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Ničila velká voda?
Co vy na to,
pane starosto?
Vytrvalé deště rozvodnily
v minulých dnech potoky
i řeky a velká voda páchala velké škody a dokonce
i zabíjela. Jaká byla situace v Holešově? Co vy
na to, pane starosto?
„V Holešově naštěstí
k zásadním problémům nedošlo. Větší potíže s vodou
byly v Dobroticích a zejména v Količíně. Docházelo především k zatopení sklepů a zahrad,
k ucpávání kanálů a vpustí. V těchto případech
jsme v maximální míře využili zásahovou jednotku
sboru dobrovolných hasičů. Její příslušníci udělali
kus práce a zaslouží si velké poděkování.
Protipovodňovou komisi jsem svolal dvakrát. Poprvé se sešla preventivně, rozdělili jsme
si úkoly a způsob kontaktu. Situaci na řece
Rusavě jsme průběžně monitorovali na měrných místech v Chomýži a Dobroticích. V areálu
Technických služeb byly připraveny pro případ
potřeby pytle s pískem. Nakonec se ale ukázalo,
že úpravy břehů a další protipovodňová opatření
vybudovaná po povodních v roce 1997 jsou
dostatečná a splnila svůj účel.“
Dokončení na str. 4

MAJÁLES 2010. Tradiční majáles nechyběl v ulicích Holešova ani v letošním roce.
V deštivém květnu kupodivu pořadatelům vyšlo i počasí. Více na str. 12. Foto Robert Rohál

V Holešově zvítězila ČSSD před ODS a komunisty

Jedna z holešovských volebních místností je i v centru pro seniory.
Foto František Sovadina

Kdyby se konaly letošní volby
do Poslanecké sněmovny pouze
na území města Holešova, pak by
v nich zvítězila ČSSD před ODS
a KSČM. Vedle TOP 09, která v Holešově získala výrazně méně hlasů
než v celostátním měřítku, a Věcí
veřejných by do poslaneckých lavic zasedli také politici z KDU-ČSL
a Strany Práv Občanů Zemanovci. Stejné strany a ve stejném pořadí uspěly i v rámci obcí holešovského mikroregionu, jejichž sčítací
místo bylo v Holešově.
Nejvíce přednostních hlasů
v Holešově získal Pavel Svoboda z ODS (311), na druhém místě skončila Ludmila Štaudnerová
(KSČM - 265 hlasů), na třetím místě Petr Nečas (ODS - 222 hlasů)

a na čtvrtém místě Josef Smýkal
(ČSSD - 199 hlasů). Oba holešovští
poslanci Pavel Svoboda i Josef
Smýkal obhájili své posty a v Poslanecké sněmovně zasednou
i na další čtyři roky. Po neúspěchu
poslankyně za KDU-ČSL Michaely
Šojdrové tak budou okres Kroměříž
zastupovat v Parlamentu ČR pouze
Holešované.
Volební účast v Holešově čítala 63,73 procenta oprávněných
voličů, v holešovském sčítacím
obvodu pak 65,16. Vůbec nejvíce
občanů z celého okresu Kroměříž
přišlo k volebním urnám v Pacetlukách - 77,42 procenta.
Dokončení na str. 3
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Výsledky v Holešově
1.

Česká str. sociálně demokrat.

2.

Občanská demokratická strana

3.

Výsledky v jednotlivých okrscích Holešova

poč. hlasů

v%

1 509

24,12

Okrsek: 1 - Centrum pro seniory
poč. hlasů

v%

1.

Česká str. sociálně demokrat.

155

26,40

2.

Občanská demokratická strana

111

18,90

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

72

12,26

4.

Věci veřejné

61

10,39

5.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

52

8,85

1 277

20,41

Komunistická str. Čech a Moravy

886

14,16

4.

TOP 09

682

10,90

5.

Věci veřejné

619

9,89

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

398

6,36

6.

TOP 09    

7.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

382

6,10

7.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

poč. hlasů

v%

Okrsek: 2 - I. ZŠ

47

8,00

  36

6,13

poč. hlasů

v%

Okrsek: 3 - SOŠ Pivovarská

1.

Česká str. sociálně demokrat.

154

29,38

1.

Česká str. sociálně demokrat.

180

23,43

2.

Občanská demokratická strana

107

20,41

2.

Občanská demokratická strana

170

22,13

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

80

15,26

3.

TOP 09   

108

14,06

4.

TOP 09   

50

9,54

4.

Komunistická str. Čech a Moravy

77

10,02

5.

Věci veřejné

40

7,63

5.

Věci veřejné

72

9,37

6.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

31

5,91

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

57

7,42

7.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

27

5,15

7.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

45

5,85

poč. hlasů

v%

Okrsek: 4 - II. ZŠ

Okrsek: 5 - budova MÚ (Tovární)
poč. hlasů

v%

1.

Občanská demokratická strana

109

26,58

1.

Česká str. sociálně demokrat.

125

26,37

2.

Česká str. sociálně demokrat.

90

21,95

2.

Komunistická str. Čech a Moravy

111

23,41

3.

TOP 09   

58

14,14

3.

Občanská demokratická strana

89

18,77

4.

Věci veřejné

44

10,73

4.

TOP 09   

41

8,64

5.

Komunistická str. Čech a Moravy

42

10,24

5.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

25

6,09

6.

Věci veřejné

Okrsek: 6 - MC Srdíčko (Duha)

29

6,11

  25

5,27

Okrsek: 7 - MC Srdíčko (Duha)
poč. hlasů

v%

poč. hlasů

v%

1.

Občanská demokratická strana

182

26,03

1.

Česká str. sociálně demokrat.

194

28,19

2.

Česká str. sociálně demokrat.

164

23,46

2.

Občanská demokratická strana

124

18,02

3.

TOP 09   

86

12,30

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

99

14,38

4.

Komunistická str. Čech a Moravy

79

11,30

4.

Věci veřejné

76

11,04

5.

Věci veřejné

60

8,58

5.

TOP 09  

65

9,44

6.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

42

6,00

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

39

5,66

7.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

38

5,43

poč. hlasů

v%

poč. hlasů

v%

156

26,71

1.

Občanská demokratická strana

109

19,39

Okrsek: 8 - II. ZŠ

Okrsek: 9 - SVČ (TYMY)

1.

Česká str. sociálně demokrat.

2.

Občanská demokratická strana

97

16,60

2.

Česká str. sociálně demokrat.

106

18,86

3.

TOP 09   

76

13,01

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

97

17,25

4.

Komunistická str. Čech a Moravy

71

12,15

4.

TOP 09

75

13,34

5.

Věci veřejné

48

8,21

5.

Věci veřejné

57

10,14

6.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

35

5,99

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

42

7,47

7.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

32

  5,47

7.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

39

6,93
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Okrsek: 11 - Dobrotice

Okrsek: 10 - Tučapy
poč. hlasů

v%

poč. hlasů

v%

1.

Občanská demokratická strana

52

22,22

1.

Česká str. sociálně demokrat.

62

26,05

2.

Česká str. sociálně demokrat.

43

18,37

2.

Občanská demokratická strana

42

17,64

3.

Věci veřejné

35

14,95

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

40

16,80

4.

TOP 09   

25

10,68

4.

Věci veřejné

35

14,70

Komunistická str. Čech a Moravy

23

9,82

5.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

17

7,14

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

23

9,82

6.

Suverenita - blok J. Bobošíkové

12

5,04

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

14

5,98

5. - 6.
7.

Okrsek: 12 - Žopy

Okrsek: 13 - Količín
poč. hlasů

1.

Komunistická str. Čech a Moravy

59

v%
19,40

1.
2.

2.

Občanská demokratická strana

56

18,42

3.

Česká str. sociálně demokrat.

48

15,78

4.

Věci veřejné

37

12,17

5.

TOP 09   

30

9,86

5.

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

22

7,23

6.

3. - 4.

poč. hlasů

v%

36

19,67

Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.

32

17,48

Věci veřejné

29

15,84

Občanská demokratická strana

29

15,84

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

23

12,56

TOP 09   

11

6,01

Přebírací místo Holešov - Holešov + 18 obcí mikroregionu Holešovsko (pouze místo Pravčic se v Holešově přebírají hlasy
z Jankovic).
poč. hlasů

v%

1.

Česká str. sociálně demokrat.

2 712

23,66

2.

Občanská demokratická strana

2 207

19,26

3.

Komunistická str. Čech a Moravy

1 460  

12,74

4.

Věci veřejné

1 178

10,28

5.

TOP 09   

1 203

10,49

6.

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

1 050  

9,16

7.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

726

6,33

Za obyvateli centra pro seniory, kteří nemohli do volební místnosti,
členky komise přišly s urnou na pokoje. Foto František Sovadina

Tradice memoriálů pokračuje…
V loňském roce uspořádali holešovští
skauti již 20. ročník vzpomínkového setkání
na RNDr. Rudolfa Plajnera, druhého náčelníka
Junáka a dlouholetého holešovského občana
a profesora Gymnázia L. Jaroše. Na tomto výročním setkání hlavní organizátor Stanislav Šťěpán
ale oznámil, že oficiální Memoriály R. Plajnera
s pochodem Tesák - Hostýn končí. Tradice však
trvá dál a letošní rok ji potvrdil, tzn. že pravidelná
setkání skautů na sv. Hostýně pokračují, přes-

tože již nebudou pochody oficiálně organizovány. Příznivci skautingu si tedy tuto významnou
osobnost naší země připomněli letos 22. května
u pomníčku na sv. Hostýně, a to i přesto, že
počasí jim moc nepřálo. Podobně se budou
v těchto místech skauti a jejich příznivci scházet
i v příštích letech - termín vzpomínkových setkání
skautů na Hostýně tedy zůstává 4. sobotu v květnu! Čas pietních aktů je ve 13 hodin.
R. Seifert

V Holešově zvítězila
ČSSD před ODS
a komunisty
Pokračování ze str. 1
Zajímavé je sledovat také volební výsledky
v jednotlivých holešovských okrscích, které tak
do určité míry vypovídají o politických náladách
v různých částech města. V sedmi okrscích zvítězila ČSSD, na II. ZŠ, v MC Srdíčko, v TYMY
a v Tučapích byla první ODS, v Žopích a Količíně dostala nejvíce hlasů KSČM.  Ve většině
okrsků pětiprocentní hranici překročila také
KDU-ČSL, v Dobroticích i strana Suverenita
Jany Bobošíkové.  
(frs)

Počasí letos setkání na Hostýně příliš nepřálo.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
3
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TJ Sokol a SDH Holešov slaví 130 let od svého založení
Tělocvičná jednota Sokol
Holešov pořádá ve spolupráci s Mgr. Rudolfem Seifertem,
místostarostou města Holešova,
ke 130. výročí založení Sokola
Holešov akademii. Akce se uskuteční v sobotu 12. června 2010
v sokolovně.
Program začne od 10 hodin slavnostním shromážděním
se zástupci města a Sboru dobrovolných hasičů Holešov v ho-

lešovském zámku. Po ukončení
shromáždění dojde ke společnému
zasazení památeční sokolské lípy
před vstupem do zámku.
Od 13 hodin se uskuteční
pietní vzpomínka na zesnulé sestry a bratry z TJ Sokol Holešov
na místním hřbitově.
Ve 14 hodin bude slavnostně
zahájena výstava o historii Sokola
Holešov a akademie. V programu
v holešovské sokolovně vystoupí:
Gymnastika žactvo - Sluníčka, TJ

Ničila velká voda?
Co vy na to,
pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Při druhém setkání protipovodňové komise
jsme vyhodnotili provedená opatření s cílem ještě
více předejít problémům, které v budoucnu může
velká voda přinést. Chtěl bych tímto poděkovat
dobrovolným hasičům, pracovníkům Technických služeb, členům městské policie i zaměstnancům odboru životního prostředí městského
úřadu, kteří se na zvládnutí potíží s velkou vodou
podíleli.“ 	
(frs)

PALUBKY
tloušťka:
15 mm od 133,- m2
19 mm od 155,- m2
střešní latě impregnované
stavební desky ostrohranné

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488,
605 922 985.
www.mk-palubky.cz.
prodej:
areál INTEA SERVICE

Sokol Holešov, Pro radost - TJ
Sokol Třebětice, Aerobik - TJ Sokol
Třebětice, Kaleidoskop - ženy TJ
Sokol Holešov, Zacvičme si spolu
- TJ Sokol Kroměříž, Capoeira - TJ

Sokol Holešov. Posezení členů
jednoty u ohně s přáteli a příznivci
Sokola.
Srdečně zve výbor TJ Sokol
Holešov

V sobotu 12. 6. 2010 se budou konat oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů města Holešov. V dopoledních hodinách proběhne
setkání s družebním sborem a spřátelenými sbory, poté setkání
se starostou města a následně slavnostní oběd. V odpoledních
hodinách proběhne den IZS v zámecké zahradě. Večer je připravena zábava v zámecké zahradě se skupinou Street 69.

Zásahy hasičů v době vytrvalých dešťů
Přestože velká voda na Holešovsku větší
škody nenapáchala, museli v důsledku vytrvalého deště několikrát zasahovat i holešovští
hasiči.
Zatopené sklepy ve Všetulích
Dne 18. 5. 2010 byli hasiči požádáni o pomoc při vtékání vody do sklepů ve Všetulích,
místní části Kolonka. Na místo vyjela jednotka
SDH Holešov. Hasiči na místě průzkumem
zjistili, že se jedná o podzemní vodu, která
plní sklepy. Postiženým občanům ponechali
na místě kalové čerpadlo, se kterým zatopené
sklepy průběžně odčerpávali.
V Količíně nasadili bagr
Dne 18. 5. 2010 byli hasiči informováni
o zatékání vody do domů v Količíně. Na místo
vyjela jednotka SDH Holešov. Hasiči na místě
provedli odčerpání vody, zapytlování ohrožených domů a výkopy za pomoci bagru, které
navedly vodu do koryta místního potoka.

Pytle s pískem v Sadové
Dne 17. 5. 2010 byli hasiči požádáni o pomoc při nahromadění vody za domy v ulici
Sadová. Na místo vyjela jednotka SDH Holešov.
Hasiči na místě zjistili, že dochází u ulice Sadová k nahromadění vody, kterou již pole nezvládá
pojmout. Vzhledem k nemožnosti jakéhokoliv
odčerpávání vody hasiči na místo události povolali Technické služby Holešov, které dovezly
pytle s pískem. Ty byly uloženy na dvou místech v ulici Sadová. Nejvíce ohrožený dům byl
zajištěn za pomoci pytlů s pískem.
Ucpaná výpusť v Dobroticích
Dne 17. 5. 2010 byli hasiči informováni
o ucpání výpusti v Dobroticích. Na místo vyjela
jednotka profesionálních hasičů z Holešova
s jedním zásahovým vozem ve společném
výjezdu s jednotkou dobrovolných hasičů z Holešova. Hasiči na místě provedli odstranění
nahromaděných větví z výpusti a poté se vrátili
zpět na základnu.
(sov, mh)

Vážení občané, příznivci TOP 09,
dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za podporu strany „TOP 09 S podporou
Starostů“, při letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je dobře pro nás pro
všechny, že jste nepodlehli populistickým a v současné situaci nereálným projektům. Váš hlas
byl dán straně, která ve svém programu nabízí a v případě účasti ve vládě bude garantovat
odpovědnost, právo a řádné hospodaření. Prvotním úkolem je vyvést naši zemi z ekonomické
krize a zlepšení sociální a morální situace u nás.

Petr Jan Kryštof
volební manažer TOP 09

Rudolf Seifert
místostarosta města

Oznámení
o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 1 regulačního plánu části města Holešov - lokalita Za Kozrálovem
a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Změna č. 1 regulačního plánu části města Holešov - lokalita Za Kozrálovem

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov - obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako
pořizovatel Změny č. 1 regulačního
plánu části města Holešov - lokalita
Za Kozrálovem ve smyslu § 6 odst.
1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (stavební
zákon), dále jen stavební zákon  
oznamuje v souladu s § 20 odst.
2, §22 a §67 odst. 1 stavebního
zákona
a) veřejné projednání Změny č. 1 regulačního plánu části
města Holešov - lokalita Za Kozrálovem s jeho odborným výkladem, které se uskuteční dne
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21. 6. 2010 v 15.30 hod. na Městském úřadě Holešov, pracoviště
Tovární 1407, místnost č. 310
b) vystavení Změny č. 1
regulačního plánu části města
Holešov - lokalita Za Kozrálovem k veřejnému nahlédnutí
v době od 21. 5. do 21. 6. 2010
včetně.
Do návrhu změny regulačního plánu je možno nahlédnout  
na Městském úřadě Holešov, Odboru územního plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 311 a na internetových stránkách města Holešova
www.holesov.cz v sekci městský
úřad, odbor územního plánování
a stavebního řádu. Předmětem ná-

vrhu změny je ukončení platnosti
regulačního plánu.
V souladu s § 67 odst. 1 námitky a připomínky k návrhu změny regulačního plánu a stanoviska dotčených orgánů k němu lze
uplatnit nejpozději při veřejném
projednání.
Námitky proti návrhu na vydání změny regulačního plánu
mohou podat osoby uvedené
v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Nejpozději při veřejném jednání
může každý podat své připomínky.
K námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto v územním plánu nebo
v zásadách územního rozvoje, se
nepřihlíží. K později uplatněným  

stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s §
22 stavebního zákona uplatněny
písemně, opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje.
Připomínky a námitky  podávejte písemnou formou a zasílejte
na adresu: Městský úřad Holešov,
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628,
pracoviště Tovární 1407, 769 01
Holešov. Toto oznámení plní současně funkci pozvání k veřejnému
projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová

ref. odb. územ. plán. a staveb. úřadu
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Malý výbuch a požár
v holešovském bytě
K výbuchu v jednom z holešovských rodinných domů došlo
v pátek 14. května. O výbuchu byli
hasiči informováni v 17:42. Na místo vyjela jednotka profesionálních
hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozem ve společném výjezdu
s jednotkou dobrovolných hasičů
z Holešova. Povolána byla i jednotka profesionálních hasičů z Bystřice
pod Hostýnem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v jednom z bytů
obytného domu došlo k malému
výbuchu při výrobě drog.
„Dvojice neznámých mladíků
si připravovala drogy a při manipulaci s otevřeným ohněm došlo

Letní tábor v Podhradní Lhotě
pro kluky i holky od 7 do 14 let

k výbuchu výparů vysoce hořlavé
a těkavé látky. Tlaková vlna poškodila skleněnou výplň vnitřních dveří
a malý požár poškodil podlahovou
krytinu a koberec. Po výbuchu oba
mladíci z bytu utekli,“ sdělil mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje Ivo Mitáček.   
Hasiči přijeli v době, kdy byl
malý požár po výbuchu zlikvidován.
Celou místnost museli odvětrat přirozenou cestou a překontrolovat
případná další hrozící nebezpečí.
Policie pátrala po mladících, u kterých se nedalo vyloučit zranění.
(red)

!!! POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!
Indiánské léto

termín: 26. 7. - 7. 8. 2010
cena: 3 300 Kč
(pestrý táborový program, strava 5x denně, pitný režim, ubytování
ve stanech, odměny, pedagogický a zdravotní dozor, doprava)
Celotáborová hra s indiány a  o indiánech v Podhradní Lhotě.
Ubytování: stany s podsadou
Bližší informace a přihlášky na:
tel.: 732 11 22 44, email: vsetuly@centrum.cz
Mgr. Jarmila Vaclachová

Usnesení z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 17. května 2010
Přijaté usnesení č. 66/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo ověřovateli zápisu Bc.
Janu Slovenčíkovou a Ing. Miroslava Strnada.
Přijaté usnesení č. 67/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Vojtěch Jurčík, Gabriela Hradilová a Libor Liška.
Přijaté usnesení č. 68/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 17. května 2010.

Přijaté usnesení č. 69/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 70/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/
BKM/6201/2009-BKMM s ČR - Úřad

pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha, v souvislosti
s realizací investiční akce „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 71/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo zveřejnění záměru prodeje domu čp. 1029 na pozemku
p.č. 45/4 a pozemku p.č. 45/4
o výměře 577 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zod-

povídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 72/2010. Zastupitelstvo města Holešova udělilo
Sboru dobrovolných hasičů Holešov
a TJ Sokol Holešov „Plaketu města
Holešova“ u příležitosti 130. výročí
založení Hasičsko-sokolské jednoty Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. J. Slovenčíková, ověř. zápisu
Ing. M. Strnad, ověř. zápisu
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Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 17. května 2010
Přijaté usnesení č. 186/2010. Rada
města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
veřejné zakázky na akci „Přesun
technologie městského kamerového dohlížecího systému pro novou
služebnu Městské policie Holešov“
společnosti Bezpečností systémy,
s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského
466/14, za cenu 816.521 Kč včetně
DPH. Realizace akce je podmíněna změnou rozpočtu města Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 187/2010.
Rada města Holešova. I rozhodla na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního kritéria - ekonomické výhodnosti nabídky zadané
v otevřeném podlimitním řízení
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.
a dle závazných pokynů pro
zadavatele a příjemce podpory
v OPŽP na veřejnou zakázku
na stavební práce „Odpadové
centrum TS Holešov“takto: Pořadí č. 1 Nabídka č. 2 STRABAG,
a.s., 150 00 Praha 5, Na Bělidle
198/21, IČ 60838744. Nabídka
uchazeče měla nejvyšší užitnou hodnotu nabídky, tj. 100
bodů. Pořadí č. 2 Nabídka č. 1.
Rovina, a.s., Kroměřížská 134,
768 24 Hulín, IČ 64508510. Užitná hodnota nabídky je 95,10
bodů. II. pověřila starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem STRABAG, a.s.,
v souladu s nabídkou uchazeče. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 188/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/
BKM/6201/2009-BKMM s ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, v souvislosti s realizací investiční akce
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 17. 5. 2010.
Přijaté usnesení č. 189/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit úplatné nabytí
vlastnických práv k pozemkům
od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov jihovýchodní obchvat“dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 17. 5. 2010.
Přijaté usnesení č. 190/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. finanční krytí vlastních zdrojů
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na realizaci projektu „Centrum
volnočasových aktivit Holešov“
v jednotlivých letech (2011 až
2012) z rozpočtu města ve výši
min. 22,7 mil. Kč (vč. DPH).  2. každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na krytí
provozních nákladů projektu, a to
po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu
udržitelnosti projektu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 191/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v objektu čp. 1081 na ul. Tovární
v Holešově s Tomášem Svobodou, bytem Holešov. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 192/2010.
Rada města Holešova I schválila
Eriku Langovi pronájem půdního
prostoru v domě čp. 652 na ul.
Masarykova v Holešově a II  pověřila starostu města uzavřením
příslušné smlouvy o pronájmu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 193/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
směny pozemků, a to tak, že
z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví společnosti Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o.,
Holešov část pozemku p.č.
2727/35, ostatní plocha, o výměře cca 279 m2 a z vlastnictví společnosti Josef Pospíšil
- Výrobna lahůdek a uzenin,
s.r.o., Holešov přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p.č. 2724/44, ostatní plocha,
o výměře cca 6 m2, p.č. 2724/43,
ostatní plocha, o výměře cca
173 m2, a p.č. 3551/3, ostatní
plocha, o výměře cca 100 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 28. 6. 2010.
Přijaté usnesení č. 194/2010. Rada
města Holešova schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené
s 1. Arankou a Jiřím Valdovými
na užívání bytu č. 5 v městském
domě čp. 431 na ul. Školní v Holešově na dobu určitou do 31. 8.
2010. 2. Vlastou Tiefenbachovou
na užívání bytu č. 4 v městském
domě čp. 38 na nám. Dr. E. Beneše
v Holešově na dobu určitou do 31.
8. 2010. 3. Dagmar Zapletalovou
na užívání bytu č. 19 v městském
domě čp. 507 na ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou do 31.
8. 2010. 4. Olgou Ondruškovou
na užívání bytu č. 6 v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou do 31.

8. 2010. 5. Martinem Hrdličkou
na užívání bytu č. 9 v městském
domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově na dobu určitou
do 31. 5. 2012. Zodpovídá: Jana
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 195/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s Mgr. Pavlem Chmelíkem, bytem Holešov, na užívání bytu
vel. 1+1 o výměře 59,72 m 2,
označeného č. 10, v městském
domě čp. 1601 na ul. Novosady v Holešově na dobu neurčitou. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 196/2010.
Rada města Holešova schválila
přechod nájemního vztahu k bytu
č. 5 o vel. 1+1 v městském domě
čp. 1029 na nám. Sv. Anny v Holešově z Jaroslavy Mlčákové na syna
Tomáše Mlčáka, bytem tamtéž.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 197/2010.
Rada města Holešova udělila
souhlas s výměnou bytů mezi
Zdeňkem a Marií Kopečnými,
nájemci bytu č. 3 o velikosti
1+1 v městském domě čp. 38
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově, a Zdeňkou Sedlářovou,
nájemkyní bytu č. 2 o velikosti
1+3 v městském domě čp. 15
na nám. Dr. E. Beneše v Holešově. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 198/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
nájemní smlouvy s Bohumilem Šimčíkem ml., bytem Holešov, na užívání bytu vel. 1+1, označeného č.
2 v městském domě čp. 531 na ul.
Palackého v Holešově na dobu neurčitou. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 199/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dohody o uznání dluhu
a plnění závazků ve splátkách
s Annou Bihariovou, bytem Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 200/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Romanem
a Ivetou Pilovými, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 4 v městském
domě čp. 183 na ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou od 01.

INZERCE
V NOVINÁCH
Holešovsko
je
NEJÚČINNĚJŠÍ

6.  2010 do 30. 6. 2010 za účelem
poskytnutí náhradního ubytování.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 201/2010.
Rada města Holešova přerušila
projednávání uzavření smlouvy
o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení mezi
společností ASEKOL, s.r.o., Praha, Dobrušská 1, IČ 27373231,
a městem Holešov na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: František Kulhavý,
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 202/2010. Rada
města Holešova schválila podání
žádosti do „Výzvy č. 6 IOP (TC
ORP)“ včetně podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Ivan Slezák. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 203/2010.
Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova ze dne 3. května 2010.
Přijaté usnesení č. 204/2010. Rada
města Holešova schválila finanční
příspěvek 12 tis. Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR na účast
v mezinárodním skautském setkání „Intercamp“ ve Viersen-Dülkenu
v Německu, který se uskuteční 20.
- 25. května 2010. Finanční částka
bude hrazena z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila
uzavření nájemní smlouvy s Václavem a Pavlou Novákovými, bytem
Hulín, na užívání bytu vel. 1+4
o výměře 108,73 m2, označeného č. 8, v městském domě čp.
1029 na nám. Sv. Anny v Holešově na dobu neurčitou. Zodpovídá:
Jana Kolářová.
Rada města Holešova neschválila uzavření nájemní smlouvy
s Klaudií a Borisem Pilovými,
bytem Holešov, na užívání bytu
o výměře 14,60 m2, označeného
č. 17, v městském domě čp. 507
na ul. Palackého v Holešově.
Zodpovídá: Jana Kolářová.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert v. r.
ověřovatel zápisu

PROVEDU
drobné stavební
a obkladačské práce
v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705,
mobil 736 731 776
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Květnové vítání občánků v Tučapích
V neděli 30. 5. 2010 se opět  konalo tradiční vítání malých miminek
do řad tučapských občanů. V zasedací místnosti osadního výboru se
rodiče s dětmi i příbuznými sešli v 10 hodin dopoledne a vítání mohlo
začít. Na úvod přivítala všechny zúčastněné za OV paní Jana Vrubelová
a poté, co přednesli připravené pásmo básniček tučapští školáci a školačky Mira, Kája, Terka a Míša, slovo převzala učitelka místní mateřské
školy paní Jitka Pospíšilíková. Ta proslovem a přáními přivítala do života
dva chlapce Šimona Pátka a Roberta Chytila. Rodičům Šimona, Marcele
a Pavlovi Pátkovým, a také Roberta, Pavle Ministrové a Robertu Chytilovi,
připomněla zásady dobré a šťastné výchovy jejich dětí. Rodiče se pak
podepsali na pamětní listy dětí a také do kroniky. Školáci a školačky předali rodičům dárky pro malé občánky a následoval přípitek šampaňským.
Miminka se vystřídala ve dřevěné kolébce a samozřejmě všichni pořídili
spoustu krásných fotek na památku. Tradiční ceremoniál zakončila slečna
Míša Vrubelová tím, že zahrála všem na příčnou flétnu. Členky osadního
výboru děkují všem zúčastněným a již s radostí připravují vítání dalších
narozených dětí do řad tučapských občanů.
OV Tučapy

POVODNĚ 2010 - veřejná sbírka
Charita ČR vyhlašuje v důsledku květnových
povodní 2010 veřejnou sbírku. Peněžité dary je
možné poslat na sbírkové konto 5015003434/5500,
variabilní symbol 333 nebo dárcovskou SMS zprávu ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní
číslo 877 77.
Finanční dary je také možno osobně vložit
do zapečetěné pokladničky, která je umístěna
v prostorách Charity Holešov, centru pro seniory,
na MěÚ v Holešově a od pondělí 24. 5. 2010
i v prostorách Římskokatolické farnosti Holešov v úředních hodinách.
Do sbírky vyhlášené Charitou ČR se již zapojily také okolní obce Martinice, Třebětice, Bořenovice, Prusinovice, Roštění, Ludslavice,
Zahnašovice a Količín.
Materiální výpomoc, jako jsou dezinfekční prostředky, lopaty, smetáky, savé hadry na podlahy či balená neperlivá voda, je možné donést
pouze do prostor Charity Holešov v době od 6.30 do 15.00 hod.
Veškeré finanční dary budou odeslány na konto Charity ČR, materiální dary budou odeslány do Arcidiecézní charity Olomouc. Dary budou
pak předány potřebným lidem postiženým povodněmi.
Velké poděkování již nyní patří učitelskému sboru a žákům III.
ZŠ Holešov, kterým není lhostejný osud lidí postižených povodněmi,
rychle zareagovali a uspořádali ve škole  finanční sbírku. Výtěžek, a ne
malý, byl již odevzdán do pokladničky Charity Holešov. Tímto bych
chtěla poděkovat paní ředitelce III. ZŠ Holešov Mgr. Jitce Heryánové
za okamžitou pomoc a všem těm, kteří se v rámci III. ZŠ Holešov sbírky
zúčastnili.
G. Botosová, Dis., Charita Holešov
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Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů
Jaromír Studnička - špičkový radista, vyhozený komunisty
Jedním ze zakládajících praporčíků 7.
výsadkového pluku
zvláštního (VPZU) určení byl Jaromír Studnička - rodák z Pardubic.  Narodil se 26. 7.
1934, dětství prožíval
střídavě v Lomnici
nad Popelkou a Sobotce u prarodičů.
Po ukončení základní
školní docházky se
vyučil v Semilech v oboru tkalcovství
a nastoupil do zaměstnání v podniku „SEBA Tanvald“. V roce 1953
nastoupil do uranových dolů Horní
Slavkov, kde pracoval na Dole Svatopluk jako geofyzik. V zaměstnání
byl společně s vězni.
Na základě povolávacího rozkazu nastoupil základní vojenskou
službu k 72. výsadkovému praporu
v Košicích jako spojař radista. Později byl převelen k 65. výsadkovému
praporu do Prešova, kde se také
seznámil se svou budoucí ženou.
Po absolvování základní vojenské
služby zůstal u výsadkového vojska
jako specialista, který cvičil vojáky radisty. V roce 1957 byl   jako
špičkový radista vybrán a zařazen
na funkci náčelníka spojení právě
vznikající speciální roty zvláštního
určení v Sabinově. Po přestěhování roty do Prešova a transformaci

na prapor zastával
funkci staršiny roty.
V roce 1960 přešel
i s praporem do Holešova a po rozšíření praporu na
7. VP ZU byl jako
odborník zařazen
ke spojovacímu uzlu
tohoto útvaru. Vyznačoval se svědomitostí, vysokou odborností
a spolehlivostí. Bylo
nesporně i jeho zásluhou, že spojovací uzel byl vždy hodnocen výtečně,
a to i ze strany nadřízených orgánů.
Okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968 tohoto důstojníka lidově-demokratické
armády připravila o všechny iluze,
které měl o dobrotě komunistického
systému. Po zrušení 7. VPZU, v důsledku statečného postoje tohoto
útvaru vůči sovětským okupantům,
byla většina vojáků z Holešova převelena do posádky v Prostějově.
Jaromír Studnička přešel nejdříve
s ostatními do Prostějova, ale jeho
působení zde nemělo dlouhého trvání. Právě jemu šlo na vrub, že
s vojenským radiovozem zajišťoval
vysílání českého rozhlasu v kritických srpnových dnech, což se
později negativně projevilo na jeho
hodnocení. Navíc, jak sám říká, „nechtěl být u zdroje zpravodajských

útvarů, sloužících komunistickému
režimu, ani v míru, ani ve válce“
a požádal o přeložení do Ženijně
technického učiliště v Holešově.  
Avšak ani u nového útvaru mu klidu
dopřáno nebylo. Komunistický režim
si z něj udělal lovnou zvěř. Nejdříve
pracoval ve funkci výkonného praporčíka u školní roty, kde pociťoval
určitou diskriminaci, a vzhledem
k původní odbornosti nenalézal
ani uspokojení. Dalším postihem
bylo přemístění k provozní rotě,
aby „neinfikoval budoucí kádry“.  
Na vlastní žádost byl přemístěn
do Prešova, kde byl opět zařazen
ke své odbornosti. Vzhledem k jeho
vynikajícím organizačním schopnostem byl pověřen funkcí správce
střelnice, která se v té době nacházela ve velmi zuboženém stavu.
Po 18 měsících cílevědomé práce
vybudoval moderní střelnici, která
byla hodnocena dobře až výtečně.
Za „odměnu“ přišel rozkaz z ministerstva: „Z politických důvodů
propustit!“ Nepomohly odborné ani
morální kvality, rozhodovalo politické stanovisko.
Kdo nezažil mstivý komunistický režim, nedovede si představit,
jak těžce sháněl vyhozený voják
nějakou - jakoukoliv práci. Psal se
rok 1974 a Jaromír Studnička chodil
od jedné továrny ke druhé, ponižoval
se a škemral o práci. Už ani nevěděl

kolik dveří musel otevřít, než se mu
podařilo získat práci v nově vznikajícím Výzkumném ústavu kovoprůmyslu „VUKOV“ v Prešově. Svěřena
mu mohla být samozřejmě jen práce
manuální. Nejdříve pracoval jako
řidič nákladního vozu, potom několik
let jako skladník. Později - od roku
1979 - pracoval v zemědělství, ale
jako dělník v přidružené výrobě. Přes
zimu pracoval jako topič, v létě jezdil
na montáže po celé republice. Hned
pracoval v železárnách na Kladně,
za krátkou dobu v Rokycanech
u vysoké pece, jindy zase natíral
konstrukce, boural a stavěl ploty
v Praze, pracoval se sbíječkou, betonoval, nosil, skládal, převážel. Při
práci projel celé Československo,
nenudil se, ale nadřel se.
Z pádu komunistické „nemoci“
v roce 1989 měl velikou radost a se
spokojeností sledoval převlékání
kabátů komunistických předáků.
Dnes je rád, že celý systém, který
ponižoval ho i celou jeho rodinu „šel
do horoucích pekel“.
Přes všechny ústrky a diskriminaci prožíval spokojený rodinný
život. Se svou manželkou Helenkou
vychoval 4 děti. Ve své rodině vždy
nalézal dobré zázemí. V Prešově
žije do dnešní doby.
Na základě vyprávění Jaromíra
Studničky zpracovali
Jaroslav Bílek a Josef Bartošek

Holešovské gymnázium absolvovalo
projekt dopravní policie
Minimální preventivní program pokračoval v měsíci květnu na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov preventivním projektem, který se týkal
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Hlavním cílem programu
bylo snížit rizika spojená s provozem na pozemních komunikacích u středoškoláků. Projekt realizovali pracovníci předmětového oddělení služby
dopravní policie VPŠ a SPŠ MV v Holešově - kpt. Mgr. Jaroslav Rožnovják,
kpt. Ing. František Kučera a kpt. Erik Sova, kteří ve dnech 24. - 27. května
uskutečnili pro 2. a 3. ročník gymnázia jednorázové přednášky. Prezentace
s výkladem a videozáznamem byla zaměřena na aktuální předpisy provozu na pozemních komunikacích a na seznámení s novinkami v dopravě.
Studenti měli možnosti vyzkoušet si i test z pravidel silničního provozu,
a doplnili si své znalosti z oblasti bezpečnosti dopravy.
Mgr. Svatava Ságnerová

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych jménem České strany sociálnědemokratické, ale
i jménem svým Vám poděkoval za účast ve volbách do PSP ČR, podporu a důvěru, kterých se ČSSD i mé
osobě dostalo. Velmi si toho vážím.
Všem, ale i těm, kteří nepřišli
k volbám, popř. nepodpořili ČSSD
chci vzkázat a slíbit, že svůj mandát
poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budu vykonávat zodpovědně, ve prospěch všech občanů ČR,
Zlínského kraje, ale i pro rozvoj mého
rodného regionu.
S úctou
Josef Smýkal
poslanec PSP ČR
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Zmlať si svého učitele!
Nedá mi, abych se nepodělil o smutnou
zkušenost, kterou jsem poslední dubnový víkend získal. V pátek večer, projíždějíc na kole
po cyklostezce vedoucí kolem nádraží směrem
k Albertu (která po setmění vyloženě vybízí
k romantické procházce ve dvou), mi zatarasila
cestu skupinka velmi mladých lidí. Evidentně
byli ve více než dobré náladě, neboť postávali
před barem s příznačným názvem Pohoda.
V rámci všeobecné pohody jsem okamžitě dostal láhví přes obličej s výkřiky, že toto je jejich
ulice a mají ji od města pronajatou. Sbíraje se
ze země, rozpoznávám ve skupince, která mne
napadla, bývalou žačku školy, v níž učím. Hlavou
mi blesklo, že pokud mě pozná i ona, mohla by
případný další útok odvrátit. „Jsem přece pedagog,“ říkal jsem si. Z podstaty věci jsem ten,
kdo napomáhá, předává, motivuje, rozvíjí... čili
někdo, kdo stojí na straně dětí. Tedy z pohledu
dospělých. Z pohledu žáků však patrně něco jako
třídní nepřítel. To mi došlo v okamžiku, kdy ta nešťastnice začala křičet, že jsem jí zničil život. „On
mi zkurvil celý můj život. On je učitel!“ znělo tak
upřímně, že jsem inkasoval další ránu. Po další
inzultaci jsem si vyslechl ještě pár rad do života
a dále připomínku, že i když přijedou policajti, tak
tady už stejně nebudou. Nedbal jsem rady těchto
„dobrých“ lidí, vše jsem ohlásil na místní služebně
PČR. Potud příběh končí. Zatím.

Co mě však znepokojuje, není ani tak fakt
kriminálního jednání (je samozřejmě odsouzeníhodné), jako spíše okolnosti, za jakých k němu
došlo. Do doby než se dotyčná nenávistnými výkřiky zapojila do akce, to vypadalo jako „obyčejné“ výtržnictví, potom však útok dostal zcela jiný
rozměr. Paradoxní je, že jsem dívku nikdy neučil
(až na pár suplování). Byla to tedy otevřená agrese vůči pedagogům obecně. Dívka sice nebyla
nikdy žádná myslitelka, patrně stejně jako její
komplicové. Její jméno znělo na pedagogických

Ilustrační foto
radách tak často jako jména svatých při nedělní
bohoslužbě. Rozhodně si však nemyslím, že jí
bylo ve školství jakkoliv ubližováno. Co může být
tedy příčinou takového jednání?

FALL OF KINGS
Právě uplynulé volby nám poskytly širokou nabídku politických
stran, jež přináší mnoho nových
změn, které tato republika potřebuje nebo ji dovedou do úplného
konce (bankrotu). Našlo se několik
„odvážných“ stran, které si dovolují
apelovat na voliče s jistou dávkou
zodpovědnosti za to, co se v minulosti tak lehkomyslně rozházelo
a dovolí si podstoupit kritiku těch,
kteří nemají zájem se zapojit do znovubudování něčeho, na co jsme
v daleké minulosti snad mohli být
i hrdí, čímž myslím Českou republiku. Jsou zde také strany, které našly  
slabiny českého člověka a naplnily
je líbivými sliby, pivem a klobásou
zdarma, čímž si získaly náklonnost
těch, kteří se již tak dlouho dobře
nenajedli.
Kde tohle vlastně začalo?
Česká republika, stejně jako
jiné země, prochází vývojovými stadii v závislosti na svém vůdci. Byly
doby, kdy české panství rostlo snad
proto, že čeští vůdci tohle neměli
jen v popisu práce, ale bylo to jejich
životní poslání, za které byli ochotni
položit svůj život. Byla to doba, kdy
muž stál za svým slovem, a proto
jej dokázal hájit do konce svých sil
namísto naříkání, kdo na koho útočí, a namísto využívání těchto činů
s neznámými původy útočníků pro
další nasbírání hlasů z lítosti.

Ze strany společnosti je vyvíjen na jedince
obrovský tlak. Média nám vnucují premisu, že
člověk je šťastný, jen pokud je úspěšný. Úspěch
je dnes normou štěstí. Mezi úspěch a peníze se
klade rovnítko a tento fenomén se šíří světem.
Frustrace mnoha mladých lidí, kteří již patrně při
přípravě na povolání tuší, že se jim vidina úspěchu vzdaluje, se pak nutně někde ventiluje. Alfou
a omegou je však rodinné zázemí. Pokud ale
rodina produkuje takovéto sociální mrzáky, kteří
opravdu věří tomu, že za jejich neúspěch může
někdo jiný než oni sami a společnost nemá páky,
jak tomu zabránit, je nutné se ptát, zda není chyba
někde v systému! Nevolám po starých pořádcích,
ale klima ve společnosti k takovému agresivnímu
chování spíše vybízí, než jej potlačuje.
Nechci tento útok na mne bagatelizovat,
ale nedá mi to nevzpomenout útoky na učitele
a žáky v německém Winnendenu, Ludwigshafenu, Erfurtu či americkém Columbine a Blacksburgu za posledních deset let (ty ovšem přinesly
desítky obětí). Všechny zmíněné události měly
totiž jedno společné: frustraci, nenávist ke škole, spolužákům i učitelům. Tohle všechno šlo
z jednání dívky vycítit. Jak daleko pak může být
ke článkům, jejichž titulek bude znít „Zabij si
svého učitele“?
Mgr. Daniel Poisel
učitel na 1. stupni ZŠ

Stačí jednou zavolat!

Zajímalo by mě, jak by vypadal
graf znázorňující růst českého království za dob „českého Achilla“ Břetislava I., Karla IV. nebo České republiky
v době Tomáše G. Masaryka a raději
RPSN od 199,71%
nechci vědět, jak vypadá nyní po 40
až 5O OOO Kč
letech střemhlavého pádu a dalších
20 letech arogance, jež odpudila
měsíční splátky
velký potenciál obchodních partnerů
z celého světa, od kterých jsme mohli
na dobu 8 a 13 měsíců
čerpat další zkušenosti, které nám
unikly v době neúspěšného testu
hotovost až do domu
centrálně řízené ekonomiky.
Nevím, jak vypadá dobře vykonejvýhodnější podmínky v regionu
naná práce politika, ale myslím, že
pokud člověk chce dojít k požadovanému cíli, musí pro to hodně udělat
a pro dosažení náročného cíle musí
vynaložit maximum. Ačkoli jsem
chtěl v tomto odstavci pokračovat
Hledáme nové obchodní zástupce
jinak, vlastně musím uznat, že tohle
se většině politiků daří. Chtěl jsem
psát o tom, jak by v takovém případě
měla naše úroveň vypadat, ale to
svědčí o tom, že jsem nepochopil
jejich priority. Zamyslím-li se nad tím,
v jakých podmínkách a s jakými bek03-0036_SMP_90x90_BW.indd 1
16.10.2009 11:15:17
nefity tito státní pracovníci žijí, věřím,
Zástupci hasičského sboru z Jankovic převzali nedávno od majitele
že svého cíle opravdu dosáhli.
holešovské firmy BM plus Zdeňka Mately darovací šek na částku 30 000 Kč,
Nemám nic proti využívání která bude použita na vybavení a činnost sboru.
Miroslav Darebník
těchto benefitů snad i proto, že
sám mám zkušenost s využíváním
firemního vozu a služební cesty si
pochopitelně také sám nehradím.
Avšak při jejich používání jsem si
vědom, že ani tohle není zadarmo.
Martin Smažil

777 76O 96O

www.smartpujcka.cz
774 780 001

Finanční podpora pro SDH Jankovice

Řádková inzerce
Prodám dveře plastové vchodové masivní, 4 panty, 5bodový zámek,
částečně   prosklené, pravé a levé, rozměr 90x200, 100x200 cm vč.
zárubně. Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné stavby. Cena 7800 Kč/
ks. Dopravu zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
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Osud členů rodiny moravských Romů Heráků z obce Žeranovice
za 2. světové války
Před nedávnem jsme si připomenuli 65. výročí ukončení
2. světové války v Evropě. Jedním z nejhrůznějších činů nacistické vlády v letech 1939 až
1945 v Evropě bylo plánovité vyvražďování celých národnostních
etnik - holokaust. Ten se krutě
uplatnil i v Holešově a jeho okolí.
V povědomí holešovských občanů je dodnes tragický osud jejich
židovských spoluobčanů. Méně
známý je osud romských občanů
Holešova a okolí, který byl neméně tragický. Tento článek je malým připomenutím osudu romské
rodiny Heráků ze Žeranovic, která
byla pravděpodobně postižena
na Holešovsku nejvíce. Nebyla však jediná. Podobný krutý
úděl postihl i další romské rodiny
z Holešova, Dobrotic, Martinic,
Ludslavic, Míškovic, Lechotic,
Mysločovic a dalších obcí.
Příchod do Žeranovic
Do Žeranovic přišel Antonín
Herák se svojí, v té době ještě družkou Františkou Danielovou někdy
na konci 19. století. Je tak možno
usuzovat z data a místa narození jejich nejstaršího syna Filipa.
Poprvé je, jak se tehdy říkalo, cikánská rodina ve sčítacích arších
obce Žeranovice zaznamenána
v roce 1910, ještě v době Rakouska-Uherska.
Antonín Herák se narodil 11.
srpna 1868 v Bílovicích u Uherského Hradiště a jeho družka, později
manželka Františka Heráková-Danielová 2. května 1872 v Záhlinicích
u Hulína. Oddáni byli v žeranovickém kostele v roce 1919. Antonín
Herák byl kočovný kovář a příležitostný nádeník. Je uveden i v seznamu mužů ze Žeranovic, kteří
se účastnili 1. světové války, který
sepsal řídící učitel žeranovické školy Jan Hrůza do kroniky školy.

Ve sčítacích operátech obce
Žeranovice z roku 1921 jsou už
uvedeni oba manželé a jejich dvě
děti, Josef a Ludmila. V té době
však měli manželé Herákovi už
nejméně osm dětí. Celá rodina žila
v kočovném voze a provizorních
přístřešcích v pískovcovém lomu
u lesíku Skalka, který byl na rozhraní katastru obce Žeranovice
a Racková. Někdy na přelomu 30.
a 40. let si začala rodina stavět dva
malé domky na obecním pozemku
v Žeranovicích v Prosochově.
Herákovy děti
Nejstarší syn Antonína a Františky Herákových - Filip Herák - se
narodil v roce 1893 v Žeranovicích. Velmi záhy odešel do Dobrotic
u Holešova, kde se v roce 1919
oženil s vdovou Ludmilou Prášilovou. Začátkem 30. let manželku

Filip Herák

opustil a s Františkou Řihákovou
z Dobrotic se odstěhoval do osady Hutě u Držkové. Zde se jim
narodili synové Zdeněk (*1932)
a Jiří (*1934). Filip Herák pracoval
jako kočí u hraběte Josefa Seilerna na zámku v Lešné.
V roce 1900 se Antonínu a Františce Herákovým narodila dcera
Marie a v roce 1904
dcera Františka. Obě
začátkem 20. let odešly
ze Žeranovic a o jejich
dalším osudu se nepodařilo nic zjistit.
Syn Alois Herák
se narodil v roce 1906
a v roce 1939 se oženil
s Marií, rozenou Danielovou (*1911) z Bochoře. Měli spolu dceru
Boženu Herákovou
(*1929). Syn, dvojče
jejich dcery Boženy, zemřel ve věku asi devíti
měsíců. Alois byl koňský handlíř a později
pracoval na stavbách
Božena Valdová-Heráková. Fotografie archiv
v Holešově a jednu
paní Boženy Valdové-Herákové, Miroslavy
dobu i jako zahradník
Šimčíkové a autora.
v zámku v Holešově.
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Alois a Marie Herákovi.
Syn Jindřich Herák (*1908)
se před válkou oženil s neromskou
Zuzanou Meislovou. Pracoval jako
dělník v cukrovaru ve Všetulích.
S manželkou děti neměli. Syn Josef Herák (*1911) se v roce 1936
oženil s Andělou rozenou Herákovou (*1917) z Karlovic u Napajedel.
Měli spolu tři děti, které se narodily
v Žeranovicích. Podle archivních
dokumentů měli dcery Jaroslavu
(*1939) a Žofii (*1941) a syna Jindřicha (*1943). Pracoval jako nádeník na stavbách a příležitostně
kreslil plány menších staveb.
Dcera Ludmila Heráková
(*1913) se provdala v roce 1935
za neroma Eduarda Rohledera.
Bydlela nejdřív s manželem  v Rackové, za války v Žeranovicích
a po válce v Přerově. Dcera Anděla Heráková se narodila v roce
1920.   Paní Božena Valdová-Heráková uvádí ještě dceru  Boženu
Herákovou (*???), která se údajně  
před válkou provdala do Červenky
u Litovle a asi do roku 1943(?)
ovdověla. Měla údajně čtyři děti.
Otec Antonín Herák zahynul ještě
před 2. světovou válkou při dopravní nehodě.
Okupace
Etnické pronásledování Romů
začalo ze strany protektorátní vlády
už v roce 1939, kdy byl nařízen
zvýšený dohled na chování Cikánů.
Výnosem protektorátní vlády z 30.
listopadu 1939 bylo nařízeno, aby
se Cikáni do dvou měsíců trvale
usadili a zanechali kočování. Kdo
nařízení neuposlechl, hrozila mu
internace v kárných pracovních
táborech. Ty protektorátní vláda
zřídila v roce 1940 v Letech u Písku
v Čechách a v Hodoníně u Kunštátu v okrese Blansko.
Den 2. srpna 1942 byl stanoven jako den evidence Cikánů.
Bylo jim zakázáno opouštět bydliště a měli se postupně dostavit
na příslušné policejní komisařství
k založení podrobné evidenční dokumentace. Větší část Romů, kteří
měli práci a trvalé bydliště, byla
ponechána na svobodě. Byly jim

ale odebrány občanské legitimace
a vydány tzv. cikánské legitimace.
Menší část byla uvržena do policejní vazby a odeslána do kárných
pracovních táborů.
Rozhodující pro krutý osud
Romů v protektorátu Čechy a Morava byl ale výnos německého
říšského ministra vnitra Heinricha
Himmlera z 16. prosince 1942.
Tímto výnosem bylo nařízeno odeslat všechny Cikány a cikánské
míšence do koncentračního tábora
Auschwitz II-Birkenau u Osvětimi
v okupovaném Polsku. V prostoru protektorátu byla za provedení
výnosu odpovědná protektorátní
vláda, samozřejmě za přísného dozoru gestapa a jednotek SS. Odsun
byl z prostoru protektorátu proveden v sedmi transportech v letech
1943 až 1944, kterým předcházel
jeden menší transport v prosinci
1942 do tábora Auschwitz I.
Nezdařený útěk
Na začátku roku 1943 se Alois
Herák rozhodl, že uprchne s manželkou Marií a dcerou Boženou
na Slovensko, kde říšské zákony
neplatily a podmínky pro Romy
tam byly snesitelnější. Na přelomu
února a března 1943 se krátce
(asi 14 dnů) skrývali v Žeranovicích v domě Josefa Dokoupila č.
74 na samotě Rybníku. Společně s nimi se tam skrývala i jejich
švagrová Anděla Heráková, ta se
ale později rozhodla vrátit k manželovi Josefu Herákovi a k dětem.
Při svém útěku na Slovensko se
Alois Herák s rodinou zastavil u příbuzných v Lidečku, kde byli ale
prozrazeni, údajně svým příbuzným, který chtěl udáním přispět
k osvobození svého blízkého člena
rodiny. Byli převezeni na policejní komisařství do Brna a potom
do sběrného tábora v Hodoníně
u Kunštátu na Českomoravské vysočině, kde byli internováni do srpna 1943. Do koncentračního tábora
Auschwitz II-Birkenau byli odesláni
pátým transportem v srpnu 1943.
Pokračování na str. 11
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Osud členů rodiny moravských Romů Heráků z obce Žeranovice
za 2. světové války
Dokončení ze str. 10
Cesta na smrt
Mezitím představitelé obce Žeranovice splnili říšské nařízení a dne
4. května 1943 odeslali zbytek rodiny
Herákovy do Olomouce na shromaždiště ve Chválkovicích. V této skupině byla vdova Františka Heráková,
její syn Jindřich Herák, syn Josef Herák s manželkou Andělou a dětmi Jaroslavou, Žofií a Jindřichem a dcera
Anděla Heráková. Pravděpodobně
byla v této skupině i Karolína a Jan
Danielové z Bezměrova, rodiče Marie Herákové-Danielové, manželky
Aloise Heráka, kteří v té době bydleli
v Žeranovicích. Tato skupina členů
rodiny   Heráků ze Žeranovic byla
do koncentračního tábora  Auschwitz
II-Birkenau odeslána čtvrtým transportem, který byl vypraven z pracovního tábora Lety u Písku v jižních
Čechách a přes Brno a Olomouc
do koncentračního tábora dorazil
7. května 1943. Františka Heráková
měla na předloktí levé ruky vytetováno evidenční číslo Z-8162, její
syn Jindřich Herák Z-7467, syn Josef Herák Z-7468, jeho manželka
Anděla Z-8159, jejich děti Jaroslava Z-8160, Žofie Z-8161, Jindřich
Z-7470 a dcera Anděla Heráková
Z-5240. Záznam o Janu a Karolíně
Danielových se v dochované záznamové knize koncentračního tábora
nepodařilo nalézt.
Kruté zacházení, katastrofální
hygienické podmínky, nedostatek
stravy a pitné vody vedly k rychlé
záhubě členů rodiny Herákovy. Malá
Jaroslava zahynula už 4. června
1943, Žofie 7. června 1943 a nejmladší, teprve čtyřměsíční Jindřich
5. července 1943. Vdova Františka
Heráková zahynula 17. srpna 1943
a její syn Josef Herák 9. listopadu
1943. Utrpení jeho manželky Anděly
Herákové skončilo smrtí 4. dubna
1944 a jeho sestry, teprve třiadvacetileté Anděly Herákové, 5. května 1944.
O datu úmrtí Jindřicha Heráka, syna
Antonína a Františky Herákových se
záznamy nedochovaly, pravděpodobně zahynul koncem roku 1943. Paní
Božena Valdová-Heráková uvádí, že
byl odeslán do Francie, kde zahynul.
V srpnu 1943 byla zahájena
likvidace sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu. Z tohoto tábora
byl vypraven pátý transport Romů
z protektorátu do koncentračního
tábora  Auschwitz II-Birkenau. Trans-

Záznamy členů rodiny Herákovy z Memorial Book.
port dorazil do tábora 22. srpna 1943
a byli v něm i Alois Herák s manželkou Marií a dcerou Boženou. Alois
Herák měl přiděleno a na předloktí
levé paže vytetováno evidenční číslo Z-8446, manželka Marie Z-9126
a dcera Božena Z-9127.
Aloisi Herákovi a jeho manželce Marii se 24. dubna 1944
v koncentračním táboře narodila
dcera Eva (ev.č. Z-10568). Alois si
ale svoji dceru dlouho neužil. Byl
odsunut do koncentračního tábora
Buchenwald v transportu vypraveném z Auschwitz II-Birkenau někdy
na konci května 1944. V Buchenwaldu se dočkal konce války a po léčení
se vrátil do Žeranovic. Jeho dcera
Božena byla na konci května 1944
odsunuta do koncentračního tábora
Ravensbruck a svoji matku a sestru
již nikdy nespatřila. Božena se dočkala konce války v táboře u Hamburku, který osvobodila americká
armáda na začátku května 1945,
a také ona se vrátila do Žeranovic.
Marie Heráková se svojí maličkou dcerou Evou musely vytrpět peklo koncentračního tábora Auschwitz
II-Birkenau až do úplného konce.
Zahynuly při jeho likvidaci před postupující Rudou armádou v noci z 2.
na 3. srpna 1944 v plynové komoře.
O osudu Boženy Herákové,
před válkou provdané do Červenky
u Litovle, a jejich čtyřech  dětech se
nepodařilo zatím zjistit další podrobnosti. Údajně byli všichni odsunuti
do koncentračního tábora Auschwitz

II-Birkenau a tam zahynuli. V tomto
koncentračním táboře zahynuli ale
i další blízcí příbuzní rodiny Herákovy
ze Žeranovic. Byli to Josef a Ludmila
Holomkovi s dcerou Evou (*1939
v Žeranovicích) z Ludkovic u Luhačovic, Anděla Malíková s dětmi
Květoslavem Malíkem (*1933 Žeranovice) a Boženou Malíkovou (*1931
Žeranovice).
Ti, kteří přežili
Během 2. světové války zahynulo v koncentračním táboře  Auschwitz
II-Birkenau nejméně 16, ale možná až
21 členů rodiny Herákových ze Žeranovic a jejich příbuzných. Přežili tři!!!
Nejstarší Filip Herák byl v roce 1943
několik měsíců internován ve sběrném táboře v Hodoníně u Kunštátu,  
ale na přímluvu hraběte Seilerna byl
propuštěn. Po válce se i s rodinou
přestěhoval zpět do Dobrotic a provozoval autodopravu. Po roce 1950
pracoval jako dělník u n. p. Okresní
správa silnic Kroměříž. Zemřel v roce
1969. Alois Herák založil po válce
novou rodinu a s družkou Antonií
Waldovou vychovali 6 dětí. Pracoval  
jako dělník na stavbách v okolí Holešova a jako hlídač v osadě Žabárna
u Fryštáku. Zemřel v roce 1993. Jeho
dcera Božena Heráková se po válce
provdala a vychovala 7 dětí. Dnes
žije v Otrokovicích.
Potomci těch členů rodiny Herákovy, kteří přežili romský holocaust
v době 2. světové války, dnes z velké
části žijí v Holešově a okolí. Ti, kteří

zahynuli, však nemají ani malý pomník nebo pamětní desku. Určitě by
si trvalé připomenutí zasloužili. Nikdo
by neměl být zapomenut!
Poznámka: Paní Božena Valdová-Heráková uvádí u dětí Josefa
a Marie Herákových jiná jména, u své
sestry narozené v koncentračním táboře uvádí jméno Soňa. Nevzpomíná
si, že by její strýc Filip Herák byl s nimi
v Hodoníně u Kunštátu a nepamatuje
si na svoji tetu a sestru otce Andělu Herákovou. V článku je uvedeno mnoho stejných jmen pro různé
osoby. Totožnost těch osob, u jejichž
jmen je uveden rok narození, je ověřena nejméně ze dvou zdrojů.
Jan Dúbravčík
(Mezititulky redakce)
Zdroje:
Literatura:
Ctibor Nečas: Holocaust českých
Romů, PROSTOR, Praha 1999
Archivy:
Memorial Book of Gypses in
Auschwitz II-Birkenau Concentration Camp (kopie), Část 1 a 2, archiv
Muzea romské kultury v Brně;
Sčítací operáty obce Žeranovice z roku
1900, 1910, 1921, SOA  Kroměříž;
Doručovací kniha obce Žeranovice
(nedatováno), SOA Kroměříž;
Domovní kniha obce Žeranovice (nedatováno), SOA Kroměříž.
Vzpomínky paní Boženy Valdové-Herákové, Boženy Dúbravčíkové, Stanislavy Smýkalové, Miroslavy Šimčíkové, Jindřicha Walda a dalších.

Jarní svod loveckých plemen psů v Tučapích
Okresní myslivecký spolek v Kroměříži uspořádal ve spolupráci s Mysliveckým sdružením
Háje Tučapy - Bořenovice jarní svod psů. K němu
se v sobotu 24. dubna 2010 dostavilo do areálu
fotbalového hřiště v Tučapích 41 mladých psů,
zástupců všech skupin loveckých plemen - anglických ohařů, kontinentálních ohařů (krátko-,
drsno- a dlouhosrstých), slidičů, retrívrů, brakýřů,
barvářů, teriérů, jezevčíků.
Jarní svod psů je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis
na předepsaný formulář. Toto hodnocení je vel-

mi významné pro chovatelské kluby a také pro
samotné chovatele, kteří si takto mohou ověřit,
nakolik bylo úspěšné spojení rodičů daného psa
či feny. Na jarním svodu delegovaní rozhodčí kontrolují výšku psa, celkový vzhled, barvu oka, typ
a barvu srsti, zuby a skus, povahu aj. a vyznačí
případné nežádoucí vady.
Slavnostní zahájení Holešovskými trubači,
zasvěcený výklad rozhodčích pro přihlížející
a skvělé počasí jen dotvořily pěkné vyznění
celé akce.
Zdeněk Hlaváč

Na jarním svodu delegovaní rozhodčí kontrolují výšku psa, celkový vzhled, barvu oka, typ
a barvu srsti, zuby a skus, povahu aj. a vyznačí
případné nežádoucí vady.
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„Fotosběr“ z akcí, které proběhly v květnu 2010 v Holešově

Den otevřených dveří na zámku proběhl 1. května. Veřejnost se dočkala nejen prohlídek zámku, ale i čtení Máchova Máje,
během kterého v sala terreně recitovali Jiří Zapletal, Bohumil Švarc a Jiří Zapletal jr. (úplně vpravo).

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. To bylo motto letošního studentského majálesu, který proběhl ve čtvrtek 13. května v Holešově. Shromáždění, kterého se kromě studentů holešovského
gymnázia zúčastnily i Střední odborná škola Pivovarská, policejní škola MV a Odborné učiliště
Holešov, vytvořilo barvitý průvod, který šel od gymnázia až do zámecké zahrady. Kromě volby
krále majálesu došlo jak na vtipné scénky, tak na živou muziku.
Text a foto RR
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„Fotosběr“ z akcí, které proběhly v květnu 2010 v Holešově

Jedním z nejúspěšnějších koncertů v New Drive Clubu byl ten, na kterém zazpívala se skupinou Přátelé Pavlína Jíšová. Sympatická zpěvačka,
která je pokládána za tuzemskou nejlepší folkovou zpěvačku, potěšila krásnými písněmi s poetickými texty, vysokou hudebností a milým
projevem. Její vystoupení se neslo v mimořádně příjemné atmosféře.
RR

Koncerty pro nejmenší
Ke konci každého školního roku pořádáme koncerty pro naše
nejmenší posluchače, žáky MŠ z Holešova a okolí. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy se uskutečnily Hudební besedy, na nichž se dramaturgicky
nejvíce podílela paní učitelka Šárka Šrámková. Pomocí pohádkových
večerníčkových postaviček dětem přiblížila svět hudby, výtvarna i tance.
Stejně vděčným a hojně navštěvovaným koncertem je Koncert malých
flétnistů, který proběhl 6. května. Na návštěvnosti koncertů sledujeme
zájem veřejnosti o vzdělání svých dětí, což nás nesmírně těší.
Vážení rodiče, zveme vás tímto k zápisu vašich dětí do naší školy,
který se uskuteční ve středu a čtvrtek 9. a 10. června 2010 v době
od 14 do 17 hodin v budově naší školy jak do hudebního,výtvarného,
ale i tanečního oboru. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme, poradíme
vám s výběrem vhodného hudebního nástroje pro vaše dítě, upravíme
výuku tak, aby vyhovovala vašim časovým možnostem.
Na setkání s vámi se těší ředitelství a kolektiv Základní umělecké
školy F. X. Richtera Holešov.

Holešov objektivem Roberta Rohála.
Právě pod tímto výstižným názvem zahájil
slavnostní vernisáží 19. května svou výstavu
fotografií její autor Robert Rohál, fotograf, spisovatel a redaktor čtrnáctideníku Holešovsko.
Vernisáž sice proběhla ve tradičním duchu
s množstvím pozvaných hostů, přichystaným
programem a velkolepým pohoštěním, ale
ve velmi netradičním a romantickém prostředí
sklepní vinárny U Chytílků. Zajímavý interiér
vinárny dodal výstavovaným pracem nevšední
punc. Jen tam bylo trošku těsno. Hostů, zvědavých na oduševněle nasnímaná městská

zátiší, bylo opravdu mnoho. Úvodní slovo si
vzal ředitel Městského kulturního střediska
p. Pavel Chmelík, který se ve své řeči opřel
o odborné hodnocení Rohálových prací panem Karlem Bartoškem nebo Břetislavem
Matyášem. Ten na fotografiích Roberta Rohála vyzdvihuje tyto aspekty: „Přirozenost
ve výrazu, absence umělého aranžování
a určitá syrovost odkazují k nejlepším tradicím české umělecké fotografie, založeným
v 50. a 60. letech minulého století. Estetika
fotografií má velkou hloubku reálného života“.
Pan Chmelík poté představil přítomným hos-

tům Vladimíru Dvořákovou a Jakuba Leška,
kteří si připravili tři písničky. První z nich byla
parodií na Helenu Vondráčkovou, což aktérka
zdůraznila i blond parukou. Další dvě skladby
byly z repertoáru Divadla Hvizd, z her Žebrácká opera a Půlnoční terapie. Vystoupení
příjemně pobavilo i rozesmálo. V závěrečné
řeči p. Chmelík jen připomenul, že výstava
je i prodejní a příležitost zakoupit nějaký ten
obrázek má každý až do konce července, kdy
bude výstava ukončena.
Text a foto Marie Drechslerová
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CD TIPy
Jan Burian, Jiří Dědeček, Jan Vodňanský, Petr Skoumal: Večírek rozpadlých
dvojic
Neopakovatelná atmosféra vystoupení
čtveřice písničkářů z doby převratu 1989!
Autentický záznam koncertů, které čtveřice
písničkářů pořádala v roce 1989 v klubu
Na Chmelnici. Dvě původně mnoho let
společně působící nonkonformní dvojice
Jan Burian a Jiří Dědeček na jedné straně,
Jan Vodňanský a Petr Skoumal na straně druhé se po svých rozpadech vrátily
ke kolektivnímu vystupování v atmosféře hroutícího se čtyřicetiletého totalitního
systému. Statečně a vizionářsky střídali
v tomto komponovaném pořadu recitaci, dialogy a písně, jimiž v průhledných,
ironických a skvělých jinotajích sdělovali
nahlas to, co všichni věděli, ale báli se říci.
Některé z písní z tohoto alba vyšly později
nahrány ve studiu či na dalších koncertech.
Vzájemná reakce publika a interpretů je
však právě na tomto záznamu neopakovatelná a vzrušující. Zakázaná pravda se
při těchto vystoupeních veřejně provalila,
průzračně ohromila a posílila všeobecnou
náladu ve společnosti tehdejšího publika.
2 CD záznamu slavných večírků doplňují
bonusy z téhož pořadu, které se na původní LP nevešly. Máme tak příležitost vrátit se
o dvacet let nazpět do předrevolučního kvasu a nechat se překvapovat slovním i pěveckým humorem a dramatickým napětím
uměleckých dvojic, které si nadále rozumí
přesto, že už běžně spolu nevystupují.
Šíp & Uhlíř: Sentimentální chlápkové
(65 + 65 = Narozeninová hitšaráda)
Výběr největších hitů pánů Šípa a Uhlíře
vychází v roce jejich půlkulatých narozenin!
Klíčem k písničkovým oslavám se stalo rozdělení obsahu CD na tři vzájemně prolnuté
části. V té první uslyšíte potěšitelný výsledek jejich spolupráce v úlohách komponisty
a textaře, doplněný příslušnými pěveckými
výkony obou. Druhý oddíl pak zachytil Karla
Šípa jako toho správného muže slova pro
velké melodie Karla Svobody, určené pro
naše nejpopulárnější zpěváky. A třetí výtečná pasáž přináší nezaměnitelně zpěvné
melodie Jaroslava Uhlíře na nezaměnitelně
hravé texty Zdeňka Svěráka.
Potěšte se touto sestavou velmi známých
i přínosně připomenutých písniček.
Nechybí samozřejmě Severní vítr, Čau, lásko, Holubí dům, Trpasličí svatba, Kakaová,
Dělání nebo Není nutno… Překvapením
může být titulní o dvou sentimentálních
chlápcích, Nejlíp se má gigolo nebo Modlitba sexuálních deviantů, to vše z archivu
České televize, závěrečný song Ani k stáru… pak ozdobil film Vratné lahve.
RR

Smrt čeká všude,
nejlepší americký film roku 2009
„Na ruch bitvy může často vzniknout
silný a smrtící návyk, neboť válka je droga.“
(válečný reportér a držitel Pulitzerovy ceny
Chris Hedges)
Věc naprosto nevídaná se stala skutkem.
Snímek čerstvě ověnčený nejprestižnější filmovou cenou - Oscarem - za nejlepší film roku vysílala již pár dní po ceremoniálu stanice TV Barrandov. Ještě předtím už byl k mání i na DVD.
Přitom jeho cesta k jakémukoliv uvedení byla
víc než trnitá. V Americe byl nasazen do kin až

kinorecenze
v létě 2009, přestože již od října předešlého
roku putoval po festivalech v Evropě, Kanadě
a Jižní Americe. Nakonec se ale vše téměř
zázračně obrátilo a domnělý outsider posbíral
celkem šest nahatých sošek (za film, režii,
originální scénář, střih, zvuk a střih zvukových
efektů) a vypoklonkoval megalomanský Avatar,
který v podstatě „ostrouhal“ jen se třemi cenami
za kameru, triky a výpravu. V kategoriích nejlepší film a režie se odehrál pikantní souboj bývalých manželů, ve kterém byl James Cameron
na hlavu poražen. Režisérka Kathryn Bigelow
vyhrála poprvé v historii jako
žena (Akademii zbývá poslední
„rest“ - Oskara ještě nedostal
černošský režisér) a poprvé
byl počet nominovaných filmů
rozšířen z původních 5 na 10.
Hlavními hrdiny příběhu, ve kterém se ze svých zkušeností
s iráckou frontou v roce 2004
vypsal novinář a spisovatel
Mark Boal, jsou členové pyrotechnické jednotky zasahující
v Bagdádu a přilehlém okolí.
Snímek se z pochopitelných
důvodů netočil přímo v Iráku,
ale v podobných lokalitách
v Jordánsku, což ovšem neinformovaný divák ani nepozná.
K dvojici vojínů J.T. Sanbornovi
(Anthony Mackie) a Owenu Eldridgeovi (Brian
Geraghty) je nově přidělen seržant William
James (Jeremy Renner). Výběr neokoukaných
tváří zvyšuje požadovanou autenticitu příběhu
a je příznačné, že hvězdní Ralph Fiennes, David
Morse nebo Guy Pearce ve filmu mají prostor
jen nepatrný.
Děj je rámován časovým obdobím, kdy
do odchodu domů ústřední trojici zbývá 40 dní,
které je třeba přežít. Těchto 40 dní si s nimi
v kině prožije divák, který je dokumentárním
zpracováním snímku a nervní ruční kamerou
vtažen do centra dění, do světa z písku a krve,
všudypřítomného ohrožení a smrti, která může

přijít odkudkoliv a kdykoliv. Režisérka ukazuje
válku jako holý fakt, ke kterému nezaujímá
nějaké stanovisko, vojácí dělají svoji práci,
jednotlivé události se vrší na sebe jedna za druhou a s každým dalším přežitým dnem vzrůstá
naděje, že se vrátí domů.
Film se liší od většiny válečných filmů
nejen tímto „objektivním“ přístupem, ale samozřejmě už volbou prostředí. Divákovi se
poprvé dostává detailního pohledu na práci
specialistů na výbušniny. Ačkoli jsou ústřední
hrdinové skrznaskrz obyčejní, přece se režisérce podařilo dobře nastínit jejich charaktery,
zvláště pak seržanta Williama Jamese. Ten
právě nejvíc z celé zmiňované trojice naplňuje
pravdivost výše uvedeného rčení o závislosti
na válečné vřavě. Riskantní a smrtonosné akce
jsou pro něj adrenalin a jeho pud sebezáchovy je nebezpečně posunutý. Jeho kolegové
a zejména J. T. Sanborn nesou ovšem jeho
hazard se svým a potažmo jejich životy dost
těžko a jen s obtížemi nového parťáka akceptují.
Vědí, že jednou to nemusí vyjít a v jejich světě
žádné druhé pokusy, šance a možnosti nejsou.
Pro režisérku Kathryn Bigelow triumf filmu Smrt
čeká všude znamenal zvovuvzkříšení kariéry,
která se po propadu jejího ponorkového opusu K-19 Stroj na smrt dostala do slepé uličky.

Podařilo se jí tak navázat na úspěch filmů, jako
byly Modrá ocel, Bod zlomu nebo Zvláštní dny.
V rámci její filmografie jde o další velmi výrazný
počin. Přesto si nemohu odpustit „poznámku
pod čarou“, že loňská filmová úroda nebyla tak
umělecky hodnotná a vyrovnaná jak v dřívejších
letech a vítěz z ní vzešlý je tak trochu jednookým
králem mezi slepými a navíc pro širokou diváckou obec příliš specifický. Minimálně v tom,
že je to, když to napíšu úplně jednoduše, film
hlavně pro chlapy. Film uvedlo holešovské kino
Svět 19. a 20. dubna.
Marie Drechslerová

V červnu vyjde další publikace v edici Knihovnička Holešovska
Herečky Eva Miláčková, Ema Skálová
a Alena Růžičková, režisér Petr Tuček, herec
a spisovatel Jiří Zapletal, člen operního sboru
Národního divadla Praha František Křupala a herec, spisovatel, dramatik a malíř Jiří Sehnal alias
Jethro Spencer McIntosh - to jsou osobnosti,
jimiž se zabývá nová publikace Roberta Rohála.
Vesměs jde o umělce, kteří se prosadili
v kumštu - například Jiří Sehnal začínal v pražském Semaforu, zahrál si v několika filmech
a na své pouti životem se stal i úspěšným malí-
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řem, jehož obrazy kupovaly hollywoodské celebrity. Padesátistránková brožura, která připomene
„život a dílo“ těchto sedmi osobností, z nichž
většina se v Holešově narodila (ti ostatní zde
strávili dětství a mládí), by měla vyjít koncem
června v edici Knihovnička Holešovska. Publikace, která se bude zřejmě jmenovat „Osobnosti,
kterým netleskal jen Holešov“, bude k mání
koncem června. 	
(red)
Jiří Sehnal ve filmu Dědeček automobil. >
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Program kina Svět
Pátek 4. 6. a sobota 5. 6. v 19.30
h: PROKLETÝ OSTROV - USA,
thriller. Izolovaný ostrov uprostřed
oceánu, přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší
případy a jedna pacientka, která
zmizela. Případ pro detektiva Danielse v podání Leonarda di Capria
v režii Martina Scorseseho.
Pondělí 7. 6. v 19.30 h: CINEMATERAPIE - ČR, dokument, reality
show. Jedenáct diváků ČT podstoupilo cinematerapii, kterou jim
kamera, jako prostředník mezi nimi
a vnějším světem, nabídla. Režisérem snímku na pomezí hraného
filmu, dokumentu a reality show je
Ivan Vojnár.
Úterý 8. 7. v 17 a 19.30 h: ŽENY
V POKUŠENÍ - ČR, komedie. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, přistihne svého manžela in flagranti
s mladší ženou a brzy bezradně
stojí na prahu nového života. Pokud se má však něco vyřešit, chce
to nadhled, humor a neztrácet hla-

vu ani naději. V hlavní roli Eliška
Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová. Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček a další.
Pátek 11. 6. a sobota 12. 6.
v 17.30 h: SOUBOJ TITÁNŮ USA, dobrodružný s titulky. Boj
o moc muže proti králům a krále
proti bohům. Perseus se vydává
na nebezpečnou cestu hluboko
do zakázaných světů. Musí se
utkat s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami. Zvítězí pouze,
pokud přijme svou moc a sílu jako
bůh a vzepře se svému osudu.
Úterý 15. 6. a středa 16. 6.
v 19.30 h: MAMAS + PAPAS
- ČR, povídkový film. Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských
dvojic, které v určitém zlomovém
bodě života řeší otázky chtěného,
nechtěného, vytouženého nebo
zmařeného rodičovství. Intimní
velkofilm režisérky Alice Nellis se
Zuzanou Bydžovskou, Marthou Issovou a dalšími známými herci.

Program Městského kulturního
střediska
Neděle 6. 6. ve 20 h: JAREK
NOHAVICA - koncert jedinečného
písničkáře. Zámecká zahrada
Čtvrtek 10. 6. v 18 h: MUZIKÁLOVÝ VEČER ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV - Koncert plný
slavných muzikálových melodií a
evergreenů. Komorní scéna kina
Svět - kinoklub
Čtvrtek 17. června v 15 h:
VYSTOUPENÍ BUBENÍKŮ ZUŠ
Holešov a Kroměříž - zámecká
zahrada

reprezentativní výstava, od 17. 6.
v zámecké galerii
VÝSTAVA POHLEDNIC, FALERISTIKY, MAGNETOFONŮ A RÁDIÍ - unikátní expozice od 7. 4. do
29. 8., zajímavá výstava. Zámek
Holešov
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA - černobílé fotografie
holešovského autora, od 1. 5. 2009
zámecká vinárna (stálá expozice).
Zámek Holešov

Pátek 18. 6. v 19.30
h: ŽEBRÁCKÁ OPERA - po úspěšné premiéře se opět vrací
neodolatelní hrdinové
skvělé komedie Václava Havla. Hrají J.
Leško, dále J. Kuhl,
V. Dvořáková, M.
David, K. Šťastná, L.
Králová, I. Šáchová
a D. Kovan. Režie V.
Dvořáková. Sál kina
Svět
Čtvrtek 24. 6. v 19 h:
ČECHOMOR, BOLEK
POLÍVKA a AG FLEK
- Koncert hvězd. Zámecká zahrada
Výstavy:
VÝSTAVA Z DÍLA
ALFONSE MUCHY -

Malíř Alfons Mucha.
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Motus hrál vždy pestrou muziku, říká Peter Lupo Majkrič
V roce 1992 zemřel můj nejstarší syn Péťa
a ten je a bude pořád mou největší inspirací.
Proto jsou mé písně až tak srdeční záležitostí.
Zbytek je o lidech, které potkávám, snad proto je každá píseň úplně jiná, každá má svou
náladu a svůj příběh.

Když se mi před pár dny dostalo do rukou - respektive do mého přehrávače - CD
skupiny MOTUS, tak jsem už po prvních
dvou třech písních jen zalapal po dechu.
Tak moc se mi album a potažmo i zpěv
Petera Lupa Majkriče líbily, dokonce mi
při poslechu několika písní šel zase mráz
po zádech. A protože jsem měl na zpěváka kontakt (asi před třemi týdny jsem ho
potkal v zámeckém hudebním klubu New
Drive), hned jsem ho za album „Motus
2009“ pochválil a zároveň si s ním domluvil
i tento rozhovor (včetně fotografování).

rozhovor
Snad i vás bude zajímat, jak si
frontman Motusu vede, co všechno má
v plánu - ale zároveň jsme i tak trochu
zavzpomínali. Docela mě dostal i tím,
když mi řekl, že pochází z kraje, odkud
je i můj otec (tedy z východního Slovenska), a že svou kariéru začínal v dětském
hudebním pořadu Zlatá brána, která se
točila v košickém televizním studiu…
Když se ohlídneš za sebou, za svou
hudební dráhou, co ti vytane na mysli jako
největší úspěch?
Asi to, že i po všech těch letech, co stojím
na pódiu, nás všechny věrní fanoušci ocení
potleskem. Anebo když se z některých písniček, které jsem složil - a doufám, že jich ještě
pár složím, staly opravdu už „táborákové písně“. Úspěch je možná i to, že mé písničky už
natočily a hrají i jiné kapely, například Maxim
Turbulenc a jiné. Také jsme už v x soutěžích
a hitparádách regionálních rádií za ty roky už
kdeco vyhráli. Anebo se mi vybaví okamžik, kdy
má píseň získala cenu diváků na Zlíntalentu…
Těch úspěchů -  v uvozovkách - bylo za ty roky
zřejmě víc, jenomže má hlava děravá si už
na to všechno jen tak nevzpomene...
V kapele Motus se pohybuješ zejména
v posledních letech, ale ty jsi v ní zpíval už
dříve. Kdy poprvé jsi vstoupil do této kapely
a proč jsi pak odešel a potom zase přišel?
Do kapely Motus mě vlákali ještě staří
harcovníci Bob Mašta a Laďa Zmeškal v čele
se Skypim, bylo to někdy v roce 1993. Mimochodem - byl to můj sen už od dob, kdy jsem
na ně chodil jako věrný fanda… Natočili jsme
první studiové skladby, jenomže pak se to nějak
zvrtlo a já šel svou vlastní cestou. A tak jsme
s kluky vytvořili odnož Motusu - „Motouz“. Chtěl
jsem totiž skládat vlastní věci a hrát hlavně pro
lidi komerčnější písničky, no ale v té době se to
do repertoáru Motusu  jaksi nehodilo… Pak ale
začaly tahanice s názvem kapely a to už jsem
nemohl unést. Nikdy jsem si nechtěl znepřátelit
zakladatele Motusu, na to si jich moc vážím.
A tak chvíli zpíval Goša, a když si s ním kluci
už nerozuměli, tak jsem tam hostoval a zůstal
vždy pár let. Tak se to párkrát otočilo a od roku
2004 jsem tam dodnes a myslím, že teď už
nemá cenu nic měnit. Fungujeme jako jeden
rozumný a kamarádský celek, nikdo se nad
nikoho nepovyšuje, což je pro kapelu základ,
na kterém si zakládá. Zkrátka pohodička. „Fanďátka“ od mimin po důchodce nás poslouchají
- a myslím, že o nic víc už ani nejde.
Po poslechu CD Motus 2009 mě nadchl jak
tvůj zpěv, tak hudební záběr kapely.
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Zase bych to tak nepřeháněl, zpívám úplně normálně. Ale jsem rád, že se ti to líbí. Motus
hrál vždy hodně pestrou muziku. Výhodou je,
že v dnešní době můžeme hrát opravdu skoro
vše. Je to jistě i díky výborným muzikantům,
kteří dnes se mnou v kapele hrají.
Mezi příznivci kapely je známo, že jsi nejen
leader, ale u řady písní autor hudby a textu.
Jak dlouho takhle píšeš a kdo nebo co je
ti tou největší inspirací?
Tak to je to, co mě na muzice baví nejvíc.
Přiznám se ti, že inspirací pro mou první píseň
byl dokument z Číny - pojednával o holčičce,
které se chtěl jejich politický systém opravdu
nekompromisně zbavit. Po zhlédnutí jsem
brečel jak malý kluk a nevěděl, jak jí pomoci.
Tak jsem vzal kytaru a vznikla píseň „Dívenka“,
kterou teprve teď po dvaceti letech natáčím
a doufám, že ji dostanu na další CD Motusu.

Kdo patří k tvým nejvěrnějším fanouškům?
Upřesnil bych jen, že ne mým fanouškům,
ale fanouškům kapely Motus. Opravdu jsem
rád, že jejich počet po každém bigbítu, který
odehrajeme, roste a má široký věkový záběr,
což se zase všem kapelám nedaří. Někdo
hraje jenom pro mladší generaci a někdo pro
starší. My máme výhodu snad v tom, že si
na nás zvykli jak moc mladí, tak i ti starší
a nejstarší. Navíc si v dnešní době vážíme
těch, co přijíždějí skoro pravidelně na naše
zábavy z velké dálky. Teď máme dokonce
fanklub i v Hradišti, Brně, Ostravě, Valmezu,
České Lípě… Ale největším naším fanouškem a opravdovým kamarádem je asi Milan
Čajánek z Holešova, který nás nejspíš svým
životním optimismem valí dopředu jako nikdo
předtím. Opravdu marně přemýšlím, kde se
v něm ta jeho energie bere. Přitom ji dává jak
mně, tak všem kolem.
Je šance, že Motus vystoupí kromě
zábav i na některém z letních festivalů či
festiválků?
Tak určitě vystoupíme. Už 24. července
zahrajeme v Sulimově společně s kapelami Tip-Top a Roks, kde hrajeme od 19 do
19.30 hodin, před zábavou v Rymicích. Staří
Motusáci, což určitě musím zmínit, určitě vystoupí na Woodstocku v Žopích. No a myslím,
že „bigbít“ v zámecké zahradě 4. června bude
opravdu výjimečný, že se sejdeme na jednom
pódiu s kapelou Expo-Pension, naším největším konkurentem. Moc se na to těším, jelikož už
moc let se nám nedařilo zahrát si na společné
akci. To by si asi neměl nechat ujít ani jeden
fanoušek Motusů ani Expa.
Pokračování na str. 17
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Motus hrál vždy pestrou muziku, říká Peter Lupo Majkrič
Jaká deska, respektive „placka“ tě
v poslední době dostala?
No toť otázka - asi CD Motus 2009…
Samozřejmě že jenom při samotném natáčení,
pořídil jsem si totiž nahrávací studio a stálo
mě to tolik nervů, že jsem se chtěl na to už
vykašlat… Nicméně nakonec se to zvládlo…  
Z desek mě ale určitě dostali Scorpions a Sonáta Arctica.

(Dokončení ze str. 16)
Máš nějaký svůj hudební sen? Anebo
existuje něco, co by sis rád splnil, přičemž
tady je reálná šance...?
Tak jestli bude možnost někdy si zazpívat
s Karlem Gottem, což jsem si už jako dítě přál,
a pan Gott už slyšel mé písničky - a o jedné se
dokonce pochvalně zmínil, tak snad ještě není
nic ztraceno… Smích. Ale to je opravdu asi
ve hvězdách. Taky jsem zhruba před rokem
začal psát muzikál, který bych chtěl někdy
zrealizovat v provedení regionálních, respektive moravských zpěváků. Už jsem některé
oslovil a jako nápad se to zatím všem líbilo,
tak uvidíme. To je zatím asi můj největší sen,
který se snad podaří zrealizovat!

Se kterým světovým nebo naším zpěvákem bys neváhal natočit duet?
S kýmkoliv. Doma si natáčím vlastní písně
a duetů je tam také už dost. Muzikál, na kterém
pracuji, je vlastně plný duetů.
V pátek 4. června zahrajete s Motusem v Holešově v zámecké zahradě, kde
vystoupí i kapela Expo. Na co všechno se
návštěvníci mohou těšit?
Já myslím, že když počasí dopřeje, tak
bude pařba jak cip, a že se na to těším, tak jako
všichni ostatní, kdo tam jde a bude, je úplně
jasné. Já tím zkrátka teď žiju. A za Motus můžu
slíbit, že zahrajeme zkrátka tak, jak to umíme
nejlíp. A určitě do toho dáme opět celé srdce
jako vždy a všude. Čestný pionýrský!

Kdybys dostal lano od známé kapely,
která by tě chtěla - šel bys?
Už jich pár bylo a vždy jsem se rozhodl
jednoznačně - MOTUS!!! Naposledy mně dal
lano polsko-český revival Helloween, to mě
sice potěšilo, ale už jsem na to dost starý
a pohodlný. Zkrátka lanaření - to už na mě moc
není. Dokud to půjde, zůstávám věrný Motusákům. Je to stejné  jako se ženami - nemá
cenu je měnit, ale je dobré sem tam si zazpívat
s někým jiným, je to takové to koření života.
Jaké byly tvé zpěvácké začátky? Kdy
a kde jsi vlastně začal zpívat a jak to všechno šlo po sobě?
Ach jo, začátky byly krásné! Začal jsem
zpívat už jako dítě, tehdy ještě jako slovenské
v Košicích, a chodíval si hrát do televizního
studia Zlatá brána. Mimochodem, před zhruba
měsícem jsem objevil na internetu písničku,
kterou jsem tam zpíval před osmatřiceti lety…
A tam to všechno asi začalo. Tam jsem začal
poprvé hrát s kapelou, no a pak přišla Morava
a první vystoupení už s Plkynem, což je současný bubeník Motusu, před třiceti lety na Zlatém
stehlíku v Holešově. Pak byly různé kapely, mezi
nimi i konkurs do Roksů, ale tam jsem nenastoupil - překazil mi to odchod na vojnu. No a pak
přišla slavná éra s kapelou Press, trvalo to přibližně asi tři a půl roku. Potom jsem byl v kapele
Flypper, která hrála jižanský rock. V roce 1993
to byl už Motus, pak Motouz a pak opět Motus.
Co z muziky posloucháš nejraději?
Teď v době internetu opravdu skoro všechno, ale jsem odkojenec Queenů a Uriah Heep,
z českých interpretů mám rád Jirku Schelingera
a Karla Gotta.

ROCKOVÝ
KONCERT

Robert Rohál
Foto: autor a archiv Motusu

s kapelami

EXPO, PENZION
MOTUS
Pátek 4. června
ve 20 hodin
zámecká zahrada
Holešov,
za nepříznivého
počasí
New Drive Club
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Moje setkání s celebritou

Setkání s Květou Fialovou proběhlo ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde slavná herečka hostuje v představení Harold a Maude. Na fotografii je část účastníků zájezdu, který uspořádalo středisko
volného času TYMY. Mezi ženami, které se s herečkou po představení
nechaly vyfotit, jsou také Anna Bakalová, Dagmar Zapletalová, Jana
Zapletalová, Jarmila Vaclachová nebo Ilona Kupková.

A tady je pro změnu jiná celebrita, určitě ji také poznáte na první
pohled. Na snímku, který je údajně staršího data, je zachycen malý Jaromír Hlobílek se Železným Zekonem alias Zdeňkem Knedlou. Fotografii
nám do redakce poslali Jaromírovi rodiče Hlobílkovi. A to je ostatně výzva
i pro další čtenáře čtrnáctideníku Holešovsko - pošlete fotky, kde jste
zachyceni s někým slavným a populárním! 	
RR

Hvizdoši uvedou v repríze Žebráckou operu
Reprízu komedie Václava Havla Žebrácká
opera uvedou členové Divadla Hvizd v pátek
18. června v kinosále. V režii Vladimíry Dvořákové se diváci opět setkají s Jakubem Leškem
a dalšími hereckými protagonisty úspěšného

představení, jehož premiéra proběhla před pár
týdny. Kdo nebyl na premiéře, má tedy šanci
nyní. Představení se vyloženě povedlo a překvapí i zvládnutými pěveckými čísly.
RR

Na scéně Vladimíra Dvořáková, Dan Kovan a Martin David (držící Holešovsko).

Trofej pro Sundance
V sobotu 22. května 2010 se taneční skupina
SUNDANCE  ze střediska volného času TYMY
zúčastnila soutěže o Zlatý klobouček. Soutěž proběhla v aule univerzity T. Bati ve Zlíně. Děvčata
to neměla jednoduché, protože kromě soutěže se
účastnila také vystoupení na Bambiriádě. Na prostorové zkoušky nebylo moc času, ale do soutěžní
choreografie holky daly všechno, hlavně radost
z tance a úsměvy, kterými okouzlily porotu. Soutěže se zúčastnilo 37 kolektivů a jen ty nejlepší
získaly hlavní cenu. Mezi nimi byly i naše žabičky.
To už je druhé vítězství v tomto roce - a věříme,
že není poslední. Touto cestou chci poděkovat
svým svěřenkyním za skvělou práci a rodičům
za podporu a skvělé fandění.
O. Pešková, vedoucí tanečního kolektivu
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Holešov
na fotografii
Útulný interiér holešovské vinárny U Chytílků v Masarykově ulici si vybral pro prezentaci
svých fotografických obrazů redaktor Holešovska Robert Rohál. Tentokrát představuje
soubor fotografií autorova rodného města (už
jenom proto dostala výstava název „Holešov
objektivem Roberta Rohála“), další fotografie
jsou v podstatě retrospektivním výběrem portrétů z výstav, které proběhly v Městské galerii
Holešov v uplynulých dvou letech.
„Byl to momentální nápad, ke kterému mne
dohnali přátelé. Ale snad to stálo za to. Překvapilo mne, kolik přišlo na vernisáž lidí. Ale také bych
chtěl touto cestou poděkovat vinárně U Chytílků,
kde mohu vystavovat, ale i sponzorům, díky
nimž měli návštěvníci co konzumovat - Pekařství
Espreso a Moravským sudovým vínům Mirka
Hanáčka, ale vlastně také své ženě, která mi
udělala na vernisáž své vyhlášené chlebíčky,“
říká autor, který chystá na podzim dvě další
výstavy. Zatímco v  létě by se měl zúčastnit kolektivní výstavy v německém Baden-Badenu, v říjnu
bude mít v Galerii Blanky Hrubé v Hukvaldech
premiéru jeho foto kolekce „Andělé“.
J. Zapletalová
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Dneska zpívám v zahraničí více než předtím, říká František Křupala
Do rodného Holešova jezdívá František Křupala, čtyřnásobný mistr republiky
ve trojskoku a dlouholetý zpěvák ve sboru
opery Národního divadla Praha, rok co rok.
Slavný rodák tu má nejen rodinu a přátele,
ale rovněž se tu schází se svými spolužáky
z gymnázia. S nimi se setkal i loni 13. června na abiturientském setkání a tehdy jsem
se s ním setkal poprvé i já. Hned na první
pohled na mne zapůsobil jako sympaťák,
který na svůj věk ani nevypadá. Následující
rozhovor ale vznikl před pár dny - to když
jsem si o něm dával dohromady informace
do chystané publikace.

rozhovor
Takřka třicet let jste působil v Národním divadle. Teď jste ale v důchodu, není
vám smutno?
Smutno mi není. Muziky mám plný barák.
2x 100 w stereo.
Na která představení, kde jste zpíval,
rád vzpomínáte? A na které režiséry a kolegy.
V Národním divadle snad na všechny.
Režiséři Hanuš Thein, Karel Jernek, Václav
Kašlík, Ladislav Štros…

Jak jste se dostal do muzikálu Daniela Landy Rockquiem a jak byste vaši
účast a tento projekt charakterizoval?
Daniel se obrátil na pěvce,
kteří znají klasické Mozartovo
Requiem. Jelikož mám rád moderní a také jazzovou muziku,
tak jsem se přihlásil - a vyšlo to.
Tento projekt byl hudebně zajímavý oproti Mozartově originálu
rockovým pojetím, moc rád na to
vzpomínám. Ostatně zkušenosti
s tímto žánrem mám již z mého
sedmiletého angažmá v muzikálu Fantom opery od Loyda
Webera, to jsem byl v Německu
a Rakousku.
Jak často jezdíváte do Holešova a pokud tu jste, tak kam rád zajdete?
Zhruba jedenkrát do roka. Scházíme se
bývalí spolužáci gymnázia a ještě tady mám
bratrance Josefa Ševců s rodinou. Podívám se
obvykle na hřbitov, na fotbalové hřiště na Střelnici,
kde jsem jako žák a dorostenec odehrál hodně
zápasů. Restauraci U Mikulíků jsem už nenašel zmizela. Hrávali jsme tam coby studenti kulečník
- karamboly, a ne pool, který je nyní populární.

František Křupala v Holešově.
Stále ještě sportujete? A co nejvíc momentálně vyplňuje váš volný čas?
Posledním sportem, který mne ještě zaujal,
je tenis. V létě se pohybuji na kurtu pravidelně
asi třikrát týdně a v zimě hrajeme v hale, i když
už to není levná záležitost. U dcery se starám
o zahradu, zkulturňuji staré stromy, rybíz…  
Dokonce pěstuji dvě hlavy Müllera Thurgau.
Kdy jste byl naposledy v divadle, ať už
v Národním, nebo jiném?
Coby divák nebo posluchač, tak to si ani
nepamatuji. Samozřejmě sem tam zajdu do Národního divadla do rekvizitárny. Tam se točil
můj život třicet let. Zavzpomínáme si na operní
a činoherní bardy. Vlastně teď jsem si vzpomněl
- v roce 2008 jsem byl v Divadle na Fidlovačce
na muzikálu Šumař na střeše.
Robert Rohál

František Křupala (vlevo v brýlích) si zazpíval i v Landově muzikálu Rockquiem.
Se souborem jste hodně cestovali
i po světě. Kde všude?
Itálie, Španělsko, Německo, Rusko, Japonsko…
Je pravda, že jste zpívání nepověsil
na hřebík a že tu a tam vyrazíte a že jste
zpíval třeba i v zahraničí?
Již dvanáct let, co jsem v penzi, hostuji
v zahraničí více než předtím, dokonce i v Izraeli,
což dříve nebylo možné.
Které skladby či árie tvoří váš sólový
repertoár?
Dvořák, Smetana, Verdi, to jsou „mí“ skladatelé…
Léta také hrajete na varhany, které
skladatele hrajete vy sám nejraději?
Nejraději mám Bacha.

Změnil se Holešov hodně od doby, co
tu nežijete?
Změnil. Ztratilo se letiště, na fotbalovém
hřišti je pěstovaný trávník, zmizely restaurace
Central, Přerovská… Zmizely bůhví kam, zatímco
ve Slavii jsou naši vietnamští přátelé, moje matka
tam strávila jako servírka polovinu svého života.
Vaše manželka je také z umělecké branže? A čím se zabývá vaše dcera a vnoučata?
Manželka je z branže zdravotnické. Kdybyste chtěl nabrat krev, což ona umí velice
dobře. Také vám s jistotou zjistí, jestli máte
propitá játra nebo jste chudokrevný. Dcera Jana
Rezková je momentálně režisérkou v televizi
Nova. Točila například pořady jako Výměna
manželek nebo Dům snů. Vnučka Jana profesionálně fotografuje a na částečný úvazek
pracuje v televizi jako skriptka.

František Křupala se narodil
19. března 1936 v Holešově, kde také
strávil dětství a rané mládí. Jeho
matka, která měla živnost s ručním
vyšíváním, se musela po roce 1948
živnosti vzdát, aby se mohl dostat
na gymnázium. Po maturitě, což bylo
v roce 1954, byl přijat na brněnskou
konzervatoř, kde začal studovat obor
varhany. Souběžně se věnoval sportu,
kde slavil úspěchy nejdřív ve dresu
pražské Dukly a později Sparty. Časem
se však stejně vrátil k muzice, kterou
vystudoval. Zpočátku působil jako
pedagog, od roku 1967 působil v Národním divadle, kde zpíval až do své
šedesátky. Dodnes vystupuje jako koncertní umělec, který má na svém kontě stovky koncertů prakticky po celé
Evropě i Japonsku. Když zalistujeme
trochu ve sportovní historii, zjistíme,
že i dvacetinásobný reprezentant Československa ve trojskoku, účastník
dvou mistrovství Evropy, s osobním
výkonem v této atraktivní atletické
disciplíně 16,19 m z roku 1965.
František Křupala je jednou ze
sedmi osobností, kterými se bude
zabývat nová publikace Roberta Rohála „Osobnosti, kterým netleskal jen
Holešov“. Ta vyjde ještě tento měsíc
v rámci Knihovničky Holešovska.
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Na skok do Skandinávie
O jednom z nedávných víkendů se skupinka cestovně aktivních
nadšenců z Holešova vrátila z krátké návštěvy severní Evropy. Před
tradičními letními cestami na jih
k moři to bylo příjemné chvilkové
ochlazení. Další část cestovatelů,  
kterými se společně naplnil autobus, byla z  Kroměříže.
Pod vedením pana Nábělka
staršího, který bezvadně zvládl
roli vrchního organizátora i řidiče
v jednom, se nám podařilo během
4 dnů proletět pár severských měst
a městeček. Hlavním bodem programu byla dánská Kodaň, kde se
šéfovi naší výpravy podařilo sehnat
kvalitní ubytování v Danshostelu
přímo v centru vedle zábavního
parku Tivoli. Na dosah byly rovněž i ostatní nejznámější  památky a atrakce dánského hlavního
města, takže odpadlo většině českých turistů známé a nepříjemné
ranní a večerní cestování z cen-

tra na periferii a zpět. Navštívili
jsme také venkov s nejkrásnějším
dánským zámkem a zahradami
a na půldenní návštěvu zavítali
do Švédska, vyzkoušeli jsme jak
trajekt, tak přejezd po 28 km dlouhém mostu v kombinaci s tunelem.
Neopakovatelným zážitkem pro
nás byla i exkurze do pivovaru
Carlsberg s ochutnávkou sortimentu. Na zpáteční cestě jsme
se prošli po přístavu s muzeem
vikingských lodí a k večeru proběhli
kolem Braniborské brány a zbytků
berlínské zdi.
Moc děkujeme řidičům, bezvadnému příteli nás všech - panu
průvodci Rychlému a všem přátelům z našeho výletu za příjemně
prožitou severní poznávačku. Se
všemi se těšíme na další akci pod
taktovkou pana Nábělka.
Kolektiv dobrovolných
cestovatelů TYMY Holešov

Další úspěch mažoretek Holešov. V neděli 9. května se obě skupiny mažoretek Holešov
zúčastnily postupového moravského zemského
kola Národního šampionátu mažoretek v Hluku.
Soutěžní den byl zahájen slavnostním průvodem, a tak měly naše malé mažoretky možnost
se poprvé ukázat divákům ve svých krásných
nových kostýmech. Následoval dopolední blok

soutěže a za doprovodu místních dechových
kapel mažoretky předváděly svá pochodová
defilé. Pódiové formace probíhaly odpoledne
ve sportovní hale. Po skvělém výkonu děvčat
jsme všichni nedočkavě čekali na vyhlášení výsledků. Přestože v obou kategoriích byla velká
konkurence, naše mažoretky dosáhly na stupně
vítězů. Mladší Lentilky získaly titul I. vicemistra

v kategorii děti mladší a starší Arabelky získaly
titul II.vicemistra v kategorii děti starší. Součástí
titulů byl i postup na mistrovství Moravy a Slezska v Hranicích na Moravě, které se uskuteční
poslední květnový víkend. Děkujeme všem
děvčatům za vzornou reprezentaci a přejeme
jim hodně úspěchů na dalších soutěžích.
Trenérky mažoretek Holešov

POZVÁNKA
NA KONCERT
Ve dnech 26. - 30. 6. 2010 zavítá do našeho regionu polský pěvecký sbor z města Piekary
Slaskie, jehož partnerským městem je Kroměříž. Sbor se jmenuje POLONIA HARMONIA
a v Kroměříži již jednou před několika lety měl
velmi úspěšný koncert. Členové sboru vystupují
ve slezských krojích a všichni včetně svojí sólistky, kterou je Jolanta Lubojanska-Kopydlowska,
předvádí skvělý pěvecký výkon. V letošním
roce budete mít možnost tento jedinečný sbor
uslyšet při koncertu v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově dne 27. 6. 2010
v 19.30. Na programu budou díla známých
našich i zahraničních skladatelů světového
věhlasu. Předprodej vstupenek bude probíhat
od začátku měsíce června v Informačním centru Holešov. Nenechte si ujít tento jedinečný
hudební zážitek.
Ing. Oldřich Kuchař  
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Bohatý program připravili organizátoři Dětského dne, který se odehrával v režii střediska
volného času TYMY v neděli 30. května v holešovském zámku.
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VÝROČÍ - ČERVEN 2010
1. 6. 1965 Narozen ZELINKA, Ivan, přednáší
na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, od r. 2003 ředitel ústavu, od r.
2006 proděkan pro vědu a výzkum, pobyty
a přednášky v zahraničí, grantové aktivity, autor
skrip a publikací z oboru, žije v Holešově - 45.
výr. narození
2. 6. 1970 Zemřel SOCHA, Vincenc, dramatik,
kulturně-osvětový a národopisný pracovník,
sběratel lidových písní a lidových tanců (* 9.
1. 1903)  -  40. výr. úmrtí
3. 6. 1900 Narozena NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ,
Emanuela, autorka odborné literatury, historička, numismatička, zájem o dějiny českého
mincovnictví ve 14. - 17. století a staré české
medailérství, autorka řady odborných prací
(+ 19. 11. 1995) - 110. výr. narození
4. 6. 1935 Narozena v Holešově ŠEFČÁKOVÁ,
Eva, historička umění, věnuje se problematice výzkumu středoevropského ilustračního
dřevořezu, autorka mnoha monografií - 75.
výr. narození
5. 6. 1875 Narozen NEUMANN, Stanislav
Kostka, básník, literární kritik, prozaik, publicista, překladatel, redaktor, založil vlastní
časopis Nový kult, redaktor Rudého práva,
Komunistické revue a Reflektoru, spolupráce
s řadou dalších periodik (+ 28. 6. 1947) - 135.
výr. narození
6. 6. 1955 Narozen ZVONEK, Miroslav, designér, grafik, sochař, specializace na design
průmyslových výrobků, interiéru a exteriéru
prodejen, grafický design - 55. výr. narození
7. 6. 1955 Narozena ČABALOVÁ, Eliška,
textilní výtvarnice, věnuje se umělecké knižní
vazbě,   tvorbě textilií a kaligrafii, osobnost
Valašska - 55. výr. narození
8. 6. 1935 Zemřel FROLKA, Antoš, malíř
(* 13. 6. 1877) - 75. výr. úmrtí
9. 6. 1910 Narozen VAŠUT, Stanislav, malíř,
vlastivědný pracovník, maloval zátiší a portréty,
zakladatel sborníku Dolina Urgaitna, spolupracoval s redakcí sborníku Nové Valašsko,
osobnost Valašska (+ 20. 2. 1998) - 100. výr.
narození
10. 6. 1930 Narozen ŠIŠKA, Zbyněk, filolog,
básník, znalec teorie verše, autor řady skript 80. výr. narození
11. 6. 1910 Narozen JAHODA, Bohumil, návrhář hraček v Baťových závodech ve Zlíně,

později pracoval jako výtvarník v propagaci
Svitu, autor plastik (+ 23. 12. 1969) - 100. výr.
narození
12. 6. 1910 Narozen CEJP, Ladislav, překladatel, básník, filolog, anglista, autor skript
o dějinách anglické literatury a jazykových
učebnic, pod pseudonymem psal básně (+ 11.
9. 1959) - 100. výr. narození
13. 6. 1860 Narozen BYSTROŇ, Jan, filolog,
zabýval se historickou mluvnicí polštiny, památkami polského písemnictví, dialektologií
polštiny, etnografií a etnolingvistikou (+ 30. 6.
1902) - 150. výr. narození
14. 6. 1985 Zemřela POPELOVÁ, Jiřina, autorka divadelních her, filosofka, kulturní historička
a literární kritička (* 29. 2. 1904) - 25. výr. úmrtí
15. 6. 1945 Zemřela POHORSKÁ, Leonora,
literární publicistka, publikovala v almanachu
Zora, časopisech Obzor, Vesna, Opavský týdeník, Čas (* 19. 2. 1863) - 65. výr. úmrtí
16. 6. 1870 Narozen JARONĚK, Alois, keramik,
průmyslový výtvarník, s bratrem Bohumírem
založili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a keramickou a gobelínovou
dílnu (+ 31. 10. 1944) - 140. výr. narození
17. 6. 1930 Zemřel TOMÁŠEK, Jindřich, režisér sokolského divadla v Bystřici pod Hostýnem
(* 10. 7. 1887) - 80. výr. úmrtí
18. 6. 1750 Narozen JAHN, Jan, dramatik,
filolog, spisovatel, orientalista (+ 16. 8. 1816)
- 260. výr. narození
19. 6. 1980 Zemřel VAVŘÍK, Karel, bibliofil,
kulturně-osvětový pracovník, sběratel umění,
vydavatel (* 14. 3. 1898) - 30. výr. úmrtí
20. 6. 1995 Zemřel VLACH, Jaroslav, knihovník, národopisný pracovník, redaktor, vlastivědný pracovník, zakladatel sborníku Od Hradské
cesty, zabýval se kulturním místopisem Slovácka, autor četných studií (* 30. 9. 1913)
- 15. výr. úmrtí
21. 6. 1925 Narozen v Hulíně ADAMEC, Vít,
architekt, urbanista - 85. výr. narození
22. 6. 1980 Zemřela GLABAZŇOVÁ, Marie,
básnířka, prozaička (* 19. 10. 1896 v Kroměříži) - 30. výr. úmrtí
23. 6. 1890 Narozen KRS, Bohumil, grafik, ilustrátor, jevištní výtvarník, malíř, ilustroval řadu
knih (+ 17. 5. 1962) - 120. výr. narození
24. 6. 1925 Narozen POLÁŠEK, František,
básník, folklorista, kulturně-osvětový pracovník, literární publicista, přispíval do řady
novin i časopisů (*
31. 3. 1848) - 85. výr.
narození
25. 6. 1950 Narozena PECHOVÁ,
Jaroslava, básnířka,
autorka literatury pro
děti a mládež, novinářka - 60. výr. nar.

26. 6. 1905 Narozena VÁCLAVKOVÁ, Jaroslava, literární historička, muzejní pracovnice,
překladatelka, redaktorka, knihovnice, ředitelka knihovny Národního muzea a ředitelka
Památníku národního písemnictví, redaktorka
sborníku Strahovská knihovna (+ 1. 11. 1978)
- 95. výr. narození
27. 6. 1980 Zemřel CVEK, Rudolf, herec a operetní zpěvák, režisér v divadle v Holešově,
Krnově, Ostravě (* 16. 4. 1900 v Holešově)
- 30. výr. úmrtí
28. 6. 1895 Narozena LOSÍKOVÁ, Ludmila,
básnířka, etnografka, prozaička (+ 10. 7. 1964)
- 115. výr. narození
29. 6. 1920 Narozen FIKAR, Ladislav, básník,
literární a divadelní kritik, nakladatelský a filmový pracovník, překladatel (+ 12. 7. 1975) – 90.
výr. narození
30. 6. 2000 Zemřel BÍLEK, Miroslav, fotograf, pedagog a teoretik fotografie, teoretické články   v časopisech, osobnost
Valašska (* 2. 6. 1937) - 10. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 6. 1855 Narozen FOERSTER, Karel, houslista, pedagog, hudební skladatel, varhaník
(+ 14. 6. 1921) - 155. výr. narození
6. 6. 1940 Narozen KURFÜRST, Pavel, muzikolog, zaměření na organologii a organologickou ikonologii, autor odborné literatury
(+ 21. 1. 2004) - 70. výr. narození
7. 6. 1880 Narozen KOŽUŠNÍČEK, Ladislav,
dirigent, hudební pedagog, kapelník, skladatel,
vydavatel, psal mše, církevní skladby, písně
(+ 3. 7. 1922) - 130. výr. narození
10. 6. 1955 Zemřel AMBROS, Emanuel, hudební kritik, hudební pedagog, hudební teoretik, autor hudebně-historických statí, hudebně-výchovný pracovník, hudební referent
odborného tisku (* 26. 9. 1885 v Kroměříži)
- 55. výr. úmrtí
14. 6. 1930 Narozen CEREMUGA, Josef, hudební skladatel, šéfredaktor hudebního vysílání
Československého rozhlasu, autor hudby komorní, symfonické, hudebně dramatické, symfonií, kantát (+ 6. 5. 2005) - 80. výr. narození
16. 6. 1975 Zemřel VRÁNA, František, pianista
a hudební skladatel, hudební režisér pražské
rozhlasové stanice, koncertoval v mnoha evropských zemích, autor 60 skladeb, symfonií,
klavírních koncertů, skladeb komorních a vokálních (* 14. 11. 1914 v Bystřici pod Hostýnem)
- 35. výr. úmrtí
26. 6. 1920 Narozen v Bystřici pod Hostýnem
KAREL, Jaromír Otto, zpěvák, dirigent opery
a operety v Praze a Plzni, hudební skladatel,
autor hudby k hudebním komediím - 90. výr.
narození  
H.K.

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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Slavnostní úvod, nástup souborů na jeviště velkého sálu
holešovského zámku.

Moderátorka Jana Šálková, vedle ní Zdeněk Janalík
a Josef Smýkal.

Holešovské Folklorní odpoledne připomnělo tradice
V neděli 23. května se uskutečnilo v prostorách holešovského zámku „Folklorní odpoledne“, které navázalo na tradice Hanáckých
dnů, pořádaných v minulosti. Holešov leží
na rozhraní Hané a Valašska. Prolínají se u nás
vlivy různých lidových tradic a zvyků, mísí se
zde folklor hanácký, valašský, zčásti slovácký.
Proto byly pozvány na letošní folklorní odpoledne soubory z různých oblastí našeho kraje.
Vzhledem k počasí se odpoledne uskutečnilo
v nádherných prostorách velkého sálu v holešovském zámku. V úvodu nastoupily všechny
soubory, které přijaly naše pozvání. „Průvod“
vedl soubor Zrníčko z Holešova, za ním nastoupil soubor Ječmínek z Mysločovic, dále
cérky a ogaři z Malé Rusavy z Bystřice pod
Hostýnem a na závěr děvčata ze zahraničí, ze
souboru Slnovrat Turčianské Teplice, společně
s muži z Hlaholu Mysločovice. Krásné mužské
hlasy také celý program zahájily. Poté moderátorka pozdravila všechny přítomné a vzácné
hosty, k mikrofonu pozvala starostu města pana
Zdeňka Janalíka a poslance Josefa Smýkala.
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Po slavnostním zahájení začal vlastní program,
ve kterém se střídaly různé folklorní oblasti.
Program zahájily nejmladší děti ze souboru Zrníčko, které pracuje při SVČ TYMY pod vedením
Milady Květákové a Hany Samsonové. Po nich
vystoupil soubor Ječmínek z Mysločovic, který
vede Jana Budišová a Bára Kojecká. Ve svém
prvním vstupu představily různá tradiční řemesla
na Hané. Dále v programu vystoupily děti z Malé
Rusavy společně s cimbálovou muzikou. Malá
Rusava pracuje pod vedením Jiřího Hrdličky
a paní Mulerové. Druhý vstup Ječmínku z Mysločovic byl na téma Jablka. Poté opět zazněla
sálem cimbálová muzika a diváci obdivovali
valašské tance. Na závěr této části vystoupili
opět muži z Hlaholu Mysločovice, kteří zpívají
pod vedením pana Mynáře. Zazpívali přítomným písně z Hané, Valašska, ale i Slovácka.
Na závěr folklorního odpoledne vystoupili hosté
z Turčianských Teplic. Děvčata předvedla lidové
zvyky a tradice jejich kraje. Všichni přítomní obdivovali taneční i pěvecké výkony mladých dívek
souboru Slnovrat. Celé folklorní odpoledne se

velmi vydařilo, velký sál v zámku byl nabyt pozitivní energií a úžasnými výkony dětí i dospělých.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na přípravě této akce podíleli. Děkujeme za spolupráci
MKS a panu Marku Dudíkovi. Velké poděkování
si zaslouží hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, který převzal záštitu a také tuto
akci finančně podpořil. Děkujeme také všem,
kteří se odpoledne zúčastnili, občanům našeho
města a také vzácným hostům. Velkou radost
jsme měli z návštěvy paní europoslankyně
MUDr. Olgy Sehnalové. Těšíme se na další
podobné akce a věříme, že tato pěkná tradice
bude i nadále pokračovat.
„Každý národ má svůj systém obyčejů,
které můžou potěšit jeho mysl. Byly-li by nám
odebrány naše staré názory a životní zásady,
ztratili bychom něco nekonečně cenného. Neměli bychom žádný kompas, jimž bychom se
mohli řídit, nevěděli bychom přesně, do jakého
přístavu to vlastně plujeme.“
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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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
ZVEME VÁS
3. 6. Na kolo jen s přilbou od 15.00 na hřišti
I. ZŠ: pestrý program pro děti plný her a soutěží, překážková dráha, první pomoc, ceny
a odměny pro všechny, kdo přijedou na kole
s přilbou na hlavě
6. 6. Pokus o zápis do České knihy rekordů:
„Nejvíce lidí na jednom místě s biomechanickou aktivní stélkou J HANÁK R v obuvi“
na náměstí E. Beneše Holešov v 16.00, připraven pestrý program
18. 6. Cirkus asi nebude: od 17.00 divadelní
představení souborů černého divadla TYMY,
vstupné 10,-/dítě, 20,-/dosp.
19. 6. Volejbalový turnaj pro dívky i chlapce
od 15 let, turnaj o 4 - 6 hráčích, startovné 50,(přihlášky do 15. 6.)
22. 6. Veselá „dražba“ keramiky od 17.00
v TYMY, dražba keramických výrobků z výtvarných kroužků
23. 6. Freedance mix: od 16.30 taneční dovádění pro děti všech věkových skupin
23. 6. Floorbalové řádění: od 18.00 pro děti od
9 do 15 let, jednotlivce i skupiny, startovné: 10,25. 6. Hurá prázdniny - od 16.00 na zahradě
TYMY, hry a soutěže, sladké odměny, táborák
TURISTICKÝ VÝLET - 28. - 30. 6. 2010
pro zájemce od 18 let nabízíme tři dny
zábavy na kole, vodě i na skalách, cena:
450,- (doprava, ubytování, průvodce, jídlo v Náchodě)
Program:
28. 6. - cyklistický výlet na Rusavu, bruslení,
bowling
29. 6. - horolezectví Náchod
30. 6. - vodní sporty Náchod
Možnost se přihlásit i na jednotlivé dny. Přihlášky do 20. 6. v kanceláři TYMY
DINOPARK OSTRAVA a HEY PARK ODRY
- 20 7. 2010
Celodenní výlet do moderního parku s maketami dinosaurů v životní velikosti a 3D kinem
se zastávkou v zábavním parku s velkou
bobovou dráhou a jinými superatrakcemi,
odjezd v 8.15 od TYMY, cena: 399,-/děti do 3
let, 499,- dospělí a děti od 3 let s doprovodem
(v ceně doprava, vstupné, průvodce), přihlášky
do 24. 6. v TYMY
MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 11. 9. v Divadle Kalich
Praha, odpolední představení, cena: 1.190,(přihlášky do 25. 6.)
JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4. 12.
- návrat superhitů v Hudebním divadle Karlín,
cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 9.)
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ  
- TYMY probíhat ve městě Holešov rozsáhlá
kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“.
Jedná se o širokou kontrolovanou kampaň
k propagaci nošení cyklistických přileb dětmi
do 15 let.  Tato kampaň je již několik let úspěšná
ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během
května budou probíhat v Holešově kontroly nošení přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou
děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole
bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy vytvářet prostředí, kde je normální jezdit

na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě
se vyplatí jezdit a nosit přilbu!
Děkujeme.
BABÍ LÉTO U MOŘE - TANČÍME S TYMY
V CAORLE ITÁLIE
Termín: 4. - 12. 9. 2010
cena: 3.500,- (ubytování ve stanech s podsadou, doprava, pojištění CK proti úpadku,
výuka tance)
Pohodová relaxace, čisté písečné pláže, výuka
různých tanečních stylů, vodní park s báječnými
atrakcemi, možnost dokoupení stravy a cestovního pojištění.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19. - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s výlety do dinoparku v Ostravě a Hej
parku Odry, cena:1.090,26. - 30. 7. Havraní keramika dobrodružství a keramická tvorba, pálení v polní peci, cena: 1150,2. - 6. 8. Avatar aneb Hostýnské putování
- turisticko-přírodovědný s výlety, koně, hrady,
hory, jeskyně, cena: 990,23. - 27. 8. U nás v TYMY - výlet do zoo,
činnost v TYMY, cena: 990,DOBRODRUŽNÉ STANOVÁNÍ - ve spolupráci s MC
Srdíčko
28. 6. - 2. 7. Táborové dobrodružství pro nejmenší děti
a jejich maminky na táborové základně v Podhradní
Lhotě, možno se přihlásit
i na některé dny, nabídka
sportovních, výtvarných
a hlavně pravých zálesáckých dobrodružství, těší se
na vás Dája, Martina a Jana,
cena 690,- (dospělá osoba
+ 1 nebo 2 děti).
< V Holešově probíhá již
několik let kampaň „Na kolo
jen s přilbou“.

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

Zdravá chodidla - záruka zdraví

POKUS O ZÁPIS DO ČESKÉ
KNIHY REKORDŮ
„Nejvíce lidí na jednom místě
s biomechanickou aktivní stélkou“
za účasti komisaře
Agentury Dobrý den z Pelhřimova.

KDY: v neděli 6. 6. 2010 v 16 hodin
KDE: náměstí Dr. E. Beneše v Holešově
Kulturní program zajistí:
AZ Band, Folklorní soubor Zrníčko,
prvňáčci 1. ZŠ v Holešově,
mažoretky Všetulky, Kuba s Ahmadou,
dětský pěvecký sbor Banana Vox

Pořadatel akce:
Regenerační studio Z - Zdeňka Machalová
ve spolupráci se SVČ p. o. Holešov (TYMY)
23
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Holešovanky bodovaly na mistrovství ČR
Již po třetí se konalo v Ronově nad Doubravou finálové kolo
Národního šampionátu mažoretek
NBTA - Mistrovství České republiky
sólo a duo. V sobotu 15. května
2010 probíhala soutěž jednotlivců
v disciplínách pochodové sólo (klasická mažoretka) a sólo s rekvizitami. Mažoretky Holešov reprezentovaly tři sólistky, které postoupily
z moravského kola.
Denisa Novotná - pochodové
sólo děti - získala 7. - 9. místo.
Lenka Smýkalová ve stejné
kategorii vybojovala stříbrnou pozici a titul vicemistr ČR.
V disciplíně sólo s hůlkou
a rekvizitami získala Nikola Zlámalová se svým vystoupením na téma
„Alenka v říši divů“ bronzovou

medaili a titul II. vicemistr
ČR. Tím si také vybojovala
postup na mistrovství Evropy, které se bude konat
na podzim ve Švýcarsku.
Neděle 16. května patřila soutěži dvojic. V dětské kategorii pochodové
duo se na 5. místě umístily
Lucie Zlámalová a Kateřina
Lucká.
Pochodové duo juniorky mladší Adéla Froňková
a Klaudie Pospíšilová obsadilo ve velké konkurenci
hezké 7. místo. Ve stejné
kategorii Kateřina Dudová
a Tereza Műllerová získaly skvělé 2. místo, stříbrné medaile a také titul
vicemistr ČR.
V nejstarší
seniorské kategorii - twirlingové duo bodovaly
Lenka Dujková a Barbora Maťová. Jejich
vystoupení ohodnotila porota na 3. místo

a děvčata si odvezla bronzové
medaile a titul II. vicemistr ČR.
Děkuji všem našim mažoretkám za nádherná vystoupení
a vzornou reprezentaci.

Videa a foto ze soutěže jsou
opět k vidění na webu: www.mazoretkyholesov.websnadno.
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

Akce Základní umělecké školy
F. X. Richtera Holešov
9. a 10. června od 14.00 - 17.00 h
ZÁPIS DO ZUŠ 
10. června v 18.00 h
Muzikálový večer - Drive Club
Holešov
17. června v 15.00 h
Vystoupení bubeníků ZUŠ Holešov
a Kroměříž - zámecká zahrada

Prvňáčci ve 3. Základní škole v Holešově se mají čím pochlubit
To, že jsou ve 3. Základní škole v Holešově
šikovní prvňáčci, nám ve čtvrtek 29. dubna 2010
předvedli žáci ze třídy 1. A. Společně se svou
paní učitelkou přišli totiž na návštěvu do 8. třídy,
do jejich hodiny českého jazyka.
Ale nepřišli se podívat, jak se osmáci pomalu připravují na přijímací zkoušky na střední
školy, které je čekají příští rok, přišli se jim
ukázat, pochlubit s tím, jakou dlouhou cestu už
letos ušli, co všechno už se naučili a že už umí
poznávat všechna písmenka naší abecedy.
Nejdříve krásně přednášeli básničky o jednotlivých písmenkách a potom si sedli do velkých osmáckých lavic.
Nohama sice na zem skoro nikdo nedostal,
ale o to víc se snažili co nejlíp číst pohádku
O Budulínkovi. Jeden prvňáček za druhým četl
větu - plynule, nahlas, téměř bez žádných chyb.
A na závěr potom společně i s paní učitelkou
zazpívali všem písničku o sluníčku, které každý
den svítí na obloze.
A osmáci nestačili zírat. Nejenže byli překvapeni, jak jsou prvňáčci šikovní, ale vzpomínali na svou první třídu, na svou nejhodnější
paní učitelku a potom zasněně říkali, že tam
jim stejně bylo nejlépe. A aby se nenechali
před mladšími kamarády zahanbit, domluvili
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se, že příště se zase půjdou pochlubit s tím, co
umí, oni k nim.
Velké poděkování za obrovský kus odvedené práce a dodatečné poděkování za krásný

rok strávený v 1. třídě od letošní třídy 8. A patří
paní učitelce Hušťavové.
Za třídu 8. A Mgr. Hana Vičarová
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Krajský přebor v minikopané děvčat
Za velmi nepříznivého sychravého počasí
se 4. května 2010 uskutečnil počtvrté krajský
přebor děvčat středních škol v minikopané.
Pořadateli této akce bylo Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Zlínský kraj, Asociace
školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje
a Dívčí fotbalový klub Holešov. Na promáčeném trávníku spolu bojovala družstva ze čtyř
škol: domácí holešovské gymnázium jako
pořadatel, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov, Obchodní akademie
Tomáše Bati a Vyšší obchodní škola ekonomická Zlín a Integrovaná škola strojní - Centrum
odborné přípravy Valašské Meziříčí. Tentokrát
byl turnaj velmi vyrovnaný - každému týmu se

podařilo nejen zvítězit, ale zároveň aspoň jednou prohrát, a tak se rozhodovalo o konečném
pořadí až v posledním zápase. Překvapivě,
ale zaslouženě si nakonec prvenství odvezla
Obchodní akademie TB Zlín, která předvedla
nejtaktičtější výkony a zaskočila favority soutěže. Všechna děvčata předváděla pohledný
fotbal, jako nejlepší hráčky byly vyhodnoceny
Dominika Stolářová (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
a Tereza Vybíralová (OATB a VOŠE Zlín), obě
hráčky Dívčího fotbalového klubu Holešov.
Za bezchybný výkon v roli rozhodčích si zaslouží také poděkování Radovan Budín a Filip
Němec, žáci gymnázia, kteří rovněž působili
v roli pořadatelů.

Pořadatelský tým domácího gymnázia,
složený převážně z amatérských, ale nadšeně
bojujících děvčat, jako jediný dokázal porazit
vítěze...
Pořadí: 1. OATB a VOŠE  Zlín 2. VPŠ
a SPŠ MV Holešov 3. IŠS-COP Valašské Meziříčí 4. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
reprezentovaly: Aneta Tomečková, Radka
Zicháčková, Ivana Karásková, Lenka Zapletalová, Lucie Mojžíšová, Monika Chromcová,
Tereza Lišková, Kateřina Pavelcová, Anna
Skopalová a Aneta Procházková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Minikopaná školní družiny
Ve dnech 20. a 21. dubna 2010
probíhal ve 3. Základní škole v Holešově turnaj v minikopané žáků 1.- 5.
tříd. Zúčastnilo se ho 13 družstev.
V kategorii 1. a 2. tříd se vítězem stala třída 2. B. Velmi potěšily děti, které nikdy fotbal nehrály
a přesto se výborně zapojily. Překvapila hlavně křehká děvčata z prvních tříd, která se snažila vyrovnat
chlapcům. Vládla zde velmi bojovná
atmosféra, kterou přišli podpořit jak
spolužáci, tak rodiče. Na druhém
místě se umístila 1. A, na třetím místě 1. B, na čtvrtém  2. A a páté místo
se ctí obsadila 1. C.
Druhý den 21. dubna nastoupila družstva 3., 4. a 5. tříd. Tady již
někteří žáci hrají ve volném čase
fotbal a bylo vidět, že atmosféra byla
srovnatelná s fotbalem profesionálů
na hřišti. Děti měly transparenty,
houkačky a přišli je podpořit spolužáci i rodiče. Do finále se nakonec
probojovalo družstvo 4. A  a 5. B.

Finále skončilo nerozhodně 1:1. Atmosféra houstla a musely se střílet
penalty. První místo nakonec vybojovala 4. A, druhé místo 5. B, třetí 4.
C, čtvrté 3. A, páté 4. B, šesté 3. C,
sedmé 5. A a osmé 3. B.
Všechna družstva zápasila
s maximálním nasazením a vzá-

jemnou ohleduplností. Byla to férová
hra, kde nedošlo k žádnému zranění
a vše proběhlo, jak má být, fair play.
Poděkování patří panu rozhodčímu
Bártkovi, který všechny zápasy odpískal. Velmi šikovní byli kapitáni
družstev z 8. A  Ondřej Vedra, Jiří
Provazník, Adam Kováč, Petr Stolař

a Rostislav Širmer, kteří pomáhali
paní vychovatelce Krejčí při organizaci turnaje.
Chtěla bych tímto poděkovat
nejen všem zúčastněným hráčům,
ale i žákům a rodičům, kteří nás přišli
v oba dva dny podpořit. 	
Alena Krejčí, vychovatelka ŠD

Drásal se blíží
Sedmnáctý ročník Bikemaratonu Drásal Česká spořitelna se nezadržitelně blíží. Závod pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje a starosty
města Holešova se jede v sobotu
3. července. Letos se budou hlavní
změny týkat doprovodného programu, který bude o něco bohatší, což
umožnila pokračující rekonstrukce
zámku. Po delší době bude závody
provázet prodloužený víkend.
(sov)

Fotbalový úspěch starší přípravky v Napajedlích
V sobotu 29. května se v Napajedlích konal menší fotbalový turnaj starších přípravek.
Fotbalisté z přípravky SFK Elko Holešov přijali
pozvání pořadatelů a v ranních hodinách vyrazili
do Napajedel. Pozváni byli ještě mladí fotbalisté
ze Zlechova a Starého Města a samozřejmě
nechyběli místní borci z Fatry Napajedla. Turnaj
začínal v 9 hodin a hrálo se na dva poločasy
po patnácti minutách systémem „každý s každým“. Holešovský tým nastoupil na úvodní
utkání proti Starému Městu, které porazil 2:1.

Po menším odpočinku a pauze porazili v dalším
zápase kluci soupeře ze Zlechova 3:1. Ve třetím utkání s místními chlapci vedli holešovští
fotbalisté 1:0, ale bohužel dostali vyrovnávací
gól a zápas mezi Fatrou Napajedla a SFK
Holešov skončil plichtou 1:1. Holešovský tým
získal celkem 7 bodů a celý turnaj vyhrál. Kromě krásného herního výkonu celého družstva
je nutné pochválit excelentní výkon brankáře
Richarda Herníka. Odměnou jim byl krásný
zlatý pohár, balón a také pro každého taška

plná dárků. Chlapci hráli jako tým a za svou
snahu a bojovnost získali tu nejsladší odměnu
- vítězství.
Složení družstva: Ríša Herník (brankář),
Marek Marušák, Tomáš Heryán, Radim Kašpárek, Michal Mlčák, Staňa Úlehla, Jirka Pastrnek,
Roman Halas, Honza Michálek, Martin Malčík,
Mira Janál, David Barot.
Trenéři: Karel Daněk (bohužel se nezúčastnil), René Petratur a Staňa Úlehla.
(BJ)
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Holešovská děvčata prohrála na domácí půdě
DFK Holešov - FC Vysočina Jihlava
1 (1:1) 2
Další existenční zápas s favorizovaným
soupeřem bohužel domácí děvčata nezvládla,
přestože se v 27. minutě ujala překvapivě vedení.
Silný celek Jihlavy přijel do Holešova s jasnou
taktikou - osobně bránil nejlepší hráčku DFK
Zdeňku Skupinovou, snažil se o rychlé tempo
hry od začátku poločasu a využíval každé chyby domácích k ohrožení jejich branky. Holešov
s několika absencemi v sestavě zahájil utkání
s jasným záměrem nepustit soupeře do trvalého
tlaku a vyrovnanou hrou ve středu pole favorita
zaskočil. Hned v 1. minutě se ocitla ve vyložené
šanci Katka Bakalíková a o deset minut později
po centru Skupinové mohla skórovat z vyložené
šance na malém vápně podruhé, ale branku nedala. Jihlava hrála kombinační fotbal, atakovala
domácí hráčky po celém hřišti a využívala každé
chyby holešovských děvčat. Nejlepší útočnici
hostí osobně dobře bránila Pája Jablunková,
přesto se soupeři podařilo zužitkovat svůj tlak
v pokutový kop, který však jejich hráčka lajdácky
zahodila. Z následujícího protiútoku se ale v 27.
minutě po krásné spolupráci Dominiky Stolářové
(přesný odkop od branky ) s Katkou Bakalíkovou
(kolmá přihrávka) a Míšou Vítkovou Holešov
překvapivě ujal vedení. Místo navýšení vedení
bohužel přestala domácí děvčata aktivně sekundovat v pohybu a soubojích svým soupeřkám,
přepustila jim veškerou aktivitu a výsledkem byl
po zbytečně vzniklém rohu vlastní gól Vybíralové
po velmi špatné komunikaci s brankářkou Kršňákovou. Vstup do druhé půle byl pro domácí
šokem - po úvodním rohovém kopu se nechala
neatakovaná domácí gólmanka přehodit přímo
z kopu, a darovala tak lacino soupeři vedení.
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DFK nepomohla ani domácí půda.
Zápas pokračoval oboustranným útočným fotbalem, šance se střídaly na obou stranách,
ale na několika domácích hráčkách byl vidět

tréninkový a kondiční výpadek, zaviněný zrušenými tréninky v týdnu. Několikrát byla Jihlava
blízko dalším brankám, ale vynikající zákroky
Hanky Kršňákové smazaly její minelu z počátku
druhého poločasu a její zásluhou byl výsledek
zápasu stále otevřený. Marná však byla ofenzivní snaha výborné Míši Vítkové, stejně tak
do posledního okamžiku statečně bojovala
o výsledek Eva Šutová. Většině hráček došly
fyzické síly, Zdeňka Skupinová se tentokrát
po nesčetných střetech se soupeřkami nedokázala individuálně prosadit a zkušený soupeř
dovedl zápas do vítězného konce.
Sestava: Kršňáková - Šutová, Stolářová,Vybíralová, Jablunková, Brezanská, Samsonková, Skupinová, Dětská, Bakalíková, Vítková. Střídala:
Kuchařová. Branka: Vítková. Nejlepší hráčka:
Hana Kršňáková a Míša Vítková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Mistr republiky je z Holešova
Vynikajícího výsledku se
podařilo dosáhnout odchovanci
holešovského stolního tenisu
na mistrovství ČR. Dne 22. 5.
2010 proběhlo Mistrovství ČR
ve stolním tenisu staršího žactva - jednotlivců pro rok 2010
pořádané SKST Liberec. Holešovan Libor Liška s Lukášem
Foffem (DTJ Hradec Králové)
se stali mistry ČR ve čtyřhře.
Ve finále porazili vynikající dvojici z DDM Kotlářka Praha Reit-

špise s Málkem. Také v jednotlivcích se Liborovi velmi dařilo.
Skončil na 5. až 8. místě, kdy
postupem mezi poslední čtyři
nestačil na republikovou trojku Málka. Tomu však nakonec
porážku vrátil ve finále čtyřhry.
Celkově skončil Libor Liška v sezóně 2010 na pěkném
šestém místě, když na mistrovství ČR potvrdil svoji příslušnost
ke špičce starších žáků ČR.
(sov)
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Fotbalisté přivezli z Karlovic body, doma uhráli remízu
SFK ELKO Holešov
- FC Morkovice 3 (0:2) 3
Domácí   v zápase se sousedem v tabulce získali jeden bod,
po prvním poločase to však vypadalo
na ztrátu obou bodů. První spornou
branku hostí rozhodčí uznal, byť míč
za brankou podle trenéra domácích neskončil. Mladí hráči Morkovic
z Kroměříže předváděli rychlý fotbal
a v poločase vedli o dvě branky. Holešovu se podařilo ve druhé polovině
nejprve vyrovnat, ale hosté se opět

ujali vedení. V závěru se domácím
z penalty podařilo vyrovnat. Před 150
diváky rozhodoval rozhodčí Bartoň.
Holešov: Krejčí - Bačík, Charuza,
Odstrčilík (Vávra), Ohlídal, Roubalík,
Marek, Sedlařík, T. Křenek, Uruba
(Olša), J. Křenek. Branky: J. Křenek, Marek, Roubalík.
FK Velké Karlovice - SFK ELKO
Holešov 0 (0:0) 1
Proti Velkým Karlovicím se
Holešovu po ztrátách bodů v uply-

nulých utkáních moc šancí nedávalo a jak už bývá zvykem, hráčů
na střídání trenér Malík opět mnoho neměl. Chyběli zraněný Barták
a Bačík. O to víc mužstvo překvapilo
a dovezlo tři body. Hosté se jevili
jako kompaktní mužstvo a po celé
utkání domácím zatápěli. O osudu
utkání a zisku tří bodů pro hosty
rozhodl v 63. minutě Josef Křenek,
který dal po zahrání rohového kopu
hlavou vítěznou branku. Domácí
mohli vyrovnat v 83. minutě, ale

dobrou střelu výborným zákrokem
zlikvidoval brankář Krejčí. Vítězství
hostí vidělo jen 80 diváků. Utkání
řídil rozhodčí Šťastný.
Holešov: Krejčí - Ohlídal, Odstrčilík, Charuza,Vávra - Belza, Sedlařík, Marek, Křenek T., Roubalík,
Křenek Jos. Střídání: 76. min.
Uruba za Marka, 90. min. Munster
za Křenka Jos.
(hr, red)

TJ Sokol Holešov - oddíl orientačního běhu
Dny orientačního běhu se konaly 14. - 16.
5. 2010 ve Zlíně. V pátek odpoledne a v podvečer se  bojovalo o mistrovské medaile ve sprintu.
Pořadatelé SKOB Zlín zvolili za centrum budovu
Krajského úřadu Zlínského kraje. Běželo se
v továrním areálu s průmyslovou zástavbou,
další část tratě tvořil mírně svažitý městský park
a také centrum města. Závod hlavních kategorií
přenášela Česká televize v přímém přenosu.
Po ukončení   hlavních kategorií odstartoval
závod veteránů a veřejný závod. V kategorii
H60 si Antonín Peška z Holešova doběhl pro
stříbrnou medaili. Další výsledky našich závodníků: kat. H14 - Ondřej Sedláček 7. místo, H45
- Jarda Sedláček 11. místo,  Klára Končáková
doběhla na 7. místě a Kateřina Končáková
na 11. místě.
Další závod Českého poháru se konal
v Držkové, v části Hutě-Košařiska. Necelou tisícovku závodníků čekaly tratě ve značně kopcovitém, valašsko-hostýnském terénu s převážně
smíšeným lesem. Počasí vydrželo bez avizovaného deště,  ale bylo chladno. Výsledky našich
závodníků: kat. H14B - Ondra Sedláček 6. místo,
H40B - Jarda Sedláček 13. místo, H45B - Jarda
Končák 11. místo, H60B - Tonda Peška 5. místo,
D21C - Katka Bláhová 4. místo, D16B - Klára
Končáková 10. místo, T6 - Ladislav Tomeček
24. místo, D40B - Katka Končáková 24. místo
a Jana Sedláčková 30. místo.

Hlavní postava holešovského orientačního běhu Antonín Peška nevynechá žádný sportovní
podnik v okolí. Na fotografii s číslem 179 po doběhu letošní Rohálovské desítky.
V neděli se pak běžela krátká trať. Závod
postihla velká nepřízeň počasí - liják a velká
zima. V úvodní  pasáži v kamenitých oblastech
to hodně klouzalo. Po oba dny se urputně
bojovalo v béčkových kategoriích, které se
započítávají do žebříčku B - Morava. Výsledky
našich závodníků: kat. D16B - Klára Končáková
10. místo, H14B - Ondra Sedláček 6. místo,

H12B - Tomáš Tomeček - 16. místo, H40B Jarda Sedláček 17. místo, H45B - Jarda Končák
7. místo, H60B - Tonda Peška 3. místo a P3 Ladislav Tomeček 6. místo.
Případní zájemci o orientační běh se mohou
informovat v holešovské Sokolovně.

Holešovské skautky na mezinárodním setkání v Německu
Dlouhá cesta. Veškerý náš
majetek si neseme na zádech.
Stovky stanů na zelené louce.
Skauti různých národností a zvyků.
Společné hry, tance, jídla. Otevřená komunikace. Kdo má podobné jméno jako já? Holešov, kde
to je? To jsou ale zvláštní kroje!
I takto se dají charakterizovat čtyři
dny strávené na Intercampu 2010

v Německu - mezinárodním setkání
skautů a skautek. Dívčí oddíl Slunečnic z Holešova se ve čtvrtek
20. května vydal na dobrodružnou
cestu až do 1 000 km vzdáleného
Viersenu. Celou tuto akci si mohla vybraná šestice děvčat dovolit
díky finančnímu příspěvku města
Holešov.   Za podporu tímto děkujeme zastupitelstvu města. A jaký

byl intercamp pro jedny z účastnic,
10letou Věrku a Markétku? O tom
už následující povídání.
„Na intercamp jsme se moc
těšily. Hned jak jsme přijely, začaly jsme se seznamovat se skauty
a skautkami z různých zemí. Domlouvaly jsme se anglicky a pokoušely jsme se mluvit i polsky a německy. Říkaly jsme, že jsme z Holešova a že to tady máme pěkné.
Zámek, židovské památky a zvali
jsme skauty, ať přijedou. Na kemp
přijelo asi 2 000 lidí a z toho 133
skautů a skautek z Česka. Sranda
byla vařit si na vařičích, ale vždycky jsme zvládly moc chutné jídlo.
Mohly jsme hrát různé hry, například volejbal, basketbal, frisbee
a tak. Holanďané tam měli výstavu
starých skautských věcí a starého
skautského oblečení. Našly jsme
tam krásné zelené šatičky, které
nosily jako kroj první skautky. Celou
sobotu jsme byly na výletě, po cestě
si pro nás organizátoři připravili různé úkoly. Třeba zakreslovat města
na mapu Německa nebo najít člo-

věka se stejnou velikostí nohy či podobným jménem. Odpoledne jsme
modelovaly z hlíny, vyrobily jsme si
turbánky na šátky a  nabarvily jsme  
kolíčky. V neděli jsme měli uvařit
něco dobrého a pak chodit po kempu a dávat to ochutnávat ostatním.
Uvařily jsme „kuskus“ a nasypaly
jsme do něj müsli s grankem. Vypadalo to sice hrozně, ale bylo to
výborné. Skoro celé nám to snědli
skauti z Ameriky. S holkama jsme
hrály vodní bitvu. Jedna naše vedoucí si vyměnila šátek se skautkou z Německa. Umývaly jsme si
tam hlavu pod kohoutky v ledové
vodě... brrrrrrr. Večer se otevřela
čajovna, které se říkalo salon de
thé nebo tea-room. Taky si pro nás
Francouzi připravili zábavný večer.
Zatímco v Česku lilo jako z konve,
v Německu krásně svítilo sluníčko
a přijely jsme opálené. Domů se
nám vůbec nechtělo, ale dozvěděly
jsme se, že intercamp v roce 2016
bude v Česku. Už teď se na něj moc
se těšíme!“
Tereza Šíblová
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Přes čtyřicet čtenářů Holešovska reagovalo na hádanku z čísla 9/2010
- a všichni odpověděli správně, nikdo se nespletl. Tentokrát šlo o dialog
z komedie Dívka na koštěti, kterou natočil režisér Václav Vorlíček. První
vylosovanou se stala Marie Krajcarová z Holešova, která si pochutná
v Restauraci Kanada, jako druhá byla vylosována Jitka Krajčová z Holešova, která si v příštích dnech zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky
do kina Svět dvěma vylosovaným
čtenářkám Holešovska, a to Janě
Pařenicové z Holešova a Daně Paštěkové z Martinic. Všem vylosovaným redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové
hádance, která je tradičně postavena na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které
úspěšné české komedie pochází
tento dialog?
„A dozvíme se aspoň, jak vypadají? Trochu...?“
„Fantasticky. Jeden jako Matuška, druhej jako Neckář a třetí jako
Vondráčková! Já z vás umřu...!“

Jeden z osvědčených českých
komiků - Petr Nárožný.

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.
RR

Temné prvenství Holešova v dějinách - aneb Za vším hledej ženu - 1. část
Je jedno prvenství našeho města v českých a moravských dějinách, kterým se Holešov nemůže chlubit. Abychom ho pochopili,
musíme se přenést na přelom 16. a 17. století.
Tehdy byly země Koruny české (tedy Čechy,
Morava, Slezsko a Horní i Dolní Lužice) nábožensky nejsvobodnějším územím v Evropě.
Zatímco ve většině ostatních států bylo náboženství prostě předepsáno panovníkem bez jakýchkoliv výjimek a v německých zemích Svaté

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
říše římské (kam země Koruny české formálně
patřily) platila po roce 1555, kdy císař Karel
V. Habsburský podepsal po náboženských
válkách s říšskými knížaty tzv. Augsburský mír,
na tehdejší dobu velká náboženská svoboda,
řídící se zásadou Cuius regio, eius religio, tedy
čí země, toho náboženství, podle které mohli
jednotliví šlechtici na svých panstvích určovat svým poddaným náboženství bez ohledu
na panovníka, u nás platila prakticky od dob
Jiříka z Poděbrad náboženská svoboda úplná. Na základě zvykového práva měl každý
obyvatel zemí Koruny české právo svobodně

Rudolfův majestát.

vyznávat jakékoliv křesťanské náboženství
(a to včetně poddaných) a žádný pán neměl
prakticky možnost ho k nějakému tomu svému směru nutit. I když se vyskytovaly snahy
některých šlechticů toto zvykové právo porušovat (i v Holešově to byl například Albrecht
ze Šternberka, který se - neúspěšně - snažil
naše utrakvistické předky na začátku 16. století
přiklonit ke katolicismu), byly  vesměs jen
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šlechtu, ale i pro poddané a měšťany) „natvrdo“ uzákonil. Rudolfův
majestát platil pro České království a pro Slezsko, v Markrabství
moravském sice v té době vládl
ne Rudolf, ale jeho bratr Matyáš,
i ten ale musel potvrdit usnesení
moravského zemského sněmu
z téhož roku 1609, které rovněž
uzákonilo, že „žádný z obyvatelů
nemá poddaných svých mocně
k náboženství, kteréhož by prvej
nebyli, přinutkávati“. Tedy i na Moravě platila v té době až do konce
stavovského povstání (1621) plná
náboženská svoboda.
Také v Holešově nebyl s náboženskou svobodou problém
- absolutní většina obyvatel byla
buď vyznání luteránského (protestanti), nebo českobratrského.
Dnešní farní kostel na náměstí Dr. E. Beneše
včetně fary a přilehlé školy byl luteránský
a modlitebna na místě dnešního kostela sv.
Anny včetně naproti ležícímu „sboru“ (dům č.
p. 180 - tzv. Krutilův) byla českobratrská. Duch
náboženské snášenlivosti  v Holešově přetrvával i po začátku 17. století, kdy se majitelem
holešovského panství stal Ladislav mladší
Popel z Lobkovic, katolík a exponent kardinála
a olomouckého biskupa Dietrichštejna, jehož
manželka Anna Alžběta ze Salmu byla ale
přesvědčená luteránka. Na přelomu let 1614
- 1615 ale Lobkovicova manželka zemřela
a čerstvý vdovec si začal hledat nevěstu. Ještě
za života své ženy se oba manželé stali poručníky osmi nezletilých dětí bratra Anny Alžběty,
Vejkharta ze Salmu na Tovačově a do jedné
ze čtyř mladičkých „neteří“ se zřejmě stárnoucí
Lobkovic zamiloval.
Karel Bartošek

