - V úterý 7. července hlídka městské policie zadržela 
v 10.40 řidiče, který řídil motorové vozidlo bez patřičného oprávnění. Navíc 
vozidlo, které řídil, bylo opatřeno registračními značkami z jiného motorového 
vozidla. Řidič i vozidlo byli předáni hlídce PČR k dalšímu opatření.

Strážníci zasahovali na večírku

Opilý řidič neměl doklady

SERVIS, INZERCE

Všetuly (frs) - Neslavný konec měla zahradní party pořádaná u příle-
žitosti ukončení školního roku. Ve čtvrtek 2. července večer obdržela hlídka 
městské policie oznámení, na základě kterého vyjela do zahrádkářské kolonie 
Třešňák ve Všetulích. Zhruba dvacítka mladých lidí ve věku kolem 15 let 
tady hojně popíjela. Na místě strážníci  zajistili láhve se slivovicí, vodkou, 
whisky a další. Dokonce museli přivolat rychlou záchrannou službu, jelikož 
u některých účastníků oslavy bylo podezření na otravu alkoholem. Nejvyšší 
naměřená hodnota byla 1,67 promile alkoholu a většina kontrolovaných měla 
kolem 0,8 promile alkoholu v dechu. Všichni účastníci alkoholové party byli 
předáni rodičům a celá věc bude mít dohru na odboru sociálních věcí.

Práce doma. www.jobdoma.cz 
Koupím několikasvazkový román Emy Destinnové Ve stínu Modré růže. 
Kontakt 728 370 423.
Prodám celotělový chránič na kolo, značka TSG, velikost S. Tel. 606 564 161.
Masérský salon Marie Ševčíková najdete od 18. srpna 2009 na nové 
adrese - Zlínská 923, Holešov (dům na rohu Zlínské a Tovární ulice). 
Prodám zahradu jako stavební pozemek. Obec Přílepy. 1 400 m2. Tel. 
737 015 313.
Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílá a hnědá z neuskutečněné 
stavby. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Vše nové, 
levně. Přivezu zdarma. Tel: 777 106 709
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Myslivci z Tučap a Bořenovic vystavili trofeje
Tučapy - Netradiční výstavu mysliveckých 

trofejí uspořádali v průběhu posledního červno-
vého víkendu členové mysliveckého sdružení 
(MS)  Háje Tučapy - Bořenovice v kulturním 
domě v Tučapích. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout nejen desítky trofejí ulovených v průběhu 

let v okolních honitbách, ale také fotografie,  
kroniky a další dokumenty zachycující činnost 
mysliveckého sdružení.  

MS Háje Tučapy - Bořenovice má dvě 
desítky členů. V průběhu roku se starají o při-
krmování drobné a vysoké zvěře, výstavbu 

krmných zařízení a úklid okolní krajiny. Spolu-
pořádají kynologické akce a propagují sokol-
nictví. Formou myslivecké stezky organizují 
dětské dny, pořádají plesy, střelecké závody 
a jiné akce. 

(frs)  

Myslivecká výstava v tučapském kulturním domě. Zajímavá trofej - dva kusy srnčí zvěře zaklesnuté do sebe parožím. 

Česká firma hledá lidi s organizač-
ními a komunikativními schopnostmi 
pro region Přerov, Holešov a Bystřice 
pod Hostýnem.

Nabízíme zázemí firmy, profesio-
nální růst. Informace na osobní pohovor 
na tel.: 777 709 721.

Skautské středisko v Holešově připravu-
je na začátek září skautskou výstavu s oslavou 
90 let od založení tohoto výchovného hnutí mlá-
deže v Holešově. Holešovský skaut vždy dobře 
spolupracoval se zástupci města, a to již od roku 
1919, kdy městská rada vyzvala pana učitele 
Rudolfa Jadrníčka o pokus na založení chlapec-
kého skautingu v Holešově. S malým zpožděním 
se připojila dívčí družina, kterou založila mla-
dá městská úřednice Božena Podsedníčková. 
A  pokus to byl úspěšný, Vždyť po první světové vál-
ce, stejně jako po ukončení II. světové války, mělo 
skautské hnutí velký ohlas mezi mládeží stejně jako 
u příznivců skautingu. Bohužel hnutí muselo přežít 
velmi nepříznivá období nuceného zákazu v době 
protektorátu, dále pak po únoru 1948 a konečně 
po normalizaci od roku 1970, a to včetně zabavení 
veškerého tábornického majetku a také materiálu 
připraveného pro stavbu kluboven. Velmi tragická 
byla pro skauty devastace klubovny v roce 1970. 
Po stavební stránce se klubovna dokončovala 
a skauti se v ní  mohli scházet ke schůzím a ostatní 
činnosti. Avšak na popud normalizátorů byla klu-
bovna během dní vandalsky záměrně poničena, 
materiál dělicích stěn rozkraden a po čase byla 
devastovaná budova zbourána. Přes všechny 
těžkosti, které holešovské junáky provázely, díky 
jejich houževnatosti a hlavně úsilí předválečných 
skautských činovníků se podařilo rychle skautskou 
činnost ve městě obnovit. Letos podle zachova-
ných dokladů a historických fotografií se skauting 
v Holešově dožívá 90 let svého působení.

Na připravované výstavě v budově kina SVĚT 
budou vystaveny zachované zprávy a dobové 
fotografie ze skautského života od roku 1920 až 
do současnosti. Rovněž bude pro návštěvnfky 
připravena ke koupi řada zajímavých a zábavných 
drobných publikací. 

(Pokračování v příštím čísle)

SKAUTSKÁ POŠTA 1

Zajímavou výstavu spojenou se zahá-
jením oslav 90. výročí založení skautingu 
v Holešově pořádá ve dnech 3. - 7. září Junák, 
středisko Holešov v sále kina SVĚT. Akce 
začíná ve čtvrtek 3. září v 17 hodin. Budou 
zde vystaveny zprávy a dobové fotografie ze 
skautského života od roku 1920 až do součas-
nosti, kromě jiného z dob, kdy bylo skautské 

Výstava k 90. výročí založení střediska
Junák v Holešově

hnutí  zakázáno od Němců v době II. světové 
války a také minulým režimem v letech 1950 
- 1968 a po roku 1970 až do doby listopado-
vého převratu v roce 1989.

Výstava bude otevřena od pátku 4. do pon-
dělí 7. září 2009, dopoledne od 8.00 do 12.00 
a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.

Středisko Junáka Holešov

Jako již tradičně uspořádal i letos na závěr 
školního roku Osadní výbor Žopy pro děti akci 
s názvem „Poslední zvonění“.

Po poledni se prostranství na návsi zaplnilo 
stanovišti, na kterých si za sladkou odměnu děti 
vyzkoušely své dovednosti v různých soutěžích. 
Hlavním lákadlem byl ovšem skákací hrad, jehož 
hradby pod náporem návštěvníků vypadaly, že 
se brzy zbortí. Zpocené tváře dětí vycházejících 
z jeho útrob byly důkazem, že svůj úkol vyskočit 
co nejvýš a nejlíp plnily opravdu zodpovědně. 
Také projížďka na koních, které zajistila paní 
Marcela Filáková, byla především pro ty nejmen-
ší  velkým zážitkem. To ostatně může potvrdit 
jedna babička, jejíž vnučka se právě po projížďce 
rozhodla, že si domů koupí koně. 

Hlavně jsme věděli, že splnit všechny úkoly 
je velmi náročné a všem pořádně vyhládne. 
A tak jsme pro jejich hladová bříška nachystali 
šťavnaté, na grilu opečené špekáčky. 

Na závěr odpoledne nás překvapila návštěva 
hostů  p. starosty Z. Janalíka, místostarosty R. Sei-
ferta a poslance Parlamentu ČR  P. Svobody.

Poslední zvonění v Žopích

Hasiči zužitkovali pokácené stromy

Poděkování patří všem, kteří se na akci 
jakkoliv podíleli, ale také počasí, které nám ten 
den opravdu přálo. Děti mají před sebou ještě 
velkou část prázdniny a my jim přejeme, aby 
byly veselé, krásné a slunečné.

Sedláčková Martina 
Osadní výbor Žopy

Součástí rozloučení se školním rokem 
v Žopích byla i jízda na koních.   

Během roku provedla jednotka SDH Holešov 
odstranění nebezpečných stromů na území Hole-
šova. Následně byly stromy formou sponzorského 
daru opracovány na pile v Martinicích a  vyrobeny 

z nich desky a trámy.  Z tohoto stavebního materi-
álu jednotka v průběhu těchto dní staví pergolu pro 
sbor dobrovolných hasičů města Holešov. 

(mh)
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Výsadkoví veteráni si připomněli výročí likvidace elitního pluku

Vzpomínkový program u příležitosti 40. vý-
ročí likvidace 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení se uskutečnil v sobotu 18. července odpo-
ledne v prostorách holešovské zámecké zahrady. 
Několik set příslušníků tohoto někdejšího elitního 
pluku Varšavské smlouvy nejen z České republi-
ky, ale i ze Slovenska, často v doprovodu svých 
rodinných příslušníků, si přijelo oživit vzpomínky 
do města, kde prožili svá vojenská léta.   

Přesně ve 13 hodin začali na trávník zámec-
kého parku dosedat první z deseti výsadkářů, kteří 
vyskakovali  z vrtulníku kroužícího nad městem. 
Ve 13.30 uvítal přítomné hosty místostarosta 
města a bývalý příslušník 7. výsadkového pluku 
Josef Bartošek. Po něm pak promluvil jeden 
z bývalých velitelů pluku Jiří Dufek a také ředitel 
holešovské střední policejní školy Jan Dvořák. 
Právě u vstupu do této školy byla v loňském 
roce odhalena pamětní deska 7. výsadkového 

pluku. Mezi hosty, kteří do Holešova zavítali, byl 
rovněž syn legendárního velitele skupiny Clay - 
Eva Antonína Bartoše, který přijel ze Spojených 
států amerických, a synovec radisty téže skupiny 
Jiřího Štokmana. Setkání výsadkových veteránů 
se zúčastnil také poslanec Parlamentu ČR Josef 
Smýkal.

Přítomní hosté si v průběhu akce mohli 
prohlédnout ukázky bojového umění policistů ze 
střední policejní školy a také soudobou výstroj 
a bojovou techniku, kterou v zámecké zahradě 
prezentovali příslušníci 102. průzkumného pra-
poru z Prostějova. V další části pak řada hostů 
využila možnosti prohlédnout si prostory zámku, 
kterými je provedl a zasvěcený výklad podal Karel 
Bartošek z Městského úřadu v Holešově. 

7. výsadkový pluk zvláštního určení působil 
v Holešově v šedesátých letech minulého století 
a podle řady odborníků byl jednou z nejlépe vy-

cvičených jednotek v rámci Varšavské smlouvy. 
Jeho hlavním úkolem bylo vyhledávání a likvidace 
zbraní hromadného ničení v týlu NATO, především 
pak raket Sergeant a Pershing, a také  průzkumná 
a diverzní činnost v zázemí nepřítele. 

Po vstupu armád Sovětského svazu a dal-
ších zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 
velitelé pluku odmítli vpustit okupační vojska 
do kasáren. V Hostýnských vrších následně 
zorganizovali speciální jednotku, která měla osvo-
bodit zatčené představitele státu v čele s Alexan-
drem Dubčekem. Za tento svůj postoj byl útvar 
v roce 1969 rozpuštěn a přišel o svou bojovou 
zástavu.  Následovala reorganizace a začlenění 
do posádky prostějovského výsadkového pluku 
jako padákový prapor zvláštního určení. Velitelé 
byli většinou vyhozeni z armády nebo převeleni 
k jiným útvarům.

(frs)

Jeden za druhým dosedali prostějovští výsadkáři na trávník zámeckého 
parku. Počasí bylo téměř ideální, pršet začalo až po skončení programu.

Bojové umění policistů z holešovské střední policejní školy 
ministerstva vnitra.  

Soudobá výsadkářská výzbroj a výstroj nelákala pouze veterány, 
ale i zástupce ostatních generací.

Ve svém uvítacím projevu hovořil místostarosta Josef Bartošek kromě 
jiného o změnách, které se v Holešově za poslední  desetiletí udály. 

Poznáte se ještě? Mnozí veteráni se mohli podívat, jak vypadali 
před 40 lety. 

Hosté si prohlédli také holešovský zámek, k němuž jim podal 
fundovaný výklad Karel Bartošek z Městského úřadu v Holešově. 
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Přijaté usnesení č. 217/2009
Rada města Holešova 

schválila Mateřské škole, Hole-
šov, Grohova 1392, okres Kro-
měříž, uzavření smlouvy o dílo 
na zateplení budovy s firmou 
RAPOS, spol. s.r.o., Holešov, 
Nerudova 325, za celkovou cenu 
díla 1.749.995 Kč včetně DPH. 
Zodpovídá: Alena Kotoučková, 
ředitelka MŠ. Termín: bezod-
kladně. 

Přijaté usnesení č. 218/2009. 
Rada města Holešova schválila 
s účinností od 1. 8. 2009 plat ře-
ditelce 3. Základní školy Holešov 
Mgr. Jitce Heryánové dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: 31. 7. 2009.

Přijaté usnesení č. 219/2009. 
Rada města Holešova schválila 
výši odměny vedoucí organi-
zační složky města Holešova, 
Mateřské centrum Srdíčko, Evě 
Fuksové dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 220/2009. 
Rada města Holešova schválila 
poskytnutí mimořádné finanční 
dotace ve výši 3.000 Kč Golfové-
mu klubu Holešov, IČ 26577691, 
na podporu realizace golfového 
turnaje „O pohár starosty města 
Holešova“ konaného pod záštitou 
starosty města Holešova, který se 
uskuteční dne 18. 7. 2009 ve Slu-
šovicích. Částka bude čerpána 
z tzv. Akce milion. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 221/2009.  
Rada města Holešova schváli-
la změnu smlouvy o výpůjčce 
uzavřenou mezi městem Ho-
lešov a Centrem pro seniory, 
příspěvková organizace, dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Mgr. František Kulhavý, 
Dr. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 222/2009. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 1. 
zrušit usnesení č. 57/04/2006/Z 
ze dne 21. 9. 2006 a 2. schválit 
bezúplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemkům p.č. 1801/4, 
p.č. 1828/10 a p.č. 1828/11 vše 
v k.ú. Dobrotice, od České repub-
liky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových dle před-
ložené smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. UZSVM/
BKM/643/2009-BKMM. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 14. 9. 2009. 

Přijaté usnesení č. 223/2009. 
Rada města Holešova schválila 
smlouvu o budoucí nájemní 
smlouvě a zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p.č.3705/1, 
vodní plocha, p.č. 3705/2, vod-

Usnesení z 15. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 29. června 2009 

ní plocha, p.č. 3705/3, vodní 
plocha, k.ú. Holešov, parc. PK 
279/1, vodní plocha, parc. PK 
279/2, vodní plocha, parc. PK 
279/3, vodní plocha, k.ú. Količín, 
pro Povodí Moravy, s.p., Brno, 
Dřevařská 11, IČ: 70890013, 
v souvislosti s investiční akcí 
„Holešov sever - kanalizace“ 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stamislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 224/2009. 
Rada města Holešova schválila 
rozpočtové opatření č. 1/2009 
v souladu s pověřením Zastupitel-
stva města Holešova ze dne 15. 
6. 2009. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 225/2009. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení nájemní smlouvy 
s Helenou a Michalem Gaboro-
vými na užívání bytu o vel. 1+1,  
označeného č. 5, v městském 
domě čp. 426 na ul. Školní v Ho-
lešově do 31.8.2009. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 226/2009. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení nájemní smlouvy 
uzavřené s Ilonou a Jánem Ga-
borovými na užívání bytu č. 3, 
v městském domě čp. 428 na ul. 
Školní v Holešově do 31. 8. 2009. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín: bezodkladně. 

Přijaté usnesení č. 227/2009. 
Rada města Holešova schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy 
se společností Fyzio Holešov, 
s.r.o., na užívání nebytových 
prostor v městském objektu č.p. 
478 na ul. Sušilova v Holešově, 
a to: ordinace ve 3. poschodí 
o vel. 23,15 m2, čekárna o vel. 
27,67 m2, ordinace ve 3. poscho-
dí o vel. 26,90 m2, čekárna o vel. 
31,79 m2 za stanovené nájem-
né s účinností od 15. 8. 2009. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 228/2009. 
Rada města Holešova schválila 
prodloužení smlouvy o ubytování 
uzavřené s Blaženou Hotařovou, 
bytem Holešov, do 31. 7. 2009. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Ter-
mín:  bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 229/2009. 
Rada města Holešova schválila 
změnu v platbě nájemného a zá-
loh za užívání městských bytů  
dle předloženého návrhu od 
1. 1. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva 
Fryčová. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 230/2009. 
Rada města Holešova schválila 1. 
prodloužení nájemní smlouvy uza-
vřené s Peterem Pilem na užívání 
bytu č. 5 v městském domě čp. 432 

na ul. Školní v Holešově na dobu 
určitou 3 měsíce s možností její-
ho prodlužování za předpokladu 
plnění všech ustanovení nájem-
ní smlouvy a 2. pověřila vedoucí 
odboru správy nemovitostí, aby 
zabezpečila plnění tohoto usne-
sení. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 7. 2009.

Přijaté usnesení č. 231/2009. 
Rada města Holešova schválila 
1. prodloužení nájemní smlouvy 
na užívání: bytu č. 1 v městském 
domě čp. 64 na ul. Masarykova 
v Holešově uzavřené s Lenkou 
a Jaromírem Navrátilovými, 
na dobu určitou do 31. 12. 2009 
s možností jejího prodlužování 
za předpokladu plnění všech 
ustanovení nájemní smlouvy, 
bytu č. 4 v městském domě 
čp. 38 na nám.Dr. E. Beneše 
v Holešově uzavřené s Vlastou 
Tiefenbachovou na dobu urči-
tou do 31. 12. 2009 s možností 
jejího prodlužování za předpo-
kladu plnění všech ustanovení 
nájemní smlouvy a 2. pověřila 
vedoucí odboru správy nemo-
vitostí, aby zabezpečila plnění 
tohoto usnesení. Zodpovídá: 
Ing. Eva Fryčová. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 232/2009. 
Rada města Holešova doporučila 
informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 15. června 2009. 

Nepřijatá usnesení: 
Rada města Holešova ne-

schválila prodloužení nájemní 
smlouvy uzavřené s Jaroslavem 
Spáčilem na užívání bytu č. 2 
v městském domě na ul. Palacké-
ho čp. 1400 v Holešově na dobu 
určitou do 31. 12. 2009. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová.

Rada města Holešova ne-
schválila žádost Růženy Raka-
šové, bytem Holešov, o úpra-
vu vodovodního a odpadního 
potrubí v bytě. Zodpovídá: 
ing. Eva Fryčová.

Stažené usnesení: 
Rada města Holešova schváli-

la zveřejnění záměru pronájmu části 
městského pozemku p.č. 872/6, ost. 
plocha, o výměře cca 20 m2, k.ú. 
Dobrotice, dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu                                                                          
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DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ 
PALUBKY

fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm

tel.: 777 951 488, 605 922 985 
www.mk-palubky.cz

prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

Kriminalisté uzavřeli případ dětské kost-
ry, kterou dělníci našli před několika měsíci 
na půdě  rekonstruovaného domu na náměstí  
F. X. Richtera v Holešově. Závěr dlouhodo-
bé zajímavé práce kroměřížských kriminalistů 
je následující. „Po provedených expertizách 
a na základě dochovaných písemností se jedná 
o historicky anatomický preparát. Z trestního 
hlediska je bezvýznamný, v současné době 
se tedy nelze zabývat trestným činem,“ uvedla 
policejní mluvčí Blanka Králová. Protože se 
jednalo o svého druhu raritní případ, byla kostra 
z vědeckých a studijních důvodů  deponována 
na Ústavu soudního lékařství v Brně.

Zprávu o nálezu kostry dítěte policisté 
zveřejnili v polovině letošního února. Nalezené 

Kriminalisté odložili případ nalezené kostry dítěte

torzo dětského těla leželo za trámem, bylo 
zabaleno do něčeho, co připomínalo zbytek 
tkaniny, která se postupem času rozpadla. 
Hrudní dutina kostry byla vycpaná materiálem 
podobným novinám. Šlo o formulář z nemoc-
niční knihy, který byl psaný latinkou a zá-
roveň švabachem. Podle prvotních šetření 
bylo stáří kostry stanoveno na několik desítek 
let. Na žádost policie byla nařízena prohlídka 
a pitva kosterního nálezu na soudním lékařství. 
K identifikaci kosterních pozůstatků byl přizván 
i antropolog. A protože úkolem kriminalistů bylo 
zjistit okolnosti úmrtí, nastalo pro ně období 
mravenčí práce. Po několika měsících je možné 
věc uzavřít. Co všechno muži zákona zjistili? 
„Z provedených šetření vyplývá, že se opravdu 
jedná o lidskou kostru, a to jedince odpovída-
jícího věku novorozence, maximálně několik 
týdnů po narození. Stáří ostatků se na základě 
práce antropologů odhaduje na padesát a více 
let. Antropologické zkoumání je velmi náročné. 
Dobu stáří není možné určit přesně, lze ji pouze 
odhadnout. Z lékařského hlediska se pak již 
není možné vyjádřit k bezprostřední příčině 
smrti. Protože ale na kostře nebyly nalezeny 
žádné úrazové změny, dá se podle jejího sta-

vu usoudit, že nešlo o násilnou smrt,“ uvedla 
policejní mluvčí Blanka Králová.

Kromě stanoviska soudních lékařů zajímala 
kriminalisty také historie objektu, ve kterém byla 
kostra nalezena. Poznatky čerpali především 
z historických dokumentů uložených ve Státním 
okresním archivu v Kroměříži a vyprávění pa-
mětníků. Začátkem devatenáctého století slou-
žil objekt zámeckému panství, jako vojenská 
nemocnice. Byla to největší nemocnice na jihu 
Moravy určená jak pro místní obyvatelstvo, tak 
pro raněné Napoleonovy vojáky. Později tu 
pak pobývalo zámecké služebnictvo. Od roku 
1910 byl objekt ve vlastnictví Rudolfa hraběte 
z Vrbna a patřil k zámku. Rudolf jej na nějakou 
dobu „pronajal“ lékaři medicíny jménem Dr. Jan 
Hložek, který byl známým sběratelem kuriozit. 
Ukládal je do svých přírodovědných kabinetů.  
Podle policejní mluvčí lze stáří kostry zařadit 
do kteréhokoliv z těchto období.

(frs)

K trestnému činu 
nejspíše nedošlo, 

otazníky však zůstávají

V hrudníku byly dokumenty

Historie domu

Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a další 
dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto zajímavý a pestrý zábavný 
program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu pod názvem Po-
hádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu.  Stačí vyrobit pohádkové 
ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat. Mohou být zhotoveny 
z petek a jiného plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dal-
ších materiálů, které se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží. 

Všechna zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu představíme 
v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC v pátek 28. srpna 2009 v areálu 
zoo Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, 
bude mít v tento den vstup do zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho 
exponát bude představen ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici. 
Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory 
odměníme  cenami a dárečky akciové společnosti EKO-KOM, a.s. 

Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma 
způsoby:

1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do zoo Lešná, kde po celý 
den bude probíhat zábavný program posledního prázdninového dne s Po-
hádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výstavu, budou 
míst vstup zdarma.

2. Pohádková zvířata posílejte do 20. srpna 2009 na adresu: ENVI-
projekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, tel. 737 521 057, e-mail:  hos-
kova@enviroprojekt.cz. Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu 
včetně věku a kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo 
na zábavný program dne 28. srpna 2009. A nezapomeňte Vaše zvířátko 
pojmenovat! 

Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní infokam-
paně na podporu třídění odpadu společně s Krajským úřadem Zlínského 
kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s.

Ing. Markéta Hošková

Prázdninová soutěž pro děti                                                                                                                                            

Netradiční ukončení sezóny
mladých hasičů

Stejně tak jako se školní rok 
přehoupl do vytoužených prázdnin, 
skončila i soutěžní sezóna mladých 
hasičů. Na oslavu  završení ročního 
trénování a soutěžení uspořádali ve-
doucí kolektivu mladých hasičů  mezi 
dětmi oblíbené Hasičské nocování, 
které letos proběhlo z pátku 
26. června na sobotu 27. června. 
Pod tímto názvem děti i jejich 
rodiče mohli nalézt spoustu her, 
zábavy, soutěží, opékání buřtíků 
a grilování, tajemný pochod noč-
ním Holešovem spojený s půl-
nočním „zmrzlinováním“ v kavár-
ně v Malé ulici. Někteří se poté 
uložili ke spánku pod střechou 
Domu požární ochrany, jiní od-
vážlivci přenocovali ve stanech 
před zbrojnicí. Pro všechny noc-
ležníky byla připravena bohatá 

snídaně, po které se skupinka pře-
sunula pěší túrou do nedalekých Tu-
čap, kde probíhala soutěž v požárním 
sportu. Po návratu již nezbývalo, než 
si popřát příjemné prožití prázdnin… 
a v září opět na shledanou. 

Ing. Petra Sivková

Posezení mladých hasičů u táboráku 
na závěr sezóny. 
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Holešov - K nejmodernějším 
stavbám svého druhu na Moravě 
se zařadila čistírna odpadních vod 
v Holešově. Stavbaři dokončili již 
druhou etapu rekonstrukce, která 
se dotkla především technologie 
na čištění průmyslových vod. Za-
řízení je nyní ve zkušebním pro-
vozu. Náklady na tuto etapu činily 
bezmála 60 milionů korun, z toho 
40 milionů hradil Zlínský kraj. In-
vestice umožní čištění odpadních 
vod z budované Strategické prů-
myslové zóny Holešov, zároveň se 
pak na čistírnu mohou napojit obce 
ležící severně od Holešova.

„Čistírna v Holešově nyní 
opravdu patří k nejlépe vybaveným 
zařízením v zemi. S její zásadní mo-
dernizací jsme začali již v roce 2007, 
kdy jsme realizovali první etapu 
zaměřenou především na zařízení 
k čištění komunálních odpadních 
vod. Letos dokončená etapa pak 
byla zaměřena na průmyslové od-
padní vody. Souvisí to především 
s budováním průmyslové zóny. Nyní 
navíc připravujeme třetí etapu, která 
rekonstrukci čistírny završí,“ pozna-
menal provozně-technický náměs-
tek společnosti Vodovody a kanali-
zace Kroměříž Petr Vedra.

Druhá etapa, ukončená letos 
na jaře, podstatným způsobem 
zmodernizovala a zefektivnila linku 
čištění průmyslových vod. Ta se 
skládá ze systému mechanického 
předčištění, čerpací stanice, vyrov-
návací a acidifikační nádrže a věže 
anaerobního čištění. Vedlejším pro-

Holešovská čistírna patří po rekonstrukci k nejmodernějším na Moravě

duktem procesu je také bioplyn, jež 
je spalován přímo v areálu čistírny. 
Vzniklé teplo pak slouží přede-
vším k ohřevu věže anaerobního 
čištění. Na tomto zařízení již nyní 
končí odpadní vody z některých 
průmyslových podniků v Holešově, 
jeho kapacita je ale projektována 
především pro firmy, které se usadí 
v nedaleké průmyslové zóně. 

Projekt Strategické průmys-
lové zóny Holešov přitom od za-

čátku počítal s tím, že odpadní 
vody budou čištěny v holešovské 
čistírně. Pro jejich odvod z areálu 
zóny budou sloužit tři kanalizační 
systémy - na dešťovou vodu, prů-
myslovou vodu a splašky. Splaš-
ky a průmyslová odpadní voda 
budou přečerpávány na čistírnu. 
Dešťová kanalizace pak bude ústit 
do suchého poldru s kapacitou až 
60 000 krychlových metrů. Z pol-
dru, který dokáže zadržet velké 

množství vody,  pak bude odtok 
do říčky Mojeny regulován.

V důsledku realizace dvou 
etap rekonstrukce je nyní čistírna 
v Holešově kapacitně připrave-
na jak na investory v zóně, tak 
i na připojení dalších obcí. „Může 
jít až o sedm obcí severně od Ho-
lešova, které dosud nemají čištění 
odpadních vod vyřešeno,“ uvedl 
Vedra. Efektivita holešovské čis-
tírny navíc bude ještě výrazně po-
sílena třetí a závěrečnou etapou 
rekonstrukce, která je zaměřena 
na terciární čištění, tedy na filtra-
ci nerozpuštěných látek, kalové 
hospodářství a související stavby 
a technologické celky při splnění 
podmínky dané nařízením vlády 
č. 61/2003, 229/2007 - použití nej-
lepších dostupných technologií. 
Náklady poslední etapy jsou od-
hadovány na přibližně 119 milionů 
korun. „Již jsme požádali o dotaci 
ze Státního fondu životního pro-
středí,“ dodal Vedra.

Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. byly zapsány do ob-
chodního rejstříku 8. listopadu 
1993. Působí v okrese Kroměříž 
a dodávají pitnou vodu do měst 
Kroměříž, Holešov, Bystřice pod 
Hostýnem, Hulín, Chropyně, Mor-
kovice a dalších obcí. Hlavním 
a výlučným předmětem podnikání 
je jak výroba a dodávka pitné vody, 
tak i odvádění a čištění odpadních 
vod, které představuje 89 % z cel-
kového objemu výroby a tržeb.

(red)

Stavba kruhové křižovatky 
je v plném proudu

V měsíci červnu stavbaři budující základní technickou a doprav-
ní infrastrukturu pokračovali v pracích na většině staveb v areálu bu-
doucí Strategické průmyslové zóny Holešov. Celkem se na budování 
infrastruktury v tomto termínu podílelo 120 pracovníků. Vše zatím 
nasvědčuje tomu, že i přes náročnost celého souboru staveb bude 
vše dokončeno včas - tedy do konce listopadu letošního roku.

Nejvíce viditelnou aktivitou je momentálně výstavba okružní 
křižovatky mezi Holešovem a Martinicemi, která bude tvořit hlavní 
napojení zóny na silniční a v budoucnu i na dálniční síť. Její budování 
si vyžádalo úplnou uzavírku silnice II/490, která potrvá až do srpna. 
V červnu stavební firmy především zbouraly původní most přes 
Přílepský potok a zahájily výstavbu nového. Stavbaři také pokra-
čovali v budování násypných těles pro tuto okružní křižovatku a s ní 
související stezkou pro pěší a cyklisty.

Viditelný je postup stavebních prací i u komunikací uvnitř zóny, 
z nich většina má již finální živičný povrch, či u zemního valu. Ten má 
za úkol chránit nejbližší zástavbu před případným hlukem ze zóny. 
Intenzivně pokračují práce také na budování čerpací stanice, jež 
bude vytláčet splaškové vody na čistírnu odpadních vod v Holešově, 
kanálu dešťových vod či výstavbě vodovodu. Specializovaná firma 
již také zahájila montáž přes 30 metrů vysokého vodojemu.

(red)

Pálenice v Chomýži přijímá objednávky 
na pálení slivovice od 21. 7. 2009. Zájemci 
se mohou přihlásit každé úterý od 8 až do 
17 hodin přímo v pálenici a v ostatní dny dle mé 
přítomnosti v pálenici. Tel.: 573 393 847 nebo 
777 977 719. 

Pálení v Chomýži
zahajuje

Projednání změn územního plánu 
obce Kostelec u Holešova

„IVI“„IVI“

Přijďte se zkrášlit, 
zrelaxovat, do nově 

otevřeného
KOSMETICKÉHO SALONU

          „IVI“

Paní Iveta Šimčíková
Objednávky na tel.: 

777 070 377

Nám. Dr. E. Beneše 
1614 (ve dvoře),
769 01 Holešov

Prodej a práce 
s kosmetikou prof. 
značek: Syn Care, 
Charmzone, 
Keenwell, Ainhoa, 
Germaine 
de Capuccini, Mako

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

a) veřejné projednání upraveného a po-
souzeného návrhu opatření obecné povahy 
- Územní plán Kostelec u Holešova, které  
se uskuteční dne 10.8. 2009 v 16.00 hod. 
na Obecním úřadě  v Kostelci u Holešova,

b) vystavení  upraveného a posouzeného 
návrhu opatření obecné povahy - Územní plán 
Kostelec u Holešova k veřejnému nahlédnutí 
v době od  9. 7. 2009 do 10. 8. 2009  včetně.

Do návrhu opatření obecné povahy - Územního 
plánu obce Kostelec u Holešova je možno nahléd-
nout u pořizovatele na Městském úřadě Holešov, 
pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311, a u obce Kos-
telec u Holešova. Návštěvu lze uskutečnit v úředních 
hodinách Po, St 8. 00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod. 
nebo po předchozí telefonické dohodě mimo úřední 
dny (tel. 573 521 702) a na Obecním úřadě Kostelec 
u Holešova pondělí, středa 7.00 - 11.30, 12.30 - 
16.00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě 
mimo úřední dny (tel. 573 385 129).

Do návrhu lze rovněž nahlédnout na interne-
tových stránkách města Holešova (www.holesov.
cz  v sekci městský úřad, odbor  územního pláno-
vání a stavebního řádu).

Předmětem návrhu územního plánu Kos-
telec u Holešova  je zejména  vymezení hranice 
zastavěného území a zastavitelných ploch, návrh 
nových funkčních ploch a jejich využití, stanovení 
urbanistické koncepce, uspořádání krajiny a kon-
cepce veřejné infrastruktury  a vymezení veřejně 
prospěšných staveb a opatření.

Nejpozději při veřejném projednání může dle 
§ 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své 
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zá-
stupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí do-
kladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřej-
ného projednání své stanovisko k připomínkám 
a námitkám. K později uplatněným  stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, 
námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 
stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připo-
mínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  podávejte písemnou 
formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Ho-
lešov, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 
769 01 Holešov. Toto oznámení plní současně 
funkci pozvání k veřejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová, referent 
odboru územního plánování a stavebního řádu
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Policisté seznamovali děti se svojí prací

Státní zkouška ve Střední odborné škole Holešov

Oprava portálu 
kláštera

PĚSTITELSKÉ  
PÁLENÍ

Pivní slavnosti 
v zámeckém parku

Domácí hasiči 
získali zlato

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

Závěrem školního roku se zú-
častnili příslušníci předmětového 
oddělení Služby pořádkové policie 
VPŠ a SPŠ MV ČR v Holešově spo-
lu s příslušníky Obvodního oddělení 
Policie ČR Holešov a pracovníky 
Preventivně informační skupiny 
Územního odboru Policie ČR Kro-
měříž preventivně-informační akce 
s názvem „Policie ve škole“. Tento-
krát v mateřské školce v obci Míš-
kovice. Akce se zúčastnilo 55 dětí 
z mateřských škol obcí Míškovice, 
Lechotice a Ludslavice. Policisté 
dětem poskytli základní informace 
o policejní práci. Zábavnou formou 
také malé posluchače za využití pe-
dagogických pomůcek a názorných 
ukázek  poučili o základech vhod-
ného chování ve vztahu k veřejné-
mu pořádku, majetku a bezpečnosti 
v dopravě. Páteční dopoledne všem 
rychle uběhlo, z reakcí dětí bylo 
zřejmé, že se jim jednotlivé ukázky 
a z toho plynoucí poučení líbilo. 
Závěrečné poděkování ředitelky 
MŠ Míškovice s pozváním na další 
setkání svědčí o tom, že akce byla 
připravena na dobré úrovni a splnila 
svůj účel. 

Obdobnou akci policisté zor-
ganizovali také pro žáky prvních 
až pátých tříd v Základní škole 
Martinice. Tentokrát bylo obsa-
hem přednášky správné použití 
tísňových linek, chování v přípa-
dech nebezpečí a bezpečnosti 
v dopravě. V rámci přednášky se 
školáci dozvěděli, jak se policisté 
připravují na výkon svého povolání 
na VPŠ a SPŠ MV ČR v Hole-

šově. Příslušníci předmětového 
oddělení Služby pořádkové policie 
na závěr předvedli ukázky praktic-
kého výcviku při zadržení pacha-
tele za použití varovného výstřelu 
a donucovacích prostředků.  Celá 
akce byla důležitým přínosem pro 
žáky základní školy a byla velmi 
kladně hodnocena vedením školy 
i pedagogy. 

(jp)  

Děti z mateřských škol společně s kpt. Mgr. Zdenkou Blahovou 
a kpt. Bc. Jiřím Půčkem z VPŠ a SPŠ MV ČR v Holešově.

Oprava pískovcového portá-
lu bývalého trinitářského kláštera 
je prováděna jako součást celko-
vé rekonstrukce objektu. Portál 
byl značně poničen povětrnost-
ními vlivy a nevhodnými zásahy 
v minulosti. Portál je opravován 
firmou, která se specializuje na 
renovace poškozených kulturních 
památek. Oprava pískovcového 
portálu na náměstí F. X. Richtera 
je financována z prostředků Zlín-
ského kraje.

(red)

Martinice, a.s. oznamuje všem 
pěstitelům, že pálenice Všetuly za-
hajuje tradiční pěstitelské pálení 
v pátek 7. srpna 2009. Přihlásit se 
můžete ihned na tel. 573 399 070 
nebo mob. 724 187 093 a od 17. 
srpna (dle pálení) přímo v pálenici 
na tel. 573 397 667. 

Již pátý ročník Pivních slavností 
se uskuteční v zámeckém parku 
holešovského zámku. Akce se koná 
v sobotu 25. července od 13 hodin. 
Součástí programu bude ukázka 
hasičské techniky, módní přehlídka, 
líčení dekorativní kosmetikou, výroba 
šperků, soutěž v pití piva, hod su-
dem, vystoupení kapel Mis God, Me-
tallon, atrakce pro děti a tombola.

Od 19 hodin pak začne taneční 
zábava se skupinami Roto a She-
ron. Vstup do 18 hodin je zdarma, 
po 18. hodině pak 70 korun.

Přílepy (sov) - V sobotu 11. 
července proběhla v přílepském 
zámeckém parku soutěž v požár-
ním útoku „O pohár starosty obce“. 
Domácí družstvo obsadilo v tvrdé  
konkurenci devatenácti startujících 
družstev 1. místo. Přílepští hasiči 
si tak připsali dalších 15 bodů do 
Podhostýnské hasičské ligy. 

Životní zkušenost praví „Kolik 
dovedností ovládáš, tolikrát máš 
otevřenou životní cestu“. Kousek 
z uvedeného rčení si vzal za své  
nejeden student SOŠ Holešov, Pivo-
varská 1419, což potvrdil svou účas-
tí na „státní zkoušce z psaní na klá-
vesnici, která se konala dne 17. 6. 
2009 ve škole. Uchazeče o státní 
zkoušku tvořili nejen studenti SOŠ 
Holešov, ale i studenti VPŠ a SPŠ 
MV v Holešově. Organizační část 
zkoušky zajistila učitelka odborných 
předmětů SOŠ Holešov Ing. Na-
taša Studená a samotnou státní 
zkoušku vedla komisařka Národního 
ústavu odborného vzdělávání Praha 
JUDr. Jarmila Šulcová, v současné 
době vyučující na Obchodní akade-
mii Tomáše Bati ve Zlíně. 

Státní zkoušky se zúčastnilo 
celkem 28 studentů, z nichž bylo 21 
studentů SOŠ Holešov a 7 studentů 
VPŠ a SPŠ v Holešově. Již od 7.30 
hodin se scházeli netrpěliví studenti 
s napětím v očích a obavami záro-
veň a postupně usedali k počítačům. 
Samotná zkouška byla zahájena 
v 8 hodin. Studenti byli rozděleni 
do dvou pracovních skupin. Součás-

tí zkoušky byl opis neznámého textu 
v trvání 10 minut a tvorba obchodní 
korespondence, tj. obchodní dopis 
a tabulka v době 90 minut. Státní 
zkouška byla ukončena ve 13 hodin 
a proběhla v naprostém pořádku 
a podle všech regulí.

Výsledné hodnocení státní 
zkoušky bude studentům oznáme-
no přímo na příslušné školy do 2 
měsíců ode dne zkoušky a zároveň 
bude zasláno „Osvědčení o složení 
státní zkoušky“.

Pevně věříme, že bude hodně 
úspěšných studentů, kteří osvědčení 
obdrží, a tím dají podnět svým spo-
lužákům i ostatním studentům, aby 
své vědomosti zúročili v širším měřít-
ku svou účastí v další konané „Státní 
zkoušce z psaní na klávesnici“, a tím 
si otevřeli větší možnosti dobrého 
pracovního uplatnění na trhu práce 
po absolvování střední školy. 

Ing. Nataša Studená
učitelka ekonomických 

předmětů

Státní zkoušky v psaní na stroji ve SOŠ Holešov.
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• RD 2+1 Bořenovice, k dokončení, NOVINKA 900.000 Kč 
• RD 3+1 Přílepy, k rekon. a modernizaci 1.470.000 Kč 
• RD 5+1 Prusinovice, novostavba, PO SLEVĚ   2.340.000 Kč
• RD 5+1 Holešov, po celkové rekonstrukci       5.100.000.Kč 
• BT 2+1 Hulín, po rekonstrukci, PO SLEVĚ           890.000 Kč
• BT 3+1 Holešov, po rekonstrukci, PO SLEVĚ   1.650.000 Kč 

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.
Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 733 718 819

www.rkheureka.cz

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

 1 080 000 Kč Tel.: 733 718 819 950 000 Kč Tel.: 733 718 819

Hulín, byt v  OV 2+1 ve 3. patře cihlo-
vého domu bez výtahu. Výměra bytu 
55,06 m2. Po celkové rekonstrukci, 
v roce 2010 proběhne revitalizace 
domu. Výtápění UT plynové. K bytu 
náleží společné sklepní prostory.

Ludslavice, prodej cihlového RD 4+1 
s průjezdem, část. podsklepený, se 
zahr. Rek. domu v roce 2006. Nové 
rozvody el., vody, odpady, stropy, pod-
lahy. ÚT na TP, el. 230/400V, plyn před 
domem, voda a kanalizace obecní.

V letošním roce slaví tělový-
chovná organizace OREL sto let 
od svého založení. To je jistě dů-
vod k oslavě, ale také k bilanco-
vání. Hlavní oslavy tohoto jubilea 
se uskuteční ve dnech 20. až 22. 
srpna v Kroměříži. Součástí oslav 
nebude pouze atraktivní sportovní 
program, ale také spousta kulturních 
a společenských akcí, např. divadel-
ní představení, koncerty hudebních 
skupin Kamelot, Čechomor, vystou-

Sto let tělovýchovné organizace Orel

Program oslav:

pení Marty Kubišové a mnoho jiných 
zajímavých aktivit. Na tyto oslavy 
jsou zváni nejenom členové ORLA, 
ale také široká veřejnost. Vzhledem 
k tomu, že oslavy proběhnou ve 
čtyřech dnech, si jistě každý účast-
ník najde to, co jej zaujme nejvíce. 
Takže neváhejte a přijeďte do Kro-
měříže slavit s námi! Na vaši účast 
se těší vedení ORLA.

Vojtěch Jurčík
starosta jednoty OREL Holešov

Čtvrtek - 20. srpna - 19.00 divadlo (Dům kultury) - Divadelní 
soubor z Lomnice u Tišnova • diskotéka DJ Chosé (moderátor TV Noe) 
a cimbálová hudba Rivus

Pátek - 21. srpna - Dopoledne a odpoledne: sportovní program, 
workshopy, nové sporty, kulturní aktivity, aktivity pro rodiny

 Odpoledne na pódiu: 14.00 - Amatérská scéna - vystoupeni orel-
ských souborů a kapel  Šakajada Letohrad, Polarity Band Uherský Brod 
a B612 Brno + Žďár nad Sázavou, 18.00 - mše svatá - kostel sv. Mořice. 
Večer: koncert skupin O5 a Radeček a Kamelot

Sobota - 22. srpna -  Dopoledne a odpoledne: sportovní program, 
workshopy, nové sporty, kulturní aktivity, aktivity pro rodiny.

Program na pódiu: 09.00 - mše svatá na náměstí, 10.30 - vystou-
pení pro děti - Jana Rychterová, 14.00 - kouzelnické vystoupení, 15.00 
- dechovka - Hustopeče nad Bečvou, 17.00 - průvod orelských praporů 
17.15 - vyhlášení výsledků, prezentace činnosti a historie Orla . Moderují 
Renáta Růžová a Josef Pejchal, 19.00 - koncert Marty Kubišové, 20.30 
- koncert skupiny Čechomor

Neděle - 23. srpna - Přesun vlakem na Svatý Hostýn - odjezdy 
speciálních vlaků: 8.11 a 8.55 z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem 
• mše svatá v 10.30 - celebruje kardinál Špidlík

Tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků se uskuteční v neděli 
26. července na Velké Javořině, na moravsko-slovenském pomezí 
v pohoří Bílých Karpat.  Program začíná v 9 hodin, slavnostní zahájení 
pak v 10. 40.  

V sobotu 25. července se ve 14 hodin uskuteční na Javořině setkání 
cykloturistických patriotů z obou stran hranice.

Setkání na Velké Javořině

Veřejné projednání návrhu územního plánu Martinic

Pomozte těm, kteří si nedokážou pomoci sami
Charita na pomoc obětem povodní 2009

číslo účtu: 22770022/0800
u České spořitelny, variabilní symbol: 906

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, 
www.charita.cz

Přispět můžete i v hotovosti v sídle Charity Holešov
nebo ve vestibulu Městského úřadu Holešov v Masarykově ulici.

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

a) veřejné projednání  upra-
veného a posouzeného návr-
hu opatření obecné povahy - 
Územní plán Martinice, které  
se uskuteční dne 12. 8. 2009 
v 17.00  hod. na Obecním úřadě 
v Martinicích,

b) vystavení upraveného 
a posouzeného návrhu opatření 
obecné povahy - Územní plán 
Martinice k veřejnému nahléd-
nutí v době od 12. 7. do 12.8. 
2009 včetně.

Do návrhu opatření obecné 
povahy - Územního plánu obce 

Martinice je možno nahlédnout 
u pořizovatele na Městském úřadě 
Holešov, pracoviště Tovární 1407, 
dveře č. 311 a u obce Martinice. 
Návštěvu lze uskutečnit v úředních 
hodinách Po, St 8.00 - 11.00, 12.00 
- 17.00 hod. nebo po předchozí 
telefonické dohodě mimo úřední 
dny (tel. 573 521 702) a na Obec-
ním úřadě v Martinicích ve čt. 8.00 
- 12.00 hod.  a 17.00 - 19.00 hod. 
nebo po předchozí telefonické do-
hodě (tel. 573 399 010). Do návrhu 
lze rovněž nahlédnout na interne-
tových stránkách  města Holešov 
(www.holesov.cz v sekci městský 
úřad, odbor  územního plánování 
a stavebního řádu).

Předmětem  návrhu územního 
plánu Martinice  je zejména  vyme-
zení hranice zastavěného území 
a zastavitelných ploch, návrh no-
vých funkčních ploch a jejich využití, 
stanovení urbanistické koncepce, 
uspořádání krajiny a koncepce veřej-
né infrastruktury a vymezení veřejně 
prospěšných staveb a opatření.

Nejpozději při veřejném pro-
jednání může dle § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona každý uplatnit své 
připomínky a vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem ve-
řejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitel-
ných ploch a zástupce veřejnosti 
námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány uplatní 
na závěr veřejného projednání své 
stanovisko k připomínkám a námit-
kám. K později uplatněným  stano-
viskům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží. Stanoviska, námitky 
a připomínky musí být v souladu 
s § 22 stavebního zákona uplat-
něny písemně, opatřeny identifi-
kačními údaji a podpisem osoby, 
která je uplatňuje. Ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve vě-
cech, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání Zásad územního rozvoje, 
se nepřihlíží.

Připomínky a námitky podá-
vejte písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, 
Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 01 
Holešov. Toto oznámení plní sou-
časně funkci pozvání k veřejnému 
projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu

Turnaj 
v nohejbale
Memorial

Radima Fuksy

Sportovní areál 
Kurovice - 8. 8. 2009,
 začátek v 8.00 hodin.
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„Nablýskaní“ veteráni v Holešově
Holešov - K tradičnímu setkání veteránů 

a hasičské historické techniky došlo v sobotu 
11. července v zámeckém parku. Program začal 
už dopoledne, kdy se návštěvníci dočkali vedle 
vystavených veteránů i ukázek hašení histo-
rickými sříkačkami, okružní jízdy po městě, ale 
třeba i zvěřinového guláše. Podle pořadatelů 
se letošního setkání v Holešově zúčastnilo 
přes 2000 návštěvníků a okolo 200 veteránů. 
Přijelo i několik desítek stánkařů a prodejců 
náhradních dílů.

Foto J. Chmelař a RR

Historický bojler - přesný název BPH 511 - vy-
bavený dvoutaktním motorem MANET a čtyř-
stupňovou převodovkou. Sloužil dříve pro pře-
voz zavazadel na nádražích ČD. Přezdívku 
bojler mu dali železničáři podle přední části 
(v níž je umístěn motor, převodovka, nádrž 
i řízení), která svým tvarem připomíná bojler 
na ohřev teplé vody. S vozidlem přijel po vlast-
ní ose i s kamarády v dobových uniformách 
Ing. Martin Šůstal.

Jaguár – stále luxusní kousek… Zájem byl i o prohlídku motocyklů.

Pohled na převážnou část letošní výstavy z druhého patra 
holešovského zámku.

Ozkoušení posedu v jaguáru přítomnými poslanci 
Zdeňkem Škromachem a Josefem Smýkalem.

Ovšem takový nablýskaný ford… 
To je teda věc…
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Musím se s hanbou přiznat, že projektu 
zahájit galeristickou činnost na holešovském 
zámku velkou průřezovou výstavou díla Joži 
Uprky jsem moc nevěřil. První výtvarná výstava 
na zámku - to by mělo být něco reprezentač-
ního, něco úžasného, a ne tento provařený 
žánrový folklorista, jak jsem byl díky své školní 
i jiné výchově přesvědčen. Navíc výhradně 
slovácký autor, to přece pro nás, Holešováky, 
nic neznamená. 

Pravda, hledáme-li naši národopisnou  
identitu, máme to těžké, to často zmiňované 
rozhraní Hané a Valašska moc neznamená, 
navíc je Holešov trošku takový moravský Ba-
bylon, snad díky bývalé velké židovské obci, 
snad díky velké vojenské a poté policejní po-
sádce tady nějaké roduvěrné Holešováky moc 
nemáme. Sám se považuji za původního, skoro 
autochtonního holešovského měšťana, ale 
nakonec jeden můj dědeček byl z Olomouce, 
druhý z Drahanské vrchoviny, jedna babička 
od Znojma a teprve ta druhá se narodila v Ho-
lešově, ale i její rod měl kořeny v Bílavsku, tak 
jaké tedy holešovanství, slovácký folklor je pro 
nás stejně dobrý jako jakýkoliv jiný. Navíc díky 
tomu, že jsme v srdci Moravy, celkem všemu 
moravskému rozumíme a jsou nám blízké i ty 
slovácké kroje a zvyky.

Další, velmi úderný argument pro výstavu 
Joži Uprky je celkem neznámý fakt, že v ma-
jetku města je 19 (ano, slovy DEVATENÁCT!!!) 
velkých Uprkových pastelů - postav mužů, 
každý oblečen do „kožuchu“, typického pro 
tu kterou slováckou či slovenskou vesnici či 
město. Tak velká a i místním doposud málo 
známá domácí sbírka je i na moravské poměry 
unikátní a stojí za to ji prezentovat (ostatně tvoří 
skoro třetinu celé výstavy). 

Ale už nastal první červenec, den verni-
sáže, která byla instalována ve třech menších 
sálech prvního poschodí našeho zámku. Za-
hájení výstavy bylo soustředěno do bývalé 
šatny v prvním patře. Program nabitý a slo-
vácky originální. Naše nejznámější, světově 
proslulá cimbálová muzika Danaj s primáškou 
Magdalenou Múčkovou, ostatně Uprkovou 
pravnučkou, ukázala, že i slovácké pěsničky 
jsou uměním. Chytlavým, zpěvným, prostoupe-

Jak jsem potkal Jožu Uprku

ným city, ale v jejich podání dokonalým. A pak 
přišly proslovy, ta část většiny vernisáží, která 
se musí přetrpět. 

Tentokrát ale zřejmě výjimka potvrdila 
pravidlo. Moderoval ředitel Městského kultur-
ního střediska Pavel Chmelík, stručně, rychle, 
bez kudrlinek. Výstavu zahájil náš pan sta-
rosta a senátor Zdeněk Janalík a pak už přišli 
na řadu zástupcové Slovácka. Znalec Uprkova 
díla, teoretik výtvarného umění, bývalý ředitel 
uherskohradišťské UMPRUM PhDr. Jaroslav 
Pelikán pro mne poprvé srozumitelně a na-
štěstí nikoliv rozvláčně přiblížil Uprkův život 

a dílo se všemi jeho vzestupy, pády, leskem 
úspěchu a slávy i temnem úbytku sil. A pak 
dva renesanční polyhistoři, typičtí květové 
moravského Slovácka - JUDr. Josef Holc-
man, populární zlínský soudce, spisovatel, 
dramatik, režisér, herec, milovník výtvarného 
umění, dobrého vína a mistr dalších profesí 
a zálib nesmírně mile a s typickým slováckým 
entuziasmem, espritem a humorem pobavil 
vernisátory  (tedy snad: návštěvníky vernisá-
že) historkami o osudu a smyslu některých 
Uprkových děl a butylek slivovice na nich 
namalovaných (a i přemalovaných). 

Tečku za zahájením výstavy pak posadil 
oblíbený Břetislav Rychlík, režisér, herec, sce-
nárista a živoucí duch intelektuálního Slovácka 
opět s typickým humorem a úsměvem, takže 
už teď víme, jak výhodně Jožka Uprka zpeněžil 
svou přeslavnou Jízdu králů - prodal ji jako 
reklamu na pivo.

Že kruhy blízké Jožkovi Uprkovi vzaly naši 
výstavu vážně, dosvědčuje kromě slovutných 
řečníků i přítomnost dalších osob z Uprkova 
okruhu - Uprkova vnučka MUDr. Nováková 
z Brna už vinou pokročilejšího věku na výstavy 
děl svého děda nejezdí, ale do Holešova cestu 
přes své strázně obětovala. Stejně tak přijel 
další malířův vnuk - Jan Uprka, ostatně otec 
primášky Múčkové.

Ale nechme společenských klepů a in-
formací, pojďme na obrazy. A ty alespoň pro 
mne byly šokem. Pravda, malířství nijak zvlášť 
nerozumím, i když ho miluju. Ale to, co visí 
na panelech (nově pořízených i pro další vý-
stavy v naší zámecké galerii), to je závratné. 
Kdepak manýrismus, kdepak žánrový folk-
lorismus!!! Menší obrázky z raného období 
Uprkovy tvorby (ovlivněné tzv. mnichovskou 
školou) jsou srovnatelné s takovými českými 
mistry konce devatenáctého století,  jako byl 
Hanuš Schweiger či Jakub Schikaneder, a to, 
že jsou věnovány slovácké tematice, je v tomto 
případě podružnou skutečností.

Ale pak nastává čas velkých olejů!!! Po-
lovina prvního a celý druhý sál jsou plné obra-
zů, nad kterými se zatají dech, rozbuší srdce 
a jen trošku vnímavý divák prostě MUSÍ stát 
v ohromení. Tohle je velké umění, tohle je čistý 
impresionismus světového nádechu, i když 
jsou zobrazovány kroje nebo slovácká příroda! 
Uprka nevykresluje detaily krojů a výšivek, jak 
jsem si vždycky myslel. Rozhozené barevné 
skvrny navozují atmosféru pestrých krojů, ob-
ličejů, postav ale i listí letních stromů a stínů 
pod nimi. Tu horké letní poledne, tu podzimní 
plískanice, pohyb, vzruch, vzepětí, pádící koně 
i ta pozdvižená butylka s kořalkou, vše je ge-
niálně jednoduché, až horečnatě „nahozené“ 
a zkratkovitě náznakové.  

Upřímně řečeno, zastyděl jsem se trochu 
za obrazy několika mých přátel, akademic-
kých malířů, které visí v mém domě, protože 
z Uprkových děl na mne dýchl velký svět umě-
ní. Ne nadarmo studoval v Paříži, ne nadarmo 
za ním na Slovácko přijel samotný Auguste 
Rodin, teď teprve chápu, že byl Uprka zjevením 
alespoň pro Evropu - dokonalá technika, fasci-
nující umění a ojedinělé, za našimi hranicemi 
exotické téma. 

Pane Uprko, Mistře, strašně moc se 
omlouvám. Omlouvám se za ty roky opovržení, 
které jsem k vám cítil, sypu si popel na hlavu, 
protože vidím tu nespravedlnost - smýšlel jsem 
o vás špatně a vy jste mne místo trestu odměnil 
životním zážitkem, koncentrovanou rozkoší 
z něčeho nádherného.

(Pokračování na str. 13)

Výstava děl Joži Uprky, která je umístěna v zámecké galerii, je jedním z velkých počinů Městského kulturního střediska Holešov.

Výstava Joži Uprky 
v holešovském zámku
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Vernisáž Uprkových obrazů nadchla všechny přítomné

Jak jsem potkal Jožu Uprku

(Dokončení ze str. 12)
Takže mi nezbývá než děkovat. Děkovat zemřelému umělci, který 

přenesl velký kus svého génia na plátna, lepenku, překližku a podělil 
se o něj s námi, pokornými diváky. Děkovat kurátorce výstavy paní 
Monice Adámkové za její přípravu a fascinující pojetí. Děkovat řediteli 
MKS Pavlu Chmelíkovi, který na myšlenku této výstavy přišel a prosadil 
ji přes četné pochybovače (včetně mne). A radovat se z krásy, se kterou 
je nám umožněno těšit se - až do konce října. Určitě jsem nebyl v nové 
galerii zámku v těchto měsících naposled!

Výstava děl Joži Uprky v prvním poschodí holešovského zámku - 
otevřena od 1. července do 31. října 2009.

Karel Bartošek
Foto Jiří Lošťák ml.

Zcela mimořádnou výstavu si nenechala ujít už řada místních, 
ale obdivují ji i lidé, kteří Holešovem jen projíždějí.  >

Právě hraje cimbálová muzika Danaj s primáškou Magdalenou 
Múčkovou, Uprkovou pravnučkou.

Vernisáž neměla nouzi o návštěvníky, kteří přišli za vyloženým 
zážitkem, který Uprkovy obrazy skýtají.

Na vernisáži promluvil nejen kumštýř Břetislav Rychlík, 
ale také starosta Zdeněk Janalík i poslanec Josef Smýkal.

Právě hovoří ředitel Městského kulturního střediska Holešov Pavel 
Chmelík, v jehož hlavě se zrodil nápad realizovat tuto výstavu. 
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NOVÉ KNIHY Nejoblíbenější mutant se vrací, 
aby divákům prozradil svou minulost 

KINORECENZE

Robert Crais: Temnota     
Oblíbený losangeleský detektivní au-
tor Robert Crais po jedenácté přivádí 
na scénu drsného soukromého detekti-
va Elvise Colea. Policie i hasiči v hořícím 
domě narazí na mrtvolu muže, zdá se, 
že spáchal sebevraždu. Je u něj naleze-
no album zavražděných žen. Ukáže se, 
že jde o vraha, který se doznal, ale jeho 
advokát přiznání považoval za vynucené 
a spolu se soukromým detektivem Elvi-
sem Colem dosáhli jeho osvobození. Cole 
nyní musí dokázat, že se tenkrát nemýlil..

Zora Beránková: Po meči i po přeslici
Román Zory Beránkové volně navazuje 
na předcházející historické fresky Konec 
hodokvasu a Marné návraty. Jeho osu tvoří 
pohnutý osud Elišky Kateřiny včetně její-
ho romantického vztahu s kovářem Jírou 
a boj o rodinné dědictví, který končí ne-
odvratnou katastrofou. Smiřičtí sice patřili 
k nejbohatším šlechticům v Čechách, ale 
jako by na jejich rodu spočívala kletba. 
Eliška Kateřina měla pravou lopatku vyš-
ší a vysedlejší než levou. Nejstarší syn 
Jaroslav zemřel ve třiadvaceti letech, pro-
střední Jindřich Jiří je duševně méněcenný 
a nejmladší Albrecht Jan  bývá často ne-
mocen. Pouze Markétu Saloménu rodové 
prokletí vynechalo, je spanilá a zdravá.

Denis Johnson: Nikdo ani hnout!     
Po odmlčení ukončeném románem Slou-
pové dýmu Denis Johnson tímto příspěvkem 
k noir žánru znovu potvrzuje svůj výjimečný 
vypravěčský dar. Drobný podvodník Jimmy 
Luntz propadl gamblingu a, aniž by si dělal 
mimořádné starosti, neplatí své dluhy. Do té 
doby, než si jej najde výběrčí dluhů pro pod-
světí. Ve snaze uniknout jej Jimmy postřelí 
a tím se vydává na cestu bez návratu. Hra 
na kočku a myš jej zavádí do kalifornské 
divočiny s neočekávanou společnicí, krás-
nou a nebezpečnou Anitou Desilvera...

Nick Stone: Pan Klarinet
Nick Stone, britský autor původem z Haiti, 
debutoval thrillerem Pan Klarinet, za nějž 
obdržel ocenění Ocelová dýka Iana Fle-
minga. Max Mingus ví, co je riziko, ale 
práci na Haiti vezme, protože ji nikdo jiný 
nechce. Haiti je ostrov voodoo a černé 
magie, kde neplatí žádné zákony a kde 
se každý musí vyrovnat se svými démony, 
a je rovněž domovem nestvůry, které říkají 
pan Klarinet, která neblaze proslula tím, 
že bezpočet dětí odčarovala od původ-
ních rodin. Při pátrání po chlapci, živém či 
mrtvém, může Max ztratit jen svůj život...

Trudi Canavanová: Novicka     
Novicka je druhý díl Trilogie o černém má-
govi, která je nabitá magií, dobrodružstvím 
a nápaditými obrazy. Imardin je město tem-
ných intrik a vražedné politiky, kde moc drží 
ti, kdo ovládají magii. Do tohoto zavede-
ného řádu se připletla mladá dívka z ulice 
s neobyčejnými magickými schopnostmi, 
kterou přijali do Společenství čarodějů. 
Sonea musí čelit velké zášti ostatních no-
viců, a tak přijme  ochranu nejvyššího lorda 
Společenství. Proto ji možná čeká mnohem 
tíživější osud...

RR

V Hollywoodu, kde jde „až“ v první řadě 
o peníze, bylo jen otázkou času, kdy se produ-
centi a filmaři vrátí k jedné z nejúspěšnějších 
sérií současnosti, a sice sáze o mutantech 
X-Menech. Protože dosavadní trilogie inspi-
rovaná komiksem Stana Leeho dějově příběh 
nadlidí v podstatě uzavřela, bylo třeba najít 
novou cestičku. Cestičku, kterou už prošlapal 
např. slavný G. Lucas se svými Hvězdnými 

válkami, znamenající vrátit se ke kořenům a na-
točit tzv. prequel, čili to, co předcházelo. Otázka 
volby hlavního protagonisty po tomto rozhod-
nutí už byla jednoduchou záležitostí. Nutně 
jím musel být James Logan alias Wolverine 
neboli Rosomák s vysouvacími drápy a nad-
lidskou odolností, který je postavou nejzáhad-
nější a nejkomplikovanější a v charismatickém 
podání Hugha Jackmana i nejsympatičtější. 
Fakt, že sám Jackman byl projektem nadšen 
a spolupodílel se i na produkci, zrod filmu jen 
usnadňoval. Wolverine v původní mutantí trilogii 
byl tulákem bez paměti, který se jen neochotně 
zapojil do projektu profesora Xaviera. Nikdy se 
jeho pravidly nenechal úplně svázat a nikdy 
nerezignoval na své soukromé zájmy, mezi něž 
patřilo především pátrání po své minulosti. Tuto 
minulost před námi nyní rozkrývá první z plá-
novaných prequelů. Začíná dětstvím Logana 
a jeho traumatem v souvislosti s odhalením 
jeho pravého otce a bratra Victora Creeda. 
S ním spojí Logan v dobrém i ve zlém svůj 
život. Společně bojují napříč staletími v různých 
válkách a společně se také nechají naverbovat 
ke Strykerovu komandu, který chce jejich sílu 
pro vědecké účely zneužít. Dostává se jim tak 
proto nejen vylepšení jejich nadlidských schop-
ností, přezdívek Wolverine v případě Logana 
a Sabretooth v případě Creeda, ale také první 
velké zrady, zneužití a manipulace. Zatímco 
Logan se od samého začátku snaží bouřit 
proti nepravostem, žít normální život a konat 
dobro, Creed propadá „temné straně síly“. 

Okolnosti je proto nakonec postaví proti sobě...
Zatímco první dva díly o X-Menech v nápadité 
režii Briana Singera dokázaly v rámci akčního 
žánru skloubit  jeho typické ingredience (sou-
boje, triky a honičky) s nadčasovou úvahou 
o jinakosti v nás a kolem nás, X-Men Origins: 
Wolverine je po hříchu stejně jako 3. díl v režii 
Bretta Ratnera jen přímočarou, nenáročnou, ře-
meslně dobře zvládnutou zábavou. Překvapuje 
to už kvůli osobě režiséra, Jihoafričana Gavina 
Hooda, který získal Oscara za nejlepší cizoja-
zyčný film Tsotsi. Pod diktátem producentů však 
i Hood musel zřejmě rezignovat na jakýkoliv 
myšlenkový přesah, který si první režisér Brian 
Singer dokázal vybojovat. Mutanti v jeho pojetí 
byli chápáni jako zástupný prvek pro odlišnost, 
ať už v masovém měřítku rasovou či v indivi-
duálním handicapující. V právu na existenci 
mutantů se promítá právo na život všech jiných 
bytostí, vymykajících se normám a standar-
dům. První dva filmy bylo proto možno chápat 
v druhém plánu jako otevřený apel na toleranci. 
Přestože (anebo právě proto?), že pokračo-
vání osudů mutantů se nenávratně vzdaluje 
vyznění prvních dílů, obec fandů neřídne. Spíše 
naopak. Za první květnový víkend vydělal tento 
prequel mutantí série v USA a v Kanadě 85 
miliónů dolarů, což je prozatím letošní rekord. 
Zásluhu na úspěchu filmu mají nesporně oba 
hlavní představitelé a protivníci: Hugh Jackman 
jako Wolverine a Liev Schreiber jako Sabreto-
oth. Oba se trápili nespočet hodin v posilovně 
a dostávali do těla energetickou stravu a výsle-
dek stojí za to. Hlavně pro divačky skýtá film 
velký bonus navíc v podobě Hugha Jackmana, 
majitele (podle mnoha zahraničních anket) 
nejpřitažlivějšího mužského těla naší planety, 
v tomto snímku navíc maximálně obohaceného 
působivě vytvarovanou svalovou hmotou. Liev 
Schreiber, co se týče sex-apealu, za ním sice vi-
ditelně zaostává, muskulaturou i nasazením se 
mu ale minimálně vyrovná. Oba borci jsou proto 
hlavní ozdobou této nadupané akční podívané. 
Film X-Men Origins: Wolverine uvedlo holešov-
ské kino Svět 28. a 29. června 2009.

Marie Drechslerová 

Čtvrtý ročník tradičního festivalu

ROCK POD HOSTÝNEM
Sobota 25. 7. 2009 od 14 hodin 

- hřiště TJ SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Vystoupí: 
Petr Bende & Band, 

Pražský výběr II, Kreyson, 
Dymytry, 

Elbereth, Cock-tail, 
Chimera, Nightwish Revival, 

Reach...

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech

Sedmý ročník Mezinárodního hudebního 
a folklorního festivalu

14. - 16. 8. 2009 Valašské Klobouky
Záštitu převzal Josef Smýkal, poslanec PS Parlamentu ČR, prezident festival
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Program kina Svět

Program MKS a Drive Clubu

DVD TIP
ČERVENÝ BEDRNÍK
Hlavní postavu v tomto romantickém šesti-
dílném seriálu z období francouzské revo-
luce hraje Richard E. Grant. Koprodukční 
projekt televize BBC se natáčel přibližně 
před deseti lety na mnoha místech i v České 
republice, ostatně vedlejší role si tu zahrála 
celá řada českých herců. 
Třetí epizoda seriálu - nazvaná Králov-
ské výkupné - nás zavádí do sirotčince 
poblíž Paříže, kde se ukrývá desetiletý 
Louis Capet - následník francouzského 
trůnu. Ten je jedné noci unesen tajemnou 
postavou v masce kata. Baron Valdemar, 
který je princovým lékařem a obává se 
o jeho zdraví, požádá Červeného bedrníka 
o pomoc. Marquerita se schází s policej-
ním šéfem Chauvelinem, aby o záhadném 
únosu získala informace. Kolem zatím stále 
umírají nevinní lidé...
Úvodní scény a jedna závěrečná se toči-
ly v holešovském zámku, který tady před-
stavuje nehostinný sirotčinec. Jednotlivé 
denní i noční obrazy se natáčely jak v bez-
prostřední blízkosti zámku, tak na nádvoří 
i prostorách (chodby, schodiště). Efektní 
podívanou je zejména proražení vstupní 
(zámecké) brány, kterou prchá tajemný kat 
mající v náručí uneseného prince. 
Tyto poměrně akční scény pak zřejmě 
asi nejvíc ocení Holešované, neboť se 
točily právě v „jejich“ zámku. I když 
jej filmaři změnili na sirotčinec, na ob-
razovce si uchovává svůj elegantně 
monumentální ráz. 

RR   

SETKÁNÍ ROCKOVÝCH LEGEND 
(Woodstock Žopy)
V bohatém programu, který propukne v so-
botu 1. 8. v areálu v Žopích, zahrají kapely 
Motus, Roks, Tendence (Hard Rock Band), 
Pension, Expo, Roto, Karburátor a Tip-To-
p-Q.  Večerem, jehož součástí bude ohňostroj 
a velkoplošné plátno, bude provázet „rockový 
fotr“ Radim Koziel. Proběhnou také soutěže 
v pití piva na čas, hod sudem atd. Areál v Žo-
pích bude otevřen už od 13 hodin.

FESTIVAL TYNGL  TANGL
Dvoudenní hudební festival Tyngl Tangl se 
ve svém 6. ročníku přesunul do Žop u Ho-
lešova, jejichž areál Zdraví poskytne ná-
vštěvníkům lepší zázemí. Ve dnech 7. a 8. 
8. nabídne návštěvníkům dvě hudební scény 
s elektronickou hudbou, jež pokryjí spektrum 
žánrů od house až po break beat. Mezi 
hlavní hvězdy patří duo Naturprodukt, které 
představuje zajímavý koncept spojení hudby 
a vizuální projekce. Ze Slovenska přijede ná-
vštěvníky roztančit Rafo, jehož sety obsahují 
spoustu funkového feelingu, a z Brna dorazí 
Don Juan Disco, jednočlenný projekt spo-
jující neotřelý rap s oldchool syntetizérem. 
Celkem na festivalu vystoupí 20 DJs. 
Více informací je možno sledovat na  www.
tyngltangl.cz

CO, KDY, KDE

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Čtvrtek 23. 7. a pátek 24. 7. ve 20 h: JMÉ-
NEM KRÁLE - ČR, historický. Píše se 13. 
století. Království českému a markrabství mo-
ravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zá-
snuby, které mají usmířit dva znesvářené rody, 
odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou na hrad narazí 
na mrtvolu oloupeného a přepadeného kupce. 
Během slavnostní hostiny je zavražděn pur-
krabí. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká 
je mezi nimi souvislost…? Hrají: Karel Roden, 
Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lu-
káš Vaculík, Markéta Hrubešová a další. Režie 
Petr Nikolaev.  

Sobota 25. 7. a neděle 26. 7. v 18 h: NOC 
V MUZEU - USA, fantasy komedie s českým 
dabingem. Ve washingtonském muzeu nastala 
noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dět-
ští návštěvníci jsou doma ve svých postelích, 
přesto je v „prázdném“ muzeu podivný šramot. 
Bývalý noční hlídač Larry Daley je opět zata-
žen do těžko představitelného dobrodružství, 
ve kterém ožívá sama historie. V hlavních rolích 
Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson a další. 
Režie Shawn Levy. 

Středa 29. 7. a čtvrtek 30. 7. ve 20 h: TERMI-
NÁTOR SALVATION - USA, akční  sci-fi s titulky. 
Nový Terminator Salvation je zasazen do post- 
apokalyptického roku 2018. Moderní civilizace 
je zničena. Johnu Connorovi je souzeno vést 
lidský odboj proti Skynetu (síť umělé inteligence) 
a jeho armádě terminátorů. V hlavních rolích 
Christian Bale a Anton Yelchin. Režie McG.

Pátek 31. 7. a sobota 1. 8. ve 20 h: PŘEDČÍ-
TAČ - USA/Německo, drama s titulky. Snímek 
Předčítač je mrazivý příběh o pravdě a odpuš-
tění, o tom, jak se jedna generace vypořádává 
se zločiny té předešlé. Kam až zajdete, abyste 
uchránili tajemství...? V hlavních rolích Kate 
Winslet, David Kross a další. Režie Stephen 
Daldry.

Pondělí 10. 7., úterý 11. 7. a středa 12. 7. 
v 18 h: HARRY POTTER a PRINC DVOJÍ 
KRVE - USA, dobrodružný film v české ver-
zi. Harry začíná již šestý rok v Bradavicích 
a do rukou se mu dostává stará kniha, která 
je velmi zvláštně označena: „Tato kniha je ma-
jetkem Prince dvojí krve.“ Zároveň se dozvídá 
další střípky z Voldemortovy temné minulosti. 
Harry a Brumbál se vydávají na tajuplná místa. 
Rozhodně se v tomto školním roce nebude 
nikdo nudit... V hlavních rolích Daniel Radclif-
fe, Emma Watson, Rupert Grint a další. Režie 
David Yates.

Pátek 14. 7. a sobota 15. 7. ve 20 h: MUŽ 
A JEHO PES - Francie/Itálie, melodrama s ti-
tulky. Skvělý Jean Paul Belmondo se po osmi 
letech vrací na filmové plátno, tentokrát v no-
vém zpracování klasického italského filmu. 
Nový snímek Muž a jeho pes vám nabídne 
pravdivý pohled do budoucnosti, o kterou 
nestojíme a které se bojíme, ale kterou je 
potřeba znát... Dále hrají Anthony Delon, 
Max von Sydow a Charles Aznavour. Režie 
Francis Huster. 

Od 1. 5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA 
ROHÁLA - stálá výstava černobílých fotografií 
holešovského autora. Kolekce černobílých fo-
tografií (portréty, figurální motivy) je nainstalo-
vána v interiéru zámecké restaurace. Výstava 
potrvá do konce letošního roku. Zámek.
 
Od středy 17. června VÝSTAVA „NOVI-
NY DVOU KONTINENTŮ - ASIE, AFRIKA“ 
- unikátní sbírka novin sběratele Miroslava 
Karáska z Kroměříže. Výstava, která je ote-
vřena denně mimo pondělí, potrvá do 29. 7.  
Městská galerie.

Od 2. července VÝSTAVA JOŽA UPRKA. 
Prezentace děl významného moravsko-slo-
váckého malíře. Mimo-
řádná výstava, která je 
otevřena denně mimo 
pondělí, potrvá do 31. 
10. Zámecká galerie.

Neděle 2. 8. - so-
bota 8. 8. TÝDEN 
ŽIDOVSKÉ KULTU-
RY. Letošní 9. ročník 
tradičního festivalu je 
tematicky zaměřen 
na holocaust. V rámci 
festivalu proběhnou 
koncerty, výstavy, 
projekce filmů atd. 
Podrobnější program 
na jiném místě v tomto 
vydání.

Neděle 2. 8. v 17 h: VÝSTAVA „MgA. Roman 
Šafránek - MORAVSKÉ SYNAGOGY“. Vý-
stava proběhne v rámci Týdne židovské kultury 
a potrvá do 16. 8. Městská galerie.

Středa 19. 8. v 17 h: LETNÍ ILUZE VII. - tra-
diční výstava holešovských výtvarníků potrvá 
do 27. 9. Městská galerie. 

Neděle 6. 9. v 19 h: ČECHOMOR - jedinečné 
vystoupení populární skupiny v rámci Koope-
rativa Tour 2009. Koncert pořádá Agentura 
Velryba a Městské kulturní středisko Holešov. 
Vstupenky v předprodeji v Městském informač-
ním centru Holešov. 

Zámecká zahrada. 
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Hrabě Jan Rottal a jeho doba - to je název 
knížky, pod níž je jako autorka podepsaná ho-
lešovská rodačka Renata Juráňová. Publikace 
se dočkala i své slavnostní prezentace, která 
proběhla v zámecké sala terreně už koncem 
května. Připravili jsme s mladou autorkou roz-
hovor, který by mohl zajímat pravděpodobně 
nejen ty, kteří si její knihu zakoupili. 

Nedávno ti vyšla knížka o hraběti Janu 
Rottalovi. Proč sis vybrala právě tuto osob-
nost a jak jsi dlouho studovala?

Během studií historie na filozoficko-pří-
rodovědecké fakultě mně přirostla k srdci dvě 
historická období - středověk - dynastie Štaufů, 
a raný novověk, do něhož období třicetileté 
války patří. A jako patriotce Holešova se tady 
krásně nabízela studie Jana z Rottalu, o kterém 
nebyla do té doby ještě žádná ucelená syntéza 
napsána. Seznamování s Janem Rottalem mi 
zabralo více než tři roky.

Následovaly hodiny strávené studiem vět-
šinou německých archivních materiálů, které 
byly rozptýleny v Oblastním archivu v Opavě, 
Zemském archivu v Brně a v kroměřížském 
zámku.

 Jak bys tuto historickou postavu 
charakterizovala? Jaký to byl podle tebe 
člověk? 

Jelikož jsem s Janem z Rottalu prožila více 
než tři „platonické“ roky, měla jsem možnost 
vytvořit si na něho vlastní názor, poněkud od-
lišný např. od Vlasty Fialové, která ho nazývala 
ve své knize z období třicetileté války „zlý Rottal“. 
Jan z Rottalu byl velmi silnou, cílevědomou, in-

Seznamování s Janem Rottalem mi zabralo více než tři roky, 
říká Renata Juráňová
teligentní osobností, která dokázala svá panství 
vytáhnout z trosek a přivést je k rozkvětu. Měl 
velmi blízko nejen k císaři, ale i k nejvyššímu 
církevnímu hodnostáři. Právě Janovi vděčíme 
za raněbarokní stavbu holešovského zámku 
a za vznosnou sala terrenu se vzácnými ná-
stropními malbami od Mistra Cavalliho. 

Knížka se, jak předpokládám, setkala 
s velkým ohlasem, navíc proběhl i pěkný 
křest v sala terreně. Jak reagovalo tvé 
nejbližší okolí na tvou publikaci?

Publikace mé dlouholeté práce udělala 
nemalou radost především mým rodičům, 
kteří stáli u jejího zrodu a tehdy mě podpo-
rovali nejen finančně, ale hlavně i duševně. 
Proto jim patří mé „velké díky“. Potěšeni byli 
i moji skalní přátelé, kteří mě přišli podpořit 
29. května 2009 do sala terreny, kde proběhlo 
slavnostní uvedení knihy na trh. 
Trošku úsměvné je, že se mě 
někteří lidé ptají, zda jsem to já 
- autorka knížky, nebo se jedná 
o shodu jmen.

Máš v plánu i nějakou dal-
ší publikaci?

Nikdy jsem nic neplánovala. 
Nechávám věci plynout, přičemž 
si počínám jako aktivní plavkyně. 
V Holešově je spousta historic-
kých námětů, které si zaslouží 
hlubší studii a analýzu. Ale to vše 
záleží na vnějších okolnostech 
následujících let. Jak říkají Fran-
couzi, „on va voir“ - uvidíme.

Je to sotva pár dní, co jsi něco natá-
čela před kamerou České televize. Můžeš 
prozradit podrobnosti tvého televizního 
vystoupení?

Ke konci června jsem byla přizvána na na-
táčení České televize o Holešově pro pořad 
Toulavá kamera. Režisérkou natáčení byla 
velmi sympatická dáma Jana Resová, se kterou 
se stalo třiapůlhodinové natáčení navzdory 
chladnému a deštivému počasí velmi příjemně 
stráveným odpolednem. Natáčely se exteriéry, 
interiéry holešovského zámku, kde mi bylo 
ctí říci pár zajímavostí. Následně se natáčelo 
v Černé kapli, na náměstí, v synagoze a na ži-
dovském hřbitově. Jsem hrdá na to, že Holešov 
přestává být pouze malým městem na pomezí 
Hané a Valašska.

 
 Robert Rohál

Zatímco letos vystavoval 
holešovský fotograf Jiří Loš-
ťák ml. poprvé, v příštím roce 
ho čeká hned několik výstav.  
Úspěšně se tak zařadil mezi 
tvůrce, kteří hodlají svou tvorbu 
veřejně prezentovat, a to zda-
leka nejen v Holešově. Vypráví 
o tom i v rozhovoru, který je více-
méně vizitkou jeho pracovitosti 
i umělecké prezentace.      

Jaké byly ohlasy na tvou 
vůbec první výstavu, kterou 
jsi měl letos na jaře v hole-
šovské galerii?

Ohlasy byly různé... Nej-
větší radost mi udělala kamarádka, která se 
„trmácela“ sto kilometrů jen kvůli pár minutám 
mé „slávy“. (Smích.)

Co nového jsi od té doby nafotil?  Je 
fakt, že jsi fotil i v Londýně?

Od té doby jsem se začal více věnovat 
tvorbě v ateliéru, který jsem si začal zařizovat. 
Více mě to přitahuje, když si scénu připravuji 
sám. Seznámil jsem se s fotografem z Kromě-
říže, jinak skvělým člověkem, který mi strašně 
moc pomohl! Ukázal mi hodně zásadních věcí 
při tvorbě v ateliéru a sem tam spolu spolupra-
cujeme… V Londýně jsem byl. Je to okouzlující 
město - a mám z něj samozřejmě hodně krás-
ných fotek a vzpomínek!

Na slovíčko s fotografem 
Jiřím Lošťákem ml.

Marie Gallová 
vystavuje

Co připravuješ na podzim 
a vůbec na nejbližší období?

V nejbližším období chys-
tám s kamarádem Robertem 
Rohálem, se kterým se „rozjela“ 
má „kariéra“, společnou výstavu 
ve Slavičíně. Vernisáž proběhne 
2. října v tamní cukrárně Jasmín, 
kde se pořádají výstavy a verni-
sáže už skoro deset let. Výstavy 
tam mají - díky uměnímilovné-
mu panu majiteli - velkou tradici 
a lidé tam chodí nejen mlsat, 
ale i koukat na to, co tam visí 
na zdi… Příští rok od ledna budu 
prezentovat své fotografie v in-
teriéru vinárny v holešovském 

zámku. Poté proběhne v Holešově další tra-
diční výstava Kresby světlem 6, kde bych měl 
vystavovat opět s Robertem a Nelly Billovou. 
A 30. dubna by měla být v galerii Městského di-
vadla v Mladé Boleslavi zahájena výstava - opět 
s Robertem. Výstava by se měla jmenovat Black 
@ white, to kvůli černobílým fotkám, s nimiž se 
tam budeme prezentovat…  A od 2. května by-
chom měli vystavovat zase ve Slavičíně, takže 
program na rok 2010 je nabitý…

Všiml jsem si, že fotíš všechno mož-
né… Co je pro tebe a tvou tvorbu nejvíc 
inspirující? 

Inspirace je všude kolem nás… Stačí se 
jen dívat! (zup)

Jiří Lošťák ml.

Toulky přírodou je název výstavy fotografií, 
která bude od 30. července k vidění v Galerii M 
(ul. M. Jurikova 16 - u malého nádraží) v Hranicích 
na Moravě. Všechny fotografie jsou dílem hole-
šovské fotografky Marie Gallové, která tímto zve 
na svou první výstavu. Ta potrvá do 14. srpna.

RR  
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Týden židovské kultury 2009 proběhne ve dnech od 2. do 8. srpna

IX. ročník festivalu Týden židovské kultury 
proběhne ve dnech 2. - 8. srpna v Šachově 
synagoze, kině Svět, v prostorách holešov-
ského zámku a na náměstí Dr. E. Beneše.

Neděle  2. 8.
13.00 Rut (Prostějov). Vystoupení taneční 
skupiny z Prostějova, náměstí Dr. Edvarda Be-
neše
14.30 Slavnostní zahájení Týdne židovské 
kultury
Vernisáž Evy Milotové Třpyt perleti
Zahájení IX. ročníku za účasti významných 
osobností
16.30 Vernisáž Romana Šafránka za doprovo-
du vokálu Kateřiny Bartošové - Městská galerie 
Holešov
18.00 Holešovský komorní orchestr a Ven-
dula Urbanová (klavír) - holešovský zámek 
- sala terrena
20.30 Romeo, Julie a tma - Drive Club

Pondělí  3. 8.
16.00 Výstava Gymnázia Holešov - obřadní 
síň u židovského hřbitova
17.30 Besedování s PhDr. Leo Pavlátem 
(PhDr. Leo Pavlát je český židovský novinář, 
spisovatel a diplomat, první a současný ředitel 
Židovského muzea v Praze od jeho navrácení 
židovské obci roku 1994) - Šachova synagoga
19.00 Corda Magico (Holešov). Koncertní vy-
stoupení skupiny Corda Magico s podtitulem 
Třpyt perleti, na motivy básnické tvorby Evy 
Milotové - Šachova synagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých 1/4 - pro-
jekce TV filmu z 1971, který se točil v Holešově 
a okolí (Německý důstojník vermachtu major 
Lenc bojuje se svou ctí a povinností německého 
vojáka a na straně druhé se svým svědomím. 
Rozhoduje se pro své svědomí. Režie Petr 
Tuček, hrají Jiří Dušek, Ladislav Večeřa, Josef 
Šebek, Bohumil Slezáček, Vlasta Fialová, Alena 
Hessová, Milan Pásek, Rudolf Jurda, Bohumír 
Šmída, Stanislav Zindulka, Jana Švandová…) - 
Šachova synagoga
22.00 Boxer a smrt - film z roku 1962 (tragický 
příběh jednotlivce, jehož jedinou šancí na zá-
chranu života je přijmout pravidla boxerského 
zápasu s velitelem koncentračního tábora. Režie 
Peter Solan, hrají Štefan Kvietik, Valentina Thie-

lová, Józef Kondrat, Gerhard Rachold) - Šachova 
synagoga

Úterý 4. 8.
16.00 Tryzna za umučené holešovské Židy - 
Šachova synagoga
17.30 Besedování s rabínem Karolem E. 
Sidonem a Miloslavem Pojslem za účasti mo-
derátora besedy a diskuze obou zúčastněných 
Zdeňka Krajcara - Šachova synagoga
19.00 Beseda a autogramiáda s Ivanem Klí-
mou a Jiřím Dědečkem - Šachova synagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých 2/4 - TV film 
z roku 1971 - Šachova synagoga
 22.00 Holocaust - španělský dokument z roku 
2006 (Když se Adolf Hitler v roce 1933 stal 
říšským kancléřem, nastalo to, co polský Žid 
Raphael Lemkin nazval „genocidou“. Choré 
mozky „führera“ a jeho přívrženců se rozhodly 
zřídit řadu koncentračních a vyhlazovacích tá-
borů; opravdové továrny na smrt byly rozšířeny 
po celém Německu a v řadě okupovaných zemí) 
- Šachova synagoga

Středa 5. 8.
16.00 Prohlídka holešovského ghetta. Prohlíd-
ka a informace o historii bývalého holešovského 
židovského ghetta s průvodcem - Šachova sy-
nagoga & holešovské ghetto
17.30 Kateryna Kolcová - Šachova synagoga
19.00 Historie Šoa - přednáška - Lubomír a Jan 
Bartoškovi - Šachova synagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých 3/4 - TV film 
z roku1971 - Šachova synagoga
22.00 Eichmann - film Maďarsko/Velká Británie 
(2007). Natočeno na základě závěrečného vy-
znání Adolfa Eichmanna mladému izraelskému 
vyšetřovateli Avner Lessovi. Eichmann, který 
byl hlavním hitlerovským architektem konečné-
ho řešení židovské otázky, tak činí těsně před 
svou popravou v Izraeli. Chycen zpravodajskými 
agenty v Argentině 15 let po druhé světové válce 
je nejhledanější muž světa pokořen a pravda 
odhalena. Režie Robert Young. Hrají: Thomas 
Kretschmann, Troy Garity, Franka Potente, 
Stephen Fry - Šachova synagoga

Čtvrtek 6. 8.
 16.00 Haskala a holocaust - přednáška Bc. 
Boženy Polákové - Šachova synagoga
17.30 Přenos traumatu a jeho odraz v české 
židovské literatuře - přednáška Mgr. Evy Ka-
lousové - Šachova synagoga
19.00 Besedování s Arnoštem Lustigem, 

F. Cingerem a M. Mališovou - Šachova sy-
nagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých 4/4 - TV film 
z roku1971 - Šachova synagoga
22.00 Krátká dlouhá cesta - film - kino Svět 
Holešov

Pátek  7. 8.
16.00 Yocheved (Třebíč). Židovsko-chasidický 
taneční soubor; výuka židovských tanců, náměstí 
Dr. Edvarda Beneše
17.00  Avrix (Holešov) - vystoupení komorního 
souboru - Šachova synagoga
18.30 Z(a)TRACENÝ GOLEM aneb Koncert hu-
dební alchymie. Zpívá kantor (duchovní) Michal 
Foršt & Viktor Bytchek - Šachova synagoga
19.30 Kabalat šabat - pod vedením kantora 
Michala Foršta - Šachova synagoga
22.00 Koncert při svíčkách. Jiří Hošek a Do-
minika Hošková. Jiří Hošek je pokládán za jednu 
z nejvýraznějších postav interpretačního umění 
současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravo-
slava Sádla na konzervatoři v Praze (1970 - 1975) 
a u prof. Miloše Sádla na Hudební fakultě  AMU, 
již absolvoval s vyznamenáním roku 1980. Své 
umění pak zdokonaloval ještě u prof. Bernarda 
Michelina při stáži na pařížské konzervatoři a  let-
ní akademii v Nice (1981) -  Šachova synagoga

Sobota  8. 8
10.00 Yocheved (Třebíč). Židovsko-chasidický 
taneční soubor. V průběhu vystoupení bude 
probíhat degustace výrobků firmy R. Jelínek - 
náměstí Dr. Edvarda Beneše
14.00 Nevyprávěné příběhy brodských Židů 
- přednáška Mgr. Evy Kalousové - Šachova 
synagoga
15.00 Ester - Šachova synagoga
16.30 Zničení holešovské nové synagogy 
- přednáška Mgr. Jana Machaly - Šachova sy-
nagoga
18.00 Besedování s prof. Annou Hanusovou. 
Povídání s pamětnicí holocaustu - Šachova 
synagoga
 20.30 V zahradě holešovského zámku se 
uskuteční Naches (Ostrava)
Pressburger Klezmer Band (Slovensko)
Holešov očima kamery - film (2008)
Dokument o průběhu Týdne židovské kultury 
2007 za účasti autora Olivera Maliny Morgen-
sterna.

Všechny akce festivalu včetně filmové pro-
jekce v kině Svět jsou zdarma!

Program

V rámci Týdne židovské kultury bude uveden i čtyřdílný televizní seriál 
Legenda o živých mrtvých, který před lety v Holešově natočil 

režisér Petr Tuček.

Tradičním hostem holešovského festivalu bude i populární spisovatel 
Arnošt Lustig, který i letos přijede se svými přáteli - Fr. Cingerem 

a M. Mališovou.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: VLASTIMIL MATULÍK

Fotografie Vlastimila Matulíka 
– to je téma této dvojstrany. K foto-
grafování  se dostal v mládí, otec 
a strýc fotili a oba měli zařízenou 
temnou komoru. „Ten kouzelný 
pocit, kdy ve slabém světle čer-
vené žárovky z vývojky pomalu 
vystupuje obrázek, mi učaroval 
na celý život,“ tvrdí Vlastimil Ma-
tulík, rodák z Přílep. V Holešově 
žije šestadvacet let, tedy polovinu 
svého života. 

O svém koníčku, který mu 
přinesl už pěknou řádku úspěchů, 
říká: „V době digitalizace jsem za-

čal fotit s digitálními fotoaparáty 
a vkládat fotky na internetové weby 
zaměřené na fotografy, tam jsem 
se hodně naučil. Taky jsem přes 
internet začal posílat fotky do růz-
ných soutěží, některé se mi poda-
řilo vyhrát. Vystavené fotografie 
jsem měl v Praze na mezinárodní 
výstavě Interfotoklub Vsetín, ně-
kolikrát jsem je předvedl i v Hole-
šově, přičemž některé z nich jsou 
v současné době k vidění v nově 
otevřené a zrekonstruované ka-
várně Central v budově holešov-
ského kina Svět.  Ale zúčastňuji se 

i výstav holešovských výtvarníků 
Letní iluze…“

Vlastimil Matulík přiznává, že 
má rád toulání krajinou, a protože 
hodně cestuje, je mu toto téma nej-
bližší. V poslední době však zamě-
řuje objektiv čím dál častěji na lidi. 
Několik ukázek na téma Lidé vybral 
i pro dnešní vydání Holešovska. 

„Snažím se, aby diváka foto-
grafie zaujala a nad jejím obsahem 
se zamyslel trošku déle, než jeho 
pohled bezmyšlenkovitě přeskočí 
dál,“  říká autor působivých foto-
grafií. RR

Ukázky z tvorby
holešovského

fotografa
Vlastimila Matulíka
také k vidění v nově 

zrekonstruované 
kavárně

Piano Café
(v budově kina Svět

na nám. Dr. E. Beneše)
v Holešově
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: VLASTIMIL MATULÍK
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RYMICE (RR) - Tisícovka lidí 
dorazila do rymického areálu, kde 
v neděli 5. července proběhl již 
pátý ročník Setkání muzikantů Ry-
mice 2009. V programu, který se 
uskutečnil pod záštitou poslance 
Josefa Smýkala a který moderova-
la dvojice Ivana Slabáková a Karel 
Hegner, zahrála řada kapel - Mis-
tříňanku, Hanačku, Vlčnovjanku, 
Bučkovanku a Moravskou veselku 
nevyjímaje. 

Mezi hosty, kteří do Rymic 
dorazili, nechyběli ani holešovský 
starosta Zdeněk Janalík, místosta-
rosta Rudolf Seifert, poslanec Zde-
něk Škromach či europoslankyně 
Olga Sehnalová. Všichni si po-
chvalovali jak příjemnou hudební 
produkci doplněnou o sympatické 
moderátory, tak počasí, které vy-
drželo být pěkné. 

Rymické setkání muzikantů přilákalo stovky lidí

Naše soutěž: Poznáte holešovské zahrádky?

Překrásné kroje - to bylo pozná-
vací znamení nejedné kapely.

Ivana Slabáková 
a Josef Smýkal.

Ivana Slabáková 
a Karel Hegner.

Stovky lidí naplnily rymický areál, kde v neděli 5. července zahrála 
plejáda dechových kapel.

Mezi hosty nechyběl ani holešovský starosta Zdeněk Janalík, 
místostarosta Rudolf Seifert, poslanec Zdeněk Škromach 

či europoslankyně Olga Sehnalová.

Už v čísle 11 jsme vyhlásili 
novou letní soutěž, která se se-
tkala s příznivým ohlasem. Ve dru-
hém kole v Holešovsku č. 13 jste 
měli poznat první zahrádku a určit, 
ke které holešovské restauraci 
patří. Třiatřicet čtenářů neomylně 
zareagovalo tím, že poznalo za-
hrádku E-CAFE na náměstí Dr. 
E. Beneše. Ze správných došlých 
odpovědí byl vylosován Roman 
Wiesner z Holešova. Ten obdrží 
dopis, kterým se v E-CAFE pro-
káže a může konzumovat v hod-
notě 300 Kč. Výherci samozřejmě 
gratulujeme.

Nyní tedy vstupujeme do 
čtvrtého kola. Jestlipak poznáte 
tuto zahrádku (na dvou obráz-
cích vpravo)? Správné odpovědi 
posílejte nejpozději do týdne od   
tohoto vydání Holešovska buď 
klasicky poštou, anebo na mailo-
vou adresu: robert.rohal@holesov.
cz. Jeden nebo jedna z vylosova-
ných soutěžících pak obdrží opět 
možnost konzumace v restaura-

V minulém čísle jste poznali 
zahrádku holešovské kavárny 

E CAFE.

ci, jejíž zahrádku identifikoval či 
identifikovala. Majitel restaurace 
a zahrádky, kterou máte poznat, 
slíbil i tentokrát výherci či výherkyni 
konzumaci v hodnotě 300 Kč.

RR 
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Krásné prázdniny a dobu dovolených, spous-
tu odpočinku, pohody a krásných zážitků 
všem přejí pracovníci TYMY.

PROVOZ TYMY o prázdninách
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, tram-
polína: 
pondělí - pátek 10.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
(další možnosti využití v jiném časovém rozmezí 
dle předchozí telefonické domluvy)
Kancelář SVČ, p.o.:
pondělí - pátek 8.00 - 13.00
Během prázdnin sledujte naši nabídku kroužků 
na školní rok 2009/2010 na stránkách  www.
tymycentrum.cz

ZVEME VÁS
30. 8. Loučení s prázdninami od 14.00 v zá-
mecké zahradě Holešov.
7. 9. Břišní tance od 18.00 s Jasmínou pro 
začátečnice, od 19.00 mírně pokročilé, od 20.00 
pokročilé.
Nábor do FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ - 
zveme kluky i holky rok narození 2003, 2004 
do fotbalových benjamínků - první trénink 
v pondělí 14. 9. 2009 od 16.00 v TYMY, trenér 
Ladislav Linda.
Nábor do VŠETULEK - mažoretky pro dívky 
od 5 do 10 let, cvičení bude probíhat od září, 
a to ve středu 16.30 - 17.30 pod vedením paní 
Aleny Rafajové.

PŘIPRAVUJEME
Zájezd do PAŘÍŽE - 27. - 31. 10. 2009
cena: 4.900,- (v ceně 2x ubytování, 2x snídaně, 
doprava, pojištění CK proti úpadku, služby prů-
vodce), fakultativní služby: výlet do Versailles - 
150,-/os. Zájemci hlaste se v kanceláři TYMY.

LÉTO S TYMY
Letní tábor: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
SRPEN - Beskydy Horní Bečva - 17. - 21. 8.
Léto s barvičkou - taje výtvarných a rukoděl-
ných technik pro malé i velké milovníky umění
10. - 14. 8. Putování s dinosaury - celotáborová 
hra, výlet do Dinoparku ve Vyškově, Rusava, 
karneval, táborák, cena: 990,-

POZVÁNKA DO DIVADLA
Muzikál TOUHA v Praze 3. 10. - cena: 1.150,- 
(přihlášky do 25. 7.).

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných 
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je 

Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

zde samostatný vchod přímo ze zahrady a sou-
částí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 
573 39 69 28.

POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspě-
vek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany 
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě 
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

OHLÉDNUTÍ
Malí i velcí táborníci putovali Evropou
V pondělí 6. 7. jsme se s táborníky a vedoucími 
TYMY rozjeli na Sulov, abychom spolu prožili 
krásných deset dní na vrcholcích Beskyd. Tábo-
rová hra byla zaměřena na „putování Evropou“. 
Společně jsme navštívili a dozvěděli se spoustu 
zajímavého o zemích Evropy - Rakousku, Řecku, 
Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Anglii 
a Dánsku. Vždy jsme prošli pasovou kontrolou 
a obdrželi razítko do vystavených pasů. Dozvídali 
jsme se zajímavosti o vzniku vlajky jednotlivých 
zemí, kulturních památkách i historii a význam-
ných lidech. Luštili řadu šifer, učili se morseovku, 
vázat uzly i práci s buzolou, hráli šiškovou bitvu, 
naučili se střílet z luku, vyzkoušeli jsme si odvahu 
na lanech, malovali i tvořili z keramiky. 
Nechyběla noční hra a velmi jsme si užili, pokud 
počasí dovolilo, opékání špekáčků, táborový 
oheň a zpívání s kytarou. Také jsme se vypravili 
na dopolední výlet na „Švarnou Hanku“. Po cestě 
jsme plnili řadu úkolů a sbírali borůvky. Poslední 
večer jsme cestovali Dánskem plným pohádek 
a tak i večer byl v duchu pohádkových Vánoc 
- ozdobený stromeček řetězy, světýlky, pod 
stromečkem jsme našli i dárečky a závěrem jsme 
za zvuku rolniček zapálili prskavky. Středeční den 
15. 7. byl posledním dnem našeho putování, tedy 
návrat do České republiky a domů.
Těchto deset dní bylo úžasných, naplněných smí-
chem a radostí, údivem, novými vědomostmi i mi-
lými překvapeními, a naše vzpomínky nám nikdo 
nevezme. Rádi bychom poděkovali všem sponzo-
rům. Velké díky patří i „zdravuškám“ Míši a Aličce, 
které se o nás staraly s láskou a pečlivostí. 

Vedoucí Hanka, Anetka a Ivetka

Keramický havraní tábor 2009
Od 6. 7. do 15. 7. pořádalo SVČ - TYMY Všetuly 
v rámci prázdninové aktivity „Léto s TYMY 2009“ 
keramický havraní tábor, který se konal v nádher-
ném prostředí Beskyd - na Sulově. Z dětí i ve-

doucích se stal „starověký“ 
kmen „Havranů“, skládající 
se ze dvou rodů - „Podiv-
ných chameleonů“ a rodu „ 
Tchořů“. Děti se vžily do této 
hry tak, že již druhý den 
přišly na kmenovou radu 
ve svém rodovém oblečení i s oblečením pro 
kmenového šamana - starého Havrana. 
Kromě keramiky, kterou jsme tvořili v přírodě 
a pálili v outdoorové peci, byla činnost tábora 
zaměřena na klání a udobřování znesvářených 
rodů v neobvyklých soutěžích a hrách. Na tábo-
ře jsme byli společně s dětmi, které „putovaly 
Evropou“, také s dětmi, které osídlovaly ostrov 
Madagaskar a s nejmenšími táborníky „tanečního 
léta“ a „angličtinky“. Vzájemně jsme hostovali při 
různých akcích a náš kmen Havranů všechny 
táborníky během pobytu zasvětil a přijal mezi 
sebe. Myslíme si, že se tábor pro děti stal opravdu 
nádherným letním zážitkem, a těšíme se na další 
setkávání i během školního roku.
Pavel Valiska - Havran, pracovník SVČ - TYMY

Madagaskar v Beskydech aneb Dobrodruž-
ství pro táborníky začátečníky
Po tříleté přestávce byla pro děti z Holešova 
a okolí obnovena tradice táborových pobytů 
na motivy filmu, který je mezi dětskými diváky 
právě „ IN“. Volnočasové středisko TYMY tento 
tábor připravilo v krásném prostředí beskydského 
Sulova a byl určen pro táborové začátečníky. 
K boji o osídlení Madagaskaru společně se lvem 
Alexem, zebrou Marthy a žirafákem Malmanem 
odstartovalo od TYMY 23 dětí ve věku 6 až 9 let. 
V pestrém programu se seznámily se základy 
tábornických dovedností, vyzkoušely si stavbu 
lesních chýší, denní i noční lov trofejí, horskou 
túru, branný závod, kvízy ze znalosti přírody i po-
hádek. Také si po večerech zazpívaly u táboráku 
a nechyběla ani stezka odvahy, na kterou se 
nakonec vydali všichni stateční. Na každý den 
byla připravena i trocha výtvarničiny. Domů si děti 
vezly vlastnoručně batikovaná a zdobená trika 
svých oddílových barev. I když občas určitě ukáp-
la nějaká ta tajná slzička stesku, malí táborníci 
denně překvapovali svou šikovností, bojovností, 
znalostmi a výkony ve všech nabízených aktivi-
tách. Na krásných vzpomínkách dětí na tento 
pobyt mají zásluhu hlavně trpělivé oddílové super 
vedoucí - Tamča, Janča a Andrejka. Všichni 
z Madagaskaru se mohou ještě setkat v září 
na potáborové schůzce. Příští rok se mohou těšit 
na další podobnou akci, jejíž název určí divácká 
oblíbenost dětských filmových novinek. 

M. Sigmundová - TYMY

Keramický havraní tábor proběhl v Beskydech. Z výletu na „Švarnou Hanku“.
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Hned dvou finálových soutěží 
se v měsíci červnu zúčastnily ma-
žoretky z Holešova.

Tím prvním bylo Mistrovství 
České republiky ve twirlingu, ko-
nané o víkendu 13. - 14. června 
v Nymburce. Na této soutěži nás 
reprezentovala Nikola Zlámalo-
vá, a to hned ve dvou kategoriích. 
Nutno říci, že její věková kategorie 
- juniorky mladší - byla zároveň 
nejpočetněji zastoupená na celém 
šampionátu.

V disciplíně rytmické taneční 
sólo vybojovala Nikola 11. místo 
(z 21 soutěžících) a v disciplíně 
sólo na povinnou hudbu 7. místo 
(z 9 soutěžících). I když se tomuto 
sportu věnuje teprve krátce, svými 
výkony v obou disciplínách uká-
zala, že rozhodně patří k novým 
twirlingovým nadějím.

V seniorské kategorii - sólo 
na povinnou hudbu, nás repre-
zentovala Lenka Doleželová, kte-

Holešovské mažoretky se prezentovaly v Nymburku a Poděbradech

Sokolské seniorky z Holešova v Praze

Poděkování
Děkujeme vedoucí holešovských mažoretek Lence Doleželové 

a trenérkám Lence Dujkové a Barboře Maťové za vedení oddílu 
Arabelky. Nejenže  jmenovaná děvčata pracují sama na sobě a patří 
k české mažoretkové špičce, ale svůj volný čas věnují i našim dětem. 
Scházejí se spolu a trénují dva roky a jejich vystoupení se stala ozdobou 
různých společenských akcí v Holešově a okolí. A co je nejdůležitější, 
naše dcery cvičení baví, těší se na tréninky,  vzájemně se podporují 
a zlepšují své výkony. Dokonce se probojovaly na prestižní Národní 
šampionát mažoretek v Poděbradech ve dnech 19. - 21. 6. 2009. Zde 
sice nedosáhly na medailová umístění, ale mohly si udělat představu 
o své konkurenci, vychutnat si potlesk diváků, přivézt spoustu nových 
zážitků a do budoucna získat další motivaci.

Přejeme oběma Lenkám i Báře krásné prázdniny a těšíme se 
na další spolupráci.

Rodiče Arabelek

rá je zároveň vedoucí mažoretek 
Holešov. V její kategorii však byly 
pouze dvě soutěžící, a tak Lenka 
po předvedení svého vystoupení 
získala 1. místo, ovšem bez udě-
lení titulu Mistr ČR.

O týden později, ve dnech 
19. - 21. června, se mažoretky 
Arabelky - tentokrát početnější 
výprava - zúčastnily Mistrovství 
České republiky v klasické mažo-
retce v Poděbradech. Do tohoto 
finále se probojovaly na základě 
úspěchu v oblastním kole v Hluku, 
kde získaly 3. místo.

Arabelky soutěžily v kategorii 
děti mladší, kde bylo celkem 14 
soutěžních skupin.

V sobotu dopoledne se soutě-
žilo v disciplíně pochodové defilé, 
za kterou naše mažoretky obdr-
žely 13. místo. V neděli se pak 
v nádherném prostředí lázeňské 
kolonády pokračovalo druhou částí 
soutěže - pódiové formace. Holky 

měly po předvedení své sestavy 
„Bongo man“ skvělý pocit a dostaly 
velkou pochvalu od svých trené-
rek a rodičů, kteří nás přijeli na 
toto mistrovství podpořit. Bohužel 
v hodnocení poroty skončily až na 
14. místě.  I tak byl celý soutěžní 
víkend pro všechny zúčastněné 
mažoretky a rodiče velkou zkuše-
ností a nádherným zážitkem. 

Velké poděkování patří tre-
nérkám Lence Dujkové a Barboře 
Maťové, které perfektně s děvčaty 
nacvičily soutěžní skladby. 

Moc děkujeme rodičům ma-
žoretek Arabelek za sponzorské 
dary, díky kterým jsme se vůbec 
mohli této soutěže zúčastnit.

Věřím, že mažoretkový víkend 
v Poděbradech byl zároveň pro 
všechny mažoretky a rodiče slad-
kou odměnou za skvěle odvede-
nou celoroční práci.

Několik fotek a videí z těchto 
soutěží najdete na našich strán-

kách www.mazoretkyholesov.
websnadno.cz

Lenka Doleželová,
vedoucí Mažoretek Holešov

Pohoda v Poděbradech.

Nikola Zlámalová 
a Lenka Doleželová.

Děti jezdí po ukončení škol-
ního roku na výlety. Holešovské 
sokolské seniorky po ukončení 
prvního cvičebního půlroku si 
dopřály v počtu šesti již podru-
hé výlet do Prahy.  Využily jsme 
sokolského zařízení v Tyršově 
domě - HOSTELU. Svou polo-
hou na Kampě a doplňkovým 
zařízením připravit si kávu či 
jednoduché občerstvení má pro 
nás kvality hvězdičkového ho-
telu. Přijatelné ceny pro členy 
Sokola, ale i ostatní zájemce 
či vstřícnost obsluhujícího per-
sonálu jsme si vyzkoušely už v roce 2006.

I letošní výlet se nám vydařil a procházky 
po Hradčanech, Vyšehradě, Kampě, Staro-
městském náměstí či Karlově mostě jsou pro 
mimopražské vždycky svátkem. Smůla jedné 
z nás začala vypadnutím skla z brýlí. Štěstím byla 
neobvyklá služba v prodejně brýlí Optika medical 
vedle sochy Jungmanna na stejnojmenném 
náměstí. Zde inzerují drobné opravy do jedné 
hodiny a zdarma. Tak se skutečně stalo a oprava 
byla za chvilku provedena a prodavačka striktně 
odmítla jakékoliv vyrovnání. Proto alespoň tímto 
děláme reklamu této vstřícnosti na dnešní dobu 

dosti neobvyklé. Další šťastná ná-
hoda nás potkala druhý den, když 
jsme se na Loretánském náměstí 
pozdravily s panem Milanem He-
inem - ředitelem Divadla Ungelt, 
který dříve bydlel v Hranicích 
na Moravě stejně jako jedna z na-
šich seniorek. Jak se říká, slovo 
dalo slovo a dostaly jsme od něho 
pozvání na premiéru letní scény 
Divadla Ungelt na Novém svě-
tě pod Hradčanským náměstím. 
Šest sokolek z Moravy bylo sku-
tečně očekáváno a volný vstup 
nás mile překvapil. Více než dvě 

hodiny jsme sledovaly premiéru tragikomedie 
„Jefrymu je šoufl“, kde v hlavní roli vystoupil 
Oldřich Kaiser se svou dcerou. Letní scéna je 
ve velmi pěkném prostředí zahrady se spádovým 
hledištěm a příjemným zázemím posezení a ob-
čerstvení. Při chladnějším počasí, které ten večer 
také bylo, je možno zapůjčit si přikrývku. Návrat 
skoro půlnoční Prahou přes ztichlé Hradčanské 
náměstí, zámecké schody, kolem kostela sva-
tého Mikuláše jsme zvládly bez problémů. Pátý 
den skončila pražská pěší turistika pro sokolské 
seniorky z Holešova a doufáme, že i na rok se 
nám podaří její třetí ročník.

Ale než skončí prázdniny, připravujeme 
na jejich konci nebo v září mimo dalších sokol-
ských akcí návštěvu v Beskydách na chalupě nad 
přehradou Šance. A po prázdninách budeme po-
kračovat ve cvičení zdravotní tělesné výchovy, kde 
je zapsáno 40 žen, z nichž 2/3 navštěvují hodiny 
pravidelně. Výletem do Prahy jsme se odměnily 
za celoroční snažení. Tak snad i příští rok.

Sokol Holešov

Milan Hein.

Před třemi lety, 19. července 2006, 
nás náhle a nečekaně opustila 

naše maminka, babička, manželka, paní 

MARIE ROHÁLOVÁ

Vzpomínají manžel a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA
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Spolupráce Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov 
s Univerzitou T. Bati ve Zlíně

Vodáci z holešovského gymnázia si dali dostaveníčko na Berounce

Úspěchy studentů Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov ve studiu chemie

V tomto školním roce naše škola navázala 
spolupráci s Technologickou fakultou Univerzity 
T. Bati ve Zlíně v oboru chemie.

Fakulta umožnila studentům holešovského 
gymnázia vyzkoušet si mnoho chemických 
pokusů a postupů ve vysokoškolských laborato-
řích. V průběhu ledna až března  se v týdenních 
laboratorních kurzech vystřídalo 18 studentů 
třetích a čtvrtých ročníků, septimy a oktávy - 
zájemců o pomaturitní studium chemických 
oborů na vysokých školách. 

Fakulta dala studentům možnost zamě-
nit týden středoškolského studenta za týden 
vysokoškoláka. Nabídka bezplatného ubyto-
vání na vysokoškolské koleji, obědy zdarma 
ve vysokoškolské jídelně - menze, to byly další 
bonusy chemické stáže.

Po celý týden studenti pracovali v moderně 
vybavených laboratořích pod odborným dohle-
dem asistentů na úkolech, kterými se ústav che-
mie zabývá. V praxi zjistili, jak vypadá výzkum 
a bádání v laboratoři. Studenti si na vlastní kůži 
vyzkoušeli, jestli volba studovat v budoucnu 
tento obor bude správná. Pro naše začínající 
chemiky to byl velmi zajímavý týden.

Postřehy studentů z týdne v laboratořích:
Student septimy Z. Perutka:

Byli jsme první dvojice v rámci spolupráce 
mezi oběma ústavy, a tak jsme jen tušili, co 

nás čeká. Čekala na nás spousta práce, i když 
někdy poněkud zdlouhavé. Ale jak jsme zjistili, 
i to ke studiu chemie patří. Byla nám  zadaná 
práce - syntéza stavebních jednotek pro cílenou 
modifikaci biologicky aktivních látek. No nic 
jednoduchého. Již podle názvu bylo jasné, že 
pokud chceme něco správně vyrobit, musíme 
využít všech možností moderní i starší techniky, 
která je k dispozici. Bylo nám umožněno vy-
zkoušet si a poznat, jak a proč všechny ty chytré 
stroje fungují. Dozvěděli jsme se i  o projektech 
fakulty i o běžném studiu na FT UTB. Celý po-
byt byl opravdu velkou změnou a doufám, že 
jednou budu moci nabrané zkušenosti využít 
a třeba se i setkat s partou lidí na fakultě, kteří 
nám vytvořili zajímavý a příjemný týden.

Studentky oktávy N. Podolová 
a T. Streckerová 

Uprostřed února jsme zažily týdenní in-
spirativní pobyt ve zlínských laboratořích. Bylo 
to vážně akční a zábavné: při odpařování jsme 
zapomněly pustit přívod vody (chlazení), pro-
čež jsme si dobu odpařování prodloužily „jen“ 
o hodinu (neboť jsme na tento problém přišly 
docela včas), při prudké reakci nám vyletě-
la naštěstí jen zátka z baňky a ne kapalina, 
vyrobily jsme také úplně novou sloučeninu 
adamantanu a měřily její bod tání. Užily jsme si 

i mimolaboratorní pobyt a můžeme jen doporučit 
dalším zájemcům. 

Studentka třetího ročníku G. Hlavicová
…. naše dvojice se dostala pod ochranná 

křídla úžasné laboratoře. Oblékly jsme plášť, 
nasadily ochranné brýle, vzaly sešity a tužky 
a poslouchaly a zapisovaly postupy pokusů. 
Potom už bylo na nás, jak se se zadanými úkoly 
popereme. Míchaly jsme, odpařovaly, filtrovaly, 
naučily se tajům chromatografie. Za tento týden 
jsme poznaly jen část laboratorní techniky, ale 
i to stačilo k našemu nadšení a vím, že bych 
se sem ráda vrátila.Týden v laboratoři  mě 
inspiroval a dodal mi chuť se více věnovat 
studiu chemie.

Studentky třetího ročníku L. Řiháčková 
a K. Šťastná

Z pobytu jsme si odnesly mnoho zkuše-
ností a poznatků jak o vysokoškolském pro-
středí, tak správných postupech a opatřeních 
ve vědecké laboratoři.

Za tuto příležitost moc děkujeme.

Tento „laboratorní pobyt“ studentům uká-
zal, jak se „dělá věda“, jak se pracuje ve vyso-
koškolské odborné laboratoři a že po nástupu 
na vysokou školu nebudou v šoku, když v roz-
vrhu objeví předmět „chemická laboratoř“.

19 lodí, 91 km, 5 nezapomenu-
telných dní. Tak by se dal stručně 
popsat vodácký kurz celého autobusu 
nadšenců z holešovského Gymnázia 
L. Jaroše.

S příslibem nepříznivého počasí 
jsme se v sobotu 30. 5. 2009 brzy ráno 
„doploužili“ k autobusu s krosnami 
plnými teplého oblečení a poněkud 
popuzenou náladou. Meteorologové 
se proti nám spikli a na celý týden 
hlásili zimu a déšť. Ale už v autobuse 
byla špatná nálada zažehnána díky 
úžasnému ostrovtipu kapitánského 
můstku v čele s profesorem Růžičkou. 
A samozřejmě nesmělo chybět zahá-
jení kurzu vodáckou hymnou Severní 
vítr. Po příjezdu do Plzně, což byla naše výcho-
zí stanice, jsme prošli krátkou instruktáží, co 
na vodě dělat a co ne, a vypluli jsme vstříc prvním 
11 kilometrům. Naše první dojmy byl všelijaké; 
bylo pod mrakem a každou chvíli se přes nás 
přehnala nějaká ta přeháňka, o zimě nemluvě. 

Není tedy s podivem, že po příjezdu do kempu 
následoval úprk do sprch, kde jsme alespoň 
částečně zahřáli naše prokřehlá těla, postavili 
jsme stany a ulehli s vidinou dalšího nevlídného 
dne na vodě. Jaké bylo naše překvapení, když 
nás probudil zpěv ptáků a sluneční paprsky. 

Teplé počasí bylo následující den využito k ono-
mu významnému aktu - pokřtění nových členů 
vodácké posádky do stavu pulcovského.

Každý večer jsme se všichni sešli u táborá-
ku a společně si zazpívali pár těch trampských 
písniček, zrekapitulovali celý den a spočítali 
škody. Středeční, poslední plavba byla už jen 
symbolická, u autobusu jsme byli za 3 hodiny. 
Následoval nečekaný útok zadáků na své háčky, 
kteří, chtěnechtě, naposledy násilím okusili be-
rounskou vodu. Pak jsme všichni mokří od hlavy 
až k patě, ale stejně s úsměvem na rtech, naská-
kali do autobusu a vydali se směrem Holešov.

Sice se už spousta z nás těšila na teplo 
domova, pořádné jídlo a hlavně teplou sprchu, 
ale to dobrodružství prostě stálo za to. Všem 
nám budou chybět večerní táboráky, adrenali-
nové jezy, vodní bitvy a i ty mozoly na rukou. Ta 
atmosféra je prostě nezapomenutelná. Takže 
všem vodákům: AHÓÓÓJ, za rok na Vltavě!!! 

Lucie Ságnerová, Jana Rohálová, 
Barbora Holcová

Jako každoročně tak i letos se studenti 
gymnázia zapojili do řešení úkolů 45. ročníku 
chemické olympiády ve všech kategoriích. Po-
stupu do krajského a celostátního kola předchá-
zelo řešení školního kola a kontrolního testu, 
případně v kategorii D i kola okresního.

Studenti se téměř půl roku připravovali pod 
vedením vyučujících a studovali doporučenou 
odbornou literaturu. Náročnější problematiku 
konzultovali s vyučujícími.

Každá kategorie je zaměřená na určitou 
část chemie. Kategorie A, nejnáročnější, řeší 
úlohy ze všech oborů chemie anorganické, or-

ganické, fyzikální i biochemie. Kategorie B byla 
zaměřena na prvek železo a jeho známé i méně 
známé sloučeniny. Úkoly kategorie C řešily pro-
blémy prvku fosforu a jeho sloučenin a kategorie 
D, určená pro žáky kvarty a tercie, se zajímala 
o halogeny, jejich vlastnosti a chemické výpočty. 
Témata jednotlivých kategorií souvisí s učivem 
probíraným v daném ročníku. Součástí školního 
kola je kromě teorie i praktická část, kde si stu-
denti ověřili teoretické vědomosti v laboratoři pod 
vedením učitele. Studenti si řešením olympiády 
rozšířili vědomosti, naučili se pracovat s odbor-
ným textem a získali mnoho nových informací.

Ve školním roce 2008/2009 se do řešení 
olympiády zapojilo celkem 14 studentů. Nejvíce 
ze třídy kvarta, a to osm žáků.

Největšího úspěchu dosáhla studentka 
oktávy Tereza Streckerová v kategorii A. Na-
vázala na loňské úspěchy, kdy také postou-
pila do celostátního ústředního kola. Letošní 
ústřední kolo 45. ročníku ChO kategorií A pro-
běhlo 26. - 29. 1. 2009 na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze. Soutěže se v letošním roce 
zúčastnilo 39 soutěžících. 

(Pokračování na str. 28)
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Holešovští golfisté na celostátním turnaji Junior Trophy v Chebu

Devadesátiletá historie holešovské házené - současnost (5. část - závěr)

O víkendu 27. a 28. 6. 2009 se uskutečnil 
na minigolfovém hřišti v Chebu celostátní turnaj 
mládeže Junior Trophy Cheb 2009. Turnaje 
se zúčastnilo 40 nejlepších hráčů a hráček 
v mládežnických kategoriích (do 19 let včetně) 
z celé České republiky a Slovenska.

Holešovský klub měl pětinásobné za-
stoupení. Nejvíce se dařilo 12letému Davidu 
Hrstkovi, který se stal největším překvapením 
turnaje. Svým výkonem (148 úderů) se stal 
vítězem kategorie mladších žáků, v absolutní 
kategorii žáků (do 15 let) obsadil vynikající 
druhé místo a v absolutní kategorii obsadil 
7. místo. Dařilo se také Tomáši Klimkovi (153 
úderů), který obsadil  v kategorii starších žáků 
3. místo, v absolutní kategorii žáků to stačilo 
na 5. místo a v celkovém pořadí obsadil 9. mís-
to. Tomáš Klimek se také na turnaji prezentoval 

okruhem s nejnižším počtem dosažených úde-
rů 25, což je zatím i klubový rekord dosažený 
na minigolfovém hřišti. Radek Doležel ml. (163) 
obsadil v absolutní kategorii žáků 12. místo 
a Jan Jurozsek (193) 20. místo, ale v kategorii 
mladších žáků to stačilo na vynikající 2. místo. 
V dívkách měl holešovský klub zastoupení pou-
ze v kategorii juniorek, kde Jana Nakládalová 
(159) obsadila 2. místo.

Na tomto turnaji probíhala také baráž 
o postup do extraligy juniorských družstev, 
které se zúčastnilo i družstvo juniorů MGC Ho-
lešov v sestavě Tomáš Klimek, Radek Doležel 
ml., Jana Nakládalová a David Hrstka. V turnaji 
došlo k velmi dramatické zápletce a všechna tři 
družstva bojující o dvě postupová místa skon-
čila s rozdílem jediného úderu. Do extraligy 
nakonec postupují holešovští junioři společně 
s juniory z Chebu. Dále na turnaji také probíhal 
Český pohár žákovských družstev, ve kterém 
družstvo žáků v sestavě Radek Doležel ml., 
Tomáš Klimek a David Hrstka výkonem 464 
úderů suverénně zvítězilo a obhájilo putovní 
pohár z loňského roku.

(rd)

David Hrstka při hře. Vítězný žákovský tým. 

Současnost v porovnání s bo-
hatou historií házené v Holešo-
vě vůbec lichotivá není. Jediným 
celkem oddílu je pouze družstvo 
mužů, které  již několik let startuje 
se střídavými úspěchy ve druhé 
lize - skupina severní Morava. Ob-
vyklým i současným umístěním je 
střed tabulky. Kádr celku je tvořen 
domácími odchovanci a doplněn 
hráči ze Zlína a Zubří. Dá se říci, 
že soutěž, ve které celek startuje, 
je v současnosti optimální a od-
povídající podmínkám a možnos-
tem, které oddíl po stránce finanční 
i personální má.  

Alarmující však je výrazný ne-
zájem všech bývalých házenkářů 
i příznivců házené. Většina hráčů se 
po skončení své aktivní hráčské ka-
riéry s házenou v jakékoliv podobě 
rozloučí a málokdo si uvědomuje, 
že čas, úsilí i finanční prostředky, 
které byly vloženy do jejich výcho-
vy, by měli oddílu vrátit v podobě 
přípravy další generace. Úspěšný 
není ani nejjednodušší model, kdy 

otec dovede svého syna k házené 
a vedení mládežnického celku vede 
současně s výchovou svého syna. 
Po odchodu trenérů Zdeňka Ehrli-
cha, Zdeňka Barboříka, Jiřího Bar-
boříka, Jiřího Vychodila a dalších 
oddíl nenašel patřičnou trenérskou 
náhradu pro přípravu mladých há-
zenkářů. Výsledkem toho je alarmu-
jící stav, že oddíl v současné době 
nemá žádný mládežnický celek! 

Několik hráčů sice pod vede-
ním trenéra Vladimíra Běčáka hos-
tuje v žákovském celku Bystřice 
p. H., ale to je žalostně málo. 

Výbor oddílu svou aktivní pra-
cí zajišťuje organizaci soutěže, mi-
strovská utkání, hráče na doplnění 
celku a zároveň zajišťuje finanční 
prostředky na chod oddílu. Oddíl 
má několik finančních jistot, proto-
že ve svých prostorách provozuje 
v pronájmu restauraci a ubytovnu, 
což společně s každoročním po-
řádáním plesu sportovců přináší 
oddílu klidnou finanční jistotu.  Vý-
znamný podíl na činnosti a chodu 

oddílu má mimo všech členů výbo-
ru oddílu zejména jeho dlouholetý 
člen a místopředseda Jan Flora, 

Družstvo mužů v současnosti tvoří: Josef Votava, Zdeněk Luňák, 
Milan Bubela, Dušan Rypka, Petr Zetík, Tomáš Procházka, Roman 

Pavlas, Martin Gahura, Jan Capil, Martin Koplík, Martin Šneidr, Michal 
Kasaj, Petr Gahura, Tomáš Růžička - a dále: Evžen Horák, 

Jan Kozelský, Jiří Konečný, Martin Gahura, Jiří Ponížil a Jiří Darebník.

za což mu patří jménem všech ho-
lešovských házenkářů a příznivců 
velké poděkování. 

8.30 hod.
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SFK ELKO Holešov - FK Kozlovice
9    (5:1)    2

Tradiční soupeř v přípravě - účastník olo-
mouckého KP tentokrát narazil na to, co hráčům 
Holešova chybělo po celou mistrovskou soutěž, 
a to byly branky. Již v 8. minutě T. Křenek  poho-
tovou střelou zvýšil na 1:0. Hosté sice ještě stačili 
v 15. min. vyrovnat na 1:1, ale pak už se prosa-
dili domácí. Ve 34. minutě Roubalík zvýšil na 2:1, 
o dvě minuty později prověřil Münster ránou bran-
káře, který sice střelu vyrazil, ale Slováček vzápětí 
zvýšil na 3:1. Další branku domácích přidal ve 38. 

Fotbalisté Holešova v přípravě dvakrát uspěli 

minutě opět Křenek a do poločasu ještě změnil 
stav na 5:1 Sedlařík. Ve druhé půli brankostroj 
pokračoval. Ve 47. minutě zvýšil Roubalík na 6:1. 
Ukolébání domácích sice využili hosté v 53. minutě 
ke snížení na 6:2, což ale bylo z jejich strany vše. 
Po rohu hlavou vsítil branku na 7:2 Veselý. V 74.
minutě po akci a přihrávce Bejtkovského do ulice 
proměnil šanci Roubalík na 8:2. Konečnou tečku 
za zápasem zařídil Michálek, který finální přihráv-
kou našel Odstrčilíka, ten obešel brankáře a dal 
na konečných 9:2. Utkání před 50 spokojenými 
diváky řídil rozhodčí Kurcik.

Holešov: Krejčí - Vávra, Odstrčilík, Bačík, 
Ohlídal - Křenek, T. Sedlařík, Münster, Bejt-
kovský -  Slováček, Roubalík.

Od 46. min. přišli na hřiště postupně: Veselý, 
Uruba, Sopek, Leško, Michálek.

Omluveni: Šimík, Barták, Belza, Marek, 
Charuza, Chudárek a Sedláček.

SFK ELKO Holešov 
- FK Bystřice pod Hostýnem

2     (0:0)     1 
Dalším soupeřem Holešova na stadioně 

Míru bylo ještě v loňské sezoně divizní mužstvo 
Bystřice. První šance byla domácích.  Již ve 2. 
minutě skončil míč od Vávry na tyči. V dalších 
minutách se dostávali do šancí i hosté, a tak 
bylo rušno i u branky domácích. Po celou první 
půli se však ani jednomu ze soupeřů nepodařilo 
skórovat. V 53. minutě však přehlédl Odstrčilík 
útočníka hostí, dával míč domů brankáři a stav 
byl  0:1. Od 70. minuty si domácí připravili něko-
lik brankových situací a v 76. minutě poslal míč 
za záda brankáře Bejtkovský - 1:1. O dvě minuty 
později pak Roubalík po hezké akci zvýšil na ko-
nečných 2:1. Kvalitní utkání řídil dobře rozhodčí 
Zdenek Kotas.

Holešov:  Sedláček, Belza, Bačík, Od-
strčilik, Vávra - Křenek T., Ohlídal, Sedlařík, 
Bejtkovský, Roubalík, Marek. Střídali: Žiak,  
Uruba, Slováček.

Omluveni, dovolená: Barták, Krejčí, Charu-
za, Münster, Šimík. 

(hr)

Poreč, Holešov (sov) - Titul mistra Evropy 
z chorvatské Poreče dovezl Karel Sekanina 
z holešovského klubu KST. Na 8. mistrovství 
Evropy veteránů ve stolním tenise, které se 
konalo od 15. do 20. června, vybojoval tento 
úspěch ve čtyřhře mužů v kategorii 60 - 64 let 
společně se svým spoluhráčem Jaroslavem 
Kučerou ze Slavičína. Ve finále porazili domácí 
dvojici Eskulič - Vidovič 3:2 na sety. 

Holešovský tenista navíc obsadil v sing-
lové kategorii výborné 5. až 8. místo. V utkání 
o postup mezi nejlepší čtyři nakonec podlehl 
jinému Čechovi,  Jiřímu Fafkovi z Chomutova. 
Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise 
se zúčastnilo přes 2 500 sportovců z 38 zemí.  
Z České republiky se šampionátu zúčastnilo 
183 hráčů, kteří získali celkem 15 medailí.  

Stolní tenista 
je mistrem Evropy

Fotbalové přípravky 
zahajují

Informace pro zájemce o kopanou ve 
věku od 6 do 10 let. Od 4. srpna bude zahá-
jena příprava na nový fotbalový ročník 2009 
- 2010. V úterý 4. srpna začínají trénovat 
mladší přípravka (ročníky 2001 až 2002), 
starší přípravka (ročníky 1999 - 2000).  Tré-
ninky probíhají každé úterý a čtvrtek.

Nejmladší fotbalová školička zahajuje 
17. srpna a pak budou tréninky pravidelně 
každé pondělí a středu od 16 hodin. 

Zveme nejen kluky, ale i holky (ročníky 
2003). Pokud to chcete vyzkoušet, pak přijďte 
v uvedené dny na hřiště do Všetul, kde dětem 
i rodičům poskytneme další informace.  
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Biker týmu Cyklotrenink.com Jan Hruška 
zajel trať letošního závodu Česká spořitelna 
Bikemaraton Drásal tak rychle, že v cíli zaskočil 
prakticky každého. Pomyslnou cílovou páskou 
v parku holešovského zámku projel bez po-
všimnutí většiny diváků,  přítomných novinářů i 
komentátora závodu, kteří jej zaregistrovali až 
několik vteřin po dojetí.  Novinářská obec dokon-
ce následně zorganizovala opakovaný dojezd 
vítěze, aby mohli kameramani a fotografové 
zachytit Hruškův průjezd cílovou rovinkou. 

Čtyřiatřicetiletý bývalý úspěšný „silničář“ 
a kromě jiného účastník Giro d‘Italia a dalších 
slavných závodů byl na drásalovské trati no-
váčkem. Přesto projel 120 kilometrů napříč 

Vítěz Drásala opět posunul hranici rekordu 

Hostýnskými vrchy za 4 hodiny 51 minut a 40 
vteřin. Loňský rekord trati Ondřeje Fojtíka byl 4 
hodiny 59 minut a 24 vteřin. Lze předpokládat, 
že čas vítěze mohl být ještě rychlejší. V čele 
závodu jel totiž původně s několikaminutovým 
náskokem Jan Jobánek, který měl však zhruba 
deset kilometrů před cílem defekt a do cíle na-
konec dojel pouze po ráfku až na šestém místě. 
Na druhém místě skončil již zmiňovaný loňský 
vítěz Ondřej Fojtík v čase 4:53:17 a třetí dojel 
rovněž známý „drásalovec“ Svatopluk Janečka 
(4:53:19). 

„Vyplatila se mi zarputilost. Jel jsem, co 
to šlo. Říkal jsem si, že vítězství je v pytli, chtěl 
jsem být do pátého místa, ale i Ondra (Fojtík) 

měl evidentně nějakou krizi a já ho dojel zhruba 
půl hodiny před cílem. Když jsem pak viděl stát 
Jobánka, věděl jsem, že to první místo dám,“ 
řekl v cíli vítěz závodu, podle jehož slov lze jezdit 
Drásala i rychleji. Podle Hrušky mají závodníci 
v úvodu respekt z délky trati, a proto jedou vol-
něji. „Když se  prvních šedesát kilometrů pojede 
ještě ostřeji, za ideálních suchých podmínek je 
trať sjízdná podle mě za čtyři hodiny a čtyřicet 
minut,“ uvedl vítěz letošního závodu.

Pětapadesátikilometrovou trať ujel nejrych-
leji Pavel Boudný v čase 02:08:02.2. Z holešov-
ských závodníků se umístil nejlépe podobně 
jako vloni Radoslav Šíbl jezdící za klub Bike-
zone.cz - MRX v v čase 05:10:29.3. 

Účastníci tradiční Open jíz-
dy, kterou vedl místostarosta 
města Rudolf Seifert, vyjíž-
dí na Želkov. Byl mezi nimi 
i sportovně zdatný děkan ho-
lešovské farnosti František 
Cinciala.   >

Čelo cyklistického pole několik vteřin 
před startovním výstřelem. 

Komentátor závodu zpovídá krátce 
po dojezdu vítěze Jana Hrušku. 

Ceny vítězům letos předávali 
vedle pořadatelů také  starosta 
města Zdeněk Janalík, poslanci 
Parlamentu ČR Petr Nečas, Pavel 
Svoboda a náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Josef Slovák.

17. ročník Bikemaratonu 
Drásal se uskuteční 3. 7. 2010.

Nejzajímavější pasáže z le-
tošního i minulých ročníků Drásala 
mohli letos poprvé diváci sledovat 
na velkoplošné obrazovce umístě-
né v zámeckém parku. 

Na rozdíl od loňského roč-
níku nedošlo k vážnějším zra-
něním. Přesto pořadatelé zazna-
menali odřeniny, zlomené nohy 
i klíční kosti. Drásal je prostě 
tvrdý závod.

Hlavního závodu se zúčast-
nilo zhruba 1200 bikerů, na start 
dětských závodů pak nastoupilo 
asi 230 cyklistů.

Drásalovské 
střípky

Letošní průběh lze zhodnotit jenom 
ze zatím neúplných informací. Ně-
kdo si stěžoval na značení a po-
chvaloval si např. rok 2005 nebo 
2007, přitom od té doby bylo znače-
ní doplněno a na trasách bylo navíc 
asi 60 regulovčíků. Celkem máme 
v den závodu asi 250 lidí na občer-
stvovačkách v cíli i na trase, a to 
není asi na jiných závodech úplně 
běžné. Další připomínky se týkaly 
změny trasy a množství asfaltu. To, 

Na internetovém serveru Kolo pro život jeden z dvojice 
hlavních pořadatelů závodu Jaromír Ondrušák napsal:

že je v „Hostýnkách“ víc zpevněných 
cest, je pravda, ale ve srovnání s jiný-
mi závody je to podobné. My máme 
do těchto cest zahrnuty i zpevněné 
lesní cesty s horším povrchem, kde je 
jízda silničních kol téměř vyloučena. 
To, že bylo letos míň diváků v cíli, se 
dá přičíst velkému vedru. Málokdo 
vydrží několik hodin stát na přímém 
slunci, takže si někteří raději sedli 
na pivo nebo jídlo do stanů. Jinak 
byl letos překonán účastnický rekord 

z roku 2008 (asi o 5 %). Na startu 
120 + 55 km stálo celkem 1325 
závodníků (+ závody dětí + Open 
jízda). Pro příští rok předpokládá-
me, že budeme opět dávat naše 
„drásalovská“ trička i těm závod-
níkům, kteří se přihlásí až v pátek. 
Zvažujeme i změny trasy, ale to 
budeme řešit až na podzim. Kaž-
dopádně všem děkujeme za účast 
a těšíme se na setkání v sobotu 
3. 7. 2010.
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Ahoj všichni, chtěl bych poděkovat pořadatelům za skvělý 
závod. Jel jsem Drásala 120 poprvé a měl jsem velký respekt, který 
zůstal. Trať super, organizace také. Není co vytknout. Co mi to 
trochu pokazilo, byl pád na cca 40. km přímo do louže bláta. Od té 
doby jsem už jel jako „horník“ až do cíle. Chtěl bych zde poděkovat 
osazenstvu občerstvovaček za první pomoc a péči. Hlavně v Lazech 
a pak na 69. km. Ten obvaz mě škrtil až po Troják. Nakonec to bylo 
na 3 stehy. Příští rok se na vás všechny zase těším.

Radim
Ahojte všichni odvážní, kdo jste stanuli na 120km trati. Mým snem 

bylo zajet někdy Drásala!! Musím říct, že navzdory některým níže uve-
deným negativním článkům směrovaným na pořadatele se jich musím 
zastat! Už jsem toho jela dost, co se týká MTB maratonů, byla jsem 
moc spokojená. Milí lidé, včas doplněná voda, namazání řetězu, na 
občerstvovačkách spíš vše nadstandard! Mám zážitek na celý život a ty 
Vaše Hostýnské vrchy!!! No jedna velká paráda! Jsem od Jihlavy, naše 
Vysočina je taky krásná, ale to, co jsem prožila u vás... 

 Bikerka Hanka

Z internetové diskuse

Drásalovského půlmaratonu se pravidelně účastní také náměstek 
zlínského hejtmana Josef Slovák (vlevo) a bývalý tajemník holešovské 

radnice Václav Lang. 

K cenám pro celkového vítěze už neodmyslitelně patří také slivovice. 
Vpravo ji přináší jeden ze dvojice  hlavních pořadatelů Jaromír Ondrušák.

Rovněž Soňa Sovadinová (vpravo) ze Žop je již stálicí na stupních 
vítězů holešovského Drásala.    

Část trasy dětských závodů vede kolem jednoho z vodních ramen 
trojzubce v zámeckém parku. 

Nejúspěšnější Holešovan Radoslav Šibl (uprostřed) skončil 
na devátém místě a podobně jako vloni vyhrál svoji kategorii.

V tandemech byli nejrychlejší Jan Pohl a Hornych Míra za 6:27:40.4., 
na druhém místě se umístili Čestmír Horák a Jiří Slavík z OD Morava 

Holešov (6:31:12.6) a na třetím Vladimír Kolář a Jiří Odložil 
z CT Hvozdná (9:56:41.0).

U nejmladší kategorie byla pomoc rodičů dovoleným 
prostředkem. 
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Soutěž Holešovska
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Sudoku

Úspěchy studentů Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov ve studiu chemie

(Dokončení ze str. 23)
A tady jsou dojmy Terezy ze soutěže: 
Bylo pro tebe celostátní kolo náročnější než krajské?
„Nepřišlo mi, že by byl nějaký velký rozdíl mezi oběma koly, co se znalostí 
týká. Celostátní kolo ale mělo svou osobitou atmosféru a pojala jsem ho 
spíš jako odměnu než soutěž.“   

Byla pro tebe jednodušší část praktická, nebo teoretická?
„ Praktická, protože u ní bývá uvedený postup práce a není potřeba pama-
tovat si takové množství informací jako v teoretické části. I když výpočty 
nejsou zas až tak jednoduché. Letošní úlohy praktické části navíc byly 
docela zajímavé a povedené.“

Co tě přivedlo k zájmu o chemii?
„To opravdu netuším.“

Která část chemie je pro tebe nejzajímavější?
„Asi biochemie, přijde mi hezké, jak všechno souvisí se vším.“ 

Před několika dny jsi odmaturovala. Jistě budeš ve studiu chemie po-
kračovat i na vysoké škole. Kterou školu sis vybrala a jaký obor?
„Doufám, že mě vezmou do Prahy na Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou, obor Syntéza a výroba léčiv.“

Děkujeme za reprezentaci školy v chemii po celou dobu studia. 
Přejeme hodně úspěchů.
Krásné třetí místo v krajském kole v kategorii C získala studentka 2. ročníku 
Karolína Jašková. Žákyně kvarty Aneta Šafaříková obsadila 4. místo v okres-
ním kole kategorie D. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme 
v příštím školním roce stejné, ba ještě lepší úspěchy a hlavně hodně zábavy 
a zajímavých informací při řešení chemické olympiády. (gymn.)

Přibližně dvacet čtenářů re-
agovalo na fotohádanku z čísla 
12/2009 - a všichni odpověděli 
správně. „Na fotografii v čísle 12 
je zachycen koncert v židovské 
synagoze asi u příležitosti Týdne 
židovské kultury,“ napsala nám 
Marie Měchurová ze Žop, která 
se stává výherkyní pizzy v Re-
stauraci Kanada. Jako druhý byl 
vylosován Milan Vymětal z Ho-
lešova, který si zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště. 

A my ještě dodáváme, že 
snímek byl pořízen (samozřejmě 
že na jednom z koncertů, které 
proběhly v rámci tradičního fes-
tivalu Týden židovské kultury) 
v přísálí modlitebního sálu Ša-
chovy synagogy v Holešově. Ta 
byla postavena v roce 1560.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Holešovanům - Tomáši 
Dvořákovi a Ladislavau Drábkovi. Všem vylosovaným redakce Hole-
šovska srdečně gratuluje!

A tady je dnešní hádanka: Poznáte, o jakou sochu jde a kde 
v Holešově stojí? Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce 
Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: 
robert.rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

Dotazník Holešovska

Vaše životní krédo?
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 

Ke které knize se rád vracíte?
Často se vracím ke knize Jaromíra Tomečka 
Vui se směje.

Váš oblíbený umělec?
Karel Gott, Josef Lada, Stella Zázvorková.

Jaký sport vás oslovuje?
Turistika.

Co máte rád na talíři?
Vše z babiččiny kuchyně.

Kde si rád posedíte?
Jak s přáteli ve vinárně, tak s mou milou babičkou, na kterou mám 
v poslední době stále málo času.

S kým byste chtěl být na pustém ostrově?
Nikdy bych se tam nechtěl ocitnout.

Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Dobrá práce, která mě baví, ale také dobré vztahy s nejbližšími.

Z čeho máte největší obavu?
Ze samoty a nemoci.

Ve které historické době byste chtěl žít?
Jsem spokojen v dnešní době.

Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
Holešovsko.

Jakou profesi byste chtěl vykonávat?
Tu, co vykonávám.

Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Věřím, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Jaroslav Radecki, 
správce holešovského zámku


