Elektrocentrum Karhan a redakce Holešovska pro Vás připravily

velkou vánoční soutěž o plazmovou televizi
a další hodnotné ceny.
Kupujte Holešovsko a vyhrajte plazmovou televizi. Podrobnosti najdete uvnitř čísla.
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H ole‰ovsko
cena 12,- Kã

Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Město a krize
Co vy na to,
pane starosto?

ŠKOLA ZAČALA. V úterý 1. září usedli školáci opět do svých lavic. Podrobnosti z holešovských
škol přinášíme na str. 4 a 5.
Klub českých turistů v Holešově
oddíl TOM Medvědí stopa pořádají v sobotu 12. září
jubilejní 40. ročník akce

„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“.
Podrobnosti na str. 25

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

Hospodářská krize
zasáhla většinu oblastí
života. Jak se projevila
v hospodaření města
Holešova? Co vy na to,
pane starosto?
Podobně jako jinde je
situace složitá i ve vývoji
rozpočtu města. Letošní
propady v daňových příjmech odhadujeme mezi 5 až 14 miliony korun, přičemž spodní hranice je velmi nereálná,
protože už v polovině roku byl propad rozpočtu
4,5 milionu korun a druhé pololetí bude mnohem
horší. Naše odhady propadu rozpočtu jsou
v tuto chvíli kolem 10 milionů, ale podle predikce ministerstva financí může schodek našeho
rozpočtu dosáhnout až 14 milionů.
(Pokračování na str. 3)

Archeologické průzkumy
odhalují naše kořeny
Další výstava, která obohatí zámecké prostory a především naše
vědomosti, je expozice Archeologického centra Olomouc „Zpět ke kořenům“. Výstava bude slavnostně
otevřena ve čtvrtek 17. září v přízemních chodbách zámku a po vernisáži
bude následovat v sala terreně beseda s archeology podílejícími se
na jejím sestavení.
Archeologické centrum vede
vykopávky na území Zlínského
a Olomouckého kraje, a tím také

v našem regionu před zahájením
důležitých staveb (např. komunikace
D1, R49, R55 či v lokalitě holešovské strategické průmyslové zóny).
A právě hodnotné výsledky těchto
průzkumů představuje výstava „Zpět
ke kořenům“.
Vernisáž
„Zpět ke kořenům“
Čtvrtek 17. září v 16.30 hodin
Beseda s archeology v 17 hodin. Přízemí zámku Holešov
R. Seifert

BARVY LAKY
AKCE !!!
CHEMIE
BAZÉNOVÁ
- 18 %

U Alberta,
Tovární 31,
HOLEŠOV
Tel.: 777 191 023

Rozhovor s populární kapelou Čechomor, která
přilákala minulou neděli do zámecké zahrady
dva tisíce lidí, najdete na str. 17.
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POZVÁNKA

MĚSTO HOLEŠOV

na jednání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční
v pondělí 14. září 2009 od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Holešov.

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.

Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo tímto
programem:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
III.
IV.
V.
VI.

Zahájení
Program jednání:
Volba ověřovatelů zápisu.
Volba návrhové komise.
Schválení programu.
Zpráva o činnosti orgánů města.
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti uzavřená mezi Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Holešov.
Souhlas s přijetím finančního obnosu od společnosti Gate seven,
a.s., Olomouc.
Úplatné nabytí vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Úplatné nabytí vlastnického práva z vlastnictví Mgr. Tomáše Zámečníka v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov
- jihovýchodní obchvat“.
Bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových v souvislosti s realizací stavby „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“.
Bezúplatné nabytí majetku pozemku p.č. 2345 v k. ú Dobrotice
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
v souvislosti s realizací stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“.
Dohoda o podmínkách zřízení stavby s ŘSZK, p.o., Zlín, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“.
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací.
Změna rozpočtu města Holešova č. 6/2009.
Dodatek č. 1 ke Statutu ST 01/06 Fondu rozvoje bydlení města
Holešova.
Návrh Petra Vokouna na pořízení změny územního plánu města
Holešova - lokalita - bývalá farma Žopy.
Návrh společnosti Eurostřechy, s.r.o., Holešov na pořízení změny územního plánu města Holešova - lokalita - bývalý Mopas
Holešov.
Návrh společnosti ONEXAN, s.r.o., Holešov na pořízení změny
územního plánu města Holešova - lokalita u Albertu Holešov.
Zadání změny č. 14 územního plánu města Holešova.
Návrh Milana a Olgy Kulheimových na pořízení změny územního
plánu města Holešova - lokalita u Amerického parku.
Prodej části městského pozemku p.č. 18/8, k.ú. Žopy.
Bezúplatný převod částí městských pozemků - kruhová křižovatka.
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č. 1923/3
a p.č. 1923/4, k.ú. Holešov.
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků lokalita „Sadová“.
Zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí.
Úplatné nabytí pozemků pro projekt „Holešovsko sever - kanalizace“.
Bezúplatné nabytí pozemků od Pozemkového fondu ČR.
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 647, k.ú.
Všetuly.
Zveřejnění záměru prodeje městských nemovitostí.
Prodej městského pozemku p.č. 1947/1, k.ú. Holešov.
Diskuse členů zastupitelstva města
Diskuse občanů města
Přednes souhrnu přijatých usnesení
Závěr

Ostré střelby
Termíny ostrých střeleb na střelnici v Dobroticích v září 2009.
Čt 10. 9. 08:00 - 18:00, Pá 11. 9. 07:00 - 12:00, So 12. 9., Ne 13. 9.,
Po 14. 9., Út 15. 9. St 16. 9. - nestřílí se, Čt 17. 9. - 08:00 - 18:00,
Pá 18. 9. 07:00 - 12:00, So 19. 9., Ne 20. 9. nestřílí se, Po 21. 9.
08:00 - 16:00, Út 22. 9. 07:00 - 15:00, St 23. 9. 07:00 - 15:00, Čt 24.
9. 13:00 - 17:00, Pá 25. 9. 09:00 - 15:00, So 26. 9., Ne 27. 9., Po 28.
9. - nestřílí se, Út 29. 9. - 07:00 - 15:00, St 30. 9. - 07:00 - 15:00.
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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 22. 9. 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.
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 7. 9. 2009 do 22. 9. 2009.
Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

Vypnutí elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie ve čtvrtek 24. září od 7.30 do 14.45
Vypnutá oblast: ulice Grohova č.p. 1267 (LUKO spol. s r.o.)
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Izraelský velvyslanec Yaakov Levy
navštívil Holešov
V rámci své cesty po Zlínském kraji navštívil Holešov izraelský velvyslanec Yaakov Levy
s chotí. Jednalo se o krátké setkání s vedením
města, zástupci občanského sdružení Olam Judaica a dalšími holešovskými osobnostmi. Jeho
Excelence měla na Holešov vymezen čas asi
jedné hodiny po poledni, proto se setkání omezilo „pouze“ na pracovní oběd. Místní památky
pan velvyslanec přislíbil prohlédnout si v rámci
následující návštěvy našeho města, a to v době
konání příštího ročníku festivalu „Týden židovské
kultury 2010“, na který přijal pozvání.
Tuto vzácnou návštěvu přivítal starosta
města a další osobnosti veřejného života a informovali pana velvyslance o dění v Holešově
a našem regionu i aktivitách, které přispívají
k propagaci a uchování židovských památek
a tradic v Holešově. Yaakov Levy ocenil aktivity
Holešovanů v této oblasti a přislíbil navštívit naše
město na delší čas, a seznámit se tak s bohatou
historií a památkami.

Další cesta vedla izraelského velvyslance
do Vizovic na návštěvu likérky R. Jelínek, poté se
setkal ve Zlíně s vedením Zlínského kraje a večer
uvedl koncert v kroměřížském Arcibiskupském
zámku, který proběhl v rámci mezinárodního
cyklu „Hudební přátelství“.
R. Seifert

Izraelský velvyslanec s chotí na obědě
s představiteli města, Olamu a dalšími hosty.

Zdeněk Kuchař - nástrojařství
Palackého 496 Holešov - Všetuly (u benzinové pumpy)
Tel.: 573 394 346, www.nastrojarstvi.cz
Provádíme: Broušení kuchyňských nožů, nůžek, dřevopil, SK pil, řetězů na motorové pily,
křovinořezy, šajby do mlýnků, nářezáky na uzeninu, hoblovací nože, frézy a jiné nástroje.
Dále v naší prodejně můžete zakoupit: Dřevopily, SK pily, řetězy, náhradní listy do ručních
pil, brusné a řezné kotouče. Výrobky f. Narex, Protool, Hitachi, Makita, Jonnesway.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Město a krize
Co vy na to,
pane starosto?
(Dokončení ze str. 1)
Na pondělním zastupitelstvu proto budu
předkládat zastupitelům návrh, jak tento výpadek
v příjmech pokrýt. Jednak využijeme toho, že jsme
v prvním pololetí ušetřili úspornými opatřeními
zhruba 4 miliony korun a zastupitelům předložíme
další opatření na snížení výdajů. Ještě složitější
však bude situace v příštím roce, neboť ministerstvo odhaduje propady v obecních rozpočtech až
ve výši 30 procent. Právě v těchto dnech jsme
společně s odborem financí začali připravovat
rozpočet na příští rok a tento propad pochopitelně musíme zohlednit. Hledáme proto opatření
ve vztahu k úsporám, musíme rovněž zvažovat,
jakým způsobem bychom mohli zvýšit kapitálové
příjmy. V říjnu se návrhem rozpočtu bude zabývat
rada a další orgány a zastupitelstvo by se návrhem
rozpočtu mělo zabývat v prosinci.
Je však třeba říci, že nemáme pouze pesimistické zprávy. I přes krizi se nám podaří všechny naplánované investiční akce v letošním roce úspěšně
dokončit. V těchto dnech například dokončujeme
lávku přes Rusavu u DPS na Novosadech, zahájili
jsme kolaudaci kanalizace Žopy, Dobrotice, podle
plánu běží i výstavba cyklostezek, jsou hotové
komunikace ve Všetulích a u nádraží, začala se
stavět cyklostezka do Žop, která bude sloužit
zároveň jako chodník a propojí Žopy s městem.
Její dokončení plánujeme na konec října. Důležité
je, že dále běží i rekonstrukce zámku, konkrétně
přízemí a sklepních prostor, jejichž zprovoznění
plánujeme na polovinu listopadu.
(frs)
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Slavnostní zahájení školního roku v holešovských školách

Napětí a očekávání se odráží ve tvářích dětí v jedné z prvních tříd
3. Základní školy.
Ve všech třech základních školách začal
v úterý 1. září nový školní rok. Ve 3. ZŠ
otevřeli tři první třídy, v 1. ZŠ dvě a ve 2. ZŠ
jednu třídu. Popřát úspěšný rok učitelům,
ostatním zaměstnancům škol a žákům
přišli také představitelé města a holešovští
poslanci Parlamentu ČR. Ve 3. Základní
škole poprvé zahájila školní rok v roli ředitelky Jitka Heriánová, která nastoupila
za dlouholetou úspěšnou ředitelku Alenu Grygerovou, která odešla do důchodu. Slavnostnější ráz měl začátek roku
i v 1. ZŠ, kde se prezentoval výrobce
speciální ortopedické obuvi z Vyškovska
a věnoval všem žákům jedné z prvních tříd
boty se speciální stélkou. Podrobně o tom
píšeme na jiném místě.
První minuty dětí ve školních lavicích ve třídách 1. Základní školy v Holešově.

Prvňáčky ve 2. Základní škole přišly společně s jejich paní učitelkou přivítat také paní ředitelka a vedoucí vychovatelka.

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ
PALUBKY
fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm
tel.: 777 951 488, 605 922 985
www.mk-palubky.cz
Zahájení školního roku se aktivně zúčastnili také představitelé
města Holešova, které je zřizovatelem všech tří základních škol.
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prodej: areál INTEA SERVICE
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU
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Prvňáci dostali zdarma zdravotní obuv
Holešov (frs) - Netradiční začátek školního
roku zažili prvňáčci i jejich rodiče v 1. Základní
škole Holešov. Po obvyklém přivítání ve třídách
se všichni sešli v atriu školy a dvacet malých
školáků dostalo v rámci menší slavnostní akce
ortopedické boty se speciální stélkou, které
vyrábí Josef Hanák ze Snovídek na Vyškovsku.
Děti by díky této speciální obuvi měly mít daleko
lepší pohodlí při chůzi a v konečném důsledku
by se měl zlepšit jejich zdravotní stav. Boty díky
nášlapné stélce stojí na sedmi bodech, zatímco

běžná obuv jen na třech. Tím pomáhají při rehabilitaci. Dají se používat místo přezůvek doma,
ve škole nebo i v práci.
Výrobek Josefa Hanáka zkoumali i odborníci z brněnské Masarykovy univerzity. Zjistili, že
upravená bota podporuje anatomickou stavbu
nohy - sama se uzpůsobí tomu, jak na ni člověk,
který ji nosí, reaguje. „Po osazení stélek do bot se
rozloží tlak na chodidlo a po pár dnech se usadí
i pata. Tím se noha uvolní,“ popisoval Hanák,
který své boty věnoval dětem jako dárek.

O akci v 1. ZŠ informovali slovem i obrazem také novináři z celostátních médií.

V příštím pololetí by měly dostat obuv i další
děti. „Samozřejmě jsme velmi rádi, že se pan Hanák k podobnému kroku rozhodl. Podobná obuv by
rodiče dětí vyšla na tisíce korun,“ uvedla ředitelka
školy Jarmila Růžičková. Upravená stélka stojí
kolem čtyř set korun, samotné boty asi šestnáct
set. Podle ředitelky podobnou obuv se speciálně
upravenou stélkou používá řada jejích známých.
„Proto nás napadlo oslovit pana Hanáka, zda by
nechtěl pomoci naší škole. Nejde totiž o sériovou
výrobu, jeho boty se dají sehnat jen na zakázku.“

Část prvňáků z 1. Základní školy dostala 1. září nové boty.

Český zahrádkářský svaz Dobrotice zve na

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
26. 9. od 14 do 18 hodin a 27. 9. od 9 do 17 hodin
areál Sádek Dobrotice

Drůbežárna Holešov,
spol. s r.o.
obchod Palackého ul.
(v průchodu na tržnici)

Nakupuje české výrobky
z českých chovů!

!

AKCE

Kuřata ke grilování 1 kg
Turistický salám
vakuově balený (600 g) 1 kg
Holešovská tatarská omáčka 215 ml
Holešovská tatarská omáčka 165 ml

50 Kč
96 Kč
15 Kč
12 Kč

Holešovská tatarská omáčka obdržela
na rok 2009 certifikát Perla Zlínska
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Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 17. srpna 2009
Přijaté usnesení č. 245/2009.
Rada města Holešova schválila
dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce
č. 17/2008/ISÚ z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova uzavřené
s Renatou Matúšovou na prodloužení doby čerpání půjčky do 30.
6. 2010. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 246/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě se společností REDONA,
s.r.o., Zlín, Březnická 5565, IČ:
26275872, na majetkoprávní přípravu stavby „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 247/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č. 461/1,
428/2, 2001/2, vše v k.ú. Holešov,
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov
- jihovýchodní obchvat“. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 248/2009.
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č.
1730/2 a 1708/2, vše k.ú. Dobrotice, z vlastnictví Mgr. Tomáše Zámečníka o celkové výměře 1.622 m2, za cenu 80 Kč/m2,
cena celkem 129.760 Kč vč. DPH,
v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 249/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí vlastnických
práv k pozemkům od jednotlivých
vlastníků za cenu 80 Kč/m2 vč. DPH
v souvislosti s realizací investiční
akce „ Silnice II/490“ Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle přiloženého
seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 14. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 250/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem kanalizační sítě se
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž,
Kojetínská 3666, IČ: 49451871,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 251/2009.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
přijetí finančního obnosu ve výši
350.000 Kč od společnosti gate seven, a.s., Olomouc, Riegrova 373/6,
na veřejně prospěšné účely. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 14. 9. 2009.
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Přijaté usnesení č. 252/2009.
Rada města Holešova schválila
dodatek č. 1 se specifikací výše
DPH ke smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 18.
5. 2009 se společností Telefónica 02 Czech republic, a.s., dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 253/2009.
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
1. ve výši 3 000 Kč Klubu dárců krve
Kroměřížska, IČ: 65270029, Muzejní
a vlastivědné společnosti v Brně, IČ:
00462152, České archeologické
společnosti, IČ: 00444655, Olze
Rypkové pro Český červený kříž Holešov, 2. ve výši 10 000 Kč Oblastní
charitě Kroměříž, IČ: 18189750. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 13 - Odbor školství a kultury.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 254/2009.
Rada města Holešova schválila
1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje číslo: D/1109/2009/ŠK dle
předloženého návrhu, 2. smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje číslo:
D/1108/2009/ŠK dle předloženého
návrhu a 3. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje číslo: D/1948/2009/KUL dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 255/2009.
Rada města Holešova schválila 1.
prodej movitého majetku k 1. 9. 2009
firmě Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s r.o., dle předloženého návrhu
a 2. změnu přílohy č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 20. 2. 2004 mezi
městem Holešov a firmou Tepelné
hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
kdy celkový pronajatý majetek města
ve výši 47.290.719,21 Kč se snižuje
o prodaný majetek za 347.118,- Kč
na 46.943.601,21 Kč s tím, že výše
nájemného se nemění. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 269/2009.
Rada města Holešova I projednala cíle, obsahové a organizační zaměření programu „Děti
v pohybu“ v podmínkách města
Holešova - jeho mateřských a základních školách a II. doporučila autorům programu projednat
jeho realizaci s řediteli těchto
škol. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 256/2009.
Rada města Holešova schválila
1. změnu užívání části nebytového prostoru v městském domě čp.
1030, postavené na pozemcích p.č.
45/2 a p.č. 45/7 na nám. Sv. Anny,
vše k.ú. Holešov, na byt, 2. rozšíření
bytu č. 2 v tomto městském domě

dle předloženého výkresu s podmínkou, že jeho uživatelka Marcela
Olšáková zaplatí městu Holešov
zálohu nájemného ve výši 30.000 Kč
a 3. uzavření smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě s Marcelou Olšákovou, bytem Holešov. Předmětem
této smlouvy bude závazek města
Holešova přenechat do užívání Marcele Olšákové místnost, o kterou je
městský byt č. 2, který užívá, rozšířen a závazek Marcely Olšákové zaplatit městu Holešov uvedenou zálohu nájemného. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 257/2009.
Rada města Holešova schválila
prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené s Janou Chytilovou
na užívání bytu č. 15 v městském domě na ul. Palackého
čp. 1400 v Holešově na dobu
určitou do 31. 8. 2010. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 258/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Eliškou Hlavicovou Piskačovou, bytem
Holešov, na užívání bytu vel. 1+1
o výměře 45,00 m2, označeného
č. 3, v městském domě čp. 543
na ul. Grohova v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9 . 2009.
Přijaté usnesení č. 259/2009.
Rada města Holešova schválila 1. uzavření nájemní smlouvy
s Alenou Jančíkovou, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1,
o výměře 45,95 m2, označeného
č. 17, v městském domě s pečovatelskou službou čp. 658 na ul.
Tyršova v Holešově a 2. ukončení
nájemní smlouvy uzavřené s Alenou Jančíkovou na užívání bytu
č. 3 v městském domě čp. 433
na ul. Školní v Holešově dohodou
dnem 31. 8. 2009. Zodpovídá:
Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 9.
2009.
Přijaté usnesení č. 260/2009.
Rada města Holešova schválila
1. uzavření nájemní smlouvy s Eduardem Pospíšilem, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře
29,64 m2, označeného č. 3, v městském domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově za cenu nájemného
34,00 Kč/m2 + zálohy na úhradu
za plnění spojená s užíváním bytu
a 2. ukončení nájemní smlouvy
uzavřené s Eduardem Pospíšilem
na užívání bytu č. 4 v městském
domě čp. 433 na ul. Školní v Holešově dohodou dnem 31. 8. 2009.
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 261/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se
Zdeňkou Vlčkovou, bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1
o výměře 62,95 m2, označeného
č. 2, v městském domě čp. 1600
na ul. Novosady v Holešově. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.

Přijaté usnesení č. 262/2009.
Rada města Holešova schválila
1. uzavření nájemní smlouvy s Helenou Gaborovou, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+1, o výměře
28,00 m2, označeného č. 1, v městském domě čp. 282 na ul. Nábřeží
v Holešově a 2. ukončení nájemní
smlouvy uzavřené s Helenou Gaborovou na užívání bytu č. 6 v městském domě čp. 426 na ul. Školní
v Holešově dohodou dnem 31. 8.
2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová.
Termín: 1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 263/2009.
Rada města Holešova schválila
s účinností od 1. 1. 2010 v souladu se zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, úpravu nájemného
v městských bytech takto: byty
standardní: 55 Kč/m2, byty se sníženou kvalitou: 40 Kč/m2, startovací byty (Palackého čp. 1400):
55 Kč/m2. Zodpovídá: Ing. Eva
Fryčová. Termín: 1. 1. 2010.
Přijaté usnesení č. 264/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Machkem, bytem Holešov, na užívání
bytu vel. 1+0, o výměře 19,10 m2,
označeného č. 7, v městském domě
čp. 507 na ul. Palackého v Holešově
na dobu určitou do 30. 9. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 265/2009.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Josefem Šabatkou, bytem Holešov,
na užívání bytu vel. 1+0, o výměře 16,00 m2, označeného č. 18,
v městském domě čp. 507 na ul.
Palackého v Holešově na dobu
určitou do 30. 9. 2009. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
1. 9. 2009.
Přijaté usnesení č. 266/2009.
Rada města Holešova schválila
společnosti Investigation Securities,
s.r.o., Holešov krátkodobě podnajímat smuteční obřadní síň a chladírnu jiným poskytovatelům provozujícím pohřební službu za účelem
konání smutečních obřadů. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 267/2009.
Rada města Holešova schválila uzavření „Smlouvy o vývoji
a správě webového systému
města Holešova“ se společností W3M, s.r.o., Chomýž 51, IČ:
277 13 849, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 268/2009
Rada města Holešova doporučila
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 3. srpna 2009.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Jakubčík
ověřovatel zápisu
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Rozloučení s prázdninami v zámeckém parku

Jednou ze soutěžních disciplín byla výuka základu moderního tance, kterou vedli spolupracovníci střediska TYMY.

Zatímco děti se kochaly výhledem z koňského hřbetu, tatínci spíše
pozorovali hezkou slečnu, která koníky vodila.

Koncertní večer na pódiu začala zlínská skupina
Victoria Regia.

Poslední prázdninovou neděli přišly stovky
dětí i dospělých do zámeckého parku, kde Městské kulturní středisko a Středisko volného času
připravily řadu soutěží a atrakcí, aby tak aktivně
ukončili prázdniny. Vedle tradičních atrakcí, jako
jsou skákací hrad, nafukovací skluzavka či vláček
Pacifik, mohly děti soutěžit v celé řadě disciplín
připravených Střediskem volného času, odvážnější
se mohli projet na koni, ale také v kočáře taženém
koňským spřežením.
Od šesti hodin se pak na pódiu vystřídaly skupiny Victoria Regia, The Dementors a Krajíc Chleba. Od půl desáté rozehráli zajímavou podívanou
plnou pohybu, rytmů a světelných efektů členové
divadla Continuo. Počasí se vydařilo, návštěvníci
pouze museli dávat pozor na kaluže a bláto, které
v některých místech zbyly po sobotním lijáku.
Foto: Jakub Sovadina
(frs)
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Charita Holešov nabízí náramek pro tísňová volání
Charita Holešov nabízí novou
službu pro své klienty, v jejichž domácnosti poskytuje ošetřovatelskou
nebo pečovatelskou péči. Jedná se
o zajištění nového rozměru bezpečnosti prostřednictvím inteligentního
bezpečnostního náramku na ruku.
Náramek přibližně velikosti
běžných hodinek je určen seniorům,
lidem s chronickým onemocněním
nebo s těžším zdravotním postižením pro
komunikaci s jejich příbuznými a pečovateli.
Jeho základní funkcí je nouzové tlačítko, jehož stiskem je aktivován varovný signál pro
přivolání pomoci v kritické situaci. Náramek
také současně funguje jako jednoduchý mobilní telefon, jehož prostřednictvím lze provést

Povodně 2009

hovor až se třemi předvolenými čísly.
Jednoduchým stisknutím tlačítka tak
bude klient moci na hlasitý odposlech
komunikovat se svou rodinou nebo
známými. Náramek navíc dokáže
základním způsobem
ohlídat lidi, kteří mají
problém s orientací,
když se nelze s dotyčným členem rodiny telefonicky spojit, lze jej vystopovat
na mapě prostřednictvím služby
„Kde je“ operátora T-Mobile.
Náramek je napájen baterií, která se dobíjí obdobně jako
mobilní telefon, je velmi jednoduchý na obsluhu, tlačítka jsou

dostatečně velká a přehledná. Zařízení je plně
programovatelné a zaměstnanci Charity mohou
dálkově nastavit funkce podle přání uživatele.
Náramek je distribuován v rámci půjčovny
zdravotnických pomůcek, k dispozici je zatím
pouze 1 náramek (ve výši 200
Kč/měsíc - pronájem zařízení
+ 240 Kč/měsíc - telefonická
služba a dispečink).
Zájemci se mohou pro
více informací obrátit na pracovníky Charity Holešov,
nám. Svobody 97, Holešov
nebo na tel. 737 484 565.
Michaela Konečná
Charita Holešov

Charita Holešov

Počátek letošního léta neznamenal pro všechny občany
období radosti, odpočinku nebo
krásných zážitků. Zničehonic se
totiž na několika místech České
republiky objevily lokální povodně, které způsobily škody nejen
na majetku, ale bohužel také ztráty na lidských životech. Abychom
alespoň zčásti pomohli postiženým
povodněmi, umístili jsme v rámci Sbírky na povodně 2009 dvě
zapečetěné pokladničky - a to
v sídle Charity Holešov a do vestibulu budovy Městského úřadu
na Masarykově ulici. Celkem byla
vybrána suma 8 400 Kč, která byla
následně zaslána na bankovní
účet: 22770022/0800.
Děkujeme za Vaši pomoc
a spolupráci.

adresa: nám. Svobody 97,
769 01 Holešov
ředitel: Mgr. Milan Jelínek
telefon: 573 398 468

e-mail:
web:

holesov@caritas.cz
www.holesov.caritas.cz

bankovní spojení: 153271952/0300

CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

KRIZOVÁ POMOC

komplexní péče o klienty
ve vlastním prostředí s cílem
stabilizace a zlepšení
zdravotního stavu v rovině
bio-psycho-sociální
a spirituální

pomoc osobám s péčí o vlastní
osobu a domácnost, zajištění
obědů, nákupů, pochůzek
a doprovodu klientů k lékaři,
půjčování zdravotnických
a kompenzačních pomůcek

poskytnutí neodkladné,
krátkodobé pomoci osobám,
které nejsou schopny vlastními
silami, popř. z vlastních zdrojů
zvládnout nouzovou či tíživou
situaci.

v sídle Charity Holešov
vrchní sestra CHOS
Jitka Švehlíková
telefon: 604 582 621
e-mail: chos.holesov@caritas.cz
provozní doba:
Po - Pá 6.30 - 15.00

v zařízení DPS Novosady
vedoucí CHPS
Eva Relichová, DiS.
telefon: 737 170 936
e-mail: chps.holesov@caritas.cz
provozní doba:
Po - Pá 6.30 - 15.00

v sídle Charity
sociální pracovnice KP
Bc. Michaela Konečná
telefon: 737 484 565
e-mail: kp.holesov@caritas.cz
provozní doba:
Po - Pá 6.30 - 15.00

Opravy kostelů v Holešově pokračují
V letošním roce pokračuje
římskokatolická farnost v opravách dvou významných památek
města Holešova - farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie a filiálního kostela sv. Anny.
V kostele sv. Anny již několik let bojujeme s vlhkostí severní
strany lodi. V letošním roce bylo
nutné odstranit venkovní sokl
a část omítky, aby mohlo zdivo
lépe prosychat. Uvnitř kostela byly
odstraněny nesoudržné části omítky. Na odvlhčení a odsolení spodních partií zdiva jsou použity vrstvy
tzv. obětované vápenné omítky,
která by měla absorbovat vlhkost
a vytáhnout soli. Tyto práce probíhají díky dotaci Zlínského kraje
ve výši 90 460,- Kč z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město Holešov se
na těchto opravách podílí částkou
25 846,- Kč. Stavební práce provádí firma Rapos Holešov.
Ve farním kostele budou v letošním roce dokončeny restau-
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rátorské opravy hned tří bočních
oltářů - sv. Tekly, sv. Jana Nepomuckého a Povýšení sv. Kříže.
K čištění plastik, umělých mramorů a dalším restaurátorským
pracím přistoupila farnost Holešov
díky dotacím, které v letošním roce
k tomuto účelu obdrží. Boční oltář
sv. Tekly (v pravé boční lodi) je
v rekonstrukci již třetím rokem.
V letošním roce na dokončení
opravy přispívá Ministerstvo kultury ČR částkou 70 000,- Kč. Oltář
sv. Jana Nepomuckého (v levé
boční lodi) bude letos zrestaurován celý díky dotaci 433 268,- Kč
z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón,
kterou poskytuje Zlínský kraj. Práce na bočním oltáři Povýšení sv.
Kříže začaly již v loňském roce.
Letos na dokončení restaurování
přispívá Zlínský kraj z Fondu kultury částkou 190 000,- Kč.
Ve farním kostele je plno
vzácných památek, proto je nutné
se na jejich opravu pečlivě připra-

vit. Zlínský kraj z Fondu kultury
letos podpoří částkou 20 000,- Kč
restaurátorský průzkum barokní
křtitelnice a kazatelny, které by
mohly být opraveny během příštího roku.
Restaurátorské práce oltářů provádějí manželé Zálešákovi
z Bánova, Veronika Medková z Napajedel a Filip Novotný z Prahy.
Velká oprava oltářů farního
kostela proběhla někdy počátkem
minulého století. Každý návštěvník
kostela si může všimnout, jak jsou

sochy znečištěné a zdevastované.
Jsme velmi rádi, že Zlínský kraj,
Ministerstvo kultury ČR a také
město Holešov, se kterým farnost
spolupracuje, finančně podporují
opravu těchto památek.
Děkujeme také všem dárcům, kteří pravidelně přispívají
na veškeré opravy. Bez nich by
bylo náročné zaplatit povinné podíly farnosti, které v letošním roce
činí cca 165 000 Kč.
Mgr. Věra Škrabalová
odborná asistentka

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Výsadkoví veteráni soutěžili ve střelbě
Další ze série aktivit výsadkových veteránů se uskutečnila
v sobotu 22. srpna na střelnici
v Dobroticích. Klub výsadkových
veteránů (KVV) Holešov tady
uspořádal střeleckou soutěž, které se zúčastnilo devět družstev.
Mezi nimi pět z KVV Holešov, po
jednom z KVV Prostějov a ze 102.
průzkumného praporu Prostějov
a dvě družstva z KVV Zlín.
Zahájení střeleckých závodů
provedl ředitel soutěže a zároveň

Vyšší policejní školy a SPŠ Holešov Jan Dvořák.
Soutěžící se utkali ve střeleckém trojboji, který zahrnoval
střelbu ze samopalu vz. 58 na
vzdálenost 100 metrů, z pistole
vzor 75 B Compakt na vzdálenost
25 metrů a střelbu ze sportovní
malorážky s otevřenými mířidly
na vzdálenost 50 metrů. U každé
disciplíny měli soutěžící k dispozici
tři nástřelné a následně pět soutěžních ran.

Nástup jednotlivých družstev.

Vítězný tým z holešovského klubu výsadkových veteránů.

Střelecké klání se díky dobré
organizaci zajištěné příslušníky
VPŠ a SPŠ a OSS - SKP Holešov,
kteří plnili také funkci rozhodčích,
uskutečnilo v pohodové a přátelské atmosféře.
V závěru byly rozdány poháry nejlepším jednotlivcům
a družstvům. Na prvním místě se
umístil člen KVV Holešov Jozef
Tóth nástřelem 127 bodů, druhý
se umístil se 120 body Dušan Hric
ze stejného klubu, stejný počet
bodů měl i třetí v pořadí Lubomír

Sportovní setkání klubů výsadkových veteránů
FALCON - 09
Ve dnech 5. až 7. srpna 2009
se uskutečnilo již druhé sportovní
setkání výsadkových veteránů parašutistů. Organizátorem tohoto
setkání byl KVV Prostějov a hlavním sponzorem Aeroklub FALCON
- AIR Prostějov.
Setkání se zúčastnilo 30 čtyřčlenných družstev jednotlivých klubů výsadkových veteránů z České
a Slovenské republiky. Cílem bylo

především neformální setkání členů. Zpestřením pak bylo sportovní
klání v osmi disciplínách.
Klub výsadkových veteránů
Holešov reprezentovalo družstvo
ve složení Jozef Toth, Miroslav
Hanáček, Jiří Müller a Dušan Hric.
Družstvo získalo pohár setkání 09
za 3. místo v celkové soutěži. K tomuto výsledku dopomohlo individuální hodnocení všech členů,

zejména nejlepší čas v rozebírání a
složení samopalu vz. 58, který měl
Jozef Toth, a druhý nejlepší čas
v silovém veslování na trenažéru
Miroslava Hanáčka.
Každý soutěžící obdržel účastnický odznak a účastnický list.
Za KVV Holešov
JUDr. Bohumír Matula

služba zdarma…služba zdarma…služba zdarma…
Usnadníme vám práci a zvýšíme atraktivnost a bezpečnost okolí vašeho domu.
Zdarma upravíme nebo odstraníme přerostlou okrasnou zeleň - stříbrné smrky,
jedle, cypřiše a túje. Okrasné chvojí z této zeleně odvezeme,
případně i zbytkové dřevo, rovněž zdarma.
Vykoupíme za předem dohodnutou cenu okrasnou zeleň, jež je výše uvedena,
pokud bude připravena podle našich požadavků.

Práce i výkup proběhnou na základě vašeho
požadavku v době od 26. 9. do 18. 10. 2009.
Vaše požadavky uplatněte na těchto kontaktech:
Telefonicky: 573 340 144 nebo 736767874 večer
E-mailem: nostalgiafilm@seznam.cz
Službu nabízí: Jiří Kašík, zahradnictví, Postoupky 20, 767 01 Kroměříž

služba zdarma…služba zdarma…služba zdarma…

Červinka z KVV Zlín. O pořadí na
druhém a třetím místě rozhodovala
střelba ze samopalu, kterou měl
lepší Dušan Hric.
V kategorii družstev zvítězil
domácí tým ve složení Dušan Hric,
Jiří Müller a Jozef Tóth součtem
bodů 345. Na druhém místě skončil
tým KVV Prostějov B. Petruška, J.
Ondrejčák a R. Zapletal s počtem
bodů 302 a na třetím místě průzkumníci z Prostějova V. Malat, R.
Hippík a R. Pyszko se 293 body.
(sov)

Výsadkáři
na Slovensku
Ve dnech 4. až 6. září se tříčlenné družstvo z Klubu výsadkových veteránů Holešov zúčastnilo
soutěže Klubů výsadkových veteránů (KVV) z České a Slovenské
republiky, kterou v obci Smolenice
pořádal KVV Slovenské republiky
Bratislava.
Soutěž se konala u příležitosti 1. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče ve
výsadkovém víceboji a 5. ročníku
Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska. V soutěži družstev
obsadil 1. místo klub z Chrudimi,
2. místo veteráni z Klubu Šumajc
a 3. skončili veteráni z Prostějova.
Naše družstvo ve složení D. Hric,
M. Špaldoň a J. Müller se umístilo
na 14. místě. Ve střelbě ze vzduchové pušky získal J. Müller pěkné
2. místo, zároveň obsadil pěkné
4. místo ve střelbě ve víceboji (střelba ze vzduchové pistole,
vzduchové pušky, hod granátem
a běh na 1000 m).
Soutěž se konala v přátelské
pohodě a počasí se nám po páteční nepřízni v sobotu a v neděli vydařilo. Kromě soutěže jsme se zúčastnili kladení věnců u památníku
vynálezce padáku Štefana Baniče,
návštěvy zámečku ve Smolenicích
a zájezdu k mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle a Štefánikova muzea v Brezně pod
Bradlom. Večer jsme si zazpívali
a popovídali u táboráku.
Výbor KVV Holešov
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Skautská pošta 3
Následující vzpomínky se
opět vrací do začátků skautování, kdy se pomalu rozšiřuje
a nově získané zkušenosti se
uplatňují v činnosti střediska
a k plánování nastávajících
prázdnin v roce 1921.
Vůdce rozhodl, že se uskuteční tábor, který zajistil v Beskydech na Prostřední Bečvě. V tuto
dobu ještě skauti neměli stany,
spaní bylo zajištěno v seníku jedné valašské usedlosti, která byla
útočištěm skautů za noci a deště.
Inventář byl velmi chudý, možno
říci primitivní. Nebyly ještě táborové kuchyně a jídlo si zajišťovali
ve dvojicích tábořících na polním
ohništi ve vojenských miskách.
Jednoduchost a samostatnost vaření táborníků byly důsledně prosazovány vůdcem, podle zakoupené
příručky o skautingu. Jídlo bylo
nevalné kvality, mnohdy obsah
esšálků končil v ohni, který uhasil,

a tak se často výsledek kuchařské snahy octl v odpadové jámě
v olšoví. Pak nezbývalo jísti, nic
než suchý chléb. V žádném případě nemohli počítat rodiče, že se
děti z tábora vrátí obézní. S tímto
stavem se nechtěl smířit nejstarší
účastník tábora bratr Chmelař. Za
pomoci souseda dovezl na tragači
něco podivně velkého. Byl to starý
sporák vyhozený ze zájezdního
hostince Na Zavadilce. Byl bez
jedné nohy, scházela dvířka, ale
zato měl troubu na pečení. Bylo
to ovšem k velké nevoli vůdce
tábora, protože on prosazoval,
aby každý táborník byl ve vaření
samostatným. Byla to velká trhlina v jeho autoritě. Chtělo to čas
a bratr vůdce poznal výhodu táborového sporáku, všichni byli potom
vděční, že tábor mohl pokračovat
bez zdravotních potíží. Zlepšovatel
Chmelař, sedmnáctiletý předčasně
odvedený na vojnu na sklonku I.
světové války, kde podle vyprávění

vařil ve vojenské kuchyni - se tak
stal táborovým hrdinou. A to byla
první, i když nedokonalá kuchyně
na holešovském táboře.
O jisté výjimečnosti se také
rozepsal tehdejší holešovský týdeník Zájmy venkova, který popisoval
prázdninový život na táboře chlapců z města. Na sklonku pobytu
přijel na pozvání také skaut z Brna.
Táborníci byli udivení a užaslí nad
jeho dokonalým krojem s domovenkou Brno I. Setrval spokojeně
až do konce tábora.
Práce vůdce - učitele se také
projevila v jeho vlastenectví. Dne
31. července uspořádal se skauty
u táborového ohně přednášku na

oslavu 100. narozenin K. H. Borovského, a to i s účastí okolních
sousedů.
Ve vzpomínkách účastníka
tábora Ludvíka Voláka je popsán
život na táboře v humorných
publikacích Tábor na Zavadilce
a Rovénky, kterou vydalo středisko
Junáka Holešov. Tyto a jiné budou
k dostání na výstavě počátkem září.
Tábor skončil, prázdniny uběhly
jako voda v Bečvě a nastal nový
skautský rok. V klubovně se na
první schůzce objevují nové tváře,
které rozšiřují skautské řady.
Pokračování v příštím čísle
Holešovska…

www.re-max.cz

Pozvánka ČSSD
Lídr kandidátky ČSSD ve Zlínském kraji Zdeněk Škromach Vás zve na
předvolební setkání za účasti hostů. Akce se koná ve čtvrtek 10. září
2009 na nám. Dr. Edvarda Beneše. Začátek programu je ve 14 hodin.
Vystoupí muzikálové hvězdy, občerstvení je zajištěno. Více na nových
interaktivních stránkách www.cssd.cz a www. turneprozlinskykraj.cz.

1 595 000 Kč Tel.: 603 323 111

1 800 000 Kč Tel.: 603 323 111

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1
v OV v Holešově - lokalita Novosady. Byt je
po vkusné rek., o výměře 72,4 m2, 6. patro
panelového domu s výtahem. V bytě je prostorná šatna, lodžie, komora na patře.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej DB 3+1
s nulovou anuitou po kompletní rekonstrukci v Holešově. Výměra 78 m2,
3. patro panelového domu s výtahem.
Byt má lodžii a sklep.

2 800 000 Kč Tel.: 603 323 111

4 630 000 Kč Tel.: 604 383 641

Zahnašovice, Zlínský kraj. Prodej RD po
kompletní rekonstrukci v Zahnašovicích
u Holešova se dvěma byt. jednotkami,
2+1 a 5+1 a zimní zahradou. Výměra pozemku 2.091 m2, užitná plocha 210 m2.

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.

Navštivte nový autoservis

AUTO BARRETO
Těšíme se na Vás, protože starat se o vaše auto nás baví

NABÍZÍME VÁM:
MECHANICKÉ PRÁCE (všech značek)
DIAGNOSTIKA (ŠKODA, VW, AUDI, SEAT)
PNEUSERVIS
OPRAVY KAROSERIÍ (všech značek)
AUTOKOSMETICKÉ PRÁCE

AKCE ZÁŘÍ 2009 -10% na brzdové komponenty

navíc do 18. září ZDARMA na počkání TEST brzdové kapaliny.
Novosady 465, Holešov, tel.: 736 400 300, 573 509 140
e-mail: info@autobarreto.cz, www.autobarreto.cz
otevíraci doba: Po-Pá | 8-17
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Cena v RK

Tel.: 604 383 641

Lukov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1
v OV o výměře 68 m2, situován v klidné
lokalitě Lukova. Byt je volný, k nastěhování po dohodě.

1 230 000 Kč Tel.: 604 383 641
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. Při rychlém jednání sleva.

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

www.re-max.cz
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Připomenutí srpnových
událostí roku 1968 v Holešově
V pátek 21. srpna byl přítomen slavnostního otevření okružní křižovatky u Strategické průmyslové zóny v Holešově mimo jiných hostů
i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Návštěvy Holešova využil
spolu s poslanci PČR Zdeňkem Škromachem a Josefem Smýkalem také
ke krátké návštěvě střední policejní školy ministerstva vnitra.
Škola má sídlo v areálu holešovských kasáren, kde v letech 1961
až 1969 působil 7. výsadkový pluk zvláštního určení. Příslušníci tohoto
útvaru odmítli vpustit v srpnu 1968 okupační vojska Varšavské smlouvy
do kasáren a připravovali se na aktivní odpor proti okupaci, za což byl
pluk o rok později zlikvidován.
U pamětní desky, která zde byla vloni odhalena, je za vedení školy
přivítali plk. René Dočekal a plk. Miroslav Dědič. Společným položením
kytice k pamětní desce tak připomenuli smutné 41. výročí srpnových
událostí roku 1968, které ukončily rozjíždějící se reformní proces v tehdejším Československu.
Jaroslav Chmelař

Kruhový objezd už slouží
Kruhový objezd u Martinic už slouží motoristické veřejnosti. Rychlost
z Holešova do Martinic je však stále omezena, neboť kolem silnice pořád
probíhají stavební práce zejména na cyklostezkách spojujících Martinice,
Holešov a průmyslovou zónu.

Otevření kruhové křižovatky se zúčastnil také holešovský
poslanec Pavel Svoboda.

Pravidla soutěže o 10 věcných cen
(1. plazmová televize, 2. mikrosystém, 3. DVD přehrávač, 4. mikrovlnná trouba, 5. žehlička, 6. pánev, 7. sendvičovač, 8. kuchyňská
váha, 9. osobní váha, 10. stolní lampa)
1. V číslech Holešovska 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 vyjde vždy zřetelně
označený kupón s otázkou. Odpověď na otázku lze vždy najít v jiné části
Holešovska v inzerátu firmy Karhan.
2. Soutěžící odpověď na otázku vepíší na označené místo do kupónu.
Na kupón rovněž napíší své jméno, příjmení, adresu a telefonický, případně
mailový kontakt. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas s užitím
svých osobních údajů pro účely této soutěže.
3. Kupóny se správnou odpovědí se posílají hromadně v zalepené obálce
na adresu redakce Holešovsko, Městský úřad Holešov, Masarykova 628,
769 01 Holešov nebo mohou obálku s odpověďmi předat na podatelnu
Městského úřadu Holešov na ulici Masarykova 628, a to nejpozději do
11. prosince 2009. Rozhodující je razítko podatelny městského úřadu.
4. Do závěrečného slosování bude zařazen ten soutěžící, který pošle
minimálně 6 (ze 7 možných) správných odpovědí.
5. Každý soutěžící může poslat pouze jednu obálku s odpověďmi.
6. Slosování se uskuteční za přítomnosti vedoucího odboru školství a kultury, zástupce redakce Holešovska, právníka města Holešova a zástupce
firmy Karhan. Deset vylosovaných soutěžících bude zveřejněno v posledním letošním čísle Holešovska, tedy v čísle 23.
7. Nebude-li chtít některý ze soutěžících v případě vylosování být zveřejněn
v novinách, pak tuto skutečnost výrazně vepíše do soutěžního kupónu.
8. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci města Holešova.
9. Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti
není možná.

--------------------------------- soutěžní kupón č. 1 --------------------------------Vyjmenujte komplexní služby, které nabízí firma Karhan:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………...................................................................................
Vaše jméno, příjmení, adresa a telefon nebo e-mail:
……………………………………………………………………………………
…………..................................................................................................
Zasláním tohoto kuponu a Vaším podpisem udělujete pořadateli
souhlas s užitím osobních údajů pro účely této soutěže
...................................................................................................................
................................................................................................................
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Hana Čápová bude vystavovat v Holešově
Jakousi předehrou k večernímu slavnostnímu koncertu, věnovanému „richterovským jubilejím“, bude 15. září 2009 v 16 hodin vernisáž
grafického díla naší přední akademické malířky
Hany Čápové. Souvislost mezi oběma kulturními událostmi není náhodná. Jejich spojnicí je
vydání Pamětního listu k 300. výročí narození
F. X. Richtera, který pro Castellum Holešov
zhotovila právě Hana Čápové a vydalo nakladatelství Thalia Praha. Vytiskla jej tiskařská
dílna bratří Dřímalů, která díky své vynikající
technické úrovni realizuje grafické listy většiny
našich předních výtvarných umělců.
Paní Hana Čápová představí v Holešově
svou tvorbu z posledních let. Je jedinečná svou
vysokou uměleckou kvalitou, opírající se o šíři
tvůrčí fantazie a technickou preciznost autorky.
Umělkyně se narodila 24. 4. 1956 v Praze.
Po absolutoriu Střední odborné školy výtvarné
V. Hollara (1971 - 1975) vystudovala i Vysokou
školu umělecko - průmyslovou v Praze - ateliér
ilustrace a grafiky (1977 - 1983). Ve své tvorbě se věnuje převážně grafickým technikám
tisku z hloubky, dále pak kresbě a malbě. Ilustrovala řadu knih předních světových autorů

Akademická malířka Hana Čápová.
(I. Shaw, K. Čapek, J. A. Cronin, I. Erengurg,
W. Shakespeare a další), předmětem jejího
zájmu je rovněž tvorba poštovních známek.

Svými pracemi obeslala Hana Čápová
mnoho kolektivních výstav u nás i v zahraničí
(Německo, Nizozemsko, Belgie, Francie, USA,
Rakousko...). Samostatných výstav připravila
od roku 1986 více než 40 doma i v cizině a za
svou tvorbu obdržela několik ocenění. Hana
Čápová je členkou Sdružení grafických umělců
Hollar a žije a tvoří v Praze.
Grafický list zpodobňující v autorčině výtvarném pojetí Františka Xavera Richtera jako
„maestra Muzicae“ 18. století bude veřejnosti
poprvé nabídnut ke zhlédnutí i ke koupi právě na
vernisáži grafické tvorby Hany Čápové 15. září
v Městské galerii Holešov. Jeho patronem bude
profesor AMU v Praze Jiří Hlaváč, známý nejen
jako skvělý umělec a klarinetista, ale i jako
populizátor vážné hudby na vlnách Českého
rozhlasu i na poli literárním.
Výstavu grafické tvorby akademické malířky Hany Čápové je možno označit po skvělé
výstavě malířského díla Joži Uprky za další
významnou kulturní událost v oblasti výtvarného
umění v našem městě.
JZ

Slavnostní koncert k prvnímu Richterovu výročí
Letošní rok 2009 je v kulturním životě
města Holešova rokem nad jiné významným.
Připomínáme si v něm dvojí jubileum velké
osobnosti evropské hudební historie, muzikanta, skladatele, dirigenta a hudebního teoretika
Františka Xavera Richtera, který se údajně
1. prosince 1709 narodil a 12. září 1789 ve
Štrasburku zemřel. Tam je i pochován.
Pro letošní rok připravilo jak vedení města,
tak Městské kulturní středisko, základní umělecká škola a Castellum Holešov k těmto dvěma
jubileím řadu koncertů a dalších kulturních
událostí. Velká část jich už proběhla, ty hlavní
nás teprve čekají.
K datu Richterova úmrtí to bude slavnostní
koncert, který vlastně otevře tříměsíční období centrálních oslav, jež vyvrcholí 13. prosince 2009 dalším slavnostním koncertem připomínajícím výročí
nejslavnější - 300 let od Richterova narození.
V úterý 15. září v 19.30 hodin se tedy
setkáme ve velkém zámeckém sále se symfonickým orchestrem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, jeho sborem a sólisty.
O bližší informace o tomto koncertu jsme
požádali jeho dirigenta prof. Viktora Kozánka,
který nás i vás, čtenáře Holešovska, velmi
ochotně oslovil následujícím dopisem:
Vážení holešovští občané,
v letošním roce si připomínáme pro město Holešov významné výročí narození i úmrtí hudebního
skladatele a holešovského rodáka Františka
Xavera Richtera, ale současně i šedesát let

od vzniku Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského, jejíž studentský orchestr vystoupí
na slavnostním koncertě k 220. výročí Richterova úmrtí.
Na úvod v něm zazní skladba P. J. Vejvanovského Serenáda 1680, která svým slavnostním charakterem podtrhne význam letošních
oslav. Taková hudba zněla v 18. století nejen
na kroměřížském zámku, ale jistě i na zámku
holešovském.
Dále zazní skladba F. X. Richtera Simfonia
in B. Je koncipována tak, jak bylo tehdy zvykem,
jako dílo třívěté, kdy obě krajní části jsou rychlé
a mezi nimi je věta kontrastní, tedy pomalá.
Zvláště v této části můžeme postřehnout nádherné, klenuté melodie, které snad připomenou
i skladatelův moravský původ.
Hlavním sólistou večera bude rovněž holešovský rodák, hráč
na lesní roh Daniel
Mlčák. V letošním
roce dokončil své
šestileté studium
na Konzervatoři PJV
Kroměříž. A v říjnu začne studovat na hudební fakultě Akademie múzických umění
v Praze. Tentokrát
přednese třívětý Koncert Es-dur pro lesní
roh a orchestr od
W. A. Mozarta.

Závěr koncertu bude patřit Antonínu Dvořákovi, který býval na Moravě častým hostem.
Uslyšíte jeho slavnostní Te Deum, opus 103.
K orchestru se přidruží Smíšený pěvecký sbor
konzervatoře, který připravuje jeho dirigentka,
profesorka Lea Vítková - soprán, a pan Jiří
Přibyl - bas. Dvořák složil Te Deum v roce
1892 před odjezdem do Ameriky a bylo původně napsáno ke čtyřstému výročí objevení
Ameriky Kryštofem Kolumbem. Stalo se však
nadčasovou oslavou Boha a života na zemi
a bude jistě důstojným vyvrcholením i tohoto
slavnostního koncertu.
Vážení občané, milí posluchači, přeji si,
aby Vám večer 15. září, prožitý s těmito velkými
hudebními Mistry v sále holešovského zámku,
přinesl hluboký a nezapomenutelný zážitek.
Viktor Kozánek, dirigent

nové
obchodní
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ve 20 hodin

774 780 001

SPORT BAR
PUMPA HOLEŠOV
12

Hledáme

www.smartpujcka.cz

k03_000633_09_90x90_CB_personal.1 1

28.1.2009 13:57:33

hole‰ovsko 16/2009

Výstava Letní iluze VII. tradičně nezklamala
Už posedmé hostila Městská galerie Holešov holešovské kumštýře, kteří dostali v rámci
dnes už tradiční výstavy Letní iluze VII. možnost
prezentovat svou tvorbu. Vernisáž proběhla
ve středu 19. srpna za hojné účasti tvůrců
i jejich přátel a rodinných příslušníků. Zatímco
úvodního slova se chopila Irena Seifertová,
kterou posléze vystřídal vtipný a pohotový Karel
Bartošek, kulturní část vernisáže patřila všeumělovi Jiřímu Kuhlovi. Ten pak zahrál na vlastnoručně vyrobený hudební nástroj.
Tak jako tak se však hlavní pozornost
návštěvníků soustředila na vystavená díla více

než dvacítky kumštýřů - a že jejich tvorba vzbuzuje úctu a obdiv, o tom nemůže být pochyb.
Návštěvníci galerie se zde setkali se stále propracovanější tvorbou Jitky Sadílkové, ale stejně
tak mohli obdivovat obrazy Rudolfa Seiferta,
Josefa Šuláka či mladičkého Jakuba Leška.
Hodně pozornosti vzbudily i nádherné fotografie Vlastimila Matulíka. Zasloužené pozornosti
však neunikla ani díla dřevořezbářů Jaroslava
Stokláska a Petra Stejskala (jeho „Zamilovaní“
takřka v nadživotní velikosti, ale třeba i drobné
reliéfy sklidily zasloužený obdiv). Vtipně pak
zapůsobila naivistická tvorba Jitky Hrdličkové,

zvlášť její obraz Služební cesta. Ale líbily se
i černobílé fotografie Vratislava Brázdila či folklorně laděné portréty Milana Režňáka...
Z „nově příchozích“, kteří v Holešově debutovali, zaujala především Marie Gallová, která
se prezentovala svými fotografiemi zachycujícími přírodní scenerie a hry paprsků.
V pořadí už sedmá výstava Letní iluze se
jednoduše povedla, což spadá na vrub jak všech
zúčastněných kumštýřů v čele s Rudolfem Seifertem, tak Městského kulturního střediska Holešov, které ji se ctí sobě vlastní zaštítilo.
Robert Rohál

Momentka z vernisáže - Jiří Kuhl, Karel Bartošek a Irena Seifertová.
V pozadí starosta Zdeněk Janalík, který nevynechá jedinou vernisáž.

Účast na vernisáži Letní iluze VII. byla hojná. Vlevo stojí fotograf
Vlastimil Matulík a malíř Josef Šulák.

Prostory Městské galerie byly na rozhraní srpna a září plné artefaktů
holešovských autorů, kteří opět mile překvapili.

Velkou pozornost sklízely netuctové fotografie Vlastimila Matulíka,
jehož tvorbu prezentovaly nedávno i naše noviny.

TIP PRO POŘADATELE
AKCÍ

Druhý školní rok jazyků 2009/10
Jazyková škola WIN v Holešově

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.vychodnimorava.cz. Současně je pro pořadatele
akcí k dispozici možnost bezplatného uveřejnění plakátků a propozic akcí v prostorách Městského informačního centra.

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

PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské
práce
v Holešově
a okolí
Telefon: 573 395 705
Mobil: 736 731 776
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NOVÉ KNIHY
P. G. Wodehouse: Díky, Jeevesi
Další příběh oblíbených hrdinů humoristických románů P. G. Wodehouse se jmenuje
Díky, Jeevesi. Poté co Bertieho neústupnost
ve věci nového koníčka, hry na banjo, dovede jeho dosud loajálního sluhu až k rozhodnutí podat výpověď, projeví zájem o Jeevesovy služby baron Chuffnell, Bertieho
starý přítel, který je nyní rovněž zamilován
do jeho bývalé snoubenky Pauline. Chuffyho finanční situace však není právě růžová...
Paseka, překlad Milan Žáček, 228 str.,
váz., 229 Kč
Ed McBain: Velký šéf
Ed McBain napsal původně tento román pod
pseudonymem Richard Marsten a opět potvrdil své hlavní přednosti: vybroušený styl,
důmyslně vybudovaná zápletka, rychlý sled
děje a důsledný realismus na každém řádku.
Frankie býval docela obyčejný mladík, jeho
život však nabral nečekaný obrat po nevyvedeném pokusu o krádež, při kterém
zastřelil dva policisty. Pro newyorské podsvětí se stává zručným a všeho schopným
zabijákem. Až dosud nemajetný mladý muž
náhle nemá nouzi o peníze, získává stále
větší moc a těší se uznání. Dopouští se však
jediné, zato osudové chyby - zamiluje se...
BB art, překlad Ludmila Havlíková, Tomáš
Havlík, 182 str., 199 Kč
Arthur C. Clarke: Setkání s Rámou
Setkání s Rámou je první díl slavné sci-fi
tetralogie Arthura C. Clarka, která poprvé vyšla v roce 1973. Z vesmíru se postupně vynořuje obrovský objekt vážící
miliardy tun, který astronomové pojmenují Ráma. Proniká nepředstavitelnou
rychlostí sluneční soustavou a vesmírné
sondy zjišťují, že se v žádném případě
nejedná o přirozený objekt. Jak vědci,
tak celé lidstvo se s nadšením i obavami
připravují na setkání s vesmírnou lodí...
Baronet, překlad Zdeněk Volný, 256 str.,
váz., 219 Kč

James Bond - Daniel Craig klade nacistům
„Odpor“ v běloruských lesích
V Talmudu se píše, že každý, kdo zachrání jeden lidský život, jako by zachránil
celý svět. Svět potřeboval zachraňovat hlavně
ve válečných dobách a poslední druhá světová
válka přinesla lidstvu kromě nesmírného utrpení
a mnohamiliónových obětí i pěknou řádku hrdinů, kteří se někdy rekrutovali pod vlivem okolností takřka proti své vůli. Po již zfilmovaných
životních příbězích Oskara Schindlera a Nicho-

KINORECENZE
lase Wintona došlo i na méně známou kapitolu
z běloruské partyzánské historie, jejímiž hlavními protagonisty byli židovští bratři Bielských.
Edwarda Zwicka vždy zajímaly výjimečné lidské
osudy, které spoluvytvářejí hrdinské příběhy
na pozadí barvitých historických událostí. Jako
prvoligový hollywoodský mainstreamový režisér má ke ztvárnění svých vizí k dispozici
slušný rozpočet, umožňující mu natáčet v příslušných lokacích, se štábem těch nejlepších
profesionálů, s početným komparzem, bombastickou výpravou a samozřejmě i hvězdami
první velikosti v hlavních rolích. V minulosti
už nechal Denzela Washingtona jako vojáka 1. dobrovolné černošské bojové jednotky
pobíhat po válečných polích Severu proti Jihu
ve filmu Glory, Toma Cruise vyslal jako posledního samuraje ohánět se mečem do dalekého
Japonska a zatím naposled se Leonardo Di
Caprio jako pašerák se srdcem na pravém místě obětoval na vyprahlé africké půdě ve snímku
Krvavý diamant. Všem filmům Zwicka je rovněž
společný motiv duševního vývoje hlavní postavy
vedoucí k potlačení svých slabostí, uvědomě-

Pedro Juan Gutiérrez: Král Havany
Děj románu kubánského spisovatele Pedra
Juana Gutiérreze je založený na skutečných událostech z černé kroniky. Autor je
líčí velmi syrově, až brutálně lakonickým
stylem pohledem dospívajícího chlapce.
Havana konce devadesátých let. Všude
špína, smrad a hlad, hroutící se domy,
nefungující služby, potkani, zlodějíčci, vyžírkové, veksláci, kšeftaři, děvky
a prostituti všech sexuálních orientací, dementi a poloblázni... Do takového
světa je vržen šestnáctiletý protagonista Reynaldo, když uteče z polepšovny...
Garamond, překlad Anamarie Wachtlová,
220 str., váz., 229 Kč
Tom Cain: Specialista
Špionážní román Specialista mísí prvky thrilleru ve stylu Roberta Ludluma a Lee Childa.
Samuel Carver je bývalý příslušník elitních
jednotek, nyní pracuje jako nájemný zabiják. Má zlikvidovat vysoce postaveného
teroristu. Zorganizuje dopravní nehodu
v pařížském podjezdu, při níž jakoby náhodou přijde domnělý terorista o život. Když
Carver zjistí skutečnou identitu svého cíle
a poté i identitu jeho ženského doprovodu,
dojde mu, že i jeho život je v ohrožení.
Mladá fronta, překlad Jiří Balek, 392 str.,
váz., 349 Kč
(nov)
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Herec Daniel Graig.

ní si skutečného stavu věcí, boj za nápravu
zlořádů, často spojený se sebeobětováním.
Pravdivý příběh bratrů Bielských, ukrývajících
se a bojujících v běloruských lesích proti nacistům po několik let, musel nutně Zwicka zaujmout. Zvláště pak raritní okolnost, že bratrům
se podařilo osvobodit a shromáždit kolem sebe
několik stovek dalších Židů, se kterými založili
v lesích samosprávné společenství a většině
z nich (asi 1200 lidem) se podařilo druhou
světovou válku přežít. Navíc - ne pouze pasivně
- nýbrž i se zbraní v ruce v otevřeném boji. Ti,
kdo zemřeli, nedali svůj život lacino. Na druhou stranu tento aspekt v rámci ještě většího
zatraktivnění tématu přinesl úskalí známého
amerického „tlačení na pilu“, takže se bojuje
častěji, vyhroceněji, patetičtěji a efektněji, než
tomu kdy mohlo být, a bohužel nechybí ani další
obvyklá klišé jako černobílé charaktery, morální
dilemata, vyhrocené situace, osudové lásky
a nepravděpodobné záchrany na poslední chvíli. V rolích bratrů Bielských se představuje trio
neokoukaných, zajímavých a rozdílných herců.
Daniel Craig dodal k bondovské kondici, tvrdosti, zarputilosti a akčnosti svému Tuviovi,
jako nejstaršímu z bratrů a vůdci lesní židovské
komunity, přirozenou autoritu a odhodlanost.
Kromě toho ale ukazuje i jeho rozervanost,
zranitelnost, únavu i pochyby. Po filmech Matka, Mnichov a Pochybná sláva dokazuje další
stránky svého mnohostranného dramatického
talentu. Liev Schreiber představuje jeho horkokrevného a přímočarého bratra, který dřív
jedná, než myslí, a ačkoliv bych si ho předem
v této roli příliš představit nedokázala, zvládl
ji na jedničku. V poslední době u něj dochází
ve výběru rolí k zajímavému posunu od rezervovaných, toporných intelektuálů (Barevný
závoj, Satan přichází) k testosteronovým záležitostem v rámci adrenalinového akčního
žánru. V tomto smyslu byl Zuse Bielsky pouze
rozcvičkou na nezkrotného a nadlidskou silou
oplývajícího mutanta Victora Creeda alias Sabretootha, hlavního protivníka Logana alias
Wolverina v prvním z plánovaných prequelů
slavné ságy X - Men. Nejmladšího z Bielských
Asaela ztělesňuje Jamie Bell, který na sebe
strhl pozornost už v baletních piškotech jako
Billy Elliot. I když od té doby nedostal podobně
velkou příležitost, dokázal na sebe upozornit i v rozsahem menších rolích jako jeden
z dobrodruhů na výpravě za King Kongem
či jeden ze skokanů v čase ve filmu Jumper.
Bratři Bielských v podání špičkových herců
jsou správně hollywoodsky ztepilí, charismatičtí
a ušlechtilí. Přestože ve skutečnosti měli asi blíž
k nelítostným banditům než altruistickým hrdinům, neoddiskutovatelným faktem zůstává, že
pomohli nejen zachránit několik stovek lidských
životů, ale dokázali za ně převzít i odpovědnost.
Pomohli zachránit svět.
Marie Drechslerová

Koncem roku vyjde v edici Knihovnička
Holešovska nová publikace
Takřka stovka historických pohlednic Holešova se objeví v padesátistránkové publikaci,
kterou vydá koncem letošního roku město Holešov. Vzácné pohledy, které zachycují převážně
začátek dvacátého století, pocházejí ze sbírky ing. Leopolda Lišky (1940 - 2006).
Retrospektivní publikace, která nabídne v zajímavých dobových grafických úpravách pohledy na dnes už neexistující anebo zrenomované objekty (centrum města, významné budovy,
zámek, zámecký park, restaurace...) či různé akce (průmyslová výstava, trhy), vyjde v rámci
Knihovničky Holešovska.
(rr)
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Program kina Svět
Sobota 12. 9. a neděle 13. 9. c 17.30 h:
DOBA LEDOVÁ: ÚSVIT DINOSARŮ - USA,
animovaná komedie v české verzi. Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má před
sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte.
Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek
do rodiny, lenochod Sid se zase dostane do problémů, šavlozubý tygr Diego řeší dilema, jestli
se z něj po boku kamarádů nestává příliš velký
měkkota. Navíc když se objeví dinosauři, Manny
přestává být „králem džungle“. A také se všichni
seznámí s jednookým lasičákem Buckem, který
neúnavně loví dinosaury.
Úterý 15. 9. a středa 16. 9. v 19.30 h: VENI, VIDI,
VICI - ČR, komedie. Romantická komedie z golfového prostředí. Hrají Filip Tomsa, Jitka Kocurová,
Sandra Nováková, Bob Klepl, Václav Postránecký,
Iveta Dušková, Jaromír Nosek, Marek Vašut, Eva
Ujfaluši, Karel Gott a další. Režie Pavel Göbl.
Čtvrtek 17. 9. a pátek 18. 9. v 19.30 h: T. M.
A. - ČR, horor. Příběh Marka, který se rozhodl

DVD TIPY

opustit kariéru hudebníka a na čas se usadit
v opuštěném domě na samotě, kde se chce
věnovat malířství. Dům, kde Marek strávil s rodiči
a sestrou dětství, má však ponurou minulost.
Vynořují se matné vzpomínky a nejasné obrazy
dávných událostí dostávají temné kontury. Marek
objevuje souvislosti s tragédií, která se tu odehrála během jeho dětství i za druhé světové války.
Přichází čas, aby dům prozradil svá děsuplná
tajemství. Režie Juraj Herz.
Úterý 22. 9. a středa 23. 9. v 19.30 h: KRVAVÉ POBŘEŽÍ - Čína, historické drama s titulky.
Příběh začíná v roce 208 n. l. během vlády
dynastie Han. Ačkoliv Číně vládne jeden císař Han Xiandi, země je rozdělena do mnoha proti
sobě bojujících států. Na západě vládne pevnou
rukou ambiciózní premiér Cao Cao, jehož cílem
je zničit všechna království a prohlásit sebe
za jediného vládce sjednocené Číny. S rozpočtem 80 miliónů dolarů jde o nejdražší čínský film.
Režie John Woo.

Program MKS a Drive Clubu
JOŽA UPRKA - prezentace děl významného moravsko - slováckého malíře. Výstava, která je
umístěna ve třech sálech holešovského zámku, potrvá do konce října.
Neděle 20. 9 v 15 h: LOUTKOVÁ NEDĚLE - pohádkové představení divadla Hvizd pro malé
i velké diváky. Drive Club.
Sobota 26. 9. v 19.30 h: BLUESOVÁ SOBOTA - hudební večer pro všechny příznivce blues.
Vystoupí skupiny Petr Kalandra Memory band, Blues Company, Mothers Follow Chairs a duo
Longital, které tvoří kytarista Daniel Solontay a zpěvačka Shina. Drive Club.
MKS Holešov připravuje:
Koncert Hradišťan - cimbálová muzika J. Pavlici a Moravské děti, 4. listopadu 2009 (středa)
- zámek Holešov - velký sál (vstupenky budou v předprodeji na MIC od konce září).
Taneční pro dospělé
Předpokládané zahájení: říjen 2009. Místo: MKS Holešov - zámek. Taneční mistři: TŠ A.&A.
Mědílkovi Zlín, přihlášky: tel.: 573 396 797, 777 850 688
e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz.
Křesťanské centrum OS si vás dovoluje pozvat na zájezd „Podzim ve Švýcarsku“ ve dnech 22. 10. - 25. 10. 2009 v Bernských Alpách (Lauterbrunnen). Ubytování v penzionu Chalet im Rohn, polopenze, předpokládaná
cena 3.500 Kč. Kontakt 606 491 808, e-mail: kc.holesov@seznam.cz.

Strážci - Watchmen
Akční sci-fi, USA, 2009, 162 min. Režie:
Zack Snyder. Hrají: Billy Crudup, Malin
Akerman, Carla Gugino, Patrick Wilson,
Jeffrey Dean Morgan. Film podle komiksu
Alana Moorea, považovaného za nejlepší
ve svém žánru, natočil autor proslulé
a již zkultovněné verze řecké historie 300:
Bitva u Thermopyl Zack Snyder. K vizuálně omračující výpravě, maskám a trikům
přidal kapku filozofie, temný podtón a mnohem vrstevnatější charaktery netradičních
hrdinů a vyšel jeden z nejzajímavějších
filmů loňského roku.
Kdopak by se vlka bál?
Rodinný. Česko, 2008, 90 min. Režie: Maria Procházková. Hrají: Dorotka Dědková,
Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, David
Švehlík, Marek Taclík. Režisérka Žraloka
v hlavě natočila originální mix rodinné podívané, hororu, pohádky a milostné romance.
Fantazie se propojuje s reálným světem
v příběhu holčičky, která má ráda pohádku O Červené karkulce i svou maminku,
jenom jí tak úplně nerozumí...
Peklo s princeznou
Pohádka, Česko, 2008, 90 min. Režie:
Miloslav Šmídmajer. Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný, Václav
Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata
Adamovská. Pohádka o princezně Anetě a princi Jeronýmovi, kteří se tak moc
nechtěli, až se vzali. Výpravná kostýmní
podívaná pro velké i malé diváky se natáčela i v Kroměříži!
Odpor
Válečné drama, USA, 2008, 137 min. Režie: Edward Zwick. Hrají: Daniel Craig,
Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos,
Allan Corduner.
(Více v kinorecenzi na protější straně)
MD

Moravské děti nezahálejí
Holešovský dětský sbor Moravské děti pod vedením sbormistryně
Mgr. Lenky Poláškové nezahálí. Konec prázdnin byl pro mladé zpěváky
a zpěvačky ve znamení již tradičního týdenního letního soustředění, kterým
začíná nadcházející sezóna. Příjemné prostředí Rusavy a krásné teplé
počasí sice lákaly k pobytu na koupališti a dalším letním radovánkám,
ale z prostor „letní zkušebny“ se nesly tóny nejen klasických, lidových,
ale i vánočních melodií…
Moravské děti na letním soustředění přibírají také své nováčky, které
přiřadí do hlasů a celý týden věnují přípravě nových skladeb k očekávaným
koncertům a festivalům.
A věřte, že Moravské děti mají před sebou velké plány.
Můžete se o tom sami přesvědčit na nejbližším koncertu - kde se
nám představí s cimbálovou muzikou J. Pavlici Hradišťan - ve středu 4.
listopadu v holešovském zámku.
Nejbližší program Moravských dětí:
Setkání rodičů a dětí HDS - 18. 9. v 17.00 hod. (Celoroční program
a účast na mezinárodních festivalech, změny v organizaci).
Podzimní soustředění - Rusava 29. - 30. 10. 2009 (podzimní prázdniny)
Koncert - cimbálová muzika Hradišťan J. Pavlici a Moravské děti 4. 11. 2009 - zámek Holešov - velký sál (vstupenky budou v předprodeji
na MIC od konce září)
Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby P. Ebena - Praha 27. - 28. 11. 2009
Vánoční výchovné koncerty pro MŠ, ZŠ a SŠ - Holešov
Bc. J. Slovenčíková
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Program oslav 300. výročí narození F. X. Richtera v Holešově
Součástí oslav jsou koncerty, výstavy,
přednášky a další doprovodné akce…
Změna programu vyhrazena!
Oslavy pořádá město Holešov ve spolupráci s MKS Holešov, Základní uměleckou
školou F. X. Richtera Holešov, o.s. Castellum Holešov a spolupodílí se Státní okresní archiv Kroměříž, Ústav hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Brno, Moravské zemské muzeum v Brně,
Muzeum Kroměřížska, Rádio Vltava (Euorádio), Farní úřad Římskokatolické církve
Holešov, holešovské základní a střední
školy a další subjekty
Duben
• 24. 4. „Koncert k výročí F. X. Richtera“ Pražský komorní orchestr - velký sál zámku
Pořádalo Rádio Vltava (Eurorádio) a město Holešov - proběhl přímý přenos do 15 zemí EU
Květen
• 20. 5. Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Holešov - sala terrena
zámku
• 28. 5. Závěrečný koncert žáků ZUŠ F. X.
Richtera Holešov - velký sál zámku
Září
• 15. září - Zahájení oslav výročí narození
F. X. Richtera
- 16.00 hod. - Vernisáž grafičky Hany Čápové
- Městská galerie (15. 9. - 27. 9. 2009)
- 18.00 hod. - Vernisáž o F. X. Richterovi
a žáků holešovských škol k výročí FXR - první
sál zámku naproti velkému sálu + přilehlé
chodby (15. 9. - 13. 12. 2009)
- 19.30 hod. „Zámecký koncert“ zámek Holešov - velký sál.
Úvodní koncert k podzimní části oslav 300.
výročí narození F. X. Richtera (a k 220. „výročí
úmrtí“ umělce). Vystoupí Symfonický orchestr
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P.J.V.

Kroměříž (pořádá město Holešov, o.s. Castellum Holešov + MKS Holešov)
• 30. 9. v 18 hod. - Koncert Holešovského
komorního orchestru
Koncert v rámci festivalu k 300. výročí narození
F. X. Richtera - sala terrena zámku (město +
MKS)
Říjen
• 10. 10. v 16 hod. - beseda s Dr. Jarmilou
Tauerovou, ředitelkou Národního muzea - Muzea Antonína Dvořáka Praha, o osobnosti FXR
a jeho době - sala terrena zámku a v 18 hod.
- Koncert „Kaprova kvarteta“ k oslavám
výročí FXR - sala terrena zámku (město
+ MKS)
• 25. 10. Den díkůvzdání - „Holešovské
hody“
- 8.00 hod. - Žehnání nových insignií města Holešova - kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov
- 14.30 - Připomínka státního svátku ČR a představení nového praporu města veřejnosti prostory u památníku T. G. Masaryka (před
gymnáziem L. J. v ul. Palackého)
- 16.00 hod. - Koncert klavíristy Karla Košárka,
holešovského rodáka, u příležitosti uvedených
událostí a výročí narození FXR - velký sál
zámku (popř. sala terrena), (město, farní úřad
ŘKC Holešov, MKS)
Listopad
• 4. 11. (19 hod.) - Společný koncert známého souboru Hradišťan a Holešovského
dětského sboru Moravské děti - velký sál
zámku (MKS + HDS MD)
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Město Holešov - MěÚ Holešov, Masarykova
628, 769 17 Holešov, tel.: 573 521 11 (R. Seifert
573 521 202, 724 030 893), www.holesov.cz,
rudolf.seifert@holesov.cz
Městské kulturní středisko Holešov - nám.
Dr. E. Beneše 62, 769 01 Holešov, tel.: +420
573 397 384(701), +420 573 396 797, e-mail:
chmelik@mks.holesov.cz; www.holesov.info

Parním vlakem do Zlína
Na oslavy 110 let tratě Otrokovice - Vizovice,
které se uskuteční v sobotu 19. září na Zlínsku,
pojede zvláštní parní vlak taky přes Holešov.
Z Holešova bude odjíždět v 8.40 a do Zlína dorazí
v 10.50. Zpět ze zastávky Zlín-střed vlak pojede
v 15.20 a v Holešově bude v 16.55. Vlak dále pojede do Valašského Meziříčí. Pro cestující z parních
vlaků bude kulturní program ve Vizovicích.
(frs)

Prosinec
• 2. 12. v 18 hod. - Adventní koncert učitelů
a žáků Zákl. umělecké školy FXR Holešov
- kostel N. P. Marie Holešov (ZUŠ FXR + farní
úřad)
• 13. 12. Slavnostní koncert k 300. výročí
narození F. X. Richtera

Výstava „F. X. Richter, jeho doba a Holešov“
od 15. září
Slavnostní koncert a výstava zahájí letošní podzimní část oslav 300. výročí narození
Františka Xavera Richtera. V úterý 15. září
2009 v jednom z nejhezčích sálů holešovského
zámku (v bývalé šatně) bude otevřena výstava,
jež nám přiblíží nejen osobnost F. X. Richtera,
ale také dobu, ve které žil a působil, a také
Holešov v této historické etapě. Libreto výstavy tematicky navrhl ředitel Státního okresního
archivu Kroměříž Miroslav Olšina a na jejím
sestavení se spolupodílí další instituce: kromě
kroměřížského archivu to je Ústav hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno,
Moravské zemské muzeum v Brně, Základní
umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Muzeum Kroměřížska, Městské kulturní středisko
a také parcovníci města, které je iniciátiorem
i „patronem“ celých oslav. Tematicky je výstava
rozložena do několika částí a měla by přinést
veškeré informace o snad nejvýznamnějším
holešovském rodákovi, „jeho době“ a odkazu.
Výstava bude slavnostně otevřena
v 18 hodin a úvodní slovo přednese zástupkyně Moravského zemského muzea Mgr. Jana

- 17.00 hod. - Hraje Filharmonie B. Martinů
Zlín k oslavám 300. výročí narození hudebníka, skladatele a pedagoga F. X. Richtera
(1709 Holešov - 1789 Štrasburk) - vyvrcholení
a ukončení oslav - zámek Holešov, velký sál
- 14.30 hod. - „Matiné“ u památníku FXR v Růžové zahradě hol. zámeckého parku
Připomínka 50. výročí odhalení památníku FXR
v Holešově.
- 15.00 hod. - Uvedení na trh knihy o FXR
od Dr. P. Macka, vedoucího Ústavu hudební
vědy FF MU Brno, a beseda s autorem - malý
sál zámku (nebo sala terrena)
- Návštěva z Mannheimu v Holešově
(město + MKS + …)

Spáčilová, Ph.D., a hudebně ji doprovodí holešovský soubor Corda Magico.
Návštěvníky výstavy vedle historických
skutečností jistě také potěší práce žáků holešovských škol. Pořadatelé oslav vyhlásili soutěž
s tématem F. X. Richtera a sešla se celá řada
velmi zajímavých a kvalitních děl. V rámci vernisáže budou vyhodnocené práce oceněny a převážně všechna díla si budou moci zájemci prohlédnout. Instalována budou v chodbách zámku
po dobu celé výstavy. Ta bude otevřena do
13. prosince, kdy budou slavnostním koncertem
zlínské filharmonie oslavy ukončeny.
Výstava „F. X. Richter, jeho doba a Holešov“
15. 9. - 15. 12. 2009
Úterý 15. září 2009
18.00 hod. - vernisáž
19.30 hod. - Slavnostní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
R. Seifert
místostarosta

3. den otevřených
dveří v TYMY:

SOBOTA 19. 9. 2009
Dopoledne: 9 - 11 hodin
Odpoledne: 13 - 17 hodin
SKÁKACÍ HRAD
A TRAMPOLÍNA ZDARMA
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a také hasičům, kteří se přišli rozloučit
a na poslední cestě vyprovodili našeho manžela, tatínka a dědečka,

pana Zdeňka Nesvadbu.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.
Jménem pozůstalé rodiny manželka Marie
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Letos nám nevyšla jen dovolená, říkají členové skupiny Čechomor
„Zahrajeme novinky z našich nových alb,
hlavně z Pověstí o hradech a zámcích, a potom zahrajeme průřez naším repertoárem, to
znamená, že zahrajeme písně, které hrajeme
od našeho vzniku v roce 1988,“ řekl mi těsně před
koncertem v Holešově Karel Holas, houslista
a zpěvák populární skupiny Čechomor. A byla to
pravda. Koncert, který dnes už renomovaná kapela předvedla v neděli 6. září v zámecké zahradě
a na kterém spolu s ní zahrála i cimbálovka Martina Hrbáče z Velké nad Veličkou, nadchl všechny
přítomné návštěvníky. Na dva tisíce posluchačů,
kteří na koncert dorazili, se skvěle bavilo.
O tom, jak hodnotí kapela minulou sezonu
a co chystá v té nadcházející, je i následující
rozhovor, který Holešovsku poskytl již vzpomínaný Karel Holas.

ROZHOVOR
Je tu nová sezona. Když se ale ohlédnete za tou minulou, můžete v několika větách
říct, jaká byla a co všechno se podle vašeho
mínění povedlo?
Sezona se nám povedla, měli jsme mnoho
krásných koncertů, včetně splnění našeho snu a ten byl zahrát si se Suzanne Vega. Hráli jsme
společně na třech koncertech - a moc nás to
bavilo. Doufám, že i publikum.
Jak k této spolupráci vlastně došlo?
Dva roky jsme se to snažili domluvit přes
agenturu, která ji k nám pravidelně vozí, ale
bez úspěchu. Nakonec pomohlo, když jsem
se osobně vypravil na její loňský koncert. Měli
jsme asi dvacetiminutovou schůzku. Ona byla
naprosto profesionální, řekla, že si poslechne
naši desku a řekneme si. A letos v únoru přišla
dobrá zpráva: cédéčko zaujalo a společné koncerty budou už letos v létě… Je fakt, že už jsme
hráli s japonskými bubeníky, uznávaným irským
zpěvákem O’Lionairdem, desku nám produkoval
Jaz Coleman, ale zahrát si se světoznámou
zpěvačkou, to pro nás teď bylo prvně…
Je něco, co se třeba i nepovedlo nebo
nevyšlo podle vašich představ?
Ano, nepovedlo se nám udělat si během
prázdnin pořádnou dovolenou.

Letos jsme si jeden splnili, zahrát si se
Susanne Vega… Těch snů máme samozřejmě
víc a ještě se uvidí, jestli se splní. Něco se už ale
rýsuje, takže uvidíme...
Jsou místa, kde je skvělé publikum
a kam se jako kapela rádi vracíte?
Těch míst je hodně, ale za všechna bych
rád jmenoval hotel Ogar v Pozlovicích a ranč
Malevil v Jablonném v Podještědí.

Dva hlavní frontmani Čechomoru:
Karel Holas, František Černý.
Teď na podzim nás čeká dodělat třetí a poslední díl Pověstí, a to Pověsti slezské. Materiál
už máme připravený, v září jdeme do studia,
kde vše nahrajeme, aby během října album
mohlo vyjít.
Jaký ohlas mají alba, která vydává
Supraphon a na kterých se vaše muzika
pojí s pověstmi z českých, moravských
a slezských hradů a zámků…?
Pověsti mají dobrý ohlas, za Moravské pověsti jsme získali Platinovou desku a České
jsou jeden z nejprodávanějších titulů letošních
prázdnin.
Kdy vyjde další řadové album? Bude se
v něčem lišit od těch předchozích?
Řadové album připravujeme. Kdy přesně vyjde, nevíme, ale máme ho naplánované
na příští rok. Čím se bude lišit, to budou muset
posoudit naši posluchači. Chceme nabídnout
větší projekt, na kterém neustále pracujeme
a který se stále vyvíjí.
Kolikrát v měsíci koncertujete? A baví
vás to ještě po těch letech?
Koncerty nás pořád dost baví, ročně jich
odehrajeme kolem osmdesáti.

Co vystoupení na letošních letních festivalech?
Letošních festivalů jsme si užili, hlavně
na Hradech.cz, kde jsme si zahráli šest koncertů
s Divokým Billem. Bylo to velmi příjemné festivalové zpestření.

Míváte na koncertech i teď hosty, případně předskokany?
Ano, letos s námi vystoupila skupina Bílá
Nemoc z Prahy. Hráli na našem Kooperativa tour
09, kde opět podporujeme Obecně prospěšnou
společnost „Pomocne Tlapky“ - to je společnost,
která vychovává asistenční psy pro postižené
spoluobčany.

Zpět k nové sezoně. Co všechno z těch
hlavních a vyloženě velkých akcí i projektů
vás čeká a nemine?

Určitě máte sen si zahrát s nějakou zahraniční osobností či kapelou? …a myslíte
si, že je reálná šance tento sen realizovat?

Už hodinu před koncertem se „plac“ před jevištěm slušně
plnil fanoušky Čechomoru.

HISTORIE KAPELY
Čechomor vznikl na jaře roku 1988, kdy
se v pražském „Parku kultury a oddechu Julia
Fučíka“, dnešním Výstavišti, každý víkend konalo
tzv. „Staré tržiště“. K předvádění starých českých
řemesel zde hrála nejrůznější seskupení a jedním z prvních byl i Čechomor. První název kapely,
která na tomto tržišti vystupovala pravidelně
každou sobotu a neděli a kterou spolu založili
Franta Černý a Jiří Břenek (zvaný Čenda), byl
I. Českomoravská nezávislá hudební společnost.
V první sestavě hráli: Jiří Břenek - housle a zpěv,
František Černý - kytara, zpěv, harmonikář Jiří
Michálek a houslista Antonín Svoboda. Po roce
a půl vystřídal Antonína Svobodu Jiří Hodina,
nějaký čas ve skupině hrál a zpíval Míťa Denčev,
na cello hostoval Olin Nejezchleba. Na konci
roku 1990 skupina vydala své první album Dověcnosti, které obsahovalo řadu upravených
lidových písní z Čech a Moravy. Specializovala se
na ty, které nebyly notoricky známé nebo byly již
zapomenuté. Po natočení Dověcností, kde hrál
jako host na trubku Radek Pobořil (dnes stálý
člen Čechomoru), vystupovala kapela po celé
Evropě. Po odchodu Jiřího Hodiny hostoval se
skupinou houslista Jan Hrubý. V roce 1994 měl
Čechomor potřebu změny zvuku a z akustického
pojetí pozvolna začínala přecházet do elektrické
podoby. Přišel bubeník Martin Rychta a přivedl
s sebou Michala Pavlíka, který hraje na cello
a dudy. V této době oslovil Jirka Břenek houslistu
Karla Holase, který začal vystupovat s kapelou
již pod zkráceným názvem Českomoravská
hudební společnost. V roce 1996 vyšlo druhé
album Mezi horami. Na podzim roku 1996 zemřel předčasně na zákeřnou nemoc Jiří Břenek.
Ve složení Franta Černý - kytara, zpěv, Karel
Holas - housle, zpěv, Radek Pobořil - akordeon,
trubka, Michal Pavlík - violoncello, české dudy,
a Martin Rychta - bicí, hrála skupina od roku
1997. V roce 1999 pozvala Českomoravskou
hudební společnost jako předkapelu na svoje
turné „Větší než malé množství lásky“ skupina
Lucie. V roce 2000 „Českomoravská“ vydává své
třetí řadové album nazvané Čechomor. Jako host
si na něm na bicí zahrál David Koller a zazpívala
Lenka Dusilová. Po vydání skupina definitivně
zkrátila název na Čechomor.
Připravil Robert Rohál

Také holešovský koncert kapely Čechomor nabídl nejen hudební,
ale i světelnou show.
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GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: VERONIKA ŠIMKOVÁ
Holešovské veřejnosti prezentovala svoje
fotografie v roce 2005 - tehdy vystavovala spolu
s Nelly Billovou a Robertem Rohálem v rámci
výstavy Kresby světlem. Od té doby s nimi
vystavovala ještě jednou, a jak to tak vypadá,
bude s nimi společně vystavovat v Holešově
příští jaro.
Veronika Šimková (ročník 1984) žila léta
v Ludslavicích. Po vyučení působila tři roky v holešovském fotoateliéru a letos pracuje už třetím

rokem pro Českou tiskovou kancelář, což je znát
i z prezentovaných fotografií na této dvojstraně.
Sama říká, že nejraději ze všeho fotí lidi.
I když žije a pracuje už nějakou dobu v Praze, do Holešova se stále pravidelně vrací. Kromě
chystané výstavy v Holešově a příležitostné práce modelky se svými fotografiemi podílela rovněž
i na knize Krasavci českého filmu, která se objeví
na knižním trhu na podzim letošního roku.
RR

Fotografka Veronika Šimková.

18

hole‰ovsko 16/2009

GALERIE HOLEŠOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ: VERONIKA ŠIMKOVÁ

Mažoretkový
den pro děti
Kdy: Sobota 26. září
od 14.00 hodin
Kde: Areál Žopy
Na co se můžete těšit?
• vystoupení mažoretek
Holešov
• ukázka hasičské
jednotky
• skákací hrad
• zábava pro děti
i dospělé - soutěže
• tombola
• občerstvení
Těší se na Vás pořadatelé
- mažoretky Holešov
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František Rafaja: Dobré dílo Leopolda Vrly
V letošním roce si připomínáme nedožité
100. narozeniny Leopolda Vrly, výjimečného
pedagoga, překladatele, kritika, esejisty a obětavého kulturního pracovníka. Patřil k oněm
vzácným středoškolským profesorům, kteří se
ani v těžkých dobách nacistické a komunistické
diktatury nenechali „znormalizovat“, zachovali
si čest a charakter a dařilo se jim u studentů posilovat jejich mravní postoje, smysl pro
spravedlnost, čestnost, odpor k lhostejnosti
a bezpráví. Otevíral svým žákům obzor umění
- jak rozhovory s nimi, tak knihami, které jim
půjčoval, a vůbec světem, ve kterém žil.

* 17. 9. 1909 Přílepy
(u Holešova)
† 16. 8. 1991 Ostrava
Do kulturní historie se Leopold Vrla zapsal
jednak jako kultivovaný překladatel francouzské
beletrie, veršů a filozofických textů (P. Claudel,
J. Maritain, L. Estang, H. Pourrat, J. Calvet, J.
Maritain, A. Rimbaud aj.), dále jako literární
historik, kritik a publicista, především však
svou účastí na redakci měsíčníku katolických
středoškolských studentů Jitro, na jehož literárních stránkách debutovala takřka celá válečná
mladá generace básníků a prozaiků (mj. Jiří Šotola, Oldřich Kryštofek, Jaromír Hořec, Ladislav
Fikar, Rudolf Kalčík, Augustin Skýpala, Ivan
Andrenik, Antonín Bartušek, Bohumil Pavlok,
Josef Suchý, František Daniel Merth, Zdeněk
Rotrekl, Gertruda Göpfertová, Eugen Liška,
J. M. Grossmann a další).
Leopold Vrla se narodil 17. září 1909
v Přílepích, vesnici ležící na pomezí Valašska
a Hané na úpatí Hostýnských vrchů, na dohled
Holešova. Jeho otec František byl kovářem,
maminka Filomena, rozená Kolaříková, pocházela z rolnické rodiny. Oba vytvářeli harmonické domácí rodinné prostředí naplněné
prací, starostmi o živobytí a živě prožívanou
křesťanskou vírou.
Syn vesnického kováře už od dětství rád
četl. Lásku ke knihám zdědil po svých rodičích,
kteří sami hodně četli, a pokud to dovolovaly jejich skrovné finanční možnosti, kupovali
svým dětem knihy a předpláceli jim časopisy.
O jeho životním povolání nakonec rozhodla
láska k literatuře.
Po absolvování holešovského reálného
gymnázia (1920-1928) se venkovský student
rozloučil se svým rodným krajem a vlak jej
odvezl do města, ve kterém strávil dalších pět
let. Do Brna nejel poprvé - cvičil zde již v roce
1922 na I. orelském sletu. Jeho novým domovem se stala Sušilova kolej, která byla určena
katolickým studentům a měla dobrou pověst
nejen v Brně, ale i v okolí. Mladý vysokoškolák
byl zapsán na Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity a za svůj studijní obor si zvolil češtinu
a francouzštinu. Mezi jeho učiteli byli význační
jazykovědci František Trávníček a Bohuslav
Havránek, nejvíce ho však zaujaly poutavé před-

Leopold Vrla na přelomu 50. - 60. let
minulého století.
nášky literárního historika a kritika Arna Nováka.
U něho si osvojoval základy vědecké práce.
Dychtivému posluchači filozofické fakulty
nestačily jen povinné přednášky a semináře.
Brzy si našel cestu k organizátorům kulturního
života v koleji a ve spolku katolických akademiků Moravan. V průběhu jeho studií (1928 - 1933)
se sešlo v Sušilově koleji a v Moravanu mnoho
schopných, činorodých a zanícených studentů
a vzniklo zde pod vedením energického a cílevědomého ředitele koleje Msgre. dr. Josefa

Leopold Vrla - začátek 70. let
minulého století.

Hegra středisko duchovní obrody mladých katolíků. Mladí příslušníci katolické inteligence se
na přelomu dvacátých a třicátých let zasloužili
o rehabilitaci a znovuoživení katolicity v českém kulturně uměleckém prostředí. „Byli jsme
odchováni sociálními idejemi posledních papežů, praktickou činností dominikánů a duchovní
náročností Josefa Floriana a Jaroslava Durycha“- těmito slovy charakterizuje Leopold Vrla
tuto nastupující generaci, k níž on sám patřil.1
Jako předseda kulturního odboru Moravana
se výrazně podílel na jeho rozsáhlé činnosti.
Pořádaly se přednášky2, výstavy3, besedy,
kurzy duchovní výchovy, pouti, plesy a koncerty
pěveckého sboru Moravan, ze kterého pod vedením mimořádně nadaného akademika Josefa
Veselky v krátké době vyrostl jeden z nejlepších
mužských pěveckých sborů u nás. Pozornost
si zaslouží i Vrlovy studentské redakční aktivity.
Jako člen redakčního kruhu přispěl k výběru
statí pro almanach k 25. výročí Moravana, který
již v roce 1931 určil směr publikační činnosti
tohoto spolku - soustředění mladé básnické,
publicistické a badatelské generace. K tomu se
naskytla příležitost o dva roky později, kdy Bohdan Chudoba přenesl za podpory dr. J. Hegra
do Brna časopis Akord a svěřil jej vydavatelské
péči Moravana. „A jednoho podvečera se šlo
na procházku do okolí koleje s monsignorem
a rozhodlo se o Akordu; převeze se do Brna.
Na Bohdanovi spočívala pak největší část práce. Sešli jsme se kteréhosi říjnového večera
v koleji, a zatím co si natahoval tepláky, aby
běžel ,přespolné` s Frantou Pospíšilem, ujednalo se, jak bude Akord vypadat. A pak odjel
do Španělska.“ 4 Těmito slovy vzpomíná na odvážný publikační počin Moravana L. Vrla, který
pak pomohl Chudobovi za jeho ročního pobytu
ve Španělsku vybudovat okruh přispěvatelů
nového časopisu a získat adresy odběratelů
poté, když jeho dosavadní vydavatel Ladislav
Kuncíř z Prahy odmítl vydat adresář vyjednavačům Moravana. Stalo se tak o prázdninách
roku 1933, kdy se Vrla osobně zúčastnil jednání
s Ladislavem Kuncířem. Do brněnského Akordu
pak přispívá po léta četnými referáty, recenzemi
a překlady. Stojí také u zrodu čilé knižní edice
Akord, ve které vydává i několik svých překladů.
První číslo brněnské revue Akord vyšlo v Brně
1. ledna 1934 ve větším formátě, s podtitulem
„časopis pro kulturní syntézu“. První ročník
časopisu, prezentovaného také jako „vědecký
měsíčník českých katolíků“, „nese již vizitku
nejnáročnější intelektuální práce ve světových
relacích a spadá do zahájení třítýdenních Akademických týdnů v Dalečíně“5, jejichž cílem je
vedle odpočinku v krásném přírodním prostředí
rozšířit okruh vědeckých zájmů budoucích specialistů a prohloubit jejich duchovní život. Již
v době svých vysokoškolských studií otiskuje L.
Vrla dlouhou řadu drobnějších článků, básně,
ale i první obsáhlejší literární studie jednak v novinách (přerovské Naše právo, Holešovský kraj,
Nový národ aj.), jednak v časopisech a sbornících (Jitro, Archa, Sborník Sušilovy koleje).
(Pokračování na str. 21)

Vrla, Leopold: Kořeny. Tilia, Šenov u Ostravy 1999, s. 126.
Pozornost vzbudil např. cyklus přednášek o baroku, ve kterém přednášeli v letech 1932 - 1933 Josef Vašica, Zdeněk Kalista, Arne Novák, Jan
Racek a Albert Kutal. Texty přednášek byly otištěny v souboru edice Jitra sv. 4 - Baroko. Pět statí. Vydalo Ústředí katol. studentstva, Praha 1934.
V souboru chybí text přednášky Arne Nováka, kterou přednášející improvizoval pouze podle osnovy.
3
Velmi úspěšná byla výstava Katolík a kniha, kterou zahájil 29. listopadu 1931 ve výstavních síních Umělecko-průmyslového muzea v Brně spisovatel Jaroslav Durych).
4
Vrla, Leopold: Bohatýrská léta. In: Almanach k 40. výročí katolického spolku Moravan. Brno 1946.
5
Rotrekl, Zdeněk: Barokní fenomén v současnosti. Torst, Praha 1995, s. 211.
6
První dvě čísla roč. 20 (1938/39) redigoval sám, další čísla roč. 20 a dále roč. 21 - 24 společně s Dominikem Peckou.
1
2
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František Rafaja: Dobré dílo Leopolda Vrly
(Pokračování ze str. 20)
Ještě před poslední státní zkouškou z franštiny přijal začínající středoškolský profesor
nabídku místa češtináře na řádovém ženském
učitelském ústavu v Chrudimi, kde byl ustanoven od 2. listopadu 1933. Pro jeho studentky,
ale i pro něho samotného bylo událostí, když
do ústavu přijeli na jeho pozvání přednášet
Jan Čep, Jan Zahradníček a Dominik Pecka.
V Chrudimi navázal několik krásných přátelství,
mj. se spolupracovníkem staroříšského Dobrého díla Josefa Floriana Matějem Bartoníčkem
a se studentem gymnázia Ladislavem Jehličkou, pozdějším publicistou, redaktorem nakladatelství Vyšehrad a překladatelem. Za chrudimských let začal jezdit na studentské letní
tábory. Přednášel akademičkám na Křemešníku, středoškolačkám v Kostelním Vydří u Dačic
a v Provodově u Luhačovic, studentům na chatě
Schweigrovce na severním úbočí Hostýna.
Po třech šťastných letech strávených
v Chrudimi byl mladý češtinář a franštinář přeložen na gymnázium do Znojma. Tam se někdy
zjara 1937 poprvé setkal s básníkem, překladatelem a spolupracovníkem staroříšského
Dobrého díla Zdeňkem Řezníčkem, správcem
místní nemocnice. Jejich celoživotní přátelství
trvalo plných 38 let až do Řezníčkovy smrti
v roce 1975. Možná že už při prvním setkání
o sobě věděli, že oběma jsou velmi blízké snahy
staroříšského myslitele J. Floriana. Řezníček
tiskl své verše, poznámky a především překlady ve staroříšských Arších již od konce 20. let
a začal vtahovat svého přítele do spolupráce
s Dobrým dílem. Vrla, který od podzimu 1938
redigoval časopis Jitro 6, tiskl na jeho stránkách
Řezníčkovy básně, úvodníky a eseje a psal
o jeho básnických sbírkách. V národnostně
smíšeném prostředí Znojma prožil mladý profesor se svými studenty neklidné dny a noci
v září 1938. Jeho další šťastná učitelská etapa
skončila smutně spěšným odjezdem z města,
které bylo po Mnichově zabráno Němci.
Novým Vrlovým působištěm se stalo od
1. listopadu 1938 třebíčské gymnázium. Uzavřel tam přátelství se vzdělanými profesory
a literárními publicisty Milošem Dvořákem
a Rudolfem Černým. Velmi se mu v Třebíči
líbilo. Při jednom z několika setkání literátů
v nedaleké Starči poprvé a naposledy hovořil s Jakubem Demlem, přítomni byli mimo
jiné i básníci Jan Zahradníček a Jan Dokulil
a literární publicisté Bedřich Fučík, Miloš Dvořák a Rudolf Černý. Setkání se uskutečnilo
na pozvání P. Ondřeje Damborského, čiperného mladého kaplana, rodem z Moravského
Slovácka, přítele básníků. Z inspirující blízkosti
těchto báječných lidí se však mladý profesor
dlouho netěšil. Zemská školní rada v Brně jej
v září 1939 přeložila na reálné gymnázium
v Ostravě-Přívoze. Tenkrát ještě netušil, že
se zde usadí natrvalo a posléze si zde založí
i rodinu. Působil v Ostravě - až na dva roky, kdy
učil v Hlučíně (1951 - 1952) a Opavě (1952 1953) - až do svého pensionování v roce 1972.
Ale zastupoval i pak, naposledy na gymnáziu
v Ostravě-Hrabůvce, až do března 1976, kdy
byl postižen první mozkovou příhodou…
Jestliže v prvních poválečných letech mohl
prof. Vrla rozvinout plně své kulturní aktivity psal do novin a časopisů o literatuře a o divadle,
překládal, spolupracoval s ostravským rozhlasem, přednášel v různých kurzech atd., pak
únor 1948 tyto aktivity postupně omezil. Pro své
nekompromisní křesťanské přesvědčení nemohl

publikovat, byl ve školské službě šikanován,
překládán i mimo Ostravu, pak i mimo mládež,
na kterou by mohl mít špatný vliv (učil i na škole
pro pracující a na devítiletce). On sám snášel
všechny těžkosti života jako samozřejmý úděl
křesťana s vyrovnaností a statečností. Teprve
ve druhé polovině 60. let se mohl vrátit na gymnázium a poslední léta ve škole prošla již bez
trpkostí, ponižování a perzekuce.
Ani po mozkové příhodě v polovině 70. let
nesložil ruce v klín. Sotva byl propuštěn z ostravské nemocnice a nastoupil léčení v rehabilitačním ústavě v Hrabyni, začal psát levou rukou
(pravá mu ochrnula) své paměti Kořeny, kterými
chtěl v těžkých sedmdesátých letech oslovit
především své syny a přivést je ke kořenům
rodu. Po návratu domů se vrátil k překladům

z milovaných francouzských autorů, pokračoval
v aktivní činnosti v ostravském kroužku Spolek
českých bibliofilů a na Kořeny navázal na konci
70. let deníkovými záznamy.
Po druhém ataku mozkové mrtvice v 80.
letech již pan profesor nevycházel z domu a hovořil jen s velkými obtížemi. Ač těžce nemocen,
uvítal s velkou radostí a zadostiučiněním návrat
svobody po listopadu 1989. Se zájmem sledoval politické a kulturní dění v zemi a radoval se
z návratu svých milovaných, po léta umlčených
spisovatelů do české literatury. Na jeho psacím
stole byla vždy hromada dopisů, novoročenek
a pozdravů od přátel a bývalých žáků, na něž
pan profesor, dokud mohl, rád odpovídal. Vítal
ve svém bytě v Ostravě-Hrabůvce četné návštěvníky, které obdarovával knihami, svými
rukopisnými překlady a laskavými
povzbuzujícími slovy. Pozemské
putování Leopolda Vrly se uzavřelo
16. srpna 1991, měsíc před dvaaosmdesátými narozeninami, v ostravské nemocnici Na Fifejdách, kde
týž den zemřela i jeho manželka, která s ním oddaně sdílela dobré i zlé.
S oběma manžely se rozloučili jejich
nejbližší, přátelé a bývalí kolegové
a žáci pana profesora v římskokatolickém kostele v Ostravě-Hrabůvce
26. srpna 1991, kde vykonal smuteční obřady někdejší žák L. Vrly
ThDr. Antonín Huvar. Jeho popel byl
uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Holešově.
Osobnost profesora Leopolda
Vrly si připomeneme na vzpomínkovém literárně-hudebním pásmu
Cesta k domovu, které připravuje Městská knihovna v Holešově
ve spolupráci s Moravsko - slezskou
křesťanskou akademií Zlín na čtvrtek 17. září v 17 hodin v prostorách
holešovské knihovny.

Leopold Vrla psal vzpomínku levou rukou.

(Článek je výňatkem z delšího profilu psaného pro časopis
Dialog Evropa XXI.)
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VÝROČÍ - ZÁŘÍ 2009
1. 9. 1944 Narozen, NEBUCHLA, Otakar,
grafik, užitá grafika, práce v reklamě a propagaci, loga, plakáty, pozvánky, katalogy, působil
v Rožnově pod Radhoštěm - 65. výr. narození
2. 9. 1924 Narozena URBACHOVÁ, Eva,
etnografka, muzejní pracovnice, zabývala se
výzkumem lidového kroje, textilu a zanikajících
forem lidového řemesla, působí v Brně, Zlíně,
Vsetíně - 85. výr. narození
3. 9. 1909 Narozen KOŠINA, František, učitel, historik, amatérský archeolog, vlastivědný
pracovník, působil v Holešově (+ 31. 3. 2005)
- 100. výr. narození
4. 9. 1889 Narozena KNĚZKOVÁ, Marie,
malířka, autorka tvorby krajinářské, portrétní,
figurální, působila ve Frenštátě pod Radhoštěm
(+ 30. 4. 1976) - 120. výr. narození
5. 9. 1979 Zemřel DORAZIL, Otakar, historik,
spisovatel, autor populárně historických knih
(* 19. 3. 1889) - 30. výr. úmrtí
6. 9. 1979 Zemřel KRUTA, Vladislav, historik,
numismatik, znalec hudby a dějin umění (* 27.
6. 1908) - 30. výr. úmrtí
7. 9. 1894 Narozen BROUKAL, Václav, archivář, muzejní, národopisný a vlastivědný
pracovník, archeolog (+ 7. 12. 1972) - 115.
výr. narození
8. 9. 1999 Zemřel STANOVSKÝ, Stanislav,
malíř, působil v Bystřici pod Hostýnem (* 20.
10. 1924) - 10. výr. úmrtí
9. 9. 1959 Zemřel KRECAR, Jarmil, básník, divadelní kritik, dramatik, knihovník, literární kritik,
překladatel, výtvarný kritik, vydával bibliofilské
edice, překládal z francouzštiny a angličtiny,
autor novoromantické lyrické poezie (* 9. 2.
1884) - 50. výr. úmrtí
10. 9. 1964 Narozen ŠUTERA, Radomír,
sochař, restaurátor, působí v Kvasicích - 45.
výr. narození
11. 9. 1929 Narozen CHUDARA, Svatopluk,
grafik, malíř, působil ve Zlíně (+ 13. 6. 1982) 80. výr. narození
12. 9. 1989 Zemřel HOLAS, Miloš, básník,
redaktor, autor dětské literatury, redaktor periodik Práce, Dikobraz, Mateřídouška (* 19. 5.
1906) - 20. výr. úmrtí
13. 9. 1854 Narozen GOGELA, František,
botanik, amatérský archeolog (+ 27. 2. 1922) 155. výr. narození
14. 9. 1949 Zemřel PEŘINKA, František
Václav, vlastivědný pracovník, archivář, pro
Vlastivědu moravskou zpracoval osm okresů,
působil v Kroměříži, Valašských Kloboukách,
Znojmě (* 26. 2. 1878) - 60. výr. úmrtí
15. 9. 1839 Narozen GRÖGLER, Vilém, ilustrátor, malíř, autor žánrových obrazů z Bavor,
Slovácka (+ 6. 5. 1897) - 170. výr. narození
16. 9. 1944 Narozena MUNCLINGEROVÁ, Ludmila Antonie, malířka, kromě malby
pracovala s kovy a textilem, umělecká batika
(+ 10. 10. 1985) - 65. výr. narození
17. 9. 1909 Narozen VRLA, Leopold, překla-

datel, esejista, literární kritik, redaktor (+ 16. 8.
1991) - 100. výr. narození
18. 9. 1879 Narozen SUK, Vojtěch, etnograf,
autor mnoha vědeckých prací a studií, v Brně
založil Antropologický ústav (+ 8. 3. 1967) - 130.
výr. narození
19. 9. 1914 Narozen WEISER, Josef, grafik,
malíř, věnoval se zejména litografii, tvůrce ex
libris a novoročenek (+ 25. 1. 1994) - 95. výr.
narození
20. 9. 1929 Narozena MAGNIOVÁ, Růžena, malířka, návrhy loutek, pracovala jako výtvarnice loutkového filmu ve Zlíně - 80. výr.
narození
21. 9. 1969 Narozena v Kroměříži SEIDLOVÁ-HUDEČKOVÁ, Petra, malířka, práce v reklamě a propagaci, inspirační podněty z přírody
- 40. výr. narození
22. 9. 1939 Narozen NAVRÁTIL, Jiří, spisovatel - 70. výr. narození
23. 9. 1989 Zemřel SLEZÁK, Miloš, grafik,
malíř, medailér, textilní výtvarník, sochař, věnoval se užité grafice, ilustracím, knižním úpravám
a plakátům (* 27. 2. 1921) - 20. výr. úmrtí
24. 9. 1899 Narozen ČEPELÁK, Václav, divadelní dramaturg, kulturně-osvětový pracovník,
redaktor, vlastivědný pracovník (+ 27. 9. 1982)
- 110. výr. narození
25. 9. 1899 Narozen SEKORA, Ondřej,
grafik, ilustrátor, novinář, prozaik, spisovatel,
autor knih pro děti (+ 4. 7. 1967) - 110. výr.
narození
26. 9. 1904 Narozen PLANCKH, Viktor, malíř,
sochař, grafik, ilustrátor, restaurátor (+ 11. 6.
1941) - 105. výr. narození
27. 9. 1934 Narozen FROLEC,Václav Michal,
národopisný pracovník, zaměření na materiální, sociální kulturu, etnografii Slovanů, teorii
a metodologii evropského národopisu, redaktor
(+ 14. 5. 1992) - 75. výr. narození
28. 9. 1934 Narozen v Holešově ALSCHER,
Stanislav, malíř (+ 2. 11. 1993) - 75. výr. narození
29. 9. 2004 Zemřel PAVLÍČEK, František,
dramatik, filmový dramaturg, filmový scenárista, rozhlasový dramaturg, televizní scenárista
(* 20. 11. 1923) - 5. výr. úmrtí
30. 9. 1964 Zemřel ŽILINSKÝ, Ferda, spisovatel, osobnost Valašska (* 11. 12. 1877) - 45.
výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 9. 1949 Zemřel NIX, Ludvík, hudební pedagog, kapelník, hudební skladatel, stavitel
varhan, varhaník, napsal na 25 chrámových
skladeb a hudbu k sokolským cvičením pro dechový orchestr (* 25. 4. 1884) - 60. výr. úmrtí
4. 9. 1909 Narozen HORKÝ, Karel, fagotista,
hudební skladatel, autor oper, skladeb orchestrálních, komorních, klavírních, vokálních, kantát,
písní, scénické a filmové hudby (+ 27. 11. 1988)
- 100. výr. narození

8. 9. 1974 Narozena HENYCHOVÁ, Eva, kytaristka, zpěvačka, hudební skladatelka, textařka
- 35. výr. narození
9. 9. 1979 Zemřel HRADIL, Karel, hudební
pedagog, hudební skladatel, sbormistr, autor
sborových skladeb, upravoval lidové písně
(* 2. 7. 1910) - 30. výr. úmrtí
10. 9. 1909 Narozen KAŠPER, Antonín, operetní dirigent, rozhlasový dirigent, rozhlasový
režisér, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, působil v Hulíně (+ 2. 4. 1974) - 100. výr.
narození
12. 9. 1789 Zemřel RICHTER, František
Xaver, hudební skladatel, kapelník, teoretik, komorní kapelník u kurfiřta falckého
v Mannheimu, pak kapelník dómu ve Štrasburku (* 1. 12. 1709 v Holešově) - 220. výr. úmrtí
14. 9. 1919 Narozen BARVÍK, Miroslav,
hudební kritik, hudební skladatel, hudební vědec, ředitel divadla (+ 2. 3. 1998) - 90. výr.
narození
17. 9. 1954 Zemřel TULÁČEK, Rudolf, hudební pedagog, kontrabasista, hudební skladatel
(* 25. 7. 1885) - 55. výr. úmrtí
19. 9. 1959 Zemřel BUREŠ, František, hudební skladatel, autor varhanních a klavírních skladeb, písní, působil v Brně, Olomouci, Valašském
Meziříčí (* 31. 1. 1900) - 50. výr. úmrtí
21. 9. 1919 Narozen PETR, Zdeněk, dirigent,
redaktor nakladatelství, rozhlasový hudební
redaktor, rozhlasový režisér, hudební skladatel,
věnoval se hudebně divadelním žánrům, autor
tanečních písní, muzikálů, scénické a filmové
hudby, komorních děl, věnoval se zpracování
a rekonstrukci skladeb J. Ježka (+ 5. 12. 1994)
- 90. výr. narození
26. 9. 1839 Narozen DOUFALÍK, Alois, sběratel lidových písní, sbíral lidové písně moravskoslezského pomezí, spolupracovník L. Janáčka
(+ 3. 7. 1918) - 170. výr. narození
28. 9. 1914 Narozen GÖLLNER, Konrad
Rudolf August, hudební vědec, skladatel,
zkomponoval několik písňových cyklů, skladby
pro klavír a pro varhany, upravovatelská činnost
v oboru klavírní literatury (+ 2. 1. 1977) - 95.
výr. narození
VÝZNAMNÉ DNY
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
12. - 13. 9. Dny evropského dědictví
15. 9. Mezinárodní den míru
16. 9. Mezinárodní den ochrany
ozonové vrstvy
22. 9. Světový den bez aut
25. 9. Mezinárodní den neslyšících
26. 9. Evropský den jazyků
27. 9. Světový den cestovního ruchu
28. 9. Státní svátek ČR - Den české
státnosti, výročí zavraždění
sv. Václava
30. 9. Mezinárodní den překladatelů
H.K.

Vzpomínka na hudebního skladatele F. X. Richtera
Hudební skladatel, houslista,
pěvec, zakladatel tzv. mannheimské
školy František Xaver Richter se
narodil v Holešově 1. prosince 1709.
V Holešově se dostal do styku se zámeckou kapelou hraběte Fr. A. Rottala, v jejímž čele stál tehdy Ignác
Holzbauer. Hudební vzdělání dovršil
pobytem v Itálii, později ve Francii,
Holandsku a Anglii. Od roku 1740
působil jako vícekapelník knížete
- opata v Kemptenu ve Švábsku,
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od roku 1747 pak jako houslista,
hudební skladatel a zpěvák - basista
při operních představeních u kapely
falckého kurfiřta v Mannheimu. Protože tu nedosáhl vedoucího místa,
odešel v roce 1769 do Štrasburku,
kde se stal kapelníkem dómského
sboru, kde působil až do své smrti.
Zemřel 12. září 1789.
Svými komorními a orchestrálními díly přispěl k vývoji klasického instrumentálního slohu. Napsal

kolem 200 skladeb, k světským
skladbám patří symfonie, smyčcová kvarteta, klavírní koncerty, sonáty
a komorní skladby. Složil několik mší
a řadu chrámových skladeb. Je autorem učebnic harmonie a skladby.
Při příležitosti 150. výročí
jeho narození byla v holešovském
zámeckém parku umístěna busta
F. X. Richtera, dílo ak. sochaře Jana
Habarty.
H.K.
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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
ZVEME VÁS
4. 9. Den otevřených dveří v TYMY od 13.00
do 17.00, za příznivého počasí skákací hrad
ZDARMA!!!, prohlídka kluboven a prostor, zápis
do kroužků
5. 9. Den otevřených dveří - 9.00 - 11.00,
13.00 - 17.00, prohlídka prostor a kluboven, zápis
do kroužků a kurzů
7. 9. Břišní tance od 1.00 s Jasmínou pro
začátečnice ZDARMA, od 19.00 mírně pokročilí,
od 20.00 pokročilí
9. 9. Vítejte v TYMY od 14.00 do 17.00 - ukázka činnosti, prohlídka prostor a kluboven, zápis
do kroužků
9. 9. Den, kdy svítí Světlušky - celorepubliková
sbírka na pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením
11. 9. Relaxační hodinka - masáže M. Honč
(přihlášky do 8. 9.)
13. 9. Rodinný PÉTANQUE od 14.00 do 17.00
tradiční hra v házení koulemi, populární a oblíbená na celém světě, startovné 20,-/tým, pétanque
zapůjčíme, přihlášky do 10. 9.
14. 9. a 15. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka
pomáhající dětem, pomozte proměnit dětské slzy
v úsměv
17. 9. Výroba šperků SMALTOVÁNÍM od 17.00
do 18.30, výroba šperků smaltováním bez pícky,
40,-/šperk, přihlášky do 15. 9.
19. 9. Den otevřených dveří 9.00 - 11.00, 13.00
- 17.00, přihlášky a zápis do kroužků, kulečník,
stolní tenis, stolní fotbálek, pétanque, za příznivého
počasí odpoledne skákací hrad
25. 9. Potáborové setkání táborníků „Madagaskar“ od 17.00 připravena foto-projekce
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
v pondělí od 17.00 do 18.00 pod vedením paní
Aleny Rafajové.

ce), 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.

16.30 Sedmikrásky - cvičení na nářadí a s náčiním,
4 - 7 let
18.00 Jóga Jana - Dana - ul.
Školní - budova DUHY
18.00 Poweryoga
19.15 Pilates
17. 9. 16.00 Sundance - moderní tanec pro děti 7 - 12 let
18. 9. 16.00 Hip-hop s Adélkou
14.00 Šachy - ul. Školní - budova DUHY
21. 9. 15.30 Divadlo pro nejmenší děti
16.30 Divadlo a forma černého divadla pro
děti od 7 let
16.30 PC HROU - počítačová školička pro nejmenší děti od 5 let

ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ
7. 9. 10.00 Harmonizační cvičení pro
seniory
8. 9. 16.00 Společenský tanec - latinsko - americké, standard, 7 - 15 let
16.30 Jóga s Helenkou - ul. Školní budova DUHY
9. 9. 10.00 Broučci - pro děti od 2 let
s rodiči
15.30 Základy gymnastických dovedností pro děti 5 - 7 let, cvičení
na nářadí
16.30 Sedmikrásky
Parta malých výtvarníků podnikla výlet na Pustevny.
11. 9. 16.30 Společenský tanec pro
pokročilé
18.00 Kouzelná čajírna
17.00 Magic club + deskové hry
22. 9. 16.30 Černé divadlo pro mládež
14. 9. 16.00 Fotbaloví benjamínci - děti rok
17.30 Divadlo a černé divadlo pro dospělé
narození 2003, 2004
18.00 Relaxační cvičení pro pokročilé s pí Hy17.00 mažoretky VŠETULKY - pro děvčata od
ánkovou
5 let
23. 9. 15.30 Paleta - výtvarné techniky pro děti
15. 9. 15.00 Kytarová školička (kytara pro zaod 10 let
čátečníky)
15.30 Barvička - výtvarné hrátky pro děti 4 - 9 let
15.30 Babydance - moderní tanec pro děti
16.30 Malý ateliér - keramické dílny pro rodiče
5 - 6 let
s dětmi
16.00 Táborová kytara (kytara pro pokr.)
24. 9. 15.00 Kuřátka - taneční hravá pohybovka
16.30 RAINBOWDANCE - taneč. sk. pro mládež
pro děti od 3 let
od 13 let
15.00 Základy keramické tvorby - pro děti 5 - 12
17.30 Aerobik pro dívky s Jitkou
16.00 Keramika pro pokročilé - pro děti a mládež
18.30 Cvičení na míči
10 - 18 let
Vyhlašujeme 3. kolo FOTOSOUTĚŽE
16. 9. 10.00 Broučci - cvičení maminek s dětmi
17.30 Umělecká keramika pro dospělé
„Vzpomínka na prázdniny“ - soutěže se může
do 4 let
25. 9. 16.00 Stolní tenis - pro kluky a holky
zúčastnit jednotlivec, rodina i kolektiv, příspěvek
13.30 Jóga Jana - Dana - ul. Školní - budova
od 6 let
o rozměru 9 x 13, tisk na fotopapír není podmínkou,
DUHY
na fotografii musí figurovat nejméně 1 člověk, uzá15.30 Zrníčko - dětský folklorní soubor pro děti
VZPOMÍNKA
věrka 15. 10., vernisáž a odměnění vítězů proběh3 - 7 let
ne 10. 11., bližší informace v kanceláři TYMY
Pět dní na táboře
Představte si partu malých výtvarPŘIPRAVUJEME
níků v nádherném a inspirujícím
1. 10. Potáborové setkání Puprostředí Horní Bečvy, ubytovanou
pozvánka
tování Evropou, tanečního léta
ve výborně vybaveném rekreačMO
mrs
holešov
pořádá
v
sobotu
19.
září
2009
a Léta na koni
ním středisku Retaso s úžasnou
00
v 06 hodin v areálu rybníčky
2. 10. Diskošou pro děti - odpostravou i počasím… Tak to byl
ledne plné tance, tanečních her
letní tábor „Barvička“, pořádaný
podzimní
a soutěží pro děti
SVČ - Tymy ve dnech 17. - 21. 8.
3. 10. Muzikál TOUHA v Praze
2009. Tvořili jsme vodní landart
bližší informace v kanceláři TYMY
na balvanech v potoce, kreslili
nebo na tel.: 573 39 69 28, pokompozice inspirované místní flóslední volná místa, odjezd v 7:00
rou, dělali barevné mozaiky, maz AN Holešov, odpolední předstalovali na kamínky krásných tvarů.
vení, cena: 1.150,Nezapomněli jsme ani na „sochy“
25. 10. Taneční polepšovna z přírodních materiálů. Závěrem
bohatá tombola
pod vedením mistrů tance mantábora byla uspořádána slavnostní
občerstvení - rybí speciality
želů Starečkových
vernisáž pro ostatní tábory. I když
country hudba - texas
náš program byl napěchován
společné startovné - 200 Kč
Zájezd do PAŘÍŽE
výtvarnou tvorbou, nazapomněli
lov pouze na jeden prut
27. - 31. 10. 2009
jsme na naše oblíbené táborové
Prezentace od 05.00 hodin
cena: 4.900,- (v ceně 2x ubytováhry i procházky překrásnou krajipetrův
zdar
•
srdečně
zvou
rybáři
ní, 2x snídaně, doprava, pojištění
nou. Náš tábor byl prostě prima!
CK proti úpadku, služby průvodPavel Valiska - Havran
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Evropský projekt gymnázia pokračuje školením
Již několikrát jsme vás informovali o projektu
Zvýšení efektivnosti environmentální a osobnostně
sociální výchovy žáka formou terénních cvičení,
který naše gymnázium začalo realizovat v listopadu 2008 a který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. První fáze projektu se zaměřuje na sběr
informací, studium materiálu s danou tematikou
a školení pedagogů z realizačního týmu.
První ze série školení proběhlo ve dnech 29.
5. - 30. 5. 2009 v obci Podomí, která leží v oblasti
Moravského krasu.
Tým lektorů z brněnského školského zařízení pro environmentální výchovu Lipka pro nás
připravil víkend plný aktivit, přednášek, terénních
cvičení i prací s pracovními listy. Vyzkoušeli jsme
si týmovou práci na projektu ekologického bydlení.
Nejen historiky zaujala práce s historickými mapami regionu, které byly netradičně využity k porovnání se současnými mapami i přímo v terénu
z hlediska ekologické zátěže a lidských zásahů
v průběhu času. Velmi zajímavé a podnětné byly

také přednášky na téma základy environmentální
výchovy a sociologická environmentalistika.
Sobotní večer byl po obsáhlé přednášce
s praktickými ukázkami na téma pohyb a pobyt
v přírodě završen simulovanou záchranou ztraceného žáka. Po poměrně fyzicky vyčerpávající aktivitě
jsme ještě našli zbytky sil k neformálnímu, nejen
environmentálnímu debatování s lektory Lipky.
Poslední den nás čekalo praktické setkání
s kolegy z EKO Gymnázia v Brně, se kterými
jsme diskutovali nad možnostmi začlenění environmentální výchovy do ŠVP gymnázií. Velmi
milé a příjemné bylo vyprávění o permakultuře
a školních zahradách. Největší dojem v nás však
zanechala aktivita, která vycházela z reálné komunální politiky. Jednalo se o simulační hru na téma
občané versus obecní zastupitelé ve věci stavby,
která ekologicky zatěžuje obec. Nejen hraní rolí,
ale zejména závěrečná reflexe, při níž vyšlo najevo, že to nebyla
jen hra, ale skutečný

regionální případ nás velmi zaujala a v mnoha
ohledech i ními otřásla.
Zkrátka, byl to víkend, během kterého jsme
načerpali ohromné množství informací a nabyli
řadu zkušeností, které uplatníme nejen při realizaci našeho projektu.
Děkujeme tímto lektorskému týmu ing. Aleše
Máchala z brněnské Lipky, který nám toto školení
„ušil na míru“.
Mgr. Miriam Fritzová

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

SERVIS, INZERCE

Práce doma. www.jobdoma.cz
Práce na PC – www.internetjob.cz/kov
Zprostředkuji krásné ubytování v Luhačovicích na hlavní třídě.
Dům byl postaven před dvěma lety. Cena za 1 osobu a den činí
330 Kč (děti 230 Kč). Možné jsou víkendové i týdenní pobyty. Informace a přihlášky na telefonu 603 368 793. Závazné objednávky
přijímáme i na rok 2010.
Prodám dětské horské kolo (tak pro desetileté dítě) žluté barvy ve velmi
dobrém, zánovním stavu. Tel. 724 105 808.
Kdo půjčí nebo prodá na dvd nebo vhs kazetě celovečerní hudební
střihový film režiséra Vladimíra Síse Zpívající film z roku 1973?
Tel. 728 370 423.
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95 let Klubu českých turistů v Holešově (1914-2009)
PIONÝRSKÉ ZAČÁTKY
Konec 19. století se vyznačoval nebývalou aktivitou občanů
Čech, Moravy a Slezska, která se
odrážela ve výstavbě nových škol,
vzniku Sokola a jiných organizací
a spolků. Celá doba byla poznamenána nejenom rozvojem kultury, ale
i probouzejících se sportovních aktivit. V Holešově vznikl Sokol v roce
1880 a jeho členové kromě cvičení
v tělocvičně a divadelní činnosti
organizovali pravidelné vycházky do přírody. V roce 1888 vznikl

skromného vítání jara se rozrostla poutavá až celodenní turistická
i společenská akce, kterou jsme
nazvali „Otvírání hor“. První ročník
se konal v roce 1959 na Tesáku.
Dvacítka - poslední - uzavřela tuto
pestrou akci v roce 1978 na svahu za Skalným. Nezapomenutelný
je například ročník desátý, kdy se
na pláni pod vrcholem Skalného
shromáždilo k plnění bohatého programu přes tisíc lidí nejen z okolí
Holešova, ale z celé Moravy. Zastoupena byla i Praha a turisté ze

své členy pořádal odbor pestrou řadu
akcí k poznávání zapadlých koutů
našich hor, které zůstávaly stranou
tehdejšího turistického ruchu. Bylo
to hlavně v letech, kdy v čele odboru
stál ing. Dušan Maceška.
ZÁCHRANA ZEMANOVY
KOVÁRNY
KČT se výrazně zasloužil o záchranu Zemanovy kovárny. V 60. letech minulého století se opravovala
městská část Holajka, kde se na jejím okraji rozpadala stará zámecká

zásluhu především dlouholetý značkař Arnošt Pospíšil.
ČINNOST V POSLEDNÍ DOBĚ
V roce 2000 se předsedou
KČT Holešov stává Ing. František
Hostaša a za jeho působení byly
pochody rozšířeny o cyklistické
tratě na 50 a 25 km a byl změněn
název pochodu na „Rusavskými
kotáry na kole i pěšky“. Činnost
odboru je zaměřena na pořádání
autobusových zájezdů, vycházek
a besed s názvem „Klubový večer

Jedno z magických míst Hostýnských vrchů - louky na Klapinově. Rozcestník uprostřed pastvin je přívětivým místem pro pěší i cykloturisty.
samostatný KČT Čech a Moravy.
V Holešově byl založen KČT v roce
1914 zásluhou zakládajícího předsedy pana Josefa Adama, ředitele
Živnostenské záložny. V období
1. světové války byla činnost klubu
omezena a s novým elánem se
jeho činnost rozvíjela po ukončení
války. Klub pořádal výlety a zájezdy, pečoval o údržbu zřícenin hradů (Lukov - katastr lukovský patřil
tehdy do okresu Holešov) a dbal
na kvalitu turistického značení v Hostýnských vrších.
KČT V BOJI S FAŠISMEM
Záslužnou činnost prováděl
cyklistický oddíl KČT v Holešově
v období 2. světové války, kdy pod
záminkou drobných turistických akcí
oddíl podporoval činnost 1. partyzánské brigády Jana Žižky. Po 2. světové válce perzekucemi KSČ byla
činnost Sokola utlumena a k dalšímu
rozvoji došlo až v roce 1959, kdy
vznikl turistický oddíl TJ Tatran Holešov s prvním předsedou Františkem
Doškem, dlouholetým pracovníkem
Sokola a zkušeným turistou.
ZLATÁ ÉRA TURISTIKY
Zlatou dobou holešovské turistiky byla léta šedesátá a sedmdesátá, kdy stál v jejím čele Vladimír
Hošek - turista, chatař a tramp.
Postupně přibývalo členů, vznikly
turistické oddíly mládeže („Tomíci“), jejichž vedoucí s nimi pořádali
besedy, dobrodružné výlety, vedli
je k poznávání přírody, k turistickým
dovednostem i k jarnímu čištění lesních studánek. Nelze tu nevzpomenout dlouhodobých zásluh manželů
Foltýnových, Jiřího Franka, Aloise
Reimera. Prosté vycházky členové postupně obohatili o zajímavé
hry a soutěže, a tak z původního

Slovenska. To bylo v roce 1968,
v roce vpádu pěti socialistických
států na naše území.
DÁLKOVÉ POCHODY
Uvedené zlaté období dalo
vznik mnoha dálkovým pochodům,
z nichž nejznámější byla Holešovská
stovka přes Beskydy, jejichž propagátory a účastníky byli zejména
Josef Večeř a Vlastimil Sedlář. Náročnost pochodu a hlavně vzdálený
start daly podnět ke vzniku „Holešovské padesátky rusavskými kotáry“,
která se v letošním roce dožívá přes
různé potíže svého 40. ročníku.
V roce 1982 předává pak široko daleko známý stovkař Večeř
vedení dálkových pochodů spolupracovníkovi Vladimíru Šimečkovi,
od něhož jej po dalších 15 letech
přebírá Vlastimil Sedlář, který je
úspěšně vedl až do roku 2000.
VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
Nejnáročnějším oborem turistické výkonnostní činnosti je turistika
vysokohorská. Prakticky se provádí ve vysokých pohořích, jako byly
naše Tatry, a už se úzce přibližuje
k výkonům horolezeckým. Náš kraj
má příhodné prostředí pro výcvik
na Lukově a nad Rusavou na Skalném na známých skalách Orel, Zub
a Žába. Výcvik vysokohorské turistiky organizoval každoročně od roku
1980 do roku 1989 Josef Cholasta,
obětavý pracovník i pohotový fotograf, a v dalších letech pak horolezecké oddíly Bystřice p/H. a Holešov.
Půvabů zimy si byli vědomi turisté
v 70. letech 20. století, kdy využívali
bohaté nadílky sněhu. Každý rok se
v lednu objevovaly na zasněžených
svazích Skalného tmavé skupinky
stanů. Turisté nocovali i ve zbudovaných sněžných záhrabech a iglů. Pro

kovárna a hyzdila okolí. Zachránil ji
vlastivědný kroužek doporučením,
aby byla dána do správy turistům.
Zásluhou Vladimíra Hoška, Zdeňka
Foltýna a Jana Otáhala se skladiště kovárny neúnavnou a obětavou
prací změnilo na útulnou klubovnu
turistů. Tato byla později využívána
i mladými tomíky a junáky. Nyní je
celá kovárna včetně kovářského
bytu majetkem města Holešova
a černé řemeslo zde oprášil vnuk
Vladimíra Hoška - Pavel Ševeček.
Další činností KČT je údržba turistických značení. Na tom má velkou

s cestovatelem“. Těchto besed bylo
uskutečněno v období 2000-2009
celkem 50.
10. výročí založení oslaví v září
2009 i oddíl mládeže TOM Medvědí
stopa, který vede Jakub Šneidr.
Oddíl má průměrně 70 členů a velmi
bohatou a pestrou činnost. Oddíl
mládeže patří ke špičkovým oddílům v České republice a je chloubou
odboru KČT Holešov.
Ing. František Hostaša
Mezititulky, fotografie
a text pod foto - redakce.

Klub českých turistů v Holešově
spolu s turistickým oddílem mládeže
TOM Medvědí stopa Holešov
oznamují svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,
že v sobotu dne 12. září 2009
pořádají při příležitosti oslav 95. výročí založení KČT v Holešově
za podpory TJ Sokol Holešov, MÚ Holešov a firmy JACOM
s.r.o. Holešov jubilejní 40. ročník

„Rusavskými kotáry
na kole i pěšky“,
dříve s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“.
Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici
a 50 km terénem (z valné části proti a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 25 a 10 km.
Start pochodů je mezi 7.00 - 9.00 hod. od budovy holešovské
sokolovny, kde bude také cíl pochodů. Cykloturisté mají start od
9.00 do 10.00 hod. také od budovy sokolovny a zde mají rovněž
cíl svých tras. Pořadatelé upozorňují, že se nejedná o závod, ale
nýbrž o procházku nebo projížďku za účelem kochání se krásami
Hostýnských vrchů.
Ing. František Hostaša
tel.: 604 465 413
e-mail: f.hostasa@email.cz

Jakub Šneidr
tel.: 736 103 994
e-mail: kubazhol@seznam.cz
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Holešovské derby skončilo krutou porážkou DFK
DFK Holešov - Holešovské holky: 0:5
Druhé vzájemné střetnutí holešovských celků ukázalo v plné nahotě rozdíly mezi těmito
družstvy - zkušenost, sebevědomí a kolektivní
pojetí zvítězily nad nedůrazným, bojácným a netýmovým pojetím fotbalu. Přitom první poločas
se vyvíjel úplně jinak - po počáteční vyrovnané
desetiminutovce převzal režii zápasu DFK a akce
po ose Pagáčová - Samsonková - Stolářová s výbornou rozehrávkou Míši Dobroslávkové vytvářely nebezpečné situace před brankou soupeře.
Z několika vyložených akcí nedokázal bohužel
domácí tým v koncovce potvrdit svou převahu
- šance Dominiky Stolářové a Evy Šutové, která hrála svůj první mistrovský zápas, volaly po
proměnění, ale nestalo se… Proto od 35. minuty
přešla iniciativa na kopačky hostí, domácí obrana

a záloha neobsazovaly důsledně hráčky a po
chybě celé obrany zahrával hostující celek ve
41. minutě přímý kop, který po chybném postavení
zdi a následné chybě brankářky k překvapení
všech skončil v domácí síti… Do šaten šel DFK
s hlavami dole a ani domluva trenérky nevedla
ke zlepšení výkonu - naopak po hrubé chybě
stoperské dvojice zasadila zničující úder domácím
pěknou trefou hned ve 46. minutě Šebestová. Hra
Holešova byla od toho okamžiku chaotická, kromě
Míši Dobroslávkové ve středu hřiště a Dominiky
Stolářové v útoku začaly všechny hráčky prohrávat osobní souboje, nedokázaly důsledně obsazovat soupeřky, které je jednoduchými kombinacemi
přehrávaly, a vytvářely si tak trvalý tlak na domácí
branku. Herní nekázeň celého domácího celku
vedla k prohloubení rozdílu v předváděné hře

obou týmů. Další gól vsítila v 72. minutě Šilhárová
v době, kdy se na hřiště snášel prudký déšť, který
nevadil především hostům. Mezi 81. a 85. minutou vsítil hostující celek další branky po hrubých
chybách rozložené domácí obrany, a potvrdil tak
svůj výborný výkon z druhého poločasu i gólově.
Vítězství soupeře bylo zasloužené, v domácím
celku se kromě zmíněných hráček nenašel nikdo,
kdo by celé družstvo vyburcoval ke zvratu v utkání
a k ukázněnému projevu.
Sestava: Pitnerová, Pagáčová, Jablunková, Ďurišová, Brezanská, Samsonková, Dobroslávková,
Dětská, Kršňáková, Stolářová, Šutová.
Branky: 2 Šilhárová, Červenková, Šebestová,
Holcová. Střídala: Kuchařová.
Nejlepší hráčka: Dominika Stolářová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Začátek sezóny děvčatům z Holešova příliš nevyšel
DFK Holešov - FS Nesyt Hodonín 2:5 (0:3)
Herní krize holešovského celku pokračuje po počáteční prohře s domácími konkurentkami
přenechal DFK tři body po špatném výkonu i hodonínskému celku. Za příznivého počasí začal
domácí celek zápas s úmyslem zabodovat, ale
od úvodního hvizdu se tým rozdělil na hráčky
bojující o každý míč, a na zbylá děvčata, která
od počátku nestačila tempu utkání v ničem. Pomalý start na míč, zbrklé odkopy, nedohrané osobní
souboje, nezájem o hru - to byl obrázek, který
počínaje předstoperkou Jablunkovou předváděla
celá pravá strana hřiště včetně střední záložnice.
Domácí branku přitom neúnavně hájila na stoperském postu nově hrající Simona Brantalová, která
dirigovala velmi dobře celou obranu a dokázala
i zakládat protiútoky; velmi dobře jí sekundovala
na levé straně Jolana Ďurišová, ale zbývající
obránkyně pouze přihlížely, a tak po chybě Brezanské při rohovém kopu šel Hodonín v 10. minutě
lacino do vedení. Přitom v 5. minutě lajdácky zahodila výbornou šanci domácích Dobroslávková,
když z hranice šestnáctky slabě rozehrála přímý
kop pouze do náruče gólmanky. V záloze hrála
od začátku dobře pouze Kamila Dětská, která

sice měla podíl na druhé brance v 17. minutě, ale
přesto neúnavně bojovala a sbírala míče ve středu
pole a snažila se o rozehrávku, ale tragický výkon
Samsonkové a Dobroslávkové vedl k obrazu hry,
kdy záloha nebyla schopna udržet míč, natož
vytvořit šanci pro útočnice, navíc tyto hráčky
prohrávaly všechny osobní souboje a nedokázaly
pomoci obraně jinak než zoufalými odkopy, které
v pohodě sbíraly soupeřky. Postupně rezignovala
i Stolářová v útoku, která po počáteční aktivitě
zapadla do pasivního obrazu hry většiny hráček,
a tak ofenzivu obstarávala pouze houževnatě bojující Eva Šutová na hrotu útoku, leč bez podpory
ostatních. Branku do šatny si dala po závaru v malém vápně brankářka Pitnerová, která neudržela
míč a soupeř pohodlně zvýšil na 0:3. Přes bouřku
v kabině domácích pokračoval mizerný výkon
jmenovaných hráček i ve druhé půli, a po chybě
Dobroslávkové ve středu pole zvýšil soupeř na 0:4
a vypadalo to na debakl domácího celku. Naštěstí
neúnavně bojující Šutová dvakrát využila své výjimečné rychlosti a po přesných pasech Stolářové
a Dětské nádherně dvakrát skórovala v 58. a 66.
minutě. Hodonín přestal hrát svou hru, iniciativu
převzaly domácí hráčky, ale protože bojovaly opět

pouze některé z nich, výsledek se již nepodařilo
obrátit, naopak po zakopnutí stoperky dokonal
zkázu DFK pátý laciný gól.
Kdo viděl hrát DFK Holešov na jaře, kroutí
hlavou nad současnými výkony tzv. opor týmu.
Chybující brankářka Pitnerová nemá za zoufale hrající obranou jistotu téměř v ničem, přesto
v ní lze pochválit Brantalovou a Ďurišovou, které
na hřišti nechaly srdce a bojovaly do poslední
minuty. V záloze hrála přes chyby pouze Kamila Dětská, své si odehrála i Silvie Weissová,
a v útoku poprvé skórovala výborná Eva Šutová.
Ostatní hráčky byly pouze fyzicky na hřišti a svým
výkonem si řekly o místo na lavičce v příštích
zápasech. Kladem zápasu byl po roční přestávce
návrat Adély Motalové, která se již postupně
zapojí do hry a snad přinese s dalšími střídajícími
hráčkami zvrat ve výkonnosti DFK Holešov.
Sestava: Pitnerová, Brezanská, Brantalová, Ďurišová, Samsonková, Dobroslávková, Dětská,
Weissová, Stolářová, Šutová.
Branky: 2 Eva Šutová.
Střídaly: Motalová, Kuchařová.
Nejlepší hráčka: Eva Šutová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Žákyně vyhrály v Loukově
TJ Loukov - DFK Holešov: 1:4 (0:1)
První mistrovský zápas odehrály žákyně DFK Holešov oproti loňskému
roku v silně obměněné sestavě. Po odchodu výborné Míši Dobroslávkové
do celku žen převzaly dirigentskou roli Vendula Kuchařová a z Ludslavic
přestoupivší Veronika Konečná, které od začátku utkání dominovaly celé hře.
Nadšeně bojující celek domácích svou chaotickou hrou strhl do podobného
pojetí i hostující tým, a tak svou převahu vyjádřil Holešov pouze jedinou brankou Konečné po závaru před brankou. Druhá půle přes srovnání skóre byla
ve znamení DFK: na branku domácích se valily útoky, které vedly Kuchařová,
Konečná a Zichalová, ovšem jejich koncovka byla velmi nepřesná. Výborně
zahrály maličké, ale hbité útočnice Ema Jiroušková a Gábina Lipková, které
svým pohybem dělaly problém domácí obraně, a zlepšila se i Veronika Zalabáková, která po trefách Kuchařové a podruhé Konečné uzavřela skóre
po nádherné přihrávce Jirouškové na 1:4.

Olympia podporuje činnost DFK Holešov
Olympia, občanské sdružení, navázala v červnu 2009 úzkou spolupráci
s Dívčím fotbalovým klubem Holešov a stala se jeho generálním sponzorem.
Pod názvem tohoto sdružení je především podepsán poslanec PSP ČR Josef
Smýkal, který si jako jeden z prioritních úkolů stanovil podporu volnočasových
aktivit s důrazem na činnost dětí a mládeže. Dívčí fotbalový klub Holešov ve svých
družstvech žákyň a žen sdružuje děti a mladá děvčata ve věku od 8 let a snaží
se vyplnit jejich volný čas především sportovními aktivitami. V rámci vylepšení
tréninkových podmínek obdržel klub od Olympie, občanského sdružení, tréninkový set pro mládež, který budou oba týmy Holešova používat při fotbalových
cvičeních a průpravných hrách. Občanskému sdružení patří poděkování za
věnované finanční prostředky na podporu sportovních činností mládeže.
Mgr. Svatava Ságnerová
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V brance dobře zachytal Tomáš Nesrsta, střed hřiště ovládly Veronika
Konečná a Vendula Kuchařová, a v útoku byly nejlepší Ema Jiroušková
a Gabriela Lipková. Úvodní utkání se Holešovu vydařilo.
Sestava: Nesrsta, Kuchařová, Zichalová, Konečná, Zalabáková, Jiroušková, Lipková, Rygál, Radim. Branky: 2 Konečná, po 1 Kuchařová
a Zalabáková. Střídali: Rygál Filip, Mrňková. Nejlepší hráčka: jednoznačně
Veronika Konečná.
Mgr. Svatava Ságnerová
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SFK ELKO Holešov - dvě vítězství, jedna prohra
SFK ELKO Holešov
- FK Bystřice pod H.
0 (0:2) 4
Dlouho očekávané derby před
dobrou návštěvou domácím nevyšlo.
Ze základní sestavy vypadli Odstrčilík, Barták a Charuza a navíc se ráno
z dovolené na Kubě vrátil unavený
Ohlídal, což bylo velké oslabení.
I přesto bylo prvních 15 minut hráno
oboustranně opatrně. Hosté trefili
již v první minutě tyč a bránu, ale
rozhodčí odmával ofsajd. Domácí
zahrozili v 10. minutě Roubalíkem,
ale nebylo z toho nic. Přišla 19.
minuta a domácí Münster namazal
Svrčkovi, který lehce otevřel skóre
na 0:1. O dvě minuty později skončila
střela z úhlu opět za zády brankáře
Krejčího - 0:2. Autorem byl Zapletal.
Ve 35. minutě šel sám na brankáře
Frybort, ale obrana ho nenechala vystřelit. Ve 43. minutě vystřelil
Roubalík jen do brankáře. Do druhé
půle mohli hosté nastoupit v poklidu. Skóre se změnilo v 50. minutě,
kdy centrovaný míč nadzvedl hlavou
před brankářem Ohlídal, ten se dostal ke Svrčkovi, který do prázdné
brány zvýšil na 0:3. V dalších dvaceti
minutách domácí předváděli snahu
o zkorigování velkého rozdílu, ale
ani vyložené šance se jim proměnit
nepovedlo. Před vystřídáním předvedl ve středu šestnáctky dobrou
akci Třason, přihrál Kotasovi, který
uzavřel stav utkání na 0:4.
Holešov: Krejčí - Belza, Ohlídal, Bačík, Frybort - Marek, Münster, Sedlařík, Bejtkovský - Roubalík, Křenek.
Střídání: 46 min. Vávra za Fryborta, 62. min. Slováček za Sedlaříka,
83. min. Uruba za Ohlídala.
Rozhodčí: Veselský, Zlín
Diváků: 250

TJ NEDAŠOV - SFK ELKO
Holešov
1 (0:2) 3
Druhé utkání krajského přeboru zavedlo hráče Holešova až
na samotné hranice Slovenska,
a to na hřiště nováčka soutěže do
Nedašova. Před návštěvou 400
diváků, o které se může Holešovu
pouze zdát, už v 5. minutě poslal
Roubalík míč do ulice na Křenka,
který obešel obránce a vstřelil první
branku utkání - 0:1. V 15. minutě
hosté předvedli opět ukázkovou
akci, kterou zakončil Roubalík - 0:2.
Ve 20. minutě šel sám na brankáře
Marek, jeho střelu však brankář
vyrazil. Ve 32. minutě měli šanci
hosté, Odstrčilík podběhl míč, ale
domácí nedokázali chybu využít.
Další velkou šanci domácí zahodili ve 49. minutě. V 50. minutě na
druhé straně Roubalík chtěl obejít
brankáře, ale jeho střela pouze
otřela horní část břevna. V následujících minutách došlo k několika
samostatným průnikům. Nejprve
v 54. minutě šel sám na bránu
Bejtkovský, ale šanci promarnil.
V 57. minutě zopakoval akci Roubalík a opět byl neúspěšný. Teprve
v 71. minutě skončil míč u Křenka
a ze svého rychlého protiútoku trefil
protilehlý roh brány - 0:3. Hosté
polevili a domácí kopali několik
rohů. Nakonec přišla 79. minuta,
kdy domácí trefili Novákem z trestného kopu a upravili na konečných
1:3. V posledních minutách došlo
k několika střídáním. Holešov si
z horké půdy odvezl tři body.
Holešov: Krejčí - Barták, Bačík,
Odstrčilík, Charuza - Roubalík, Bejtkovský, Sedlařík, Münster - Marek,
Křenek.

Hostující obránce odvrací útok Holešova.
Střídali: Belza, Slováček a Chudárek.
Rozhodčí: Vrána, Holub a Kypr.
SFK ELKO Holešov
- I. Valašský FC
2 (1 :0) 1
Po vítězství na hřišti v Nedašově hráči Holešova bodovali také
na domácím hřišti. Od začátku začali náporem se snahou co nejdříve utkání rozhodnout. V 9. minutě
Roubalík uvolnil Bejtkovského a ten
nedal brankáři šanci - 1:0. V 17. minutě Roubalíkův trestný kop brankář hostí vyrazil. Ve 26. minutě šel
Roubalík opět sám na branku, ale
trefil pouze brankáře. Domácí měli
i další šance, ale jejich snaha vyšla
naprázdno. V 54. minutě šel sám
na branku Barták, místo střely zvolil
přihrávku na nabíhajícího Roubalíka a ten opět pouze trefil dobře
stojícího brankáře. Z protiútoku
měli šanci hosté, ale ani oni nebyli
úspěšní. V dalších patnácti minu-

tách měli domácí nejméně tři vyložené šance, které však neproměnili.
Podle rčení Nedáš - dostaneš hosté
z ojedinělého útoku vstřelili v 67.
minutě vyrovnávací branku, jejímž
autorem byl Karban. V 74. minutě
měl opět šanci Roubalík, ale střelil
nad. V závěru utkání domácí zvýšili tlak. Po rohu v 85. minutě míč
letěl vedle, o dvě minuty později
Markova hlavička těsně minula tyč.
Nakonec to byl spalovač šancí z tohoto utkání Roubalík, který v 88.
minutě bravurně uvolnil do uličky
Belzu a ten střelou pod brankáře
vsítil vítěznou branku.
Sestava: Krejčí - Belza, Bačík, Odstrčilík, Frybort - Barták, Münster,
Sedlařík, Bejtkovský, Roubalík,
Křenek.
Střídání: 60. min. Vávra za Fryborta, 70. min. Marek za Bartáka,
85. min. Slováček za Sedlaříka.
Rozhodčí: Jan Prokop ze Zlína.
Utkání sledovalo 200 diváků.
(hr)

Přípravný turnaj ve stolním tenise
Již tradičně poslední sobotu v srpnu proběhl přípravný turnaj starších žáků Zlínského kraje ve stolním tenise. Na pozvání TJ Holešov,
oddílu stolního tenisu a pod záštitou poslance parlamentu ČR Josefa
Smýkala se sešli nejlepší starší žáci Zlínského kraje, aby zjistili svoji
výkonnost před nastávající sezónou a porovnali svoji současnou formu.
Na své vynikající výsledky z loňské sezóny navázal odchovanec TJ
Holešov Libor Liška, který porazil ve finále Marka Šenkyříka z KST Zlín,
třetí místo obsadil
odchovanec Slávie Kroměříž Filip
Čajka.
Libor Liška tak
navázal na vynikající výsledek z loňské sezóny, kdy
na Mistrovství ČR
starších žáků obsadil druhé místo
ve čtyřhře a stal se
více mistrem České republiky.
Vítězi předal
pohár Josef Smýkal
a popřál mu mnoho
úspěchů v nadcházející sezóně.

Rekordní počet účastníků se zúčastnil letošního ročníku cyklistického
závodu Rusavské padesátky.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Dvacítka čtenářů reagovala na fotohádanku z čísla 14/2009 - a všichni odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Na fotografii v soutěži Holešovska z č. 14
vidíme sochu sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna v zahrádce domu
č. p. 649 ve Zlínské ulici v Holešově,“ napsal nám Jaromír Pilař z Holešova,
který se stává výhercem pizzy v Restauraci
Kanada. Jako druhá byla vylosována Jarmila
Večeřová z Holešova, která si v příštích dnech
zajde na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Čtenář Ladislav Drábek nám do redakce napsal, že „jde o pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého, která se nachází ve Zlínské ulici.
Na čelní straně podstavce je ovál s latinským
textem o vzniku sochy a mecenáši, panu hraběti Rottalovi. Sochu restauroval v roce 2001
akademický sochař Jiří Lendr z Prahy. Druhá holešovská barokní socha sv.
Jana Nepomuckého stojí na nám. F. X. Richtera.“
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět
dvěma Holešovanům - Marii Mrázkové a Miloslavu Macůrkovi. Všem vylosovaným redakce Holešovska srdečně gratuluje!
A protože změna je život, poněkud jiná bude i dnešní hádanka (čímž zahajujeme soutěž, která bude postavena na filmových hláškách): jestlipak poznáte, ze
které české komedie tento rozhovor pochází a kteří herci jej měli pronášet:
„Jsem pro ni moc tlustej...“
„Tlustej? A kde?!“
(…)
„Se podívej na televizi, jaký jsou tam tlustý! A proč? Protože se mají!“
Pokud možno správné 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
Božena Zacharová,
členka Zastupitelstva
města Holešov
Vaše životní krédo?
I když padneš na hubu, zvedni se a jdi hrdě dál.
Ke které knize se ráda vracíte?
Závidím všem, kdo mají na čtení čas.

Mažoretky z Holešova zahájily
sezónu soustředěním
Poslední prázdninové dny strávily naše mažoretky na letním mažoretkovém soustředění, které se konalo v nedalekém Loukově. Pro obě skupiny
- mladší Lentilky a starší Arabelky - byl nachystán pestrý program. Kromě
pilného trénování nových prvků a krokových variací jsme zvládly absolvovat
i několik zajímavých soutěží a her. Těm nejšikovnějším se podařilo získat
i diplomy a sladkou odměnu za jejich výkon. Na konci pobytu byl každé
mažoretce předán diplom za úspěšné absolvování soustředění.
Chtěla bych poděkovat trenérkám Lentilek i Arabelek a dalším pomocníkům z řad rodičů a přátel mažoretek, díky kterým dopadlo soustředění
na jedničku!
Brzy čeká naše mažoretky další soutěž - v Němčicích nad Hanou
(sobota 19. září) a v Havířově (10. října) - tak nám držte palce, ať dopadneme co nejlépe!
Lenka Doleželová, vedoucí mažoretek Holešov
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né
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nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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Váš oblíbený umělec?
Všichni, kteří se necpou do politiky.
Jaký sport vás oslovuje?
Samozřejmě fotbal, ten je moje srdeční záležitost.
Co máte ráda na talíři?
Všechno, co mi kdo uvaří.
Kde si ráda posedíte?
Všude, kde si se mnou posedí mé děti, přátelé, spolupracovníci.
S kým byste chtěla být na pustém ostrově?
Se všemi, kteří mě mají rádi.
Co vás naplní pocitem absolutního štěstí?
Radost z dětí a že se lidé k sobě chovají slušně.
Z čeho máte největší obavu?
Z nemoci a smrti.
Ve které historické době byste chtěla žít?
V této době, jen bych některé věci vynechala.
Který kraj vám nejvíce přirostl k srdci?
No jistě že tento. Je nejnádhernější na celém světě, je rodný a úrodný.
Jakou profesi byste chtěla vykonávat?
Neumím zpívat, tak asi bych chtěla být zpěvačkou.
Věříte, že spravedlnost a dobro zvítězí?
Nebuďme naivní, co je to…?

