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Yocheved (Třebíč) při vystoupení Pressburger Klezmer Band (Slovensko).

Skončil festival
Co vy na to,
pane starosto?
V minulých dnech skončil
v pořadí už devátý ročník
festivalu Týden židovské
kultury. Jak tento dnes už
tradiční festival vnímáte,
pane starosto?
V podstatě si - ostatně
jako každý rok - myslím, že
to byl příjemný kulturní týden. I letos byla festivalová
nabídka velmi bohatá, díky čemuž si v něm každý
našel něco, co ho zajímá a baví. Celý festival se
stal za ty roky něčím, na co se lidé těší a na co
jsou tzv. programově připraveni. Nejde jen o tradici, důležitý je nosný program. A takový tu rok
co rok běží. Proto je dobře, že se to povedlo organizátorům také letos. Takže i z tohoto hlediska
si myslím, že je to velice pozitivní. Zahajovací
den byl velice náročný v tom, že těch akcí bylo
strašně moc, což je sice v podstatě dobře, ale
pokud by měl člověk absolvovat všechny za sebou následující pořady v jednom zátahu, tak se
to nedá zvládnout. Na druhé straně to ale zase
koresponduje s tím, co jsem řekl předtím - totiž že
si tu každý hledá, vybírá a najde to své. A o to jde.
Jsem rád, že také letos to byly v očích veřejnosti
příjemné letní slavnosti a celý festival že velice
pěkně zapadl do celoročního kulturního života
města. Tradiční bylo i nádherné slunečné počasí,
které opět umocnilo celou atmosféru a rozjasnilo
tvář všem zúčastněným.
(Pokračování na str. 3)

Tomáš Novotný a Barbora Baranová (Ostrava).

TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY, který proběhl ve dnech 2. - 8. srpna v Holešově, nabídl takřka
čtyřicítku akcí. Převedeme-li letošní devátý ročník tradičního festivalu na čísla, proběhly 3 výstavy,
jedno divadelní představení, 8 filmových projekcí, 3 taneční programy, 10 hudebních vystoupení
a více než 10 přednášek a besed. Ze známých osobností přijeli spisovatelé Arnošt Lustig, Ivan
Klíma nebo František Cinger, ze světově uznávaných hudebníků přijel violoncellista Jiří Došek,
z holešovských hudebních seskupení zahrály Holešovský komorní orchestr, Corda Magico a Avrix.
Více o festivalu uvnitř čísla.
RR, foto P. Vystrčil

Nová křižovatka v Holešově
Pětiramenná křižovatka o průměru 40
metrů mezi Holešovem a Martinicemi bude
21. srpna slavnostně uvedena do provozu. Podle informací agentury Mediafax nové dopravní
řešení umožní napojení holešovské průmyslové
zóny na silniční síť regionu a zároveň přispěje
k bezpečnější dopravě. Současně s křižovatkou
budou do konce září dokončeny také cyklostezky směrem na Holešov a Martinice.
„Tři z ramen křižovatky budou funkční
ihned po dokončení stavby, další dvě jsou pak
přípravou na budoucí investice. Dvě z ramen

bude tvořit současná silnice II/490 spojující
v tomto úseku Holešov a Martinice. Jejich napojení přitom nebude zcela kopírovat současný
stav, na obou stranách bude silnice v bezprostřední vzdálenosti křižovatky přeložena tak,
aby bylo zajištěno optimální rozložení ramen,“
uvádí zpráva agentury Mediafax.
Na zprovoznění kvalitního dopravního spojení je závislý rozvoj budované průmyslové
zóny, která by měla přispět k oživení trhu práce
v našem regionu.
(pře tk)

BARVY LAKY
AKCE !!!
CHEMIE
BAZÉNOVÁ
- 18 %

U Alberta,
Tovární 31,
HOLEŠOV
Tel.: 777 191 023
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Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
ne 31. 8. 2009 od 8.30 do 16.30
Obec Holešov
Vypnutá oblast:

Část obce Holešov
část ul. Sportovní a Partyzánská, koupaliště,
zahrádky, hřiště

Dne 31. 8. 2009 od 7.30 do 13.30
Obec Holešov
Vypnutá oblast:

Část obce Žopy
celá obec Žopy
Odběratelská trafostanice Žopy - ZD (č. 410476) VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
Odběratelská trafostanice Žopy - cihelna (č. 410477)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 1420 na ul. Masarykova v Holešově o celkové výměře
37,8 m2 (do 31. 7. 2009 ZVERIMEX)
min. nájemné prodejna 30,4 m2 á 660,- Kč/m2/rok
ostatní prostory 7,4 m2 á 400,- Kč/m2/rok
+ zálohy na energie cca 25.000 Kč/rok
Zájemce o pronájem nebytových prostor musí podat žádost písemně,
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova č. 628, 769 01
Holešov, nebo přímo na podatelny úřadu nejpozději do 28. 8. 2009.
Žádost označená heslem „Masarykova 1420“ musí obsahovat:
• řádné označení zájemce (IČO, bankovní spojení, č. účtu, kontakt)
• živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
• předpokládaný způsob využití nebytových prostor
• nabídka ceny za m2 pronájmu za rok
Pronájem nebytových prostor bude projednán na nejbližší schůzi rady.

Dne 31. 8. 2009 od 7.30 do 13.30
Obec Holešov
Vypnutá oblast:

Město Holešov

Část obce Dobrotice
část obce Dobrotice za oborou,
benzinka a č. 152, 158
Odběrná trafostanice Dobrotice - ČSS (č. 410435)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
Odběrná trafostanice Dobrotice - cvičák PČR (č.
410686) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
Odběrná trafostanice Dobrotice - ranč (č. 410767) VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Kritéria pro rozhodování o nabídkách jsou:
• nabídnutá cena za m2 pronájmu za rok
• způsob využití nebytových prostor
Bližší informace o pronájmu nebytových prostor poskytne odbor správy
nemovitostí Městského úřadu Holešov, tel. 573 521 400 Ing. Eva Fryčová,
příp. tel. 573 521 405 Jana Kolářová.
Záměr pronájmu nebytových prostor je zveřejněn na úřední desce v termínu od 13. 8. 2009 do 28. 8. 2009.
Holešov, 11. 8. 2009

Zavedená firma hledá spolupracovníka
do nově vznikající kanceláře
v Holešově a Bystřici pod Hostýnem

Na pozici:
administrativní činnost
a vedení kanceláře
Požadavky:
čistý trestní rejstřík
komunikativnost, loajalita, flexibilita
znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B výhodou

Možnost kariérního růstu!
Kontakt 725 565 425
OtevƎená spoleēnost, o.p.s. vyhlašuje

7. roēník soutĢže OtevƎeno x ZavƎeno
Máte dobré nebo naopak špatné
zkušenosƟ s komunikací s úƎady?
Nominujte své favority i vy!
SoutĢží se o nejlepší a nejhorší pƎíklady
otevƎenosƟ úƎadƽ vƽēi veƎejnosƟ v eské
republice za období záƎí 2008 – záƎí 2009.

www.otevrete.cz
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Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Výluka na železnici mezi Holešovem
a Bystřicí pod Hostýnem
Správa železniční dopravní cesty oznamuje, že ve dnech 25. 8.
až 27. 8. 2009 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje mezi
železničními stanicemi Hulín - Holešov. Výluka bude ve výše uvedených dnech zahájena v první den výluky v 06.55 hodin a ukončena
v poslední den výluky v 15 hodin. V době konání výluky budou vlaky
mezi výše uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Cestující jedoucí ze železniční stanice Hulín
a železniční stanice Holešov budou informováni ve vlacích a staničním
rozhlasem o přistavení autobusů náhradní dopravy a v železniční
zastávce Třebětice informačními tabulemi o náhradním stanovišti
náhradní autobusové dopravy.
(rr)
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Zástupci občanského sdružení Triangel navštívili město Holešov
Holešov navštívili 8. a 9. 8. tři
zástupci občanského sdružení Triangel z rakouského města Gloggnitz. Toto občanské sdružení je
zaměřeno především na kulturní
a společenskou činnost, přičemž
je jeho náplní i získávání různých
grantů a projektů či „zaštiťování“ jiných aktivit v uvedené oblasti. Jeho
působnost je tak regionální nebo
nadregionální. Poslední jeho aktivitou bylo vydání knihy o osudech totálně nasazených Francouzů v Rakousku za druhé světové války.
Město leží ve středním Rakousku
v podhůří Alp nedaleko známého
turistického střediska Semmering.
Má přes sedm tisíc obyvatel.

PROČ
První kontakty se zástupci
o.s. Triangel jsme získali na návštěvě v chorvatském Desiniči loni
na jaře, když Holešov a Desinič podepisovaly partnerskou smlouvu.
Tehdy zástupci Tringelu projevili
zájem s Holešovem navázat bližší
spolupráci. K návštěvě došlo sice
až po více než roce, ale o to více
se zdá, že bude mít smysl a budoucnost. Mohla by se rozvíjet
v oblasti kultury, společenských
a sportovních organizací a také
na úrovni měst. S Rakouskem
má naše země dlouhodobě spojeny své dějiny, a proto je důležité
i s touto zemí a jejich lidmi navazovat partnerské vztahy. Město
Holešov nyní úzce spolupracuje
se slovenskými městy Turčianské
Teplice, Považská Bystrica a Topoľčianky, s polskou Pszczynou
chorvatským Desiničem a rozšíření
těchto vztahů do dalších zemí vede
ke sbližování a narovnání vztahů
mezi sousedními národy ve střední
Evropě.
PROGRAM
Zástupci Triangelu Belga Posch, Mag. Christoph Haberl a Johan Zcwikl strávili v Holešově necelé dva dny a setkali se se starostou
Zdeňkem Janalíkem a místostarosty Josefem Bartoškem a Rudolfem
Seifertem a zástupkyní ředitelky

Skončil festival
Co vy na to, pane starosto?
(Pokračování ze str. 1)
Které kulturní vystoupení vás během
Týdne židovské kultury zaujalo nejvíc?
Záměrně nebudu konkrétní, protože nechci
vyzvedávat jeden soubor nad druhým. Nicméně
si však nelze nevšimnout, jak holešovské soubory jdou ve své kvalitě nahoru. Samozřejmě
že je často slýchávám na nejrůznějších akcích
ve městě, jenomže právě během Týdne židovské
kultury si člověk znovu uvědomí, jak se ta hudební
seskupení - ať už je to skupina Kateřiny Hájkové,
Corda Magico nebo Holešovský komorní orchestr - zlepšují, rostou a jak svou laťku posunují dál
a výš. To člověk nemůže nemít radost.
RR

MKS Holešov Janou Slovenčíkovou. Doprovázela je Renata Juráňová, a to nejen jako překladatelka,
ale také jako průvodkyně po místních památkách.
Hosté navštívili i sobotní program Týdne židovské kultury, a měli
tak možnost poznat nejen historii
města a jeho památky, ale také kulturní život. Podle jejich hodnocení
byli s přijetím i programem nadmíru
spokojeni a také mile překvapeni a rádi ve vzájemné spolupráci
pokračovali. Ta se bude rozvíjet
nyní především po kulturně- společenské stránce, abychom se více
poznali, a v budoucnu bude jistě
moci přejít do oficiální roviny.
(red)

Workcamp 2009 na pomoc Holešovu
Již po deváté přijeli do Holešova mladí dobrovolníci z celého světa, aby pomohli
zvelebit židovský hřbitov a také s přípravami
zázemí festivalu židovské kultury. Že mezinárodní workcampy, jak se tyto dobrovolnické
projekty nazývají, nejsou jen výsadou dvacetiletých studentů, to letos dokázala Brazilka
Debora Cordeiro. Tato univerzitní profesorka
latinskoamerické a židovské literatury šla svým,
mnohdy o polovinu mladším spolupracovníkům
příkladem nejen v pracovním nadšení, ale též
v aktivním využívání volného času.
Hlavní pracovní náplní letošního workcampu bylo odstraňování invazivních rostlin
u obvodové zdi kolem hřbitova. Po práci pak
brigádníci navštívili blízké i vzdálené pamětihod-

Účastníci workcampu na neformální návštěvě holešovského starosty
Zdeňka Janalíka.

nosti Moravy (Hostýn, Olomouc) a samozřejmě
se důkladně seznámili s minulostí i současností
našeho města.
„Holešov je jedno z nejkrásnějších měst,
jaké znám. Všichni, se kterými jsme tu jednali,
jsou na nás neuvěřitelně přátelští a milí,“ neskrývala své nadšení jedna z dvojice vedoucích
Ludmila Benadová.
V uplynulých devíti letech se na workcampech v Holešově, které pořádá občanské
sdružení Olam - Společnost Judaica většinou
ve spolupráci s o. s. INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, vystřídalo již přes sedmdesát
zahraničních dobrovolníků z devatenácti zemí
světa. Blíže na http://olam.cz/brigada/.
Jan Machala

Snímek z rozlučkového večírku: vedouci brigádníků předávají
J. Richterovi fotografii s poděkováním.
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Skautská pošta 2
Ve druhé části vyprávění
o skautování v Holešově se musíme
vrátit k jeho počátku do roku 1920.
Začátek byl velmi obtížný - byla to
ještě doba poválečná. Zájemců bylo
dost, nebylo však zkušeností a také
nebylo kluboven. Zpočátku se chodilo do přírody, blízkého lesa na Skalku
nad Dobroticemi, kde městští kluci
měli více volnosti než ve městě. Zakladatel pan učitel Jadrníček, dle
jeho zápisu získal 6. června brožuru
První kroky ve skautingu, a tím byl
první nedostatek zmírněn. Postupem času byla sjednána klubovna
ve starém Hejtmanství v domě
vedle kostela sv. Anny v bývalém
trinitářském klášteře. Zkušenosti
nejen pedagogické, ale hlavně turistické zajišťovaly vhodnou zábavu,
ale hlavně to byly postupné kroky
ve skautské výchově.
Velkým dnem pro holešovské
skauty byl 9. květen v tomto roce,
kdy již vůdce R. Jadrníček se svým
oddílem se zúčastnil v PRAZE holdu
skautů prvnímu prezidentu republiky
T. G. Masarykovi. V době školního
volna byly vycházky do Hostýnských vrchů. Zejména Skalné se
svými bizarními skalisky což je dokumentováno na fotografii ze 27.
června, kdy již se k těmto výletníkům přidaly dívky, z nichž některé
měly dobové skautské kroje. Stojí
za zmínku, jak se skautská družina
12 hochů vydala na pěší putovní
tábor do Luhačovic. Byla to náročná
cesta téměř 50 km nejen pro vůd-

ce, ale hlavně pro mladé skautíky.
V dochované zprávě stojí, že tuto
túru velmi těžce snášeli s tlumokem
na zádech bratři Zápařkové. Ovšem
tímto se získávaly zkušenosti a také
turistická odolnost. Byli to především
žáci holešovského gymnázia, kteří
ve skautingu vyrůstali.
Ve vzpomínkách br. Vémoly
- Barona vzpomíná první zakládající členy, kteří skautu zůstali věrni
a kteří našli v naší společnosti často
význačné postavení. Je správné
vzpomenouti ještě těch prvních zakládajících skautů z roku 1919. Byli
to Laďa Janovský, pozdější primář
chirurg v Novém Jičíně, jeho bratr
Mirek, pozdější primář kožního oddělení v Jihlavě. Bratři Balatkové,
starší Franta nakladatel, prodejce
knih, a Oldřich tiskař, bratři František a Břetislav Pokorní, pozdější
právníci, br. Balcárek Josef, pozdější
školní inspektor ve Zlíně, MUDr. Rudolf Jadrníček, kantor, bratr Mojmír,
primář pediatr v Olomouci, bratři Josef a Jaroslav Poláškovi, obchodník
a právník, pozdější majitel litografického závodu Klabusay v Holešově.
Oba bratři byli následovníci prvního
vůdce Rudolfa Jadrníčka a byli dlouhodobými vůdci táborů. Na zámku
u Wrbnů byl Klaudius Pausar vrchním správcem lesů, Vladimír Tuček
byl majitelem známé tiskárny, akad.
arch. Ludvík Volák byl odborníkem
na zpracování dřeva, Miloslav Zedek
se stal vysokoškolským profesorem.
Pokračování v příštím čísle…

Jedinečný koncert v bazilice
na svatém Hostýně
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - Už podruhé ožije v sobotu 22. srpna jedinečným koncertem bazilika Nanebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně.
Stovka hudebníků z celého světa pod vedením dirigenta Romana Válka tak
bude pokračovat v tradici výjimečných koncertů barokní hudby v předvečer
hlavní mariánské pouti na svatém Hostýně. Koncert začne v 19 hodin a už
od 17. hodiny mohou zájemci využít bezplatné autobusy, které vyvezou
návštěvníky koncertu až k bazilice a po koncertu zase zpět dolů.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

www.re-max.cz

1 325 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 100 000 Kč Tel.: 603 323 111

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

Holešov, Zlínský kraj. Prodej prostorného
cihlového bytu 2+1 o výměře 66 m2, 1. patro
činžovního domu nedaleko centra města.
Topení a ohřev vody lze řešit plynem nebo
elektřinou, možnost vybudování krbu. K bytu
náleží sklep, možnost parkování u domu.

1 650 000 Kč Tel.: 603 323 111

4 630 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

Holešov, Zlínský kraj. Prodej dvougeneračního RD po rekonstrukci v žádané lokalitě.
Prostory jsou přizpůsobeny jak k bydlení,
tak i k podnikání v oboru výroba, doprava.
K domu náleží velká upravená zahrada.

1 580 000 Kč Tel.: 604 383 641

1 280 000 Kč Tel.: 604 383 641

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

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

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

www.re-max.cz
Půjčovna stavebního nářadí
společnost RK plus, s. r. o.
Vám nabízí:
• pronájem movitých věcí - vibrační deska, vibrační pěch,
vibrátor betonu, pila na zámkovou dlažbu, sekací a bourací
kladiva, řezačka obkladů,
dále pak:
• provádění stavebních prací
• zemní práce strojem UNC, CASE
• nakládání s odpady mimo nebezpečných
- tatra, avie (kontejner)
• prodej výrobků od společnosti MAPEI
(lepidla, těsnicí tmely, produkty stavební chemie)

Sídlíme v Holešově na nám. F. X. Richtera 985,
u zámku. Tel: 573 395 112, fax: 573 506 026.
Provozní doba: 7.00 - 11.00 • 13.00 - 16.00 hod.
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Ještě jednou k setkání výsadkových veteránů v Holešově
Dne 18. července 2009 se uskutečnilo v zámecké zahradě holešovského zámku setkání
bývalých vojáků základní služby a vojáků z povolání, kteří sloužili v letech 1960 - 1969 u výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově.
Setkání účastníků bylo zahájeno ve 13:00
hodin skupinovým seskokem prostějovských
výsadkářů do areálu zámeckého parku. Následně proběhla ukázka zadržení nebezpečného ozbrojeného pachatele s využitím hmatů
a chvatů, které předvedli příslušníci VPŠ a SPŠ
Holešov.
Tímto byla navozena vzpomínka účastníků
na vojenská léta a život prožitý ve městě Holešově. Tuto atmosféru dále umocnily projevy
bývalého náčelníka štábu 7. výsadkového
pluku zvláštního určení plk. ing. ve výslužbě
Jiřího Dufka, který hovořil o úkolech pluku ZÚ
i o důvodech jeho zrušení po roce 1968, dále
projevy místostarosty a výsadkového veterána Josefa Bartoška a ředitele VPŠ a SPŠ
plk. ing. Jana Dvořáka, kteří mimo jiné poukázali ve svých projevech na kvalitativní posun
ve výstavbě města i organizačních změnách
v areálu holešovských kasáren a vzájemnou
spolupráci města, VPŠ a SPŠ a Klubu výsadkových veteránů Holešov v současnosti:
Přivítání hostů a všech účastníků provedl
kolega Pavel Chmelík, který rovněž moderoval
celý průběh setkání. Po slavnostních projevech
moderátor zaměřil pozornost účastníků na prohlídku holešovského zámku s průvodcem,
ukázku soudobé vojenské techniky z hlediska
výstroje, výzbroje, spojovacího, chemického
a ženijního zabezpečení Armády České republiky.

Dále bylo možno prohlédnout si upoutávku historických fotografií, které byly rozmístěné
na panelech pod názvem „Poznáte se ještě?“
Fotografie byly ze soukromých sbírek pořízených po dobu vojenské služby. Průběžně
probíhalo skupinové fotografování kolektivů
podle ročníků, specializace a přátelství.
Registrace účastníků a uvítání čestných
hostů setkání probíhaly podle zápisu a v účastnických listech se setkání zúčastnili:
• bývalý náčelník štábu 7. vp ZÚ plk. ing. Jiří
Dufek
• ředitel VPŠ a SPŠ Holešov plk. ing. Jan
Dvořák
• místostarosta MěÚ Holešov Josef Bartošek
• prezident Slovenských klubů výsad. veteránů
plk. Anton Múdrý
• zástupci KVV Zlín
• zástupci KVV Prostějov
• zástupci KVV Přerov
• Holešov také navštívili potomci skupiny CLAY
EVA BUCHLOVICE
• pánové Štokman a Bartoš (z USA)
• dále 350 výsadkářů, kteří sloužili u výsadkového pluku Holešov v létech 1961 - 1969
• a příslušníci sesterských Klubů výsad. veteránů Prostějov, Zlín a členové holešovského
klubu.
Všichni registrovaní účastníci obdrželi při
příležitosti tohoto setkání pamětní list předsedy KVV Holešov a pamětní odznak veterána.
K dispozici byly propagační materiály z regionu
Holešov.

Poděkovat je třeba 8 příslušníkům výsadkové jednotky, kteří obohatili setkání seskokem,
ale i MO ČR, které tento seskok povolilo. Poděkování náleží i pěti aktérům ukázek zadržení
nebezpečného a ozbrojeného pachatele, 8
příslušníkům AČR Prostějov za ukázku nové
vojenské techniky a ředitel krajského vojenského velitelství plk. ing. Hennerovi za materiální
pomoc.
Velmi si vážíme vstřícnosti MKS a správy
Zámku Holešov při přístavbě areálu a umožnění
prohlídky zámku s kvalifikovaným průvodcem.
Zásluhou VPŠ a SPŠ Holešov bylo bezproblémově vyřešeno ubytování vzdálených
účastníků a díky zámecké restauraci bylo postaráno i o občerstvení.
Chceme touto cestou poděkovat také sponzorům:
• NESTLÉ - Česko závod Sfinx Holešov
- Všetuly
• JATKOM Holešov
• MěÚ Holešov
• a soukromým dárcům, kteří finančně přispěli
k uhrazení nákladů na výrobu pamětních
odznaků a listů.
Poděkování za organizaci setkání náleží
přípravnému týmu KVV Holešov, zejména kolegům Hricovi, Ryšavému a Maňákovi, a všem
členům KVV. Velmi dobře se úlohy moderátora
celého setkání zhostil kolega Chmelík.
Počasí nám vydrželo, úsilí organizátorů
nebylo marné, obdobné setkání začneme připravovat k 50. výročí dislokace výsadkového
vojska do Holešova v roce 2011.
JUDr. Bohumír Matula

Chcete inzerovat v novinách Holešovsko?
Kontaktujte redakci, mailové adresy
v tiráži novin, anebo telefon 573 521 550

Dostaveníčko
výsadkových veteránů

1 690 000 Kč Tel.: 603 878 574

1 470 000 Kč Tel.: 733 718 819

Dřevohostice, prodej RD o dispozici
4+2 s garáží. 2. NP je po celkové
rekonstrukci v r. 2003, jinak je dům
v udržovaném stavu. V domě veškeré
IS. Zastavěná plocha domu je 214 m2,
pozemek celkem 528 m2.

Přílepy, samostatně stojící nepodsklepený RD 3+1, vhodný jako hospodářská usedlost. Nutná rekonstrukce
a modernizace. Po rozdělení parcely
výměra cca 1000 m2. V obci veškerá
občanská vybavenost.

• RD 2+1 Bořenovice, vhodné i k rekreaci
• RD 4+1 Ludslavice, po rekon., PO SLEVĚ
• RD 4+1 Jankovice, novostavba, PO SLEVĚ
• BT 2+1 Hulín, po celkové rekonstrukci
• BT 2+1 Holešov, udržovaný
• BT 2+1 Holešov, po rekonstrukci, NOVINKA

900.000 Kč
910.000 Kč
2.990.000 Kč
1.080.000.Kč
1.310.000 Kč
1.370.000 Kč

Další nabídky na níže uvedených kontaktech:

Dne 18. července proběhlo
u příležitosti 40. výročí ukončení činnosti výsadkového pluku
setkání bývalých vojenských
veteránů z České a Slovenské
republiky.
Podle zápisu v účastnických
listech setkání bylo registrováno
264 účastníků výsadkového pluku

a 48 hostů (členů Klubu výsadkových veteránů z Prostějova, Zlína,
Prahy, Bratislavy i Košic). Všem
účastníkům setkání a hostům byly
při této příležitosti uděleny pamětní
listy předsedy KVV Holešov a pamětní odznaky.
Výbor KVV Holešov

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm

Realitní společnost HEUREKA, s.r.o.

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

www.rkheureka.cz

prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

Palackého 522, 769 01 Holešov, mob.: 733 718 819
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Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 3. srpna 2009
Přijaté usnesení č. 233/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření rámcové smlouvy
o správě majetku s JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově, nám. Dr. E. Beneše 25,
dle předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 234/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o přenechání majetku do užívání č.
70812/2007 s Ministerstvem práce
a sociálních věcí z důvodu navýšení hodnoty zapůjčeného majetku
v roce 2008 dodáním dalšího vybavení. Zodpovídá: Lubomír Paleček, ved. úseku správy IT. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 235/2009.
Rada města Holešova schválila 1. vyřazení nepotřebného
majetku ve Středisku volného
času, příspěvková organizace,
Holešov dle přílohy a 2.
prodej nebo likvidaci uvedeného majetku s tím, že výnosy
z případného prodeje budou
převedeny do investičního fondu této příspěvkové organizace.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 236/2009.
Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 975/1 a 365/6 v k.ú.
Všetuly pro Petra Kovaříka, Praha
7, Veletržní 9, IČ: 64115046, k uložení inženýrských sítí při výstavbě
„Obchodního centra Holešov“,

a to za cenu 168 Kč/m2 + 32 Kč
DPH, celkem 200 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 237/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s jednotlivými vlastníky z důvodu realizace akce
„Holešovsko sever - kanalizace“
v předloženém znění. Jedná se
o tyto vlastníky: - Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a.s., pozemek p.č. 641/6, 642/4, 642/6
a 642/8, k.ú. Všetuly, - Centrum
pro seniory, p.o., pozemek PK
193/5, k.ú. Třebětice. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 238/2009.
Rada města Holešova schválila
zřízení věcných břemen s jednotlivými vlastníky pozemků z důvodu
realizace akce „Holešovsko sever
- kanalizace“ dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 239/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Rostislavem Vlčkem, ZEDNICTVÍ, IČ: 756 01 826, na užívání
částí městského pozemku pod
prodejní buňkou na p.č. 1356/3,
ost. plocha, a p.č. 1356/4, zast.
plocha a nádvoří, o celkové
výměře cca 40 m2, k.ú. Holešov, za nájemné 400 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 240/2009.
Rada města Holešova schválila

SERVIS, INZERCE
Prodám levně dětský kočárek Travel systém (golfky a autosedačka
0+), dovoz Anglie, záruka. Cena dohodou. Tel. 733 281 930, e-mail:
koutna.1@seznam.cz
Prodám dětské horské kolo (tak pro desetileté dítě) žluté barvy ve velmi
dobrém stavu. Tel. 724 105 808
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1. uzavření nájemní smlouvy s Julií Řezníčkovou, bytem Holešov,
na užívání bytu o vel. 1+1, o výměře 38,45 m2, označeného č. 10,
v městském domě s pečovatelskou službou čp. 658 v Holešově
a 2. ukončení nájemní smlouvy
uzavřené s Julií Řezníčkovou
na užívání bytu č. 17 v městském
domě s pečovatelskou službou
čp. 658 na ul. Tyršově v Holešově
dohodou dnem 31. 8. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 241/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Blaženou Hotařovou, bytem
Holešov, na užívání bytu vel.
1+0, o výměře 26,15 m2, označeného č. 45, v městském domě
s pečovatelskou službou čp.
1597 na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 3. 8. 2009.
Přijaté usnesení č. 242/2009.
Rada města Holešova schválila 1.
uzavření nájemní smlouvy s llonou a Jánem Gaborovými, bytem
Holešov, na užívání bytu vel. 1+2,
o výměře 64,50 m2, označeného č.
1, v městském domě čp. 429 na ul.
Školní v Holešově na dobu určitou

do 31. 12. 2009. Tímto pozbývá
platnosti usnesení č. 226/2009 ze
dne 29. 6. 2009 a 2. ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Ilonou
a Jánem Gaborovými na užívání
bytu č. 3 v městském domě čp.
428 na ul. Školní v Holešově dohodou dnem 31. 8. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 243/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s PhDr. Denisou Krčmovou, bytem Fryšták, na užívání městských nebytových prostor v objektu čp. 1420 na ul. Masarykova
v Holešově za nájemné: - nebytové prostory 30,4 m2 á 660,- Kč/
m2/rok - ostatní prostory 7,4 m2
á 400,- Kč/m2/rok s účinností od
4. 8. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
29. června 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek
ověřovatel zápisu
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Sto let tělovýchovné organizace Orel
V letošním roce slaví tělovýchovná organizace OREL sto let
od svého založení. To je jistě důvod k oslavě, ale také k bilancování. 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. divadelní představení, koncerty hudebních
skupin Kamelot, Čechomor, vystou-

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 účastník najde to, co jej zaujme nejvíce.
Takže neváhejte a přijeďte do Kroměříže slavit s námi! Na vaši účast
se těší vedení ORLA.
Vojtěch Jurčík
starosta jednoty OREL Holešov

Program oslav:
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 - vystoupení orelských 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 - vystoupení 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

Stíny nad Holešovem
Zadržen celostátně pohřešovaný
V úterý 28. července v 15.45 hodin byl v prostorách sídliště U Letiště
v Holešově zadržen hlídkou městské police celostátně hledaný muž.
„Výtečník“ byl ihned po zadržení předán Policii ČR.
Vandal ničil reklamu
V neděli 16. srpna krátce po třetí hodině ranní byl v obci Dobrotice
zadržen mladík, který ničil reklamní poutač. Poškozenou firmou vyčíslená částka činí necelých 4000 korun. Případ byl předán k řešení do
přestupkové komise.
(rr)

Na prodej novinový stánek
ve Zlínské ulici (u kasáren)
Kontakt 777 656 245.

SERVIS, INZERCE
Práce doma www.jobdoma.cz
Práce na PC - www.internetjob.cz/kov
Prodám švestky na kvas. Tel.: 605 133 591
Pronajmeme nebo prodáme skladovou halu v Holešově o ploše
1.271 m2 a odstavné ploše 1.277 m2 Tel. 602 268 916.
Nabízím cihly z bouračky, snadno se loupou, lehce čistí.
Tel.: 605 750 612.

Skorec vodní převzal žezlo po loňském vládci racku chechtavém
Již po osmnácté Česká společnost ornitologická vyhlašuje
osvětovou a medializační akci Pták
roku. Pro tento rok se vítězem stává
skorec vodní (Cinclus cinclus), na
kterého se bude zaměřovat úsilí
o ochranu a zviditelnění života tohoto zajímavého ptačího druhu.
Skorec vodní je nápadným
a nezaměnitelným druhem. Dosahuje přibližně velikosti kosa. Má
kaštanově hnědou hlavu, tmavohnědě zbarvený vrch a rezavohnědý spodek těla, na kterém vyniká
velká bílá náprsenka. S oblibou
osídluje rychle tekoucí čisté vodní
toky bohaté na kyslík, s kamenitým dnem a přirozenými břehy,
především ve vyšších polohách v pahorkatinách a na horách. V mimohnízdním období se vyskytuje

také na pomaleji tekoucích vodách
v nížinách.
Samice snáší 4 - 5 vajec, na
kterých sedí 16 - 17 dní. Následně
oba partneři krmí mláďata až 24
dní. Pár může zahnízdit v období
mezi březnem až červnem jednou
až dvakrát. Hnízdo skorců připomíná mechovou kouli s bočním vletovým otvorem. Skorci si stavějí svá
hnízda na břehových skalách podél
vodních toků, v březích mezi kameny nebo kořeny stromů, běžně
i na různých stavbách doprovázejících vodní toky. Časté je hnízdění
v polobudkách nebo na umělých
podložkách, umísťovaných nejčastěji pod mosty nebo na břehovou
regulaci.
Skorce můžeme nejspíše zahlédnout, jak poletují velmi rychle,

Druhý školní rok jazyků 2009/10
Jazyková škola WIN
v Holešově
pořádá již 2. ročník jazykových kurzů
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny
a intenzivní prázdninové kurzy angličtiny.

Informace na
www.jswin.cz, info@jswin.cz,
737 825 641

přímočaře a často těsně nad
vodní hladinou, posedávají
na kamenech uprostřed řek
a potoků. Skutečný zážitek
představuje pozorování tohoto opeřence při lovu. Za kořistí
- vodním hmyzem, zejména
jepicemi, měkkýši a korýši, žijícími na dně potoků nebo řek
- se potápí i v době, kdy bývají
vodní toky zamrzlé. Skorec
vodní je jediným zástupcem
řádu pěvců, který si hledá
potravu pod hladinou.
Jako hlavní negativní
faktor, ohrožující skorce vodního, je možno uvést změnu
či úplnou likvidaci vhodného
hnízdního a potravního prostředí způsobenou regulací
vodních toků, budováním
zavlažovacích systémů
a malých vodních elektráren,
které často výrazně zpomalí
rychlost proudění nebo až
dramatický sníží průtok vody
říčním korytem. Podobný vliv
má i velkoplošné odlesňování na březích toků.
Více se dozvíte, pokud navštívíte internetové stránky www.
birdlife.cz nebo si můžete zdarma
napsat o bohatě ilustrovanou brožuru o Ptáku roku 2009 na adrese:
Česká společnost ornitologická,
Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha
5 - Smíchov.
Jiří Šimek, referent odboru
životního prostředí

Zdroje:
www.birdlife.cz
http://alik.idnes.cz/skorec-vodni-ptak-roku-2009-0ha-/alik-alikoviny.
asp?c=A090206 190047 alik-alikoviny mrk
Plesník J.: Skorec vodní se stal ptákem roku 2009 in: Ochrana přírody,
ročník 64, č. 2, str. 29.
http://www.fotoaparat.cz/article/3394/1
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Sbor dobrovolných hasičů patří snad na
každou vesnici. Již v předminulém století pochopily zemské úřady, že je potřebná ochrana
majetku a obyvatel, neboť požáry díky tehdejšímu charakteru staveb byly velkým problémem. Proto bylo správními úřady a vyhláškami
podněcováno zakládání sborů dobrovolných
hasičů v obcích a městech. Přestože dobrovolní
hasiči existují více než sto let, přílepský sbor se
svou šedesátiletou historií patří k těm mladším.
Přesto má i za tuto „krátkou“ dobu trvání v obci
pevnou tradici a neoddělitelně k ní patří.
I když základním posláním SDH byla od
svého vzniku až po současnost ochrana majetku a obyvatel obce proti požáru a živelním
pohromám či jejich likvidace a následná pomoc při odstraňování jejich důsledků, činnost
hasičů v Přílepích vždy byla a stále je mnohem
rozsáhlejší. Již od svých počátků se hasiči podíleli na společenském a kulturním dění v obci
a nezaháleli ani při pracovních akcích ať již při
budování sboru či své materiálně technické
základny nebo obce vůbec.
SDH Přílepy byl založen 25. května 1949
a v sobotu 15. srpna proběhly v Přílepích oslavy
tohoto kulatého výročí.
Od půl jedné odpoledne vyhrávala na
přílepské návsi řízná dechovka v podání krojovaného souboru Moravská Veselka a místní
hasiči a pozvaní hosté se scházeli v sále restaurace U Miloša ke slavnostní valné hromadě. Tu

zahájil starosta sboru Ing. Rostislav Hradecký,
který přivítal hosty a seznámil všechny přítomné s programem. Po minutě ticha za zemřelé
členy SDH přednesl velitel JSDH Jiří Očadlík
ml. výroční zprávu o činnosti sboru v průběhu
uplynulých šedesáti let.
Po předání vyznamenání, čestných uznání
a pamětních listů nastoupili hasiči ve slavnostních
uniformách na náves a s prapory v čele odešli na
slavnostní mši svatou, která se konala pod širým
nebem u zvonice na přílepské návsi. Mši sloužil
holešovský kaplan P. Josef Svoboda, který věnoval celou promluvu hasičům a historii požární
ochrany od starého Říma po současnost.

60. výročí založení SDH Přílepy

Po mši se na návsi seřadil průvod hasičů
a hostů ozdoben holešovskými mažoretkami,
zazněl řízný pochod a všichni se vydali uctít
památku padlých občanů ve světových
válkách položením věnců k pomníkům
sv. Václava a T. G. Masaryka. Průvod
byl zakončen v zámeckém parku, kde
už čekaly stovky návštěvníků oslav,
a odpoledne pokračovalo dalším bohatým programem.
Po úvodním slovu se všichni přesunuli na dolní louku, kde
byla připravena simulovaná
dopravní nehoda a zúčastnění
mohli zhlédnout vyprošťování
řidičky a poskytnutí první pomoci v podání profesionálních
hasičů z HZS Zlínského kraje.
Po této ukázce byl autovrak
zapálen a za zvuku sirény probíhala
ukázka hašení požáru vysokotlakem.
Nechybělo ani stříkání hasicí pěny, ve
které se měly možnost vyřádit všechny přítomné děti, na které pořadatelé
v programu také pamatovali. Kromě
toho, že se malí „hasiči“ mohli posadit do vystavených požárních vozidel
a nasadit si přilby, vyzkoušeli si také
stříkání z proudnice na terč. Nechyběl ani populární vláček Pacifik, který za dětského jásání
projížděl upravenými cestičkami parku, a dětmi
stále obléhaný skákací hrad. Děti, ale i dospělí
také se zájmem zhlédli výstavu osmdesáti dvou
panenek paní Gajdošíkové, která je vášnivou
sběratelkou, a mnohé z nich pochází z dob, kdy
ještě přílepští hasiči nebyli na světě.
Celé odpoledne vyhrávala na pódiu krojovaná dechovka Moravská Veselka a nechybělo
ani pódiové vystoupení holešovských mažoretek pod vedením Lenky Doleželové, mistryně ČR ve twirlingu, která na závěr předvedla
své mistrovské vystoupení. Tato výstava ve

vestibulu přílepského zámku příjemně doplnila vzpomínání na dobu před
šedesáti lety.
Po ukázkách současné techniky
následovalo vzpomínání, ve kterém se
nejdříve předvedl naleštěný hasičský
speciál Tatra 43/52 z roku 1931 zapůjčený SDH Luhačovice a nechyběly ani
dobové uniformy. Na tomto veteránu se
poté povozily i veteránky SDH Přílepy,
které projely spanilou jízdou přes Přílepy. Všechny přítomné zaujala taktéž
ukázka historického zásahu hasičů na
speciálních šlapacích kolech z roku
1870.
Aby neměl nikdo žízeň a hlad, nenechali pořadatelé nic náhodě a připravili bohaté občerstvení, a tak si mohl každý pochutnat
u vonících stánků na selátku na rožni, masu

z pekelného kotle, grilovaném kuřeti, langoších
či uzeninách přímo z udírny.
Při dobré náladě a při muzice odpoledne rychle uběhlo a program s přicházejícím
večerem postupně přešel v taneční zábavu
s Moravskou Veselkou.
Slavnostní atmosféru dokreslovalo krásné
prostředí přílepského zámeckého parku a krásné počasí, které panovalo po celý slavnostní
den.
Odměnou pořádajícím přílepským hasičům
byli spokojení návštěvníci, kteří mohli příjemně
strávit jedno prázdninové odpoledne, sejít se
se svými příbuznými a přáteli, společně pobesedovat a pobavit se připraveným programem
a dobrou muzikou.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se
na přípravách a organizaci dne jakkoliv podíleli,
sponzorům akce a samozřejmě taky všem návštěvníkům, kteří přišli společně s hasiči jejich
výročí oslavit.
Miroslav Sovadina

MKS - Městská knihovna v Holešově
a Moravskoslezská křesťanská akademie Zlín
dovolují si Vás pozvat na vzpomínkové
literárně-hudební pásmo

CESTA K DOMOVU
pořádané ke 100. výročí narození překladatele,
literárního publicisty, redaktora časopisu Jitro a výjimečného
pedagoga - rodáka z Přílep prof. LEOPOLDA VRLY.
Připravili a uvádějí ing. František Rafaja a Mgr. Petr Cekota
Účinkují Mgr. Luděk Maňásek a skupina Corda Magico

ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ 2009 v 17 HODIN
Studovna Městské knihovny v Holešově
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Město Holešov již podeváté ožilo židovskou kulturou
Na téma holocaust a boj proti fašismu
proběhl v Holešově již 9. ročník židovského festivalu, tentokrát pod patronací mimo jiné předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka,
starosty Zdeňka Janalíka a hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka. Týden židovské kultury
pořádaný ve spolupráci organizace Olam - Společnost Judaica, Městského kulturního střediska
a města Holešov připadl na první srpnový týden
od 2. do 8. srpna.
Přednášky, besedy, hudba, tanec, divadlo
a filmy rozdávaly radost, zábavu i poučení.
Za přítomnosti vynikajících účinkujících, vzácných hostů a velkého zájmu veřejnosti ožily
nebývalým ruchem synagoga, zámek a jeho přilehlý areál, muzeum, kino Svět, obřadní síň u židovského hřbitova i náměstí Dr. E. Beneše. Letošní nevyzpytatelné léto sice opět ukázalo svou
proměnlivou tvář, pořadatelé festivalu nás ale
prakticky přesvědčili o neměnné neselhávající
vysoké úrovni přehlídky, jejíž prestiž rok od roku
nejen u nás, ale i ve světě roste. A jaký program
přinesly jednotlivé dny? Tady je odpověď...

Den první
Obloha bez mráčku, tropické letní teploty,
horký vítr a rozpálené náměstí tvožily kulisu zahájení festivalu pod širým nebem, které
obstarala taneční skupina Rut z Prostějova.
Úmorné vedro se záhy podepsalo na zpocených tvářích a vítr na poletujících šátcích
a kloboucích. Popolední hodinový taneční blok
skupiny se ukázal jako vpravdě heroický výkon
a byl odměněn zaslouženým potleskem na otevřené scéně. Po ukázce energických i melancholických židovských tanců vzali návštěvníci
zavděk chladnými zdmi synagogy, kde členka
holešovského zastupitelstva Jarmila Pokorná prohlásila oficiálně Týden židovské kultury
za účasti mnoha významných hostů, poslanců
a senátorů České republiky, zástupců města
Holešova a Zlínského kraje za zahájený.
Jarmila Pokorná ve své řeči shrnula průběh a témata předchozích ročníků, zdůraznila
význam organizace Olam - Společnost Judaica
a jmenovitě poděkovala jejímu předsedovi Jiřímu
Richterovi a všem dalším členům. Poděkování
se dostalo i stálému sponzorovi, firmě Rudolf
Jelínek Vizovice. Připomněla rovněž téma letošního ročníku, holocaust a boj proti fašismu
v kontextu historie. Na závěr přečetla přání

mnoha zdaru letošnímu ročníku od velvyslance
Izraele v České republice, p. Yaakova Lévyho.
Po krátkém proslovu starosty Zdeňka
Janalíka následovala kulturní vložka, zazpívala
Kateřina Hájková, kterou na klavír doprovodila
Vendula Svobodová. Obě účinkující vystřídal
Holešovský komorní orchestr. Pod taktovkou
Iva Kurečky zazněly klasické melodie i blok
písní v lidovém tónu. Tato hudební vsuvka
směrovala návštěvníky k dalšímu bodu zahajovacího dne festivalu, kterým byly dvě vernisáže
obrazů. První ještě v synagoze Evy Milotové
pod názvem Třpyt perleti a druhá v Městské galerii, která prezentovala dílo Romana Šafránka,
obrazové kompozice moravských synagog.
V podvečerních hodinách festival pokračoval ve slavnostním prostředí zámecké sala terreny opět koncertem Holešovského komorního
orchestru, tentokrát v početnějším nástrojovém
obsazení. Zazněly skladby Vivaldiho, F. X.
Richtera, Janáčka, Williamse a Schumanna.
Koncert rámovala klavírním sólem virtuoska
Vendula Svobodová.
Úvodní den přehlídky završila dramatizace textu Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma
v Drive Clubu v hlavních rolích s Barborou
Navrátilovou a Jakubem Leškem.

Den druhý
V pondělí rtuť teploměru o několik stupínků
potěšitelně klesla, protože nebe začaly brázdit
první mráčky. Navíc program začal až v pozdějších odpoledních hodinách, takže pobyt venku
byl o poznání příjemnější než v neděli. Prvním
stanovištěm pro návštěvníky byla obřadní síň
u židovského hřbitova, kde si mohli prohlédnout
fotografie a kresby židovských památek od studentů holešovského gymnázia. Poté se všichni
přesunuli do blízké synagogy k besedě s Leo
Pavlátem, novinářem, spisovatelem a ředitelem
židovského muzea v Praze, na téma Izraele,
židovských dějin, antisemitismu a jeho různých
stránek a projevů v průběhu staletí.
Pan Pavlát mimo jiné řekl: „Židé jsou mylně
nazýváni a vnímáni jako národ vyvolený. Přesné
označení by mělo znít oddělený, což jak sami
cítíte, vyvolává naprosto jiné asociace.“
V synagoze pak program pokračoval až
do pozdních nočních hodin koncertním vystoupením skupiny Corda Magico s podtitulem Třpyt
perleti na motivy básní vystavující Evy Milotové

Vzácní hosté zahajovacího dne Týdne židovské kultury:
poslanci František Bublan, Hana Orgoníková, Robin Boehnisch,
Josef Smýkal a Zdeněk Škromach.

a projekcí dvou představení: prvního dílu televizního seriálu Legendy o živých mrtvých a filmu
Boxer a smrt.

Den třetí
Rovněž v úterý, kdy se počasí radikálně pokazilo, citelně se ochladilo a pršelo,
byla dějištěm přehlídky převážně synagoga.
V 16 hodin rabín Karol E. Sidon v obřadní síni
u židovského hřbitova uctil tryznou umučené
holešovské židy a posléze v synagoze besedoval s děkanem filozofické fakulty v Olomouci Miloslavem Pojslem za účasti moderátora
Zdeňka Krajcara. Jádro besedy bylo jakoby
pokračováním předešlé přednášky Lea Pavláta, protože se hovořilo o holocaustu jakožto
vyústění antisemitismu.
Rabín Karol E. Sidon setkání ukončil
přáním vzájemné snášenlivosti: „Nemusíme
se milovat, ale chovejme se k sobě slušně.“
V hlavním večerním čase od 19 hodin vystřídali
oba besedující populární písničkář Jiří Dědeček
a novinář, publicista a spisovatel Ivan Klíma. Jiří
Dědeček zazpíval písně z repertoáru Jacquese
Brela, Vladimíra Vysockého i své vlastní, a doprovodil tak předčítání Ivana Klímy z jeho knihy
vzpomínek. Následovala živá diskuse, z níž stojí
za ocitování slova Ivana Klímy: „Bez prožitku
utrpení nelze opravdu poznat a procítit štěstí.“
Večer opět zakončily filmové projekce:
druhého dílu Legendy o živých mrtvých a španělského dokumentu Šoa.

Den čtvrtý
Středa začala pro návštěvníky festivalu
odpoledne prohlídkou holešovského ghetta
s průvodním slovem p. Karla Bartoška, Vratislava Brázdila a Jiřího Richtera. V podvečer v prostorách Drive Clubu zazpívala a zahrála na klavír
ukrajinská umělkyně Kateryna Kolcová.
Od 19 hodin už byli připraveni s přednáškou v synagoze Lubomír a Jan Bartoškovi.
Poskytli další zajímavý výklad na téma Šoa
a nacistické právo. Jak začalo být v synagoze
zvykem, po skončení přednášky čekaly diváky
dvě noční projekce: třetí díl Legendy o živých
mrtvých a hollywoodský velkofilm Eichmann
o jednom z největších nacistických zločinců.
(Pokračování na str. 10)

Při zahájení nemohl chybět ani holešovský starosta a senátor
Zdeněk Janalík. Byl jedním z těch, kteří převzali nad letošním
ročníkem festivalu záštitu.
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Město Holešov již podeváté ožilo židovskou kulturou
Den pátý
(Pokračování ze str. 9)
Festival se přehoupl do své druhé poloviny a pozornost návštěvníků byla testována
náročným blokem besed a přednášek. Od 16
hodin Božena Piterková hovořila o haskale
neboli osvícenství v židovství, kdy se ustupovalo
od ortodoxních hodnot a probíhala integrace židovského obyvatelstva do společnosti. Na tuto
přednášku navázala paní Eva Kalousová, která
se zabývala přenosem traumatu a jeho odrazem v české židovské literatuře.
Zlatým hřebem byla očekávaná beseda
s Arnoštem Lustigem, populárním spisovatelem, který se do Holešova opakovaně a rád
vrací, v doprovodu Františka Cingera a Markéty
Mališové. Pan Lustig v evidentně výborné náladě nešetřil bránice posluchačů a synagoga se
poprvé otřásala výbuchy smíchu při vyprávění
nejrůznějších (nejen židovských) anekdot.
Spisovatel ovšem své vystoupení vyvážil
i vyprávěním na vážnou notu. Zavzpomínal
na své dětství poznamenané koncentračním
táborem a přidal několik moudrých zamyšlení:
,,Koncentrační tábor jsem vnímal ne jako konec
svůj, ale konec celého lidství. Pokud někdo
zůstal naživu, tak to bylo proto, že místo něho
byl zabit někdo jiný. Osvětim poznamenala každého. Nikdo se nevrátil takový, jaký tam přišel…
Jsou tři otázky, na které neexistují odpovědi:
1. Jak je možné, že tak kulturní německý národ
se dopouštěl takových zvěrstev? 2. Jak to, že
Židé, kteří měli takové zkušenosti s pronásledováním, to nechali dojít až ke koncentračním
táborům? 3. Jak je možné, že to svět dopustil?”

Mluvené slovo vystřídaly opět filmové projekce.
Protože se Legenda o živých mrtvých čtvrtým
dílem nachýlila ke svému závěru, o své osobní
vzpomínky se s posluchači podělil pamětník
odboje pan Miroslav Neumann. Pak následoval
dokumentární film Krátká dlouhá cesta.

Den šestý
Počasí se obloukem vrátilo na začátek.
Výheň jako v peci přivítala taneční skupinu Yocheved z Třebíče, která na rozpáleném náměstí
vyučovala veřejnost židovské tance.
Po hodině tance začal program v synagoze
nejprve vystoupením holešovské skupiny Avrix,
která v obsazení hráčky na kytaru a bubínek doprovodila zpěv Kateřiny Hájkové. Další plánovaný
koncert kantora liberecké židovské obce pana
Michala Foršta byl bohužel kvůli neplánovanému
zdržení na dálnici o hodinu odložen. Vzniklou časovou tíseň Michal Foršt vyřešil tak, že spontánně
spojil oba body programu, a sice své pěvecké
vystoupení s bohoslužbou Kabalat šabat. Dostál jménu svého koncertu Alchymie a přimíchal
do něj osobité ingredience: pěvecký um, taneční
projev, šarm, bezprostřednost a pohodu.
Předposlední večer festivalu vyvrcholil
v synagoze večerním koncertem při svíčkách.
Své mistrovství stejně jako loni potvrdilo violoncellové duo Jiřího a Dominiky Hoškových.

Den sedmý
Dopolední program na náměstí připomínal
dèja vu: modré nebe, horko a židovské tance

spojené s výukou za účasti veřejnosti. Navíc
ochutnávka slivovice firmy Rudolf Jelínek Vizovice. V synagoze festival pokračoval netradičně už od 14 hodin, kdy přednášející paní
Kalousová vyprávěla „Nevyprávěné příběhy
brodských Židů“.
Po mluveném slově následovala hudba
a zpěv formace Ester. V 16.30 hodin se v synagoze promítal ojedinělý dokument o zničení
holešovské nové synagogy autora pana Stavěníčka. Ve smyslu zdokumentování celé záležitosti krok za krokem jde o světový unikát.
V podvečerních hodinách mohli všichni
přítomní pobesedovat s pamětnicí holocaustu
paní Annou Hanusovou.
Vyvrcholení celého festivalu velkolepým
koncertem klezmerové kapely ze Slovenska,
jemuž předcházelo duo Barbory Baranové
a Tomáše Novotného z Ostravy, se odehrálo
v zámecké zahradě. Hudbu a zpěv originálně a nápaditě doprovodila tancem skupina
Yocheved. Tklivé melodie střídaly rozpustilé,
pomalé nápěvy, rychlá rytmika a Pressburger
Klezmer Band musel dvakrát přidávat. Poslední
přídavek vyprovokoval k tanci i značnou část
diváků, kteří se tak rozloučili s festivalem na veselou notu. Přesto celý poslední den provázela
všechny účastníky lehká nostalgie. Skončil
výjimečný nádherný týden plný neopakovatelných zážitků, pravý svátek kultury. Na tomto
místě si dovolím své mapování jednotlivých
dnů zakončit parafrázováním známého rčení:
9. ročník skončil. Ať žije ročník desátý v roce
2010. Už aby byl!
Marie Drechslerová
(Článek převzat z Týdeníku Kroměřížska)

Po letech bylo možno spatřit Legendu o živých mrtvých
Pro mnohé naše spoluobčany bylo jistě po- byly v době natáčení posluchačkami brněnské která nemá s tou naší holešovskou Barborou
těšením, když se dozvěděli, že se bude v rámci JAMU - Renáta Doleželová (později se objevila Wrbnovou pranic společného, evokuje osudy
Týdne židovské kultury promítat také televizní například v titulní postavě v dalším Tučkově se- úplně jiné aristokratky, jež se zapletla s nacisty),
seriál Legendy o živých mrtvých (1972). Jak riálu Ctná paní Lucie anebo v roli první manželky seriál měl na tehdejší dobu slušné akční tempo
by ne, když autorem předlohy je Holešovan majora Zemana) a Eliška Balzerová - v té době i autenticitu. Není v něm ani jedna zbytečná
Miroslav Neumann, jehož texty se zabývají se ovšem jmenovala ještě Havránková. Bez scéna a není v něm místo ani pro slovní vatu.
odbojovým hnutím na Holešovsku, a když se zajímavosti přitom není, že do epizodních rolí Herci hrají své postavy se sugestivní přesvědnatáčelo v Holešově a jeho nejbližším okolí (jen byli obsazeni například i členové holešovského čivostí, ale pak je tu ještě další důležitý atribut
interiéry se natáčely údajně v zámku v Miloti- Divadla 6. května (například Hana Stehlíková - a to působivá hudba Milana Slimáčka a Pavla
cích). Finálním výsledkem je čtyřdílný televizní nebo Jana Zdražilová).
Blatného.
film, který pro brněnské studio Československé
A třebaže Miroslav Neumann tvrdí, že něZajímavé je ostatně i to, že se seriál Legenda
televize natočil režisér Petr Tuček, mající k Ho- které motivy se konkrétně k holešovské historii o živých mrtvých dočkal po třech letech i svého
lešovu (kde prožil dětství a rané mladí) velice vůbec nevztahují (například postava hraběnky, volného pokračování, které dostalo název Muž,
blízký vztah.
který nesmí zemřít (1975). Jako režisér
Odpověď na otázku, proč se
byl pod tímto dalším seriálem podepsán
zrovna toto dílo promítalo během Týdopět Petr Tuček, který i tentokrát vsadil
ne židovské kultury, je jednoduchá
na literární předobraz z pera Miroslava
- televizní seriál Legenda o živých
Neumanna. Tentokrát se měly postavy,
mrtvých se jednak váže k Holešovu
které v předcházející Legendě přežily
a jeho okolí, kde se festival koná,
rok 1945, vyrovnat s Únorem 1948.
jednak popisuje dobu a boj místních
V hlavních rolích se objevili například
obyvatel proti nacismu, který mimo
v té době velmi populární zpěvák Jiří
jiné ve své zrůdnosti přímo vyvolal hoŠtědroň nebo Jana Paulová.
locaust. A ten byl tématem letošního
Nejsem jistě sám, koho by zav pořadí již devátého ročníku Týdne
jímalo, zdali se obě díla ještě někdy
židovské kultury v Holešově.
objeví v televizním vysílání. Soudím
Atraktivní složkou seriálu byla jisvšak, že pokud byly už na obrazovtě i účast známých herců, z nichž můkách reprízovány i jiné seriály ze
žeme jmenovat například Jiřího Duška,
sedmdesátých či osmdesátých let,
Vlastu Fialovou, Ladislava Lakomého,
měla by snad i „holešovská“ Legenda
Ladislava Večeřu, Josefa Šebka, Stao živých mrtvých šanci (kopie, která
nislava Zindulku, Alenu Hessovou, Rubyla uvedena v Holešově, zase není
dolfa Jurdu, Ivana Palúcha, Bohumila
až tak nekvalitní) znovu zaujmout.
Šmídu nebo Milana Páska. Příležitost
Bohumil Šmída a Vlasta Fialová v televizním seriálu
Robert Rohál
v seriálu dostaly také dvě dívky, které
Legenda o živých mrtvých.
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Byl to taneční soubor RUT z Prostějova, který zatančil během prvního
festivalového dne na náměstí Dr. E. Beneše.

Výtvarnice Eva Milotová a poslanec
František Bublan.

Moderátorka prvního festivalového dne
Jarmila Pokorná.

I tentokrát přilákal program letošního ročníku Týdne židovské kultury
- a nejen do synagogy - spoustu lidí.

CO ZAZNĚLO V PROJEVU MODERÁTORKY PRVNÍHO FESTIVALOVÉHO DNE
Vážení hosté, dámy a pánové, přátelé!
Je to přesně rok, kdy v souvislosti s probíhajícím festivalem TŽK mně položil redaktor
čtrnáctideníku Holešovsko otázku, jestli se
budu podílet na dalším ročníku festivalu. Moje
odpověď zněla, že nevím, jestli vůbec nějaké
příště bude. A ono je. Právě teď začíná už 9.
ročník festivalu Týden židovské kultury a my se
v těchto kouzelných prostorách spolu setkáváme opět. Holešovská synagoga se už stala
neodmyslitelnou součástí letního kulturního
dění města. A já vás tu všechny srdečně vítám.
Jmenovitě pak vítám mezi námi:
Dr. Zdeňka Janalíka, senátora a starostu města
Holešova
Dr. Pavla Trpáka, senátora
Ing. Hanu Orgoníkovou, poslankyni a předsedkyni meziparlamentní skupiny ČR-Izrael
Dr. Robina Boehnische, poslance
Mgr. Františka Bublana, poslance

Ing. Zdeňka Škromacha, poslance
Ing. Františka Novosada, poslance
p. Josefa Smýkala, poslance
Mgr. Romana Hozu, starostu města Hulína
Ing. Josefa Krůželu, generálního ředitele a předsedu představenstva a.s. Lázně Luhačovice,
místostarosty města Holešova pana Josefa Bartoška a Mgr. Rudolfa Seiferta, zastupitele města
Holešova i všechny ty, kteří našemu festivalu
fandí, pomáhají při této náročné akci, rádi se
sem vracejí, ale stejně srdečně jsou vítáni i ti,
kteří se ocitli v těchto prostorách poprvé.
Záštitu nad 9. ročníkem Týdne židovské
kultury převzali:
Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Václav Riedlbauch, ministr kultury
Zdeněk Janalík, senátor a starosta města
Holešov
Tomáš Topfer, senátor

Pavel Trpák, senátor
Pavel Svoboda, poslanec
Josef Smýkal, poslanec
Robin Bohnisch, poslanec
Hana Orgoníková, poslankyně
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Generálním sponzorem a patronem festivalu je firma Rudolf Jelínek.
Festival organizuje a pořádá občanské
sdružení OLAM Společnost Judaica ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov.
Festival je v pořadí již devátý. První ročník
tehdy Festivalu židovské kultury se uskutečnil
v sobotu 11. srpna 2001. Byl pouze jednodenní.
Vyvrcholil koncertem při svíčkách Vladimíra
Merty a Jany Lewitové. Akce byla připomínkou
na vypálení nové holešovské synagogy v noci
z 11. na 12. srpna 1941.
(Pokračování na str.12)
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Jakub Leško a Barbora Navrátilová byli hlavními protagonisty v dramatizaci Vladimíry Dvořákové Otšenáškovy knihy Romeo, Julie a tma.

V Drive Clubu vystoupila
Kateryna Kolcová.

Na letošním devátém ročníku „židovského“ festivalu si zahrála tradičně
i holešovská skupina Corda Magico.

Pravidelný host festivalu
- spisovatel Arnošt Lustig.

Letos přijel i písničkář
Jiří Dědeček.

CO ZAZNĚLO V PROJEVU MODERÁTORKY PRVNÍHO FESTIVALOVÉHO DNE
(Pokračování ze str. 11)
A připomínkou i deportace 273 židovských občanů Holešova, z nichž válku přežilo a vrátilo
se do svého města pouhých 15 osob. Mezi nimi
byl i můj dědeček.
A v roce 2001 vedle prvního ročníku festivalu zorganizovala Olam Společnost Judaica
ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně i první
brigádu dobrovolníků ze zahraničí, která běží
každoročně souběžně s festivalem. Brigádníci,
mladí lidé z nejrůznějších koutů světa, se podílejí na úpravě židovských památek, zejména židovského hřbitova, a při festivalu pomáhají i tím,
že tvoří jakési technické zázemí. Letos jsou to
brigádníci z Brazílie, Spojených států amerických, Japonska, Polska, Španělska a Turecka.
Buďte i vy na našem festivalu srdečně vítáni.
Welcome to Holešov, young people!
První a další dva ročníky festivalu byly
tematicky zaměřeny na zdejší židovské osídlení,
přednášky byly věnovány historii ghetta, jeho
obyvatelům, památkám a osobnostem. Čtvrtý
ročník byl zaměřen na židovskou mystiku - kabalu, podtitulek zněl Judaica mystica Holešov.
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Pátý ročník byl věnován osobnosti Tomáše
Garriigua Masaryka a jeho vztahu k židovství.
Další ročník se pak zabýval židovsko-křesťanskými vztahy.
Sedmý ročník nesl název „Židé v zámoří“
a v jeho průběhu jsme si mohli vyslechnout
koncert z děl George Gershwina, Leonarda
Bernsteina a dalších velikánů.
Loňský ročník byl věnován židovské rodině
a její etice.
Festival i jeho publikum dozrály. Návštěvníci opakovaně přicházejí a přijíždějí nejen kvůli
hudbě, památkám, historii, ale kvůli samotnému
setkávání se i tolerantní multižánrové atmosféře. Účinkujícími jsou převážně hudebníci,
historici, výtvarníci, spisovatelé, pedagogové,
fotografové a filmaři. Přijíždějí do Holešova
z různých koutů republiky a taky ze zahraničí.
Někteří u nás hostují už pravidelně a rádi a mnozí z nich se stali našimi dobrými přáteli.
Z osobností, které jsme v rámci uplynulých
festivalových ročníků přivítali, je třeba alespoň
jmenovat vrchního zemského rabína Karola
Sidona, spisovatele a pedagoga Arnošta Lus-

tiga, našeho předního fotografa docenta Pavla
Diase, děkana evangelické teologické fakulty
docenta ThDr. Martina Prudkého, izraelskou
výtvarnici Orit Hofschi, izraelského velvyslance
Artura Avnona i jeho nástupce na postu velvyslance státu Izrael Arie Arazi s chotí.
Ze špičkových umělců v hudebním žánru
to byli a jsou bezesporu Alexandr a Natalie
Shonertovi, Karel Košárek, Jiří a Dominika Hoškovi. V oblasti dramatického umění pak herecké
osobnosti Městských divadel pražských.
A samozřejmě klezmerové kapely, které
každoročně o tomto čase oživují naše město
tóny klarinetu, houslí, harmoniky a basy, hudebních nástrojů tak typických pro tyto kapely. A taneční soubory s výukou židovských tanců.
Chci však připomenout a vyzdvihnout i vystoupení našich občanů, zdejších žen a mužů,
kteří na festivalu pravidelně hostují a pro které
je vždy radost i čest se v Týdnu židovské kultury předvést. Jsou to především hudebníci,
a to komorní soubor Corda Magico a hudební
skupina Avrix.
(Pokračování na str. 13)
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Hojně navštívenou besedu měl i spisovatel Ivan Klíma, který s sebou
přivezl Jiřího Dědečka. Po besedě následovala autogramiáda.

Trio Avrix představilo stefardské
písně.

Zajímavé povídání zaznělo i na besedě s novinářem, spisovatelem,
diplomatem a současným ředitelem Židovského muzea v Praze
PhDr. Leo Pavlátem.

Právě hraje violoncellistka
Dominika Hošková...

Spolu s Dominikou zahrál i její slavný otec
- violoncellista Jiří Hošek.

CO ZAZNĚLO V PROJEVU MODERÁTORKY PRVNÍHO FESTIVALOVÉHO DNE
(Pokračování ze str. 12)
A pak tu jsou i přednášející, pro které je historie
koníčkem i vášní. Otec, syn a vnuk - Lubomír,
Karel a Honza Bartoškovi.
Jak jsem již uvedla, letošní ročník je v pořadí
už devátý. Téma - připomínka holocaustu. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé, kteří prožili hrůzy holocaustu, se téměř všichni snažili a snaží, z důvodu
možná jakéhosi pudu sebezáchovy, tyto otřesné
zážitky vytěsnit. A vzpomínat jen na věci příjemné.
Na ty tzv. „sedmikrásky v koncentráku“, o nichž tak
často a laskavě hovoří i náš přítel a stálý a vítaným
host našeho festivalu pan Arnošt Lustig. To však
neznamená, že se tyto hrůzy neděly a že by si je
další generace neměly připomínat.
Co říci dále? Jako každý rok musím se při této
příležitosti zmínit znovu o muži, který se jmenuje
Jiří Richter a je dramaturgem všech ročníků festivalu. Spolu se svými přáteli Lubošem Drobilem
a Bohušem Knězem založil občanské sdružení
OLAM Společnost Judaica, jehož je předsedou.
Objevují a zachraňují zapomenuté židovské
památky. Informují z oblasti judaistiky a biblistiky.
Připomínají hrůzy holocaustu. Upozorňují na exis-

tenci antisemitismu a rasové nesnášenlivosti.
A jsou nositeli myšlenky a náplně festivalu židovské kultury. Aby se nám všem hůře zapomínalo,
abychom se obohacovali, inspirovali, abychom se
setkávali a poznávali. Historii, umění, osobnosti,
jejich moudrosti, krásy i bolesti života, sebe sama.
Abychom aspoň na chvíli opustili dnešní svět
spěchu, nezájmu a jisté lhostejnosti. Jiří, díky.
Avšak současně dodávám, že veškeré snažení
Jirky Richtera a jeho kolegů by bylo marné nebýt
těch, kteří toto dění podporují. Je to především
Město Holešov, Městské kulturní středisko Holešov, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury, Lázně
Luhačovice, Rudolf Jelínek Vizovice, Židovská
obec Brno, Rovina Hulín, Elektrocentrum Karhan,
Střední policejní škola MV v Holešově a další.
Akci podporují především finančně a myslím, že si zaslouží potlesk nás všech. Díky.
Stará synagoga, kde se nacházíme, zvaná
též Šachova, má svoji atmosféru, svoje kouzlo.
Inspiruje. Tak ještě něco z židovské moudrosti.
„Získávání znalostí pro ně samotné,
téměř fanatická láska ke spravedlnosti a touha po osobní nezávislosti - to jsou rysy

židovské tradice, které mě přiměly děkovat
hvězdám za to, že k ní patřím.“
Albert Einstein
„Člověk nesmí nikoho podvádět, dokonce ani v okamžiku velkého úspěchu.“
Franz Kafka
„Buď pánem své vůle a otrokem svého
svědomí.“
Chasidské rčení
Vážení přátelé, vážení hosté, domnívám
se, že všechny kulturní aktivity, které jsou nějak
spjaty s historií a opírají se o kulturní památky
dané lokality, jsou nezbytně nutné pro jakousi
celistvost a harmonické fungování života každého města. Věřím, že tyto aktivity se budou
i nadále rozvíjet, že se tu budeme i v příštích letech pravidelně setkávat, a vzájemně se na tato
setkání těšit. Díky vám všem, kteří jste věnovali
zajištění festivalu svůj um a svou energii.
(text, který tady citujeme,
zazněl v podání Jarmily Pokorné,
moderátorky prvního festivalového dne)
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CD TIP
AVRIX: SEFARDSKÉ PÍSNĚ
Zbrusu novým albem se může pochlubit
soubor Avrix, který na samotné nahrávce
tvoří dvě Holešovanky - Kateřina Hájková
(zpěv) a Danuše Pospíšilová (kytara,
rainstick) a ještě jeden „přespolní“ hráč
Jiří Bouda (djembe, rigg). Společnými
silami tato trojice vyprodukovala v nahrávacím studiu Golden Apple album, které je
dnes k mání jak na jejich koncertech, tak
v Městském informačním centru Holešov
i v Čajírně u Pythona. Sefardské písně
skupina uvedla už loni i letos v rámci
Týdne židovské kultury a pokaždé šlo
o mimořádný zážitek. Středověkem vonící
písně „španělských židů“ mají vskutku
něco do sebe stejně jako procítěný projev
zpěvačky Kateřiny Hájkové. Tahle deska
potěší zejména příznivce hudby, která
nemá šanci zestárnout.
RR

Přebal CD Sefardské písně.

DVD TIP
HOLEŠOV OČIMA KAMERY
Tak se jmenuje přibližně hodinové DVD,
které se začalo prodávat v rámci letošního
Týdne židovské kultury. Divák na něm
uvidí nejen záběry na nejrozličnější kouty
našeho krásného města, ale současně se
leccos dozví i o historii židovské kultury
a potažmo i o festivalu Týden židovské kultury, jehož devátý ročník právě skončil.
V solidně sestříhaném dokumentu se nejen
hodně hraje (objeví se v něm především
účinkující, kteří vystoupili v rámci Týdne
židovské kultury předloni), ale sem tam
i k věci hovoří. Slovo dostali například Jiří
Zapletal nebo Jiří Richter, ale také holešovský starosta Zdeněk Janalík, místostarosta
Rudolf Seifert a vůbec celá řada hostů,
kteří do Holešova již řadu let na festival
přijíždějí.
A zatímco scénář,
kamera a režie
jsou dílem Olivera Maliny Morgensterna, o finální
výsledek přebalu
se postaraly Nelly
Billová (fotografie)
a Magda Pospíšilová (design). Jinak se na výrobě
DVD dále podílely
město Holešov,
OLAM - společnost Judaica o. s. a Global
Entertaiment & Media s. r. o.
RR
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Předčítač - jak moc je v lásce i životě
důležitá naděje
Může dojít naplnění věkově, citově i intelektově nevyrovnaný vztah? Dá se v lásce
všechno odpustit? Jak moc je pro naplnění
smyslu života či přímo pro samotné žití důležitá naděje? Na tyto a další otázky podává
(nejednoznačné) odpovědi jeden z nejpozoruhodnějších filmů loňského roku - Předčítač
režiséra Stephena Daldryho, natočený podle
německého bestselleru Bernharda Schlinka.

KINORECENZE
Film o komplikovaném, nevyrovnaném a fatálním vztahu mezi 15letým chlapcem a zralou,
asi 35letou, ženou. Tento nepravděpodobný
vztah začne náhodným setkáním na ulici, kdy
chlapci se zdravotní indispozicí pomůže neznámá starší žena. Michael Berg, jak se onen
chlapec jmenuje, po svém uzdravení ženu
navštíví, aby jí poděkoval. Hned ten den mezi
nimi vzplane fyzická vášeň a od té doby se
v jejím bytě pravidelně scházejí k sexuálnímu
uspokojení. Postupem času ale k sexu přibývá
i vzájemné citové a psychické pouto (silnější ze
strany partnera), spojené hlavně s jejich specialitou - každodenním rituálem předčítání knih.
Jednoho dne ale najde Michael byt prázdný
a jeho majitelku uvidí až o několik let později
jako student práv u soudu s nacistickými dozorkyněmi v koncentračních táborech....
Je zvláštní, že ačkoliv snímek není v žádném případě sentimentální vyprávěnkou a je
natočen spíše s chladným odstupem, stejně
zůstává ve výsledku silnou pocitovou záležitostí. Nedovedu si představit diváka, který by
zůstal při a po jeho zhlédnutí k příběhu netečný.
Naopak film utkví velmi hluboko v srdci a v hlavě a nutí stále se v pocitech a myšlenkách
k němu vracet. Lví podíl na takovém vyznění
mají samozřejmě hlavní herečtí představitelé:
Oscarem oceněná Kate Winslet v roli Hanny
Schmitt a David Kross a Ralph Fiennes v rolích
jejího partnera Michaela Berga v mladičkém
a dospělém věku. Pro všechny tři bylo ztvárnění

jejich partů mimořádně obtížné. Kate Winslet,
která byla vybrána po zvažované Nicol Kidman
a Juliette Binoche, se musela před kamerou
vyrovnat s častou nahotou a mnoha otevřenými
sexuálními scénami. Stejně tak i David Kross.
Kromě fyzických projevů musel věrohodně
předvést i psychické důsledky této jeho první
a jediné životní lásky. Filmování milostných scén
muselo být dokonce v jeho případě pozdrženo,
protože se čekalo na dovršení jeho plnoletosti.
Kate Winslet navíc kromě přitažlivé femme fatale musela za přispění maskérů ztělesnit svou
hrdinku i zestárlou a rezignovanou. V mužském
případě tým maskérů nebyl zapotřebí, protože
po časovém skoku se role Michaela Berga
chopil jiný herec, osvědčený Ralph Fiennes.
Vnímání filmu to pro nápadnou podobu obou
herců ani v nejmenším neruší. Volba zkušeného
herce formátu Ralpha Fiennese byla logická,
musel obstát a zaujmout na mnohem menším
prostoru. Právě Ralph Fiennes dokázal dodat
postavě vykořeněného a citově prázdného
Michaela potřebnou přesvědčivost. Ve scéně
setkání ve vězení se zestárlou Hannou vidíme
v jeho očích stopy po pustošivém žáru první
a poslední lásky. V jeho pohledu se odráží rezignace, chlad, askeze i odmítání, jsou v něm
ale patrné i záblesky někdejší něhy, důvěry,
tepla a živočišnosti. Co však Hanna potřebuje
nejvíc vidět a co postrádá, je naděje. Tím se
mohu vrátit k úvodním otázkám a pokusit se
na ně dát své subjektivní odpovědi. Ačkoliv se
říká, že v lásce je vše dovoleno, zdá se, že to
není tak úplně pravda. Zásadní lidská selhání
a pochybení se odpustit nedají. Jejich fatální dopad je v tom, že zpětně pošpiní minulou čistotu
a nevinnost vztahu, zablokují právo na budoucnost a jednou provždy vezmou naději. Jedině
s ní totiž může i naprosto nevyrovnaný vztah
dojít naplnění. Bez ní ztrácí smysl. Potažmo
i sám život, protože touhu v něm pokračovat
a překonávat těžkosti živí právě ona - naděje.
Film uvedlo holešovské kino Svět 31. 7.
a 1. 8. 2009.
Marie Drechslerová

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY NA ZÁMKU
V HOLEŠOVĚ
Zájemci mají jedinečnou možnost
prohlédnout si zrekonstruované i zachovalé historické
prostory sálů, salonků a sala terreny
bez mobiliáře s odborným výkladem.

Prohlídkové okruhy:
denně mimo pondělí 10.00 a 14.30 hodin
Kontakt: 777 760 122
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Program kina Svět
Úterý 1. 9. a středa 2. 9. v 19 h: PŘÍPAD
NEVĚRNÉ KLÁRY - Itálie, ČR. Kriminální ko-

medie. Koprodukční snímek, který byl natočen
na motivy bestselleru Michala Viewehga, odráží téma žárlivosti a intrik. Hrají
Laura Chiatti, Iain Glen, Anna
Geislerová, Miroslav Šimůnek, Petra Němcová a další.
Režie Roberto Faenza.
Pátek 4. 9. a sobota 5. 9.
v 19 hod. TRASFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH USA.
Akční sci-fi. Mimozemští roboti měnící se v pozemská
auta jsou zpátky. Co se zdálo být riskantním podnikem,
se pod vedením předního
hollywoodského bouráka
Michaela Baye proměnilo
v počátek potenciálně velmi
úspěšné série, která právě
teď píše svou druhou kapitolu. Hrají Shia LaBeouf, Megan
Fox, Hugo Weaving. Režie
Michael Bay.
Úterý 8. 9. v 19 h: POKOJ
V DUŠI - Slovensko. Drama. Film je příběhem Tona,
který se po pěti letech vrací
z vězení, kde si odseděl trest
za krádeže. Přijíždí do rodné
vsi a zjistí, že mnohé věci se
změnily: s manželkou se odcizil, pětiletého syna vůbec
nezná a nemůže najít novou
práci. Jeho přátelé z dětství kněz Marek a podnikatel Petr by mu rádi pomohli s návratem
do normálního života, ale mají
dost svých vlastních problémů
a trápení… Zatímco scénář je
dílem Jiřího Křižana, režisérem
filmu je Vladimír Balko. Hrají
Attila Mokos, Roman Luknár,
Jan Vondráček, Helena Krajčiová, Jaromír Hanzlík a další.

FILMOVÝ TIP
DOBA LEDOVÁ 3: POMSTA
PORAŽENÝCH
První Doba ledová nadchla všechny, trojice pravěkých chlupáčů zachraňující lidské mládě a posedlá šavlozubá veverka
pronásledující žalud. Nečekaně musel přijít i druhý díl kasovního trháku, Doba ledová 2: Obleva, kde se partička prchající
před záplavou rozrostla o mamutí slečnu,
která je přesvědčená o tom, že je vačice, a její dva brášky (vačice skutečné).
A teď tu máme díl třetí. Mamut Manny čeká
s Ellie malé mamuťátko a trápí ho rodičovské
problémy. Šavlozubý tygr Diego nám trochu
domácky zlenivěl, a tak zatouží být opět
samotářským lovcem s kondičkou, která
vystačí na něco rychlejšího, než je lenochod
(promiň Side), a pak je tu Sid. Ten si začíná
uvědomovat, že v mamutí rodině už pro něj
asi nebude místo, a tak zatouží po té své.
A nechybí ani veverčák Scrat, který získal
nového protivníka. K touze po úlovku přibyla
neodolatelná veveří „femme fatale“ Scratte,
která neváhá použít jakékoliv zbraně.
Sid v jeskyni pod povrchem ledové skořápky
najde tři vejce. Rodičovská touha je silná, a tak
si je nechá. Poté co se z nich vyklubou tři mini
tyranosauři, dostávají věci rychlý spád. Mega
mamča hledající svou drobotinu zavítá na návštěvu na povrch, odnese mrňouse, s nimi
i Sida a velká výprava za záchranou a pod
povrch k nám letí jak dobře namazané lyže.
Úsvit dinosaurů udržuje laťku pořád stejně
vysoko jako předešlé filmy. Rodinná zábava plná vtipu a roztomilé podívané. Příběh
je samozřejmě podle pravidel. Přímočarý
jak sjezdovka, občas nahoru, občas dolů
a nakonec happy end. Někde jsem četla, že
autorům dochází nápady, a tak použili jako
berličku veveřici. Já si to nemyslím, beru to
jako přirozený vývoj. Ať je pravda kde chce,
tohle v kině nikdo řešit nebude a to je hlavní.
Co se tvůrcům opravdu povedlo, jsou
kožíšky a srsti. K veveřici byste se chtěli
tulit a ty řasy jí bude závidět každá žena
i dívka v sále. Jen mamutice Ellie má
trochu gumový chobot. Český dabing je
opět na úrovni a se stejným obsazením.
Kino Svět tento film promítne ve dnech
12. a 13. září.
RR
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Symfonie Slovácka v díle malíře Joži Uprky stále zní
Zatímco o výstavě obrazů Joži Uprky,
která potrvá až do konce října v prvním patře
holešovského zámku, jsme psali v minulém
vydání Holešovska (článek Karla Bartoška Jak
jsem potkal Jožu Uprku), v tomto čísle chceme
malíře obdivuhodných pláten (a jak jinak než
jeho „životaběhem“) představit.
Starý rod Huprka pocházel z Boršic u Blatnice na Moravě. Jeho nejznámějšími členy byli
umělci, malíř Joža Uprka a jeho mladší bratr,
sochař „lidového genru“ Franta Uprka (1868
- 1929). Joža Uprka patřil k nejvýznamnějším
osobnostem své generace a byl vůdčí postavou
umělců jihovýchodní Moravy. Byl především
malířem i grafikem, organizátorem uměleckého
života, přesvědčeným vlastencem i přítelem
Slovenska. Vycházel z „českého obrozeneckého optimizmu“, reprezentoval „vyvzdorovaný regionalizmus“ a jeho dílo označil F. Kretz
za „majestátní symfonii Slovácka“.
Jeho otec Jan byl rolník, hospodář i malíř
samouk. Joža studoval na gymnáziích ve Strážnici a Olomouci, kde se poprvé sblížil s českými buditeli i s myšlenkami slovanské a česko-slovenské vzájemnosti. Pak následovaly
roky malířských studií: Akademie výtvarných
umění v Praze (1881 - 1884, prof. J. Čermák
a A. Lhota), Akademie v Mnichově (1884 1887) a opět pražská AVU (prof. M. Pirner),
kterou opustil v roce 1888 a usadil se v rodném kraji v Hroznové Lhotě. Tady i v obcích
Velká, Vlčnov, Podloží, Lanžhot maluje své
figurální kompozice, krajinu a portréty, i děti.
Již první známá díla měla charakteristické názvy: Malérečky, Pro pérečko (1888), a poté
to byly roky vrcholné tvorby (1892 - 1902).
Tematické rozpětí jeho díla je velké: jsou to pracovní motivy (orání, setí, kosení, vláčení), lidové
slavnosti a poutě, biblické inspirace i kostelní
scény, hody a posvícení, trávnice a tance, odpočívající děvčata v přírodě i chlapci na pastvě.
Poetické jsou obrazy „květů jara, parného léta,
dušičkového podzimu i bílé zimy“. Sociální podtext mají motivy žebráků a nejenom etnograficky
jsou cenné jeho obrazy s kroji (čepce, šátky,
kožichy), o nichž vydal též publikace v letech
1918, 1920 a 1927.
Jeho brilantní a sugestivní malířský projev (i grafika) spojoval v sobě dobové tendence realismu a naturalismu, impresionismu
a plenérismu, někdy i prvky secese. Nejsilnější byly jeho „slavnostní barvy“ (v pozděj-

Malíř Joža Uprka
*25. 10. 1861,
Kněždub na Moravě
+12. 1. 1940,
Hroznová Lhota
ším díle zeslábly), temperamentní rukopis,
barevná skvrna i živá světla, fyzikální i duchovní, která vyzařují dodnes z jeho obrazů.
Po roce 1893 absolvoval Joža Uprka několik
cest po Evropě (Paříž, Londýn, Neapol, Řím,
Benátky, Holandsko, Polsko, též Egypt a později Dubrovník), ale zakotvil doma a v Hodoníně. Hodonín byl tehdy dočasně výtvarným
centrem Moravy. Byl sídlem Matice hodonínské, učitelského spolku Komenský a mnoha
příslušníků vlastenecké inteligence. Rozvíjely
se tady i tradice česko-slovenské vzájemnosti,
které sahaly až k filipovským poutím v údolí
nedaleko Velké nad Veličkou (od 1882). Blízká byla i slovenská Skalice, dr. Pavol Blaho
i měsíčník Hlas, tribuna našeho bratrství i myšlenek o budoucím společném státu, které se
rodily v myšlení i v pozdějších činech, filozofii

Výstava obrazů Joži Uprky se setkává s velkým zájmem zdaleka
nejen místní veřejnosti. Jezdí na ni celé zájezdy.
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a praktické politiky T. G. Masaryka, rodáka
z Hodonína a pak prezidenta - Osvoboditele.
Z umělecké biografie Joži Uprky třeba ještě
uvést: v roce 1902 uvítal ve Hroznové Lhotě nejvýznamnějšího zakladatele světové sochařské
moderny, Francouze A. Rodina, také se podílel
na Umělecké výstavě slovenské v Hodoníně,
označované jako „Uprkova škola“ (pro zajímavost, navštívilo ji 6103 dospělých a 1174
dětí z Čech, Moravy a Slovenska), a v roce
1907 byl spoluzakladatelem Sdružení výtvarných umělců moravských, které sídlilo v novém
Domě umělců v Hodoníně, postaveném v době
1911 - 1913 podle projektu arch. A. Blažka.
A důležité slovenské kontexty J. Uprky? V letech 1922 - 1937 žil v zámečku s ateliérem
v obci Klobušice u Ilavy, s „rozkošnou vyhlídkou
na Pováží“, kde maluje okolní krajinu i motivy
ze Zliechova. V roce 1925 byl zvolen za předsedu Sdružení slovenských výtvarníků v Bratislavě. Tehdy se již dlouho znal se zakládající
osobností a pozdějším klasikem slovenské
malířské moderny Martinem Benkou (rodákem
z tehdejšího Kiripolce na Záhoří a žákem Aloise
Kalvody), psal o něm též Janko Alexy. Ještě
hlubší byly přirozeně souvislosti díla, programu, orientace i činnosti Joži Uprky s českými
a moravskými umělci, byli to malíři A. Frolka,
A. Kalvoda, Z. Braunerová, A. Mucha, S. Lolek,
M. Jiránek, C. Mandel, H. Schweiger.
Z literátů připomíná česká historie bratry
Mrštíkovy, z hudby to byl L. Janáček, z architektury D. Jurkovič, z teoretiků umění K. B. Mádl
i V. V. Štech aj., v evropské souvislosti to byli
malíři realizmu J. F. Millet i W. Leibl, ze Slováků
malíři vystavující v Hodoníně - J. Hanula, T. Andráškovič, M. Mitrovský, K. Lehotský i rodák
z Humpolce J. Augusta, který s rodiči přišel
na Slovensko ještě v roce 1896. Joža Uprka
znal též umění Polska a Bulharska, maloval
a kreslil také v Dubrovníku a vystavoval v Brně,
Praze, Olomouci, ve Vídni a Berlíně…
Jeho malba na sklonku života ztratila původní jiskru, sílu i půvab barevného opojení,
nicméně se však v českých zemích říká, že
tak jako V. a A. Mrštíkovi zanechali „literární
obraz moravské dědiny“, tak Joža Uprka její
odkaz i obraz malířsky. To konstatovala i první
monografie, kterou napsal J. Jež, žel už dávno,
v roce 1944. Symfonie Slovácka však v díle
malíře stále zní.
BB

Už během vernisáže bylo všem přítomným jasné, že se v holešovském
zámku prezentuje něco naprosto mimořádného.

hole‰ovsko 15/2009

V Holešově proběhl festival Řemeslné dílnování
První srpnový týden, souběžně s festivalem
židovské kultury, proběhl ve Smetanových sadech
festival Řemeslné dílnování. Jednalo se vlastně
o druhou část festivalu - ta první, určená převážně
dětem, proběhla poslední červnový týden v kině
Svět. Městské kulturní středisko ve spolupráci
s holešovským Klubem umění a řemesel se tak
zapojilo do projektu „Návrat ke karpatským tradicím“ - v rámci programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika - Česká republika, financovaného Evropským fondem regionálního rozvoje
a státním rozpočtem se pod vedením PX Centra
(obdoba MKS) Považská Bystrica předváděly
ukázky tradičních řemesel, která se provozovala
a provozují po obou stranách karpatského oblouku. Zapálené řemeslnice z Holešova a okolí zde
předváděly a učily zájemce základům tkaní domácích látek na různých druzích stavů, spřádání
vlny na kolovratu, malování na textil, korálkování,
výrobě košíků, technice „patchwork“, což je laic-

ky řečeno sešívání kousků látek k sobě tak, že
vznikne látka zcela nová, paličkování. Hostem
zde byly jejich kolegyně z Považské Bystrice
a jejího okolí, které předváděly ukázky výroby
figurek a celých kompozic ze šustí a především
zcela mistrovské háčkování - to pak vyvrcholilo
dokonce improvizovanou módní přehlídkou před
kaplí sv. Kříže.
MKS Holešov, podporující holešovské
řemeslnice, tak navázalo na předcházející
úspěšné akce - loňských 7 dní města Holešova, kde se lidová řemesla poprvé v Holešově
prezentovala, vánoční a velikonoční jarmarky
na náměstí Dr. E. Beneše, které se těšily mimořádně velké oblibě návštěvníků, předvádění
a výuku řemesel v holešovských i okolních
školách a mateřských
školkách.

Obliba tradičních řemeslných postupů
v naší společnosti roste a stále více zájemců
se chce alespoň podívat na to, jak se co dělalo
a dělá, značná část z nich se potom věnuje
některé rukodělné činnosti jako svému koníčku
- v dnešní přetechnizované době se ostatně
není co divit. Skvělý příklad podpory těchto
bohulibých činností ukázal právě Evropský fond
regionálního rozvoje, který založil široké možnosti rozvoje těchto řemesel u nás - ale také
milou a plodnou spolupráci s naším partnerským
městem - Považskou Bystricí.
Karel Bartošek

TIP PRO POŘADATELE AKCÍ
Městské informační centrum nabízí zdarma propagaci kulturních i sportovních akcí na webovém portálu Městského kulturního
střediska www.holesov.info a na portálu Východní Moravy www.
vychodni-morava.cz. Současně je pro pořadatele akcí k dispozici
možnost bezplatného uveřejnění plakátků a propozic akcí v prostorách Městského informačního centra.

Vydařený westernový den v Jankovicích
Jankovice (JZ) - Rekordní počet 1200
návštěvníků zaznamenali pořadatelé letos již
16. ročníku Westernového dne v Jankovicích.
Za krásného letního počasí se konal v sobotu
8. srpna v jankovickém westernovém areálu. V rychlostních disciplínách se na písčitém
kolbišti představili jezdci dospělých i dětských
kategorií z širokého regionu. V doprovodném
programu diváci mohli zhlédnout mj. ukázky akrobacie na koních, vystoupení s lasem
a svézt se v okolí areálu v koňské bryčce. Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín získali
od pořadatelů a sponzorů mimo dekorací také

SRPNOVÁ NOC
Sbor dobrovolných hasičů Žopy pořádá
v pátek 28. srpna v areálu v místní části obce
Žopy taneční zábavu. K tanci a poslechu hraje
hanácká dechovka Hulíňané. Bohaté občerstvení
a tombola zajištěny. Začátek taneční zábavy ve
20 hodin, vstupné 60 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

v budově horního obchodu
pálíme za loňské ceny
• příjem objednávek 602 619 522
nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

Pálenice Přílepy

peněžní a věcné ceny. Ani letos nechyběla
spousta dětských atrakcí, prodejní stánky se
sortimentem pro westernové jezdce, k vidění
byly ukázky různých lidových řemesel. Večer,
jako tradičně, se mohli návštěvníci pobavit
na country bále při hudební produkci holešovské skupiny Texas.
Výstavbu areálu ve stylu Divokého západu
zahájilo několik nadšenců v roce 1992. O rok
později byl založen Klub westernového ježdění,
který vždy v srpnu Western rodeo show a country bál pořádá.
Foto Jana Zapletalová a Pavel Vystrčil

Naše letní soutěž „Poznáte holešovské
zahrádky?“ skončila. V minulém vydání jste
měli poznat zahrádku, která patří k příjemné
hospůdce v areálu Pneuservisu v Palackého
ulici. Ze sedmi došlých odpovědí jsme vylosovali Zuzanu Teleckou z Holešova. Co nevidět jí
pošleme dopis, kterým se v restauraci prokáže,
a bude tak moci konzumovat v hodnotě 300 Kč.
Gratulujeme!
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JAKUB LEŠKO
Dalším holešovským výtvarníkem, kterého
dnes představujeme, je Jakub Leško. Je ročník
1990 a žije v Holešově od narození. Už ve svých
sedmi letech začal navštěvovat výtvarné oddělení ZUŠ Holešov ve třídě Karla Jakobka
a v roce 2000 lekce hry na klasickou kytaru pod
vedením Nelly Billové. Od roku 2005 studoval
obor malba na Střední umělecko - průmyslové
škole v Uherském Hradišti. V současné době
je studentem Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Zúčastnil se i několika hudebních
i výtvarných soutěží. A zatímco v knize o Karlu
Gottovi jsou zařazeny jeho dva portréty slavného zpěváka, v případě další publikace o Heleně

Vondráčkové a Jiřím Kornovi je autorem kresby,
která je použita na titulní straně přebalu.
O svých dalších aktivitách Jakub Leško
říká: „V minulém roce jsem byl oceněn prvním
místem v celorepublikové soutěži středních
uměleckých škol ve figurální kresbě Figura
08. Vedle toho jsem členem holešovského
studentského divadelního souboru Hvizdoši
a frontmanem punkrockové hudební skupiny
Dementors. Zajímám se rovněž o četbu moderní a odborné literatury a věnuji se různým
sportovním aktivitám, jako jsou tenis, hokej,
skateboarding a snowboarding.“
RR

Jakub Leško představí některá svá díla také na tradiční
výstavě Letní iluze VII., která bude otevřena v Městské
galerii Holešov od 19. srpna a potrvá do 13. září 2009.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: JAKUB LEŠKO
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Gustav Oplustil ve své knize vzpomíná na Petra Tučka
Zajímavou knihu vydalo docela nedávno
nakladatelství XYZ. Jde o memoáry úspěšného
filmového a televizního scenáristy Gustava
Oplustila (Dva muži hlásí příchod, Velká sázka
o malé pivo, Alfons Karásek v lázních, Sedm
žen Alfonse Karáska, Kabaret u dobré pohody,
silvestrovské zábavné programy…), který v publikaci nazvané Za humorem cestou necestou
vzpomíná mimo jiné rovněž na režiséra Petra
Tučka (Copak je to za vojáka, Legenda o živých
mrtvých, Muž, který nesmí zemřít, Od vraždy
je jen krok ke lži, Ctná paní Lucie, Slovácko
se nesúdi…) a potažmo na poměry, které
vládly v televizi počátkem „normalizačních“

večer v rámci
Sazky. Odvysílal se první díl ohlas diváků byl
nečekaně dobrý
- a pak najednou
nastala pohroma. Tajemník
Gustav Husák
měl v přímém
přenosu projev pro straníky
a pracující. Vzal
si na paškál i televizi. Že se příliš zpívá anglicky
Obal knihy Gustav
a čím dál méně
Oplustil „Za humorem
česky a slovencestou necestou“.
sedmdesátých let minulého století. Následující sky. Že za chvíli
pasáž je vzpomínkou Gustava Oplustila nejen snad budou zpívat anglicky i cikáni ze Šamorína Petra Tučka, ale třeba i na jejich společný na! A pak došlo k mírnému nedorozumění.
televizní projekt, který skončil nakonec někde Když kritizoval, že se na obrazovce stále víc
ve stoupě…
propaguje západní kultura, kterou divák odmítá,
někdo ze sálu se ozval, že se
líbí spíš taková paní Lucie. Husák to zřejmě pochopil opačně
a spustil stavidla: „Ano, zrovna
taková paní Lucie - to je typický příklad nacionalistického
pojetí! A to v době, kdy se všemi silami snažíme vést národ
k internacionalismu. Místo aby
televize uváděla hry o našich
údernících a nositelích řádů,
předkládá jakési feudální
vzpomínky na dobu Marie
Terezie! My chceme socialistickou současnost, a nikoliv
podvratnou činnost živlů, které
ještě televize trpí ve svých řadách!“ Vůbec nešlo o žádnou
činnost toho
druhu, o které prezident
a tajemník
Husák hovořil. Byla to
Režisér Petr Tuček (vpravo) se svými spolupracovníky těsně
pohádka bez
po natočení seriálu Legenda o živých mrtvých.
jakékoliv ide„… Ještě se musím zmínit o dalším prů- ologie. Jenže to stačilo, aby
švihu, který mi opravdu hrozil výpovědí. Přišel v televizi nastala panika.
za mnou režisér Petr Tuček, že má skvělý
Já o tom projevu nic nenápad. Chtěl, abychom natočili jakousi parodii věděl. Byl jsem s manželkou
na francouzský filmový hit o Angelice - takovou na premiéře Lodi komediantů
českou Angeliku, jejíž příběh by se odehrával v Karlínském divadle. Když
na našich hradech a zámcích. Peníze by dala jsem přišel do vrátnice, vrhl se
nebo alespoň přispěla Památková péče. My na mě Láďa Bezubka a gratujsme v televizi už měli takovou smlouvu v rámci loval mi, že jsem se stal hlavSazky. A skutečně o Tučkův projekt byl proje- ní osobou projevu Gustáva
ven zájem. Petr chtěl, abych to napsal, že on Husáka. Myslel jsem, že jde
udělá námět a o všechno se postará. Chce to o nějakou recesi. Ale on že
co nejrychleji napsat scénář. Musel s tím mít mě Husák několikrát jmenodřinu všechno prosadit u televize a navíc zver- val, a to v souvislosti s mým
bovat Krátký film, aby natočil každý díl za milion seriálem Ctná paní Lucie. Už
korun. Zdálo se to nemožné, protože filmovat jsem z té premiéry moc porytírnu v exteriérech s mnoha lidmi a koňmi těšení neměl, i když Laďka
po vlastech českých a v drahých kostýmech Kozderková zpívala skvěle
není žádná legrace. Karel Kohout to odmítl a můj kamarád Haukvic hrál
a považoval vše za neodpovědné vyhazo- výborně. Po návratu domů
vání peněz. Já mezitím psal jak Alois Jirásek zvoní telefon a pohřebním
a Tuček si chodil každý den pro napsané texty hlasem se ptá Vladimír Dvoa pracoval dál na realizaci, sháněl herce, staral řák, abych mu poradil, zda se
se o všechno. Nakonec došlo k dohodě a seriál má pověsit nebo zastřelit. Že
s názvem Ctná paní Lucie se skutečně v re- svým dílem jsem ho připravil
kordním čase natočil. Byl nasazen na sobotní o post šéfredaktora. Druhý

KNIŽNÍ TIP
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den mi se značnou dávkou ironie děkoval také
Vladimír Diviš, že jsem mu připravil krásný
nástup do funkce programového náměstka.
A Karel Kohout na mě vyjel rovnou s tím, že mi
už zajistil místo na Barrandově, protože tady
po tom průseru zůstat nemůžu. Navíc rozhodli,
že okamžitě musím na školení do Vokovic,
abych si uvědomil, v jakém režimu vůbec žiji.
Sesypalo se toho moc najednou.
První rozhodnutí bylo, že seriál se musí
stáhnout ze sobotního večera - a zbytek se
odvysílá v sobotu dopoledne, kdy je minimální
sledovanost. Lidé jsou většinou v samoobsluhách a nikdo se na televizi nedívá. Jaké bylo
překvapení, když na další díly se nebývale
zvedla sledovanost. Diviš prohlásil, že díky
tomu průseru se objevila možnost vysílat seriály v sobotu dopoledne. Samoobsluhy byly
najednou prázdné a lidé seděli u obrazovek.
Byla to ovšem výjimečná situace. Všichni čekali, co protistátního se ve hře objeví. Nic
takového nebylo - nedočkali se. Sotva se
seriál odvysílal, navždy zmizel a už ho nikdy
nikdo neviděl. Zřejmě se o to postaral sám
Karel Kohout. Šest hodinových filmů zmizelo
někde ve stoupě a už se nikdy nenašlo - ani
v televizi, ani v Krátkém filmu. Nezabránil tomu
ani fakt, že seriál koupilo několik států východního bloku a promítal se v Polsku, Rumunsku
a v Sovětském svazu. Žádná kopie neexistuje
- i když mnohem později se o seriál vedení
zajímalo, že už se na vše zapomnělo a mohl
by se reprízovat. Seriál Ctná paní Lucie prostě
neexistuje. A to měl Karel Kohout strach, aby
to nebyly zbytečně vyhozené peníze. Nakonec
sám vyhodil bez pardonu šest milionů někam
do popelnice. - Na Barrandov jsem nenastoupil,
nedohodli jsme se s hlavním dramaturgem
Tomanem. A tak jsem v televizi zůstal.“
Připravil RR
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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
Nabídka kroužků na školní rok 2009/2010
na nástěnkách TYMY a k vyzvednutí v kanceláři TYMY a na stránkách www.tymycentrum.cz
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína: pondělí - pátek 10.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
(další možnosti využití v jiném časovém rozmezí
dle předchozí telefonické domluvy)
Kancelář SVČ: pondělí - pátek 8.00 - 13.00

Prvního červencového pobytu „Hledá se
NEMO“ se zúčastnilo
14 dětí. Tábor s podtitulem „Mořské tvoření“
byl zaměřen na výtvarnou činnost, kterou
si vzala pod patronát
osvědčená výtvarnice
Bára Winklerová. Malí
námořníci si vytvořili
nástěnné moře, nasavovali a namalovali trika, vyrobili z fimo hmoty
krásné přívěsky duhových delfínů a mnoho dalšího. Lákadlem pro ně byl výlet do zoo Lešná
s nově otevřeným lanovým centrem. O zpestření
se postarali i dva mladí dobrovolníci z Francie
a Španělska, kteří právě v TYMY hostovali. V rytmu klasiky se zavlnili s taneční odbornicí Alčou,
zatímco o moderní rytmy se postarala Olinka,
která s dětmi secvičila i kratičkou showdance pro
rodiče. Ta se konala i se závěrečným hledáním
NEMA a opékáním špekáčků v pátek v podvečer v zahradě TYMY. Dětem se domů nechtělo
a spousta z nich přemluvila své rodiče k přihlášce
na srpnový pobyt s lákavým názvem „Putování
s dinosaury“, kde na nás čekal výlet do Dinoparku
ve Vyškově…

ZVEME VÁS
30. 8. Loučení s prázdninami od 14.00 v zámecké zahradě Holešov, hry, soutěže, atrakce
7. 9. Břišní tance od 18.00 s Jasmínou pro
začátečnice ZDARMA, od 19.00 mírně pokročilí,
od 20.00 pokročilí
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 průvodce), fakultativní služby: výlet do Versailles 150,-/os. Zájemci, hlaste se v kanceláři TYMY.
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento prostor je vhodný pro pořádání rodinných
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je
zde samostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.:
573 39 69 28
POMÁHÁME
Postavíme školu v Africe - dobrovolný příspěvek min. 100,- za zakoupení fotografie Dany
Šafářové půjde na koupi materiálu k výstavbě
školy v Africe.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením
hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně
ve spolupráci s UNICEF.
OHLÉDNUTÍ
Městské tábory v TYMY - úspěšný červenec
SVČ TYMY se rozhodlo letošní prázdninovou
nabídku obohatit o příměstské tábory. Snažíme
se tak vyjít vstříc rodičům, kteří nemají možnost

SVČ TYMY - MS

Děti v nově otevřeném lanovém centru
v zoo Lešná.
během prázdnin čerpat dovolenou a zároveň
je jim líto vyplnit svým dětem celé léto pobyty
mimo domov. Městský tábor je vhodným kompromisem. Děti zde mají program od 8 do 16
hodin. Do TYMY je mohou dovést již v 7.30
a vyzvednout je lze až do 18. hodiny, kdy se
o ně po skončení táborového programu stará
pedagogický pracovník denní služby. Program
je uzpůsoben pro věkovou skupinu od 6 do 11
let. Děti je možno přihlásit na celý týden nebo
i na jednotlivé dny.

TYMY putování po vyškovském Dinoparku
V rámci příměstského tábora Putování s dinosaury se 30 dětí vydalo po stopách dinosaurů
do vyškovského Dinoparku. I když se počasí ze
začátku tvářilo jako nepřítel a po cestě nás provázel prudký déšť, po jízdě vláčkem a návštěvě
3D kina se umoudřilo a celý Dinopark jsme měli
ze začátku pouze pro sebe. Kromě nadšení dětí
vznikla i spousta působivých fotografií s veleještěry v životní velikosti. Po prohlídce parku
nás vláček zavezl do originální zoo, která nabízí
prohlídku domácích zvířat z celého světa. Největší
atrakcí je zde „Babiččin dvoreček“, kde se děti
mohou volně pohybovat mezi zvířátky. Závěrem
se malí lovci dinosaurů vyřádili na indiánském
hřišti a plni zážitků i únavy se vrátili k rodičům.
Martina

Expedice nazvaná Po stopách dinosaurů ve vyškovském Dinoparku se setkala s velkým ohlasem.
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NABÍDKA KROUŽKŮ 2009/2010
Ateliér tance, pohybu a sportu
1. SPOLEČENSKÝ TANEC
2000,-/rok
latinsko - americké, standardní, 7 - 15let
2. TANEČNÍ PŘÍPRAVKA
1000,-/rok
latinsko - americké, standardní, 4 - 7let
3. ZRNÍČKO
800,-/rok
folklorní soubor pro děti od 3 let
4. KLÁSEK
800,-/rok
dětský folklorní soubor pro děti od 7 let
5. BROUČCI
600,-/rok
cvičení na nářadí, tanečky
- děti od 2 let s rodiči
6. SEDMIKRÁSKY
800,-/rok
cvičení na nářadí pro děti 4 - 5 let
7. ZÁKLADY GYMNAST. DOVEDNOSTÍ
cvičení na nářadí a s náčiním
(míče, obruče, stuhy)
pro děti 5 - 7 let
800,-/rok
8. AEROBIK PRO DÍVKY
800,-/rok
základy aerobiku pro dívky 7 - 9 let
9. AEROBIK „Black and white“
800,-/rok
aerobik a základ sestav
pro dívky 10 - 13 let
10. AEROBIK PRO RODIČE S DĚTMI
11. STEPAEROBIK pro dívky
800,-/rok
12. HIP-HOP s Adélou
800,-/rok
základy hip-hopu pro děti 10 - 14 let
13. FRE DANCE s Kubou
800,-/rok
14. BŘIŠNÍ TANCE dívky
800,-/10 lekcí
základy orientálních tanců
pro dívky od 8 let
15. FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI
600,-/rok
základy fotbalu
pro děti narozené 2003/04
16. FLOORBAL I.
600,-/rok
pro holky i kluky 7 - 10 let
17. FLOORBAL II.
600,-/rok
pro kluky 11 - 15 let
18. BASKETBALL
600,-/rok
pro dívky a chlapce 7 - 14 let
19. BADMINTON
600,-/rok
20. STOLNÍ TENIS
600,-/rok
pro děti od 6 let
21. KUŘÁTKA
800,-/rok
tanečně hravá pohybovka
pro děti od 3 let
22. BABYDANCE
800,-/rok
scénický tanec, pro děti 5 - 6 let
23. SUNDANCE
800,-/rok
moderní tanec, pro děti 7 - 12 let
24. RAINBOWDANCE
800,-/rok
taneční skupina pro dívky
i chlapce od 13 let
25. Mažoretky „VŠETULKY“
800,-/rok
pro děvčata od 5 let
26. Základy BALETU
800,-/rok
základy baletu pro děti od 6 let
Ateliér hudební, divadelní a výtvarný
1. KYTAROVÁ ŠKOLIČKA
600,-/rok
hra na kytaru pro začátečníky,
děti od 8 let
2. TÁBOROVÁ KYTARA
600,-/rok
kytara pro pokročilé, písničky k táboráku
3. ZÁKLADY KERAMICKÉ TVORBY
pro kluky a holky 5 - 12 let
1200,-/rok
4. KERAMIKA PRO POKROČILÉ
pro děti a mládež 10 - 18 let 1500,-/rok
5. MALÝ ATELIÉR
1000,-/rok
keramická dílny pro rodiče s dětmi od 3 let
6. ČERNÉ DIVADLO pro mládež 800,-/rok
7. ČERNÉ DIVADÉLKO pro děti 800,-/rok
divadélko plné pohádek, písniček pro děti
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8. BARVIČKA
800,-/rok
výtvarné hrátky pro děti 4 - 9 let
9. PALETA
800,-/rok
výtvarné techniky pro děti od 10 let
10. Kouzlení se ŠEKLINEM
11. DÍVČÍ KLUB
800,-/rok
12. FOTOGRAFOVÁNÍ
800,-/rok
13. ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
1000,-/rok
angličtina hrou pro děti 4 - 7 let
14. HAPPY DAY - angličtina s Jitkou
psaní, čtení, základ. konverzace,
děti 8 - 10 let
1000,-/rok

Vítězná fotografie nedávné fotosoutěže.
Ateliér objevů, přírodovědy a techniky
1. ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ
800,-/rok
pro chlapce od 8 let
2. MLADÝ TECHNIK „debrujár“ 800,-/rok
fyzika trochu jinak, pro děti od 8 let
3. MLADÝ RYBÁŘ
600,-/rok
pro chlapce i děvčata od 6 let
4. PC HROU
800,-/rok
počítače pro nejmenší (od 5 let)
5. TURISŤÁK pro děti od 6 let
600,-/rok
turistické a táborové dovednosti
6. ŠACHY
600,-/rok
základy šachu pro děti od 6 let
7. KLUB DESKOVÝCH HER
600,-/rok
8. MAGIC KLUB
600,-/rok
moderní sběratelská karetní hra
9. MLADÝ FILATELISTA
600,-/rok
pro děti od 8 let
10. KOUZELNÁ ČAJÍRNA
800,-/rok

9. PILATES
600,-/10 lekcí
cvičení jako
prevence proti
bolesti zad
10. POWERYOGA
600,-/10 lekcí
posilující cvičení
11. BŘIŠNÍ TANCE
1000,-/10 lekcí
pro dívky a ženy
12. UMĚLECKÁ KERAMIKA
1900,-/rok
pro dospělé
13. ANGLIČTINA
4000,-/rok
pro začátečníky
14. ANGLIČTINA
4000,-/rok
pro mírně pokročilé
15. ANGLICKÁ KONVERZACE 4000,-/rok
16. NĚMECKÁ KONVERZACE 4000,-/rok
17. RUŠTINA pro začátečníky
3000,-/rok
18. RUSKÁ KONVERZACE
3000,-/rok
19. FRANCOUZŠTINA
2000,-/rok
pro začátečníky
20. PC od A do Z
1000,-/10 lekcí
práce s PC pro dospělé
21. PC pro seniory
500,-/5 lekcí
22. ČERNÉ DIVADLO
1000,-/rok
pro dospělé
23. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
1200,-/pár
začátečníci, pokročilí
24. CANISTERAPIE
300,-/měsíc
Kurzy
Kineziologie, numerologie, pletení košíků, patchwork, zdravý životní styl, první pomoc
Aktivity
Kulečník, trampolína, stolní fotbal, internet,
zábava a pohyb v Oáze
Přihláška
Přihlášky do kroužků a kurzů v kanceláři TYMY
nebo na www.tymycentrum.cz
Zahájení jednotlivých kroužků bude zveřejněno v Holešovsku, v základních a mateřských
školách, na infotabulích SVČ - TYMY a na
webových stránkách www.tymycentrum.cz
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY
PO - PÁ 9.00 - 18.00
Platby do 800,- Kč budou prováděny jednorázově na celý rok. Platby nad 800 Kč po dohodě,
možno rozdělit na dvě splátky.

Ateliér duše a zdraví pro DOSPĚLÉ
1. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ
800,-/rok
dopolední cvičení pro seniory
s Helenkou
2. RELAXAČNÍ
CVIČENÍ
800,-/rok
3. KALANETIKA
Masarykova 635, Holešov
s Ladou
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
1400,-/rok
2x týdně
Provádíme:
4. JÓGA
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
S HELENKOU
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
800,-/rok
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
5. JÓGA
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
JANA - DANA
• Výškové práce bez použití lešení
800,-/rok
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
6. STEPAEROBIK
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů
s Jitkou
Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
800,-/rok
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).
7. CVIČENÍ
NA MÍČI
Prodáváme:
800,-/rok
• Elektroinstalační materiál
8. AEROBIK
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
PRO ŽENY
• Kompletní materiál pro hromosvody
800,-/rok

Miroslav Kunc - EMKA
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VÝROČÍ - SRPEN 2009
1. 8. 1909 Narozen BAŘINKA, Jaroslav,
průmyslový výtvarník, folklorista, autor rozhlasových her a folklorních pořadů, sbíral valašské
slovesné památky (+ 5. 1. 1980) - 100. výr.
narození
2. 8. 1994 Narozen SEKANINA, Bohumil,
grafik, malíř, sklář (* 24. 5. 1923) - 15. výr.
narození
3. 8. 1924 Narozena FRÖMLOVÁ-ZEZULÁKOVÁ, Věra, malířka, restaurátorka - 85. výr.
narození
4. 8. 1994 Zemřel LÁTAL, Stanislav, filmový
animátor, filmový režisér, filmový scenárista,
ilustrátor (* 7. 5. 1919) - 15. výr. úmrtí
5. 8. 1914 Zemřel NEUSCHL, Robert, publicista, spisovatel, redaktor, jeden z prvních
moravských sociologů, autor náboženských
a sociologických děl (* 20. 1. 1856) - 95. výr.
úmrtí
6. 8. 1824 Narozen ADAM, Albert, malíř,
autor náboženských obrazů a restaurátor
(+ 7. 5. 1894) - 185. výr. narození
7. 8. 1979 Zemřela EHLEROVÁ, Marie, malířka (* 13. 4. 1907) - 30. výr. úmrtí
8. 8. 1934 Narozen SKUTIL, Jan, historik, literární historik, vlastivědný pracovník
(+ 12. 2. 1998) - 75. výr. narození
9. 8. 1889 Narozen ŠULÁK, Hynek, historik,
pedagog, působil v Holešově (+ 21. 11. 1938)
- 120. výr. narození
10. 8. 1914 Narozen OTÁHAL, Jan, středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, člen
Vlastivědného kroužku v Holešově, publicista,
člen městské letopisecké a městské názvoslovné komise, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova (+ 23. 5. 2005) - 95. výr. narození
11. 8. 1779 Zemřel KOROMPAY, František
Vavřinec, malíř, autor oltářních obrazů a portrétů (* 10. 8. 1723) - 230. výr. úmrtí
12. 8. 1854 Narozen HERRMANN, Ignát,
český prozaik a žurnalista (+ 8. 7. 1935)
- 155. výr. narození
13. 8. 1919 Zemřel KLVAŇA, Josef, národopisný a vlastivědný pracovník, geolog, mineralog,
pedagog, vztah díla ke Slovácku, Valašsku,
Hané, Záhoří, studium lidové kultury na jihovýchodní Moravě, zejména stavitelství, vinařství,
krojů, výšivek a ornamentiky, řada národopisných studií a článků, člen České akademie věd
a umění (* 22. 1. 1857) - 90. výr. úmrtí
14. 8. 1909 Narozen v Holešově VOŽENÍLEK, Jiří, architekt, významně se podílel
na urbanistickém řešení Zlína (+ 4. 11. 1986)
- 100. výr. narození
15. 8. 1979 Zemřel KANĚRA, Emanuel,
grafik, kreslíř, malíř, dramatik, působil ve Zlíně
(* 4. 1. 1921) - 30. výr. úmrtí
16. 8. 1994 Zemřel KOVÁŘ, František, kulturně-osvětový pracovník, zasloužil se o založení
Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm
(* 13. 8. 1901) - 15. výr. úmrtí
17. 8. 1999 Zemřel DAEHNE, Jiří, básník
a prozaik (* 4. 8. 1937 v Holešově) - 10. výr.
úmrtí
18. 8. 1919 Narozen v Holešově VÉMOLA,
Antonín, zabýval se dějinami průmyslu v Holešově (+ 29. 7. 1997) - 90. výr. narození
19. 8. 1964 Zemřel PODHORSKÝ, Aleš,
holešovský ochotník, šéf činohry Východočeského divadla v Pardubicích, divadelní režisér
(* 19. 4. 1900 v Holešově) - 45. výr. úmrtí
20. 8. 1884 Narozen BORTL, Ludvík, malíř,
zachytil frenštátskou krajinu a architekturu,
osobnost Valašska (+ 11. 4. 1972) - 125. výr.
narození

21. 8. 1924 Zemřela JANALÍKOVÁ, Antonie,
esperantistka, učitelka (* 4. 1. 1874 v Holešově)
- 85. výr. úmrtí
22. 8. 1939 Zemřel ORSZÁG-VRANECKÝ,
Joža, etnograf, znalec valašského národopisu, přispíval do časopisů Palacký, Selské
listy, Valašsko a sborníku Naše Valašsko
(* 20. 5. 1866) - 70. výr. úmrtí
23. 8. 1869 Narozen ROUS, Jan, kronikář,
národopisec, spoluzakladatel sborníku Naše
Valašsko (+ 19. 1. 1950) - 140. výr. narození
24. 8. 1919 Narozena KOLÁROVÁ, Jaromíra, autorka knih pro děti, divadelní a filmová
dramaturgyně, filmová scenáristka, prozaička,
redaktorka (+ 21. 1. 2006) - 90. výr. narození
25. 8. 1924 Narozen v Holešově KÝN, Milan,
sochař - 85. výr. narození
26. 8. 1914 Narozen KUNZ, Ludvík, etnograf
a muzeolog, publicista - 95. výr. narození
27. 8. 1924 Narozen HUDEČEK, Otakar, grafik, malíř, projekty rekonstrukcí hradů a zámků,
ve volné tvorbě orientace na krajinomalbu,
plastiku - 85. výr. narození
28. 8. 1979 Zemřel SLAVÍK, Bedřich, literární
historik, redaktor, knihovník (* 18. 5. 1911)
- 30. výr. úmrtí
29. 8. 1984 Zemřel BOUDA, Cyril, malíř, grafik, ilustrátor, tvorba vitráží, tapiserií, knižních
vazeb, ex libris, známek, spolupráce s kresleným filmem (* 14. 11. 1901) - 25. výr. úmrtí
30. 8. 1989 Zemřel IMRÝŠEK, Gustav, etnograf, muzejní pracovník, lidový vypravěč
(* 5. 10. 1908) - 20. výr. úmrtí
31. 8. 1929 Narozen ČEJKA, Miroslav, lingvista, překladatel - 80. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 8. 1974 Zemřel BUDÍK, Jaroslav, hudební
kritik, operní dirigent, hudební skladatel, autor
scénické hudby a skladeb pro sbory (* 7. 12.
1894) - 35. výr. úmrtí

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

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620

3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572

7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU
VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz

5. 8. 1934 Narozen VOLEJNÍČEK, Drahoslav,
dramaturg, hudební skladatel, komponoval
orchestrální skladby pro rozhlasový orchestr,
scénickou hudbu pro divadlo, rozhlas a televizi
(+ 22. 7. 1996) - 75. výr. narození
10. 8. 2004 Zemřel LÍDL, Václav, hudební
skladatel, autor skladeb komorních, symfonických, filmové hudby (*5. 11. 1922) - 5. výr. úmrtí
12. 8. 1644 Narozen BIBER, Heinrich Ignaz
Franz, hudební skladatel, houslista, působil
v Kroměříži (+ 3. 5. 1704) - 365. výr. narození
13. 8. 1874 Zemřel BATKA, Jan Nepomuk,
hudební skladatel, varhaník, autor církevních
skladeb (* 16. 7. 1795) - 135. výr. úmrtí
16. 8. 1984 Zemřel PETZOLD, Jan, hudební skladatel, violista, autor drobných klavírních skladeb, sborů, upravoval lidové písně
(* 11. 5. 1912) - 25. výr. úmrtí
20. 8. 1979 Zemřel ZÁVODNÍK, Josef, dirigent, houslista, sbormistr, hudební skladatel
(* 28. 2. 1900) - 30. výr. úmrtí
27. 8. 1839 Narozen ILLNER, Josef, hudební
teoretik, sbormistr, hudební skladatel, autor
oper, jako kritik přispíval do mnoha časopisů
(+ 6. 2. 1894) - 170. výr. narození
29. 8. 1919 Zemřel HUMMEL, Joseph Friedrich, hudební skladatel, dirigent, v Opavě založil
vlastní hudební školu a městskou kapelu, řídil
opavský mužský pěvecký sbor (* 14. 8. 1841)
- 90. výr. úmrtí
30. 8. 1869 Narozen ŠNOR, Václav, hudební
pedagog, sbormistr, varhaník (+ 20. 6. 1952) 140. výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných
zbraní - Den Hirošimy
9. 8. Mezinárodní den původního obyvatelstva, od roku 1994 (OSN)
12. 8. Mezinárodní den mládeže
H.K.

VZPOMÍNKA
Dne 23. srpna 2009
si připomeneme
již 4. smutné výročí,
kdy nás opustila
za tragických okolností
při výkonu svého povolání
zdravotní sestřička
RENATA KAŠÍKOVÁ.
Vzpomínají nejen zaměstnanci Charity
Holešov.
Blahopřejeme dlouholeté člence TJ SOKOL Holešov, sestře JARMILE ONDRUŠÁKOVÉ, k 90. narozeninám, které oslavila v minulém
měsíci.
V holešovském Sokole je od svého mládí
a zde cvičila s ostatními členkami až téměř
do svých 80 let. Teprve až zdravotní potíže jí
další cvičení znemožnily.
Sestra Ondrušáková patří k těm, kteří hned
po listopadu 1989 začali s obnovou Sokola
v našem městě. Vážíme si jí pro její celoživotní
podporu sokolským ideám i pro její osobní
vlastnosti. Skromnost, ochotu pomoci i zdravý
životní optimismus - to jsou vlastnosti, pro které
byla vždy oblíbená.
Do dalších let přejeme zdraví a osobní
pohodu.
Výbor Sokola Holešov
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Vzpomínka na pěkný výlet: Potštejnské pastorále
V sobotu 20. června uspořádala Společnost CASTELLUM HOLEŠOV jednodenní zájezd do oblasti orlického podhůří, konkrétně
na zámek a hrad v Potštejně a na zámek v Častolovicích. Ačkoliv letošní deštivé červnové
počasí ještě den předtím nevěštilo nic dobrého
a k autobusu jsme se v 7 hodin ráno scházeli
pod deštníky, za Přerovem téměř zázračně
déšť ustal a vyčasilo se. Svatý Petr nám přál,
nebe na nás bylo vlídné, i když oblačné, a pro
turistiku vlastně ideální.
Na zámku Potštejně už nás očekávala
nejen sličná kastelánka, ale i samotní jeho
majitelé, manželé Nováčkovi. Tato sympatická
manželská dvojice se odvážila tento zámeček někdejšího hraběcího rodu Dobřenských
(a před nimi francouzské šlechty HarbuvalChamaré) v roce 2003 koupit, jen s minimálními
dotacemi od státu jej opravit a v roce 2006
zpřístupnit veřejnosti. Za pomoci Národního
památkového ústavu byly jeho komnaty a sály
vybaveny stylovým nábytkem a dalšími do-

plňky - tak aby návštěvníkům nabídly variaci
na někdejší podobu zámeckého interiéru s jeho
útulnou atmosférou a roztomilými detaily.
Manželský pár Nováčkových, zejména
jeho ženská polovina, se věnuje rekonstrukci
zámku (která stále pokračuje) a jeho využití
s nesmírným zaujetím a získal si obdiv a respekt
nás všech, kteří jsme výsledek jejich úsilí zhlédli
na vlastní oči. V zámku se konají i svatby (jedné z nich jsme byli svědky), koncerty, literární
pořady, výstavy.
26. června tu byla zahájena jedna z nich:
šestadvaceti originály vybavená a nádherně
adjustovaná expozice, nazvaná „Josef Čapek
dětem“. Opravdu klobouk dolů!
Po společném obědě v nedalekém hotelu
Slavia se většina z nás vydala na hrad Potštejn,
tyčící se nad městečkem stejného jména. Ti,
kdo neměli odvahu vystoupat na příkrý kopec,
navštívili zámeckou cukrárnu. Hodinová prohlídka mohutné zříceniny kdysi nedobytného
sídla loupeživého rytíře Mikuláše Půty a později
Jiříka z Poděbrad a ještě
později Viléma z Pernštejna nás plně zaujala.
Nádherné výhledy k Orlickým horám, podzemní
prostory hradních stájí,
vinného sklepa a vězení,
kaple Svatých schodů
po vzoru těch z Pilátova
paláce v Jeruzalémě, pověst o hledání skrytého
pokladu - to vše dýchalo
romantikou dávných časů.
Chyběli jen rytíři v brnění. Ale i s těmi bychom
se bývali setkali, kdybychom vydrželi do večera
a zúčastnili se představení
o potštejnských čaroděj-

MKS a SVČ Holešov pořádají v neděli 30. srpna od 14 hodin

ROZLOUČENÍ S LÉTEM V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. Od 18 hod. zahrají kapely
Victorica Regia, The Dementors a Krajíc chleba. Od 21.30 Divadlo Continuo.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

nicích, které tu právě připravovala skupina
historického šermu.
Nás však ještě čekala cesta do Častolovic, nádherného sídla rodu Šternberků, jehož
příslušnice hraběnka Franziska Diana Phipps
Sternbergová získala zámek v restituci v roce
1992 a vzorně se o něj stará.
Renesanční stavba čtvercového půdorysu
má množství salónů, připomínajících dřívější
zámecký život vysoké šlechty a zařízených
původním nábytkem, koberci, porcelánem, benátskými lustry, se spoustou obrazů slavných
malířů, gobelínů, zbraní a rekvizit všeho druhu.
Zhlédnout všechno toto historické bohatství
bylo spolu se zasvěceným výkladem sympatického průvodce opravdovým zážitkem. Zcela
jedinečný rytířský sál o rozloze 306 m2 patří
k největším v České republice. Je korunován
malovaným kazetovým stropem se scénami ze
Starého zákona. V anglickém parku s rybníkem
a dalekými průhledy je obora s bílými daňky
a další lesní zvěří, růžová zahrada, zámecký
zvěřinec a dětské hřiště. Všechno to, co bychom
rádi viděli i v zámeckém parku holešovském.
Na nádvoří hraje reprodukovaná dobová hudba,
v provozu je zámecká galerie, kavárna a cukrárna s venkovním posezením, kiosek a obchod
s dárkovými předměty. Velká inspirace pro ty,
kdo se jednou, po dokončení rekonstrukce
zámku v Holešově, budou zamýšlet nad tím, jak
všechny jeho prostory využít komerčně a v souladu s jejich historickým významem.
Závěrem je možno říci: Zájezd se vydařil!
Všechno klaplo, počasí přálo, spokojenost byla
všeobecná. Mezi účastníky dokonce převážilo přání podobný výlet na české a moravské
zámky opakovat. Takže doufejme, že mohu říci:
Na shledanou příště!
Jiří Zapletal

Tudy cesta nevede aneb Jak předcházet agresivitě a vandalismu
3. Základní škola Holešov realizovala
v uplynulém školním roce projekt s finanční dotací Zlínského kraje. Základní myšlenkou projektu Tudy cesta nevede - aneb Jak předcházet
agresivitě a vandalismu je prevence sociálně
patologických jevů.
Mezi nejčastěji se vyskytující problémy žáků
ZŠ patří v současné době nárůst agresivního chování a jednání žáků nejen vůči sobě, ale i k ostatním. Tato problematika se objevuje ve všech věkových skupinách, tedy na prvním i druhém stupni
ZŠ, a je třeba jí preventivně předcházet a řešit ji
v zárodcích. Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt
týkající se výše zmíněné oblasti sociálně patologických jevů a rozhodli se aplikovat jej na žáky různého věkového rozmezí. V projektu nabízíme hlubší
pochopení podstaty problému a jeho zpracování
pomocí cíleně zaměřených aktivit (rozpoznání
a zvládání agrese, komunikace, spolupráce, učení
se zodpovědnosti a toleranci vůči ostatním členům
skupiny), jež mají toto negativní chování redukovat
nebo zcela eliminovat.
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Projekt byl rozpracován do různých fází,
které se uskutečnily v průběhu školního roku.
Žáci byli rozděleni do tří věkových skupin, se kterými se pracovalo jednotlivě. V první fázi proběhlo seznámení se s problematikou
agresivity a vandalismu a uskutečnila se formou třídnických hodin
(2. stupeň) a ve společenskovědních činnostech (1. stupeň).
Zároveň probíhala příprava a organizace víkendových pobytů, jejichž
realizace představovala druhou
a hlavní fázi celého projektu.
Projekt se zařadil mezi mnoho dalších, které škola realizuje.
Navázal na Projekty 24 a prohloubil započatou spolupráci mezi učiteli a žáky. Víme, že projektem
„Tudy cesta nevede“ naše cesta
nekončí, ale pokračuje dál. Velké
poděkování patří Zlínskému kraji,
poskytovateli dotace, a ředitelce

3. ZŠ Holešov Mgr. Aleně Grygerové, garantu
projektu, díky jejichž podpoře jsme mohli začít
danou problematiku ve školství řešit.
Realizátoři projektu
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Vltava 2009 v podání DFK Holešov
Poslední červencový týden se uskutečnila první část kondiční
přípravy Dívčího fotbalového klubu Holešov - sjezd řeky Vltavy v úseku
Herbertov - Boršov. Této vodácké akce se zúčastnilo 15 hráček a členek
oddílu, které absolvovaly 4 etapy sjezdu řeky Vltavy o celkové délce
73 km. Většina děvčat byla na vodě nováčky, takže kromě nezbytného vodáckého křestu čekala na některé z nich i koupel při přejíždění
některých jezů. Děvčata zvládla základní vodácký výcvik a bez větších
problémů absolvovala plánované úseky. Trasa sjezdu vedla nádhernou vltavskou přírodou, jako místa k přenocování byly zvoleny kempy
ve městech s bohatou historickou tradicí. Fotbalistky tak měly možnost
zhlédnout např. kamenný most a hrad v Rožmberku, architektonický
skvost - městskou rezervaci UNESCO v Českém Krumlově či nádherný
klášter cisterciáků Zlatá koruna. Všem členkám výpravy patří poděkování
za bezproblémový průběh vodáckého soustředění a vzornou reprezentaci
DFK Holešov i našeho města.
Mgr. Svatava Ságnerová

Mistrovství ČR v minigolfu
stavě Alena Šustová, Dagmar Roubalíková,
Jana Nakládalová a Petra Coufalíková dlouho
bojovalo o celkové vítězství a ještě jeden
okruh před koncem ztrácelo na první pořadí
jen minimálně. Nakonec z toho byla stříbrná
medaile s celkovým počtem 537 úderů. Naopak žákům se turnaj příliš nevydařil. Družstvo
v sestavě Radek Doležel ml., David Hrstka
a Tomáš Klimek se od počátku turnaje usadilo
na třetí pozici a výkonem 573 úderů získalo
bronzové medaile.
V kategoriích jednotlivců se výrazně lépe
vedlo ženám. Jana Nakládalová výkonem 167
úderů suverénně zvítězila
v kategorii juniorek. V kategorii žen obsadila Alena
Šustová (184) 8. místo,
Petra Coufalíková (184)
9. místo a Dagmar Roubalíková (185) 10. místo. Všechny čtyři ženy
se však probojovaly do
šestnáctičlenného superfinále, kde se nejvíce
dařilo Janě Nakládalové,
která obsadila konečné
3. místo.
V kategorii mužů obDružstvo žen na stupních vítězů: zleva Alena Šustová,
sadil Radek Doležel st.
Dagmar Roubalíková, Petra Coufalíková a Jana Nakládalová.

Ve dnech 23. - 25. 7. 2009 se uskutečnilo
Mistrovství ČR v minigolfu na kombi areálu
v Rakovníku (minigolf + miniaturgolf). Holešovský minigolf zastupovalo celkem 10 hráčů
a hráček, které od počátku doprovázela smůla,
počínaje problémy s kyčelním kloubem přes
problémy s páteří až po štípnutí včely. Ano,
i takový může být sport. Přesto hráči prokázali
bojovného ducha.
V soutěži družstev se do finále probojovalo družstvo žen a žáků. Družstvo žen v se-

Zahájení házenkářské sezóny 2009 - 2010
Po ukončení oslav 90. výročí založení házené v Holešově se oddíl házené opět věnuje
aktivní činnosti ve II. lize skupina Morava - sever. Pro tuto sezónu se podařilo výboru oddílu
dosti významně posílit kádr družstva mužů,
a to zejména Robertem Plškem, bývalým
hráčem Karviné a Zubří, dále z Napajedel se
vrátil Tomáš Balůsek, trénovat opět po zranění
začal Milan Bubela a zkusit to má v úmyslu bývalý hráč a trenér Leopold Pazdera.
Kádr družstva, pod vedením trenérů Romana
Pavlase a Josefa Votavy, nyní tvoří v brance
trojice Luňák, Bubela a Rypka, na spojkách
Zetík, Murín, Plšek, Pazdera, Gahura Petr,
Šneidr, Koplík, Ponížil, pivoti Bábek, Procházka, Darebník a na křídlech Capil, Balůsek,
Kasaj, Růžička, Gahura Martin a Kozelský.
V mládežnické kategorii spolupracujeme úzce
s celkem Bystřice pod Hostýnem a z našeho
kádru působí v Bystřici pod Hostýnem 5 hráčů
a trenér Vladimír Běčák.

Družstvo mužů zahajuje sezónu 6. září ve
Velké Bystřici, pak 12. září v Havířově a doma
se poprvé v sezóně 2009 - 2010 představí
20. září v 10.30 hodin v utkání s celkem Lesany Zubří.
Cílem družstva pro tento ročník je umístit
se na příčce bojující o postup do I. ligy. Výbor oddílu děkuje svým věrným příznivcům
za jejich přízeň a věří, že posílením a zatraktivněním hry přijdou další diváci, kteří
jistě nezapomněli na úrodnější roky házené
v Holešově.
RJ

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

23. místo výkonem 168 úderů a Radek Šťasta
(177) 35. místo. V kategorii žáků obsadil Radek
Doležel ml. (182) 9. místo, Tomáš Klimek (188)
10. místo a David Hrstka (203) 11. místo. Do
superfinále se neprobojoval ani jeden z mužů
i přes účast Radka Doležela st. v dramatickém
pětičlenném rozstřelu.
I přes smolný začátek turnaje se holešovským hráčům podařilo získat dvě medaile v kategoriích družstev a dvě medaile v kategoriích
jednotlivců, i tak lze však mistrovství hodnotit
spíše jako neúspěšné.

Přijďte se zkrášlit,
zrelaxovat do nově
otevřeného
KOSMETICKÉHO SALONU

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

„IVI“

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

Paní Iveta Šimčíková
Objednávky na tel.:
777 070 377

Rozlosování JARO - 2009
- II. liga MORAVA - sever
Domácí utkání
12. 9. v 10.30 hod.
TJ Holešov - Lesana Zubří
4. 10. v 10.30 hod.
TJ Holešov - TJ Orel Paskov
18. 10. v 10.30 hod.
TJ Holešov - TJ Šumperk
8. 11. v 10.30 hod.
TJ Holešov- DTJ Polanaka n. O.
22. 11. v 10.30 hod.
TJ Holešov - Zbrojovka Vsetín
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1. mezinárodní turnaj žen v kopané se týmu DFK Holešov nevydařil
V sobotu 8. 8. 2009 uspořádal Dívčí fotbalový klub Holešov v areálu stadionu na Střelnici
1. ročník Mezinárodního turnaje žen v kopané
O pohár poslance PSP ČR Josefa Smýkala.
Utkala se zde kromě domácího druholigová
česká družstva FC Nesyt Hodonín a COMFORT
Dobratice společně se slovenskými týmy - prvoligovým Union Nové Zámky a druholigovými
TJ Termál Diakovce. Celé akci přálo počasí, po
stránce organizační byl turnaj perfektně připraven pořadateli z Dívčího fotbalového klubu Holešov, kterými byli především rodiče a fanoušci
hráček - ti se obětavě starali o celý chod akce
a zajišťovali kromě organizace také občerstvení,
tombolu a další.
Společenská a sportovní úroveň akce byla
výborná, vystoupení děvčat přilákala do areálu
mnoho fotbaluchtivých fanoušků z Holešova
a okolí, kteří viděli velmi pěkné výkony jednotlivých týmů. Ve všech zápasech jednoznačně
dominoval celek Nových Zámků, v jehož řadách
hrálo 5 reprezentantek Maďarska a rovněž nejlepší střelkyně celého turnaje Karina Ondrušková, která vsítila do branek soupeřů 12 gólů.
Domácím hráčkám se turnaj naprosto nevydařil. V prvním střetnutí s Diakovci nedokázala
děvčata skórovat z nejvyloženějších šancí a přes
trvalou herní převahu dostala zbytečnou branku
a prohrála. Do druhého zápasu šel celý tým
s jasným cílem zvítězit, ale jeho nápor zastavilo
nepochopitelné rozhodnutí sudího při standardní
situaci, a po obdržené brance již holešovský
celek nedokázal zvednout hlavu a zbytečně

prohrál o dva góly. Další dvě utkání
byla již jen labutí písní našeho týmu odevzdaný výkon s nepochopitelnými
chybami tradičních opor vedl ke dvěma
vysokým porážkám s Novými Zámky
(0:4) a Hodonínem (0:5). Předvedené
výkony měly sestupnou tendenci a ani
obětavý výkon několika hráček nedokázal změnit obraz hry, který byl velkým zklamáním pro všechny… Přesto
si některá děvčata zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a neutuchající nasazení i ve chvílích, kdy se celému týmu
vůbec nedařilo - velmi dobře a konečně
!!! - koncentrovaně hrála Dominika Sto-

Výsledky:
1.

FC Union Nové Zámky

16:1

4

0

0

12

2.

FC Nesyt Hodonín

14:3

3

0

1

9

3.

TJ Termál Diakovce

2:8

2

0

2

6

4.

Comfort Dobratice

3:11

1

0

3

3

5.

DFK Holešov

0:12

0

0

4

0

Nejlepší hráčka:

Jana Vacenovská

FC Nesyt Hodonín

Nejlepší střelkyně:

Karina Ondrušková

FC Union Nové Zámky (11 branek)

Nejlepší brankářka:

Petra Skočovská

Comfort Dobratice

Miss turnaje:

Judita Bendeová

TJ Termál Diakovce
lářová v útoku, v obraně dominovaly
zkušená Jolana Ďurišová a mladičká Andrea Pagáčová a velmi
dobrý výkon předvedla nová posila
záložní řady Kamila Dětská, kde
bez tréninku podala slušný výkon
i Hana Kršňáková.
Přes sportovní nezdar domácího celku byla akce po stránce
společenské a sportovní velmi vydařená, kromě pořadatelů si poděkování zaslouží sponzoři turnaje:
0lympia, občanské sdružení Holešov; město Holešov, Zlínský kraj,
Josef Pospíšil, SFK Elko Holešov,
Bohemia servis s.r.o., VPŠ a SPŠ
MV v Holešově, Dúbrava CHVD
Valašské Klobouky, ČD, VAK Kroměříž, ELKO a SM KOSPOL.
Mgr. Svatava Ságnerová

Snímky z prvního mistrovského zápasu mužů „A“ v krajském přeboru 2009/2010 Holešov - Vsetín, který proběhl v neděli 9. srpna.
Foto Nelly Billová
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Fotbalisté z Holešova se činí
Třetí přípravné utkání
SFK ELKO Holešov - SK Spartak Hulín
1 (1:2) 2
1. poločas: Krejčí - Vávra, Charuza, Ohlídal, Belza - Chudárek, Sedlařík, Marek, Křenek
- Barták, Bejtkovský
2. poločas: Krejčí - Charuza, Ohlídal, Odstrčilík, Belza - Bejtkovský, Sedlařík, Marek, Křenek,
Barták, Roubalík. Na dovolené Bačík a Münster.
Další přípravné utkání bylo velmi dobré co
se týče kvality a soupeřem bylo divizní mužstvo
z Hulína. Domácí zahájili utkání velmi dobře,
když z prvního útoku zahrávali rohový kop,

Sedlařík našel přesně Ohlídala a ten ve druhé
minutě překonává brankáře hostí - 1:0. Hrálo
se nahoru dolů a v 10. minutě byl faulován
Bejtkovský, ale trestný kop Sedlaříka končí
na zdi. V 15. minutě nedůslednost domácí obrany a hosté střílí ze dvaceti metrů těsně vedle.
V 17. minutě centr hostí končí za překvapeným
Krejčím u zadní tyče - 1:1. Hra pokračovala mezi
šestnáctkami bez výrazných šancí. Hosté se
snažili o střelbu i z větších vzdáleností a jednu
hezkou střelu ve 26. minutě vytěsňuje Krejčí
na roh. Ve 38. minutě trestným kopem ze 22
metrů se hosté ujímají vedení na 1:2.

Do druhé půle nastoupili Roubalík a Odstrčilík. V 52. minutě únik Roubalíka, neproměňuje
Bejtkovský. Ještě v 58. minutě zahrozil Roubalík, ale spoluhráči mu ve finále nepomohli.
Od 60. minuty dává trenér Malík šanci dalším
hráčům, a to Leško, Snopek, Uruba, Očadlík,
Křepelka, Machálek a Slováček. Začala se
projevovat herní převaha soupeře, ale ke vstřelení branky se již nedostali. Utkání řídil dobře
rozhodčí Stanislav Kurcik.
A podzimní sezona krajského přeboru
začala
SFK ELKO Holešov - FC Vsetín
3 (2:0) 0
Holešov: Krejčí - Belza, Bačík, Odstrčilík,
Charuza - Bejtkovský, Sedlařík, Barták, Křenek
- Ohlídal, Roubalík
Od první minuty mistrovského zápasu
bylo jasné, že přijel dobře připravený soupeř.
Dvě šance utkání hned v začátku patřily jim,
ale první tutovku domácích hosté vykopávali
z brány ve 13. minutě. V 16. minutě přidal další
střelu z dálky, kterou od tyče odvracel brankář
na roh, autorem byl nový hráč ofenzivy Holešova Křenek, který přišel z Fryštáku. Šance
hostů přišla ve 26. minutě, kdy se vyznamenal
Krejčí, který střelu do vinglu vytahuje na roh
a po rohu zahraném do malého vápna opět
vítězí brankář Holešova. Ve 36. minutě přišla
rychlá akce domácích a poslední Roubalík
konečně uklidňuje domácí řady - stav je 1:0.
Ve 41. minutě je sražen v průniku Barták. Míč
na značku pokutového kopu si opět staví Roubalík, který bezpečně zvyšuje na 2:0.
Ve druhé půli to byl boj mezi šestnáctkami.
Největší zahrození bylo v 62. minutě, kdy hlavička hostí jen těsně míjí volné místo v brance domácích. O výsledku bylo jasno v 83. minutě, kdy
se pohotově zorientoval z boku hřiště Křenek
a střelou přes celou bránu přestřeluje brankáře 3:0. Utkání řídila dobře trojice rozhodčích: hlavní
Krajča ze Zlína, na čarách mu asistovali Ondo
a Bernatík před 200 spokojenými diváky.
(hr)

Ondřej Tkadlec - cyklistická naděje z Holešova
Cyklistika je sportem s dlouholetou tradicí,
zároveň však odvětvím, které klade na závodníky
vysoké nároky po stránce kondiční, zdravotní,
psychické apod. Mezi největší cyklistické naděje Holešova dnes patří nadaný 15letý Ondřej
Tkadlec. Sportovní kariéře se věnuje od svých
9 let, nejdříve jezdil pod dohledem svého otce
Aloise Tkadlece, později pod vedením zkušených
trenérů; v Holešově závodil v dresu Cyklo teamu
OD Morava Jiří Režný. V letošním školním roce
studoval Ondřej 1. ročník Sportovního gymnázia
ve Vrbně p. Pradědem a podařilo se mu dosáhnout
několika velmi pěkných výsledků:
ZÁVOD MÍRU KADETŮ
Ve dnech 8.- 10. 5. 2009 se konal 33. ročník
etapového Závodu míru kadetů, kterého se zúčastnilo celkem 140 cyklistů ze 7 zemí; náročný
závod nakonec absolvovalo 105 sportovců.
1. etapa s délkou 75 km byla od poloviny
deštivá, obsahovala 3 vrchařské a 2 rychlostní
prémie a jela se průměrnou rychlostí 37 km/hod.;
Ondřej ve spurtu obsadil výborné 5. místo.
2. etapa měřila celkem 161 km a jela se
na okruhu o délce 23 km, který s jedním táhlým
stoupáním absolvovali závodníci celkem sedmkrát. Tento náročný úsek závodu se jel průměrnou
rychlostí 37,2 km/hod. a Ondra se při dojezdu
v pelotonu umístil na 7. místě.

3. etapa - tzv. královská - měve Vyškově zvítězil, druhou část
závodu absolvoval ve žlutém triřila 99 km, měla kopcovitý profil
kotu vedoucího jezdce a obsaa jela se tentýž den odpoledne, což
dil 7. příčku. V závěrečné etapě
kladlo na závodníky vysoké fyzicv Bousíně u Prostějova obsadila
ké nároky. Na poslední vrchařské
naše naděje skvělé 3. místo, což
prémii se rozhodlo - holešovský
znamenalo v celkovém pořadí
cyklista měl ztrátu téměř dvou miskvělou první příčku!
nut na čelo závodu a v cíli nakonec
obsadil 26. místo; průměrná rychDĚTSKÁ OLYMPIÁDA
lost etapy byla 39 km/hod.
Poslední úspěchy sklízel
4. etapa se jela jako časovka
Ondřej na 4. dětské olympiádě
jednotlivců o délce 15 km, vedla
v Táboře, která proběhla ve dnech
po převážně rovinaté trati a její
23. - 28. 6. 2009 v Táboře. Na tuto
průměrná rychlost byla úctyhodakci byl zástupce Holešova nominých 44 km/ hod. Ondřej obsadil
nován krajským svazem cyklistiky
se ztrátou 56 sekund 8. místo.
jako reprezentant Zlínského kraje
Celkově Ondřej Tkadlec
Ondřej Tkadlec na stupni
a program závodů měl velmi náročobsadil v Závodu míru kadetů
nejvyšším.
ný: v časovce jednotlivců obsadil
velmi pěkné 13. místo se ztrá12. místo, jedenáctý byl v cyklokrosovém závodě
tou 2:35 min. na vítěze.
Po absolvování tohoto závodu přestoupila ho- a nejlepší výsledek dosáhl v silničním závodě, kde
lešovská cyklistická naděje do týmu SKC Prostě- v cílovém spurtu obsadil krásné, ale nevděčné čtvrté
jov, kde trénuje pod vedením čtyřnásobného mistra místo. Od září bude Ondra navštěvovat Gymnázium Prostějov a bude se věnovat pouze dráhové
světa v cyklistice na dráze Vladimíra Vačkáře.
a silniční cyklistice. Ondřej Tkadlec je v současnosti
největší cyklistickou nadějí našeho města a regionu
HANÁ TOUR 2009
Další úspěch sklidil Ondřej při mezinárodním a nezbývá než mu popřát pevné zdraví, stabilní
etapovém závodě Haná Tour 2009, který se konal sponzory a výborné sportovní výkony.
Mgr. Svatava Ságnerová
ve dnech 5. - 7. 6. 2009. V první etapě na náměstí
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř třicet čtenářů
reagovalo na fotohádanku
z čísla 13/2009 - a všichni
odpověděli správně, nikdo
se nesekl. „Na obrázku
se nachází budova 2. Základní školy v Holešově
ve Smetanových sadech,“
napsala nám Žaneta Pospíšilová z Pacetluk, která
se stává výherkyní pizzy
v Restauraci Kanada.
Jako druhá byla vylosována Zdeňka Stoklásková,
která si v příštích dnech
zajde na pizzu do Pizzerie
U Letiště.
Za správně vyluštěné
SUDOKU posíláme volné
vstupenky do kina Svět
dvěma Holešovanům - Tomáši Dvořákovi, který byl vylosován i minule
(má to ale štěstí), a Jitce Macůrkové. Všem vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A my ještě dodáváme, že škola byla otevřena v září 1911 a její
stavba trvala 18 měsíců. Byla to Dívčí obecná a měšťanská škola a nesla
jméno Boženy Němcové.
A tady je dnešní hádanka: Poznáte tohle místo? 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
Mgr. Renata Juráňová,
pedagožka, autorka publikace Jan Rottal
a jeho doba
Vaše životní krédo?
Všechno zlé je k něčemu dobré. Co tě nezabije, to tě posílí.
Ke které knize se ráda vracíte?
V poslední době je to kniha od Montyho Robertse „Průvodce nenásilným
výcvikem koní“.

Váš oblíbený umělec?
Gustav Klimt, Edith Piaf, Václav Hudeček.
Jaký sport vás oslovuje?
Plavání, kolo, lyžování a jízda na koni.
Co máte ráda na talíři?
Lehká zeleninová jídla, ale především to, co nemusím připravovat sama.
Kde si ráda posedíte?
Na zelené louce, v lese a kdekoliv s dobrými
přáteli. Ono nezávisí na tom, kde sedíte, ale s kým sedíte.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Na pustém ostrově bych se ocitla velmi nerada. Mám ráda kolem sebe
ruch a dění.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Zdraví mých nejbližších, úsměv mé dcery a spokojení lidé v mém pracovním, ale i osobním okolí.
Z čeho máte největší obavu?
Z nevyléčitelné choroby. Z toho, když chcete pomoci, ale nemůžete.

FOTOKURIOZITA. Tohle není obří krtek, ale méďa obřích rozměrů. Foto
bylo pořízeno na začátku léta v ostravské zoo, kam si autor snímku Adam
Veget po skončení semestru udělal se svými kolegy výlet. Medvídek
se jmenuje Richard a je mu 8 let. Autora zaujala především asociace s
krtkem. Doufá, že i čtenářům se tato fotka bude líbit.
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Ve které historické době byste chtěla žít?
Jako historik si umím světovou minulost plasticky představit. Jsem ráda,
že žiju zrovna v této době. Věčné stěžovatele bych poslala třeba do
období středověku.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
No přece Zlínský, město Holešov s pohledem na svatohostýnskou
katedrálu.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Tu, kterou vykonávám - učitelství a herectví v jednom.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Vše závisí na osobním chápání. Já věřím tomu, že vše se v životě
vrací jako bumerang, který většinou přiletí ve chvíli, kdy ho nejméně
očekáváte.

