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9. září.

Pozor, 
změna

Upozorňujeme občany, 
že od 30. 8. dojde k pře-
sunu odboru dopravně 
správních agend na Ma-
sarykovu ulici do hlavní 
budovy městského úřadu. 
Veškeré záležitosti týkají-
cí se vozidel a řidičských 
průkazů tak nově bude 
možné vyřídit pouze v Ma-
sarykově ulici.

Loučení 
s prázdninami

V neděli 29.  srpna se usku-
teční v zámecké zahradě loučení 
s  prázdninami. Odpoledne  plné 
her, soutěží a zábavy pro děti i do-
spělé začíná ve 14 hodin.  

ZÁMEK PRO DĚTI. Početné dětské publikum s dospělým doprovodem přilákal minulou neděli do zámecké zahrady 
Michal Nesvadba, známý z televizní Kouzelné školky. Další fotografie z jeho úspěšného vystoupení najdete na str. 24.

Co vy na to, 
pane starosto?

V jaké fázi je v současné 
době výstavba bytových 
jednotek v Bořenovské, 
do nichž by se měli stě-
hovat nájemníci ze Školní 
ulice? Co vy na to, pane 
starosto? 

Výstavba bytů pro so-
ciálně slabé občany zejmé-
na ze Školní ulice je v tuto 

chvíli  v  plném proudu. Noví  nájemníci  by  se 
zde měli stěhovat na přelomu září a října. Ihned 
poté začne sanace prázdných domů ve Škol-
ní  ulici,  abychom předešli  problémům  s  tak 
zvanými  squatery,  kteří  se  často  do  starých 
a opuštěných domů stěhují. V současné době 
proto připravujeme vypsání výběrového řízení 
na demolici těchto staveb. Zároveň zpracová-
váme podrobná pravidla,  která  budou muset 
nájemníci v nových bytech dodržovat. 

Dokončení na str. 3

V Bořenovské
se už staví

Holešov (frs) - Rekonstrukci další části ho-
lešovského zámku dokončili v minulých dnech 
pracovníci  dodavatelské  společnosti Rapos.  
Ke slavnostnímu otevření několika sálů v prv-
ním  poschodí  této  historické  památky  došlo 
v pondělí 2. srpna za přítomnosti vedení města, 
členů zastupitelstva, poslanců Parlamentu ČR, 
majitele dodavatelské firmy, památkářů a dal-
ších hostů. Součástí  opravy bylo  repasování 

Další část zámku je opravena
podlah, instalace nových elektrorozvodů, topení, 
omítek, dveří a zárubní. Opraveno bylo deset 
místností, z toho je sedm sálů. Celková inves-
tice dosáhla výše zhruba sedmi milionů korun. 

Nové prostory budou sloužit jako zámecká 
galerie  a  část  prohlídkového  okruhu.  V  pří-
padě  konání  větších  kulturních  akcí  poslouží 
k  rozšíření  společenských  prostor.  Jeden  ze 
sálů  využívá Městské  kulturní  středisko  jako 

zázemí  pro  velký  sál.  „Nyní  nám 
zbývá  dokončit  střechu,  nádvoří, 
fasádu a možná někdy v budouc-
nosti také druhé patro. Samozřejmě 
rekonstrukce čeká také zámeckou 
zahradu a  oboru,“  uvedl  starosta 
města Zdeněk Janalík.  

Navzdory  probíhající  rekon-
strukci je kulturní sezóna na hole-
šovském zámku v plném proudu. 
Na kulturních akcích se tady vystří-
dala v posledních měsících plejáda 
předních českých umělců. Pro ná-
vštěvníky  jsou  vedle  samotného 
prohlídkového  okruhu  připraveny 
také výstava obrazů a plakátů Al-
fonse Muchy  a  také  výstava  po-
hlednic,  faleristiky, magnetofonů 
a rádií.

První akcí v nové zámecké galerii je výstava Letní iluze. 
Více na str. 13 a na www.holesov.cz
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Holešov (frs) - Více než čtyři-
cet dětí z Holešova nastoupí od září 
do  nově  otevřené  školky,  která 
vznikla  rekonstrukcí  bývalých pro-
stor mateřského centra v prostorách 
Střediska  volného  času  ve Všetu-
lích. Nové předškolní zařízení bude 
dalším  odloučeným  pracovištěm 
Mateřské školy Sluníčko se sídlem 
v Havlíčkově ulici.  Její  součástí  je 
i odloučené pracoviště v Tučapích. 
„K  rozšíření  kapacity mateřských 
školek  ve městě  jsme museli  při-
stoupit v důsledku zvýšeného počtu 
nově  narozených  dětí  v minulých 
letech,“ uvedl starosta města Zde-
něk Janalík. 

Rekonstrukce budovy vybudo-
vané v minulosti v rámci tak zvané 
akce Z si vyžádala náklady ve výši 
zhruba 4 miliony korun. Dodavate-
lem  stavby  byla  holešovská  firma 
Raval  Interier.  „Původní  objekt  se 
nacházel ve velmi špatném stavu. 

Holešov rozšiřuje kapacitu mateřských škol

Stropní konstrukce byly v havarijním 
stavu a hrozilo zřícení celé skladby 
střechy.  Při  zahájení  rekonstruk-
ce jsme zjistili špatnou statiku celé 
budovy,“  prozradil  vedoucí Odbo-
ru  investic, silničního hospodářství 
a  údržby města Městského úřadu 
v Holešově Stanislav Julíček.    

Proto byla nutná výměna kon-
strukce  střechy  včetně  střešního 
opláštění a také muselo dojít k pro-
vedení  statického  zajištění  stavby 
pomocí mikropilotů a ztužujících tá-
hel. Díky tomu se celá stavba oproti 
původnímu předpokladu prodražila 
zhruba o jeden milion korun. 

„Součástí  rekonstrukce  bylo 
také  zřízení  nových  hygienických 
prostor v souladu s platnými před-
pisy, drobné stavební dispozice jako 
vybourání otvorů, vyzdívání nových 
příček,  instalace  nových  keramic-
kých  obkladů  a  dlažby,  vyrovnání 
podlah včetně nových povrchů, vý-

měna všech vnitřních dveří,výměna 
oken a opravy omítek. Došlo rovněž 
k výměně sanitárního vybavení včet-

ně rozvodů vody, kanalizace a také 
rozvodů elektriky a světel,“ doplnil 
vedoucí odboru.  

 Nově opravené prostory ve Všetulích, do nichž se nastěhuje 
mateřská školka.  

naBÍzÍmE JazYKoVÉ KUrzY  
anGLICKÉHo, němECKÉHo,  

FranCoUzSKÉHo a rUSKÉHo  
JazYKa Pro zaČÁTEČnÍKY  
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I STŘEDnÍ a STarŠÍ GEnEraCI.
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zÁPIS ProBÍHÁ  
od 7. 6. do 24. 9. 2010

zaČněTE S nÁmI 
JIŽ 3. roK 

VÝUKY JazYKŮ 
V HoLEŠoVě

rÁDI VÁm PoraDÍmE na 
tel.: 573 398 440,737 825 641,

 e-mail: info@jswin.cz

Občané Holešova se v poslední době dota-
zují, proč došlo k přemístění automatu na mléko, 
provozovaného Agrodružstvem Roštění, z prosto-
ru náměstí Dr. E. Beneše před farním kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie do ulice Grohova vedle 
prodejny Luko. Formálním důvodem pro toto pře-
místění byl fakt, že stánek, ve kterém je automat 
umístěn, má charakter stavby, a proto bylo nutno 
o stánku zahájit stavební řízení. Vzhledem k tomu, 
že  náměstí Dr. E. Beneše  se  nachází  v  cent-
ru Městské památkové zóny Holešov, bylo pro 
stavební řízení nezbytné vyjádření orgánů státní 
památkové péče. Stanovisko památkové péče 
bylo v tomto případě negativní. Dřevěný stánek 
pokrytý bonnskou šindelí, s průčelím, vybaveným 
moderními přístroji a světly, doprovázený navíc 
obrovskými  plastikovými modely  krav  opravdu 
nemůže stát v samém centru památkové zóny 

Proč byl přemístěn mlékomat od kostela k Luku

těsně mezi barokním kostelem s jeho čistou archi-
tekturou a barokním sousoším morového sloupu.  
I  když  by  stánek  s  doprovodnými  plastovými 
figurami nezpůsobil památkám věcné škody, byla 
jeho přítomnost dle názoru Národního památko-
vého ústavu degradací pohledu na nejhodnotnější 
části historického centra Holešova. 

Orgán státní památkové péče o tomto sta-
novisku informoval provozovatele stánku s tím, 
že v rámci Městské památkové zóny v Holešově 
by bylo možné uvažovat o umístění stánku v ulici 
Palackého před stánkem cukrárny Gusto, kde je 
možná ještě větší pohyb obyvatel než na náměstí 
u kostela a stánek by zde příliš nevadil. Provo-
zovatel stánku - Agrodružstvo Roštění  - se ale 
nakonec rozhodl umístit stánek v ulici Grohova, 
kde stojí doposud.

-kb-

zlínský kraj podpořil Charitu 
Holešov

Charita Holešov  je  nestátní  nezisková  or-
ganizace.  V  praxi  to  znamená,  že  z  podstatné 
části tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů dotace. 
K poskytovatelům dotace se  v  tomto  roce přidal 
i Zlínský kraj. Jak? Přispěl organizaci formou úče-
lové neinvestiční dotace, a to ve výši 156 000 Kč. 
Děkuji  jménem Charity Holešov  za  tuto  částku. 
Bude využita na podporu pečovatelské služby.
Eva Relichová, DiS, vedoucí pečovatelské služby

Pronajmu nebytové prostory
v malé ulici v Holešově 

(dětská kavárna)
s výměrou cca 100 m2 

(prodejna, kancelář, služby). 
Volné od 1. 9. 2010. Informace na tel.

573 398 268, 737 709 517.

Charita pomáhá dětem ohroženým 
sociálním vyloučením

Charita Holešov začala od 1. 7. 2010 poskytovat novou službu sociální 
prevence  - Sociálně aktivizační služby pro  rodiny s dětmi  (SAS pro  rodiny 
s dětmi). Služba  je poskytována rodinám s dětmi do 18  let věku na území 
města Holešova, případně okolních obcí Mikroregionu Holešovsko, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Kvalifikovaní pracovníci rodinám poskytují základní i odborné sociální pora-
denství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, náplně volného času dětí, doprovod při 
jednání na úřadech a institucích, finančního hospodaření rodiny či zprostředkování 
kontaktu na další služby. Služba je poskytována bezplatně v domácím prostředí 
rodiny,  vždy po předchozí domluvě    s pracovníky v době od 7:00 do 15:30. 
V případě potřeby uživatele i mimo tuto dobu.  Kontaktní údaje: vedoucí SAS 
pro rodiny s dětmi: Mgr. Miroslava Lajčíková, nám. Svobody 97, 769 01 Hole-
šov, telefon: 573 398 468, mobil: 734 435 296, e-mail: sas@holesov.charita.cz. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednic-
tvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem 
České republiky.  Mgr. M. Lajčíková, Charita Holešov
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odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Pokračování ze str. 1
Na prvním místě je pravidelné placení náj-

mu a u těch, za kterými má město pohledávky, 
také pravidelné splácení stanovených dlužných 
částek. Kdo bude tato pravidla porušovat, bude 
muset z bytu odejít, aniž by mu město poskytlo 
jakékoliv náhradní bydlení. V Bořenovské vznik-
ne 17 nových bytů, společné zázemí, jako jsou 
prádelna, kolárna, sušárna a také administrativní 
část, které bude sloužit ke správě této lokality. 

(sov)

Co vy na to, 
pane starosto?

V Bořenovské se už staví

Německá společnost přijme pro své 
nové zastoupení v okresech Kroměříž, Zlín 
a Olomouc  obchodní  zástupce. Nadstan-
dardní provize a odměny, rychlý kariérní 
postup. Volejte od 16 do 20 hodin. Tel. 
731 453 461. 

Rada města Holešova schválila poskytnutí 
mimořádných  finančních  dotací    na  realizaci 
peer  programů na  jednotlivých  holešovských 
školách. Rada dále schválila příspěvek ve výši 
12 000 Kč Oblastní charitě Kroměříž - Kontakt-
nímu centru PLUS  na terénní práci streetwork 
v Holešově. Dotaci ve výši 25 000 Kč obdržel 
i minigolfový  klub MGC Holešov na  zajištění 
Mistrovství České  republiky  v minigolfu  a  na 
zajištění účasti jeho členů na Mistrovství světa 
juniorů  v Soči.  Pět  tisíc  z  prostředků města 
pak obdržel golfový klub Holešov na uspořá-
dání tradičního turnaje O pohár starosty města 
Holešova.

(sov)

Dotace organizacím

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ 
panu Romanu Marečkovi  z Holešova  u  příležitosti  jeho  padesátého 
bezpříspěvkového daru krve. Představitelé města mu ocenění předali 
ve středu 11. srpna. 

Dárce krve dostal pamětní listměSTo HoLEŠoV
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb,. o obcích v plat-
ném znění zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor  domu bez 
čp/če stojícího na pozemku p. č. 137/3, k.ú. Holešov. Zájemci o pronájem 
nebytových prostor musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu 
Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov, nebo přímo na podatelny 
Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 25. 8. 2010 do 15.00 hod.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce (IČ, u fyzických osob 
rodná čísla, u práv. osob kopie výpisu z obch. rejstříku a  živnostenského 
listu), účel využití objektu, nabídku ceny za pronájem (m2/rok). Bližší in-
formace o pronájmu podá p. Stískalová, Tepelné hospodářství s.r.o. 
Holešov, tel. 573 506 240. Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce 
od 3. 8. 2010 do 25. 8. 2010.  Holešov, 2. 8. 2010

Poděkování
Chtěli  bychom  poděkovat  celému  kolektivu Domova  pro  seniory 
Holešov, hlavně personálu 4. patra, za několikaletou příkladnou péči, 
kterou jste věnovali naší mamince, babičce a prababičce paní BOŽENĚ 
MALASKOVÉ. Velice si vážíme vaší náročné práce.

Olga a Milan Jonákovi

Hledám zaměstnance pro provozovnu 
v Holešově. Hledáme prodejní nebytové 
prostory v Holešově. Info. 732 127 047.
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Stalo se dobrou tradicí, že Sbor dobrovolných hasičů v Žopech 
v létě roztančí těla milovníků dobré dechovky na akci pod názvem 
„Červencová noc“. Letos se tak stalo v sobotu 17. července. O hu-
dební  zážitek  pod  lesem  se  postarala  dechová  hudba  „Hanačka“ 
z Břestu. 

Těsně před zahájením zábavy se nebe zatáhlo a zdálo se, že 
pečlivě naplánovaná akce ztroskotá na nevyzpytatelném počasí. Na-
konec vše dobře dopadlo. Pár kapek návštěvníky a milovníky dechovky 
neodradilo, ba naopak příjemně zchladilo po tropickém dni, a navzdory 
rozmarům počasí se střídavě tancovalo, zpívalo, jedlo a pilo do brzkých 
ranních hodin.

Dík patří pořadatelům i všem, kteří SDH podpořili a přišli se - pevně 
věříme, příjemně pobavit.

(ms)

Červencová noc pod lesem

Žopská cestovní kancelář „ŽOPKULTUR-
TRAVEL“  připravila pro své klienty exkluzivní 
cestu do havajského ráje. A to hned ve dvou let-
ních termínech - v sobotu 24. a 31. července.

Po doletu k exotickému letovisku „ŽOPARE-
ALE“ se turisté ocitli před branou, za kterou se 
skrýval jednodenní pobyt pod názvem „HAWAI 
PARTY“ - sen všech, kteří hledali zábavu a od-
počinek. Zodpovědní turisté byli již vybaveni 
pestrobarevným oděvem, věncem či apartním 
slamáčkem. Ti, co ve spěchu balení výbavičku 
postrádali, byli těmito nezbytnými doplňky ověn-
čeni ihned při vstupu do našeho ráje. Letovisko 
nabízelo širokou řadu možností vyžití pro klienty 
všech věkových kategorií. Kdo toužil po odpo-
činku, zavítal na „Oázu klidu“, kde při relaxaci 
v houpacích sítích ze sebe setřásl únavu z cesty.

Něžné pohlaví většinou první zamířilo 
do „Oázy krásy“, v níž po zkrášlovací proceduře 
jejich líbezné tváře zdobily pestrobarevné květy 
a malůvky - tak typické  pro tuto oblast. Pánové 
této situace okamžitě využili a chvíle čekání vy-
užili k prohlídce, posezení a také určitě ke snění 
v luxusním cabrioletu, který ochotně nabízel 
domorodec KALE KEAHI (česky Martin).

Milovníci mořských vln, slunění a leno-
šení pod palmami bezpochyby zavítali na nej-
známější pláž této oblasti: ŽOPKIKI BEACH. 
O pohodu turistů se zde staral LONO KALE 
(Libor) - tvůrce této pláže, ze  které vyzařovala 
pohoda a energie. 

Předpoklady, že nejatraktivnějším a nej-
navštěvovanějším místem se stane HAWAI 
BAR s širokou nabídkou míchaných nápojů, se 
staly skutečností. Vždyť již při čtení nápojového 
lístku se v hlavách návštěvníků odvíjely různé 

Jedinečná prázdninová Hawai party v Žopích

představy. Skutečnost ovšem tyto sny předčila 
a každý připravený nápoj vynikal svou originali-
tou! A to se stane pouze v případě, když barman, 
v našem případě MAULI MEKA (Jarda), vloží 
do šejkrování celé své srdce. Nutno podotknout 
a hlavně poděkovat, že „vyšejkrované“ penízky 
barman věnoval naší cestovní kanceláři, která 
bude tímto sponzorovat malé domorodce při 
dalších akcích!!!

Západ slunce u moře je krásný, ale tvrdíme, 
že v letovisku ŽOPAREALE je vůbec nejkrás-
nější. Když se k tomu ještě přidají tóny líbivé 
hudby, tanec a originální soutěže s příjemnými 

spokojenými návštěvníky, je to ta největší radost 
každé cestovky.

Naše cestovní kancelář děkuje všem obě-
tavým domorodcům za to, s jakým nasazením 
se po celou dobu o naše turisty starali. Snad jim 
tak splnili sen, aby exkluzivní pobyt byl přesně 
podle jejich představ a požadavků. Věříme, že 
i nadále zůstanou naší cestovce věrní a příští rok 
se opět společně na HAWAI setkáme.

 Za ŽOPKULTURTRAVEL 
delegátky  KALEA KAILI (Maruška) 

a OKELANI LANI (Martina)
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Demonstrující skupiny program festivalu nenarušily

Holešov  (sov)  -  Na  závěr 
nedávného Týdne židovské kultu-
ry v Holešově se připravovali  také 
policisté. Pravicoví  radikálové  se 
chystali  narušit  v  sobotu 31.  čer-
vence odpolední program festivalu 
na náměstí Dr. E. Beneše.  Jejich 
ohlášenou akci městský úřad sice 
zakázal, hrozilo však nebezpečí, že 
organizátoři nebudou tento zákaz re-
spektovat. V ulicích města proto byly 
tři desítky pořádkových a dopravních 
policistů, včetně kriminalistů v civi-
lu, a situaci průběžně monitorovali. 
„Policisté dohlíželi především na do-
držování veřejného pořádku, zajiš-
ťovali  bezpečnost  obyvatel města 
a ochranu jejich majetku. Byli připra-
veni zasáhnout v případě jakéhoko-

liv porušení zákona,“ uvedla Simona 
Kyšnerová z krajského policejního 
ředitelství ve Zlíně.

Do centra Holešova dorazilo 
asi  dvacet  pravicových  radikálů. 
Kolem půl čtvrté odpoledne začalo 
proti nim na náměstí demonstrovat 
několik desítek levicových aktivis-
tů.   „Protest byl pokojný, policisté 
zasahovat nemuseli. Pravicoví ex-
tremisté na protestní akci zpovzdáli 
přihlíželi. Ke  střetu  znesvářených 
stran nedošlo. Po páté hodině se 
pod dohledem policistů obě skupi-
ny bez incidentů rozešly. Program 
festivalu, který se konal ve spod-
ní  části  náměstí,  aktivisté  ani  ex-
tremisté  nijak  nenarušili,“  dodala  
Kyšnerová. 

Levicoví aktivisté demonstrovali v Holešově proti kolegům 
z opačné strany politického spektra.

Holešov - Celoživotní úspory 
vylákal začátkem srpna neznámý 
pachatel od osmdesátileté babičky 
z Holešova. V pondělí 2. srpna krát-
ce po poledni jí zavolal na pevnou 
linku a představil se jako její vnuk. 
„Řekl, že potřebuje půjčit peníze, 
aby mohl koupit rodičům auto. Pro 
peníze si však nemůže přijít sám, 
proto posílá kamaráda, který mu je 
určitě  předá.  Ještě  to  odpoledne 
dala starší paní neznámému muži 
dvacet  sedm  tisíc  korun,“  uvedla 
policistka Simona Kyšnerová.

ze seniorky vylákal celoživotní úspory
Případ  šetří  policisté  služby 

kriminální  policie  a  vyšetřování. 
Pachatel je podezřelý z trestného 
činu  podvodu.  Po  dopadení mu 
hrozí až dva roky vězení. „Ve Zlín-
ském  kraji  se  od  začátku  roku 
zdaleka  nejedná  o  první  případ 
„falešného vnuka“. Upozorňujeme 
proto starší občany, aby byli v ob-
dobných případech velmi obezřetní 
a své peníze cizím lidem nedávali,“ 
uvedla policistka. 

frs

Podezřele nejistě jedou-
cí motorové vozidlo zadržela 
hlídka městské policie v ulici 
Dlažánky dne 24. 7. v 19.30. Již 
první kontakt s řidičem proká-
zal, že není všechno v pořádku. 
Následnou kontrolou bylo u něj 
zjištěno 3,05 promile alkoholu 
v dechu.

Městský  kamerový  systém 
se opět osvědčil dne 29. 7. 2010 
v 19.30. Díky němu zjistili strážníci 
v prostoru Školní ulice pohyb ne-
známého muže, který po příjezdu 
hlídky nestačil utéct. Po provedení 

z činnosti městské policie 
Holešov

kontroly bylo zjištěno, že se jedná 
o celostátně hledanou osobu.

V ten samý den zaznamenal 
kamerový systém před budovou 
městského úřadu nabourání osob-
ního vozidla po chodníku jedou-
cím cyklistou. Právě kamerový 
záznam napomohl k usvědčení 
pachatele, kterému bylo v dechu 
naměřeno 2,05 promile alkoholu. 

Všechny  uvedené  případy 
si  převzala Policie ČR k  dalšímu 
řešení.

Antonín Zalabák,
velitel Městské policie Holešov

Firma Vodní zdroje Holešov a.s., 
Tovární 1423, 769 01 Holešov

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
místa - asistent/ka ředitele a.s.

Požadujeme:
•  min. středoškolské vzdělání se zaměřením na obchodní právo, 
  ekonomiku a informatiku
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
• psaní hmatovou technikou všemi deseti prsty na klávesnici
• výborná znalost českého jazyka
• komunikativní a písemná znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, pečlivost, samostatnost 
  a odpovědnost
• velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
• 2 roky praxe na obdobném pracovním místě
• občanskou bezúhonnost 
• řidičský průkaz skupiny B

Místo výkonu práce: 
• Místem výkonu práce je pracoviště Holešov, Tovární 1423

Nabízíme:
• odměňování na základě mzdového předpisu a.s.
• systém zaměstnaneckých výhod
• možnost odborného růstu

Požadované dokumenty:
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní praxe
• kopie dokladu o dosaženém vzdělání - bude předloženo při osobním jednání
• výpis z evidence rejstříku trestů - bude předloženo při osobním jednání

Předpokládaný termín nástupu: 1. říjen 2010 
Životopis v českém a anglickém jazyce spolu s motivačním dopisem zašlete do 
31. srpna 2010 v elektronické podobě na adresu stranska@vzh.cz, nebo v listinné 
podobě na adresu Vodní zdroje Holešov a.s., Tovární 1423, 769 01 Holešov.
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Dokončení z minulého čísla

Přijaté usnesení č. 258/2010. 
Rada města Holešova I doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit prodej:
1. bytové jednotky o velikosti 
4+1 v I. NP domu čp. 652 stojícím 
na pozemku p.č. 1748 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 
1748, zastavěná plocha a nádvo-
ří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, 
pozemku p.č. 1749/2, zastavěná 
plocha, vše k.ú. Holešov, do spo-
lupodílového vlastnictví nájem-
cům Vasylu Pakanychovi a Re-
natě Pakanychové, bytem tam-
též, za kupní cenu 1.203.810 Kč + 
náklady s prodejem spojené.
2. bytové jednotky o velikosti 2+1 
v II. NP domu čp. 652 stojícím 
na pozemku p.č. 1748 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 
1748, zastavěná plocha a nádvo-
ří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, 
pozemku p.č. 1749/2, zastavěná 
plocha, vše k.ú. Holešov, do spo-
luvlastnictví nájemců manželů 
Markovi a Jolaně Teplíčkovým, 
bytem tamtéž, za kupní cenu 
525.200 Kč + náklady s prode-
jem spojené.
3. bytové jednotky o velikosti 2+1 
v II. NP domu čp. 652 stojícím 
na pozemku p.č. 1748 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 
1748, zastavěná plocha a nádvo-
ří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, 
pozemku p.č. 1749/2, zastavěná 
plocha, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Marii Kubíčkové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 673.440 Kč + ná-
klady s prodejem spojené. 
4. půdního prostoru o výměře 
193,37 m2 v domě čp. 652 stojí-
cím na pozemku p.č. 1748 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 
1748, zastavěná plocha a nádvo-
ří, pozemku p.č. 1749/1, zahrada, 
pozemku p.č. 1749/2, zastavě-
ná plocha, vše k.ú. Holešov, 
do spolupodílového spoluvlast-
nictví nájemcům manželů Erikovi 
a Janě Langovým, bytem Hole-
šov, za kupní cenu 223.110 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Ter-
mín: bezodkladně po vyhotovení 
prohlášení vlastníka budovy.
Přijaté usnesení č. 259/2010. Rada 
města Holešova schválila dohodu 
o  partnerství  k  projektu  „KORIS  - 
komplexní  odbavovací,  řídící  a  in-
formační  systém veřejné  dopravy 
ve Zlínském kraji“ uzavřenou mezi 
městem Holešov, se sídlem Holešov, 
Masarykova 628,  IČ 00 287 172, 
a Zlínským krajem, se sídlem Zlín, 
tř. T. Bati 21, IČ 70 891 320. Zod-
povídá:  František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 260/2010. 
Rada města Holešova I doporu-

Usnesení z 12. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 14. června 2010 

čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit prodej:
1. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1193 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Vlastě Orságové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 578.540 Kč + ná-
klady s prodejem spojené. 
2. bytové jednotky o velikosti 2+1 
v domě čp. 1193 stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2 včetně podílu 
na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, do spoluvlastnic-
tví nájemců manželů Markovi 
a Janě Čadovým, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 575.910 Kč + ná-
klady s prodejem spojené. 
3. bytové jednotky o velikosti 2+1 
v domě čp. 1193 stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2 včetně podílu 
na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, do spoluvlastnic-
tví nájemců manželů Vladimíra 
a Ludmily Březíkových, bytem 
tamtéž, za kupní cenu 577.380 Kč 
+ náklady s prodejem spojené.
4. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1193 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Ing. Jaromíru Horákovi, bytem 
tamtéž, za kupní cenu 585.690 Kč 
+ náklady s prodejem spojené.
5. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1194 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Monice Jonákové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 584.630 Kč + ná-
klady s prodejem spojené.
6. bytové jednotky o velikosti 2+1 
v domě čp. 1194 stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2 včetně podílu 
na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, nájemci Robertu 
Veselému, bytem tamtéž, za kup-
ní cenu 554.930 Kč + náklady 
s prodejem spojené.
7. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1194 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Miluši Horejšové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 575.440 Kč + ná-
klady s prodejem spojené.
8. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1194 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 

podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Ludmile Čápkové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 591.930 Kč + ná-
klady s prodejem spojené.
9. bytové jednotky o velikosti 3+1 
v domě čp. 1195 stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2 včetně podílu 
na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, do spoluvlastnic-
tví nájemců manželů Zdeňka 
a Věry Matelových, bytem tam-
též, za kupní cenu 723.070 Kč + 
náklady s prodejem spojené.
10. bytové jednotky o velikosti 1+1 
v domě čp. 1195 stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2 včetně podí-
lu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, Lužíkové Evě, bytem 
tamtéž, za kupní cenu 464.530 Kč 
+ náklady s prodejem spojené.
11. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1195 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Daně Jandalové, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 573.020 Kč + ná-
klady s prodejem spojené.
12. bytové jednotky o velikosti 
2+1 v domě čp. 1195 stojícím 
na pozemku p.č. 2727/2 včetně 
podílu na společných částech 
domu a podílu na pozemku p.č. 
2727/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
Markétě Železné, bytem tamtéž, 
za kupní cenu 593. 360 Kč + ná-
klady s prodejem spojené. Zod-
povídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně po vyhotovení pro-
hlášení vlastníka budovy.
Přijaté usnesení č. 261/2010. Rada 
města Holešova I doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova  schválit 
prodej: 
1.bytové jednotky č. 192/1 o velikos-
ti 1+1 v I. NP domu čp. 192 stojícím 
na pozemku p.č. 463 včetně podílu 
na společných částech domu a podíl 
na  pozemku  p.č.  463,  zastavěná 
plocha  a  nádvoří,  vše  k.ú. Hole-
šov, nájemci Aleně Ďurišové, bytem 
tamtéž, za kupní cenu 361.220 Kč + 
náklady s prodejem spojené.
2. bytové jednotky č. 192/2 o velikos-
ti 1+1 v I. NP domu čp. 192 stojícím 
na pozemku p.č. 463 včetně podílu 
na společných částech domu a podíl 
na  pozemku  p.č.  463,  zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, 
nájemci Marii Machovské,  bytem 
tamtéž, za kupní cenu 282.940 Kč + 
náklady s prodejem spojené.  
3.  bytové  jednotky  č.  192/3 o  ve-
likosti  1+1  v  I. NP domu  čp.  192 
stojícím na pozemku p.č. 463 včet-
ně  podílu  na  společných  částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 463, 

zastavěná  plocha  a  nádvoří,  vše 
k.ú.  Holešov,  nájemci Radovanu 
Sedlářovi, bytem tamtéž, za kupní 
cenu 329.270 Kč + náklady s pro-
dejem spojené. 
4. bytové jednotky č. 192/4 o velikos-
ti 1+1 v II. NP domu čp. 192 stojícím 
na pozemku p.č. 463 včetně podílu 
na společných částech domu a podíl 
na  pozemku  p.č.  463,  zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, 
nájemci Zdeňce Novákové, bytem 
tamtéž, za kupní cenu 275.390 Kč + 
náklady s prodejem spojené. 
5.  bytové  jednotky  č.  192/5 o  ve-
likosti  1+1 v  II. NP domu čp. 192 
stojícím na pozemku p.č. 463 včet-
ně  podílu  na  společných  částech 
domu a podíl na pozemku p.č. 463, 
zastavěná  plocha  a  nádvoří,  vše 
k.ú. Holešov, nájemci Boženě Val-
dové, bytem tamtéž, za kupní cenu 
322.440 Kč + náklady  s prodejem 
spojené. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: bezodkladně po vyhotovení 
prohlášení vlastníka budovy.
Přijaté usnesení č. 262/2010. 
Rada města Holešova schváli-
la uzavření smlouvy o výpůjč-
ce přístřešku na zpětný odběr 
elektrozařízení mezi společností 
ASEKOL, s.r.o., Praha, Dobruš-
ská 1, IČ 27373231, a městem 
Holešov na dobu neurčitou dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: František Kulhavý. Ph.D. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 263/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
smlouvy o dílo - „Prohlášení vlast-
níka  budovy“ mezi městem Hole-
šov se sídlem Holešov, Masarykova 
628, IČ 00 287 172, a společností 
INREAL,  s.r.o.,  se  sídlem Hole-
šov,  nám.  Dr.  E.  Beneše  25,  IČ 
255 57 840, dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 264/2010. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze 
dne 31. května 2010.
Přijaté  usnesení  č.  225/2010. 
Rada města Holešova  I  rozhodla 
na  základě  doporučení  hodnoticí 
komise  v  souladu  s  ustanovením  
§ 81  odst.  1  zákona  č.  137/2006 
Sb. o výběru nejvhodnější nabídky 
hodnocené dle základního kritéria - 
ekonomické výhodnosti nabídky za-
dané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb. na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Nízkorozpočtové domy - loka-
lita Bořenovská, Holešov“ o přidělení 
zakázky společnosti KOMA MODU-
LAR CONSTRUCTION, s.r.o., Vizo-
vice, Říčanská 1180, IČ 46966170, 
za  cenu 19.946.129 Kč bez DPH.  
II pověřila starostu města podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
čem v souladu s nabídkou. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček.  Termín: 
bezodkladně.

Pokračování na str. 7
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Usnesení z 13. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 28. června 2010 

Usnesení z 12. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 14. června 2010 

Pokračování ze str. 6

Přijaté usnesení č. 226/2010. 
Rada města Holešova I rozhodla  
na základě doporučení hodnoticí 
komise v souladu s ustanovením 
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb. o výběru nejvhodnější na-
bídky hodnocené dle základního 
kritéria - ekonomické výhodnosti 
nabídky zadané v otevřeném pod-
limitním řízení dle § 27 zákona č. 
137/2006 Sb. na veřejnou zakázku 
na stavební práce „Rekonstrukce 
kulturního a společenského cen-
tra Holešov - 2. etapa“ o přiděle-

ní zakázky společnosti RAPOS, 
spol. s r.o., Holešov, Nerudova 
325, IČ 25504487.  
II pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem v souladu s nabíd-
kou. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 256/2010. Rada 
města Holešova schválila přechod 
nájemního vztahu k bytu č. 3 o vel. 
1+1  v  městském  domě  čp.  282 
na ul. Nábřeží v Holešově z Marie 
Žídkové na syna Františka Večerku, 
bytem tamtéž. Zodpovídá: Jana Ko-
lářová. Termín: bezodkladně.

Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prode-
je  části městského  pozemku p.č. 
212/1, zahrada, o výměře cca 110 
m2, k.ú. Tučapy, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá:  Ing. Stanislav 
Julíček Termín: ZM 28. 06. 2010.
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit zveřejnění záměru 
prodeje části městského pozem-
ku p.č. 586/13, ostatní plocha, 
o výměře cca 86 m2, k.ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu. Zod-

povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 28. 06. 2010. 
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit prodej nebytových prostor 
v  domě  čp.  1193,  stojícím na po-
zemku p.č. 2727/2, a pozemek p.č. 
2727/2 o výměře 192 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
ZM 28.06.2010.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu                                                      

Přijaté usnesení č. 265/2010. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova  schválit 
úplatné  nabytí  vlastnických  práv 
k pozemkům od jednotlivých vlastní-
ků v souvislosti s realizací investiční 
akce „Silnice II/490: Holešov - jiho-
východní obchvat“ dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá:  Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 28.06.10.
Přijaté usnesení č. 266/2010. 
Rada města Holešova schváli-
la zřízení věcného břemene pro 
město Holešov na pozemku p.č. 
1802/6, k.ú. Holešov, ve vlast-
nictví Tělovýchovné jednoty Ho-
lešov v souvislosti s investiční 
akcí „Centrum volnočasových 
aktivit Holešov“. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 267/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
smlouvy se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice, F.A. 
Gerstnera  2151/6,  IČ  28085400, 
o  připojení  k  distribuční  soustavě 
č. 700188879000010 v souvislosti 
s  investiční  akcí  „Nízkorozpočtové 
domy  -  lokalita  Bořenovská,  Ho-
lešov“  dle  předloženého  návrhu. 
Zodpovídá:  Ing. Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 268/2010. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. UZSVM/
BKM/575/2010-BKMM s ČR - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha, v souvis-
losti s realizací investiční akce 
„Holešov - okružní křižovatka 
silnice II/438 - ul. Tovární“ dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: ZM 00.09.2010.
Přijaté usnesení č. 269/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě uzavře-
né s  1. Alenou Ďurišovou na užívání 
bytu  č.  1  v městském  domě  čp. 
192  na  ul.  Střelnice  v Holešově, 

2. Zdeňkou Novákovou na užívání 
bytu  č.  4  v městském  domě  čp. 
192  na  ul.  Střelnice  v Holešově, 
3. Marií Dědičovou na užívání bytu 
č.  1  v městském domě  čp.  1230 
na ul. Grohova v Holešově a 4. Marií 
Kubíčkovou  na  užívání  bytu  č.  3 
v městském domě čp.  652 na ul. 
Masarykova v Holešově dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 270/2010. Rada 
města Holešova schválila pro-
dloužení nájemní smlouvy uza-
vřené se Stanislavem Hodoušem 
na užívání bytu č. 43 v městském 
domě čp. 1597 na ul. Novosa-
dy v Holešově na dobu určitou 
do 30. 06. 2011. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 271/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
dodatku ke smlouvě o výpůjčce uza-
vřené s Charitou Holešov na užívá-
ní nebytových prostor v městském 
domě čp. 97 na nám. Svobody v Ho-
lešově  dle  předloženého  návrhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 272/2010. 
Rada města Holešova udělila 
příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko Holešov sou-
hlas s přijetím sponzorského daru 
ve výši 25.000 Kč od společnosti 
RAPOS, spol. s r. o., Holešov, 
Nerudova 325, dle přílohy. Na da-
rovací smlouvě bude uvedeno 
číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: 
Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 273/2010. Rada 
města Holešova doporučila Zastupi-
telstvu města Holešova schválit do-
datek ke zřizovací listině 2. Základní 
školy Holešov,  dle  předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Le-
ško. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 274/2010. 
Rada města Holešova schválila 
rozpočtové opatření Rady města 
Holešova č. 5/2010 v souladu 
s usnesením Zastupitelstva měs-

ta Holešova ze dne 15. 06. 2009. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 275/2010. Rada 
města Holešova doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova  schválit 
rozpočtové opatření města Holešova 
č. 3/2010 dle předloženého a doplně-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško.  Termín:  ZM 28.  06.  2010.
Přijaté usnesení č. 276/2010. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
stanovit počet 23 členů Zastupi-
telstva města Holešova pro vo-
lební období 2010 - 2014 v sou-
ladu s ustanovením §§ 67 a 68 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Kono-
pecká. Termín: ZM 28. 06. 2010.
Přijaté usnesení č. 277/2010. Rada 
města Holešova  schválila  termíny 
jednání Rady města Holešova a Za-
stupitelstva města Holešova  ve  II. 
pololetí 2010 takto: 1. schůze rady 
města: 02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 
11. 10. a 14. 10. 2. zasedání zastu-
pitelstva města:  13.  09.  a  14.  10.
Přijaté usnesení č. 278/2010. 
Rada města Holešova vzala 
na vědomí  informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze 
dne 14. června 2010.
Přijaté usnesení č. 283/2010. Rada 
města Holešova schválila  vypsání 
výběrového  řízení  na  zpracování 
a tisk čtrnáctideníku Holešovsko dle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezod-
kladně.
Přijaté usnesení č. 282/2010. 
Rada města Holešova schváli-
la 1. udělení „Pamětního listu 
v deskách“ děkanovi P. ICLic. Th-
Lic. Františku Cincialovi a kap-
lanovi P. Mgr. Josefu Svobodovi 
souvislosti s jejich odchodem 
z Holešova. 2.  poskytnutí finanč-
ní částky 3.000 Kč na zakoupení 
daru města pro odcházející kně-
ze. Finanční částka bude čerpá-

na z kapitoly 51 - Rada města. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 279/2010. Rada 
města Holešova schválila poskytnu-
tí finančního daru ve výši 5.000 Kč 
Gymnáziu Ladislava Jaroše Hole-
šov jako spoluúčast na vydání bulle-
tinu v rámci projektu, ke kterému se 
škola se souhlasem rady města při-
pojila v roce 2009. Finanční částka 
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada 
města. Zodpovídá: Jana Zapletalo-
vá. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 284/2010. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s Ro-
manem a Ivetou Pilovými, bytem 
Holešov, na užívání bytu č. 4 
v městském domě čp. 183 na ul. 
Palackého v Holešově na dobu 
určitou do 31.07.2010 za účelem 
poskytnutí náhradního ubytová-
ní. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 280/2010. Rada 
města Holešova I. vzala na vědomí 
petici obyvatel ul. Školní evid. č. 4/10 
proti vybudování podzemních a nad-
zemních parkovacích míst dle studie 
zastavitelnosti ul. Školní. II pověřila 
starostu města jejím vyřízením.
Přijaté usnesení č. 281/2010. 
Rada města Holešova za I. vzala 
na vědomí petici občanů evid. č. 
3/10 za zachování parku v pro-
storách bývalého koupaliště 
na ul. Havlíčkova. Za II. Pověřila 
starostu města jejím vyřízením.
Nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova neschválila 
Borisi Pilovi přidělení bytu čp. 429 
na ul. Školní v Holešově. Zodpovídá: 
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 
Rada města Holešova neschválila 
uzavření dohody se společností 
Evropská databanka o vzájemné 
prezentaci na svých webových 
stránkách.

PaedDr. Zdeněk Janalík
 starosta města                    

Mgr. Rudolf Seifert 
ověřovatel zápisu                                                                          
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Přijaté usnesení č. 285/2010. Rada 
města Holešova  rozhodla  na  zá-
kladě výběrového řízení o přidělení 
veřejné zakázky  „Výběr dodavate-
le  vzdělávacích  služeb“  v  projektu 
OPLZZ č. CZ.1.04/3.1.03/45.00134 
s názvem „Systematickým vzdělává-
ním pracovníků v sociálních službách 
k  vyšší  kvalitě  služeb“  společnosti 
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Zlín, 
Kudlov 500, IČ 25568027, za cenu 
480.000 Kč včetně DPH. Zodpovídá: 
Mgr.  Ivana Bozděchová,  ředitelka 
PO. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 286/2010. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje městských pozemků p.č. st. 
198, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 22 m2 a p.č. 221/4, ostat-
ní plocha, o výměře 734 m2, k.ú. 
Tučapy, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 13. 09. 2010.
Přijaté usnesení č. 287/2010. Rada 
města Holešova  schválila  zřízení 
věcného břemene na části pozemku 
p.č. 3545 a 3538/2, k.ú. Holešov, pro 
společnost E.ON Distribuce,  a.s., 
České Budějovice, F.A. Gerstnera 
2151/6,  IČ  28085400,  zastoupe-
né  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 „Holešov, Tovární 
-  kabel NN  - EUROSTŘECHY“za 
cenu 200 Kč/bm + DPH v zákonné 
výši. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 288/2010. 
Rada města Holešova I. schvá-
lila vypsání výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Centrum 
volnočasových aktivit Holešov“ 
v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, pro-
střednictvím společnosti Zařízení 
služeb pro Ministerstvo vnitra, 
Praha. II. Jmenovala členy a ná-
hradníky hodnoticí komise pro 
vyhodnocení nabídek. Členové: 
Josef Bartošek, Ing. Stanislav 
Julíček, Ing. Vladimír Lochman, 
Ing. Aleš Trněný, Bc. Jaroslav 
Chmelař. Náhradníci: Ing. Pavel 
Karhan, Radka Stratilová, Vladi-
mír Ságner, Milan Roubalík, Libor 
Liška. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 289/2010. Rada 
města Holešova  schválila  zveřej-
nění  záměru  pronájmu  domu bez 
čp/če na pozemku p.č. 137/3, k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 290/2010. 
Rada města Holešova schválila 1. 
uzavření nájemní smlouvy s Ja-
nou Gregorovou na užívání bytu 
č. 5, vel. 1+1, o výměře 31,10 m2 
v městském domě čp. 434 na ul. 
Školní v Holešově, a to na dobu 
neurčitou s účinností od 01. 
09. 2010. 2. ukončení nájemní 
smlouvy s Janou Gregorovou 

Usnesení ze 14. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 2. srpna 2010 

na užívání bytu v Holešově na ul. 
Školní čp. 430 dnem 31.08.2010. 
Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 291/2010. Rada 
města Holešova schválila 1. přijetí 
neinvestiční účelové dotace z  roz-
počtu Zlínského kraje na krytí nákla-
dů na odstranění následků prvotních 
povodňových škod ve výši 20.000 Kč.  
2.  smlouvu  o  poskytnutí  účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlín-
ského kraje číslo: D/1409/2010/KH. 
Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 292/2010. 
Rada města Holešova jmenova-
la výběrovou komisi k veřejné 
zakázce na grafické zpracování 
a tisk regionálního čtrnáctide-
níku „Holešovsko“ ve složení: 
Gabriela Hradilová, Libor Liška, 
Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Petr 
Chvátal, František Kulhavý, Ph.D. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 293/2010. Rada 
města Holešova schválila 1. s účin-
ností od 01.08.2010 výši platu: Jaro-
slavě Turoňové, ředitelce Mateřské 
školy,  Holešov, Masarykova  636, 
okres Kroměříž, Mgr. Jarmile Vacla-
chové, ředitelce Střediska volného 
času, příspěvková organizace, Ho-
lešov 2. s účinností od 01.11. 2010 
výši  platu: Mgr.  Jitce Heryánové, 
ředitelce 3. Základní školy Holešov 
dle  předložených  návrhů.  Zodpo-
vídá:  Mgr.  Petr  Chvátal.  Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 294/2010. Rada 
města Holešova udělila souhlas 
k prominutí a odepsání nedobyt-
ných pohledávek příspěvkovým 
organizacím Mateřská škola, 
Holešov, Grohova 1392, okres 
Kroměříž, a Mateřská škola Slu-
níčko, Holešov, dle předložených 
návrhů. Zodpovídá: Bc. Alena 
Kotoučková a Lenka Pacíková, 
ředitelky MŠ. Termín: bezodklad-
ně.
Přijaté usnesení č. 295/2010. Rada 
města Holešova udělila příspěvko-
vé organizaci Centrum pro seniory 
Holešov  souhlas  pro  přijetí  spon-
zorských darů ve výši 30.280,23 Kč 
od firmy MARTEK MEDICAL, a.s., 
Třinec,  Konská  198,  dle  přílohy 
a ve výši 30.000 Kč od klienta Cen-
tra pro seniory, dle přílohy. Na da-
rovacích smlouvách bude uvedeno 
číslo  tohoto  usnesení.  Zodpovídá: 
Mgr.  Ivana Bozděchová,  ředitelka 
CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 296/2010. 
Rada města Holešova I. schváli-
la uspořádání jednodenní osvě-
tové a propagační akce v rámci 
Evropského dne bez aut dne 
22.09.2010 a II. Pověřila starostu 
města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
podpisem Charty 2010. Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 297/2010. Rada 
města  Holešova  schválila  po-
skytnutí mimořádných  finančních 

dotací 1. na  realizaci peer progra-
mů na  jednotlivých  holešovských 
školách  ve  výši:  5.000 Kč Gymná-
ziu  Ladislava  Jaroše Holešov,  IČ 
47935774,  5.000 Kč Vyšší policejní 
škole a Střední policejní škole MV 
v Holešově, IČ 64422402,  5.000 Kč 
Odbornému učilišti a základní škole 
praktické Holešov, IČ 47935910 2. 
ve  výši  12.000 Kč Oblastní  chari-
tě Kroměříž  -  Kontaktnímu  centru 
PLUS, IČ 18189750, na terénní prá-
ci streetwork v Holešově. 3. ve výši 
25.000 Kč MGC Holešov,  o.s.,  IČ 
26615606,  na  zajištění Mistrovství 
České republiky v minigolfu a na za-
jištění účasti jeho členů na Mistrov-
ství světa juniorů v Soči. 4. ve výši 
5.000 Kč Golfovému klubu Holešov 
na  uspořádání  tradičního  turnaje 
O  pohár  starosty města  Holešo-
va. Finanční částky budou čerpány 
z  kapitoly  51  - Rada města.  Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 298/2010. 
Rada města Holešova schválila 
udělení „Pamětního listu v des-
kách“ Romanu Marečkovi, by-
tem Holešov, u příležitosti jeho 
padesátého bezpříspěvkového 
daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 299/2010. Rada 
města Holešova schválila poskytnutí 
finančního daru  ve  výši  15.000 Kč 
na pořízení materiálu na konstrukci 
skateboardové překážky v prostoru 
stadionu Míru. Finanční částka bude 
čerpána z kapitoly 51 - Rada města. 
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Ter-
mín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 300/2010. 
Rada města Holešova schválila 1. 
vypsání výběrového řízení na do-
dávku kompletního tiskového 
řešení v podmínkách Městského 
úřadu Holešov. Osloveny budou 
firmy: TARAN, s.r.o., Olomouc,  
SAJM COMP, s.r.o., Olomouc,  
ELFI, s.r.o., Znojmo, ZAMI CZ, 
s.r.o., Rapotín, PALA, s.r.o., 
Popůvky. 2. jmenovala komisi 
pro otevírání obálek ve slože-
ní: Ing. František Fuit, tajem-
ník městského úřadu, Ing. Petr 
Kvasnica, vedoucí odboru KS, 
František Kulhavý, Ph.D., právník 
města, Lubomír Paleček, vedoucí 
úseku IT, Ilona Kupková, finanční 
odbor. Zodpovídá: Ing. Petr Kvas-
nica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 301/2010. Rada 
města Holešova  I  vzala  na  vědo-
mí  skutečnost,  že  kupní  smlouva 
týkající  se  prodeje  cca  1.330 m2 
pozemku p.č. 1196 včetně nebyto-
vého prostoru - garáží v k.ú. Holešov 
nebyla se společností SANITA CAR, 
s.r.o., uzavřena z důvodů překážky 
na  straně města Holešova  v  ter-
mínu  do  31.07.2010,  jak  vyplývá 
z  usnesení  Zastupitelstva města 
Holešova ze dne 28.06.2010, bod 
ZM/93/2010.  II.  schválila  uzavření 
smlouvy  o  uzavření  budoucí  kup-
ní  smlouvy  se  společností  SANI-
TA CAR, s.r.o. se sídlem Holešov, 

Sušilova 478,  IČ: 276 65 046, dle 
předloženého návrhu.  III. Doporu-
čila  Zastupitelstvu města Holešo-
va  schválit  změnu  lhůty  uvedené 
v jeho usnesení ze dne 28. 06. 2010, 
bod ZM/93/2010, a to tak, že kupní 
smlouva týkající se prodeje 1.396 m2 
pozemku p.č.  1196  včetně  stavby 
garáží v k.ú. Holešov se společností 
SANITA CAR, s.r.o., Holešov, Suši-
lova 478, IČ: 276 65 046, bude uza-
vřena do 31. 01. 2013. Zodpovídá: 
František Kulhavý,  Ph.D.  Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 302/2010. 
Rada města Holešova schváli-
la výpověď z nájemní smlouvy 
k 31. 08. 2010 Agnese Mižikarové 
na užívání bytu č. 8 v domě čp. 
183 na ul. Palackého v Holešově. 
Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 303/2010. Rada 
města Holešova schválila 1. uzavře-
ní  nájemní  smlouvy  s  Libuší Skle-
nářovou na užívání  bytu  vel.  1+0, 
o výměře 30,30 m2, označeného č. 
8, v městském domě s pečovatel-
skou službou čp. 658 na ul. Tyršova 
v Holešově,  a  to  na  dobu  neurči-
tou s účinností od 01. 09. 2010. 2. 
zrušení  nájemní  smlouvy  s  Libuší 
Sklenářovou na užívání bytu v Ho-
lešově na ul. Palackého  čp.  1400 
dnem 31.08.2010. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 304/2010. 
Rada města Holešova I. schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy 
se Zdeňkou Daňkovou na užívá-
ní bytu č. 3 v městském domě 
čp. 431 na ul. Školní v Holešo-
vě na dobu určitou do 06. 09. 
2010 jako náhradní ubytování. 
II. schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Hanou Ponížilovou 
na užívání bytu č. 21 v městském 
domě čp. 507 na ul. Palackého 
v Holešově na dobu do 06. 09. 
2010 jako náhradní ubytování. 
III. schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Michalem Robertem 
na užívání bytu č. 8 v městském 
domě čp. 657 na ul. Tyršova v Ho-
lešově na dobu do 06. 09. 2010 
jako náhradní ubytování. Zodpo-
vídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 305/2010. Rada 
města Holešova vzala na vědomí in-
formaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Hole-
šova ze dne 28. června 2010.
Přijaté usnesení č. 306/2010. 
Rada města Holešova schválila 
žádost společnosti Tepelné hos-
podářství Holešov, spol. s r. o., 
o vybudování kogenerační jed-
notky v kotelně PK-31 na sídlišti 
Novosady dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Zdeněk Chudá-
rek, ředitel společnosti. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města
Josef Bartošek

ověřovatel zápisu                                                                          
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Generál  Ján  Repaský  se 
narodil  17.  dubna  1937  v  obci 
Pavlany  na Slovensku.  Po  ab-
solvování  obecné  školy  odešel 
na vojenské gymnázium a po ma-
turitě na Vojenské učiliště v Lip-
níku  nad  Bečvou,  z  něhož  byl 
v  roce 1958 vyřazen v hodnosti 
poručíka. Stal se vojákem z po-
volání a přihlásil se k výsadkové-
mu vojsku. Náročnost  a  tvrdost 
výcviku u výsadkových jednotek 
zformovaly jeho smýšlení, posto-
je  a  velitelské  kvality  pro  další 
vojenský život.

U výsadkové  jednotky v Prešově byl  za-
řazen  na  funkci  velitele  čety  22.  výsadkové 
průzkumné  roty.  Funkci  velitele  čety  potom 
následně  zastával  i  u  22.  průzkumného  pra-
poru a 7. výsadkového pluku zvláštního určení 
v Holešově. Po vzniku školní roty byl ustanoven 
do  funkce  velitele  poddůstojnické  školy. Pod 
jeho  vedením byla  poddůstojnická  škola  roz-

Seriál Holešovska - osudy holešovských výsadkářů

Ján repaský - tvrdý voják, který nakonec skončil až v parlamentu 
šířena  i  o  školu  pro  důstojníky 
v záloze - specialisty pro vedení 
skupin hloubkového průzkumu.

Ján Repaský  byl  jako  ve-
litel  nesmírně  tvrdý  a  náročný 
ke  svým  podřízeným,  kterým 
však šel osobním příkladem. Byl 
si  vědom  toho,  že  cvičí  budou-
cí  velitele,  proto  neslevoval  ani 
v maličkostech.  Svou  houžev-
natostí  a  cílevědomostí  dosáhl 
toho, že škola získala jako první 
u  útvaru  titul  „vzorná  rota“. Byl 
natolik schopným a uznávaným 

velitelem, že si mohl dovolit odolat tvrdým ata-
kům politruků a vydržet celou dobu jako bezpar-
tijní. Určitě k tomu přispělo i zastání tehdejšího 
velitele pluku pplk. Šediny, který si u důstojníků 
více cenil odborných vojenských schopností než 
stranické příslušnosti.  Ján Repaský byl  velmi 
dobrý sportovec v lehkoatletických disciplínách 
a vynikal také jako sportovní a závodní střelec 
z ručních zbraní. Zvláště vynikal ve střelbě z pis-

tole. Svou funkci vykonával s plným nasazením 
bez ohledu na svůj volný čas.

Z Holešova odešel v roce 1967 na Vojen-
skou akademii Antonína Zápotockého do Brna, 
kde si zvýšil kvalifikaci pro zastávání vyšších vo-
jenských funkcí. Později byl ustanoven do funk-
ce velitele 13. průzkumného praporu v Levicích 
a krátce nato začal pracovat na zpravodajském 
oddělení Východního vojenského okruhu, kde 
se vypracoval až na zástupce náčelníka zpra-
vodajského oddělení VVO. Za svou vojenskou 
činnost byl oceněn celou řadou vyznamenání. 
Byl  držitelem několika  specializací,  ovládal  tři 
světové jazyky.

Po volbách v roce 1992 se stal poslancem 
Federálního shromáždění ČSFR a předsedou 
Branného a bezpečnostního výboru. Svou ka-
riéru zakončil jako generál ve funkci vedoucího 
úřadu Ministerstva obrany Slovenské republiky. 
Zákeřná choroba ukončila jeho život předčasně 
- ve věku 61 let.

Z podkladů plk. v záloze Jozefa Krajčíra 
zpracovali Jaroslav Bílek a Josef Bartošek

PaLUBKY
tloušťka:

15 mm od 133,- m2

19 mm od 155,- m2

střešní latě 
impregnované

stavební desky 
ostrohranné

fa: milan Kužela
Tel. 777 951 488, 

605 922 985.
www.mk-palubky.cz.
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areál InTEa SErVICE

Zahnašovice  -  Již  v  osmdesátých  letech 
minulého století byla vybudovaná místní účelová 
komunikace Zahnašovice - Martinice, která měla 
sloužit k lepšímu přesunu zemědělské techniky 
tehdejšímu ZD Zahnašovice. Kvalita stavby byla 
natolik dobrá, že se v současnosti tato komuni-
kace stala důležitou dopravní spojnicí pro město 
Zlín  a  slouží  i  jako  významný  obchvat města 
Holešova.  Značný  dopravní  provoz  vyžaduje 
i potřebnou údržbu, a to nejen v zimním období. 
Aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provo-
zu, již od roku 2004 zajišťuje údržbu komunikace 
obec  Zahnašovice,  a  to  smluvně  pro Správu 
a údržbu silnic (SUS) Kroměříž. Údržba spočívá 
v komplexu prací oprav povrchů, ale i okrajových 
ploch, včetně sečení souběžného příkopu, úpravy 
vzrostlé zeleně a v zimním období odstraňování 
sněhu  a  ochraně  proti  náledí. Rozpočet  obce 
není nafukovací a z vlastních zdrojů by nebyla 
schopna tuto činnost finančně pokrýt. V roce 2004 

zlínský kraj opět poskytl peníze 
na údržbu komunikace

bylo vyvoláno jednání na krajském úřadě ve Zlíně 
a  došlo  k  dohodě.  Zlínský  kraj  tak  pravidelně 
na základě žádosti v ročních intervalech poskytu-
je obci Zahnašovice účelovou neinvestiční dotaci 
z rozpočtu kraje v rozsahu cca 200 tisíc Kč, které 
jsou potřebné na pokrytí nákladů běžné údržby 
komunikace. Pokud se údržba komunikace ne-
prováděla,  bylo  to  předmětem značné diskuze 
a  připomínek.  V  současnosti máme  za  to,  že 
motoristé komunikaci hodně využívají a s  jejím 
stavem jsou spokojeni.

Obec  Zahnašovice  zajišťuje  údržbu  této 
silnice i v roce 2010, a přispívá tak ke komfortu 
a plynulosti dopravy na tomto úseku. Zlínský kraj 
již  smluvně  poskytl  obci  finanční  podporu  pro 
tento účel v hodnotě 210 tisíc Kč. Zájem o tuto 
komunikaci opadne asi až po dokončení výstavby 
R 49,  i když i po tomto termínu bude dál sloužit 
jako komunikace místního významu.

Starosta obce Zahnašovice

Oznámení  o veřejném  projed-
nání návrhu opatření obecné povahy 
- Změna č. 1 územního plánu obce 
Roštění a zveřejnění návrhu opat-
ření  obecné povahy  - Změna  č.  1 
územního plánu obce Roštění. 

Odbor  územního  plánování 
a stavebního řádu Městského úřa-
du Holešov - obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností  jako poři-
zovatel Změny č. 1 územního plánu 
obce Roštění ve smyslu § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.o 
územním  plánování  a  stavebním 
řádu v platném znění (stavební zá-
kon) dále jen stavební zákon  ozna-
muje v souladu s § 20 odst. 2, §22 
a §52  odst. 1 stavebního zákona 
a) veřejné projednání  upravené-
ho a posouzeného návrhu opat-
ření obecné povahy - Změna č. 
1 územního plánu obce Roštění 
s jeho odborným výkladem, které 
se uskuteční dne 6. 9. 2010 v 16.00 
hod. na obecním úřadě v Roštění. 

b) vystavení upraveného a po-
souzeného návrhu opatření obec-
né povahy - Změna č. 1 územního 
plánu obce Roštění  k veřejnému 
nahlédnutí v době od 6. 8. do  
6. 9. 2010  včetně.

Do návrhu opatření obecné po-
vahy - Změna č. 1 územního plánu 
obce Roštění  je možno nahlédnout  
na Městském úřadě Holešov, odbo-
ru územního plánování a stavebního 
řádu, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311 a na Obecním úřadě Roštění. 
Do  návrhu  změny  lze  rovněž  na-
hlédnout na internetových stránkách  
města Holešova www.holesov.cz 
v sekci městský úřad, odbor  územ-
ního plánování a stavebního řádu.

Předmětem návrhu změny je 
změna systému odkanalizování 
území obce v návaznosti na k.ú. 

Kostelec u Holešova a Rymice 
a v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje, převedení toku Roštěnka 
do Pacetluckého potoka a změna 
funkčního využití ploch v lokali-
tách v zastavěném území obce. 

Nejpozději  při  veřejném  pro-
jednání může dle § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona každý uplatnit své 
připomínky  a  vlastníci  pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřej-
ně prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje  podle  katastru  nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na zá-
věr veřejného projednání své stano-

visko k připomínkám a námitkám. 
K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám  a  námitkám  se  ne-
přihlíží.

Stanoviska, námitky a připomín-
ky musí  být  v  souladu s § 22 sta-
vebního zákona uplatněny písemně, 
opatřeny identifikačními údaji a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje.

Ke  stanoviskům,  námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých 
bylo  rozhodnuto  při  vydání  Zásad 
územního  rozvoje,  se  nepřihlíží. 
Připomínky  a  námitky  podávejte 
písemnou formou a zasílejte na ad-
resu: Městský úřad Holešov, Odbor 
územního  plánování  a  stavebního 
řádu, Masarykova 628,  pracoviště 
Tovární 1407, 769 01 Holešov. Toto 
oznámení plní současně funkci po-
zvání k veřejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu

Veřejná vyhláška
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Co zbude plu-
ku, ztratí-li v krátké 
době oba velitele? 
Vzpomínky,  pár 
fotografií,  zástava 
pluku  a  tichá  bo-
lest.

V  sobo tu 
7. srpna zemřel 
ve věku nedoži-
tých osmdesá-
tých narozenin 
p lk .  Mi ros lav 
Šedina, někdejší 
velitel 7. výsad-
kového pluku 
zvláštního určení 
v Holešově.

Odešel  velitel 
pluku  - dobrý veli-
tel pluku - a s ním 
odešlo kus historie. 
Odešlo  kus  histo-
rie 7. výsadkového 
pluku,  odešlo  kus 
historie posádkové-
ho města Holešov. 
Odešlo 9 let života, 
života tvrdého, po-
ctivého,  chlapské-
ho. Odešel  rovný, 
přímý  člověk,  dů-
stojník, který ctil zá-
sady. V našich myslích bude stále 
s námi. Bude s námi  i na našem 
posledním nástupu  -  na nástupu 
červených baretů v Holešově. Tam 

zemřel plukovník miroslav Šedina

mu  vzdáme  čest my,  příslušníci 
velké rodiny výsadkářů…

Výbor Klubu vojenských 
výsadkových veteránů 

Ve dnech 21. až 23. července se v Brně uskutečnil Memoriál zakla-
datelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče, který 
probíhal pod záštitou Univerzity obrany. Za KVV Holešov se memoriálu 
účastnilo družstvo ve složení: vedoucí Jaroslav Svoboda, členové Mi-
roslav Hanáček a Dušan Hric.

V tvrdé konkurenci 16 družstev obsadil Miroslav Hanáček nádher-
né druhé místo v soutěži jednotlivců ve střelbě ze vzduchovky.  Pěkné 
druhé místo obsadilo i naše družstvo v hodu granátem na cíl. V ostatních 
disciplínách jsme obsazovali 4. až 9. místo.

Celá akce byla velmi zdařilá. Patří za to velký dík KVV Prostějov, 
který si vzal na starost veškerou organizaci soutěží. Domácí - KVV Brno 
- na to bohužel nestačil.

Výbor KVV Holešov

z činnosti Klubu výsadkových veteránů

memoriál zakladatelů 
výsadkového vojska

Družstvo holešovských výsadkářů na memoriálu v Brně.
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Letošní prázdninový tábor na základně pi-
onýrské  skupiny Mirko Očadlíka  v Podhradní 
Lhotě  protknul  duch  indiánského  života.  Tá-
borníci  a  tábornice  všech  věkových  kategorií 
se pod dohledem Jarmily Vaclachové a dalších 
vedoucích  přenesli  do  severoamerické  prérie 
předminulého století. V duchu života amerických 
indiánů se tak odehrával táborový život, táboro-
vé hry i tradiční vystoupení pro rodiče a ostatní 
návštěvníky tábora. Také jednotlivé oddíly nesly 
názvy známých indiánských kmenů. I v letošním 
roce měl  tábor  na  úpatí  Kelčského  Javorníku 
mezinárodní rozměr. V rolích vedoucí tady pů-

Tábor pod Kelčským Javorníkem ovládl indiánský život
sobili  v Holešově  již dosti populární Ahmadou 
z Francie a Varvara z Ukrajiny. Zavítali sem také 
dobrovolníci z italské Neapole.  

Táborníkům přijeli  ukázat  svoji  práci  také 
policejní psovodi. Vrcholem ukázky bylo dopade-
ní nebezpečného pachatele. Děti se dozvěděly 
základní  informace  o Policii  České  republiky 
a mohly nahlédnout do policejních aut.  Účastníci 
tábora na oplátku mužům v uniformě zazpívali 
indiánskou píseň. 

Ve čtvrtek 5. srpna v podvečer pak to nej-
lepší z toho, co se na táboře naučili, mladí indiáni 
předvedli svým rodičům na táborové louce.   

Pionýrská skupina Mirko Očadlíka Holešov 
organizuje  táborové pobyty pro děti  již od  roku 
1981. Nejdříve se tábory konaly v Rajnochovicích 
u  říčky  Juhyně. Od  roku 1987  jsou    pořádány 
na louce v katastru obce Osíčko a zázemí tvoří 
Podhradní  Lhota. Před  20  lety  byl  z  iniciativy 
rodičů,  vedoucích, přátel a  za pomoci policejní 
školy vybudován dřevěný srub jako hospodářské 
a společenské zázemí tábora. Srub slouží v obdo-
bí tábora jako jídelna, klubovna, kuchyně, sklad 
a ošetřovna. I po 20 letech plně vyhovuje všem 
požadavkům táborového života.   (sov)

Foto: František Sovadina

Ta žena mohla nezúčastněnému kolem-
jdoucímu připadat jako duševně vyšinutý jedi-
nec. V indiánském kostýmu, s čelenkou a péry 
ve vlasech a dýmkou míru v dlaních točila se 
v divokých obloucích uprostřed lesního palouku 
a vydávala při tom hrůzu nahánějící skřeky. 
Zasvěcení však znali pravdu. Indiánská ša-
manka Malá velká hadice tady prostřednictvím 
posvátného rituálu vzývala Velkého Čontanku, 
aby snesl klid a mír na duše táborníků i všech 
přítomných. Vedoucí tábora u Podhradní Lhoty 
Jarka Vaclachová v roli Malé velké hadice byla 
skvělá. Všichni kolem se dobře bavili, ale ona 
si v tváři podržela vážný a napůl šílený výraz 
šamana v akci. Na letošním indiánském táboře 
opět potvrdila, že Jarka svým dětem rozumí 
a děti zase rozumí jí. 

František Sovadina

Jarka svým dětem 
rozumí

Vedoucí tábora Jarka Vaclachová se plně oddává 
obřadnímu tanci.

Na táboře u Podhradní Lhoty se vůbec hodně tančilo. 
Ne vždy se však jednalo o tance indiánské.

Rodiče táborníků a další diváci se na louce pod hotelem Zubříč 
dobře bavili. 

Populární Ahmadou zapojil do pohybových kreací i rodiče 
a ostatní diváky.
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SEVER TOUR 2010: RyMICE - 
ROVANIEMI - RyMICE

Původně  se  měl  tento  trip 
uskutečnit už vloni. Jenže byl z fi-
nančních a časových důvodů o rok 
odložen. Konečnou sestavu účast-
níků  tvořili:  Jenda,  Jirka,  Broňa 
a Jarda. Cíl byl jasný - podívat se 
na motorkách  za  čáru  polárního 
kruhu a při té příležitosti potvrdit či 
vyvrátit existenci Santa Clause. 

NAPříČ POBALTíM
Odjezd  byl  naplánován 

na ráno 2. 7.  2010. Vyjeli jsme sice 
s malým zpožděním, ale podle plá-
nu přes Polsko, Litevsko, Lotyšsko 
do Finska. První noc jsme kempo-
vali v parku, východně od Varšavy, 
kousek  nad  Lesznem. Další  dny 
bylo na programu projet pobaltské 
státy  po  jejich  východní  straně. 
Projeli jsme z Marijampole do Vil-
niusu,  kde  byla  večerní  prohlíd-
ka města. Pak  jsme si  to namířili 
po okreskách  kolem  jezer  na  Ig-
nalinu  do  Lotyšska. Oproti  Litvě 
na nás působí Lotyšsko mnohem 
chudším dojmem. To dosvědčuje 
i stav vozovek (u nás  je to skoro 
stejná bída). Místo prohlídky měst 
tedy  raději  vychutnáváme  jízdu 
a kocháme se krajinou. Míjíme Re-
žekne a přes Balvi se dostáváme 
do kempu k jezeru Alüksne. Kemp 
u jezera je po Polsku a Litvě jako 
hotel  -  sprchy,  sauna,  kolotoče, 
lodičky, dříví  na oheň,  vše za 15 
eur pro 4 lidi. K večeři si dáváme 
lotyšské pivo. Další den přejíždíme 
do Estonska a rozdíl je obrovský. 
Tahle země nás už o hodně před-
běhla. V pondělí jedeme směr Tal-
linn a aspoň zčásti to bereme podél 
finského  zálivu.  Před  Tallinnem 
vjíždíme  do  bouřky  a  testujeme 
pláštěnky.  Po  noci  v  kempu  při-
jíždíme v úterý do Tallinnu. Máme 
čas, a tak se po ubytování v hotelu 
touláme městem.  Zjišťujeme,  že 
Tallinn je hezké město, přehledně 
značené a jednoduché na orienta-
ci. Ve čtvrtek ráno míříme do přísta-
vu a po sedmé jsme na palubě naší 
XPRS i s našimi oři. Před osmou 
odplouváme směr Helsinky.

z rymic až za severní polární kruh

V ZEMI TISíCů JEZER
Plavba  proběhla  v  klidu. 

Po  počátečním  návalu  na  horní 
palubě  zůstáváme  sami  a  podři-
mujeme. Helsinky nás vítají 28 °C 
a  jasnou  oblohou.  Tohle  počasí 
nám vydrželo celý týden. Opouš-
tíme  město  po  dálnici  směrem 
na Lahti  -  rodiště  fenomenálního 
skokana  Janne  Ahonena.  Zde 
vyhledáváme skokanské můstky, 
na nichž se v roce 2001 konal svě-
tový šampionát. V pátek je v plánu 
víceméně jen cestování po Finsku, 
bez prohlídek pamětihodností, ale 
zato kolem modravých finských je-
zer. Takže se kocháme nádhernou 
panenskou přírodou, děláme další 
fotky a videa a užíváme si perfekt-
ního polárního dne. Přes Kuopio, 
Iisalmi  a  Kajaani  se  dostáváme 
do Suomussalmi.

V  sobotu  ráno balíme  zava-
zadla  a  vyrážíme dále  na  sever. 
V odpoledních hodinách úspěšně 
dorážíme  k  vysněnému  cíli  -  se-
vernímu polárnímu  kruhu do Ro-
vaniemi. Opět následují nezbytné 
fotografie  „ARCTIC CIRCLE“ na-
cházejícího se na 66°32′’35′′ severní 
šířky. Každý z nás si na něj musel 

Rymická delegace u Santy… 

Účastníci prázdninové cesty za severní polární kruh. 

sáhnout. Pak zkoumáme 
na  světovém  rozcestní-
ku,  kam  dál.  Pokraču-
jeme do dvou kilometrů 
vzdáleného  střediska 
„SANTA PARK“. Po  za-
koupení vstupenek vstu-
pujeme do areálu. Máme 
jasný cíl - zjistit, zda San-
ta existuje. 

SETKÁNí SE SANTOU
Jako první jsme uvi-

děli sáňky tažené sobem. 
Hned jsme si je vyzkou-
šeli  a  pokračovali  dále. 
Procházíme  ledovým 
královstvím,  usedáme 
do  ledových  křesel,  ale 
po  několika  minutách, 
s  napůl  zmrzlou  zadní 
částí těla, raději odchází-
me. Po několika metrech 
nasedáme  do  malého 
vláčku,  který  nás  vezl 

sály  plných  skřítků  vyrábějících 
hračky. Poté jsme pokračovali dál 
ve svém pátrání. Konečně jsme ho 
uviděli. Nadšeně jsme se s ním uví-
tali. Vyzval nás, abychom si sedli 

„na  kus  řeči“.  To  vše  ve  finštině. 
Jen finskou vodku nám nenabídl. 
Snad příště. 

Park jsme opustili plni dojmů 
z uvedeného setkání a z toho, že 
Santa  existuje. Opět  nasedáme 
na  své  oře  a  vyrážíme  na  jih  - 
domů. Po cestě domů navštěvu-
jeme motorárnu  v Suolahty,  kde 
vyrábějí  traktory.  Nocleh  žádný 
nehledáme. Ve Finsku  je možné 
stanovat kdekoliv, mimo soukromé 
pozemky.  Proto  rozbíjíme  stany 
na  odpočívadle  u  silnice.  Ráno 
pokračujeme dál Finskem. Cestou 
na trajekt do Helsinek si neodpus-
tíme prohlídku  vojenské  techniky 
v Hameenlinně.

Po vylodění v Tallinnu se vra-
címe  zpět  jinou  trasou.  Jedeme 
po cestě VIA BALTICA, která vede 
až do Polska. Z Polska  je  již  jen 
krůček domů.

Tímto  bych  chtěl  vzkázat 
všem milovníkům přírody,  cesto-
vatelům a  dobrodruhům,  že Fin-
sko je nádherná země, která stojí 
za vidění. 

Motorkáři - Jenda, Jirka, 
Broňa a Jarda

Světový rozcestník v Rovaniemi.
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zbytek prvního poschodí zámku a osmé Letní iluze otevřeny

Ani letní dusno a horko neod-
radily velké množství Holešovanů 
od  návštěvy  již  osmého  ročníku 
výstavy holešovských (a okolních) 
výtvarníků Letní iluze, jejíž vernisáž 
se konala 10. srpna. K velkému zá-
jmu veřejnosti přispělo možná i to, 
že tato výstava je prvním počinem 
odehrávajícím  se  v  nově  zrekon-
struovaných zadních sálech první-
ho poschodí holešovského zámku 
(bývalá knihovna), takže její zahá-
jení  bylo  i  slavnostním otevřením 
těchto prostor.

V části nově opravených sálů 
se nyní instalují některé „zámecké“ 
exponáty holešovského muzea (ob-
razy, nábytek, zbraně a keramika) 
a ostatní sály jsou určeny výstavním 
účelům - Holešov má konečně pro-
storově dostačující, reprezentativní 
galerii. Výstava prací holešovských 
umělců se tak stala nejen zahajova-
cí akcí této instituce, ale je také zají-
mavým protějškem rozsáhlé výstavy 
díla Alfonse Muchy, která je prezen-
tována  ve  společenských  sálech 
zámku. Ostatně univerzální  pojetí 
prvního poschodí zámku umožňuje 
jak  pořádání  výstav  ve  společen-
ských prostorách, tak v případě po-
třeby pořádání společenských akcí 
v prostorách galerie.

Rekonstruované  sály  předal 
do užívání galerii, holešovským ob-
čanům a  návštěvníkům Holešova 

starosta města Zdeněk Janalík, kte-
rý ocenil pestré a rozsáhlé aktivity, 
které zámek v současnosti nabízí.  

S  exkurzí  do  prapočátků  vý-
tvarného  umění  před  50  000  lety  
výstavu  uvedl  a  28  vystavujících 
autorů představil  zánovní obřadník 
Karel Bartošek. Celá vernisáž byla 
podmalována kouzelnými písněmi 
půvabné Věry Šikmé, DiS, nápadně 
se podobající holešovské mnohou-
mělkyni Vlaďce Dvořákové, vše do-
provázeno melancholickým zvukem 
kapely, složené z předních místních 
špílmachrů  - BcA. Mirka Tobolíka 
(saxofon), Františka Vopršálka, PhD. 
(bicí) a Mgr. Dušana Kaňi (kytara).

Osmý ročník výstavy samé je 
pak  dokladem neustále  narůstají-
cího zájmu nejen návštěvníků, ale 
i  samotných  vystavovatelů. Hole-
šovští výtvarníci se přitom na zámek 
vlastně vracejí. Již na počátku de-
vadesátých let minulého století se 
v sálech zámku konaly společné vý-
stavy místních umělců, které se pak 
přesunuly do kina Svět a nakonec 
jako Letní iluze probíhaly v bývalé 
galerii na dvoře č.p. 24 (nová rad-
nice). Díky rozsáhlejší výstavní plo-
še se řadou svých děl připomenuli 
jak  profesionální  či  alespoň  velmi 
zkušení výtvarníci,  z nichž někteří 
stáli  u  zrodu Letních  iluzí,  jako  je 
Jitka Sadílková, Hana Palečková, 
Gabriela Holčáková, Jitka Madona 

Hrdličková, Vladimíra Dvořáková, 
Michaela Šťastná, Renata Doláko-
vá, Karel Jakóbek, Josef Nevřala, 
Vlastimil Matulík, Václav Seifert  či 
Milan Režňák, tak začínající či mladí 
umělci,  kteří    vystavují  na Letních 
iluzích  poprvé  či  podruhé  - mezi 
nimi  Barbora Winklerová,  Marie 
Gallová, Lenka Koláčková  Štěpa-
níková, Marie Horáková,  Andrea 
Vlasatá, Renata Mezlová,  Jakub 
Leško,  dva  jmenovci  -  Tomášové 
Krejčí,  Vratislav  Brázdil,  Zdeněk 
Krajcar, Pavel Marnota, Miloš Styk 
či Jakub Vybíral. A samozřejmě mo-

tor,  organizátor,  patron  a  spiritus 
agens nejen této výstavy, ale celého 
hnutí Letních iluzí, Rudolf Seifert. 

Výstava potrvá do 26. září le-
tošního  roku,  je  přístupná  denně 
kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin, vstupné 20,- Kč, výsta-
va je prodejní a jejími patrony jsou 
město Holešov, Městské  kulturní 
středisko Holešov  a  samozřejmě 
holešovští a okolní výtvarníci.

-kb-
Foto František Sovadina

(Více fotografií na www.holesov.cz)

V úvodu vernisáže přítomné oslovil starosta Holešova.

 O zahájení první výstavy v nových prostorách byl velký zájem. O hudební vložku se postaralo uskupení pod vedením Věry Šikmé, 
nápadně se podobající holešovské mnohoumělkyni Vlaďce Dvořákové.

Práce vystavovatelů jsou umístěny ve třech z několika nově opravených zámeckých sálů.
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10. ročník festivalu Týden židovské kultury přinesl 
více než třicet pořadů

Za  přítomnosti  ředitele  MKS  Holešov 
PAVLA CHMELÍKA,  holešovského  starosty 
ZDEŇKA JANALÍKA a velvyslance Izraele J. E. 
JAAKOVA LEVYHO byl v neděli 25. července 
zahájen v pořadí už desátý ročník festivalu Tý-
den židovské kultury. Pro místní veřejnost i řadu 
hostů,  kteří  na dnes už  tradiční  festival  jezdí 
rok co rok, proběhla řada zajímavých progra-
mů. Dodejme ještě, že generálním sponzorem 
a patronem  festivalu byla  firma R.  JELÍNEK. 
V den slavnostního zahájení vystoupila nejen 

prostějovská  taneční  skupina RUT,  ale  i  hu-
dební  skupina ESTER. Vyvrcholením  večera 
byl violoncellový koncert DOMINIKY a JIŘÍHO 
HOŠKOVÝCH. Bonbonkem prvního festivalo-
vého dne byla projekce dnes už kultovního filmu 
režiséra  Juraje Herze SPALOVAČ MRTVOL 
s Rudolfem Hrušínským v titulní roli. 

Bohatý byl i úterní program, kdy v Šachově 
synagoze proběhla vernisáž fotografií nazvaná 
ŠALOM IZRAEL. Své fotografie zde představil 
JINDŘICH BUXBAUM, přičemž úvodní  slovo 

zde měl fotograf světového jména JINDŘICH 
ŠTREIT. V ten den se však v synagoze předsta-
vila se svými písněmi a za doprovodu své kytary 
i „ex-steinovka“  KAROLÍNA KAMBERSKÁ.

Zajímavým bonusem pondělního progra-
mu - speciálně pro Holešovany - byla odpolední 
projekce prvního dílu televizního seriálu Petra 
Tučka MUŽ, KTERÝ NESMÍ  ZEMŘÍT,  který 
volně navazuje na Tučkův předcházející seriál 
Legenda o živých mrtvých. 

Pokračování na str. 15

Ředitel MKS Pavel Chmelík a starosta 
Zdeněk Janalík během zahájení ve velkém 

sále holešovského zámku.

Zpívající skladatelka s kytarou 
- Karolína Kamberská. Foto RR

Zdravici velvyslance Izraele J. E. Jaakova Levyho (vpravo) 
tlumočil Jan Bartošek.

O přednášku na téma Humor a satira v židovství se podělili Lubomír, Karel a Jan Bartoškovi.

Prostějovská taneční skupina RUT během svého vystoupení 
ve velkém sále zámku.

Slavný fotograf Jindřich Štreit zahajoval výstavu svého kolegy 
Jindřicha Buxbama.
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10. ročník festivalu Týden židovské kultury přinesl 
více než třicet pořadů

Pokračování ze str. 14

Projekce proběhla od 15 hodin v kině Svět 
a další čtyři díly tohoto pětidílného seriálu byly 
promítnuty denně - až do pátku 30. července. 
Seriál, který se natáčel v Holešově a na obra-
zovky byl uveden v roce 1976, se vyznačuje ne-
jen akčním dějem, ale i plejádou známých herců 
(Vlado Müller, Svatopluk Skopal, Jana Paulová, 
Josef Velen, Jozef Króner, Vlasta Fialová, Jiří 

Štědroň,  Vítězslav  Jandák, Oldřich Navrátil, 
Stanislav Tříska, Svatopluk Matyáš...). 

Dalším vzácným hostem festivalu měl být 
renomovaný spisovatel ARNOŠT LUSTIG, ale 
tentokrát  z  důvodu nemoci  nakonec nepřijel. 
Plánovanou besedu v synagoze tedy „zachraňo-
vali“ jeho kolegové a přátelé, kteří s ním do Hole-
šova jezdívají jako jeho doprovod - FRANTIŠEK 
CINGER a MARKÉTA MALIŠOVÁ. Závěr úterní-
ho festivalového dne patřil francouzsko-italské 

komedii DOBRODRUŽSTVÍ RABÍNA JÁKOBA 
s Louisem de Funesem v hlavní roli. 

V  úterý  27.  července  byl  na  programu 
komponovaný pořad nazvaný KAREL POLÁ-
ČEK (17.30 - synagoga), druhý díl seriálu MUŽ, 
KTERÝ NESMÍ ZEMŘÍT (kino Svět), divadelní 
představení hry Karla Poláčka PÁSKY NA VOU-
SY ANEB STOPROCENTNÍ PÓVL v provedení 
DIVADLA HVIZD (synagoga) a český film MUŽI 
V OFSIDU (kino Svět).

Ve středu 28. července se v synagoze hod-
ně líbil koncert nazvaný JEMNÝ SWING, během 
kterého se představila vynikající zpěvačka PE-
TRA ERNYEIOVÁ spolu s kytaristou MARKEM  
REJHONEM,  ale  úspěch  sklidilo  i  po  tomto 
koncertě  následující  vystoupení    klezmerové 
skupiny TROMBENIK. Tečkou čtvrtého festiva-
lového dne byla v kině Svět projekce českého 
filmu režiséra Karla Kachyni SMRT KRÁSNÝCH 
SRNCů s Karlem Heřmánkem v hlavní roli.

Bohatým programem pokračoval i pátý den 
tradičního  festivalu.  I  tentokrát  nabídl  několik 
programů,  které  zaplnily  synagogu.  Velkou 
pozornost vyvolaly obě dvě podvečerní besedy 
- Příběhy židovských domů a Humor a satira 
v židovství. Zaujalo však i večerní vystoupení 
SKUPINY JIŘÍHO NEUFELDA, která v Holešo-
vě nevystoupila poprvé a snad ani naposled.  
Své diváky přilákala do kina Svět i čtvrtá epizo-
da seriálu režiséra Petra Tučka MUŽ, KTERÝ 
NESMÍ ZEMŘÍT. 

Pokračování na str. 21Vynikající swingové vystoupení odvedl tandem Eva Ernyeiová a Marek Rejhon.

Úspěch sklidila i skupina 
Jiřího Neufelda.

V Šachově synagoze právě besedují František Cinger 
a Markéta Mališová.

Špičkový koncert odvedlo i violoncellové duo Dominika 
a Jiří Hoškovi.

Prostějovská taneční skupina RUT se představila na náměstí 
hned několikrát. Foto RR



16

hole‰ovsko 15/2010

Kuky se (s námi) vrací (do dětství) 

mKS Holešov chystá „mode show“

KInorECEnzE

CD TIP

KonCErT

KnIŽnÍ TIP

JAN WERICH: DELIKATESy
Když Supraphon  vydal  v  roce 2009 CD 
s málo  známými  výstupy  Jana Wericha 
pod názvem Jan Werich  (ne)známý, vy-
šel  v Deníku  článek  s  názvem  „U  Jana 
Wericha  je  pořád  ještě  co  objevovat“.  
A  je  to  skutečně  tak. Na  tomto  novém 
CD uslyší posluchači dosud digitálně ne-
vydané  skutečné  lahůdky  z  umělcových 
úvah (O srandě, O židli, O štice chycené 
na  pstruha, O  psu  Thordovi),  ale  také 
opravdové legrace, jako je přednes bás-
ně F. L. Čelakovského Blázni byli, kordy 
měli. Výběr zakončí zcela neznámý unikát 
z  konce  50.  let minulého  století  - Moje 
žena Penelope z reklamního filmu a četba 
z knihy Roarka Bradforda Černošský Pán 
Bůh a páni  izraelité. Záznamy pocházejí 
z archivu Ondřeje Suchého, některé z nich 
tvořil Jan Werich pro Suchého rozhlasový 
pořad Gramotingltangl. Obdivovatelé Jana 
Wericha si na tomto CD tentokrát skutečně 
„pochutnají“. 

(rr)

HANA ZAGOROVÁ S PETREM REZKEM 
V HOLEŠOVĚ
V rámci Holešovského hudebního léta za-
zpívá v pátek 3. září v zahradě holešovské-
ho zámku jedna ze stálic české pop music 
Hana Zagorová. Na  jevišti  s  ní  vystoupí 
- za doprovodu skupiny vedené Milošem 
Nopem - zpěvák Petr Rezek. V minulosti 
spolu  natočili  celou  řadu hitových duetů 
(Asi, asi, Ta pusa  je  tvá, Duhová víla...), 
které se dodnes  líbí. Samozřejmě že oba 
populární  interpreti zazpívají  i své sólové 
písničky. 
Začátek koncertu  je stanoven na 20 ho-
din, vstupenky jsou k dostání v tradičním 
předprodeji.    (rr)

William Trevor: Láska a léto 
Irský autor William Trevor se věnuje hlav-
ně psaní povídek, ale je autorem i něko-
lika  úspěšných  románů.  Klid městečka 
Rathmoye  naruší  příchod  cizince,  který 
si  fotografuje městečko  i  lidi  na  pohřbu 
ctihodné  slečny Connultyové.  A  právě 
on  osloví Ellie  a  několikrát  ji  doprovodí 
při  nákupech po městě. Ellie  je  sirotek, 
kterou si vzal ovdovělý statkář Gahagan. 
Ellie má být a také je vděčná, že dostala 
v životě takovou příležitost, ovšem přišlo 
něco  zcela  nečekaného,  nepoznaného, 
nebezpečného. Láska.
Mladá fronta, překlad Petra Nagyová, 216 
str., váz., 259 Kč

Oblíbená dvojice Hana Zagorová 
a Petr Rezek

Vypadá  to,  že  česká  animátorská  škola 
vstala z mrtvých. Po loňském filmu Jiřího Barty 
Na půdě, ve kterém ožil svět odložených hraček, 
se na dobrodružnou výpravu v oblasti pro něj 
neprobádané vydal i Jan Svěrák snímkem Kuky 
se vrací. Oba animované filmy toho mají spo-
lečného více, než by se na první pohled mohlo 
zdát. Jsou určeny nejen dětskému divákovi, ale 
i jeho odrostlejšímu doprovodu. Před počítačo-
vou technikou dávají přednost staré dobré ruční 
práci. V obou je hlavním aktérem hračka, navíc 
stará a vyřazená. A stejně tak se svým údělem 
nesmířená  a  rozhodnutá  s  tím  něco  udělat.  
Tak kdo že je onen Kuky? Růžový, mírně ope-
lichaný hadrový medvídek s hnědými korálky 
místo očí a roztomilým čumáčkem. Ale veškerá 
jeho roztomilost a léta věrného partnerství jdou 
stranou ve srovnání s faktem, že jeho „páníček“ 
- chlapec Ondřej - trpí astmatem a Kuky se zdá 

být, co se týče nebezpečného prachu, ideálním 
lapačem. Takže maminka  rozhodne, že musí 
nemilosrdně z domu a je vyhozen do odpadků, 
odkud vede jeho cesta rovnou na skládku. Po-
tud má příběh celkem poklidné tempo. 

Když se ale medvídek ocitne na skládce, 
teprve poté se začnou dít věci! Kuky se s nasta-
lou situací odmítá smířit a nastupuje strastiplnou 
anabázi na cestu domů, k Ondřejovi. Prolínání 
reálného a  fantaskního  světa  je  neuvěřitelně 
působivé a přináší  celou hromadu parádních 
nápadů. Kukyho cesta vede totiž rovnou přes 
strašidelný les. A právě onen les, snímaný jen 
z pár desítek centimetrů nad mechem, a v něm 
žijící  potvůrky,  sestavené ze všeho možného 
i nemožného přírodního i syntetického haram-
pádí, utvářejí hlavní magii celé podívané. 

Každá z těchto figurek je naprosto unikátní 
a  svým  způsobem  krásná. Někteří  dovedou 
mluvit se zvířaty, jiní podlézají a podvádějí, další 
jsou  kamarádští  a dokážou podat  pomocnou 
ruku či ji přiložit ke společnému dílu. A když se 
začnou všichni dohromady tetelit po palouku, 
pohled na ně je doslova neodolatelný. Podobu 
jednotlivých  „protagonistů“  si  vymyslel  Jan 
Svěrák  sám,  inspirací mu  přitom byly  různé 
knižní ilustrace. Největší prostor kromě Kuky-

ho dostává  kapitán Von Hergot,  bručounský 
strážce  lesa  a Kukyho  nový  největší  kama-
rád a  ochránce. Roli  zlého protivníka  „hraje“ 
příšera Anuška, která se snaží Von Hergoto-
vi  jeho  post  strážce  lesa  uchvátit  pro  sebe.  
V hlavní dětské roli malého Ondřeje účinkuje 
syn Jana Svěráka - také Ondřej, který rovněž 
namluvil medvídka Kukyho. A  u  rodiny Svě-
rákových  ještě  zůstaneme,  protože  hlasem 
Von Hergota k divákům promlouvá tatínek re-
žiséra  -  Zdeněk  Svěrák.  Svěráci  tedy mají 
na filmu plné trojgenerační zastoupení. Dalším 
postavičkám a tvorům propůjčili hlasy neméně 
populární herci: Jiří Macháček (Anuška), Petr 
Čtvrtníček a Jiří Lábus (hlídači skládky), Vác-
lav Postránecký  (hostinský), Miroslav Tábor-
ský (prodavač vody) a Jiří Schmitzer (Škrtič).  
Po  veleúspěšných Vratných  lahvích  přichází 
Jan Svěrák  s  filmem úplně  jiného  typu,  ale 
rovněž    majícím ambice stát se masovou zá-
ležitostí. Navíc oproti Vratným lahvím s větším 
předpokladem empatie a diváckého spolupro-
žitku, který pravidelně vybuzují filmy vycházející 
z existujících a doložitelných případů. Vždyť jak 
místopřísežně prohlásil Zdeněk Svěrák: „Tento 
film byl natočen podle skutečné události, kterou 
na vlastní kůži prožila jedna plyšová hračka.“

Marie Drechslerová

Režisér Jan Svěrák. 

Na  začátek  října  chystá Městské  kulturní 
středisko Holešov Podzimní mode  show,  která 
bude především přehlídkou originálních kabelek 
z dílny známé návrhářky Lenky Holotíkové. Vedle 
její  tvorby  představí manekýny  rovněž  ukázky 
podzimní módy (Boutique La Cammila), zatímco 
hudební program obstará Peter  „Lupo“ Majkrič, 
zpěvák skupiny Motus. 

Pořad, který je určen jak pro ženy a dívky, 
tak  pro  jejich  protějšky,  proběhne  v  zámeckém 
New Drive Clubu. Pořadatelé slibují nejen molo 
a na něm ve svižném rytmu pohybující se maneký-
ny, ale také efektní podívanou, která se v Holešově 
zase až tak často nevidí. 

Součástí programu bude i taneční vystoupení 
stejně jako malá „předpremiérová předváděčka“ 
části nové fotografické kolekce Andělé, jejímž au-
torem je Robert Rohál - jeho výstava totiž bude mít 
23. října vernisáž ne v Holešově, nýbrž v Galerii 
Blanky Hrubé v Hukvaldech.   (red)

Návrhářka Lenka Holotíková.  >
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Pondělí 23. 8. a úterý 24. 8. 
v 19.30 h, středa 25. 8. v 17.30 
h: TWIGHLIGHT SÁGA: ZATMĚ-
Ní - USA, romantický fantasy horor 
s titulky. Seattlem otřásá série zá-
hadných vražd a Belle znovu hrozí 
nebezpečí  od  záludné  upírky,  jež 
stále touží  ji zabít. Uprostřed toho 
všeho  se navíc musí  rozhodnout, 
čemu dá přednost: lásce k Edwar-
dovi,  nebo  přátelství  s  Jacobem. 
Edward  je  upír,  Jacob  vlkodlak. 
Jsou  jako  led  a  oheň. Společnou 
mají  jen  vzájemnou nesmiřitelnou 
nenávist. A ještě jedno rozhodnutí 
musí Bella učinit: má zvolit život, či 
smrt? Ale co pro ni znamená život 
a co je smrt? 

Pátek 27. 8. a sobota 28. 8. 
v 19.30 h: POČÁTEK  - VB/USA, 
mysteriózní  sci-fi  thriller  s  titulky. 
Leonardo DiCaprio alias Dom Cobb 
je zkušený zloděj, absolutní špička 
v  nebezpečném umění  extrakce: 
krádeže cenných tajemství z hlou-
bi  podvědomí  během  snění,  kdy 
je mysl  nejzranitelnější. Cobbova 
vzácná  schopnost  z  něj  učinila 
vyhledávaného hráče v zákeřném 
světě korporátní špionáže, ale také 
z něj udělala uprchlí-
ka a stála ho všech-
no, co kdy miloval. 
Teď dostane Cobb 
šanci  na  vykoupe-
ní.  Jedna  poslední 
akce mu může vrátit 
normální  život,  ale 
jen  pokud  se  mu 
podaří  provést  ne-
možné  -  počátek, 
tedy  ne  myšlenku 
ukrást, ale vnuknout 
ji. Režie Christopher 
Nolan.

Program kina Svět

Program městského kulturního 
střediska

Sobota 28. 8. a neděle 29. 8. 
V 17.30 h: TOy STORy 3 - Pří-
BĚH HRAČEK - USA, animovaný 
rodinný  v  českém  znění.  Zbrusu 
nová dobrodružná komedie, ve kte-
ré se naši staří známí hrdinové do-
stanou do školky plné rozjívených 
dětí. Obzvlášt nezkrotná batolata se 
už nemohou dočkat,  až dostanou 
tyhle  nové  hračky  do  svých ma-
lých upatlaných  ručiček. Přestože 
naše  hrdiny  čeká  nejedna  horká 
chvilka, dobře vědí, že nesmí jeden 
druhého zradit a že se musí držet 
pohromadě. A k tomu všemu čeká 
panenku Barbie první osudové se-
tkání s Kenem…

Kino Svět připravuje na září:
Sobota 4. 9. a neděle 5. 9. 
KUKy SE VRACí
Středa 8. 9. a čtvrtek 9. 9. 
DOPISy PRO JULII
Pátek 10. 9. a sobota 11. 9. 
MUŽI, KTEří NENÁVIDí ŽENy
Pondělí 13. 9. SERGE 
GAINSBOURG: JE T´ AIME
Čtvrtek 16. 9. SOLOMON KANE
Úterý 21. 9. a středa 22. 9. 
KAJíNEK
Čtvrtek 30. 9. BAARIA

Sobota 21. 8. v 15 h: ASTRONO-
MICKÉ ODPOLEDNE V HOLE-
ŠOVĚ.  Bohatý  program:  pozoro-
vání Slunce s odborným výkladem, 
atrakce  a  soutěže  pro  děti,  před-
náška na téma Exoplanety - místa 
k mimozemskému životu?, večerní 
pozorování oblohy pomocí větších 
přenosných dalekohledů a orienta-
ce na letní obloze. Zámecký park, 
holešovská hvězdárna
 
VýSTAVy: 
VýSTAVA „ALFONS MUCHA HO-
LEŠOV 2010“  -  reprezentativní 
výstava  plakátů,  obrazů,  kreseb 
a studií  uspořádaná k 150.  výročí 
narození  světově  proslulého ma-
líře.  V  galerii možnost  zakoupení 
pohlednic,  kalendářů,  knih  atd. 
Mimořádná výstava trvá od 17. 6. 
do 26. 9. 2010. Zámecká galerie - 
zámek Holešov
 
VýSTAVA POHLEDNIC, FALERIS-
TIKy, 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 ROBER-
TA ROHÁLA  -  holešovský  autor 
představuje své černobílé fotografie, 
které měly premiéru na výstavách 
Kresby světlem 5 a Kresby světlem 
6 v Městské galerii Holešov. Výstava 
trvá od 1. 5. 2009, stálá expozice. 
Zámecká vinárna - zámek Holešov
 
VýSTAVy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
HOLEŠOV:
SVĚT MÓDy - výstava výtvarných 
prací studentů Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov
PříBĚHy STROMů - výstava prací 
žáků 5.  tříd 1. Základní  školy Ho-
lešov
Obě výstavy potrvají do konce srp-
na 2010.

MKS Holešov připravuje na září:
23. - 26. 9. MUZIKA HOLEŠOV 
2010 (festival vážné hudby)

Leonardo DiCaprio ve filmu Počátek.
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Nejen životní a profesní peripetie  režiséra 
Petra Tučka,  ale  také  hereček Emy Skálové, 
Aleny Růžičkové-Pavlínové  a Evy Miláčkové-
Vildmanové, herce a spisovatele Jiřího Zapletala, 
dlouholetého  člena operního  sboru Národního 
divadla Praha Františka Křupaly či herce, spisova-
tele, dramatika a malíře Jiřího Sehnala alias Jethro 
Spencera McIntoshe připomíná nová publikace, 
kterou v minulých dnech vydalo město Holešov. 

Publikace nazvaná Osobnoti, kterým tleskal 
nejen Holešov si klade za cíl jediné - připome-
nout 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. 

Patrně  největší  hvězdou  je  zde  dnes  už 
nežijící  režisér Petr Tuček,  který má na  svém 
kontě řadu filmů (Stopař, Od vraždy je jenom krok 
ke lži, Copak je to za vojáka...) a televizních seri-
álů (Ctná paní Lucie, Slovácko se nesúdí, Dlou-
há bílá stopa...) anebo Jiří Sehnal alias Jethro 
Spencer McIntosh, který se dostal z pražského 
Semaforu až do Hollywoodu, kde sice neuspěl 
jako herec, zato se stal vyhledávaným malířem. 
Jeho obrazy si kupovaly hvězdy jako Jack Nichol-
son, Shirley McLaine nebo Henry Fonda.  

Slavní holešovští rodáci v nové publikaci, kterou vydalo
město Holešov

Zajímavé jsou i osudy tří hereček - zatímco 
Alena Růžičková-Pavlínová se stala uznávanou 
divadelní herečkou v Brně, Ema Skálová zakot-
vila v pražském Realistickém divadle a vedlejší 
role ve filmech hrála jen proto, že kdysi odmítla 
titulní  roli  ve  filmu Anna  proletářka.  Jinak  se 
zase  vyvíjela  kariéra Evy Miláčkové.  Ta  zase 
nechala divadla a na čas se stala kulturním atašé 
v Mongolsku...  

Šedesátistránková publikace, v níž je i do-
cela slušná řádka fotografií, je už prodeji ve vy-
braných trafikách, obou prodejnách knih a také 
v Zámecké galerii v Holešově. Dá se však zakou-
pit i v recepci Městského úřadu v Holešově.

Autorem  útlé  knížečky  je  redaktor Hole-
šovska Robert Rohál.  Pro  edici  Knihovnička 
Holešovska napsal  už  v minulých  letech pub-
likaci Vzlety a pády holešovské hraběnky Bar-
bory Wrbnové  (2008)  a  jako  editor  se  podílel 
na publikaci soustřeďující historické pohlednice 
Holešova (2009).

(red)

<  Obálka publikace Osobnosti, kterým tleskal 
    nejen Holešov.

V rámci doprovodného programu 10. roč-
níku  festivalu Týden  židovské  kultury  byl  uve-
den i pětidílný televizní seriál z roku 1976 Muž, 
který nesmí zemřít. Pětidílný seriál byl promítán 
od pondělí 26. července po jedné hodinové epi-
zodě denně, a to vždy od 15 hodin v kině Svět.  

Seriál  natočil  režisér Petr  Tuček  (1939  - 
1991, který tímto dílem volně navazuje na před-
cházející čtyřdílný seriál Legenda o živých mrt-
vých (1971), který tehdy natáčel také v Holešově 
a okolí. Petr Tuček strávil v Holešově své dětství 
a rané mládí, a možná i proto situoval svá dvě 
díla  právě  sem.  Zatímco  v  Legendě  o  živých 
mrtvých (ke které dodal námět holešovský rodák 
Miroslav Neumann) se celý děj točí kolem par-
tyzánského odboje proti německé porobě, jeho 
volné pokračování Muž, který nesmí zemřít se 
odehrává po osvobození v letech 1945 - 1948. 

Tentokrát  jde  o  hledání  udavače  včetně 
intrik,  proti  nimž marně  bojuje  hlavní  hrdina 
(Svatopluk Skopal). V dalších rolích se objevují 
Miroslav Středa, Jiří Štědroň, Oldřich Vykypěl, 
Vlado Müller, Oldřich Velen,  Josef  Větrovec, 

Festival uvedl pro Holešovany kultovní seriál

Vlasta Fialová, Svatopluk Matyáš, Jana Paulová, 
Vítězslav Jandák, Ladislav Lakomý, Vlasta Pe-
terková, Oldřich Navrátil, Ivana Valešová, Václav 
Babka, Bohumil Šmída a další známí herci.  

Speciálně Holešované pak ocení i mnohé 
záběry, které se točily ať už na náměstí (dnešní 
náměstí  Dr.  E.  Beneše),  či  v  průjezdu,  který 
spojuje  hlavní  náměstí  s  náměstím Sv. Anny, 
ale  také  na  nádvoří  zámku  i  zámecké  zahra-
dě, v Americkém parku, v restauraci Tacl nebo 
na někdejší radnici. 

Seriál Muž, který nesmí zemřít vyrobil pro 
Československou  televizi  Krátký  film  Praha 
ve  spolupráci  s  někdejším Filmovým  studiem 
Gottwaldov. Autorem scénáře je jako v případě 
Legendy o živých mrtvých Jiří Blažek, za kame-
rou stál Jiří Kolín.

Pokud bych se měl k seriálu Petra Tučka 
vyjádřit kriticky, tak mám jen dvě výtky. Jednak 
mi chybí v závěrečných titulcích jinak skvělé hud-
by autor,  jednak jsem nepochopil, proč režisér 
obsadil některé herce (Fialová, Lakomý, Středa, 
Šmída), kteří už hráli v Legendě o živých mrtvých 
úplně jiné postavy. Pro diváky, kteří viděli předtím 
Legendu, je to pak zbytečně matoucí.

Co  jsem v seriálu Muž, který nesmí zemřít 
naopak ocenil, jsou několika osudy umně prople-
tený děj,  jeho  tempo, akčnost a nečekaný mo-
ment překvapení (zejména předposlední a poslední 
díl). Obdivuhodná je rovněž silná herecká účast, 
z dnešního pohledu přímo hvězdná. Tolik  „slav-
ných“ jmen pohromadě už dnes jen tak nenajdete.  

Co se týče idealistického vyznění, tak pod-
le mého  názoru  jen  zcela  realisticky  ilustruje 
dobu, zaměřuje se především na hledání pravdy,  
respektive udavače. Ostatně ani v době svého 
premiérového uvedení nebyl seriál vnímán jako 
„ukázkový“ model dle požadavků tehdejšího reži-
mu, a dost možná i proto se nedočkal reprízy. 

Proto  je  dobře,  že  byl  uveden  po  tolika 
letech alespoň v Holešově. V pěti dílech ukázal 
zcela jasně své kvality, což spadá na vrub mi-
mořádně  talentovaného  režiséra Petra Tučka 
a všech zúčastněných.    

Robert Rohál 

Režisér Petr Tuček.

Hlavního „záporáka“ ztvárnil Vlado Müller.Hlavní postavu vytvořil Svatopluk Skopal.
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rozhovor

Když  probíhala  v  pondělí  26.  července 
-  v  rámci  festivalu  Týden  židovské  kultury  - 
v Šachově synagoze vernisáž fotografií Jindři-
cha Buxbauma, uvedl  ji  světoznámý  fotograf 
Jindřich Štreit. Sympatický kumštýř byl jednou 
z největších osobností, které  letos na festival 
přijely. Jeho černobílé  fotografie obletěly celý 
svět,  čímž  se  zařadil  k  nejrespektovanějším 
fotografům.   

Vybaví se vám ještě pocity, které jste 
pocítil při vaší první samostatné výstavě?

„První  účast jsem měl v Olomouci na stu-
dentské výstavě, bylo to  v roce 1965. K této 
výstavě se váže tato příhoda. Odpoledne jsme 
nainstalovali výstavu a večer jsem šel do kina, 
kde  jsem se  seznámil  s  dívkou,  kterou  jsem 
chtěl  nějak  zaujmout  -  a  tak  jsem  ji  pozval 
na výstavu. Po šesti letech se stala mou ženou 
a je jí dodnes.“

Zajímalo by mne, co vašim prvním 
fotkám, které jste začal prezentovat, říka-
li vaši rodiče? Fandili vám, horovali pro 
vás?

„Otec byl mým velikým vzorem. Sám fo-
tografoval a první kontakty s tímto mediem mi 
zprostředkoval právě on. Viděl jsem jej fotogra-
fovat, viděl jsem jej dělat fotografie, přesto mi 
nikdy nic nevnucoval. Byl mým prvním rádcem 
a kritikem. I s maminkou chodili na mé výstavy. 
V té době jich nebylo ještě tolik. Když jsem byl 
později za fotografie diskriminován a potom již 
nesměl vystavovat, nikdy mi to nevyčítali.“

Vždycky mě zajímalo, jak reagovali ti 
obyčejní lidé, které jste fotil a kteří jsou 
na vašich fotkách v těch zapadlých dě-
dinách či krajinách. Setkal jste se jen se 
vstřícností, či apatií? 

„Fotografie  jsem  rozdával  lidem  a  těm 
se fotenky líbily. Fotografie vidí na výstavách, 
v knihách nebo v televizi.“

Fotoaparát mám vždy u sebe, říká Jindřich Štreit

Vybaví se vám ně-
jaká příhoda, která vás 
rozradostnila, případně 
dojala a která se stala 
na nějaké vernisáži či 
prezentaci v zahraničí?

„Vystavuji  praktic-
ky  po  celém  světě. Mám 
radost,  když  i  návštěvníci 
v  zahraničí  vnímají moje 
fotografie  a  ztotožňují  se 
s nimi. Obecně lidské situ-
ace  ze  života  jsou platné 
všude.“

Co vám dokáže dnes 
udělat největší radost?

„Největší  radost  mi 
udělal  telefonát  naší  dce-
ry  Moniky,  která  volala 
z Portugalska, kde žije, že 
přijede na tři  týdny domů. 
Proslavila  se  ve  světě 
jako  flétnistka.  Také  za-
čala  fotografovat  a  posílá 
nám krásné záběry ze svých uměleckých cest 
po světě.“

Když vyrazíte ven, máte vždy u sebe 
foťák, anebo už ho také někdy necháváte 
doma?

„Fotoaparát mám vždy u sebe.“

Nafotil jste něco i tady v Holešově? 
„Fotoaparát mám samozřejmě  i zde, ale 

jsem  tak  okouzlen  atmosférou  synagogy,  že 
jsem fotografování ponechal jiným.“

Čeká vás v nejbližší době něco, na co 
se těšíte?

„Těším se na každý nový den. Každý oka-
mžik života je nádherný.“

Líbí se mi, že dokážete podpořit i své 
kolegy, jiné fotografy. Patří i tito mezi vaše 
přátele?

„Zahajuji mnoho  fotografických  výstav. 
Jsou to buď moji přátelé, nebo moji studenti. 
Pro mě je to  možnost poznání jiného prostředí 
a setkávání se zajímavými lidmi.“

A máte hodně přátel, třeba i celoži-
votních?

„Ano, mám hodně přátel.“

Myslíte si, že máte v životě kliku a že se 
vám povedlo vše, na co jste sáhl?

„Mám  v  životě  štěstí,  ale  je  vykoupeno 
úsilím a prací.“

Během let jste získal věhlas, slávu 
a řadu ocenění. Kterého z ocenění si ceníte 
nejvíc?

„Nejvíce si cením ohlasu diváků. Je to nad 
všechny ceny, uznání, medaile a řády.“

ROBERT ROHÁL

Světoznámý fotograf Jindřich Štreit (muž v černém vpravo) byl 
hostem nedávného 10. ročníku festivalu Týden židovské kultury.

Curriculum vitae - prof. Mgr. Jindřich Štreit
Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně. Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor 

a organizátor kulturního života. Má ženu Agnes a dceru Moniku.
Vyrůstal v obci Střítež v okrese Vsetín, kde byl otec učitelem. Když mu bylo deset 

let, přestěhoval se s rodiči do pohraniční obce Těchanov na Bruntálsku. Vystudoval 
gymnázium v Rýmařově (1960 - 1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, obory 1. - 5. třída a výtvarná výchova (1963 - 1967). Poté vyučoval 
na základní devítileté škole v Rýmařově, po roce se stal ředitelem školy v Sovinci 
a později v Jiříkově. V letech 1974 - 1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie při 
ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně.

Od roku 1967 realizoval přes 850 samostatných výstav v řadě zemí Evropy 
i v zámoří. Od roku 1964 se zúčastnil přes 300 výstav na čtyřech kontinentech světa 
a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sympozií. 

Od 70. let minulého století se intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných 
umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální 
kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců 
na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokračovali až do roku 1997. Věhlasné se staly 
v osmdesátých letech. V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro studenty pravidel-
ně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické 
projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. 

Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní 
činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění.
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O tom, jak si vedl holešovský sbor Morav-
ské děti na „mamutím“ festivalu v Číně, už víme. 
Uspěl. Přivezl domů zlato a stříbro. Podrobněji 
o  festivalu a účasti sboru vypráví manažerka 
ansámblu Jana Slovenčíková. 

 
Není to tak dlouho, co jste se s úspěchem 
vrátili ze světové olympiády sborů v Číně. 
Byla tam opravdu tak velká konkurence?

Ano, je to pár dní, co jsme se vrátili z VI. 
světové  olympiády  sborů,  která  se  konala 
v Číně - Shaoxingu. Moravské děti měly mož-
nost  porovnat  své  kvality  sborového  zpěvu 
v rámci dvou kategorií - a to „OPEN category“ 
-  dětské  sbory,  a  „OPEN  category“  -  folklor. 

V kategorii dětské sbory  jsme soutěžili v ob-
rovské  konkurenci  51  sborů  z  celého  světa 
(nejvíce  sbory  byly  zastoupeny Čína,  Rus-
ko,  SAR, Hongkong, Malajsie,  Kazachstán, 
USA nebo Mexico).  Tato  kategorie  probíhala 
v „Shaoxing Theatre“ a hodnotila ji pětičlenná 
porota v mezinárodním složení. Díky našemu 
bodovému  ohodnocení  jsme  získali  „GOLD 
DIPLOMA“ - Level IV“ - 23,83 bodu. Nad námi 
se  umístil  pouze dětský  sbor  z Ruska,  který 
získal také Gold diploma - Level IV s počtem 
bodů 24,34.

Další naše soutěžní kategorie se konala 
v nádherných prostorách „Shaoxing Grand Te-
atru“ -  folklor. Tato kategorie byla otevřená pro 
všechny sbory - dětské, „dospělácké“ i smíšené, 
kde jsme v konkurenci 38 sborů z Číny, Colum-
bie, Austrálie, Singapuru, Malajsie, Chorvatska, 
Filipín, Korey,  Indonésie, Mexika a Vietnamu 
získali „SILVER DIPLOMA - Level X“.
(Nejvyšší stříbro - 20,20 bodu, od 21,00 bodů 
bylo zlato).

  
Kde a co jste tam zpívali a jaké byly reakce 
lidí?

V obou kategoriích jsme zpívali po čtyřech 
skladbách  -  samozřejmě  ty  skladby,  kterými 
se může sbor dobře prezentovat - ve folkloru 
to  byly  všechny  skladby  české  - Muzikanti, 
Zpěvy lidu českého, Tancuj, tancuj a Prší, prší. 
V dětské kategorii  jsme zpívali skladby Anto-
nína Dvořáka Slavíkovské  polečko  a Věne-
ček  od  Zdeňka  Lukáše,  jedna  skladba  byla 
ukrajinská a poslední anglická. Kromě vlastní 
soutěže jsme zpívali také v rámci „Přátelského 
koncertu“. Ten proběhl na moderním krásném 
náměstí -  Shimano Square v Shaoxingu, kde 
jsme měli velký úspěch korunovaný bouřlivým 
potleskem diváků. Naším  zpěvem  jsme  také 
potěšili  pavilon České  republiky  na  světové 
výstavě EXPO 2010 v Shanghaii. Jinak  jsme 
si tam připadali docela „exoticky“ - Číňané se 
s námi chtěli pořád fotit, stále si nás prohlíželi 
a  několikrát  jsme  také  dělali  relace  do  TV, 
rádia, novin… 

 
Jak jste tam komunikovali?

Komunikace… Hm, protože čínsky oprav-
du neumíme (kromě jedné skladby, kterou jsme 
měli také v repertoáru), tak domluva byla přes 
angličtinu. Měli  jsme s sebou bývalou členku 
sboru, která bravurně ovládá angličtinu - Zuz-
ku Ságnerovou, bez jejíž pomoci by to nebylo 
u stěžejních komunikací lehké… Musím ale po-
chválit i ostatní holky - většina sboru má dobré 

V Číně jsme si připadali exoticky, říká o úspěchu moravských dětí 
na prestižním festivalu Jana Slovenčíková

základy angličtiny, a tak se domluví dle potřeby. 
Samozřejmě v obchodech, na směrovkách, kde 
nebyly nápisy jinak než čínsky - jsme se trochu 
i pobavili a tak trochu i hádali, co by to mohlo 
být… Myslím, že všeobecně znalosti angličtiny 
tady v Česku jsou na vyšší úrovni než znalosti 
angličtiny u Číňanů…

 
Kde všude jste konkrétně byli?

Olympiáda se konala v Shaoxingu a kromě 
toho  jsme navštívili  také Shanghaj. Shaoxing 
je moderním městem, které má zhruba jeden 
a půl milionu obyvatel, má své historické jádro, 
původní staré domy, ale také mrakodrapy od tři-
ceti pater nahoru. Je proslulé výrobou hedvábí 
a pěstováním orchidejí. Vyzkoušeli jsme i místní 
taxíky - „rykše“ - a také jsme se svezli na káno-
ích po staré části města. 

Shanghaj,  kterou  jsme navštívili,  i  když 
není  hlavním městem Číny,  je  nejlidnatějším 

městem Číny - žije v ní něco přes patnáct mili-
onů obyvatel! Tady jsme samozřejmě navštívili 
největší světovou výstavu EXPO 2010, jejímž 
mottem je „Lepší město - lepší život“ a rozklá-
dá se na ploše 6 hektarů. Nevynechali  jsme 
samozřejmě novou Shanghaj  -  čtvrť Puding, 
ve  které  se nachází  také mezinárodní  letiště 
a  která  je  považována  za  jednu  „z  čínských 
perel“. Prošli  jsme se  i po nábřeží Bund, kde 
se tyčí nejvyšší čínské mrakodrapy. Například 
stojednapatrový mrakodrap Shanghai World 
Financial Center  (492 metrů)  je  třetí nejvyšší 
stavbou  světa,    nejvyšší  v Číně,  zatímco  jen 
o několik metrů nižší je televizní a vyhlídková 
věž „Perla východu“ - ta měří 468 metrů.

 
Co vás v Číně nejvíc překvapilo a co se vám 
tam nejvíc líbilo? 

Byla to především samotná olympiáda - její 
úroveň, organizace, vynikající zajištění - od pro-
pagace, materiálů, tisíce organizátorů, dobro-
volníků, včetně zapojení policie, armády.

Musím říci, že s  takovou úrovní  jsme se 
ještě nikde nesetkali. Olympiádě byl dokonce 
věnovaný speciální program v televizi, zatímco 
na dalších  kanálech bylo alespoň olympijské 
zpravodajství. Veškeré autobusy, které přepra-
vovaly sbory, měly absolutní přednost v místní 
„docela chaotické“ dopravě. O velikosti olympi-
ády mluví výstižně čísla - počet zpěváků během 
olympiády byl přes 20 000 osob, což znamená 
472 sborů z celkem 83 zemí světa. Olympiáda 
měla dvě  části  -  naše  kategorie  byly  v  první 
části  -  od 13.  -  22.  července, přičemž v  této 
části bylo přes 70 % všech účastníků. 

 
Co cestování tam a zpět? Asi to nebyla až 
taková legrace...

Holešov  - Praha  -  Istanbul  - Shanghai  - 
Shaoxing - jedna cesta byla 10 350 km letecky 
a 650 km busem  (tj. 17,5 hod.  jedna cesta + 
časový posun + 6 hodin). Cesta byla ale velmi 
příjemná  a  bez  komplikací  a  děti  to  zvládly 
skvěle.

Ptal se Robert Rohál

12. 9. Koncert pro Holešov - poděkování 
městu za podporu naší účasti na světové 
olympiádě

23. 10. Velký projekt B. Martinů - Kytice 
ve Zlíně (s FBM Zlín a tanečním souborem 
Hradišťan) - Městské divadlo Zlín

24. 10. Repríza Kytice B. Martinů - Dům 
kultury Uherské Hradiště

4. 12. Vánoční koncert s Brněnskou 
filharmonií „Santa Claus“ 

12. 12. Výchovné koncerty pro školy - 
Zlín (s FBM - „Strejda z Ameriky“)

15. 12. Vánoční koncert s HRADIŠŤA-
NEM - Sportovní hala Zlín

Co čeká moravské 
děti v nadcházející 

sezoně?

Moravské děti se sbormistryní Lenkou Poláškovou a Janou Slovenčíkovou těsně před odjezdem 
do Číny. Fotografie z festivalu přineseme v příštím vydání Holešovska.

rozhovor
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10. ročník festivalu Týden židovské kultury přinesl 
více než třicet pořadů

Pokračování ze str. 15

Tečkou čtvrtečního festivalového programu 
byla projekce celovečerního filmu KONCERT, 
která proběhla v kině Svět. A byla to dobrá vol-
ba, za což patří dík dramaturgii festivalu. Fran-
couzsko-ruský  koprodukční  snímek  režiséra 
Radu Mihaileanu byl letos vyznamenán dvěma 
Césary a řadou dalších filmových ocenění.  

K divácky vděčným pořadům přitom patřila 
UKÁZKA ŽIDOVSKÉ SVATBY, kterou v pátek 
30.  července  v  synagoze  předvedla  taneční 
skupina RUT spolu s kapelou LÉTAJICÍ RABÍN, 

ale třeba i „koncert při svíčkách“, během které-
ho zahrála v synagoze opět kapela LÉTAJÍCÍ 
RABÍN. Líbilo se však i pohádkové představení 
O KRÁLOVNĚ ESTER, které proběhlo v pátek 
30. července v synagoze, a to v nastudování 
pražského DIVADLA FEIGELE.

Odpoledním  tanečním vystoupením sku-
piny YOCHEVED  na náměstí Dr. E. Beneše, 
výtvarným workshopem pro děti a závěrečnou 
podvečerní PŘEHLÍDKOU KLEZMEROVÝCH 
KAPEL v zámecké zahradě skončil  v  sobotu 
31. července 10. ročník festivalu Týden židov-
ské kultury.

Celkem mohli  účastníci,  kteří  pravidelně 
zaplňovali  především Šachovu  synagogu,  vi-
dět 31 pořadů, které tvořily festivalový týdenní 
program  -  to  znamená 4  besedy,  3  výstavy,  
7 koncertů, 10 filmových projekcí, 3 divadelní 
představení a 4 taneční vystoupení.

O zdárný průběh celého festivalu se za-
sloužily Městské kulturní středisko Holešov, kon-
krétně dramaturgyně Vlaďka Dvořáková, která 
byla  doslova  „všudypřítomná“  a mnohé akce 
zahajovala, a Jiří Richter s dalšími z o. s. OLAM.

Robert Rohál   

Festivalové zlomky

HLAVNí PROTAGONISTÉ …
Pokud návštěvník  festivalu  nezná dobře 

kulturně činné Holešovany, mohl si klást otázku, 
kdo je onen vysoký vousatý muž v černém klo-
bouku, připomínajícím buřinku, který byl viděn 
na většině festivalových pořadů. Znalci vědí, že 
to je Jiří Richter, zakladatel a „otec“ festivalu, 
předseda občanského sdružení OLAM - společ-
nost Judaica, který osobně organizoval devět 
předcházejících ročníků festivalu a i na letošním, 
desátém, se významnou měrou podílel. Možná 
méně nápadná byla půvabná černovlasá mladá 
žena, která profesionálně  řídila veškeré festiva-
lové dění. Dramaturgyně Městského kulturního 
střediska MgA. Vladimíra Dvořáková byla hlavní 
organizátorkou a „tahounkou“ letošního ročníku 
a její energický tvůrčí a organizátorský vklad byl 
znát na celém ročníku.

… A FINANCE
Bez peněz  se  samozřejmě  tak  rozsáhlá 

akce neobejde. Díky  nim  je  potom například 
vstup na  všechna představení  zcela  zdarma, 
což je unikátní výhoda - na vystoupení některých 
skupin se kdekoliv jinde platí mnohasetkorunové 
vstupné. Festival opět zafinancovaly město Ho-
lešov, ministerstvo kultury, Zlínský kraj, Nadační 
fond obětem holocaustu, Rudolf Jelínek a.s. či 
Barum Continental  s.r.o. A díky profesionální 
dramaturgii kulturního střediska se letos podařilo 
„usmlouvat“  nižší  ceny  jednotlivých  vystupu-
jících,  což mělo  pozitivní  vliv  na  šíři  nabídky 
programů, letos opravdu překvapivou.

POLITICI PRO FESTIVAL
Ozdobou letošního festivalu byl samozřej-

mě velvyslanec státu Izrael, J. E. pan Yaakov 
Levy s chotí, který se zúčastnil  jeho zahájení. 
Festival otevřel starosta města Holešova a se-
nátor Parlamentu ČR PaedDr. Zdeněk Janalík.  
Málokdo si ale možná všiml nenápadného muže 
s prošedivělým knírkem, sedícího při zahájení 
festivalu nejprve v koutě sálu a až později má-
lem násilím přivedeného do první řady politiků. 
Byl to senátor MUDr. Pavel Trpák z Trutnova, 
který už několik let se svým přítelem, trutnov-
ským poslancem PhDr. Robinem Bohnischem, 
zcela nezištně sponzoruje festival velkorysými 
dodávkami  vynikajících  izraelských  i  českých 
košer vín z vlastního vinařství. Oba politiky získal 
pro festival holešovský poslanec Josef Smýkal, 
který je rovněž velkým příznivcem festivalu.

HUDEBNí OBŽERSTVí
Letošní nabídka hudebních produkcí, tvoří-

cích největší „tahák“ festivalu, byla mimořádně 

ohlédnutí za Festivalem židovské kultury 2010

bohatá. Prakticky  denně  se  střídaly  hudební 
a  pěvecké  produkce  a  nelze  říci,  která  byla 
lepší. Z hlediska pisatele těchto řádků  ale dva 
soubory  znamenaly  vrchol  skvělé  židovské 
hudební  zábavy.  Jednak pražský Trombenik, 
který  „se vznáší nad vodami“ hudebních stylů 
a přináší už po několikáté Holešovu opravdovou 
show,  nabitou  energií,  strhujícími melodiemi 
a muzikantskými i hereckými výkony, a jednak 
prostějovský Létající rabín, pravý klezmer, pře-
kypující nadšením a vervou mladých hudebníků, 
který se do Holešova vrátil po mnoha letech.

CO NEVyŠLO
Beseda se spisovatelem Arnoštem Lusti-

gem se stala  jakýmsi poznávacím znamením 
festivalu. S jednou výjimkou A. Lustig pravidel-
ně přijížděl do Šachovy synagogy a Holešova, 
který si oblíbil, za svým obecenstvem, které si 
oblíbilo  jeho a  čekalo dychtivě na  jeho  vtipy, 
bonmoty a historky. Pro letošní festival dokonce 
malíř Jakub Leško namaloval plakát se spisova-
telovým portrétem. Bohužel, Mistr onemocněl 
a místo  do Holešova musel  do  nemocnice. 
Zastoupili jej jeho blízcí spolupracovníci Dr. Ma-
lišová a Dr. Cinger. Ale Arnošt Lustig všem moc 
chyběl. Brzké uzdravení!

AŤ ŽIJE DIVADLO!
V předcházejících ročnících se organizátoři 

festivalu vesměs marně snažili rozšířit festiva-
lovou nabídku o divadelní představení. Letos, 
snad díky tomu, že dramaturgyně festivalu je 

zkušená divadelnice, se podařilo dostat na fes-
tival  hned dva kusy - loutkové „Pásky na vousy“ 
v  podání  holešovského Hvizdu  a  „O  králov-
ně Ester“  od  pražského  židovského  divadla 
Feigele.  Festival  tak  dostal  nový,  zajímavý 
rozměr a zvýšila se jeho přitažlivost. Snad se 
jednou dočkáme provedení nejpopulárnějšího 
kusu židovského divadelnictví, muzikálu Šumař 
na střeše!

HOLEŠOVŠTí POMOCNíCI
Za ta léta existence festivalu se vytvořila 

(a vytříbila) sice malá, ale akční skupina zapále-
ných pomocníků, kteří se na přípravě a realizaci 
festivalu podílejí. Luboš Drobil, zástupce Jirky 
Richtera při organizačních pracích, a počítačový 
a technický odborník, osvědčený zvukař Milan 
Vávra, garant mezinárodní studentské brigády  
Honza Machala, svědomitý koordinátor měst-
ských aktivit, místostarosta Ruda Seifert, pilný 
zajišťovatel Bob Kněz. A unikátní třígenerační 
přednašeči  Lubomír, Karel  a  Jan Bartoškovi, 
zajišťující po šest ročníků v různých kombina-
cích přednášky vztahující se k hlavním tématům 
festivalu.

TEMNÉ PLANÉ HROZBy
Oznámení  jedné  z  neonacistických  sku-

pin, že poslední den festivalu bude přes zákaz 
demonstrovat v Holešově proti izraelským zá-
sahům vůči Palestincům, zpočátku organizátory 
i město poněkud zneklidnily. Ale ani ne deset 
účastníků tzv. demonstrace nakonec ukázalo až 
určitou směšnost tohoto hnutí. Nakonec jediným 
výsledkem ubohé akce bylo zvýšení zájmu médií 
o festival, což jistě její organizátoři nechtěli. 

A CO DÁL?
Letošní  jubilejní  desátý  ročník  festivalu 

byl  svým  způsobem přelomový.  Festival  už 
v minulých letech narostl do takových rozměrů, 
že nebylo v silách občanského sdružení OLAM 
zajistit jeho organizaci. Převzetí organizačních 
prací Městským kulturním střediskem a zejména 
pro věc zapálenou V. Dvořákovou se ukázalo  
jako mimořádně šťastné - podařilo se nabídnout 
podstatně širší programovou skladbu, podstatně 
zvýšit propagaci, a tím i návštěvnost festivalu, 
a dokonce ušetřit náklady zejména za honoráře 
účinkujících. Další ročníky festivalu by tedy moh-
ly probíhat v tomto šťastném propojení. Možná 
by bylo dobré v příštích letech se více zaměřit 
na živou izraelskou kulturu, která je u nás re-
lativně neznámá, možná na úkor historických 
a historizujících vystoupení.

-kb-
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Bylo jí teď všude plno. Nejenže spoluvytvo-
řila letošní tvář festivalu Týden židovské kultury, 
ale nemohla chybět ani na nedávné vernisáži 
Letní iluze, kde se představila nejen jako zpě-
vačka, ale především jako jedna z vystavujících. 
Kromě toho si zahrála divadlo v Hradci Králové 
a to ještě zdaleka není všechno - ale o tom až 
někdy později. Dnes uvádíme jen její odpovědi 
na naše dvě otázky…

Jak hodnotíš ty sama a jaké byly ohlasy 
na nedávno skončený festival Týden židov-
ské kultury? 

Letošní ročník Týdne židovské kultury hod-
notím se střízlivou hlavou, jsem si dobře vědoma 
toho, že  je stále co zlepšovat, ale myslím, že 
navenek se festival podařil, ohlasy  jsou zatím 
velmi příznivé a  to mě může  jen  těšit. A dou-
fám, že nejen mě, ale i všechny z občanského 
sdružení Olam, kteří festival spoluutvářeli, a také 
všechny představitele našeho města. 

Smutnou skutečnost s onemocněním spi-
sovatele Arnošta Lustiga se pokusíme napravit 
při festivalových Ozvěnách na podzim, a pokud 
mu to zdraví dovolí, můžeme se na oblíbeného 
spisovatele těšit.

na slovíčko s Vladimírou Dvořákovou

Nedávno jsi byla se „svým“ soubo-
rem Hvizd na divadelním festivalu v Hradci 
Králové a prý jste se líbili. Můžeš to trošku 
rozvést…?

Festival  Divadlo  evropských  regionů 
v Hradci Králové  je  prestižním mezinárodním 
festivalem profesionálních divadel z celé Evropy, 
a proto pro nás bylo velkou ctí se zúčastnit Open 
air programu, který nabízel velmi rozmanité mož-
nosti od pohádkových odpoledních představení 
až po ty nejnáročnější. 

Náš soubor vystupoval jednak s pohádkou 
Dva  tatínci  a  jeden drak  od Arnošta Goldfla-
ma a  jednak  s Havlovou Žebráckou  operou. 
Obě představení sklidila velký potlesk a z toho 
jsme měli  samozřejmě  radost...  V Hradci  je 
velmi náročné publikum a díky světoznámému 
loutkovému divadlu Drak  tamní  diváky neopi-
jete  jen  tak  rohlíkem ani  u  pohádky. Naopak 
zjistíte, že  to  je žánr, ke kterému  je  třeba při-
stupovat  naprosto  profesionálně  a  ani  trochu 
neslevit!  Vždyť  právě  nejmenší  divák  je  tím 
budoucím dospělým divákem, a kdy  jindy za-
čít  vést  ho  ke  kvalitě  než  právě  od malinka.  
Hradec Králové je sám o sobě krásným městem, 
ve kterém jako tepnu cítíte vlahou chuť širokého 

Labe a není nic příjemnějšího než se na taková 
místa vracet a potkávat lidi stejně omámené kouz-
lem divadla, ať už jsou to diváci, či samotní tvůrci. 
Na závěr jen malá pozvánka pro ty, co Žebrác-
kou  operu  ještě  neviděli,  v  sobotu  28.  srpna 
bude reprízována večer v rámci festivalu Malý 
svět v nedalekém Fryštáku u Zlína.

Připravil Robert Rohál

Vladimíra Dvořáková. Foto František Sovadina

Holešovský divadelní soubor Hvizd uvedl na prestižním festivalu dvě představení. Vedle pohádky Dva tatínci a jeden drak 
také Havlovu hru Žebrácká opera. 

Jedním z hostů festivalu Týden židovské 
kultury byl i populární televizní herec 

Martin Písařík.
Velkou návštěvnost měla především ukázka židovské svatby, která proběhla v závěru festivalu 

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

!!! Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011 
pro děti i dospělé je k dispozici na nástěn-
kách TyMy, k vyzvednutí v kanceláři TyMy 
a na stránkách www.tymycentrum.cz

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

ZVEME VÁS
29. 8. Loučení s prázdninami od 14.00 v zámec-
ké zahradě Holešov, zábavné odpoledne plné her, 
soutěží a atrakcí pro děti i celou rodinu, kolotoče, 
Pacifik, dětské dílny, koně a mnoho dalšího

PřIPRAVUJEME
3. 9. Vítejte v TyMy od 15.00 do 17.00 - ukázka 
činnosti,  prohlídka  prostor  a  kluboven,  zápis 
do kroužků
4. 9., 11. 9., 18. 9. Den otevřených dveří 
v TyMy - 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, prohlídka 
prostor a kluboven, zápis do kroužků a kurzů
6. 9. Nábor do fotbalového kroužku „Fot-
baloví benjamínci“ od 16.00,  trenér Ladislav 
Linda
6. 9. ukázka a nábor do mažoretek „Všetulky“ 
od 17.00 trenérka Alena Rafajová
6. 9. Břišní tance s Jasmínou pro začáteč-
nice,  první  lekce  zdarma od  19.15,  od  20.15 
pokročilí
7. 9., 14. 9., 21. 9. Ukázková hodina a nábor 
do společenského tance od 16.00 pod vedením 
Aleny Starečkové
8. 9. Den, kdy svítí Světlušky - celorepubliková 
sbírka  na  pomoc dětem  i  dospělým s  těžkým 
zrakovým  postižením,  pomozte  rozsvítit  svět 
nevidomých! Děkujeme.
9. 9. ZUMBA  od  20.00  taneční  styl  spojující 
prvky  aerobního  cvičení  a  latinskoamerických 
tanců,  hubnout  lze  s  radostí,  zábavou  a  bez 
stresu
10. 9. ukázková hodina FREEDANCE s Ku-
bou od 15.30
13. a 14. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka o. 
s. Život dětem, pomozte proměnit dětské slzy 
v úsměv
14. 9. O pohár poslance Josefa Smýkala - 3. 
ročník turnaje mladších žáků od 8.30
15. 9. nábor a ukázka dětského folklorního 
souboru Zrníčko od 15.30 - pro děti od 3  let 
a Klásek pro dívky a chlapce od 7 let
16. 9. Potáborové setkání účastníků 
příměstských táborů od 17.00
17. 9. Veletrh zdraví od 16.00 ukázky 
cvičení powerjóga, pilates, chi-tonning, 
port se bras, harmonizační cvičení, jóga, 
relaxační cvičení, ukázka masáží, kon-
zultace o zdravém životním stylu
21. 9. náborová hodina „KyTAROVÁ 
ŠKOLIČKA“ pro kluky a holky od 8 let 
v 15.00, TÁBOROVÁ KYTARA pro mírně 
pokročilé a pokročilé nábor od 16.00
21. 9. Pletení z papíru od 16.00, práce 
není náročná, s sebou starý papír a jehli-
ci č. 2, cena: 100,- (přihlášky do 16. 9.)
22. 9. Den bez aut na cyklostezce 
od 15.00
22. 9. zahajovací hodina a ukázka cvi-
čení PILATES od 17.15 a POWERJÓGA 
od 18.15

29. 9. Vyrábíme kofoláčky!!! od 16.00, přijďte 
si  vyrobit  taky  svého dle hesla  „Čím víc  lásky 
rozdáte, tím víc Vám zůstane...!“, cena: 50,-/ks 
(přihlášky do 23. 9.)

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 ukáz-
kou a zápis zájemců proběhne v pondělí 6. 9. 
2010 od 17.00, trenérka Alena Rafajová.

Vyhlašujeme  FOTOSOUTĚŽE
„Prázdninové dobrodružství“ -  soutěže  se 
může zúčastnit jednotlivec, rodina i kolektiv, pří-
spěvek o rozměru 9 x 13, tisk na fotopapír není 
podmínkou  (možno zaslat na e-mail:  vsetuly@
centrum.cz), na fotografii musí figurovat nejméně 
1 člověk, uzávěrka 22. 10.

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.)

PODZIMNí LONDýN v období podzimních 
prázdnin
Termín: 26. - 30. 10. 2010 - 5 dnů, z nich 2 noci 
v Londýně
Cena: 5.400,-/os. (doprava luxusním autobusem, 
průvodce, ubytování ve 3lůžkových pokojích F1 
včetně snídaně)
Prohlídky:  Doveru,  Londýn  - muzeum Mdm. 
Tussaunds, Bukcinghams palace, tate Gallery, 
Tower, WHITE Hall, Národní galerie, Mair Fair, 
Piccadilly, Hyde Park a mnoho dalšího
Přihlášky v kanceláři TYMY do 15. září se zálo-
hou 2.000,-/os.

NABíDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný 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

OHLASy
Indiánské léto plné dobrodružství a zážitků

Mám syna, jmenuje se Honza, ale letošní 
léto měl jméno Malý Bratr. Možná se divíte, že 
jsem  ho  přejmenovala,  ale  opak  je  pravdou. 
Toto jméno si vybral  již doma, když se chystal 
na pionýrský  tábor do Podhradní Lhoty. Tento 
tábor, s indiánskou tematikou, si vybral Honzík 
sám. Jsme z Bystřice pod Hostýnem a do rukou 
se nám dostal letáček s nabídkou tábora PS M. 
Očadlíka Holešov. „Tam jedu,“ řekl syn, když si 
ho přečetl, to bude bezva, a taky bylo!

Paní Jarku Vaclachovou známe již několik let. 
Syn byl s TYMY už lyžovat a také jezdit na koni 
na Václavově, to mu bylo teprve 5 let. Já jsem mu 
dělala doprovod, aby se otrkal a zvykl si na jiné 
prostředí. V 7 letech byl jezdit na koních na Pro-
střední Bečvě. Vždycky jsme byli s tábory a pobyty 
velmi spokojeni. Proto jsem neváhala ani já a syna 
jsem na indiánské léto velmi ráda přihlásila.

Čtrnáct dní před začátkem jsme se na se-
tkání rodičů dozvěděli, co vše bude náš „indián“ 
potřebovat,  a  že  toho  bylo!  Kromě  běžného 
tábornického vybavení také indiánské oblečení, 
tričko na batikování, péra, kůže, perličky, bavlnky, 
dřevěné korálky, kroužky, vložky do bot - na vý-
robu  indiánských mokasín atd. Prostě vše,  co 
potřebuje indián k životu. 

Tábor začal 26. července. Když jsem viděla, 
i  s babičkou,  která nás dovezla,  co se chystá 
věcí do autobusu a doprovodného vozidla,  tak 
všichni vedoucí mají můj obdiv, že to vše i s dětmi 
uvezli.

Věděla jsem, že se nebudou nudit. A taky 
že  ne! Ve  čtvrtek  7.  srpna  jsme  byli  pozváni 
do  indiánské vesnice Čontanka. Vstupné bylo 
něco dobrého pro děti. Babička nechala napéct 
koláčků plnou krabici a vyjeli jsme. 

To, co nás čekalo na  louce, nám vyrazilo 
dech. Opravdová indiánská vesnice s tepee, to-
temy a někde v dáli se ozývaly indiánské bubny. 
Čekali jsme všichni, co se bude dít, a dělo se. 
Za chvíli  se z  lesa vynořil průvod  rudých  tváří 
a my,  běloši,  jsme pozorovali  naše děti,  které 
svůj důstojný nástup prožívaly a za zvuků bubnů 
po očku pozorovaly, kdo z rodiny se na ně dívá. 
Přivítal nás náčelník Malá Velká Hadice a šaman. 
Pak nás čekal pokřik (Čejenů, Siouxů, Mohyká-
nů, Lakotů, Navahů a Apačů). Celé vystoupení, 
které  bylo  zaměřeno na  indiánský  život,  bylo 
moc  krásné! Nakonec  do  tance  indiánů  děti 
zapojily  i  rodiče.  Celá  louka  zněla  hlaholem 

rodičů a dětí. 
V sobotu jsme si s manželem pro 

syna přijeli a uviděli jsme dojemné lou-
čení dětí, vedoucích, kuchařek a všech, 
kteří  tento  tábor  připravili.  Oranžové 
tričko s indiánem a nápisem Léto 2010 
syn nosí a každému vysvětluje, kde byl 
a co prožil. 

Myslím si,  že  je  právem na  tábor 
pyšný. Zažil tam spoustu dobrodružství 
a  odvezl  si  ty  nejkrásnější  vzpomínky 
a také poznal spoustu nových kamarádů. 
Už dnes se těší na příští dobrodružství. 

Paní Vaclachová,  děkujeme Vám 
a  všem,  co  tento  tábor  připravujete. 
Škoda,  že  jste  tak  daleko,  ale  hlavně 
že vás máme.

Děkujeme.
Vlaďka Žišková, 

maminka Jana Žišky (Malého Bratra)Tábor Indiánské léto patřil k těm nejlépe hodnoceným. 
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VzPomÍnKa
Dne 23. srpna 2010 si připomeneme už 

5. smutné výročí, kdy nás opustila za tragických 
okolností při výkonu svého povolání 

zdravotní sestřička RENATA KAŠíKOVÁ.
Vzpomínají nejen zaměstnanci 

Charity Holešov.

SPoLEČEnSKÁ KronIKa

VEGoŠKa V noVÉm!
www.vegoska.cz

                                                                                          
Po rekonstrukci naší provozovny, kterou nově otevíráme už 30. srp-
na, zahajujeme způsob výdeje obědů formou volné samoobsluhy.
Zákazníci  si mohou  sami  nabrat  tolik  jídla,  na  kolik mají  chuť,  
a menu si mohou sestavit podle sebe, případně podle své diety či 
zdravotního stavu. 
Nabízíme dělenou stravu, různé přílohy, přičemž nebude chybět ani 
salátový bar s výběrem čerstvé zeleniny, k dochucení pak olivový 
olej, sójová majonéza...
Všechna naše jídla vaříme denně z čerstvé zeleniny. Nepoužíváme 
průmyslově vyráběné polotovary. Pokrmy dochucujeme bylinkami 
a kořením bez glutamanu.
 

VAřENí V NAŠí KUCHyNI JE ZALOŽENO NA RUČNí PRÁCI, 
ČíMŽ VÁM CHCEME DODAT DO JíDLA CO NEJVíCE 

ŽIVÉ ENERGIE, A TíM VÁS KROMĚ NASyCENí 
I POZITIVNĚ NALADIT.

 
Ceník: 16 Kč za 100 g, malá polévka 12,- Kč, velká 16,- Kč  

 

Vegetariánská jídelna 
- zdravá výživa, 

masarykova 635, 
Holešov, 

tel.: 573 39 85 39

Všechny staré i novější hity zazpívají v Holešově

Hana zaGoroVÁ a PETr rEzEK
s kapelou vedenou milošem nopem

Pátek 3. září 2010 od 20 hodin - zámecká zahrada

městské kulturní středisko vás zve 
na tradiční výstavu

holešovských výtvarníků

LETnÍ ILUzE 8
zámecká galerie - první patro, 

výstava otevřena do 26. září 2010

Bohatý kulturní život pokračoval v Holešově i během srpna

Veselé odpoledne připravilo na sobotu 14. srpna Městské kulturní středisko Holešov, na jehož pozvání vystoupil - pro malé i velké publikum 
- v zámecké zahradě oblíbený dětský „bavič“ Michal Nesvadba. Foto Robert Rohál

Komorní koncert s všeříkajícím názvem Loutnový koncert aneb Z renesance do současnosti se odehrál ve čtvrtek 12. srpna v zámecké 
sala terreně. Publiku se představil loutnista Brian Wright (Velká Británie) a pěvkyně Jana Chaloupková. 
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1. 8. 1970 Zemřel ŠTĚPÁNEK, Pavel,  za-
sloužil  se  o  zbudování  hospodářské  školy 
v Holešově, později její ředitel (* 20. 2. 1890)  
- 40. výr. úmrtí
2. 8. 1965 Zemřel LANGER, František, čes-
ký dramatik a prozaik (* 3. 3. 1888) - 45. výr. 
úmrtí
3. 8. 1955 Zemřel KRATOCHVíL, František, 
vlastivědný pracovník, v letech 1927-1938 re-
digoval Zálhotský sborník Památkového spolku 
v Podhradní Lhotě (* 1876) - 55. výr. úmrtí
4. 8. 1895 Narozen PECKA, Dominik, ese-
jista,  filosof,  prozaik,  překladatel,  zabýval  se 
problematikou moderní filosofické antropologie 
a  křesťanské etiky  (+  1.  5.  1981)  -  115.  výr. 
narození
5. 8. 1935 Zemřel HEEGER, Viktor Emanuel, 
prozaik,  dramatik,  básník,  organizátor  kultur-
ního  života,  novinář,  proslul  jako  spisovatel 
-  psal  ve  slezskoněmeckém nářečí  humorné 
příběhy  ze  života  prostých  lidí,  autor  dramat 
pro ochotníky, přispíval do řady listů, podílel se 
na založení tradice slezského lidového divadla 
(* 28. 4. 1858) - 75. výr. úmrtí
6. 8. 1915 Narozen FIALA, Bohumír, proza-
ik, autor dětské  literatury, historických a dob-
rodružných  románů,  cestopisných  reportáží  
(+ 27. 6. 1979) - 95. výr. narození
7. 8. 1935 Zemřel v Holešově BAřINA, Fran-
tišek, soudní oficiál u Okresního soudu v Hole-
šově, básník (* 9. 9. 1903) - 75. výr. úmrtí
8. 8. 1975 Zemřel JANÁSEK, Jan,  bota-
nik, paleontolog, regionální historik, archeolog  
(* 23. 11. 1898 v Žeranovicích) - 35. výr. úmrtí
9. 8. 1940 Narozena HUBíKOVÁ, Helena, 
malířka, grafička,  tvorba volné  i užité grafiky, 
počítačové  grafiky,  textilních  koláží,  svítidel  
- 70. výr. narození
10. 8. 1945  Narozena ŠVECOVÁ, Renata, 
grafička,  textilní  výtvarnice,  práce  v  reklamě 
a propagaci, užitá grafika, tvorba tapiserií a art 
protis - 65. výr. narození
11. 8. 1975 Zemřel SCHWARZ, Roland, vlas-
tivědný pracovník, věnoval se historii Holešova 
(* 1. 5. 1904 v Holešově) - 35. výr. úmrtí
12. 8. 1910  Narozen MATĚJEK, František, 
editor,  historik,  pracovník  archivu,  zabývá  se 
hospodářskými a sociálními dějinami Moravy, 
Polska a Uher v 15. - 17. stol., podíl na vydání 
Moravských  zemských desk  (+  10.  8.  1997)  
- 100. výr. narození
13. 8. 1710 Narozen WEISSMANN, Hypolit 
Antonín,  sochař,  řezbář,  autor  oltářů,  soch, 
kazatelen,  křtitelnic  na  Těšínsku,  v Horním 
Slezsku,  ve Frýdku-Místku  (+  10.  12.  1776)  
- 300. výr. narození
14. 8. 1935 Narozen JAKEŠ, Ivan, keramik, 
průmyslový designér, sochař, autor keramických 
plastik a reliéfů,  jeho díla mají často humorný 
podtext, osobnost Valašska - 75. výr. narození
15. 8. 1905  Narozen KALOČ, Josef, vlasti-
vědný a kulturně-osvětový pracovník, na Kar-
vinsku vedl pěvecké sbory, režíroval ochotnická 
divadla, vyvíjel přednáškovou činnost, zabýval 
se vývojem školství, poválečnou industrializací 
a hospodářskou výstavbou v těšínském regionu 
(+ 14. 12. 1983) - 105. výr. narození
16. 8. 1910 Narozen BARBOříK, Josef, 
učitel a vlastivědný pracovník působící  v Ho-
lešově, iniciátor kulturních a osvětových akcí, 
přednášková činnost o osobnostech Bystřice 
pod Hostýnem, Holešova, Rusavy, podílel se 
na založení Zpravodaje Bystřice p. H., publiko-
val v řadě regionálních i odborných časopisů, 
vydal  samostatné  publikace,  spolupracoval 
na  scénáři  některých  dílů  televizního  seriálu 
„Úsměvy valašského Slavína“  (+ 21. 1. 1999 
v Holešově) - 100. výr. narození

VÝroČÍ - SrPEn 2010

17. 8. 1970 Zemřel WASSERBAUER, Mi-
loš, filmový kameraman, filmový režisér, oper-
ní  režisér,  scénograf,  režíroval  zejména  díla 
představitelů české, slovenské a ruské hudby  
(* 14. 6. 1907) - 40. výr. úmrtí
18. 8. 1885 Zemřel OREL, Karel, folklo-
rista,  sběratel  lidových  pohádek  a  pověstí  
(* 9. 4. 1825) - 125. výr. úmrtí
19. 8. 1865 Narozen PACÁK, Ludvík, filolog, 
historik, spisovatel,  autor jazykových učebnic 
(+ 27. 12. 1937) - 145. výr. narození
20. 8. 1945  Zemřel DVOřÁČEK, Karel, 
etnograficko-folkloristický  sběratel,  hudebník,  
rozhlasový  spolupracovník,  prozaik,  známý 
sběratel  ústní  lidové  tvořivosti  z  Těšínska 
a Lašska, vztah díla ke kraji  (* 31. 10. 1911)  
- 65. výr. úmrtí
21. 8. 1980 Zemřel CIMALA, Rudolf,  fo-
tograf,  nejčastějším  námětem  příroda  Bes-
kyd  a Valašské Meziříčí,  osobnost Valašska  
(* 13. 4. 1912) - 30. výr. úmrtí
22. 8. 1945 Narozena KROBOTOVÁ, rozená 
PřIKRyLOVÁ, Milena,  pochází  z Holešova, 
působí na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 
na  katedře  českého  jazyka  a  literatury,  vě-
decká a výzkumná činnost v oblasti didaktiky 
českého jazyka a mluvených projevů, autorka 
odborných studií, článků, recenzí a skript - 65. 
výr. narození
23. 8. 1845 Narozen KOŽELUHA, František 
Jaroslav,  spisovatel,  sběratel  lidových písní 
a pověstí, publikace z oboru historie a nábo-
ženství, zabýval se hospodářskými a nábožen-
skými dějinami na Moravě, osobnost Valašska 
(+ 3. 1. 1912) - 165. výr. narození
24. 8. 1970 Zemřel SOLAříK, Emil, sochař, 
pomníky, plastiky, reliéfy, spolupráce s Beskyd-
ským divadlem (* 27. 10. 1921) - 40. výr. úmrtí
25. 8. 1940 Narozen HUSÁK, Milivoj, kreslíř, 
malíř, spolupráce s brněnským Divadlem Husa 
na provázku, autor sakrálních nástěnných ma-
leb, výtvarná úprava knih a časopisů - 70. výr. 
narození
26. 8. 1940 Narozen RICHTER, Václav, bás-
ník, prozaik, překladatel  z  ruštiny,  recenzent, 
redaktor, sběratel pověstí (+ 29. 1. 1999) - 70. 
výr. narození
27. 8. 1890 Narozen ČECH, Vladimír, archi-
tekt, památkář, přístavba Černínského paláce 
v Praze,  stavby  čs.  velvyslanectví,  sepisoval 
památky  Prahy  (+  23.  9.  1974)  -  120.  výr. 
narození
28. 8. 1905  Narozen LENHART, Otakar, fil-
mař, fotograf, malíř, věnoval se experimentální 
a reklamní fotografii (+ 20. 8. 1992) - 105. výr. 
narození
29. 8. 1990 Zemřela WICHTERLOVÁ, Hana, 
sochařka, jedna z nejvýraznějších postav čes-
kého meziválečného  avantgardního  sochař-
ství, věnovala se též užitkové 
keramice  (*2.  3.  1903)  -  20. 
výr. úmrtí
30. 8. 1925 Narozen HAV-
LíK, Lubomír Emil, historik, 
knihovník, muzejní pracovník, 
zabýval  se  dějinami  česko-
polských  a  česko-jugosláv-
ských  vztahů,  napsal  první 
česky psané dějiny Byzance, 
autor  řady  studií  a  referátů 
v odborných časopisech (+ 5. 
3. 2000) - 85. výr. narození
31. 8. 1970 Zemřel ADA-
MíK, Vladimír, překladatel, 
přeložil do esperanta a vydal 
první výbor ze Slezských písní 
P. Bezruče (* 16. 7. 1898) - 40. 
výr. úmrtí

HUDEBNí VýROČí
1. 8. 1895 Narozen v Bystřici pod Hostý-
nem WAISAR, Alfons, tenorista, smetanovský 
badatel,  ředitel  Smetanova muzea  v Praze, 
kde shromáždil rukopisy ze Smetanovy pozů-
stalosti, sbíral rusavské písně (+ 18. 5. 1971)  
- 115. výr. narození
3. 8. 1935 Zemřel KOPA, Richard,  hudeb-
ní  teoretik,  skladatel,  autor mužských  sborů, 
kantát, hudeb k sokolským cvičením a operety  
(* 2. 4. 1883) - 75. výr. úmrtí
5. 8. 1930 Narozen ODSTRČIL, Karel, hudeb-
ní skladatel, stál u zrodu studia experimentální 
hudby Čs. rozhlasu v Plzni, autor orchestrálních 
děl,  symfonických  obrazů,  koncertních  a  vo-
kálních skladeb, oper, baletů  (+ 21. 5. 1997)  
- 80. výr. narození
6. 8. 1980 Zemřel HRADIL, František Míťa, 
hudební kritik, inspektor kultury, klavírista, pu-
blicista,  sbormistr,  hudební  skladatel,  podílel 
se  na  založení  Ostravského  symfonického 
orchestru (* 8. 12. 1898) - 30. výr. úmrtí
8. 8. 1865 Zemřel KUNERT, Jan Leopold, 
hudební pedagog, hudebník, skladatel, vynalezl 
klapky k trubce, psal církevní hudbu, polonézy, 
polky, valčíky, působil v Kroměříži, Olomouci, 
Vyškově (* 27. 12. 1784) - 145. výr. úmrtí
11. 8. 2000 Zemřel DOHNAL, Alois, hudebník, 
skladatel, folklorista, spisovatel (* 26. 4. 1929) 
- 10. výr. úmrtí
15. 8. 1990 Zemřel TITZL, Stanislav, akorde-
onista, hudební dramaturg, hudební producent, 
redaktor časopisů Hudba pro radost, Melodie, 
předseda porot mnoha našich i zahraničních jaz-
zových festivalů - (* 9. 2. 1929) - 20. výr. úmrtí
17. 8. 2005 Zemřel BRÁZDA, Dalibor,  di-
rigent,  fagotista,  hudební  aranžér,  sbormistr, 
dirigent Hudebního divadla v Karlíně (* 9. 9. 1921 
ve Fryštáku) - 5. výr. úmrtí
21. 8. 1895 Zemřel VíDRMAN, Osvald, hudeb-
ní skladatel, národopisný pracovník, sbormistr 
(* 29. 2. 1832) - 115. výr. úmrtí
24. 8. 1895 Narozen PIVOŇKA, Gustav, 
dirigent, kapelník, pianista, hudební skladatel, 
varhaník (+ 3. 10. 1977) - 115. výr. narození
25. 8. 1875 Narozen KORČIÁN, František 
Bedřich, hudební skladatel, autor houslových 
skladeb,  etud,  působil  v Kroměříži  (+  16.  4. 
1926) - 135. výr. narození
28. 8. 1900 Narozen LETFUS, Oldřich, 
hudební  aranžér,  hudební  skladatel,  pianis-
ta,  autor  scénické  hudby,  klavírních,  komor-
ních  a  symfonických  skladeb  (+  2.  2.  1959)  
- 110. výr. narození
31. 8. 1855  Narozen BARTONíČEK, Eduard, 
sbormistr,  hudební  skladatel,  vydával Morav-
sko-slezský hudební věstník a časopis Varyto 
(+ 7. 5. 1915) - 155. výr. narození

H.K.

Dalibor Brázda.
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Se zpěvákem Pavlem Bobkem se před časem potkala na  jednom z plesů 
na Pražském hradě naše čtenářka Marie Jurčíková. Pokud máte i vy ostatní fo-
tografie s nějakou známou osobností, pošlete do redakce - rádi je zveřejníme

moJE SETKÁnÍ S CELEBrIToU

PULČÍCI
kurz plavání 
pro rodiče 

s dětmi od 2 let

mateřské centrum Srdíčko
zve rodiče s dětmi do kurzů  

ŽaBIČKY

podzimní kurz bude každou středu od 10 hodin
začínáme 8. září 2010 
na krytém bazéně Sport centra Holešov
cena za 10 lekcí + 1 zdarma: 500 Kč
Přihlášky a platba v MC Srdíčko - m.c.srdicko@seznam.cz

30minutová lekce vedená lektorkou plavání s pestrými plaveckými 
pomůckami. Cílem tohoto kurzu je úplná adaptace na vodu, potápění, 
skákání, začátky plavání. Využíváme her, říkadel, zpívánek. Dítě si 
přirozenou formou utužuje dobrý vztah k vodě, začíná ovládat první 
tempa, ztrácí strach z potopení obličeje. 

kurz plavání pro neplavce od 4 let bez rodičů
každou středu od 15 hodin
začínáme 22. září 2010
rodiče musí být kurzu přítomni, ale zajišťují jen dozor na souši, 
cena za pololetí: 700 Kč
Přihlášky a platba Plavecká škola Holešov - http://ps-holesov.
uvadi.cz

Lekce trvá 45 minut. V kurzu pro předškolní děti se zaměřujeme na 
překonání bariéry strachu, získání důvěry při plavání s plaveckými 
pomůckami, vodní hry, základní plavecké dovednosti (splývání, lovení 
předmětů, správná technika plaveckých způsobů: prsa, znak, kraul) 
až po plavání bez nadlehčovacích pomůcek. 
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Léto a prázdniny, to jsou dlouhé dny a krát-
ké noci. Zdánlivě nepříznivá situace pro ty, kteří 
by se chtěli podívat na zajímavé objekty noční 
oblohy či jen tak na oblohu a její letní souhvězdí. 
Ovšem na druhou stanu jsou noci teplé, lidé 
odpočívají a dovolené jsou v plném proudu. 
Navíc koncem srpna se noci již alespoň trochu 
prodlužují. 

Pokud vás astronomie či letní obloha zají-
mají, máte jedinečnou šanci prožít zajímavé od-
poledne a část noci v areálu holešovské hvězdár-
ny v prostorách zámeckého parku v Holešově. 

Netradiční akci s názvem Astronomické od-
poledne v Holešově pořádá v rámci svých letních 
aktivit Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. v těsné 
spolupráci  s Městským  kulturním  střediskem 
v Holešově za podpory Valašské astronomické 
společnosti  a  Zlínského  kraje.  Akce  se  koná 
v sobotu 21. srpna 2010 od 15 hodin v prostorách 
Růžové zahrady zámeckého parku.

Jistě jste si povšimli malé a roztomilé hvěz-
dárny v zámeckém parku v Holešově. Původně 
to byl altánek v tzv. Růžové zahradě, který byl 
v  roce  1959  přestavěn  na  hvězdárnu. Hvěz-
dárna fungovala 28 let a pak na dlouhou dobu 
upadla v zapomnění. V roce 2006 město získalo 

astronomické odpoledne v Holešově aneb Letní pohledy do nebe

hvězdárnu  do  svého  vlastnictví,  proběhla  její 
rekonstrukce a byla obnovena funkčnost kopu-
le. Od poloviny roku 2009 je součástí prohlídky 
městského památkového okruhu a  spravuje  ji 
Městské kulturní středisko Holešov.

Nabízený program  letní  holešovské akce 
je více než bohatý. Začíná se v 15 hodin den-
ním programem, který nabídne především po-
zorování  naší  nejbližší  hvězdy,  tedy Slunce, 
s odborným výkladem. Dále pak prohlídku inte-
riérů holešovské hvězdárny a pro všechny děti 
zábavné  dětské  odpoledne  plné  her,  soutěží 
a  dalších  zábavných aktivit.  To  vše  si můžete 
užít až do 18.30 hodin.

Přesně v 19 hodin program pokračuje před-
náškou pro širokou veřejnost s velmi zajímavým 
tématem: Nové planety - místa k mimozem-
skému životu?  Přednášející  se  bude  snažit 
hledat odpovědi na  řadu nezvyklých  i  častých 
otázek.  Například:  Kolik  planet  dnes  vlastně 
známe? Existují nějaké planety, kde jsou vhod-
né podmínky pro  rozvoj  života? Kdy  konečně 
najdeme planetu podobnou  té naší? Přednáší 
Ing. Libor Lenža, odborný pracovník Hvězdárny 
Valašské Meziříčí. Přednáška se koná v prosto-
rách sala terreny v holešovském zámku. 

Poslední  a  opět  prakticky  zaměřená  část 
akce začíná ve 20.30 hodin před holešovskou 
hvězdárnou v prostorách Růžové zahrady. Jedná 
se o večerní pozorování zajímavých objektů 
letní oblohy  (Měsíc,  planeta  Jupiter)  pomocí 
přenosných dalekohledů. Kromě  toho  vás od-
borní pracovníci naučí základní orientaci na letní 
obloze  a  ukážou  nejznámější  letní  souhvězdí 
a výrazné hvězdy. Praktické části akce se bu-
dou  konat  za dobrého počasí,  přednáška pak 
za každého počasí.

Navíc  budete mít  příležitost  si  zakoupit 
drobnou astronomickou  literaturu,  pohlednice, 
či mapky (v prostorách holešovské hvězdárny) 
a  také  zhlédnout  výstavu  s  názvem  „Člověk 
a Měsíc“. Po celou dobu se vám budou věnovat 
odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, 
p.o.  společně  se  svými  kolegy  z  holešovské 
hvězdárny. 

Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Byl  to holešovský starosta Zdeněk Jana-
lík, který v sobotu 14. srpna   zahájil 3.  ročník 
holešovského hopsání O pohár místostarosty. 
Pro člověka neznalého kynologických  termínů 
dodejme, že šlo o neoficiální závody agility (an-
glicky znamená „hbitost“, jinak jde o sport se psy, 
závody jsou podobné koňskému parkúru, ve Vel-
ké Británii vznikl v roce 1978, pozn. aut.), které 
pořádal opět Kynologický klub Holešov ve spo-
lupráci s Městským kulturním střediskem.  

Holešovské hopsání na kynologickém cvičišti už potřetí
Závodů, které se odehrávaly za pěkného 

počasí ve vynikající atmosféře přímo na upra-
veném  cvičišti  holešovského  kynologického 
klubu, se zúčastnilo téměř 50 účastníků z tu-
zemska.

Pohár místostarosty v kategorii pokročilých 
získala Marie Pumprlová, druhý blyštivý pohár 
v kategorii začátečníků obdržel Martin Uřičař. 
Titul  „nejlepší Holešovák“ si odnesla za celo-
roční úsilí Petra Češková. 

Z  dalších Holešovanů,  kteří  na  letošním 
třetím ročníku „holešovského hopsání“ zabodo-
vali se svými psími mazlíčky, můžeme jmenovat 
Kristýnu Bránkovou (2. místo v začátečnících), 
Zuzanu Chrenščovou  (3. místo  v  začáteční-
cích), Kamilu Sadílkovou (2. místo v začáteční-
cích), Petru Češkovou (3. místo v začátečnících) 
a Dominika Bránku (1. místo v pokročilých).

Text a foto Robert Rohál 
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BoSCH

Klub českých turistů v Holešově 
spolu s turistickým oddílem mládeže 

Tom medvědí stopa Holešov 
oznamují svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům, 

že v sobotu dne 11. září 2010 
pořádají za podpory TJ Sokol Holešov, MÚ Holešov, OZP a firmy 

JACOM s.r.o. Holešov 
41. ročník „Rusavskými kotáry na kole i pěšky“, 

dříve s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“. 

Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici a 50 km 
terénem (z valné části proti a po trase populárního Drásala), pěší 
turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 25 a 10 km. Start pochodů 
je mezi 7.00 - 9.00 hod. od budovy holešovské sokolovny, kde bude 
také cíl pochodů. Cykloturisté mají start od 9.00 do 10.00 hod. také 
od budovy sokolovny a zde mají rovněž cíl svých tras. Pořadatelé 
upozorňují, že se nejedná o závod, nýbrž o procházku nebo projížďku 
za účelem kochání se krásami Hostýnských vrchů.
Ing. František Hostaša, tel.: 604 465 413, 
e-mail: f.hostasa@email.cz
Jakub Šneidr, tel.: 736 103 994, e-mail: kubazhol@seznam.cz

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA 
- SFK ELKO HOLEŠOV

Hrají vaše děti rády fotbal anebo chcete, aby to zkusily?
23. srpna zahajuje na krásném fotbalovém hřišti ve všetulském 

areálu sezónu a nábor nových zájemců  fotbalová školička  (hlavně 
ročník narození 2004).

Trénujeme 2x týdně, a to v pondělí a středu od 16 hodin. V tyto 
dny  se můžete přijít  s  dětmi  nezávazně podívat,  vyzkoušet  anebo 
požádat o další informace.

Stanislav Jaša, trenér

Holešov (frs) - V absolutním počtu účastníků 
vytvořil letošní čtvrtý ročník holešovského triatlo-
nového sprintu Holešovman rekord. V součtu zá-
vodníků v kategorii jednotlivců a štafet se v sobotu 
7. srpna od 10 hodin postavilo na startovní čáru 
141 mužů a žen. V individuálním závodu starto-
valo 84 závodníků, do cíle dorazilo 82 z nich. Mezi 
nimi všech šest startujících žen. V kategorii štafet 
absolvovalo  závod  všech  19  prezentovaných 
tříčlenných družstev, což byl oproti loňsku velký 
nárůst. Na startující  čekalo 500 metrů plavání,  
26 kilometrů na kole a 5 kilometrů běhu. 

Vydatný  déšť,  který  předcházel  závodu, 
zkomplikoval  zejména  cyklistickou  část.  Nej-
bahnitější pasáž na závodníky čekala v úseku 
mezi rozcestníky Pod Javorčím a Pod Lysinou. 
Na straně druhé si však na počasí pod mrakem 
s příjemnými teplotami lehce nad dvacítkou asi 
nikdo nemohl stěžovat. Nejspíše to byla právě 
rozblácená trať, kvůli které ti nejrychlejší absol-
vovali stejnou trať pomaleji než v loňském roce. 
Celkové prvenství  obhájil Přemysl Žaludek  ze 
Zlína v čase 1:38:16. Vloni celou trať uplaval, ujel 
a uběhl v čase 1:33:13. Naopak první mezi že-
nami Martina Novotná z Brusného si oproti roku 
2009 polepšila. Letos jí pořadatelé naměřili čas 
1:59:35, vloni jí stačilo k druhému místu 2:02:26. 
Nejlepším účastníkem z Holešova se stal Martin 
Koplík, který skončil celkově třetí.  

Navzdory mírně opožděnému startu zvládli 
organizátoři celou akci velmi slušně. Atmosféru 
závodu podobně jako u Rohálovské desítky pod-
trhl hodnotným moderátorským výkonem Ondřej 
Němec. Připomínky některých startujících hodlá 
ředitel závodu René Polášek využít při pořádání 
dalšího ročníku v roce 2011.

Celkové pořadí: 1. Přemysl Žaludek (Cy-
klogat)  1:38:16  2.  Filip  Lišhák  (Triklub  FTVŠ 

Holešovský triatlon zaznamenal účastnický rekord

Bratislava)  1:40:21  3. Martin  Koplík  (Vesani.
cz) 1:41:33

Výsledky jednotlivých kategorií: 
Muži:  1. Přemysl  Žaludek  (Cyklogat)  1:38:16 
2. Martin Koplík  (Vesani.cz) 1:41:33 3. Tomáš 
Neradil (ASPOT Hulín) 1:43:37
Muži (nad 45 let): 1. Ján Tichý (AL-KO) 2:02:22 
2. Zdeněk Žarlok (S. K. Jiří team Ostrava) 2:08:55 
3. Miroslav Křeček (KOB Prostějov) 2:13:53
Muži (junioři):  4.  Filip  Lišhák  (Triklub  FTVŠ 
Bratislava)  1:40:21  5.  Lukáš  Jasenský  (KCK 
cykloteam Zlín)  1:44:06  6.  Jiří  Kubíček  (BMC 
Eleven) 1:49:38 
Ženy:  1. Martina Novotná (individuálně) 1:59:35 
2. Lucie Javorová (CT Hvozdná) 2:02:47 3. Zu-
zana Sadílková (individuálně) 2:12:08

Štafety: 1. VSK UNI BRNO 1:29:27 2. Cyklo-
sport Chropyně KTM 1:33:11 3. Holky pro život 
1:43:03

Z internetové diskuse: „Díky moc za opět 
suprový a bezproblémový závod, myslím si, že 
mu není co moc vytknout. Pouze bych měl dvě 
malé drobnosti. Na to, že poslední závodník 
doběhl cca kolem 14:00 hodin, jsme se všichni, 
po tombole, rozcházeli cca v 16:00 hodin, což 
mi připadlo trošku zbytečně dlouhé a únavné… 
jsou to jen drobnosti, celkový dojem je super, 
bezchybná organizace, za symbolické startovné 
plná taška, tričko, ideální počasí, bohatá tombo-
la... za rok určitě zase na viděnou!!! :-)

Jiří Trubelík, Kroměříž

 Nejlepším triatlonovým sprinterem z Holešova se stal Martin Koplík z celku Vesani.cz, 
který startoval s číslem 9.  
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Fotoreportáž ze čtvrtého ročníku Holešovmana 

Absolutní vítěz závodu Přemysl Žaludek.    

Jeden z nejzkušenějších holešovských borců nejen triatlonového sprintu, ale například i hole-
šovského Drásala František Došek vbíhá do poslední, běžecké fáze závodu. 

Poslední členka běžecké štafety Slimáci dobíhá do cíle závodu. Štafeta se startovním číslem 
25 byla ve složení Anežka Kropáčová, Karolína Kovářová, Petr Tomeček.

Foto na straně Ludmila Polišenská

Zahajovací disciplínou triatlonu bylo jako 
obvykle plavání na 500 metrů v bazénu 

zámeckého koupaliště.

Borci čekají na pokyn rozhodčího, 
který je postupně pouštěl na první, 

mokrou  část  Holešovmana.

Nejrychlejší Holešovan Martin Koplík vyráží 
z depa na stadionu Míru do druhé, cyklistické 

části triatlonu.
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Ve dnech 22. 7. - 24. 7. 2010 
se  v Bystřici  p. H.  a  v Holešově 
uskutečnilo Mistrovství České re-
publiky v minigolfu. V rámci turnaje 
se bojovalo o mistrovské tituly jak 
ve všech věkových kategoriích, tak 
i  v  kategoriích  absolutních. Dále 
proběhlo také finále dlouhodobých 
soutěží extraligy smíšených a juni-
orských družstev a finále družstev 
ženských,  žákovských  a  senior-
ských.

Holešovští minigolfisté  byli 
zastoupeni  dvěma družstvy.    Ju-
niorský tým v sestavě Olivia Pro-
kopová, Radek Doležel ml., Tomáš 
Klimek a Jan Juroszek, byť stále 
ještě žákovského věku, dosáhl na 
bronzové medaile.  Vše  si  však 
tento  tým  vynahradil  ve  finále 
družstev  žáků,  kdy,  přestože  se 
po  většinu  turnaje  pohyboval  na 

Dva mistrovské tituly pro holešovský minigolf

druhém místě, dokázal díky vyni-
kajícím posledním dvěma okruhům 
(21, 21, 20  a 20, 20, 20) ukořistit 
titul mistrů republiky.

V jednotlivcích se opět nejvíce 
dařilo  žákům. Olivia  Prokopová 
(177)  suverénně  zvítězila  v  ka-
tegorii  žákyň,  a  zajistila  tak  pro 
klub  poslední  z medailí  a  druhý 
mistrovský  titul. V žácích se nej-
více dařilo Radku Doleželovi ml. 
(189), který zaostal pouhé 2 údery 
za medailí a obsadil 4. místo, To-
máš Klimek (194) obsadil 7. místo, 
Jan Juroszek (215) 8. místo a Anh 
Tuan Nguyen Tat (221) 10. místo. 
V mužích se nejvíce dařilo Radku 
Doleželovi st. (182), který obsadil 
20. místo, Robert  Janáček  (201) 
33. místo  a Radek Šťasta  (211) 
37. místo.

(red) Olivia Prokopová se stala mistryní ČR 2010 v kategorii žákyň.

Družstvo žáků získalo mistrovský titul. Vicemistři ČR z Holešova jsou ještě stále žákovského věku.  

V červnu se mladí  fotbalisté  s  rodiči  zů-
častnili zájezdu do italského kempu Falconera. 
V plně vybaveném kempu jsme měli zajištěnou 
stravu a ubytování ve stanech a karavanech. 
Kemp je přímo u moře s písčitou pláží. Kromě 
vodních  radovánek  jsme hráli  plážový  fotbal 
a  přehazovanou. Kluci  si  vytvořili  týmy mezi 
sebou a nechyběl ani tým rodičů. Vytvořila se 
tak  přátelská  atmosféra,  která  panovala  až 
do  konce. Pro  zpříjemnění  byl  pro nás usku-
tečněn poznávací  zájezd do Benátek.  I  když 
jsou Benátky chloubou Itálie, pro většinu z nás 
byla  velkým  zážitkem plavba  lodí.  Aby  toho 

mladší žáci v Caorle
nebylo málo, navštívili  jsme vodní park Aqua-
follie v centru Caorle s báječnými skluzavkami 
a spoustou atrakcí.

Na závěr pobytu jsme si vyšli do 2,5 km 
vzdáleného  historického  centra Caorle.  Zde 
jsme  pořídili  snímky  katedrály,  cylindrické 
zvonice i přírodního útesu vytesaného umělci 
z celého světa.

Velký dík patří řidičům Oldovi a Kamilovi 
za bezpečnou a pohodlnou cestu. Za realizaci 
a  zprostředkování  zájezdu děkujeme společ-
nosti CK Bohemian tour s r.o.

(r)

ŘÁDKoVÁ InzErCE
• Koupíme  starší,  ale  zachovalý  kočár  zn. 
Liberta. Tel. 603 245 047.
• Žena 32 let s praxí v obchodě a sázkové 
kanceláři hledá práci. Zkušenosti s vede-
ním pobočky, práce s penězi, komunikativ-
ní. Tel. 733 659 476.
• Prodám  štěňata  hladkosrstého  foxteriéra 
po velmi dobrých rodičích. Tel. 573 39 50 35. 
Odběr koncem srpna. 
• Prodám RD 4+1 se zahradou v Holešově, 
v klidné části města, blízko centra. Dům 
je přízemní s podkrovím, možno rozšířit 
podkroví o další 2 pokoje. Interiér domu je 
po celkové rekonstrukci. Bližší informace 
na tel.: 604 932 800.
• Prodám ocelovou halu v Holešově u nového 
Tesca o  skladové ploše 1 271 m2  s  odstav-
nou plochou 1  277 m2. Cena dohodou. Tel. 
602 268 916.

nejúčinnější  
je inzerce  

v Holešovsku
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Rusava - Na čísle 937 se zastavil počet 
účastníků  letošního  již  7.  ročníku Rusavské 
padesátky. A nutno podotknout, že na Rusavu 
přijeli zástupci všech věkových kategorií. Vždyť 
nejmladšímu účastníkovi bylo pouhých 12 let, 
nejstaršímu matadorovi pak 68! 

Noční bouřka před závodem možná ovliv-
nila sjízdnost trati, nikoliv však rozhodnutí oněch 
937  závodníků  odstartovat. A  většina  z  nich 
určitě nelitovala, protože sobotní počasí vyšlo 
na jedničku!

Trať  se  oproti minulému  ročníku  téměř 
nelišila. Jedinou změnou byl úsek na Trojáku, 
kde se nepodařilo odstranit spadlý strom a jelo 
se  po  hlavní  cestě.  Trať  byla mokrá  a místy 
hodně bahnitá, nakonec ji zdolalo celkem 851 
účastníků.

Jako první projel cílem po 52 kilometrech 
téměř domácí Radoslav Šíbl (Holešov) v čase 
1:55:30  následovaný  Jaroslavem Obručou 
(Přerov) a Jaromírem Svačinou (Přílepy), který 
byl  zároveň  prvním  juniorem! Mezi  ženami 

Vedoucí závodníci zabloudili a přišli o medaile

Po úvodní prohře Holešov rozstřílel Kateřinice

Vítěz Rusavské padesátky Radoslav Šíbl  > 
na archivním snímku Holešovska.

byla  nejlepší  Lenka Bulisová  z Bystřice  pod 
Hostýnem. Velkým zklamáním skončil  závod 
pro Pavla Žáka z Morkovic, který pár kilometrů 
před  cílem vedl,  ale  spolu  se dvěma dalšími 
závodníky sjel z trati a do cíle přijel z opačného 
směru a byl diskvalifikován.

Letošní  ročník  proběhl  bez  výraznějších 
problémů a pořadatelé zvládli vše na výbornou. 
Navíc bylo k měření času poprvé použito čipů, 
čímž ubylo nepřesností při zápisu cílových časů 
závodníků a určitě  posunulo  tento  regionální 
závod o notný krok kupředu, možná až mezi 
nejlépe pořádané závody u nás. Doufejme, že si 
Rusavská 50ka tuto hodně vysoce posazenou 
laťku udrží i do budoucnosti.

(vd)

Kateřinice - Holešov 
0  (0:3)  5

Výkon  holešovské  jedničky  ve  druhém 
kole nového ročníku krajské soutěže na hřišti 
v Kateřinicích překvapil i samotného trenéra. 
„Tak hladký průběh jsem nečekal. Poločasové 
vedení bylo překvapivé, ale zasloužené,“ řekl 
po utkání  trenér Martin Malík. Jeho svěřen-
cům se dařilo do obrany Kateřinic procházet 
zejména po pravé straně. Úvodní gól vstřelili 
hosté  z  přímého  kopu,  když    Sedlařík  vyu-
žil  špatného postavení  domácího  brankáře. 
Do  poločasu  se  dvakrát  trefil  holešovský 
kanonýr  Roubalík,  který  zužitkoval  centry 
z pravé strany. Podle výsledku to sice nevypa-
dá, ale nebezpeční byli i domácí. Holešovský 
tým však několikrát podržel skvělými zákroky 
brankář Krejčí.

Domácí se snažili o zvrat v utkání zejména 
po přestávce. Dvakrát dokonce trefili tyč. Góly 
však dávali pouze hosté z Holešova. Nejprve se 
po samostatném průniku trefil Křenek a posled-
ní branku přidal po rohovém kopu Barták. 

Branky: 30.  a  39.  Roubalík,  25.  Sedlařík,  
47. Křenek, 64. Barták.
Holešov: Krejčí - Kostov, Bačík, Charuza, Mün-
ster, Roubalík  (76. Vávra), Sedlařík, Navrátil, 
Barták, Křenek, Uruba  (83. Ohlídal). Trenér: 
Martin Malík.

SFK ELKO Holešov - Slovácká SPARTA 
Spytihněv 3  (2 : 3)  5

Očekávaná premiéra se domácím nepo-
vedla. Soupeř  se  netají  ambicemi  na  přední 
místo a hráči Holešova  jim  to  ještě usnadnili 
velkými chybami v zadních řadách. Divák mohl 
být spokojen. Viděl osm branek, smůla jen, že 
více padlo do domácí sítě. První branku vsítil 
ve  třetí minutě  křížnou  střelou Uruba  -  1:0. 
V 8. minutě využil tragickou hrubku domácích 
kanonýr Ulman - 1:1. Hosté sice získávali půdu 
pod nohama, ale na chvíli  je přibrzdil Křenek, 
který dostal přihrávku ve středu od Marka a zvý-
šil  na 2:1. V 17. minutě  zahrál  dobře  trestný 
kop Sedlařík,  ale míč  šel  těsně nad břevno. 
O minutu později  potrestal  opět Ulman další 

chybu Holešova a srovnal na 2:2.  Ve 43. mi-
nutě  odpískal  rozhodčí  pokutový  kop  za  faul 
brankáře Krejčího na protihráče a hosté se ujali 
vedení - 2:3. Autorem branky byl Vojtěch Vávra. 
Nutno  dodat,  že Krejčí  se  hostujícího  hráče 
ani  nedotkl. Do druhé půle domácí  nastoupili 
aktivně, ale velkou šanci ve 46. minutě zahodili. 
V 56. minutě nařídil rozhodčí pokutový kop proti 
hostům a Roubalík s přehledem srovnal na 3:3. 
Do konce utkání chybělo deset minut a začaly 
se dít věci. Po špatném rozehrání se míč dostal 
opět k Ulmanovi a ten opět poslal hosty do ve-
dení - 3:4. V 87. minutě pak vypadl trestný kop 
z rukou brankáře, domácí obrana stála a dobí-
hající Sokol zvýšil na konečných 3:5. Rozhodčí 
Zpěvák na utkání evidentně nestačil. Kupil chyby 
na obě strany a od 60. minuty rozdal žluté karty 
v poměru 5:5. Utkání sledovalo 180 diváků.
Holešov: Krejčí - Belza, Bačík, Charuza, Vávra 
- Roubalík, Marek, Sedlařík, Barták - Křenek, J. 
Uruba. Střídání: ve 46. min. Navrátil za Urubu, 
v  84. min. Chudárek  za Belzu  a  v  81. min. 
Kostov za Vávru.

Charita vyhlásila 
povodňovou sbírku

Charita ČR vyhlašuje v důsledku srpno-
vých povodní 2010 veřejnou sbírku. Peně-
žité dary je možné poslat na sbírkové konto 
5015003434/5500,  variabilní  symbol  444, 
nebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru DMS 
POVODNE2010 na telefonní číslo 877 77.

Finanční dary je také možno osobně vlo-
žit do zapečetěné pokladničky, která je umís-
těna v prostorách Charity Holešov, na MěÚ 
v Holešově a v prostorách Římskokatolické 
farnosti Holešov, v úředních hodinách.

Materiální  výpomoc,  jako  jsou  dezin-
fekční  prostředky,  lopaty,  smetáky,  savé 
hadry na podlahy či balená neperlivá voda, 
je možné donést pouze do prostor Charity 
Holešov v době od 6.30 do 15.00 hod.

Veškeré finanční dary budou odeslány 
na konto Charity ČR, materiální dary budou 
odeslány do Arcidiecézní charity Olomouc. 
Dary budou pak předány potřebným lidem 
postiženým povodněmi.

(r)

Zdounky - SFK Holešov B   
3  (0:0)  0

Prvních  15 minut  nás  soupeř  dostal  pod 
velký tlak, ale pak se hra uklidnila a vcelku se 
nebylo na co dívat. Ve druhé polovině jsme hned 
na začátku vyrobili velkou chybu, kterou domácí 
potrestali brankou. Naše hra byla zoufalá, kdy-
bychom jsme hráli do rána, tak bychom branku 
nedosáhli. Soupeř vyhrál zaslouženě. Opět mu-
sím pochválit všechny 3 arbitry.

Krejčí - Frybort, Truhlář, Labancz, Jir-
sa, Chudárek, Skotek, Sedlařík, Přívara Vl., 
Kvapilík, Oral. Střídání - Truhlář (Krajcar), 
Kvapilík (Topič),  Chudárek (Očadlík).

SFK  Holešov B - Těšnovice
0:0 

Zápas,  který  diváka  nenudil.  První  půle 
byla hodně  rychlá s pěknými akcemi na obou 

Bezbranková remíza a prohra v prvních 
kolech nového ročníku

stranách. První  velkou  šanci měl  soupeř,  ale 
naštěstí pro nás ji neproměnil. Pomalu jsme se 
dostávali  také do zakončení, ale chybělo nám 
trochu klidu v koncovce.

Obě mužstva  pracovala  dobře  v  obraně 
a tak brankových příležitostí mnoho nebylo. Naši 
největší šanci měl Přívara, ale také netrefil. Byla 
to spravedlivá remíza. K dobrému zápasu přispěli 
také dobrým výkonem všichni tři arbitři.

Mužstvo musím  pochválit  za  bojovnost 
a přístup k zápasu a doufám, že v tomto duchu 
budeme pokračovat. Sezóna teprve začíná a to, 
jestli  budeme  úspěšní,  si  řekneme  až  po  je-
jím  skončení.  Soupeři  gratuluji  a  přeju  hodně 
úspěchů.

Sestava: Krejčí - Novák, Truhlář, Frybort, 
Labancz, Kostov, Skotek, Marek, Přívara 
Vl., Uruba, Roubalík. Střídání - 70´ Labancz 
(Jirsa), 80´ Skotek (Kvapilík).

očima trenéra milana Dvorníka
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Pozapomenutý vlastenec, vědec a národohospodář

HISTorICKÁ 
zaJÍmaVoST (seriál)

Takřka třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 13/2010, přičemž téměř všichni (až na jednu chybnou 
odpověď) poznali, že jde o krátký dialog, který zazněl v komedii režiséra 
Františka Filipa Utrpení mladého Boháčka. Prvním vylosovaným byl To-
máš Vokoun z Holešova, který si pochutná v Restauraci Kanada, druhou 
vylosovanou je Božena Vaculová z Holešova, která si v příštích dnech 
zajde na pizzu do Pizzerie 
U Letiště.

Za  správně  vyluštěné 
SUDOKU  posíláme  volné 
vstupenky  do  kina  Svět  
Marii  Měchurové  ze  Žop 
a Jarmile Sklenářové z Kos-
telce  u  Holešova.  Všem 
šťastným výhercům redak-
ce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v  nové  hádance,  která  je 
tradičně postavena na slav-
ných  filmových  hláškách. 
Jestlipak poznáte, ze které 
úspěšné  české  komedie 
pochází tento dialog? 
„Františku, jak se s tebou rozloučili v té traktorce?“
„No, byli rádi.“

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 

Vzpomínáte na komedii Svatba 
jako řemen s Ivou Janžurovou 

v hlavní ženské roli?

Možná,  že alespoň některým Holešova-
nům ještě něco řekne jméno Jana Aloise Hanky, 
šlechtice  z  Hankenštejna,  ostatně  pamětní 
deska  na místě  jeho  narození,  holešovském 
pivovaře, dodnes visí, i když už se pomalu stává 
nečitelnou. Jedná se přitom o jednoho ze sku-
tečných velikánů, který se narodil v Holešově 
(24. května 1751 jako syn panského rottalov-
ského sládka Kašpara Ignáce Hanky, zatím bez 
šlechtického titulu), člověka skutečně renesanč-
ního rozsahu, jehož vědecké i vlastenecké dílo 
můžeme směle srovnávat s nejvýznamnějšími 
pilíři doby českého národního obrození.

Dětství strávil v Holešově a po gymnaziál-
ních studiích v Kroměříži a Olomouci působil pět 
let jako hospodářský správce na několika vý-
chodomoravských panstvích (Odry, Lipník, Bys-
třice pod Hostýnem, Napajedla). V roce 1773 
se ale odebral do Vídně studovat na univerzitě 
právo, ekonomii, historii a filologii. Zde se ze-
jména pod vlivem profesora Josefa Sonnenfel-
se stal nadšeným osvícencem, obdivovatelem 
a propagátorem myšlenek a reforem Josefa II. 
Po studiích nastoupil  jako knihovník a kustod 
univerzitní knihovny v Olomouci. Za své bojovné 
a radikálně vlastenecké vystupování byl po smr-
ti  císaře  Josefa  II.  předčasně  penzionován 
v roce 1791 (ve 40 letech!). Částečnou útěchou 

mu byl šlechtický titul „z Hankenštejna“, udělený 
císařem Františkem II. v roce 1796. Až do své 
smrti  v  roce  1806  v Prostějově  byl  literárně 
a vědecky činný.

Obecně nejznámější je jeho „Doporučení 
české řeči a literatury“ z roku 1784, ve kterém 
směle a energicky hájí potřebu, užitek a před-
nosti českého jazyka a písemnictví a propaguje 

a chválí reformy Josefa II. Toto „Doporučení“ je 
jednou z mála obran češtiny, které v té době 
sloužily její záchraně a rozvoji. Minimálně stejně 
významná jsou ale i jeho další díla.  Německy 
psaná „Bibliotéka moravské správy“ z roku 1786 
obsahuje encyklopedické informace o tehdejší 
Moravě  -  od  „Vylíčení  obyvatel“,  obsahující 
podrobné pojednání o jednotlivých nářečových 
skupinách (včetně moravských Němců) i o vrst-
vách  obyvatelstva  z  hlediska majetkového 
a stavovského přes „Stav moravských statkářů 
s popisem panství, pozemkových statků a rytíř-
ských sídel v abecedním pořádku“ s nevyčer-
patelným materiálem o hospodářském stavu 

Moravy  za  Josefa 
II.  až  po  „Pojednání 
o  systému  zruše-
ní  roboty  ve  vztahu 
k  Moravě“,  hájícím 
vědeckými  a  náro-
dohospodářskými 
argumenty  již  tehdy 
kritizované josefínské 
reformy. Možná ještě 
významnějším dílem 
je  rovněž  německy 

psaný „Pokus o splavnění řeky Moravy a ob-
chod Moravanů“  z  roku  1784  (pro mimořád-
ný úspěch  vyšla  tato  knížečka do  roku 1796 
třikrát!),  obsahující  kromě  vlastního  návrhu 
a ekonomického, technického i právního rozbo-
ru možností splavnění řeky Moravy mimořádně 
obsáhlý a unikátní přehled výroby na Moravě 
a jejího přírodního bohatství a možností a pod-
mínek jejího ekonomického, ale i společenské-
ho a kulturního rozvoje. 

J. A. Hanke  je autorem řady dalších spi-
sů  -  například prvním z nich  je  česká  knížka  
„O lázních a kyselce u Hranic“ z roku 1772. Bo-
hužel snad pro orientaci na moravské problémy 
byl neprávem oficiální českou historií opomíjen. 
Přitom jej můžeme směle označit za zakladatele 
a  tvůrce moderní  české  národohospodářské 
vědy, statistiky, hospodářské geografie, polito-
logie a etnografie. Jeho význam můžeme směle 
měřit s takovými velikány, jako byl Dobrovský, 
Jungmann či Šafařík. A asi bychom na něj, který 
se snad v každém svém díle hrdě hlásil k Hole-
šovu, měli být pořádně hrdí.

KAREL BARTOŠEK

Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, 
je podlehnout mu... (Oscar Wilde)

Říkáš: Miluji déšť. Když však prší, jdeš 
se schovat, abys nezmokl. Říkáš: Miluji 
slunce. Když však svítí, jdeš se schovat 
do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne 
řekneš: Miluji tě. (John Lennon) 

Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty, 
co nás odmítají. (Seneca)


