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Co nového ve Školní?

Co vy na to,
pane starosto?
V jaké fázi je v současné době řešení problému Školní ulice? Co vy
na to, pane starosto?
„Rada města ukončila výběrové řízení na výstavbu bytů v Bořenovské
ulici a pro realizaci tohoto
projektu vybrala vizovickou
firmu Koma Modular Construction. Začátkem července bychom měli této
společnosti předat staveniště. Do konce září by
pak mělo v této části města vzniknout patnáct
nových bytových jednotek modulárního typu.
Kolem stěhování nájemníků ze Školní
do nových bytů se už delší dobu rojí celá řada
fám a dezinterpretací. Tou největší fámou je
tvrzení, že město vytvoří v Bořenovské ulici
nové ghetto. Jeden z obyvatel Školní ulice se
už dokonce nechal slyšet, že nebude posílat
děti do školy, protože z Bořenovské to budou
mít daleko. Co říci na takové argumenty lidí,
jejichž děti už dnes mají často 90procentní
absenci školní docházky.
Pokračování na str. 3

KONCERT HVĚZD. Tak by se dalo charakterizovat vystoupení skupin AG Flek a Čechomor s valašským králem Bolkem Polívkou, které proběhlo v rámci festivalu Starobrno Tour 2010 ve čtvrtek
24. června v zámeckém parku v Holešově. Více na str. 18. Foto Robert Rohál

Bikemaraton Drásal České spořitelny - 17. ročník - 3. 7. 2010
Podle vojenské terminologie by se dalo
říct, že Drásal to má „za pár“. Podle posledních
informací můžeme očekávat podobnou účast
jako v posledních dvou letech. Počet přihlášených je téměř přesně rozdělený na dlouhou
a krátkou trasu. Jedná se o nejtěžší závod
celého seriálu Kolo pro život. Těch závodů je
celkem 14 a tento seriál je největší svého druhu
v ČR a možná i v Evropě.
Připomeneme si některá data z programu.
Už v pátek ve 20 h vystoupí v New Drive Clubu
ve sklepení zámku holešovská nadějná kapela
MISS GOD (vstupné je 50 Kč, pro závodníky
zdarma). V sobotu je start v 7.45 h. (115 km)
a v 8.45 (53 km). Předpokládaný příjezd vítězů do cíle je asi v 10.45 (53 km) a ve 12.30
(115 km). Dosavadní rekordy jsou oba z roku
2009. Na dlouhé trase dosáhl Jan Hruška času
4:51,40 a na krátké trase Pavel Boudný času
2:08,02. Doufáme, že se kromě těchto rekord-

manů postaví na start celá naše současná špička a že dorazí i další, například náš superman
v běhu na lyžích Lukáš Bauer.
Závody dětí Malé Drásal a kadetů proběhnou dopoledne. Tady chceme zvlášť upozornit,
že předpokládané časy startů jednotlivých kategorií mohou doznat určitých změn. Open jízda
Expedice Kopaniny odstartuje ze zámecké
zahrady v 15.00 hodin. V doprovodném programu proběhne například tradiční škola Pepy
Dresslera, ale i netradiční vystoupení Petra
Eima - mistra světa ve voltiži.
Vyhlášení výsledků krátké trasy bude
od 16.00, u dlouhé trasy od 19.00. Od 21.00 nás
zavede skupina JAM&BAZAR do sedmdesátých let minulého století (ABBA, Boney M, Bee
Gees, Suzi Quatro, Blondie…), potom přejdeme
taky na klasiku, a to v provedení holešovské
legendy, což je bezesporu kapela STAŘÍ PSI.
Půlnoční ohňostroj nemůže chybět, ale to byl

jenom malý výčet toho, co nás o tomto víkendu
čeká. Přijďte se podívat a určitě se nebudete
nudit, vstup do zámecké zahrady je zdarma.
J. O.

Nová služba
zámecké plovárny
Staronovou zajímavostí je otevření zámeckého koupaliště jako zázemí pro účastníky
závodu - ale i návštěvníky. A jak na koupališti
vše probíhá, si mohou zájemci zjistit na internetových stránkách www.ts_holesov.cz.
Provozovatel areálu, Technické služby
Holešov, totiž instaloval web kameru, která
monitoruje dění a umožní zájemcům zjistit i další
informace.
RS
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Vandalové polámali desítky nových stromků
Holešov, Rymice (frs) - Padesát mladých stromů polámal neznámý pachatel kolem silnice vedoucí
z Holešova do Rymic. Stromy byly
vysazeny jako náhradní výsadba
za staré dřeviny, které byly vykáce-

ny kolem cest v regionu. „Napočítali
jsme mezi Holešovem a Rymicemi
celkem padesát zlomených stromů.
Vzniklou škodu jsme písemně oznámili majiteli a správci komunikace
a o obnově dřevin s nimi budeme

následně jednat,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Městského
úřadu v Holešově Markéta Šubová.
Komunikace patří Ředitelství silnic
Zlínského kraje a jejím správcem je
Správa a údržba silnic Kroměřížska.

Silnice na Rymice není jediným místem, kde vandalové řádí.
„Zlomené nově vysazené stromky
jsme zaregistrovali také u cyklostezky vedoucí z Holešova do Martinic,“
dodala Markéta Šubová.

Polámané stromy mezi Holešovem a Rymicemi svědčí o duševní omezenosti těch, kteří tuto spoušť způsobili.

Program rozvoje Zlínského kraje
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP
v Praze 10 sděluje, že oznámení
koncepce „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 20102012“ bylo podrobeno zjišťovacímu
řízení podle ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném
znění. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na úřední desce
Městského úřadu Holešov a dále
v Informačním systému SEA na internetových stránkách ministerstva
životního prostředí, kód koncepce
MZP 108K (http://eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php).

Koncepce navazuje a dále
rozpracovává „Strategii rozvoje
Zlínského kraje do roku 2020“,
obsahuje strategické cíle, úkoly
a aktivity Zlínského kraje v souladu
s rozvojovými směry EU a České
republiky do roku 2012. Tato koncepce naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písmene a) výše
citovaného zákona, proto bude
zpracováno vyhodnocení vlivů
této koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví, mj. se zaměřením
na aspekty, které vyplynuly ze závěru zjišťovacího řízení.
Ing. Markéta Šubová

Změna svozu domovního odpadu
Město Holešov upozorňuje občany, že z důvodu státních svátků v pondělí dne 5. července a v úterý dne 6. července 2010 bude
proveden náhradní svoz domovního odpadu. Svoz odpadu bude posunut o dva dny oproti běžnému harmonogramu (s výjimkou Tučap).
Lokality svážené dle běžného harmonogramu v pondělí 5. července
budou tedy svezeny ve středu 7. července, lokality svážené v úterý
6. července budou svezeny ve čtvrtek 8. července, lokality svážené
ve středu 7. července budou svezeny v pátek 9. července.
Mgr. Júlia Mudruňková, Odbor životního prostředí
Městského úřadu Holešov

Vypnutí elektrického proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav a údržbových a revizních prací, oznamuje společnost E.ON
Česká republika, že bude přerušena dne 7. července v době od 7.30 do
15.30 do části ulic Tovární a Zlínská v Holešově dodávka elektrické energie.
Podrobnosti naleznete na úřední desce městského úřadu.

Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Holešov
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu
Holešov - obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako pořizovatel
územního plánu Holešov dle § 6 odst.
1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění
(dále jen stavební zákon) oznamuje
projednávání návrhu zadání územního plánu Holešov v souladu s § 20
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání je vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu
30 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce Městského úřadu Holešov, tj. od 25. 6.
2010 do 26. 7. 2010.
Návrh zadání územního plánu
Holešov je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Holešov, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 311. Do návrhu zadání
lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova
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(www.holesov.cz v sekci městský
úřad, odbor územního plánování
a stavebního řádu).
Předmětem návrhu zadání
je stanovení hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu
územního plánu Holešov, který
bude zpracován pro všechna

správní území města, tj. pro k.ú.
Holešov, Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly a Žopy.
Návrh zadání včetně tohoto
oznámení obdrží jednotlivě dotčené
orgány, sousední obce, krajský úřad
a město Holešov, pro něhož je územní plán pořizován.

V uvedené lhůtě může každý
uplatnit své připomínky. Do třiceti
dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky
na obsah územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně
jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné
lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele
své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům
sousedních obcí nebo připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží.
Své požadavky a podněty podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Holešov, Odbor
územního plánování a stavebního
řádu, Tovární 1407, 769 17 Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu
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Co nového ve Školní?

Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Budou-li se nájemníci nových bytů
chovat tak, jak by se slušný uživatel bytu a zodpovědný občan
chovat měl, tak tam podle mě
žádné ghetto vzniknout nemůže.
V nových nájemních bytech budou jasně nastavená pravidla a kdo
je nebude dodržovat, ten o tuto
možnost bydlení přijde. Především
však chci zdůraznit, že výstavba
nových bytů je velmi vstřícný krok
ze strany města vůči občanům,
kteří ve své většině dluží vysoké
částky za nájemné. Opakovaně
jsem obyvatelům Školní ulice řekl,
že je to z naší strany podaná ruka.
Samozřejmě toto naše gesto nemusí přijmout a o nové bydlení se
mohou postarat sami. Podobně
jako to musí dělat drtivá většina
jejich spoluobčanů.
Pokud se týká samotné Školní
ulice, hlavní motivací města zde
bylo vyřešit problém nedůstojného
a nehygienického bydlení v havarijních objektech. V žádném případě
nám nejde o to za každou cenu tyto
pozemky prodat. V tomto okamžiku
je první část ulice zbořená a tu jsme
nabídli k prodeji investorům. Zatím
se nikdo nepřihlásil, takže bude-

me muset změnit podmínky zadání
a vypíšeme nový záměr prodeje.
Po vystěhování nájemníků z druhé části ulice zboříme i tyto domy,
aby se nám do nich nenastěhovali
squateři, a i tyto pozemky nabídneme k prodeji investorům. Vzhledem
k tomu, že se jedná o vzácnou část
města, s prodejem nijak nespěcháme a počkáme na optimální
nabídku, která by zohledňovala
naše představy o tom, jak by mělo
centrum města vypadat. Mezitím už
se mezi občany rozběhla diskuse
o tom, co by ve Školní ulici mělo být.
Dostal jsem například dopis, abychom tam vybudovali parkoviště.
Tímto podnětem jsme se zabývali,
ale došli jsme k názoru, že to není
optimální varianta. Za prvé jsem
obdržel petici občanů proti záměru
postavit zde podzemní garáže, a to
se jednalo pouze o několik stání.
Nedovedu si představit, jaký odpor
by vyvolala stavba velkokapacitního parkoviště. Podstatná je pro nás
ale jiná skutečnost. Školní ulice je
příliš pěkná lokalita. Proto jsme
se většinově shodli na tom, že by
zde měla vzniknout zástavba, která
by odpovídala tomuto rozšířenému
centru města. “
(frs)
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Z činnosti Klubu výsadkových veteránů
V pátek 18. června se čtyři členové našeho klubu brzy zrána vypravili
do Prahy. V tento den se totiž v Resslově ulici v Praze každoročně koná
pietní akt jako vzpomínka na boj sedmi československých parašutistů,
kteří zde v roce 1942 po nerovném boji s německými vojáky zahynuli.
Protože si těchto našich hrdinů nesmírně vážíme a považujeme je
za své předchůdce a vzory, účastní se naši zástupci opakovaně této
vzpomínkové akce.
Letošní ceremoniál byl zahájen v 10 hodin u kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde po krátkých projevech položili kytice ministr obrany Martin
Barták, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, církevní hodnostáři
a mnoho dalších čestných hostí. Po této krátké slavnosti navštívili oficiální
hosté kostel a kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Slavnostní ceremoniál pokračoval v Technické ulici v Praze-Dejvicích, kde je umístěn pomník parašutistům československé zahraniční
armády a jejich spolupracovníkům z domácího odboje padlým v letech
2. světové války. S hlavním projevem vystoupil zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Čestmír Tesařík.
Za Československou obec legionářskou vystoupil její čestný předseda
generál Tomáš Sedláček.

Po projevech položili věnce k pomníku v pražských Dejvicích
představitelé armády i samosprávy a společenských organizací. Svůj
věnec položila také velvyslankyně Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska v ČR Linda Duffield.
Mezi těmi, kteří uctili památku parašutistů, byli zástupci armád
Francie, Ruska, Ukrajiny, Polska, čeští i britští veteráni a členové klubů
výsadkových veteránů jak z Česka, tak ze Slovenska. Za slovenské kluby
se akce účastnil i jejich prezident Anton Múdry, za české kluby prezident
Jindřich Starý, holešovskou delegaci vedl předseda KVV Dušan Hric.
Zástupci našeho klubu se zde setkali také s mnoha kamarády, kteří
sloužili v Holešově nebo jiných výsadkových útvarech. Velmi přátelské
setkání bylo s Jiřím Dufkem, Václavem Mejdrem, Petrem Čejkou, Petrem
a Pavlem Braunovými a dalšími.
I když nám počasí zrovna nepřálo - kvůli počasí musely být odvolány
i seskoky výsadkářů v Dejvicích - akce to byla zdařilá, která důstojným
způsobem připomněla statečnost našich výsadkářů. My jsme pak měli
dobrý pocit jak z akce samotné, tak ze setkání s přáteli.
Výbor KVV Holešov

Aktuální situaci na koupališti snímá web kamera
Holešov (frs) - Novým provozovatelem
zámeckého koupaliště je od letošního roku
společnost Technické služby Holešov. Přestože
v červnu počasí příliš nepřálo, areál koupaliště
byl od 14. června připraven pro návštěvníky.
Otevírací doba je v červenci i srpnu od pondělí
do pátku vždy od 10 do 18 hodin a přes víkend
od 9 do 18 hodin. Koupaliště a zejména přilehlé

prostory šaten, bufetu a sociálního zařízení prošly před několika lety nákladnou rekonstrukcí.
Vedle samotného koupání je v areálu možné
zahrát si plážový volejbal, stolní tenis, je zde
koutek pro děti. Lze si také objednat kulturní
akce, probíhá zde promítání filmů. Okolí bufetu
je pokryto WiFi signálem pro připojení do internetové sítě.

Řádková inzerce

Poděkování

Na pracoviště v Chropyni přijmeme na
HPP obsluhu technologické linky pro zpracování odpadních olejů. Požadujeme: časová
flexibilita, základní znalost práce na PC, ŘP
sk. B. Kontakt: asistent@energoinvestment.cz,
774 555 845.
Půjčky pro všechny. Půjčky od 70.000
Kč - 500.000 Kč. Bez registrů, zástavy, ručitele. Akce - 100.000 Kč za 2000 Kč, 200.000
Kč za 4000 Kč. Zaměstnanci, ženy na MD,
OSVČ, důchodci, NOVĚ i nezaměstnaní.
Telefon: 721 005 759.
Numismatika. Ocenění a výkup mincí bankovek. Výkup zlata všech ryzostí za nejlepší
ceny. Tel: 605 731 966.
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Chtěla bych poděkovat všem našim pracovníkům, externím spolupracovníkům, sponzorům
a vůbec všem, kteří nás během celého školního
roku podporovali, pomáhali nám a fandili. Velmi
si vážím také spolupráce se všemi školami, mateřskými, základními, středními, a také se všemi
organizacemi, se kterými spolupracujeme v rámci
našeho města i regionu.
Chtěla bych tímto poděkovat pracovníkům
MKS za pomoc při zajištění velkých celoměstských
akcí. Na závěr děkuji všem dětem i dospělým, kteří
se účastní naší zájmové činnosti. Naše nabídka pro
příští školní rok bude opět stejně pestrá jako letos
a já se už nyní těším na setkávání s Vámi!
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

Více informací, včetně ceny vstupného,
naleznete na internetových stránkách http://
www.tsholesov.cz/koupaliste, kde se zároveň
můžete podívat prostřednictvím web kamery
na aktuální záběry z prostoru koupaliště.
Sezóna na koupališti končí 31. srpna,
podle klimatických podmínek bude případně
pokračovat i v září.

Nenašli jste ho?
Prosíme spoluobčany, kteří náhodou nalezli
stejný snubní prstýnek, jako je na přiložené
fotografii, aby jej předali do redakce. Odměna
jistá. Předem moc děkujeme.
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Násilníka z Novosad zadržela zásahová jednotka
Policejní jednotka násilníka
Holešov (frs) - Několik dnů
zadržela v pondělí 21. června doděsil ženy a dívky na střední Morapoledne ve Frýdku-Místku. Muž se
vě neznámý muž, který znásilňozatčení nebránil, podle policistů byl
val a nutil své oběti k nejrůznějším
spíše překvapený. Policisté podesexuálním praktikám. Při páchání
zřelého dopadli kromě jiného díky
násilí se pohyboval v různých
zveřejnění portrétů sestavených
městech a nevyhnul se přitom ani
na základě svědectví poškozeHolešovu, kde zaútočil ve středu
ných dívek a žen. „Díky zveřejnění
16. června kolem 17. hodiny. „NeIlustrační foto
těchto portrétů v médiích jsme
známý muž vešel po páté hodině
obdrželi informaci, která vedla až
odpolední společně s nezletilou
dívkou do chodby panelového domu v Holešově k podezřelé osobě,“ řekl kriminalista Pavel Tvrdý
v ulici Novosady. Když byli uvnitř, přitlačil ji ke stě- s tím, že jde o muže z Hodonína, který ale přeně a vytáhl nůž, pod pohrůžkou jeho použití ji nutil chodně žije a pracuje ve Frýdku-Místku. Muž se
k různým sexuálním praktikám. Jeho jednání přeru- policistům přiznal ke všem pěti znásilněním, která
šil příchod další osoby. Pachatel z domu následně měl spáchat ve Valašském Meziříčí, Kroměříži,
Holešově, Bystřici pod Hostýnem a také v Kopřivodešel,“ uvedla policistka Soňa Štětínská.

nici, kde jeho obětí byla jedenáctiletá dívka. Třiačtyřicetiletý muž, kterého policie obvinila ze série
pěti znásilnění ve Zlínském a Moravskoslezském
kraji, byl v minulosti čtyřikrát trestán, zejména kvůli
obnažování na veřejnosti. Při výslechu uvedl, že
má trvalé sexuologické problémy, se kterými se
léčí. „Policie si vyžádá sexuologický posudek,“
uvedla kriminalistka Marcela Musálková. Ke svým
motivům obviněný nic neřekl. „Nedokázal se
k tomu vyjádřit,“ dodala.
Muž je rozvedený, má několik dětí a je zaměstnán v dělnické profesi. Svých pět obětí si
během úterka 15. a středy 16. června vybral
náhodně. „Jednal impulsivně, pokud nějakou
vhodnou oběť zahlédl, hned zaútočil,“ doplnila
Musálková s tím, že v době spáchání zločinů,
v úterý a ve středu, měl v práci dovolenou.

Z havarovaného traktoru došlo k masivnímu úniku provozních kapalin
Rymice (frs) - K vážné dopravní nehodě mezi traktorem a osobním vozidlem Ford Mondeo došlo
10. 6. 2010 ve 14 hodin u Rymic.
Ke vzájemnému čelně-bočnímu nárazu došlo při souběžném odbočování traktoru a předjíždění osobního
auta. Důsledkem byla silně poškozená přední část traktoru, která se
rozpadla, a na vozovku došlo k masivnímu úniku provozních kapalin

i olejů. Osobní auto skončilo mimo
silnici. Nehoda zablokovala provoz
mezi Holešovem a Rymicemi.
Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Holešova
s jedním zásahovým vozem ve společném výjezdu s jednotkou sboru
dobrovolných hasičů z Holešova.
Hasiči zajistili oba vraky vozů proti
případnému požáru a začali likvidovat uniklý olej na vozovce. Standard-

ní dávka sorbentů ze zásahových
aut nestačila, a proto si velitel zásahu nechal vyslat na pomoc posilový protichemický vůz z Kroměříže.
Po jeho dojezdu byl uniklý olej zcela
zlikvidován a vozovka očištěna.
Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Překážka v dopravě
zcela uzavřela úsek silnice a najíždějící vozy byly odkláněny na objízdné trasy. Uzavření silnice trvalo

několik hodin. Celkové odstranění
vraku zničeného traktoru bylo možné až po vyšetření nehody a zadokumentování události policií. Teprve
kolem 18. hodiny začalo nakládání
zničeného traktoru a odvoz vraků.
Doprava byla zcela obnovena až
po devatenácté hodině. I při uklízení
vraků hrozil další únik oleje nebo
paliv, proto byli hasiči po celou dobu
na místě.

Tablo z holešovské výlohy zabodovalo! A ne jednou!
Vám, kteří jste v květnu nepospíchali ulicí Palackého natolik,
abyste nestihli nakouknout do výkladů místních obchodníků, možná
neunikla zvláštní výzdoba jednoho
z nich. Vydání denního tisku nalepené na skle výlohy? No řekněme, že
to není úplně standardní, nicméně
tím, co mohlo náhodným kolemjdoucím brát dech, musel pak být
obsah monstrózního výtisku.
Už z prvních řádků barevného
„osmiletníku“ muselo být případným
čtenářům jasné, že se jedná o recesisticky pojaté originální tablo oktavánů Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov. Bulvární noviny si ve svých
článcích braly na paškál nejen každého z maturantů, ale dokonce
i třídní profesorku. Některé texty
karikovaly „charakteristické znaky“
spolužáků, jiné byly zcela fiktivní(!).
Nejdůležitější bylo, aby pobavily jak
studenty, tak širší veřejnost.
Realizace tabla byla, nutno
přiznat, poměrně náročná a sluší se
poděkovat tímto ještě jednou panu
fotografovi, který měl se špatně
organizovatelnou třídou nebetyčnou
trpělivost! Kromě portrétových fotek
každé celebrity či delikventa bylo totiž nezbytné zachytit v duchu paparazzi i samotnou skandální událost
v terénu. O články se pak už postarali buď samotní hrdinové svých
příběhů, nebo budoucí studentky
žurnalistiky ze třídy oktáva.
Kromě své obří podoby vystavené ve výloze lékárny v Palackého
ulici se tablo dočkalo ještě několika dalších variant. Například jako
zvláštní dárek pro své profesory

a sobě na památku nechala třída
zhotovit asi sedmdesát reálných
výtisků těchto „novin“ (ty kladně
ocenil dokonce i předseda maturitní komise, což pravděpodobně
některým maturantům zachránilo
u zkoušky krk;-), rovněž je tablo
ke zhlédnutí i v elektornické verzi
na adrese http://www.rajce.idnes.
cz/tabloroku2010-vysledky.
Odpracovaný čas se oktavánům zúročil, a to ne jednou! Kromě
nadšení, které ze svého originálního
výtvoru měli oni sami, přineslo nepřehlédnutelné tablo na půdu gymnázia i několik cenných soutěžních
trofejí. V soutěži pořádané serverem Rajce.net a novinami MF Dnes
bylo holešovské tablo vyhodnoceno
jako nejlepší na východní Moravě
a čtvrté nejúspěšnější v republice!
Posluchači rádia KissPublikum pak
zajímavé tablo vybrali za „nejlepší
ve Zlínském kraji“.
Vítězné tablo v Palackého ulici
už bohužel nenajdete. Přesunulo
se totiž na čestné místo na stěně
ve studovně gymnázia i se svými
oceněními. Za celou třídu oktáva
proto tímto děkuji fotografu Miroslavu Svačinovi za pořízení krásných fotografií, spolužákům Janě
Karasové, Lence Fialové, Martinu Šafářovi a Marcelu Halcinovi
za texty a grafickou úpravu, lékárně
v Palackého ulici a všem, kterým se
naše tablo líbilo a poslali nám svůj
hlas v některé ze soutěží. A především děkuji naší třídní profesorce
Mgr. Marii Malinové za odvahu, se
kterou se pustila do focení, a paní
ředitelce Mgr. Blaženě Kubíčkové

za to, že nám umožnila ještě nějakou chvilku přiživovat vzpomínku
na naši třídu v budově školy.
Za třídu oktáva Alžběta Vejrostová

P.S. Bývalá třída oktáva by tímto chtěla poděkovat také Bětce Vejrostové za napsání tohoto článku
a za ne zcela zanedbatelnou úlohu
při tvorbě a instalaci tabla!
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Usnesení z 12. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 14. června 2010
Přijaté usnesení č. 224/2010.
Rada města Holešova rozhodla
na základě doporučení hodnoticí
komise v souladu s § 81 odst. 1)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
a s pravidly pro zadávání veřejných
zakázek města Holešova o výběru nejvhodnější nabídky veřejné
zakázky „Územní plán Holešov“,
kterou předložil uchazeč Ing. arch.
Vladimír Dujka, Zlín, Kamenná
3858, IČ 14639351, za cenu díla
2.300.000 Kč bez DPH. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 227/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat opatření obecné
povahy č. 1/2010 - Změnu č. 14
územního plánu města Holešova dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 228/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat
opatření obecné povahy č. 2/2010
- Změnu č. 1 regulačního plánu
části města Holešova - lokalita
Za Kozrálovem dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 229/2010.
Rada města Holešova povolila
podle § 99 odst. 3) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, výjimku ze stavební uzávěry podle čl.
4 vyhlášky o stavební uzávěře
v přírodním parku „Hostýnské
vrchy“ ze dne 18.12.1986 pro
stavbu „Oplocení louky pro
chov ovcí - dočasná stavba
na 5 let“ na pozemku pozemková p.č. 161/3 v k.ú. Žopy pro
žadatele Romana Onderku, bytem Rymice, Tomáše Onderku,
bytem Rymice, zastoupených
na základě plné moci Jaroslavem Onderkou, bytem Rymice,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 230/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
plán společných zařízení v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrotice“. Zodpovídá:
Ing. Markéta Šubová. Termín: ZM
28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 231/2010.
Rada města Holešova schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích p.č. KN 3100/74
3100/76, k.ú. Holešov, s Pozemkovým fondem České republiky,
Praha 3, Husinecká 1024/11a,
IČ 45797072, v souvislosti s realizací investiční akce „Nízkorozpočtové domy - lokalita
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Bořenovská, Holešov“dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 232/2010. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na části pozemku p.č. 607 a 608, k.ú. Tučapy,
pro společnost E.ON Distribuce,
a.s.,České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené na základě plné moci ze
dne 12.03.2009 společností E.ON
Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,
IČ 25733591, v souvislosti s akcí
„Tučapy - kabel NN, Sedláček SB
- 4509 - 753“ za cenu 100 Kč/bm
+ DPH v zákonné výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 233/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/BKM/6002/2009-BKMM
s ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
týkající se pozemku p.č. 1801/2,
ostatní plocha, o výměře 925
m2, k.ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 234/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 853/1, ostatní plocha, o výměře 335 m2, k.ú.
Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 235/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 1. schválit závěrečný účet
města Holešova za rok 2009 dle
předloženého návrhu s výhradou. 2. uložit starostovi města
sjednat opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 236/2010. Rada
města Holešova schválila předloženou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města
Holešova k 31.12.2009. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 237/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření
města Holešova č. 3/2010 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
ZM 28.06.2010.
Přijaté usnesení č. 238/2010.
Rada města Holešova schválila
rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 4/2010 v souladu
s usnesením Zastupitelstva města

Holešova ze dne 15. 06. 2009.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 239/2010.
Rada města Holešova schválila
nabídku cen za elektrickou energii pro ostatní odběry na rok
2011 od firmy E.ON, a.s., Česká
republika: standard power c 01
d, c 02 d, c 03 d, 1632 Kč/MWh,
standard power c 25 d, c 26 d
vysoký tarif 1816Kč/MWh, standard power c 25 d, c 26 d nízký
tarif 1155 Kč/MWh. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: 15.
06. 2010.
Přijaté usnesení č. 240/2010. Rada
města Holešova schválila vnitřní
předpis o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 241/2010. Rada
města Holešova schválila smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z „Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje“ číslo:
D/0965/2010/ŠK dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 242/2010. Rada
města Holešova schválila výši finanční odměny ředitelce 1. Základní školy Holešov, Mgr. Jarmile
Růžičkové, ředitelce 2. Základní
školy Holešov, Mgr. Drahomíře
Konvalinkové, ředitelce 3. Základní
školy, Mgr. Jitce Heryánové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko
Holešov, Lence Pacíkové, ředitelce
Mateřské školy, Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž, Bc. Aleně
Kotoučkové, ředitelce Mateřské
školy, Holešov, Masarykova 626,
okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové, ředitelce Střediska volného
času, příspěvková organizace,
Mgr. Jarmile Vaclachové, ředitelce
Ústřední školní jídelny Holešov, Mileně Michalcové, ředitelce Centra
pro seniory, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové, řediteli Městského kulturního střediska
Holešov, příspěvková organizace,
Mgr. Pavlu Chmelíkovi, vedoucí organizační složky Mateřské centrum
Srdíčko, Evě Fuksové dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 243/2010.
Rada města Holešova udělila
příspěvkové organizaci Městské
kulturní středisko Holešov souhlas s přijetím sponzorských
darů ve výši 20.000 Kč od firmy
ELKO EP, s.r.o., Holešov, Palackého 493, ve výši 18.000 Kč
od Romana Smýkala, Holešov, Palackého 1400, ve výši
20.000 Kč od firmy KKS, spol.
s.r.o., Zlín, Příluky 386, a ve výši
15.000 Kč od firmy CONTUNIX,
spol. s r.o., Kroměříž, Malý Val
1583/11767, dle přílohy. Na darovacích smlouvách bude uve-

deno číslo tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 244/2010.
Rada města Holešova schválila
Středisku volného času, příspěvková organizace, změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Jarmila
Vaclachová, ředitelka p.o. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 245/2010.
Rada města Holešova schválila
Městskému kulturnímu středisku, příspěvková organizace,
změnu rozpočtu a odpisového
plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel p.o.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 246/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření nájemní smlouvy s Janou Chytilovou, bytem Holešov,
na užívání bytu č. 15 v městském
domě čp. 1400 v ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou od 01.
07. 2010 do 31.08.2010 za účelem
poskytnutí náhradního ubytování.
Zodpovídá: Jana Kolářová Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 247/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej domu čp.
545, stojícího na pozemku p.č.
1419, a pozemku p.č. 1419 o výměře 1.141 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, pozemku p.č. 1420/1
o výměře 1.680 m2, zahrada,
vše k.ú. Holešov, Radku Půčkovi, bytem Holešov, a Romanu Janečkovi, bytem Bystřice
pod Hostýnem, za kupní cenu
7.600.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.07.2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 248/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej domu čp. 1420, stojícího
na pozemku p.č. 1681/19, a pozemku p.č. 1681/19 o výměře 113
m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Holešov, Ivetě Truncové, Holešov, Očadlíkova 1344, IČ
40948480, Aleně Stoklasové, Kostelec u Holešova 265, IČ 40949028
a Aleně Valáškové, Holešov, Bezručova 1302/19, IČ 75823675,
za kupní cenu 1.000.050 Kč +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 31.07.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Pokračování na str. 7
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ZAČNĚTE S NÁMI
JIŽ 3. ROK
VÝUKY JAZYKŮ
V HOLEŠOVĚ

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

NABÍZÍME JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÉHO, NĚMECKÉHO,
FRANCOUZSKÉHO A RUSKÉHO
JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ.

PALUBKY

NAŠE KURZY JSOU PRO STUDENTY
I STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACI.
S NÁMI NAD JAZYKY ZVÍTĚZÍTE
JAZYKOVÁ ŠKOLA WIN
INFORMACE O JAZYKOVÝCH
KURZECH NALEZNETE NA
www.jswin.cz

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

ZÁPIS PROBÍHÁ
od 7. 6. do 24. 9. 2010

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

RÁDI VÁM PORADÍME NA
tel.: 573 398 440,737 825 641,
e-mail: info@jswin.cz

prodej:
areál INTEA SERVICE

Usnesení z 12. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 14. června 2010
Pokračování ze str. 6
Přijaté usnesení č. 249/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej domu čp.
1029 stojícího na pozemku p.č.
45/4, a část pozemku p.č. 45/4
o výměře cca 540 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, společnosti EL-ENG, s.r.o.,
Holešov, Palackého 859/78,
IČ 27693554, za kupní cenu
7.000.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.07.2010.
Po marném uplynutí uvedené
lhůty způsobené nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 250/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej nebytových prostor stojících na pozemku p.č. 1196, a část
pozemku p.č. 1196, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře cca
1330 m2, k.ú. Holešov, společnosti SANITA CAR, s.r.o., zdravotní
dopravní služba, Holešov, Sušilova 478, IČ 27665046, za kupní cenu 2.400.000 Kč + náklady
s prodejem spojené k 30.04.2012.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 31.07.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 251/2010.
Rada města Holešova I schvá-

lila uzavření nájemní smlouvy
za účelem poskytnutí náhradního ubytování s: 1. Jarmilou
a Davidem Gaborovými na užívání bytu č. 4 v městském domě
čp. 429 v ul. Školní v Holešově
na dobu určitou do 31.08.2010.
2. Ilonou a Janem Gaborovými
na užívání bytu č. 1 v městském domě čp. 429 v ul. Školní
v Holešově na dobu určitou do
31. 08. 2010. 3. Helenou a Michalem Gaborovými na užívání
bytu č. 1 v městském domě
čp. 433 v ul. Školní v Holešově
na dobu určitou do 31.08.2010.
4. Peterem Pilo na užívání bytu
č. 5 v městském domě čp. 432
v ul. Školní v Holešově na dobu
určitou do 31.08.2010. 5. Martou a Miroslavem Hrkotovými
na užívání bytu č. 2 v městském
domě čp. 543 v ul. Palackého
v Holešově na dobu určitou
do 31.08.2010. II. schválila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Růženou Rakašovou
na užívání bytu č. 19 v městském domě čp. 183 na ul. Palackého v Holešově na dobu
určitou do 30.06.2011. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 252/2010. Rada
města Holešova schválila uzavření
dohody o uznání dluhu a plnění
závazků ve splátkách s 1.Vlastou
Tiefenbachovou, bytem Holešov
a 2. Angelikou Pačajovou, bytem
Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 253/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor (garáže
o výměře 12,25 m2) v městském
objektu čp. 183 na ul. Palackého
v Holešově s Milanem Dvořákem, bytem Holešov, na dobu
neurčitou za nájemné 1.000 Kč/
měsíc včetně DPH s účinností od 01.07.2010. Zodpovídá:
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 254/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže o výměře
14,75 m 2) v městském objektu
čp. 183 na ul. Palackého v Holešově s Annou Dvořákovou, bytem Holešov, na dobu neurčitou
za nájemné 1.000 Kč/měsíc včetně
DPH s účinností od 01. 07. 2010.
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 255/2010.
Rada města Holešova schválila
uzavření dodatku ke smlouvě
o výpůjčce městských nebytových prostor v domě čp. 97
na nám. Svobody, čp. 658 na ul.
Tyršova, čp. 1134 a čp. 1136
na ul. Havlíčkova a čp. 1597
na ul. Novosady v Holešově
uzavřené s Charitou Holešov,
spočívající ve stanovení záloh
na energie. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 257/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej:

1. bytové jednotky o velikosti 2+1
v I. NP domu čp. 1230 stojícím
na pozemku p.č. 1477/1 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1482, vše
k.ú. Holešov, nájemci bytu Marii
Dědičové, bytem tamtéž, za kupní
cenu 616.950 Kč + náklady s prodejem spojené.
2. bytové jednotky o velikosti 2+1
v I. NP domu čp. 1230 stojícím
na pozemku p.č. 1477/1 včetně
podílu na společných částech
domu a podíl na pozemku p.č.
1482, vše k.ú. Holešov, nájemci
bytu Martě Bardodějové, bytem
tamtéž, za kupní cenu 604.300 Kč
+ náklady s prodejem spojené.
3. bytové jednotky o velikosti 2+1
v II. NP domu čp. 1230 stojícím
na pozemku p.č. 1477/1 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1482, vše
k.ú. Holešov, do spoluvlastnictví
manželů nájemců bytu Stanislavu
a Ludmile Čechovým, bytem tamtéž, za kupní cenu 611.660 Kč +
náklady s prodejem spojené.
4. bytové jednotky o velikosti 2+1
v II. NP domu čp. 1230 stojícím
na pozemku p.č. 1477/1 včetně podílu na společných částech domu
a podíl na pozemku p.č. 1482, vše
k. ú. Holešov, nájemci bytu Zdeňku
Macůrkovi, bytem tamtéž, za kupní
cenu 604.360 Kč + náklady s prodejem spojené. Zodpovídá: Jana
Kolářová Termín: bezodkladně
po vyhotovení prohlášení vlastníka budovy.
Dokončení v příštím čísle
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Na gymnáziu procvičovali ochranu člověka v mimořádných situacích
28. květen patřil na Gymnáziu
Ladislava Jaroše Holešov důležitému
tématu - v rámci připravenosti školy
na možné krizové situace proběhlo dopoledne zaměřené obsahově
na ochranu člověka za mimořádných
situací. Na gymnáziu probíhá tento
den tradičním způsobem - žáci vyšších ročníků předávají své znalosti
mladším spolužákům a v podstatě
je vyučují v rámci daného tématu.
Celé akci předcházel sportovní kurz,
který se konal v třetím květnovém
týdnu na Rusavě za účasti 3. ročníků
a septimy, kde se tyto třídy připravovaly na tento tzv. branný den
ve škole. Všichni žáci zde absolvovali teoretickou a praktickou výuku

poskytování první pomoci a zopakovali si práci s mapou a orientaci v terénu. Tyto vědomosti si třeťáci znovu
zopakovali o týden později při speciální výuce na gymnáziu a vytvořili
mezi sebou pracovní skupiny, které
v pátek působily na jednotlivých stanovištích a školily své spolužáky dle
jednotlivých témat.
Páteční ráno začalo pro žáky
gymnázia teoretickou přednáškou
z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací - témata byla
věnována první pomoci při záchraně
života či zranění člověka, funkci Integrovaného záchranného systému
a jeho složek a chování člověka
v krizových situacích. Žáci rovněž

Studenti gymnázia při nácviku první pomoci…

…a nad mapou při praktickém procvičování topografie.
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zhlédli výukové filmy věnované těmto tématům a poté provedli po vyhlášení poplachu evakuaci školy dle
stanoveného plánu. Poté absolvovaly jednotlivé třídy program na připravených stanovištích ve škole:
bylo možné prakticky si vyzkoušet
např. kardiopulmonální resuscitaci
- tj. nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst na připravených
cvičných modelech, procvičovala
se obvazová technika či transport
raněného člověka. Ve třídách byla
připravena praktická výuka topografie, kde žáci pracovali s mapami
různých měřítek a učili se používat
buzolu. V rámci spolupráce s dalšími
složkami IZS byla rovněž připravena

dvě zvláštní stanoviště: první z nich
organizovali vyučující a studenti Vyšší policejní školy a Střední policejní
školy MV v Holešově a probíhalo
zde praktické snímání otisků prstů;
druhé stanoviště patřilo Hasičskému
záchrannému sboru Holešov a zde
si žáci gymnázia prohlédli hasicí vůz
s jeho technikou.
Celá akce se vydařila zejména díky výborné připravenosti žáků
na jednotlivých stanovištích, poděkování patří rovněž absolvujícím žákům za jejich aktivní přístup po celou dobu programu, VPŠ a SPŠ
MV v Holešově a místnímu HZS
za ukázky jejich pracovní techniky.
(sva)
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Ocenění Zlínského kraje dostala i studentka z Holešova
Holešov (red) - Pamětními listy, věcnými dary a srdečným poděkováním ocenili zástupci Zlínského
kraje celkem 21 žáků základních
a středních škol za mimořádné
úspěchy v mimoškolní činnosti
a za mimořádný čin ve školním
roce 2009/2010.
Letošní slavnostní ocenění,
které organizuje Zlínský kraj již
po deváté, se uskutečnilo za účasti
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, krajského radního pro
školství Josefa Slováka a dalších
hostů ve čtvrtek 17. června odpoledne v příjemných prostorách
zámku v Holešově. Dosažené
úspěchy jednotlivých žáků byly
rozděleny do několika oblastí - humanitní, přírodovědné, technické,
umělecké a sportovní. Mezi oceněnými byla i Jana Karasová z holešovského Gymnázia L. Jaroše.
Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo Odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje doručeno celkem
86 návrhů. Z toho bylo v rámci
první kategorie představující žáky
6. - 9. ročníků základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií evidováno 34 návrhů na ocenění jednotlivců a 1
návrh na ocenění kolektivu. V rámci druhé kategorie určené žákům
středních škol a odpovídajících

Ocenění studenti společně s představiteli Zlínského kraje
v sále holešovského zámku.
Jana Karasová se již od roku 2006 intenzivně věnuje práci
v charitativní oblasti. Je zakladatelkou organizace REPROCHU
(reklamou proti chudobě). Napsala projekt, který získal grant
a jehož výstupem bylo natočení 11 reklamních sociálních spotů
upozorňujících na aktuální společenská témata. Završením
projektu byla reprezentace ČR na řeckém festivalu. V rámci
spolupráce REPROCHU s organizací INEX-SDA je iniciátorkou
založení centra volného času ve slumu v Nairobi, které je nadále podporováno financemi získanými organizací REPROCHU,
např. prodejem vlastních kalendářů. Několik let organizuje Filmový klub „Jeden svět“ - pravidelná projekce dokumentárních
filmů o lidských právech. Další oblastí je tvorba výukových
programů - jedním z nejúspěšnějších je „Středoafrická republika“, který byl pilotován ve 3. ZŠ Holešov.

ročníků víceletých gymnázií bylo
evidováno 49 návrhů na ocenění
jednotlivců a 2 návrhy na ocenění
kolektivů.
„Považuji za velmi prospěšné
vyzdvihnout a ocenit mimořádný
čin či úspěch, kterým naši žáci
pomohli v mimoškolní činnosti
někomu druhému či vynikli v nějaké aktivitě. Zejména činy Jiřího
Závodného a kolektivu tří dívek
Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské Valašské Meziříčí, kterými
výrazně pomohli zachránit život
dvěma lidem, jsou důkazem toho,
že dospívajícím mladým lidem není
lhostejné okolní prostředí a že pomoc druhým v těžkých situacích
berou jako součást svého života
a za to jim patří naše veliké poděkování,“ přiblížil Josef Slovák.

POZVÁNKA
na promenádní
koncert Big Bandu
Holešov,
řízený Josefem Hájkem.
Čtvrtek 1. července
v 18 hodin
na náměstí v Kroměříži.

Svědectví z pekla bychom neměli přehlížet
Je to jen pár dní, co jsme se
s paní učitelkou Vydrovou a panem
učitelem Háblem vydali na dějepisnou exkurzi do Osvětimi. Někteří
z nás už tam několikrát byli, jiní se
tam podívali poprvé, přesto si myslím, že většina z nás měla podobné
dojmy. Hned po příjezdu do Osvětimi
jsme si mohli na chvíli oddychnout
a připravit se na exkurzi. Já osobně
jsem počítala minuty, protože jsem
se opravdu těšila, ale na druhou
stranu jsem z toho měla velice nepříjemné pocity. Naše průvodkyně byla
sice z Polska, ale protože mluvila
plynule slovensky, všichni jsme jí
dostatečně rozuměli. Už před tou
bránou, kterou vstupovali Židé, Romové a mnoho dalších národností,

se většina z nás začala zamýšlet.
Při vstupu do celého areálu všichni
ztichli a napjatě poslouchali povídání
paní průvodkyně. Kolikrát si člověk
všiml, jak se naše obličeje často
pokřivovaly smutkem, strachem,
lítostí, ale i znechucením. Při sledování fotek zubožených lidí, kteří
byli zachráněni, si snad každý z nás
už začal říkat, jak je rád za takový
život, jaký má. Viděli jsme tzv. ,,zeď
smrti‘‘, krematorium, budovy, kde
ti chudáci spali a snažili se přežít.
Když se člověk zamyslel a uvědomil si, že stál na místě, kde se
možná před několika desítkami let
z posledních sil pokoušel nějaký
mladík ustát na nohou, určitě každému došlo, jaké hodnoty a kvality

Holešovští studenti poslouchají výklad průvodkyně.

Arbeit macht frei - práce osvobozuje. Cynický nápis při vstupu
do koncentračního tábora.
má jeho život. Jen ta představa, že
jsme viděli místnost a pece, kde
členové SS jednotky pálili mrtvá
těla lidí, kteří si mysleli, že jsou zachráněni a budou se mít lépe, byla
hrůzostrašná. Každý z nás si mohl
prohlédnout budovu, kde lidé, kteří
se dostali do koncentračního tábora,
viděli každodenně umírat své blízké,
přátele, rodinu. Museli sledovat, jak
se všichni kolem nich snaží jakkoliv
zachránit a hlavně přežít. Společně
tajně doufali, že přijde pomoc, která
je osvobodí, a oni budou moci zapomenout na tento hrůzný zážitek.
Každý, opravdu každý z nás si určitě
alespoň jednou představil na jednom z míst, kudy jsme procházeli,
co se tam asi před sedmdesáti lety
odehrávalo. Na nástupišti si mohli představit, jak zde vysedali lidé,
kteří viděli svobodu a mír, ale přitom vstupovali nevědomky do pek-

la. V plynové komoře si zas mohli
v hlavě přehrát, jak zde upadaly
na studenou zem stovky obětí. U třípatrových postelí zas mohli vidět,
jak se na nich dříve snažili usnout
na smrt unavení a zubožení lidé. Je
tam tolik míst, cest a věcí, které dokážou člověku otevřít oči a ukázat,
jaká je opravdová realita. A i když
koncentrační tábory, v nichž bylo zuboženo, umučeno a zabito přes 10
milionů lidí, patří mezi nejhrůznější
události v našich dějinách, určitě by
se neměly přehlížet a ponechávat
zapomenuty v historických spisech,
záznamech a svědectvích z pekla.
Ale stále mě napadá a provází jedna
a ta samá otázka. Proč? Proč si lidé
navzájem jen ubližují a snaží se
zničit navzájem?
Petra Zavřelová, 1. A,
Střední odborná škola Holešov
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Jedním z příjemných zážitků pro členky souboru Moravské děti bylo i setkání s Lucií Bílou.

Soubor Moravské děti se chystá v polovině července na dalekou cestu do Číny, kde bude obhajovat umístění z minulé
Světové olympiády sborů z Grazu v roce 2008.
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Moravské děti úspěšně reprezentovaly město Holešov
O činnosti Moravských dětí
se nemusí tolik psát, jejich pilná
práce, úsilí, desítky hodin zkoušek jsou vidět, ale hlavně slyšet…
Stejně tak tomu bylo i v minulém
období - v květnu a červnu.

Májové
koncerty
Květen byl ve znamení dvou
májových koncertů - a to společného koncertu dětských sborů
- ZVONKY ze ZUŠ Hulín a našich
Moravských dětí. Jeden koncert
byl připraven pro publikum v Hulíně a druhý pro Holešov. Oba sbory
daly nahlédnout pod pokličky svých
repertoárů a koncert vrcholil společnými skladbami, které měly také
pozvat diváky na prestižní koncerty, které chystáme na říjen do Zlína
a Uherského Hradiště - k výročí
státního svátku - a to provedení
Kytice od B. Martinů společně se
zlínskou Filharmonií Bohuslava
Martinů a tanečním souborem
Hradišťan. (V tomto provedení
byla světová premiéra pouze na
festivalu Smetanova Litomyšl, kde
jsme v roce 2007 účinkovali.)

Svátky písní
Počátek června byl ve znamení XXXVIII. ročníku Mezinárodního
festivalu pěveckých sborů SVÁTKY
PÍSNÍ Olomouc. Zde Moravské
děti měly možnost porovnat své
kvality v mezinárodní konkurenci kvalitních sborů hned ve třech
kategoriích - dětské sbory do 16
let, soudobá česká sborová hudba
pro dětské sbory do 16 let a folklor
s instrumentálním doprovodem pro
dětské sbory. A výsledek? Nebudu
vás napínat - 3x zlatá medaile!
(Bodové ohodnocení dle kategorií:
95 - 98 - 98, přičemž maximální nejvyšší bodové ohodnocení =
100.) O našem umístění rozhodovala pětičlenná mezinárodní porota ve složení - L. Hellová (CZ),

Moravské děti na mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci.
Bernard Dutruy (CH), J. Hladíková
(CZ), Willy Oberhänsli (CH) a Szabolcs Szabó (H).
Čekalo nás ale ještě jedno milé překvapení. V kategorii
soudobé české hudby a dětské
sbory jsme získali také finanční
cenu - a to 2x 500 eur! Letošního
festivalu se zúčastnilo celkem 106
pěveckých sborů z 11 zemí světa,
které soutěžily ve 23 kategoriích,
přičemž nejvzdálenější sbor University Singers přijel z ostrova
Guam v Tichomoří, několik sborů
ze Singapuru, Estonska, Hongkongu, Ruska a dalších destinací.
Po vlastní soutěži a vyhlášení výsledků následoval rozborový
seminář k mezinárodní soutěži dětských pěveckých sborů, kterého se
zúčastnila naše sbormistryně L.
Polášková, zatímco celý sbor se
zúčastnil Workshopu - Metodika
nácviku a ukázka práce se singapurským sborem se sbormistrem
Ban Sheng Toh (SGP). Ačkoliv byl
celý Workshop vedený v angličti-

ně, byl velmi působivý a odnesli
jsme si z něj spoustu důležitých
poznatků.

Světlo
za Lidice
O týden později jsme se
zúčastnili IV. celostátní přehlídky
dětských pěveckých sborů SVĚTLO ZA LIDICE, která se konala
k výročí vyhlazení Lidic. V této obci
se každý rok sejde 14 výborných
sborů z celé republiky. Na tuto
přehlídku nás nominoval Zlínský
kraj a záštitu převzal hejtman
MVDr. Stanislav Mišák.
Celou přehlídku uvedl a také
zaštítil předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl
Sobotka a uměleckou záštitu převzala zlatá slavice Lucie Bílá, která
po oficiálním zahájení zazpívala
všem zúčastněným sborům. Krásné letní počasí dodalo přehlídce
příjemnou letní atmosféru a přehlíd-

ka, která se konala na prostranství
památníku Lidice, důstojně uctila
památku všech zavražděných lidických dětí v roce 1942.

Naše další
plány?
Cesta do Číny
Nyní nás čeká vrchol letošní
sezony - a to WORLD CHOIR GAMES - CHINA. Světová olympiáda
sborů v Číně - Shaoxingu, kam
odlétáme 13. 7. a vrátíme se 22.
7. 2010. Zde budeme obhajovat
umístění z minulé Světové olympiády sborů z Grazu v roce 2008.
Chceme tímto poděkovat všem
sponzorům a donátorům - především městu Holešov, Zlínskému
kraji, JUDr. Z. Novákovi a dalším,
bez jejichž podpory by naše účast
na olympiádě nebyla možná.
Bc. Jana Slovenčíková,
Moravské děti

Úsměvy, nadšení, radost - to všechno lze vyčíst z tváří účinkujících i diváků.
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Osmáci ve 3. Základní škole se vrátili do 1. třídy
Během letošního školního
roku byla v naší 3. Základní škole
v Holešově navázána spolupráce
mezi žáky prvního a druhého stupně, konkrétně mezi třídou 1. A a 8.
A. Několikrát jsme v hodinách českého jazyka byli v první třídě číst
dětem pohádky a prvňáčci se byli
pochlubit i u nás. Malí žáčci tak
viděli, že my všichni, kteří jsme před
osmi lety se čtením bojovali, jsme
se to naučili. A podle všech reakcí
měl tento nápad velký úspěch.
Celý projekt jsme letos zakončili v úterý 15. června, kdy celá naše
třída 8. A šla s knížkou pohádek
od Josefa Čapka O pejskovi a kočičce na návštěvu k prvňáčkům. Ti nás
přivítali s velkým nadšením a společná hodina se moc povedla.
My jsme nejdříve malým kamarádům přečetli pohádku o tom,

jak pejsek s kočičkou pekli dort.
Děti pozorně poslouchaly a potom
jsme společně k pohádce nakreslili
a popsali krásné obrázky. Ve třídě
se to tak jenom hemžilo pejskem,
kočičkou a narozeninovými dorty.
Společně jsme si zazpívali veselou
písničku Ptám se vás proč…, kterou jsme si pamatovali ještě z naší
první třídy, zahráli jsme všichni
na flétny a na konci hodiny jsme
se rozloučili s milou paní učitelkou
Hušťavovou i s malými prvňáčky.
Věříme, že i oni jednou na svůj
první rok ve škole budou vzpomínat
tak jako my teď.
A za to, že jsme vůbec tuto návštěvu mohli uskutečnit, tentokrát
moc děkujeme naší paní učitelce
Vičarové.
Třída 8. A, 3. ZŠ Holešov

Prestižní ocenění tanečnic ZUŠ Holešov
Holešovská „zuška“ sídlí v pěkné budově
v ulici Bezručova. Z jejích oken se od pondělí
do pátku line proud tónů a skladeb. My se spolu ovšem podíváme do jiné třídy než hudební.
V přízemí vpravo se pravidelně střídá čilý ruch
s prázdnou chodbou. Kam mizí skupinky dětí?

S napětím tanečnice společně s učitelkou
a choreografem v jedné osobě očekávaly hodnocení. Jaké bylo jejich překvapení, když obě
skladby byly nominovány do užšího výběru
padesáti skladeb, které byly předloženy porotě
složené z choreografů a tanečních pedagogů
z HAMU a dalších konzervatoří.
Ti měli vše posoudit a vybrat
deset choreografů, kteří budou
pro letošní rok laureáty ceny
Taneční učitel. Výsledková listina přišla do holešovské ZUŠ
jako blesk z čistého nebe. Mezi
deseti vyhodnocenými byla
i Jana Lochmanová z Holešova
se skladbou Sluníčko. Radost
všech zúčastněných neznala
mezí. Přípravka pojede do Prahy na finálový večer.
Ve středu 9. června
se osm statečných vydalo
na cestu za snem každého tanečníka. Předvést své umění
na divadelním pódiu. Pět dětí
za doprovodu učitelky a dvou
obětavých maminek Marcely
Olšákové a Jany Musilové naKdyž malé Holešovanky dobydou Prahu…
sedlo do vlaku Přerov-Praha.
Do baletního sálu. Již několik let je v ZUŠ Jak sami říkají: „Cesta byla naprosto v klidu.“ Pro
otevřen taneční obor pro děti od pěti let. A právě děti bylo cestování vlakem novou zkušeností,
učitelka tanečního oboru Jana Lochmanová je pro maminky osvěžením vzpomínek. Konečně
pro letošní rok laureátkou ceny Taneční pedagog po třech hodinách Praha - hlavní nádraží. Teď
už jen cesta metrem na stanici Staroměstská
roku 2010.
Na začátku stál pokus o natočení DVD a hurá na prostorovou zkoušku. Nadšení „slunítanečního oboru. Jelikož je pedagožka také ček“ nebralo konce stejně jako jejich otázky:
„Kdy už budeme tančit?“ - „Kolik tu bude
pilnou studentkou Tanečního centra při Taneční konzervatoři v Praze, doložila toto DVD lidí?“ a podobně. Není se čemu divit. Vendulke zkoušce z profesní přípravy. Po konzultaci ce, Moničce, Markétce a Andulce bylo teprve
s profesorem Schnaiderem vybrala dvě cho- nedávno sedm let a druhé Vendulce čtyři roky.
reografie, které přihlásila do celostátní soutěže Přesto anebo právě proto byl jejich taneční
projev už na zkoušce výborný. Nezalekly se
Taneční Expo 2010.
Žákyně pátého ročníku s Lidovým tématem ani profi osvětlení, i když na ně nejsou z Holea přípravnou taneční výchovu se skladbou Slu- šova zvyklé. Čas mezi zkouškou a samotným
níčko na známou píseň Suchého a Šlitra. Dál představením vyplnila „sluníčka“ procházkou
probíhaly pravidelné hodiny tance a vystoupení po Karlově mostě a Kampě. Počasí jim přálo,
mladých tanečnic. Besedy pro mateřinky, vý- a tak všechny uchvacoval nádherný pohled
chovné koncerty pro školy, závěrečný koncert. na panorama Pražského hradu. Po Mostě legií
Vzhledem k tomu, že soutěž byla otevřená nejen kolem Národního divadla se vrátily zpět do divapro státní ZUŠ, ale i soukromá taneční studia, si delního sálu Městské knihovny na Mariánském
Holešovští velké naděje nedělali. Po uzávěrce náměstí. Byl už čas připravit se na večer. Obléci
bylo přihlášeno na dvě stě choreografii z celé se do kostýmů, učesat neposedné vlásky, připevnit krovky a hurá na pódium.
republiky.
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Malé tanečnice si své dvě minuty slávy
uměly dokonale užít. I přes utrženou krovku
malé Vendulky byly podle slov Jany Lochmanové prostě perfektní. Při slovech písně „Elce
pelce strejček Nimra, koupil šimla v Kadani“
diváci spustili potlesk na otevřené scéně, který
trval až do konce choreografie. Upřímně se
bavili dětští tanečníci i dospělí diváci. A už zbyla
jen závěrečná děkovačka, předání certifikátu
paní učitelce a honem na vlak Praha - Přerov.
Cesta domů byla rychlá. Jak se dalo očekávat,
všechna „sluníčka“ šla spát.
Na ulici je nepoznáte, ale přesto Monika,
Anna, Markéta, Vendula a Vendula pod vedením
Tanečního učitele roku 2010 Jany Lochmanové
dokázaly, že nezáleží na věku, ale na chuti, píli
a vytrvalosti a výsledek se dostaví.
SŠ

Úspěch výtvarného
oboru ZUŠ Holešov
Do letošního 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2010 bylo zasláno
25 132 prací ze 61 zemí světa. Téma této soutěže znělo BIODIVERZITA - ROZMANITOST
ŽIVÉ PŘÍRODY.
Česká republika získala 48 individuálních
medailí a 29 medailí školám za kolekce prací.
V této obrovské konkurenci uspěla Kristýna
Stískalová (na snímku), která obdržela zlatou
medaili Lidická růže. Naše škola taktéž dostala
medaili za kolekci „Kresby a malby“. V této
kolekci byly práce L. Galatíkové, N. Chudárkové, A. Ludkové, A. Pagáčové
a T. Pospišilí
kové.
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci
školy a našeho
města.
Karel Jakóbek
Kristýna
Stískalová. >
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Vernisáž Muchova díla zavedla diváky do první republiky
Příjemným podvečerem spojeným s vernisáží začal ve středu
16. června v holešovském zámku
jeden z vrcholů letošní kulturní
sezóny - výstava obrazů a plakátů slavného českého malíře Alfonse Muchy. Ředitel Městského
kulturního střediska (MKS) Pavel
Chmelík připravil společně se
svými spolupracovníky atraktivní
zhruba hodinový program, kterému
vévodila zpívající herečka Světlana
Nálepková.
Úvodní slovo k vernisáži pronesl autor odborných textů výstavy
Tomáš Mikuláštík. Přítomné se-

známil s životem a dílem tohoto
nejvýznamnějšího malíře evropské
secese. Ředitel Pavel Chmelík, který se ujal moderování večera, kromě jiného připomněl, že podobná
výstava Alfonse Muchy probíhá
v současné době v japonském
Tokiu. Ředitel MKS rovněž poděkoval kurátorce výstavy Monice
Adámkové za skvěle odvedenou
práci. K projevům díků za uskutečnění této unikátní výstavy se
připojil i starosta města Zdeněk
Janalík. Nad dílem Alfonse Muchy
se ve svém vystoupení zamyslel
také místostarosta Holešova a re-

Zleva autor odborných textů k výstavě Tomáš Mikuláštík,
starosta města Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf Seifert,
hostesky agentury Fashion Face a režisér Břetislav Rychlík.

Hlavní hvězdou vernisáže byla bezesporu zpěvačka Světlana Nálepková. Slovem pak program moderoval ředitel MKS Pavel Chmelík.

Starosta Zdeněk Janalík, majitelka agentury Fashion Face Jana Frantíková, zpěvačka Světlana Nálepková a ředitel MKS Pavel Chmelík.

gionální výtvarník Rudolf Seifert.
V závěru programu připojil vtipný
komentář také brněnský herec
a režisér Břetislav Rychlík. Ve svém
vystoupení sice omylem zaměnil
Holešov za Holešovice, návštěvníci vernisáže však panu režisérovi
promptně připomněli, v jakémže
městě se to právě nachází.
Celý program vernisáže se
nesl v uvolněném duchu stylizovaném do prvorepublikových reálií. Ten utvářela nejen Světlana
Nálepková swingovými skladbami

z dvacátých a třicátých let minulého století, ale také stylově oblečené hostesky z modelingové
agentury Fashion Face, patřící
Janě Frantíkové z Přílep.
Výstava Alfonse Muchy
je přístupná v menších sálech
prvního poschodí holešovského zámku do 26. září. Zámecká
galerie je otevřena denně kromě
pondělí.
Text a foto František Sovadina
Více fotografií na
www.holesov.cz

Hosté slavnostní vernisáže se mohli přenést do atmosféry
první poloviny minulého století.

Modelky agentury Fashion Face dotvořily v dobových kostýmech uvolněnou atmosféru první republiky.
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CD TIP
Bára Basiková: Platinum colection
Jedna z našich nejvýraznějších zpěvaček za svou kariéru nazpívala písně
nejrůznějších žánrů, prošla od nové vlny
a rocku přes pop, ale i výlučné projekty
esoterických písní, jidiš skladeb, chrámové muziky až po muzikály. Exkluzivním výběrem představuje to nejlepší,
co kdy v uplynulých takřka pětadvaceti
letech natočila ve studiu, přičemž dojde
i na několik „live“ nahrávek - zaznívá tu
například vynikající píseň Eloise, kterou si
kdysi „vypůjčila“ z repertoáru Karla Gotta,
či duet Mám tě dost, který před deseti
lety nazpívala s Helenou Vondráčkovou
na galavečeru Královny popu v opeře.
Exkluzivní platinová kolekce mapuje celý
vývoj její pěvecké kariéry a obsahuje hudební skvosty a hity (Souměrná) i písně
méně známé. Na ploše retrospektivního
trojalba nechybějí samozřejmě skladby
z éry zpěvaččiny spolupráce s kapelami
Precendens a Stromboli, ukázky z Bářiných sólových alb a muzikálových mezníků včetně skladeb z kultovního muzikálu
Jesus Christ Superstar, ale ani písně
z Johanky z Arku, za jejíž ztvárnění je
Bára Basiková nominovaná na letošní
divadelní Cenu Thálie. Stejně tak se dostane na ukázky z muzikálů Rusalka,
Kleopatra nebo Obraz Doriana Graye…
Všestrannost Báry Basikové dokládají
i duety s Ilonou Csákovou (Oh, baby,
baby), Danielem Hůlkou (Rozhovor),
Danem Bártou (Tam za vodou v rákosí)
anebo Petrem Mukem (O lidech).
RR

Obal zpěvaččina retrospektivního
trojalba.

POZVÁNKA
na prodejní výstavu
fotografií
HOLEŠOV
OBJEKTIVEM
ROBERTA ROHÁLA
Vinárna U Chytílků,
Masarykova,
Holešov
Výstava potrvá
do konce
července 2010
14

Škola života: šestnáctiletá Jenny má před sebou
studium na vysoké škole, víc ji ale láká „škola života“...
Píše se rok 1961 a zlatá šedesátá léta
klepou na dveře. Zatím sice nejistě, ale o to
vytrvaleji. Tak vytrvale, že je musí brát vážně
i v konzervativní Anglii a jejím neméně konzervativním, až zkostnatělém školství. Na vědomí je bere i atraktivní, chytrá šestnáctiletá
studentka Jenny (Carey Mulligan). Poslouchá
desky Juliette Greco, začíná si uvědomovat své
ženství, sní o výjimečných zážitcích a životě
zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek“.
Může se někdo divit, že když se jí otevřou dveře
do „velkého světa“, že jimi nejenom vstoupí,

kinorecenze
ale vpadne dovnitř jak velká voda? Dveře se
většinou ale samy neotevírají a nejinak je tomu
i v tomto případě. Ten, kdo má ruku na klice, je
neobyčejně okouzlující a trošku tajemný David
(Peter Saarsgard). Muž v nejlepších letech. Co
na tom, že je o dost let starší? Charismatu má
na rozdávání. Nejdřív se mu podaří pobláznit
Jenny a posléze i její rodiče. Starostlivý taťka
(vynikající Alfred Molina) tváří v tvář jeho neodolatelnému šarmu zapomene na všechny
poučky a zákazy, kterými dosud při výchově
dcery nešetřil. Nejdřív kývne na nevinnou večeři
a pak, světe zboř se, i na víkend v prostopášné
Paříži. David je i pro něho vzorem nejen mužnosti, ale i ušlechtilosti. Za dané situace se další
vysokoškolská studia jeví tak bezvýznamná!
Ze setkání, které začalo nabídkou na společnou cestu domů, se pomalu, ale jistě rodí
vztah, který nabízí společnou cestu životem...
Nic ale není tak jednoduché, jak to vypadá,
protože nejsme na půdě americké romantické
komedie, ale britského dramatu. Film je adaptací memoárů novinářky Lynn Barber, podle
nichž napsal scénář Nick Hornby (Všechny
moje lásky, Jak na věc). Do režisérské židle
usedla dánská režisérka Lone Scherfig (Wilbur
se chce zabít, Italština pro začátečníky). Ženský přístup je ve filmu znát. Režisérka podává
komplexní a plastický obraz své mladé hrdinky
Jenny. Citlivě ukazuje její touhy, mladickou
rozdychtěnost, nerozvážnost, sebevědomí, ale
i pochyby a zranitelnost.
Ideální představitelku našla v Carey Mulligan, která, přestože je o 9 let starší než její
hrdinka Jenny, přesně dokázala vybalancovat

Protagonisté filmu Škola života.
jistou aroganci a neomylnost mládí s nevyzrálostí, rozpaky a nejistotou. Věrohodně ztvárnila
bezstarostnost, naději a velká očekávání i první
deziluzi, bolest a trpkou zkušenost. Přitom
ani na vteřinu neztrácí nejen uvěřitelnost, ale
ani divákovy sympatie. Je neuvěřitelně přitažlivá, charismatická a přirozená. Po právu
byla za svůj naprosto mimořádný výkon oceněna Zlatým glóbem a nominací na Oscara.
Nijak za ní nezaostává ani její partner Peter
Saarsgard coby David. Scény, kdy jsou spolu
na plátně, dávají zapomenout na to, že jsou to
dva herci, kteří své pocity jen předstírají. Oběma
jim věříme každé hnutí mysli, každé slovo. Jsou
to hrdinové z masa a kostí, se kterými se divák
může snadno identifikovat.
U Petera Saarsgarda je snad jen trochu
kontraproduktivní jeho opravdu velmi výrazná
fyziognomie s očima falešného hráče pokeru,
která od počátku signalizuje cosi zneklidňujícího,
až zlověstného. Dá se říct, že je tak dobře obsazen vzhledem ke svému typu, až je to na škodu.
Zatím se tomuto zajímavému herci příliš nedaří
jít proti svému zařazení a bývá obsazován podle
„své“ zavedené škatulky (mimo jiné Kluci nepláčou, Kinsey, Tajemný let, Orphan).
Škola života je nejenom filmem s nosným
příběhem, který pobaví a poučí (jak jednoduše
se to napíše, tak těžko se to ve většině případů
kloubí), ale potěší i obrazovou stránkou. Jako
naprosto dokonalé retro nabízí úchvatné pohledy na kostýmy, účesy a celkový design 60. let.
Nasytí duši, dotkne se srdce a pohladí oči.
To je velké umění.
Marie Drechslerová
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Program kina Svět
Čtvrtek 1. 7. v 19.30 h: MOON - USA, thriller
s titulky. Po téměř třech letech v izolaci na měsíční základně firmy Lunar Industries si Sam nepřeje
nic jiného než být zpátky na Zemi se svou ženou
a malou dcerou. Do návratu mu zbývají jen dva
týdny. Samův zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci
není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka
není takovým, jak se zdál být…
Pondělí 5. 7. v 17.30 h: JAK VYCVIČIT
DRAKA - USA, rodinná animovaná komedie
v českém znění. Rodičové chlupaté Kung Fu
Pandy a zeleného zlobra Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější
dobrodružství se odehrává na drsném severu,
který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu
s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Pátek 9. 7. a sobota 10. 7. v 17.30 h: KUNG
- FU KYBORG - Hongkong, akční sci-fi komedie v českém znění. Čína, rok 2046. V přísně
tajném vládním programu je stvořen dokonalý
prototyp super kyborga s lidskou tváří K-1, který
má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil
nebezpečného androida, který ohrožuje město.
Neděle 11. 7. v 17.30 a 19.30 h: KUKY SE
VRACÍ - ČR, rodinný. Dobrodružný i poetický, rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají
hrdinové ze světa dětské fantazie Jana Svěráka.
Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je
plyšový Kuky. A právě toho mu maminka vyhodí
do popelnice. Z Kukyho se totiž sype dřevitá vlna
a to není dobré pro Ondrovo astma. Večer před
spaním si Ondra představuje, jak se Kuky touží
vrátit domů a co pro to všechno musí podniknout
ve světě lesních zvířat a bytostí, která, na rozdíl
od něj, nejsou na mazlení zvyklá.
Pondělí 12. 7. až středa 14. 7. v 19.30 h: SEX
VE MĚSTĚ - USA, komedie s titulky. „Divošky“
Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou
zpátky ve městě…Co k tomu dodat? Přijďte si
odpočinout, zasmát se a pobavit na volné pokračování úspěšného televizního seriálu do kina
Svět Holešov!

Městské kulturní středisko Holešov
vyhlašuje

MULTIMEDIÁLNÍ SOUTĚŽ
K TÝDNU ŽIDOVSKÉ
KULTURY PRO DĚTI,
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
na téma

ŽIDÉ V HOLEŠOVĚ
MÝMA OČIMA
Typy prací: zajímavé způsoby
prezentací (Power-point - zpracování
fotografie, literární útvary, film apod.
- v digitální formě na CD, DVD...).
Prezentace těchto prací budou promítnuty v rámci festivalu Týden židovské
kultury (24. - 31. 7. 2010), nejzajímavější práce budou oceněny.
Informace: MKS Holešov - kino Svět,
e-mail: program@mks.holesov.cz
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 15. 7. 2010

filmové TIPy

Pátek 16. 7. a sobota 17. 7. v 19.30 h:
PROMĚNA - Itálie/Francie, mysteriózní drama.
Jeane, pohlcená do psaní svého románu, začíná pozorovat kolem sebe znepokojivé změny.
Její tělo se začíná měnit, ale nikdo v jejím okolí
to nepozoruje. Její rodina pokládá tyto obavy
za výsledek stresu při dokončování románu,
ale Jeanne si uvědomuje, že se děje něco
mnohem hlubšího a mnohem více znepokojujícího. V domě své matky objeví fotografii,
která ji přivede na stopu jedné ženy v Itálii.
Tady, přeměněná v jinou ženu, odhalí zvláštní
tajemství své identity.
Sobota 17. 7. a neděle 18. 7. v 17.30 h:
KOUZELNÁ CHŮVA a VELKÝ TŘESK - USA,
rodinná komedie. Když vás vlastní děti přivedou
na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk,
který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva
Nanny McPhee. Scénář magického a zábavného vyprávění znovu napsala Emma Thompson,
která se zároveň zhostila titulní role.
Pondělí 19. 7. v 19.30 h: ČESKÝ MÍR - ČR,
dokument. Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách. Před šesti lety nalákali
stovky lidí na neexistující hypermarket a natočili provokativní dokument Český sen, který
vzbudil velké ohlasy a získal řadu ocenění
po celém světě.
Úterý 20. 7. a středa 21. 7. v 17.30 h: IRON
MAN 2 - USA, akční. Pokračování příběhů
komiksového hrdiny slibuje další intenzivní
zážitek, v němž navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky doplňují další hvězdná
jména - Scarlett Johansson, Sam Rockwell
a Mickey Rourke.
Čtvrtek 22. 7. a pátek 23. 7. v 19.30 h: UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - USA/Francie, komedie
s titulky. Woody Allen se vrací do New Yorku
s komedií o misantropovi Borisovi a naivní
Melody, která utekla od svojí spořádané rodiny.
Když ji u podivínského a o mnoho let staršího
Borise objeví její rodiče, místo toho, aby dceru
odvezli domů, sami se zapletou do neméně
bizarních romancí.

Pondělí 26. 7. až středa 28. 7. v 15 h:
MUŽ, KTERÝ NESMÍ ZEMŘÍT - ČR
1977. Seriál, který natočil pro brněnské
studio tehdejší Československé televize
Petr Tuček a který volně navazuje na Legendu o živých mrtvých. Seriál, ve kterém
hrají například Svatopluk Skopal, Jana
Paulová, Jiří Štědroň, Vlasta Fialová, Vlado Müller nebo Vlasta Peterková, bude
promítnut k uctění památky Miroslava
Neumanna. Projekce proběhne v rámci
doprovodného programu festivalu Týden
židovské kultury.
Pondělí 26. 7. ve 21 h: DOBRODRUŽSTVÍ RABÍNA JÁKOBA - Francie/Itálie
1973. Komedie s nestárnoucím Louisem
de Funesem. Osudy dvou mužů z naprosto opačných konců tohoto světa se
protnou - rabín Jákob jede z New Yorku
do Francie, kde už několik desítek let
nebyl. Zavítá sem kvůli Bar Micvah - židovskému náboženskému obřadu jeho
mladého příbuzného - chlapce Davida.
Naproti tomu Viktor Datel, který co nevidět
provdá dceru, má úplně jiné starosti - spěchá ve svém autě s lodí na střeše (anebo
obráceně) co nejrychleji domů, aby vše
v pořádku stihl. I tento film bude promítnut
v rámci Týdne židovské kultury.
Úterý 27. 7. ve 21 h: MUŽI V OFFSIDU
- ČR 1931. Komedie o tom, že kdo zradí
svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana
Načeradce, majitele obchodu s konfekcí
a gumáky, a kterak otec a syn Habáskovi
skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou
rodinného štěstí. Přitom se bude vaše
bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře. V hlavní roli legendární
herec Hugo Haas. Projekce tohoto filmu
je rovněž součástí doprovodného programu festivalu Týden židovské kultury.

Program MKS
Pátek 16. 7. ve 20 h: LUCIE BÍLÁ - koncert
populární zpěvačky, kterou doprovodí kapela
Petra Maláska. Program, který je součástí Zámeckého hudebního léta, nabídne jak zpěvaččiny novinky, tak její osvědčený hitový repertoár.
Zámecká zahrada.
Neděle 25. 7. - sobota 31. 7. TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY - 10. ročník dnes již tradičního
festivalu. Podrobný program, jehož doprovodné
akce nabídnou i projekci televizního seriálu
Muž, který nesmí zemřít (režie Petr Tuček),
najdete v příštím vydání Holešovska.
Výstavy:
VÝSTAVA „ALFONS MUCHA HOLEŠOV
2010“ - reprezentativní výstava plakátů, obrazů, kreseb a studií uspořádaná ke 150. výročí
narození světově proslulého malíře, od 17. 6. do
26. 9. 2010. Zámecká galerie - zámek Holešov.
VÝSTAVA POHLEDNIC, FALERISTIKY, MAGNETOFONŮ A RÁDIÍ - unikátní expozice, kterou
byste měli rozhodně navštívit. Stojí za vidění,

od 7. 4. do 29. 8.
2010. Přízemí zámek Holešov.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA - holešovský
autor představuje
své černobílé
fotografie, které
měly premiéru na
Známý plakát
výstavách Kresby
Alfonse Muchy.
světlem 5 a Kresby světlem 6 v Městské galerii Holešov, od 1. 5.
2009 stálá expozice. Zámecká vinárna - zámek
Holešov.
MKS připravuje
Kino Svět promítne v měsíci srpnu tyto filmy:
3. - 4. 8.
ROBIN HOOD
7. - 8. 8.
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
23. - 25. 8. TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
27. - 28. 8. POČÁTEK
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Budu se snažit dát lidem to, pro co si přijdou, říká Lucie Bílá
Co děláte, když vůbec nic a nikam
zrovna nemusíte?
Moc ráda spím, a protože si spánku málokdy můžu užít do sytosti, tak si ho někdy
naordinuji i přes den. Ráda poslouchám muziku, čtu si nebo jen bezmyšlenkovitě pozoruju
přírodu v Otvovicích. Už vím, že když vypadne
malý kos z hnízda, že to není průšvih, ale záměr
rodičů, kteří ho pak pár dní na zemi učí létat,
nebo že datel neklepe jenom ve stromech, ale
i na dlažbu ve spárách…

Už za pár dní vystoupí v Holešově jedna
z nejpopulárnějších českých zpěvaček Lucie
Bílá. Měla by mít za zády svou osvědčenou
kapelu vedenou Petrem Maláskem. Program,
o kterém se zmiňuje i v následujícím rozhovoru, se odehraje „pod širákem“ v zámecké
zahradě.
Máte novou desku. Nejen v tomto ohledu jste opravdu plodná. K tomu vystupujete
v muzikálech, na koncertech i dalších akcích. Nejste už unavená?
Člověka nejvíc unaví činnost, která ho nebaví. Mě ale moje práce natolik naplňuje a těší,
že si při ní baterky nevybíjím, ba naopak doplňuji. Koncerty s mou kapelou, navíc s novým
repertoárem z nové desky Bang! Bang! jsou pro
mě obrovská radost a vystupování v muzikálech
zas úžasné kondiční cvičení.
Měníte s novou deskou image?
Image je pouze pocit. Oblékám se a češu
vlasy tak, jak se zrovna cítím. Jednu tvář a styl
má především celá kampaň desky i turné. Z předešlého alba jsem byla přesvědčena, že krásnější obal už hned tak mít nebudu, ale album
Bang! Bang! mi opět potvrdilo, že mám vedle
sebe ten nejúžasnější realizační tým, jaký jsem
si mohla kdy přát.
Není to tak dlouho, co jste natočila
videoklip k písničce Most přes rozbouřené
vody, do něhož jste obsadila muzikanty,
kteří s vámi hrají na koncertech. To byl
váš nápad?
Jasně, a jsem na něj pyšná. Mám báječnou kapelu, o které se neví tak, jak bych
si přála. A já bych moc chtěla, aby lidi začali
vnímat, že mám vedle sebe muzikanty, s nimiž
se cítím dobře a jsou to moji přátelé. Díky nim
se vyvíjím a posouvám dopředu. A protože se
mnou natočili poslední desku Bang! Bang! Ondra Soukup si totiž vzal své muzikanty - tak
mě napadlo natočit s nimi videoklip, který by je
představil. Rozhodně nejde o nic strojeného,
jen sedíme ve studiu, zpíváme a hrajeme...
Ale je z toho cítit krásná atmosféra a úcta. Víte,
zpěvák je sice ten, který má vizi, ale někdo mu
ji musí pomoct vytvořit. A já mám tyhle skvělé
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Vyrazila jste na turné. Na co se mohou
diváci těšit?
Na turné se moc těším, mám totiž báječnou kapelu plnou skvělých muzikantů a mých
blízkých přátel. To je na jevišti pro mě to nejdůležitější. Budu se snažit dát lidem to, pro co si
přijdou. Staré hity, které mají rádi, ale i nové písničky, na které jsou zvědaví. Repertoár máme
barevný, veselý, dojemný, vybraný především
z lásky k hudbě, ale i k divákům.
(IN)

Zpěvačka LUCIE BÍLÁ (*1966), vlastním jménem Hana Zaňáková, se vyučila
dámskou krejčovou. Začínala jako rockerka, dnes je z ní držitelka dvanácti Slavíků
a řady dalších cen (TýTý, Thálie). K jejímu autorskému týmu patří léta autorský
tandem Ondřej Soukup - Gabriela Osvaldová. Koncem minulého roku natočila
album Bang! Bang!, na kterém najdeme převzaté hity 60. a 70. let. Kdysi zabodovala v muzikálu Bídníci, dnes vystupuje v Hudebním divadle Karlín v muzikálu
Carmen a v Divadle Ta Fantastika (například v muzikálu Láska je láska). Od jara
2010 podniká koncertní turné po ČR. Známe ji však i jako herečku (Zkouškové
období, Král Ubu, Čas dluhů, Princezna ze mlejna…). Je patronkou Konta Bariéry.
Žije ve středočeských Otvovicích se synem Filipem.

spoluhráče. Na jaře spolu pojedeme turné
a brzy začneme chystat vánoční album.
Spousta lidí ovšem vnímá kapelu jen
jako zpěvákovo „křoví“...
Já to tak nemám. Je velký rozdíl, když vystupuju s někým, kdo ke mně nemá vztah. V takovém případě musím vydat víc energie, protože
mám pocit, že to táhnu sama. A klidně může jít
o špičkové muzikanty, ale chybí
tam srdce. A jestli mám v něčem
sílu, tak v tom, že srdce zapojuju
úplně všude. S kapelou za zády
je každý koncert bomba a zážitek. Vždycky si říkáme: „Viděli
jste, jak lidi pláčou?“ Je tedy
fakt, že na mých koncertech
se pláče, ale to by bylo, abych
nevzbuzovala emoce! Od toho
jsem tady, jsem prodavačka
emocí. Teď ale nemyslím nějaké umělé pocity, ale ty skutečné,
které občas můžou bolet. V Divadle Ta Fantastika jsme hráli
muzikál o Boženě Němcové.
Uváděli jsme ho jen v neděli,
ale mě dostával tak, že jsem
brečela ještě v pondělí. Vždycky
jsem si myslela, že už nebudu,
ale pak se roztáhla opona a už
to jelo… Navíc jsme začínali
její smrtí a první půlka končila
smrtí jejího syna. Nedivím se,
že diváci tleskali tak nějak tiše
a zvláštně, byla to taková síla,
že se to nedalo unést. Některé
emoce jsou zkrátka těžké.

Zpěvačku doprovodí Petr Malásek
se svou kapelou.
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Sedm holešovských kumštýřů připomene nová publikace
Herečky Ema Skálová, Alena Růžičková
a Eva Miláčková, filmový a televizní režisér Petr
Tuček, herec a spisovatel Jiří Zapletal, někdejší
sportovec a později dlouholetý člen operního
sboru Národního divadla Praha František Křupala a herec, spisovatel, dramatik a malíř Jiří
Sehnal alias Jethro Spencer McIntosh, který
se během své životní pouti dostal až do Hollywoodu - to jsou osobnosti, jimiž se zabývá
nová publikace Roberta Rohála. Klade si za cíl
jediné - připomenout „život a dílo“ těchto sedmi
osobností, z nichž většina se v Holešově narodila, ti ostatní zde strávili dětství nebo mládí,
aby se pak vypravili do velkého světa divadla
a filmu…

knižní tip

ale brzo vystudovala herectví a poměrně brzo
zakotvila v pražském Realistickém divadle.
Natočila celou řadu filmů i televizních inscenací
a známá je rovněž její spolupráce s rozhlasem.
Ve filmu však hrála většinou vedlejší postavy,
což zřejmě způsobila skutečnost, že si kdysi
dovolila odmítnout titulní roli ve filmu Anna
proletářka…

Růžičková se naučila
esperanto
Také Aleně Růžičkové-Pavlínové, dceři
někdejšího profesora holešovského gymnázia, známého regionálního malíře Františka
Růžičky, učarovalo už v raném mládí divadlo.
Prošla několika scénami, aby nakonec zůstala
v Brně, kde hrála v Divadle bratří Mrštíků. Kromě herectví vystudovala na brněnské JAMU
(kde později učila jevištní řeč) i dramaturgii,
a dokonce ovládla i jazyk esperanto.
Eva Miláčková-Vildmanová, absolventka
pražské DAMU, se jako herečka prosadila nejdřív na divadelní scéně v Hradci Králové a pak
v Praze, kde působila v Divadle Jiřího Wolkera.
Na začátku své herecké kariéry natočila několik
filmů. V devadesátých letech působila jako
kulturní atašé v Mongolsku. Po svém návratu
se věnuje hlavně dabingu.

Petr Tuček vystudoval režii na FAMU
a během svého poměrně krátkého života
(zemřel, když mu bylo jednapadesát let) natočil celou řadu filmů a seriálů. K těm nejznámějším „bijákům“ patří rozhodně komedie
Copak je to za vojáka… Jako režisér je však
podepsán i pod televizními seriály Ctná paní
Lucie, Slovácko se nesúdí, Legenda o živých
mrtvých a Muž, který nesmí zemřít. Oba
posledně jmenované seriály natočil „doma
v Holešově“.
Jiří Zapletal provozoval divadlo nejdřív
jako nadšený ochotník v rodném městě, po absolvování brněnské JAMU jako profesionál.
I on prošel několika scénami, aby na dalších
třicet let zakotvil v libereckém divadle. Kromě
divadla a „práce s písmenky“ (je autorem několika úspěšných knih) často točí - především
v zahraničních produkcích.
František Křupala je mimochodem čtyřnásobný mistr republiky v trojskoku. Přesto
se celá léta věnuje hudbě. Vystudoval na brněnské konzervatoři obor varhany a potom
téměř třicet let působil jako člen sboru opery
Národního divadla Praha. Dodnes hostuje jako
sólista v zahraničí.

Šedesátistránková brožura nazvaná
„Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov“,
kterou vydává město Holešov na rozhraní
letošního června a července, bude k mání
ve vybraných trafikách, obou holešovských
knihkupectvích a také v Zámecké galerii.
„Město Holešov má štěstí,“ píše v samém
úvodu nové publikace autor předmluvy Karel
Bartošek, „že nadmíru plodný a brilantní spisovatel literatury faktu, holešovský rodák a občan
Robert Rohál, si zvolil za téma své další knížky
osudy sedmi významných Holešovanů, činných v kultuře.
Barvitě, se spoustou autentických, veřejnosti známých či
doposud neznámých fotografických materiálů a vzpomínek,
vytváří portréty osobností, které
v mládí vyšly z Holešova, aby
se svým profesionálním životem výrazně zapsaly do české,
československé, či dokonce
světové kultury.
Všech sedm patří do generace, jejíž těžiště se nachází
v padesátých až osmdesátých
letech dvacátého století, do generace, kterou většina z nás
důvěrně zná jako své rodiče
či prarodiče, jejíž členové jsou
stále mezi námi, ale bohužel
je jich čím dál tím méně. A je
nejvyšší čas zachytit na papír
činy, životy a děje jejích nejvýznamnějších představitelů.
Dlužíme to nejen jim, ale
také našemu městu a vlastně i sobě, abychom nemuseli
hořce litovat - kruciš, proč jen
jsme se nezeptali či nezajímali,
dokud byl ještě čas, o ty ženy
a muže, kteří vyšli z Holešova
do širého světa a přispěli svou
hřivnou jeho kultuře. V případě
těchto sedmi Holešovanů byl
dluh vyrovnán. Máme v rukou
publikaci, která nejen nám,
ale i generacím, které teprve
přijdou, podá dost a dobrých
informací o dějích, událostech
a osudech lidí, kteří zapsali
naše město do seznamů, ze
kterých vyvěrají prameny kultury národa, státu i lidstva.“
Ema Skálová kdysi začínala s holešovskými ochotníky,
Tak vypadá obal nové publikace, kterou vydává město Holešov.

Sehnal měl úspěch
v Hollywoodu
Jiří Sehnal alias Jethro
Spencer McIntosh začal nejdříve studovat herectví na pražské DAMU, odkud po dvou
letech přešel na FAMU, kde
vystudoval obor scenáristika.
Zahrál si v několika českých
filmech stejně jako v pražském Divadle Semafor. Nakonec stejně emigroval, a tak
část života prožil v Německu,
Izraeli, Kanadě a Americe.
V Hollywoodu měl úspěch se
svými obrazy, které si od něj
kupovaly celebrity. Po návratu do Česka napsal několik
knížek.
Autorem publikace je holešovský rodák Robert Rohál.
Léta pracoval v kultuře, rok
strávil jako dělník v pekárně.
Od roku 1990 působí v novinách. Po redaktorování ve Zlíně a Praze se stal v roce 2007
redaktorem čtrnáctideníku Holešovsko. Během posledních
dvanácti let mu vyšla řada
knížek, v nichž se soustřeďuje především na osobnosti
z oblasti divadla, filmu a populární hudby. Kromě psaní se
zabývá ještě fotografováním,
během posledních pěti let přibližně desetkrát vystavoval
- kromě rodného Holešova
i v Brně a Praze. Pro edici
Knihovnička Holešovska napsal publikaci „Vzlety a pády
holešovské hraběnky Barbory
Wrbnové“ (2008) a jako editor
se podílel na publikaci soustřeďující historické pohlednice Holešova (2009).
Jana Zapletalová
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Čechomor, AG Flek a Bolek Polívka v Holešově
V mimořádně šťastné konstelaci se minulý týden v zámeckém parku
nesl koncert, který zorganizovalo Městské kulturní středisko Holešov
ve spolupráci se zlínskou agenturou Velryba. Tříhodinový koncert skupin
AG Flek a Čechomor se speciálním hostem, populárním hercem Bolkem
Polívkou, proběhl v rámci festivalu Starobrno Tour 2010 a všem, kteří
přišli, se nepochybně líbil.
Zatímco první hodinu byla na scéně zlínská formace AG Flek (která
nebyla v Holešově dobrých pětadvacet let), aby zahrála řadu starších
i novějších písniček (došlo i na pověstné „flekovské“ vokály), po jejím vystoupení patřilo rozměrné jeviště Čechomoru (poprvé zahrál v Holešově
loni). I ten uvedl mix starších i nových písní, přičemž se v jeho řadách tu
a tam objevoval v tomto případě „bavič“ Bolek Polívka. Tu aby rozesmál
zúčastněné publikum, tu aby zahrál na fujaru, případně představil svou
vlastní písničkářskou tvorbu - a každopádně překvapil. Na závěr koncertu
pak zahrály a zazpívaly obě kapely společně.
Na dalším „velkém“ koncertě, který by se měl opět odehrát v zámeckém parku, zazpívá zpěvačka Lucie Bílá. Vstupenky jsou v tradičním
předprodeji.
Text a foto Robert Rohál, 1x foto Ivo Chytílek

Koncert, na který přišla tisícovka lidí, se odehrál na tomto velkém jevišti.

Skupina AG Flek, v popředí Karel Markytán a Blanka Táborská.

Čechomor a jeho dvě „hvězdy“ - Karel Holas a František Černý.

„Bavič“ Bolek Polívka zahrál během koncertu i na fujaru.

A ještě jednou kapela Čechomor, která zahrála v Holešově už podruhé.
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Povedlo se udělat spoustu dobrých koncertů, tvrdí Milan Caha
Malou inventurou by se dal nazvat rozhovor, který jsem v minulých dnech vedl s dramaturgem zámeckého New Drive Clubu Milanem
Cahou. Je to vlastně on, kdo vymýšlí a organizuje vesměs hudební produkce, které se konají
v upraveném interiéru zámeckého sklepení.
Jak hodnotíš uplynulý půlrok New Drive Clubu? Co se povedlo a co ne?
Tak na to je jednoduchá odpověď. Povedlo
se udělat spoustu dobrých koncertů, zejména
splnit to, co jsme si předsevzali a přivést do Holešova kvalitní muziku, a to všech možných
žánrů. Taky to, že jsme dali šanci mladým regionálním kapelám a umožnili jsme jim si v klubu
zahrát. Co se nepovedlo, tak nalákat na tuto

rozhovor
hudbu dostatek diváků. Bohužel se potvrdilo
to, že když lidem nic neřekne název kapely, tak
nepřijdou. Přitom se jedná o špičkovou muziku
a vynikající hudebníky. A potom jsem rozladěný
z reakcí některých diváků, kteří si neuvědomují,

písničkářka Janet Robin a česká kapela November 2nd. To si myslím, že byl naprostý top
tohoto půlroku. Opět bohužel s malým diváckým
ohlasem. Ale ti, co přišli, odcházeli naprosto
nadšení. To děvče má v sobě něco úžasného,
ale hlavně to těm divákům umí předat.
A ještě jedna radost. Povedlo se nám rozjet klubový web - www.newdriveclub.cz. Z toho
mám hodně velkou radost. Ještě na něm sice
není úplně všechno, to se nám doufám podaří
dokončit právě přes prázdniny, ale alespoň ty
základní informace na něm diváci naleznou.
Co třeba říkají na prostředí klubu třeba
vystupující?
Odpověď na tuto otázku se tak trošku
nabízí předem. Klub je umístěn v zámku, krásném zámku. To je prostředí, které musí svou
atmosférou zasáhnout každého člověka, natož
výkonného umělce. Takže - vystupující si jednohlasně prostředí zámku i klubu pochvalují
a moc se jim líbí i v samotném Holešově. Věřte
mi, že nebudu přehánět, když řeknu, že jsou
z toho doslova „vykulení“, jak krásný máme klub
a navíc, jako odborníci v oboru, ocení i naše
špičkové technické vybavení. Prostě se zatím
nenašel nikdo, komu by se u nás nehrálo dobře
a neměl dobrý pocit z prostoru. Tohle všechno,
spolu s atmosférou, kterou dokážou vytvořit diváci, zakládá na výhled opakované spolupráce
s umělci, kteří se pak k nám do Holešova znovu
těší a rádi se vrátí. Tomu jsem zase velmi rád já,
jako dramaturg, protože mám v praxi ověřeno,
že máme umělcům co nabídnout.
Na co se mohou kultury, respektive
hudby chtiví návštěvníci těšit v nejbližších
týdnech a měsících?
Tak přes léto bude klub „divácky“ tak
trochu v útlumu. To ovšem neznamená, že
bychom my pracovníci měli prázdniny. Náš
prvotní úkol je vytvořit obecnou programovou
koncepci na příští rok tak, abychom nabídkou
akcí zasáhli co nejširší spektrum diváků. Rádi
bychom v příští sezoně v našem klubu uvítali co
nejvíce návštěvníků, proto bychom rádi učinili
naši nabídku co nejobsáhlejší co do množství
žánrů. Jsem totiž sám za sebe přesvědčen,
že kdo klub jednou navštívil, rád se do něj
vrátí, najde-li v programu ten svůj „šálek čaje“.
To, že bude klub v útlumu, ovšem neznamená,
že by se nedělo vůbec nic. Teplé letní počasí

Na snímku dramaturg New Drive Clubu
Milan Caha.
vybízí k příjemně stráveným večerům. Takže
zájemce o letní kulturu zveme na jejich oblíbené
diskotéky, no a samozřejmě na akce konané
v zámeckém parku.
Jaký program nabídne zámecký New
Drive Club na podzim?
Na podzim máme spoustu nabídek
od spousty známých kapel i jednotlivců. Ale
zase bude záležet na finančních možnostech,
co si budeme moci dovolit a co ne. Již dnes
můžu ale říct, že asi jedním z nejzajímavějších
bude koncert Vladimíra Mišíka se spoustou
hostů, kteří s ním hrají nebo hráli. Ten proběhne
ve druhé polovině listopadu. Co je rozjednané
nebo v jednání, jsou vystoupení Hany a Petra
Ulrychových, Slávka Janouška, Devítky, Katky García, Vojty Kiďáka Tomáška, AG Fleku,
Poutníků, Roberta Křesťana a Druhé Trávy
ke 40 letům skupiny Poutníci atd... Také proběhne festival Bluesový podzimek. Podzimní
plán ještě zdaleka není hotov, ale myslím, že
si v něm vyberou opět příznivci všech žánrů.
A pevně věřím, že jich již bude větší počet než
v uplynulém půlroce.
Robert Rohál

Americká zpěvačka, kytaristka,
písničkářka Janet Robin.
že jdou na koncert do klubu a nikoliv do koncertního sálu a pak mají problém s tím, že si
nesednou tak, jak by si představovali, když
přijdou deset minut před začátkem akce. Přitom
všude uvádíme, že klub má omezenou kapacitu míst na sezení a že vstupenka jim umožní
vstup do klubu, ale nezaručuje místo k sezení.
A taky mi u některých diváků chybí vzájemná
tolerance. Třeba v tom, že když se na koncertu
chce někdo bavit a zatancovat si, což klubové
prostředí nejen umožňuje, ale přímo k tomu
vybízí, tak jinému to dělá problém a je schopný
se na něj obořit uprostřed skladby bez ohledu
na vystupující muzikanty.
Které akce udělaly největší radost tobě,
co tě tak nejvíc potěšilo?
Největší radost jsem měl z výborných koncertů např. Pavlíny Jíšové, plzeňského Copu,
Martina Kratochvíla. Ale největší bombou podle
mého (vlastně dle ohlasů nejen mého) názoru
jednoznačně americká zpěvačka, kytaristka,

Skupina AG Flek si zahrála v Holešově před pár dny v rámci festivalu Starobrno Tour 2010
s Čechomorem, na podzim se představí samostatně v New Drive Clubu.
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Bubenická show dost možná odstartovala novou tradici koncertů
Ve čtvrtek 17. června 2010 se uskutečnil koncert bubeníků ZUŠ
Holešov a jejich hostů. Akce proběhla v prostorách zámecké zahrady
v Holešově za velmi příznivého počasí. Koncertem provázel učitel bicích
nástrojů Robert Bakala. Na úvod vystoupili sólisté na bicí soupravu od
těch nejmladších až po ty zkušenější hráče. Obsazení bicistů bylo velmi
pestré, kromě sólistů vystoupily také bubenické soubory.
První z nich byli holešovští Bubeníci.freepage.cz, soubor, který získal
v ústředním kole soutěže v Liberci 2. místo. Dále pak hostující Drumedars
ze ZUŠ Kroměříž pod vedením učitele Petra Žůrka. Tento soubor získal
také 2. místo v Liberci ve své kategorii.
Společně si soubory zahrály skladbu Petra Žůrka Indiánské léto.
Posluchači si přišli také na skvělý zážitek při vystoupení studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž při skladbě Dante Agostiniho
pro dvě bicí soupravy a dále pak netradičním seskupení kytaristy Ivana
Číhala a bubeníka Hanze Sedláře ze skupiny Segment.
Vyvrcholením vystoupení byla závěrečná samba všech účinkujících
bubeníků s trumpetistou Petrem Juráškem a baskytaristou Tadeášem
Měrkou. Posluchači si odnesli jistě nevšední zážitek a není vyloučeno,
že třída bicích nástrojů odstartovala v Holešově novou tradici koncertů
bubeníků a jejich hostů.
RB

ŽEBŘÍČEK

Pozvánka na

ČERVENCOVOU NOC
Sbor dobrovolných hasičů Žopy pořádá
v sobotu 17. července 2010 od 20 hodin
v areálu pod lesem

TANEČNÍ ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje dechová hudba HANAČKA,
vstupné 80 Kč slosovatelné, bohaté občerstvení zajištěno!

Srdečně zvou pořadatelé.

nejprodávanějších knih za červen 2010
v prodejně KNIHY Měchura Holešov.
1. Dan Brown: Ztracený symbol
2. Wilbur Smitrh: Kopí osudu
3. Petra Soukupová: Zmizet (Cena Magnesija
litera pro nejlepší knihu 2010)
4. Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici
5. Robert Rohál: Krasavci filmového nebe
6. Toulavá kamera 10
7. S Italem v kuchyni
Uvedené knihy jsou k dostání v našem
knihkupectví.

HANÁCKÝ POHÁR
Jezdecký klub Sport Pravčice zve všechny
příznivce koní a jezdeckého sportu v sobotu
3. července 2010 do areálu chovu koní v Pravčicích na XXXIII. ročník parkurových závodů
Hanácký pohár. Začátek akce v 10.30 hodin,
přichystán je zajímavý program skokových soutěží až do výšky 130 cm i bohaté občerstvení.
Do Pravčic zvou srdečně pořadatelé.
(red)
ZUŠ F. X. Richtera Holešov zahajuje
1. září 2010 výuku hry na violoncello pod pedagogickým vedením profesora kroměřížské
konzervatoře Kamila Žvaka.Výuka by probíhala
v ZUŠ Holešov, nástroj zapůjčíme. Přihlásit
se je možné od šesti let a více. Více informací
získají případní zájemci v kanceláři školy u paní
Adámkové, a to vždy v odpoledních hodinách,
nebo na telefonu 573 395 283.
SŠ

Ukončení divadelní sezóny v TYMY. Kroužek Černého divadla TYMY ukončil svou činnost
v tomto školním roce autorským pohádkovým představením „Cirkus asi nebude“. Dětští i dospělí
protagonisté zahráli malým divákům ze škol i široké veřejnosti čtyři vydařená představení. Konala
se ve dnech 18. a 20. června 2010 v malém sále TYMY a sklidila zasloužený potlesk. Děkujeme
všem divákům, kteří přišli podpořit naše herce, a těšíme se na setkání v příštím školním roce.
Pavel Valiska, vedoucí kroužku
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Zlatou svatbu oslaví v příštích dnech manželé

Helena a Karel Balcárkovi,
kteří se vzali 9. července 1960.
Gratuluje syn Aleš Balcárek s rodinou.

hole‰ovsko 13/2010

VÝROČÍ - ČERVENEC 2010
1. 7. 1985 Zemřel VESELÝ, František, překladatel odborné literatury, autor učebnice „Gumárenský průmysl a plastické hmoty“, spolupracovník několika našich i zahraničních odborných
časopisů, pocházel z Holešova (* 17. 9. 1920)
- 25. výr. úmrtí
2. 7. 1975 Zemřela SALICHOVÁ, Helena, grafička, ilustrátorka, malířka, osvětová pracovnice,
prozaička, sběratelka lidové tvořivosti (* 25. 4.
1895) - 35. výr. úmrtí
3. 7. 1935 Narozena ŠRÁMKOVÁ, Marta,
etnografka, zaměření na výzkum textů lidových
písní, zvláště balad, analýzu lidových vyprávění,
osobnost Valašska - 75. výr. narození
4. 7. 1870 Narozen ve Fryštáku FISCHER,
Vladimír, architekt, pedagog (+ 28. 10. 1947)
140. výr. narození
5. 7. 1965 Zemřel RADIMSKÝ, Jiří, archivní pracovník, pedagog, redaktor, historik Moravy a Slezska, přispíval do řady novin a časopisů, osobnost
Valašska (* 15. 5. 1919) - 45. výr. úmrtí
6. 7. 1900 Narozen WIESNER, Richard, malíř,
grafik (+ 6. 11. 1972) - 110. výr. narození
7. 7. 1995 Zemřel HROMÁDKA, Vladimír, architekt, projektoval hlavně pro Novojičínsko, osobnost Valašska (* 28. 7. 1924) - 15. výr. úmrtí
8. 7. 1970 Zemřel KAJDOŠ, Vladimír, brigádní
generál, historik a dějepisec, z hebrejštiny přeložil Starý zákon, sestavil obsáhlý herbář květeny
na Frenštátsku, pocházel z Němčic u Holešova
(* 21. 2. 1893) - 40. výr. úmrtí
9. 7. 1905 Narozen PŘIKRYL, František, grafik,
ilustrátor, věnoval se reklamní grafice, ilustroval
cestopisy Hanzelky a Zikmunda, působil ve Zlíně
(+ 30. 8. 1979) - 105. výr. narození
10. 7. 1885 Narozen KALÁB, Method, grafik,
graficky upravil řadu významných publikací,
průkopník nových směrů české typografie, autor
mnoha typů klasicizujících písem (+ 17. 11. 1963)
- 125. výr. narození
11. 7. 1915 Zemřel LINHART, Rudolf, básník,
literární kritik, překladatel (* 8. 12. 1883) - 95.
výr. úmrtí
12. 7. 1825 Narozen WURM, Ignát, publicista,
muzejní a národopisný pracovník, redaktor, poslanec moravského sněmu i říšské rady, podnítil
založení lidovědné školy ornamentální v Olomouci, zasloužil se o založení Slovanského gymnázia
v Olomouci (+ 4. 10. 1911) - 185. výr. narození
13. 7. 1895 Narozen GOLÁŇ, Karel, historik,
osobnost Valašska (+ 1. 7. 1961) - 115. výr.
narození
14. 7. 1965 Zemřela FRIMBERGEROVÁ,
Marianna (Maria Anna), grafička, ilustrátorka,
kreslířka, malířka, ilustrátorka knih pro děti a mládež (* 14. 6. 1877) - 45. výr. úmrtí
15. 7. 1945 Narozen PAVLATA, Michal, herec
činohry, filmový herec, autor fejetonů, spolupráce
s rozhlasem, dabing - 65. výr. narození

16. 7. 1900 Zemřel STOKLAS, Eduard, kreslíř,
přispíval do časopisů odbornými články, zpracoval učebnice fyziky a chemie, osobnost Valašska
(* 9. 5. 1845) - 110. výr. úmrtí
17. 7. 1980 Zemřel BÁR, Zdeněk, básník,
kulturně-osvětový pracovník, literární kritik, divadelní kritik, literární historik, překladatel, redaktor,
spisovatel (* 19. 1. 1904) - 30. výr. úmrtí
18. 7. 1895 Narozen v Kroměříži KYTLICA,
Jaroslav, etnograf, sběratel, shromáždil soubor
výšivek, krojových součástí (+ 28. 2. 1973) - 115.
výr. narození
19. 7. 1930 Narozena HYBLEROVÁ, Ludmila,
publicistka, spolupráce s mnohými novinami
a časopisy i s rozhlasem a televizí, osobnost
Valašska - 80. výr. narození
20. 7. 1900 Narozen BĚLÍK, Vratislav, folklorista, národopisný pracovník, sběratel lidových
písní a pověstí, autor návrhů výšivek s horáckými motivy, tvořil kraslice, publikační činnost,
zabývající se horáckou lidovou kulturou (+ 17.
10. 1988) - 110. výr. narození
21. 7. 1985 Zemřel BOUČEK, Vladimír, architekt, národopisný pracovník, výtvarný pedagog, teoretik lidové umělecké výroby, zakladatel
Ústředí lidové umělecké výroby (* 16. 1. 1901)
- 25. výr. úmrtí
22. 7. 1885 Narozen DUŠEK, Vladimír, vlastivědný pracovník, znalec valašských zvyků
a nářečí, přispíval do Kravařska, Našeho Valašska a Radostné země (+ 18. 3. 1958) - 125.
výr. narození
23. 7. 1855 Zemřel JANALÍK Vincenc, kněz,
spisovatel, autor povídek s venkovskou tematikou (* 21. 1. 1804 v Rymicích) - 155. výr. úmrtí
24. 7. 1860 Narozen MUCHA, Alfons, autor
plakátů, grafik, ilustrátor, malíř, autor dekorativních panó, kalendářů, scénické dekorace atd.,
představitel evropské secese v oblasti užité
grafiky, ilustrace, šperku, nábytku (+ 14. 7. 1939)
- 150. výr. narození
25. 7. 1740 Narozen CORNOVA, Ignác, historik, filosof, básník, jeho filosofické dílo ovlivnily
myšlenky francouzských osvícenců, zejména
Voltaira (+ 25. 7. 1822) - 270. výr. narození
26. 7. 1710 Narozen ODERLICKÝ, Ignác, autor
fresek, malíř, autor kostelních obrazů (+ 31. 3.
1761) - 300. výr. narození
27. 7. 2005 Zemřel KUDĚLKA, Milan, filolog,
literární historik, literární kritik, literární teoretik,
překladatel, specializace na dějiny slovanských
literatur a na slovanskou filologii, působil v řadě
odborných časopisů (* 29. 11. 1922) - 5. výr. úmrtí
28. 7. 1970 Narozena MIKLÍNOVÁ-HŮLOVÁ,
Galina, grafička, animátorka, ilustrátorka, práce
v reklamě a propagaci, tvorba animovaných filmů
- 40. výr. narození
29. 7. 1920 Narozena v Holešově MAJETIČOVÁ, Libuše, propagátorka historie města

Historické pohlednice Holešova
Unikátní historické pohlednice Holešova
se objevily ve dvaapadesátistránkové publikaci,
kterou vydalo město Holešov. Vzácné pohledy,
které zachycují převážně začátek dvacátého
století, pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky
(1940 - 2006). Úvodní slovo napsal Karel Bartošek, editorem tohoto ojedinělého projektu,
na němž se spolupodílel i Libor Liška, byl redaktor Holešovska Robert Rohál.
Retrospektivní publikace, která nabízí
v zajímavých dobových grafických úpravách
pohledy na dnes už neexistující anebo zrenomované objekty (centrum města, významné
budovy, zámek a jeho přilehlý park) či různé
akce (průmyslová výstava, městské trhy), vyšla

už koncem loňského
roku v rámci Knihovničky Holešovska.
Brožura je k dostání nejen v obou
holešovských knihkupectvích, vybraných
trafikách i na místě prvního kontaktu
Městského úřadu
Holešov, ale rovněž
na výstavě historických pohlednic, faleristiky, starých magnetofonů a rádií, která právě
probíhá v holešovském zámku.
(red)

a okolí, ředitelka Městské knihovny v Holešově
(1958-1978), přednášková činnost o pověstech
Holešova a okolí, členka kulturní a památkové
komise, členka Divadla 6. května (+ 23. 9. 1981)
- 90. výr. narození
30. 7. 1955 Zemřel v Kroměříži VRAŠTIL, Jan,
spisovatel, autor knih s náboženskou tematikou,
kanovník katedrály a rektor kněžského semináře
v Kroměříži (* 1891) - 55. výr. úmrtí
31. 7. 1940 Narozena v Kroměříži ŠUTEROVÁ,
Otilie, sochařka, monumentální plastika převážně s duchovním a náboženským podtextem
- 70. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 7. 1910 Narozen v Ludslavicích HRADIL,
Karel, hudební pedagog, hudební skladatel,
sbormistr, autor skladeb sborových, upravoval
lidové písně (+ 9. 9. 1979) - 100. výr. narození
3. 7. 1925 Zemřel HLOBIL, Felix, sběratel
lidových písní, zapisoval lidové písně pro Leoše
Janáčka, působil v Brně a Kroměříži (* 18. 11.
1876) - 85. výr. úmrtí
5. 7. 2000 Zemřel KOSINA, Jiří, sbormistr, hudební skladatel, autor písní, orchestrálních skladeb,
scénické hudby aj. (* 24. 4. 1926) - 10. výr. úmrtí
6. 7. 1880 Narozen MATALÍK, Antonín, hudebník, kapelník, autor „valašské hymny“ My zme
Valaši, osobnost Valašska (+ 28. 3. 1955) - 130.
výr. narození
8. 7. 1945 Zemřel LINDA, Václav, hudební
organizátor, violista, v Kroměříži založil žákovský
orchestr (* 8. 12. 1878) - 65. výr. úmrtí
14. 7. 1885 Narozen GÖLLNER, Konrad Ferdinand, organizátor hudebního života, hudební
skladatel, významně ovlivňoval hudební život
Těšína, jako skladatel se uplatnil hlavně v oblasti
klavírní a orchestrální tvorby a jako autor sborů
(+ 15. 7. 1964) - 125. výr. narození
15. 7. 1780 Zemřel SCHUBERT, Christian,
hudební skladatel, houslista, varhaník, autor teologických spisů, působil i v Kroměříži
(* 16. 12. 1701) - 230. výr. úmrtí
16. 7. 1920 Narozen JIRÁSEK, Ivo, dirigent,
hudebník, operní režisér, hudební skladatel, autor
skladeb komorních, orchestrálních, vokálních,
autor oper (+ 8. 1. 2004) - 90. výr. narození
18. 7. 1980 Zemřel BLATNÝ, Josef, hudební
skladatel, varhaník, autor skladeb varhanních,
klavírních, instruktivních, komorních, orchestrálních, sborových, písní, kantát (* 19. 3. 1891)
- 30. výr. úmrtí
20. 7. 1910 Narozen TAUSKÝ, Vilém, dirigent,
hudební skladatel, autor skladeb symfonických,
sborových, písňových (+ 16. 3. 2004) - 100. výr.
narození
23. 7. 1940 Zemřel JANÍČEK, Metoděj, hudební skladatel, varhaník, napsal chrámové
skladby, písně, taneční skladby (* 1. 2. 1862)
- 70. výr. úmrtí
25. 7. 1940 Zemřel GRANDE, Ludvík, dirigent,
hudební skladatel, malíř, sbormistr, vedl v Opavě
městskou kapelu, městský symfonický orchestr,
psal symfonie, sbory, komorní skladby, karikaturista (* 26. 4. 1865) - 70. výr. úmrtí
26. 7. 1985 Zemřel JUŘINA, Vítězslav, dirigent,
hudební pedagog, hudební skladatel, sbormistr,
psal hornické písně, symfonické tance (* 23. 12.
1899) - 25. výr. úmrtí
27. 7. 1890 Narozen v Kroměříži SIXTA, František, pianista, sbormistr, hudební skladatel,
napsal hudbu ke sletovým cvičením (+ 15. 5.
1954) - 120. výr. narození
29. 7. 1980 Zemřel TAUSINGER, Jan, dirigent,
sbormistr opery, sběratel lidových písní, hudební
skladatel, sbíral písně Beskyd a Lašska, ústřední
hudební dramaturg Čs. rozhlasu Praha (* 1. 11.
1921) - 30. výr. úmrtí
H.K.
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Ozdravný pobyt v Řecku se vydařil
3. Základní škola v Holešově dlouhodobě pořádá ozdravné pobyty
u moře. Mnohokrát jsme navštívili Chorvatsko a Itálii, tentokrát jsme za
cíl našeho společného pobytu zvolili daleké Řecko. Zemi, o které jsme
slyšeli, že má nádhernou přírodu, azurové moře a také milé a vstřícné
obyvatele. Cílem našeho pobytu se stal „trojzubec“ Chalkidiki - konkrétně
letovisko Fourka na poloostrově Kassandra.
Hodně jsme se na pobyt těšili, předčil však naše očekávání.
Dlouhá cesta autobusem nám ubíhala rychle a než jsme se nadáli,
čekalo nás nádherné prostředí subtropických rostlin, perfektní ubytování v apartmánech, no a to hlavní - průzračně čisté moře a překrásný
bazén. Náš program byl nabitý - hry, soutěže, plavání, bazén, potápění,
sportování…
Prožili jsme spolu mnoho krásných slunných dnů plných vody, výletů,
her a legrace. Jsme také bohatší o pocit samostatnosti, sounáležitosti
a nově vzniklá přátelství. Zůstanou nám krásné vzpomínky na nezapomenutelných 10 dnů s perfektními kamarády u moře.
Chtěli bychom poděkovat p. ředitelce Jitce Heryánové, p. učitelko-vychovatelce Ivetě Dvořákové, p. instruktorovi Petru Pišlovi
a svědomité „zdravušce“ slečně Lence Rákošové, ze kterých se přes
noc stali naši „velcí“ kamarádi a starostliví „druzí rodiče“.
Díky za perfektní pobyt.
				
Za 44 žáků - kolektiv 9. B

Čertovské čtení v holešovské knihovně
Téměř devadesát dětí z 1. a 2. Základní
školy v Holešově dostalo v prvních červnových
dnech ke svému svátku od místní knihovny dárek veskrze originální. Svoji autorskou prvotinu
nazvanou Čertovo kopyto jim v prostorách studovny osobně představil ve stylovém čertovském
převleku mladý začínající autor Jan Sviták.
Mnohé z dětí tak měly možnost poprvé
spatřit „živého“ spisovatele, který - jak sám

řekl - si touto knížkou splnil svůj klukovský sen.
Vzniklo tak vtipné, strašidelné a napínavé dílko,
jehož námět i obsah jsou dnešním dětem velmi
blízké, o čemž mimo jiné svědčí i bleskové
vyprodání všech přinesených výtisků. Můžeme
tak panu Svitákovi všichni poděkovat za dvě příjemně strávená dopoledne a už nyní se všichni
těšíme na další pokračování.
LB

PRÁZDNINOVÉ
PŮJČOVÁNÍ
Městská knihovna v Holešově oznamuje svým malým čtenářům, že mají možnost navštívit dětské odd. i v dopoledních
hodinách, a to ve dny:
ÚT 8 - 11 • 12 - 17
ST 8 - 11 • 12 - 17
PÁ 8 - 11 • 12 - 17
Zveme zvláště ty nejmenší
s maminkami...

Kdo věnuje taburetky
pro děti za účelem
zlepšení výuky?
Telefon: 736 118 420

INZERCE
V NOVINÁCH
HOLEŠOVSKO
JE NEJÚČINNĚJŠÍ!
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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
Krásné prázdniny a dovolenou, naplněnou dobrodružstvím, poznáváním nových míst, legrací,
táboráky, sluníčkem, koupáním, pohodou a krásnými zážitky přejí pracovníci TYMY.
ZVEME VÁS
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 8.00 - 12.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny:
- lze využít dle předchozí telefonické domluvy
minimálně den předem, objednávky v kanceláři
či na tel.: 573 39 69 28
!!!Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
pro děti i dospělé je k dispozici na nástěnkách TYMY, k vyzvednutí v kanceláři TYMY
a na stránkách www.tymycentrum.cz od 25.
6. 2010.
Loučení s prázdninami 29. 8. od 14.00 v zámecké zahradě Holešov
NOVINKY
Nábor do FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ hledáme nového Grygeru
Zveme všechny kluky rok narození 2004, 2005
do fotbalových benjamínků - první trénink a zápis v pondělí 6. 9. 2010 od 16.00 v TYMY, trenér
Ladislav Linda.
Nábor do mažoretek VŠETULKY - pro dívky
i chlapce od 5 do 10 let, náborová hodina s ukázkou a zápis zájemců proběhne v pondělí 6. 9.
2010 od 17.00, trenérkou Alena Rafajová.
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 dětí od 3 let s doprovodem (v ceně
doprava, vstupné, průvodce), přihlášky do 24.
6. v TYMY.
MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 14. 11. v Divadle Kalich
Praha, v hlavních rolích vítězové televizní reality
show „Cesta ke slávě“, odpolední představení,
cena: 1.190,- (přihlášky do 10. 9.)

BARON PRÁŠIL v sobotu 14. 11. v Divadle
Hybernia, 3D projekce, trikové efekty, kaskadéři,
odpolední představení, cena: 1.190,JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4. 12.
„návrat superhitů“ v Hudebním divadle Karlín,
cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 9.)
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 Hey 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,NABÍDKA - Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou. Tento prostor je vhodný pro pořádání
rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca
40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze
zahrady a součástí je také sociální zařízení.
Informace na tel.: 573 39 69 28.
OHLÉDNUTÍ
Léto u moře
SVČ - TYMY pravidelně v červnu organizuje
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi. Tradičně
se tento pobyt koná na Istrii v letovisku Lanterna. V letošním roce se uskutečnil jeden turnus, od 11. do 20. června. Po celou dobu bylo
v Chorvatsku krásné a slunečné počasí. Kromě
relaxace a odpočinku u moře se uskutečnilo
také několik výletů, například večerní Poreč,
Novigrad, návštěva rybářské zátoky s večeří.
Na své si přišli také milovníci různých vodních
sportů, velmi oblíbená se stala jízda na banánu.

Lanterna také v letošním
roce poskytla skvělé zázemí, výborné služby včetně
velmi kvalitního stravování. Chtěla bych poděkovat
všem účastníkům zájezdu
za bezproblémový průběh.
Poděkování si zaslouží také dopravní společnost
Bohemian servis, s.r.o.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ
ÚSPĚCH
Zástupce TYMY přijala britská velvyslankyně
Ve středu 9. června 2010 se uskutečnilo slavnostní předávání diplomů účastníkům programu Cena vévody z Edinburghu známá pod
názvem Edie. Slavnost se konala na britském
velvyslanectví v Praze za přítomnosti velvyslankyně Velké Británie. Dále se slavnosti zúčastnili zástupci ministerstva školství a další
hosté. Na úvod všechny přítomné přivítala paní
velvyslankyně, překvapila nás velmi pěknou
češtinou a příjemným projevem. Poté následovaly prezentace jednotlivých provozovatelů
Edie v České republice. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí z činnosti jednotlivých
skupin, seznámili jsme se s různými expedicemi,
výpravami a akcemi. Po této zajímavé části následovalo ocenění jednotlivých účastníků Ceny.
Nejdříve byly předány bronzové diplomy, v této
kategorii byla oceněna ze SVČ - TYMY Vendula
Chytilová. Poté následovalo předání stříbrných
a zlatých diplomů. Stříbrný diplom byl udělen
také Jakubu Tichému ze SVČ - TYMY. Diplomy
účastníkům předávala paní velvyslankyně společně se zástupci Ceny vévody z Edinburghu
panem Chadimou a paní Jeslínkovou. Celé slavnostní odpoledne se odehrávalo v nádherných
prostorách britského velvyslanectví. Byl odtud
nádherný výhled na Prahu. Neformální část slavnosti probíhala na zahradě velvyslanectví, kde
proběhlo jednak fotografování všech účastníků
a také společenská konverzace a malé občerstvení. Pro všechny přítomné byla tato slavnost
velkým zážitkem. Zveme mladé lidi od 14 do 26
let - zapojte se také do tohoto zajímavého programu. EDIE je výzva!
Mgr. Jarmila Vaclachová

I letošní ozdravný pobyt v letovisku Lanterna, který zorganizovalo SVČ -TYMY,
nabídl bohatý program jak pro malé, tak velké účastníky.
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Lentilky skvěle reprezentovaly v Poděbradech
Nádherný víkend strávily mažoretky Lentilky v lázeňském městě Poděbrady. Ve dnech 18. - 20.
června 2010 se zde již poněkolikáté konalo finálové kolo Národního
šampionátu mažoretek NBTA - mistrovství České republiky. Lentilky
si účast na tomto klání vybojovaly
díky úspěchům v předešlých kolech - získaly 2. místo na oblastním
kole a 3. místo na mistrovství Moravy a Slezska.
Na šampionátu v Poděbradech startovaly ty nejlepší mažoretkové skupiny z Čech a Moravy.
Lentilky soutěžily v kategorii děti
mladší, kam se probojovalo celkem
deset skupin. V první soutěžní části - v pochodovém defilé - získaly
holešovské reprezentantky skvělé
7. místo. Za pódiovou formaci obdržely od poroty 9. místo. V konečném hodnocení se tak umístily
na hezkém 9. místě a udělaly tím
velkou radost svým trenérkám.

Odměnou pro naše děvčata
za předešlé úspěchy byla plavba
na výletní lodi krále Jiřího z Poděbrad. Ochutnaly jsme také výborné
lázeňské oplatky a další cukrovinky
a užily si krásné tři dny plné zábavy
a mažoretkového soutěžení.
Moc děkujeme sponzorům,
díky kterým jsme se mohly akce
zúčastnit. Trenérkám Elišce Doleželové a Petře Manišové patří
pochvala za výbornou přípravu
soutěžních skladeb a maminkám
poděkování za pomoc po celou
dobu soutěže. Nesmíme také zapomenout na další rodiče, kteří
opět přijeli Lentilky podpořit.
Věřím, že celý víkend byl příjemným zakončením letošní mažoretkové sezóny a zároveň i velkou
motivací do příštího ročníku šampionátu. Foto i video na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz
Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme holešovským mažoretkám
Lentilkám a jejich trenérkám Lence Doleželové, Elišce Doleželové a Petře Manišové,
se kterými jsme mohly prožít soutěžní víkend
v krásném prostředí lázeňského města Poděbrady.
Holešovské Lentilky se po celoroční přípravě probojovaly do finále Národního šampionátu České republiky - NBTA. Přejeme
všem děvčatům hodně úspěchů i v dalších
soutěžích.
Maminky

Podnikatelé, umožněte nám účast na MS
Jsme dva sportovci tělem i duší.
Hrajeme minigolf za minigolfový klub Holešov. Ač jsme věkem teprve žáci, probojovali
jsme se v letošním roce díky svým výborným
sportovním výsledkům na Mistrovství světa
juniorů v ruské Soči.
Svůj volný čas netrávíme fetováním, kouřením, ničením majetku, krádežemi či jinými
protizákonnými činnostmi, ale většinou sportujeme, trénujeme a jezdíme na minigolfové
turnaje v rámci celé České republiky.
Vzhledem k tomu, že v tomto roce nedostal Český minigolfový svaz vůbec žádné
peníze na podporu reprezentace, je naše účast
na srpnovém mistrovství světa odkázána na to,
jestli se nám podaří získat finanční prostředky
jenom a pouze od různých sponzorů. Zatím
nás finančně podpořili samozřejmě rodiče,
mateřský klub a město Holešov.
Obracíme se touto formou na širokou
podnikatelskou veřejnost s prosbou o jakýkoliv
finanční příspěvek, aby nám bylo umožněno
se této významné celosvětové sportovní akce
zúčastnit.
Věříme, že se v našem městě najde dost
podnikatelských subjektů, které ocení, že jsme
již něco ve svém sportu dokázali a budeme moci
reprezentovat naše město i daleko ve světě.
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V případě, že byste nás rádi podpořili
jakoukoliv částkou, kontaktujte prosím našeho trenéra pana Doležela na tel. čísle
777 707 850.
Všem, kdo nám fandí a drží pěsti,
děkují Tomáš Klimek a Radek Doležel

Tomáš Klimek.

Radek Doležel.
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Fotbalistky Holešova vysoko porazily Přerov
DFK Holešov - 1. FC Přerov
5 (2:0) 1
V utkání jasného favorita
z Přerova s kandidátem sestupu
mělo domácí družstvo jediný cíl:
zvítězit a ještě si tak podržet šance
na případnou záchranu v soutěži.
DFK vstoupil do zápasu náporem a zaskočil tím favorizovaného
soupeře, který hrál druhé těžké
utkání v tomto týdnu. Zápas se odehrával za úmorného vedra, které
kladlo značné nároky na všechna
děvčata, domácí tým navíc opět
bojoval s řadou absencí ve své sestavě. Velké množství soubojů se
odehrávalo ve středu hřiště, kde
kralovala přerovská Míša Mokrušová, ale kolektivní výkon Holešova
měl nad její individualitou navrch.
První branka padla ve 13. minutě,
kdy po krásném pasu Míši Vítkové
střílela do břevna Katka Bakalíková a odraženou střelu dopravila do sítě hostů Eva Zderčíková.
Po čtyřech minutách přidala Zderčíková z rohu šestnáctky další branku
a zvýšila vedení na 2:0. Soupeř
se však nevzdával, jeho středová
dvojice neustále hrozila nebezpečnými průniky, výborná domácí
Zdeňka Skupinová byla opět při hře
zdvojována jako v předcházejících
zápasech, ale díky skvělé práci
ostatních holešovských hráček hrál
celek DFK stále aktivní fotbal. Konec poločasu byl velmi nervózní,
po střele Samsonkové do soupeřky
ukončil sudí předčasně hru a nastavoval se druhý poločas. Jeho

Zápas proti Přerovu se hrál za velkého vedra.
začátek byl opět v režii domácího
celku - po kombinaci Bakalíkové
a Zderčíkové zakončila celou akci
Zdeňka Skupinová a Holešov již
vedl o tři branky. Přerov se však
stále nevzdával, výborná Mokrušová šla šestkrát sólovými úniky
sama na branku, naštěstí pro domácí jí však chyběly síly v zakončení a snížila pouze na 3:1. Konec
zápasu patřil opět DFK - po pěk-

ném průniku Katky Bakalíkové
do šestnáctky následoval faul na ni
a penaltu proměnila Skupinová,
a v 89. minutě po skvělém pasu
Venduly Kuchařové potřetí skórovala Eva Zderčíková. V nervózním
zápase byly nakonec šťastnější
domácí hráčky, ale soupeř podal
velmi dobrý výkon a rozhodly jeho
neproměněné šance a branky domácího celku.

Sestava: Kršňáková, Brezanská, Jablunková, Stolářová, Dětská,
Vítková, Samsonková Skupinová,
Kuchařová, Bakalíková, Zderčíková. Střídala: Procházková.
Branky: 3 Zderčíková, 2 Skupinová.
Nejlepší hráčka: Eva Zderčíková a všechny ostatní.
Mgr. Svatava Ságnerová

Krajský přebor základních škol v minikopané děvčat v Holešově
V úterý 8. června 20010 se
za krásného slunečného počasí
konala na stadionu Míru v Holešově již třetí letošní fotbalová akce
děvčat. Pořadateli závěrečného
turnaje děvčat v kopané byly hole-

šovské gymnázium, Krajská rada
Asociace školních sportovních
klubů ČR Zlínského kraje, Zlínský
kraj a Dívčí fotbalový klub Holešov.
Tentokrát se v krajském přeboru
základních škol utkaly týmy nej-

lepších základních škol Zlínského
kraje o titul přeborníka regionu.
Protože týden předtím zápasil náš
kraj s rozsáhlými záplavami, neuskutečnila se bohužel okresní kola
v Uherském Hradišti a ve Valaš-

PROVOZNÍ DOBA SPORTCENTRA OD 1. 7. DO 31. 7. 2010
V případě nepříznivého počasí bude otevřeno i v neděli. Informace na tel. 573 398 434,
nebo na www.sport-centrum.info
BAZÉN

SAUNA

POSILOVNA

SQUASH

SOLÁRIA

BAZÉN SPA

PONDĚLÍ

14 - 21

zavřeno

9 - 12

9 - 21

9 - 21

na objednávku

ÚTERÝ

14 - 21

zavřeno

14 - 21

14 - 21

14 - 21

na objednávku

STŘEDA

10 - 12
14 - 21

ženy 14 - 21

9 - 12

9- 21

9 -21

na objednávku

ČTVRTEK

14 - 21

muži 14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

na objednávku

PÁTEK

14 - 21

spol. 14 - 21

9 - 12

9 - 21

9 -21

na objednávku

SOBOTA

10 - 20

zavřeno

10 - 12

10 - 20

10 - 20

na objednávku

NEDĚLE

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

ském Meziříčí, a proto v Holešově
byly zastoupeny pouze dva okresy: Kroměříž a Zlín. Na turnaji se
systémem každý s každým střetly
celky ZŠ Kvasice, ZŠ Dřevnická
Zlín, ZŠ TGM Bystřice p.H. a pořádající družstvo děvčat z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.
V úmorném vedru se hrálo 1x 15
minut a všechna utkání byla velmi
vyrovnaná. Vítězem se nakonec
stal tým z Bystřice p.H., domácí celek se zdaleka nejmladšími
hráčkami nakonec obsadil čtvrté
místo, ale podal velmi pěkné výkony. Za reprezentaci školy děkuji všem zúčastněným děvčatům
a rozhodčím Radku Budínovi a Filipu Němcovi.
Pořadí: 1. ZŠ Bystřice p.H.
2. ZŠ Kvasice 3. ZŠ Dřevnická
Zlín 4. Gymnázium Ladislava Jaroše Zlín.
Celek gymnázia tvořila tato
děvčata: Martina Bernatíková,
Eliška Bendová, Aneta Šimordová, Žaneta Batoušková, Karolína
Kozlanská, Marika Hendrychová,
Martina Jelínková, Kateřina Kasalová, Martina Hasníková, Alžběta
Melicharová, Iva Nováková a Alenka Doležalová.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Učitelský turnaj ve florbalu
V pátek 11. června 2010 se
konal ve 3. Základní škole v Holešově FLORBAL CUP. Jednalo se
o učitelský turnaj ve florbalu, kdy
se 3 družstva složená z učitelů,
zástupců paní ředitelky a dále pana
školníka utkala o první cenu a hlavně o svou učitelskou čest.
Družstva bojovala jako o život,
roztleskávačky je usilovně povzbuzovaly a všechno řídil pan rozhodčí
Bártek. Vyučující měli jasnou motivaci
ve svých dětech - když to umí děti, tak
to přece zvládnou i oni. Vítěze čekaly
krásné ceny a hlavně se všichni těšili
na velký kopec legrace a zábavy.

Po třech zápasech a usilovných bojích byl nakonec jasný vítěz.
1. místo získalo družstvo Červených ve složení: paní učitelka Doleželová, Šišková, Kapavíková, pan
učitel Krčál a jako brankář se velmi
osvědčil náš pan školník.
Za organizaci celé akce patří velké poděkování paní učitelce Zdráhalové, za poctivé pískání
a rozhodování panu rozhodčímu
Bártkovi. Všem zúčastněným hráčům přejeme hodně sil a zdaru do
dalších turnajů.

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.

Vyučující 3. Základní školy

Sídliště Novosady,
budova Jednoty
otevírací doba
po - pá 9 - 12, 14 - 21
so - ne 14 - 18 hodin
(možnost úpravy otevírací
doby dle sezóny)

POSILOVNA
BĚŽECKÝ PÁS
CROSSOVÉ TRENAŽÉRY
CYKLO TRENAŽÉRY
STEPPERY,
ROTOPEDY
NEALKOHOLICKÝ BAR
s posezením
VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY
DĚTSKÝ KOUTEK
PERMANENTKY

Novosady 1585
769 01 Holešov
mobil:
739 312 025
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Fotbalisté Holešova ukončili sezónu na dobrém pátém místě
SFK ELKO Holešov - Nedašov
6 (1:0) 2
Začátek utkání se pro domácí
vyvíjel dobře. Už v 6. minutě dali
první branku. Následně Holešov
přizpůsobil hru soupeři, takže míče
byly převážně nakopávané a mezihra po zemi chyběla. Soupeř toho
dokázal využít a ve 48. minutě srovnal na 1:1. Teprve po obdržené
brance dokázali hráči Holešova
využít herní i kombinační sílu a odezvou byl skvělý hattrick Lukáše
Marka, který skóroval v 51.,68.
a 74. minutě. Potom už měl domácí
celek hru pod kontrolou a v závěru
ještě dokázali přidat dvě branky T.
i J. Křenkovi. V posledních dvou
zápasech Holešov využil 80 procent šancí a trenér domácích Martin
Malík věří, že to bylo díky poctivé
práci jednotlivců i celého týmu.
Trenér SFK ELKO Holešov
A Martin Malík hodnotí jarní část
sezóny:
„Kdyby za mnou někdo přišel
a řekl, že budeme sahat po postupu, asi bych mu nevěřil ani slovo.
Šance byla opravdu jen malá. Myslím si ale, že v závěru jarní sezóny
jsme skončili v tabulce na pátém
místě zcela právem. Nebýt ztracených bodů v utkání s Viganticemi
a Ostrožskou Novou Vsí, kdy jsme

polevili a chybami nabídli soupeři
cenné body, mohla být naše pozice
v tabulce ještě lepší. Naopak poslední dvě utkání v Luhačovicích
a doma s Nedašovem nám vyšla
gólově na výbornou. V jarní sezóně
jsme se snažili zaměřit na domácí zápasy a s jedním prohraným
utkáním doma se nám to vydařilo.
V každém odehraném zápase hráči ukázali herní, ale i psychickou
sílu a ta někdy rozhoduje.
Pozitivně hodnotím práci
všech hráčů, především bojovnost a nasazení v utkání. Každé
mužstvo má co zlepšovat a i my
nejsme výjimkou. Přesto jsme já
i vedení SFK Holešov s výsledky
letošní sezóny velmi spokojení.
Děkuji všem hráčům, ale i fanouškům za jejich podporu.“
Trenér SFK ELKO Holešov
B Milan Dvorník hodnotí fotbalovou sezónu.
Sezóna 2009/2010 nedopadla
z pohledu trenéra mužstva Milana
Dvorníka vůbec dobře. „Chtěl jsem
hrát do šestého místa a místo toho
to byl těžký boj o záchranu. Klíčový
se ukázal podzim, kdy jsme získali
jen 11 bodů. Mužstvo skoro vůbec
netrénovalo jak z důvodů pracovních, zranění a hlavně některým
chyběla chuť,“ uvedl trenér.

V zimní přípravě se sice
tréninková morálka zlepšila, ale
na mistrovských utkáních to nebylo
poznat. „Ukázala se pravda, kterou tvrdím, že mladí hráči bez těch
zkušených nejsou schopni zápasy
vyhrávat. Proto jsem se rozhodl
šest kol před koncem udělat radikální řez. Mužstvu jsem oznámil,
jestli chtějí hrát tuto soutěž, tak
budu nucen povolat hráče z A týmu

i za cenu, že někteří nebudou dostávat tolik příležitostí. Nechci z toho
dělat profifotbal, ale jinak to nešlo.
Zodpovědnost byla na mně a já ji
přijal se vším všudy,“ vysvětlil Milan
Dvorník. Ukázalo se, že měl pravdu a výsledky se rázem dostavily.
„Závěrem chci poděkovat všem, co
mě v tom podpořili, a taky i těm, co
to neunesli. Vím, že to bylo hodně
psychicky náročné,“ dodal trenér.

Jeden z ostrých soubojů z posledního vystoupení fotbalistů SFK ELKO
Holešov v letošní sezóně. Domácí soupeře rozstříleli 6:2.
Foto Adam Kupka
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Tentokrát bylo všechno jinak. Hlášku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 11/2010, poznal jen málokdo. Šlo o krátký dialog, který vedou
„dámy“ (v podání Ivy Janžurové a Jiřiny Jiráskové) v komedii režiséra
Zdeňka Podskalského Světáci. Správně totiž odpověděly jen dvě čtenářky
- Dana Helišová z Holešova si tedy pochutná v Restauraci Kanada, druhá
soutěžící Jana Ledinová z Holešova si v příštích dnech zajde na pizzu
do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné
SUDOKU posíláme volné
vstupenky do kina Svět - Jarmile Večeřové z Holešova
a Pavlu Markovi z Martinic.
Všem šťastným výhercům
redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme
v nové hádance, která je
tradičně postavena na slavných filmových hláškách.
Míla Myslíková a Vladimír Menšík
Jestlipak poznáte, ze které
v komedii Jak utopit doktora Mráčka
úspěšné české komedie poaneb Konec vodníků v Čechách.
chází tento dialog?
„Tondo, už jsi odepsal na ten inzerát?
„Ne.“
„Proč ne?“
„Prosím tě, vlez mi na hrb se ženskejma! Mám těch tvých králíků až
nad hlavu. Chlastají jako duhy!“
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

Byl F. X. Richter holešovským rodákem?
Loňské důstojné a rozsáhlé oslavy výročí
narození i úmrtí skladatele, hudebníka, hudebního teoretika a pedagoga, spoluzakladatele
mannheimské hudební školy a předchůdce
hudebního klasicismu F. X. Richtera prezentovaly tuto významnou osobnost jako holešovského rodáka. Dlouhá léta bylo však jeho
rodiště zahaleno tajemstvím a vůbec jeho vztah
k Holešovu byl hodně nejasný. Protože výzkumy posledních let (publikované loni v jubilejní

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
brožuře Petra Macka „František Xaver Richter
1709 - 1789“) projasnily mnoho okolností života
FXR, měli bychom si v Holešově konečně
v této záležitosti udělat jasno. První encyklopedická zmínka o skladateli (ještě za jeho života)
z roku 1756 uvádí jako jeho rodiště Uhry.
Rovněž ještě za Richterova života v roce 1756
píše lexikograf Meusel, že se skladatel narodil
1. 12. 1709 v Holešově na Moravě. Ale o Meuselovi se už několikrát prokázalo, že uváděl
velmi nepřesné údaje, co se týče původu zmiňovaných hudebníků. Od Meusela opisovali

další autoři slovníků, v roce 1894 píše významný autor hudebních lexikonů H. Riemannn,
že FXR pochází „z Čech“, což v té době bylo
jasné popření jeho moravského původu. Příznivcům Richterova holešovského původu
přinesl studenou sprchu objev skladatelovy
úmrtní listiny ve Štrasburku, ve které se píše,
že pochází z místa „Kratz“, což je název, který
se může přiřadit několika desítkám českých,
moravských i uherských-slovenských obcí
(Chrást, Chrast, Chrastava, Krasov apod.).
Problémem je, že v holešovské matrice,
která se z doby narození FXR zachovala a je
pečlivě vedená, se žádný údaj o skladateli ani
o jiných osobách jména Richter v tomto období
nenachází. A údaj holešovského rodáka a hudebního historika Mirko Očadlíka, že FXR sám
uvedl jako své rodiště Holešov, je přinejmenším
sporný - žádný takový doklad není znám.
Významný posun v richterovském bádání
nastal až v 90. létech minulého století díky
badatelské činnosti historika Jiřího Sehnala.
Ten zjistil, že v jezuitské koleji v Uherském
Hradišti bez jakýchkoliv pochyb F. X. Richter
absolvoval v letech 1722 - 1727 gymnázium a přilehlý hudební seminář a v matričních
údajích je vždy uváděn jako pocházející (tedy:
v té době bydlící) z Holešova. A v letech 1720

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1900 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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-1727 dle holešovské matriky na zámku v Holešově prokazatelně žije voják (tedy strážný,
nebo dobově mušketýr hraběte F. A. Rottala)
Matěj Richter se svou ženou Annou, která
před rokem 1722 umírá a Matěj se znovu žení
s Kateřinou. Poslední zmínka o vojáku Matěji
Richterovi v Holešově je z roku 1727.
Tyto výzkumy tedy zcela jednoznačně
prokazují, že slavný skladatel bydlel se svými
rodiči během gymnaziálních studií v Holešově,
a že měl tedy k Holešovu vztah. Jeho otec jako
voják (strážný) byl zřejmě předtím a potom
překládán z místa na místo, a proto můžeme
seriózně předpokládat, že se FXR v Holešově
nenarodil. Ale pokud se rodiče v místě Richterova narození nezdrželi dlouho, nevytvořil si
skladatel pravděpodobně k tomuto místu žádný
vztah a za svůj domicil považoval Holešov,
kam se zjevně k rodičům vracel během studií
dlouhých sedm let.
Takže František Xaver Richter zřejmě
není holešovským rodákem, byl však jistě
Holešovanem a k našemu městu se zjevně
hrdě hlásil a považoval ho za svůj domov, kde
prožil většinu svého dětství a mládí.
Karel Bartošek

COUNTRY VEČER
se skupinou TEXAS
Sobota 10. července
od 20 hodin ve Sportovním
areálu v ROŠTĚNÍ

