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Co vy na to, 
pane starosto?

Jaké novinky čekají ho-
lešovské žáky a učitele 
na prahu školního roku? 
A jak je to s vývojem po-
čtu dětí ve městě? Co vy 
na to, pane starosto? 

Podobně jako v uply-
nulých letech pokračovala 
i letos městská samosprá-
va v investicích do školních 

budov. Tentokrát se jednalo o rekonstrukci so-
ciálního zařízení u bazénu 3. Základní školy. 
Slavnostní kolaudace se uskutečnila krátce před 
zahájením školního roku. Bylo zde proinvesto-
váno zhruba 2,2 milionu korun. Zakázku vy-
hrála na základě výběrového řízení společnost 
Rapos, která zde odvedla velmi kvalitní práci. 
V současné době připravujeme druhou etapu 
rekonstrukce, která zahrnuje opravu střechy 
a prostoru samotného bazénu. Tato investice by 
měla dosáhnout výše šesti milionů korun.

Pokračování na str. 3

Začal školní rok

ZAČALA ŠKOLA. Ve všech základních školách v Holešově začal ve středu 1. září nový školní rok. Více 
fotografií ze zahájení školního roku na www.holesov.cz.

Ke dvěma zásadním změnám 
došlo od září v organizaci Měst-
ského úřadu v Holešově. Odbor 
dopravně správních agend se pře-
stěhoval z budovy v Tovární ulici 
do přízemí budovy Městského úřadu 
v Masarykově ulici. Sídlo městské 
policie naopak přesídlilo z budovy 
městského úřadu do přízemí hole-
šovského zámku. Díky tomu budou 
moci návštěvníci velkých kulturních 
akcí a také svatebčané využívat pro 
přístup do zámku hlavní vchod. 

(sov)

Změny v organizaci 
městského úřadu

Volby do zastupitelstev obcí 
a měst se uskuteční ve dnech 15. 
a 16. října 2010. V dnešním čísle přiná-
šíme kompletní seznam holešovských 
kandidátů, kteří se budou ucházet 
ve volbách o hlasy občanů města. 

Podrobnosti na str. 4 a 5

Volební kandidáti

Holešov (frs) - Holešovské hudební léto 
skončilo pátečním koncertem Hany Zagorové 
a Petra Rezka, ale bohatý kulturní život v Hole-
šově pokračuje dál.  Dokladem toho je i festival 
vážné hudby Musica Holešov, jehož uměleckým 
garantem je světově uznávaný klavírista a hole-
šovský rodák Karel Košárek.

 V průběhu podzimu tak v rámci této kulturní 
události roku vystoupí významní umělci, jako 
jsou například Pavel Šporcl, Magdalena Kožená 
a další. „Tato událost v oblasti vážné hudby nava-
zuje na loňské oslavy narození Františka Xavera 
Richtera. V této souvislosti bych chtěl veřejně 
poděkovat zejména panu Zdeňku Novákovi, 
který je hlavní hybnou silou organizace festivalu, 
a také panu poslanci Pavlu Svobodovi, který se 
o uspořádání festivalu výrazně zasloužil,“ uvedl 
starosta Holešova Zdeněk Janalík.   

Další informace na str. 20 a 21

Kulturní událost 
roku se blíží

U Tučap spadlo 
motorové rogalo
Tučapy (frs) - K havárii motorového rogala 

došlo v pátek 3. září krátce po devatenácté 
hodině v lesním porostu poblíž fotbalového 
hřiště u obce Tučapy. „Paraglidista havaroval 
do vzrostlých stromů mezi obcí Tučapy a Prusi-
novice. Při havárii se křídlo zachytilo na stromě 
a motorová sedačka s pilotem dopadla na zem,“ 
uvedl mluvčí hasičů Ivo Mitáček. 

Dokončení na str. 10

Rogalo spadlo kousek od Tučap.

Další Holešovsko
vyjde ve čtvrtek 23. září.
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Město Holešov v souladu 
s ustanovením § 39, odst.1, zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění zveřejňuje záměr pronájmu 
nebytových prostor ve dvorním 
traktu objektu č.p. 26 na nám. 
Dr. E. Beneše v Holešově o cel-
kové výměře 38 m2.   

Zájemce o pronájem neby-
tových prostor musí podat žádost 

Záměr pronájmu nebytových prostor
písemně na adresu Tepelné hos-
podářství s.r.o., nám. Sv. Anny  
č. 1029, 769 01  Holešov nejpozději  
do 16. 9. 2010. Žádost  označená  
heslem „nám. Dr. Ed. Beneše 26“  
musí obsahovat: řádné označení 
zájemce (IČO, bankovní spojení,  
č. účtu, kontakt), živnostenské 
oprávnění, výpis z obchodního rejs-
tříku, předpokládaný způsob využití 

nebytových prostor, nabídka ceny 
za m2 pronájmu za rok, způsob vy-
užití nebytových prostor.

Pronájem nebytových prostor 
bude projednán na nejbližší schůzi 
rady.

Kritéria pro posuzování 
nabídek: nabídnutá cena za m2 

pronájmu za rok, způsob využití 
nebytových prostor.

Bližší informace o pronájmu 
nebytových prostor poskytne praco-
viště Tepelné hospodářství s.r.o., Ma-
sarykova č. 628, 769 01 Holešov, tel. 
573 506 240 Jaroslava Stískalová.  

Záměr pronájmu nebytových 
prostor je zveřejněn na úřední 
desce v termínu od 31. 8. 2010 
do 16. 9. 2010.
PaedDr. Z. Janalík, starosta města

Restaurace Cukrovar 
ve Všetulích

znovu otevřena.

Salonek 
pro 20 až 50 osob i více.

• Krásné posezení na zahrádce.

• Velký výběr hotových jídel, 
 minutek, salátů atd.

• Svatby, oslavy, firemní večírky, 
školení, semináře,  
pohřební hostiny…

Volejte na tel.: 725 294 375

Další informace včetně poledního  
menu na webových stránkách
www.restauracecukrovar.cz

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Holešova, které se 
uskuteční v pondělí 13. září 2010 od 16 hodin ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Holešov.

Před zahájením jednání zastupitelstva města od 15 hodin vystoupí 
v zasedací místnosti ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských 
lokalitách Úřadu vlády ČR Bc. Martin Šimáček s tematikou projednání 
možnosti dalšího sociálního začleňování v obci - představení koncepce 
bytové politiky ve vztahu k nízkopříjmovým domácnostem v Holešově 
a představení projektových záměrů „nízkoprahového zařízení“.

Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo 
tímto programem:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti orgánů města
6. Obecně závazná vyhláška „O stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem“
7. Opatření obecné povahy č. 3/2010 - Změna č. 15 územního plánu 
města Holešova
8. Zadání změny č. 16 územního plánu města Holešova
9. Zadání územního plánu Holešov
10. Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. st. 198  
a p.č. 221/4, k.ú. Tučapy
11. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 855/3,  
k.ú. Holešov
12. Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č. 463  
a p.č. 464/1, k.ú. Holešov
13. Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 3100/40  
a p.č. 3583, k.ú. Holešov
14. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1809/1, 
k.ú. Dobrotice
15. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 2005/2, 
k.ú. Holešov
16. Prodej městského pozemku p.č. 853/1, k.ú. Holešov
17. Prodej městských pozemků k.ú. Holešov
18. Prodej částí městských pozemků p.č. 926/2 a p.č. 928/2, k.ú. Holešov, 
k výstavbě garáže
19. Prodej nebytových prostor v domě čp. 1193 na ul. U Letiště v Holešově
20. Směna částí městských pozemků p.č. 2727/35, p.č. 2727/36  
a p.č. 2727/1, vše k.ú. Holešov
21. Úplatné nabytí vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční akce 
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
22. Úplatné nabytí vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční akce 
„Silnice II/490“ Holešov - jihovýchodní obchvat“ od budoucích dědiček
23. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti v souvislosti s realizací 
investiční akce „Holešov - okružní křižovatka silnice II/438 - ul. Tovární“
24. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
25. Převod půjčky z Fondu rozvoje bydlení
26. Obecně závazná vyhláška „0 místních poplatcích za užívání veřejného 
prostranství“
27. Dohody o uznání dluhů a plnění závazků ve splátkách
28. Návrh na zajištění pohledávek města Holešova z důvodu nezapla-
cené kupní ceny bytů v městských domech čp. 652, čp. 1230, čp. 1193,  
čp. 1194 a čp. 1195
29. Změna rozpočtu města Holešova č. 4/2010
30. Dodatek ke zřizovací listině Městského kulturního střediska Holešov, 
příspěvková organizace
31. Rozpočtový výhled do roku 2013
32. Navýšení jmění společnosti Tepelné hospodářství Holešov,  
spol. s r.o.

PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.

V pondělí bude jednat zastupitelstvo

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 780 001

RPSN od 199,71%

k03-0036_SMP_90x90_BW.indd   1 16.10.2009   11:15:17
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pokračování ze str. 1
Na prahu nového roku lze 

říci, že i přes určitý nárůst počtu 
narozených dětí se stále proje-
vuje dlouhodobý trend snižování 
žáků ve školách. Naše tři základní 
školy proto v současné době ne-
mají zcela naplněnou kapacitu, což 
ovšem na straně druhé umožňuje 
nadstandardní kvalitu výuky. 

Jak už jsem nastínil, aktuálně 
se v minulých letech zvýšil zájem 
rodičů o umístění dětí v mateř-
ských školách. Na tuto poptávku 
jsme proto zareagovali a rozšířili 
nabídku o detašované pracoviš-
tě Mateřské školy Sluníčko. Nově 
opravené prostory bývalého ma-
teřského centra ve Všetulích mají 

Začal školní rok: Co vy na to, pane starosto?

kapacitu čtyřiceti dětí. Také zde 
začal nový školní rok na přelomu 
srpna a září. 

Z dlouhodobého hlediska za-
tím neumíme přesně odhadnout, 
jak se bude počet dětí v Holešově 
vyvíjet. Zatímco celospolečenské 
trendy zřetelně ukazují na pokles 
populační křivky, v našem případě 
by mohla svou roli sehrát průmys-
lová zóna a s ní spojené případné 
zvýšení počtu obyvatel v Holešově 
a okolních obcích. 

Dětem i pedagogům bych 
chtěl v následujícím školním roce 
popřát hodně úspěchů.

(Fotografie na www.holesov.cz)
(frs) Ve 2. Základní škole Holešov otevřeli letos jednu třídu prvňáčků.

• Žena 32 let s praxí v obchodě a sázkové kanceláři hledá práci. 
Zkušenosti s vedením pobočky, práce s penězi, komunikativní.  
Tel. 733 659 476.

• Kosmetická firma s dlouholetou tradicí nabízí zaměstnání pro 
ženu. Tel. 602 702 155.

•  Hledám zaměstnance a nebytové prostory pro provozovnu v Holešově. 
Info 732 127 047.

• POZOR!!! PRÁCE Z DOMU! www.byznyszdomu.cz

Zaměstnání 
- nabídka a poptávka• Koupíme starší, ale zachovalý kočár zn. Liberta. Tel.: 603 245 047.

• 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 stavební pozemky v Přílepích pod lesem, v části Větřice. Velmi 
výhodná poloha. Cena 850 kč/m2. Dotaz na tel.: 603 588 670.
• Prodám zahradu 1 400 m2 jako stavební pozemek. Obec Přílepy. Tel. 
737 015 313.
• Prodám byt 3 + kk v Holešově U Letiště, 66 m2, po celkové rekon-
strukci - koupelna, kuchyň, rozvody, okna. Cena 1 630 000 Kč. Dohoda 
možná. Tel.: 734 486 292.
• Koupím horské kolo do 1000 Kč. Tel.: 733 300 058.

Nabízíme k prodeji prostorný rodinný dům 5+1 s velkou zahradou 
v Holešově-Přílepech. Výměra pozemku 1312 m2. Dům je po rekonstrukci. 
Topení a ohřev teplé vody plynem nebo krbem. Voda a kanalizace obecní  
+ 2 studny. Podlahy obytných místností plovoucí, ve vstupu a koupelnách 
dlažba. V kuchyni je kuchyňská linka - dřevěná dýha, s horkovzdušnou 
troubou, sklokeramickou varnou deskou a myčkou. Velmi pěkná zahra-
da s ovocnými stromy. Z pokojů v patře je nádherný výhled do krajiny. 
U domu autobusová zastávka, obchod, v obci školka, škola, obecní úřad, 
restaurace. Doporučuji! 

Kontakt: RE/MAX Activ Reality Holešov, tel. 603 323 111, e-mail: 
miluse.polaskova@re-max.cz. Cena na vyžádání

www.re-max.cz

Vytvářet optimální 
podmínky pro život ob-
čanů v našem městě je 
hlavním cílem sdružení 
aktivních a vzdělaných 
lidí, kteří se rozhodli 
kandidovat v letošních 
komunálních volbách 
pod názvem „Koalice 

pro Holešov“. Pro fungující stát je nutná rozvinutá, demokratická a sebe-
vědomá regionální samospráva, jež uplatňuje principy, které staví na první 
místo občana a rodinu, a vytváří podmínky pro to, aby role úřadů a státu 
byla jen podpůrná (princip subsidiarity). To znamená nejen snižování 
byrokracie, ale i prosazování individuální odpovědnosti každého z občanů 
a vytváření jeho rovných šancí ve všech oblastech života.

Kandidátka „Koalice pro Holešov“ je podporována několika „menší-
mi“, ale ne nevýznamnými politickými stranami a hnutím a je sestavena 
z osobností, které se významnou měrou podílejí na společenském ži-
votě našeho města a jeho místních částí. Aktivně pracují v současném 
zastupitelstvu města i v jeho výborech či komisích rady města. Angažují 
se v mnoha spolcích a zájmových organizacích a disponují nemalým 
tvůrčím potenciálem i v oblasti svých pracovních pozic. To znamená, 
že se dobře orientují v problematice života města i jeho obcí a také 
v oblasti jejich rozvoje. 

Předvolební kampaň před letošními ko-
munálními i senátními volbami některé strany 
již oficiálně zahájily. Těmito řádky a krátkým 
úvodem bychom Vás chtěli upozornit právě 
na kandidátku „Koalice pro Holešov“. Více se 
o programu a prioritách tohoto sdružení dozví-
te z materiálů a tiskovin, které se k Vám jistě 
v průběhu budoucích čtyř či pěti týdnů dostanou. 
Budete mít možnost si i s jednotlivými kandidáty 
pohovořit na několika předvolebních setkáních.

S úctou
Rudolf Seifert

místostarosta města

Koalice pro Holešov vstupuje 
do komunálních voleb
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 1.  PaedDr. Zdeněk Janalík, 50, senátor, starosta, Holešov, ODS 
 2.  Gabriela Hradilová, 41, ekonomka, Holešov, ODS 
 3.  Luděk  Hradil, 41, stavební technik, Žopy, ODS 
 4.  MUDr. Ludmila Joklová, 54, stomatolog, Holešov, ODS 
 5.  Pavel Svoboda, 56, poslanec, Holešov, ODS
 6.  Renata Lochmanová, 38, účetní, Dobrotice, ODS
 7.  Ing. Miroslav Strnad, 59, ředitel Technických služeb, Holešov, ODS
 8.  Eduard Sedlář, 53, vedoucí provozu,  ODS
 9.  Mgr. Jaroslava Jakubčíková, 36, učitelka, ODS
 10.  Kateřina Zachovalová, 39, OSVČ, Holešov, ODS
 11.  Ivan  Kotas, 44, stavební technik,  Žopy, ODS
 12.  Mgr. Drahomíra Konvalinková, 59, ředitelka ZŠ, Holešov, ODS
 13.  Ing. Rostislav Urban, 44, jednatel firmy, Holešov, ODS 
 14.  Zdeněk Kuchař, 48, OSVČ, Holešov, ODS 
15.  Milan Vlasatík, 55, stavební technik, Holešov, ODS 
 16. Josef Škubal, 53, OSVČ, Holešov, ODS 
 17.  Milan Roubalík, 32, stavební technik, Žopy, ODS
 18.  Stanislav Řihák, 51, obchodní manažer, Všetuly, ODS
 19.  Michal Vaculík, 39, zaměstnanec, Holešov, ODS
 20.  Monika Jánová, 35, OSVČ, Všetuly, ODS
 21.  Jana Rohálová, 41, fyzioterapeutka, Holešov, ODS
 22.  Ladislav Zavadil, 76, důchodce, ODS
 23.  Dušan Tupý, 49, ředitel obchodní divize, ODS

 1.  Vojtěch Jurčík, 58, technik, Všetuly, KDU-ČSL 
 2.  Josef Bartošek, 62, místostarosta, Všetuly, KDU-ČSL
 3.   Ing. Pavel Karhan, 48, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl. 
 4.  MVDr. Zbyněk Miklík, 43, veterinární lékař, Všetuly, bez pol. přísl.
 5.   Sylvia Šimečková, 53, učitelka, Žopy, bez pol. přisl. 
 6.   Markéta Habrová, 37, zemědělský technik, Količín, bez pol. přísl. 
 7.   MUDr. Petra Bílková, 30, lékařka, Holešov, bez pol. přísl. 
 8.   Mgr. Jana Chodníčková, 52, školní inspektorka, Všetuly, KDU-ČSL 
 9.   Ing. Jiří Olejník, 57, podnikatel, Všetuly, bez pol. přísl. 
 10.  Mgr. Ludmila Trhlíková, 63, učitelka Tučapy, bez pol. přísl. 
 11.  Ing. František Rafaja, 66, podnikatel Holešov, KDU-ČSL 
 12.  Marie Loučková, 75,  učitelka,  Holešov, KDU-ČSL 
 13.  Bc. Renata Pospíšílová, 30,  učitelka, Holešov, bez pol. přísl. 
 14.  Karel Loučka, 36, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
 15.  Ing. Mgr. Josef Pospíšilík, 46, zást. ředitele úřadu práce, Holešov 

bez pol. přísl. 
 16.  Mgr. Milena Machálková, 52 středoškolská učitelka, Holešov, bez 

pol. přísl. 
 17.  Ladislav Vyňuchal, 55, podnikatel, Holešov bez pol. přísl. 
18.  Jaromír Pilař, 61, technik, Holešov, KDU-ČSL 
 19.  Ing. Roman Adámek, 26, projektant, Količín, bez pol. přísl. 
 20.  Radoslav Oral, 41, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
 21.  František Ponížil, 48, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
 22.  Miroslav Svoboda, 55, technik, Všetuly, bez pol. přísl.
 23.  Marta Kohoutová, 33, správce Orelského areálu, Holešov, bez 

pol. přísl.  

Komunistická strana Čech  
a Moravy (KSČM)

Občanská demokratická strana 
(ODS)

Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová 

(KDU-ČSL)

Česká strana sociálně demokratická 
název volební strany (ČSSD)

Přijaté usnesení č. 307/2010. Rada 
města Holešova I rozhodla na zá-
kladě doporučení hodnoticí komise 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 
1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky, hodnocené dle 
základního hodnoticího kritéria - eko-
nomické výhodnosti nabídky zadané 
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 
závazných pokynů pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP  na veřejnou 
zakázku na stavební práce  „Odpado-
vé centrum - Rozšíření systému sepa-
race odpadů ve městě Holešov“ takto:  

Usnesení z 15. mimořádné schůze Rady města Holešova,  
která se konala dne 16. srpna 2010

Pořadí č. 1. Nabídka č. 1 ELKOPLAST 
CZ, s.r.o., Zlín, Štefánikova 2664, IČ 
253479942 pro obě části zakázky: 
část 1 VZ „Odpadové centrum TS Ho-
lešov“ část 2 VZ „Rozšíření systému 
separace odpadů ve městě Holešov“, 
II pověřila starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem ELKO-
PLAST CZ, s.r.o., v souladu s nabíd-
kou uchazeče. Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 308/2010. Rada 
města Holešova schválila vypsá-

ní výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Demolice domů na ulici 
Školní čp. 429 - 433“ dle předlo-
ženého návrhu. K podání nabídky 
budou osloveny firmy: 1. Technic-
ké služby Holešov, s.r.o., Květná 
1555, Holešov, 2. Lena stavební, 
s.r.o., Palackého 62, Holešov-Vše-
tuly, 3. RAVAL INTERIER, s.r.o., 
Sušilova 1234, Holešov. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 309/2010. Rada 
města Holešova I schválila vypsání 

výběrového řízení na akci „Holešov-
sko sever - kanalizace - stavba 1 
- Holešov, Količín, Tučapy“ prostřed-
nictvím společnosti MCI SERVIS, 
s.r.o., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ 
27718158, za cenu 80.000 Kč bez 
DPH dle předloženého návrhu, II 
jmenovala členy a náhradníky hodno-
ticí komise pro vyhodnocení nabídek. 
Členové:  Josef Bartošek,  Ing. Stani-
slav Julíček, Ing. Vladimír Lochman, 
Ing. Aleš Trněný, Libor Liška. 

Pokračování na str. 5

 1.  Ludmila Štaudnerová, 58, ved. vychovatelka, Holešov, KSČM
 2.  Zdeněk Hlobil, 56, podnikatel, Dobrotice, KSČM
 3.  Božena Zacharová, 61, dělnice, Holešov, KSČM
 4.  MUDr. Ivan Manďák, 59, lékař, Holešov, KSČM
 5.  JUDr. Miroslav Kovář, 59, vysokoškolský učitel, Všetuly, KSČM
 6.   Josef Bláha, 63, dělník, Žopy, KSČM
 7. Jaromíra Čajková, 61, podnikatelka, Holešov, KSČM
 8.   Milan Bubela, 37, státní zaměst., Holešov, bez polit. příslušnosti
 9.   Radim Olejník, 34, dělník, Všetuly, bez politické příslušnosti 
 10. Ludvík Tureček, 73, politický pracovník, Holešov, KSČM
 11. Dušan Sklenář, 54, podnikatel, Holešov, KSČM 
 12. Miroslav Manínský, 39, řidič, Všetuly, bez politic. příslušnosti 
 13. Anna Bystřická, 61, dělnice, Všetuly, KSČM
 14. Petr Pacourek,  65, instalatér, Količín, bez politic. příslušnosti 
 15. Karel Nedorostek, 69, tech. hosp. pracovník, Holešov, KSČM
 16. Eva Černá, 66, dělnice, Holešov, KSČM
 17. Věra Pašuthová, 69, úřednice, Holešov, KSČM
 18. Vlastimil Šošolík, 71, slévač, Všetuly, KSČM
 19. Jiřina Žáčková, 66, dělnice, Holešov, KSČM
 20. Ladislava Lapáčková, 68, dělnice, Holešov, KSČM
 21. Jaroslav Běčák, 66, dělník ČD, Žopy, KSČM
 22. Jiří Kolomazník, 63, řidič, Všetuly, KSČM
 23. Josef Vrtělka, 73, dělník, Holešov, KSČM

Seznam stran a kandidátů do podzimních komunálních voleb v Holešově

 1.  Ing. Ludvík Urban, 41 let, ředitel České dráhy, Holešov, ČSSD
 2.  Bc. Jaroslav Chmelař, 53, vedoucí provozního stř. energetiky, 

Holešov, ČSSD
 3.  Libor Liška, 41, vedoucí střediska, Všetuly, ČSSD
 4.  Pavel Krkavec, 41, stavbyvedoucí, Holešov, ČSSD
 5.  Jiřina Hradilová, 48, podnikatelka, Holešov, bez pol. přísl.
 6.  Josef Smýkal, 55, poslanec PS PČR, Holešov, ČSSD
 7.  Jiří Šípek, 48, řidič autobusové dopravy, Holešov, ČSSD
 8.  Renata Štěpánková, 66, porod. asist., důchodce, Všetuly, ČSSD
 9.  Mgr. Svatava Ságnerová, 49, středoškolská profesorka, Tučapy, 

bez pol. přísl.
 10.  David Javořík, 39, dělník, Dobrotice, ČSSD
 11.  Bc. Iveta Dvořáková, 37, učitelka - vychovatelka, Všetuly, 
  bez pol. přísl.
 12.  Petr Šafařík, 31, manažer informač. technologií, Všetuly, ČSSD
 13.  Mgr. Jan Kejval, 68, učitel, důchodce, Všetuly, ČSSD
 14.  Ing. Martin Knápek, 27, projektový manažer, Holešov, ČSSD
15.  JUDr. Libor Kamarád, 55, právník, Holešov, ČSSD
 16.  Jana Podzemná, 50, úřednice, Holešov, ČSSD
 17.  Ing. Petr Vejvoda, 50, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl. 
 18.  Marie Javoříková, 42, účetní, Žopy,  bez  pol. přísl.
 19.  Josef Sedlář, 63, důchodce, Všetuly, ČSSD 
 20.  Jarmila Bazalková, 53, dozor. prov. České dráhy, Količín, 
  bez pol. přísl
 21.  Zita Spáčilová, 32, dělnice, Holešov, ČSSD
 22.  Martin Doležal, 29, dělník, Holešov, ČSSD
 23.  Zdeněk Krompolc, 64, důchodce, Holešov, bez pol. přísl.
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1. Mgr. Rudolf Seifert, 50, místostarosta, krajský zastupitel, Všetuly, 
TOP 09 
2. Mgr. Ivana Bozděchová, 53, ředitelka Centra pro seniory, Holešov, 
bez pol. přísl.
3. MUDr. Jan Stavěl, 57, zubní lékař, Holešov, US-DEU 
4. Bc. Jana Slovenčíková, 47 let, zástupkyně ředitele MKS, Holešov, 
Strana zelených 
5. Bc. Jakub Šneidr, 30, ved. nezisk. organiz., Holešov, bez pol. přísl.
6. Mgr. Renata Juráňová, 34 let, středoškolská učitelka, Holešov, bez 
pol. přísl.
7. Roman Hyánek, 36, technik, živnostník, Všetuly, bez pol. přísl.
8. Ing. Jana Šťastná, 50, ekonomka, Holešov, bez pol. přísl.
9. Bc. Jiří Olšák, 32, výkonný ředitel společnosti, Holešov, TOP 09 
10. Gabriela Holčáková, 41, živnostník, Všetuly, bez pol. přísl. 
11. Petr Šenkyřík, 58, živnostník, Všetuly,  bez pol. přísl. 
12. Mgr. Ivona Vávrová, 47, učitelka ZŠ, Holešov,  bez  pol. přísl.
13. Mgr. Aleš Reimer, 34, středoškolský učitel, Holešov, bez pol. přísl. 
14. Mgr. Monika Vyhlídalová, 32, učitelka ZŠ, Všetuly, bez pol. přísl. 
15. Lubomír Dědič, 49, živnostník, Holešov, bez pol. přísl. 
16. MUDr. Zdena Kadlecová, 56, prakt. lékařka, Všetuly, bez pol. přísl. 
17. Jakub Leško, 20, student, Holešov, bez pol. přísl. 
18. Mgr. Helena Jandová, 33, učitelka ZŠ, Holešov, bez pol. přísl. 
19. Miroslav Olšina, 61, ředitel archivu, Všetuly, bez pol. přísl. 
20. Alena Kurečková, 50, ekonomka, Holešov, bez pol. přísl. 
21. MVDr. Martin Šando, 39, veterinár. lékař, Holešov, bez pol. přísl. 
22. Ing. Barbora Winklerová, 31, novinářka, Holešov, bez pol. přísl.
23. David Telecký, 30, živnostník, Všetuly, bez pol. přísl.

 1.  Lenka Lukešová, 39, dělnice, Holešov, bez pol. přísl.
 2.  Jiřina Kunkelová, 48, dělnice, Holešov, bez pol. přísl.
 3.  Alois Kašpar, 64, důchodce, Holešov, bez pol. přísl.
 4.  Šárka Waldová, 26, prodavačka, Holešov, bez pol. přísl.   
 5.  Kateřina Šudřichová, 31, prodavačka, Holešov, bez pol. přísl. 
 6.  Anna Wágnerová, 67, důchodce, Holešov, bez pol. přísl. 
 7.  Veronika Dostálová, 21, prodavačka, Všetuly, bez pol. přísl.
 8. Věra Hyánková, 59, důchodce, Všetuly, bez pol. přísl. 
 9.  Jarmila Petřivalská, 49, dělnice, bez pol. přísl.
 10.  Petra Nesvadbová, 26, prodavačka, Holešov, bez pol. přísl.
 11.  Zdeňka Bartová, 47, dělnice, Holešov, bez pol. přísl.
12.  Vítězslav Petřivalský, 43, skladník, Holešov, bez pol. přísl.

 1.  JUDr. Jarmila Pokorná, 59, advokátka, Holešov, SNH
 2.  Miroslav Kunc, 58, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
 3.  MUDr. Lenka Dúbravčíková, 51, dětská lékařka, Holešov, 
  bez pol. přísl.
 4.  Ing. Tomáš Veverka, 36, ekonom, Holešov, bez pol. přísl. 
 5.  Ing. Jaromír Tomšů, 46, ředitel společnosti, Holešov, SNH 
 6.  Mgr. Jarmila Růžičková, 51, ředitelka školy, Holešov, SNH 
 7.  Ing. Vítězslav Študent, 47, podnikatel, Holešov, SNH
 8. Radek Zapletal, 35, technik, Holešov, bez pol. přísl.
 9. Věra Janišová, 58, farm. laborantka, Holešov, bez pol. přísl.
10. PhDr. Mgr.et Mgr. Bc. Kamil Horák, 39, zást. ředitelky Centra pro 

seniory, Věci veřejné
 11. Lenka Pacíková, 48, ředitelka školy, Holešov, bez pol. přísl. 
 12. Ing. Vratislav Ohlídal, 60, technik, Holešov, bez pol. přísl.
 13. Soňa Křepelková, 43, živnostník, Tučapy, bez pol. přísl.
 14. Miroslav Hublík, 36, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl.
 15. Eva Přívarová, 58, bankovní poradce, Holešov, bez pol. přísl.
 16. Ing. Petr Mikšovič, 63, informatik, Holešov, bez pol. přísl.
17. Jarmila Viznerová, 60, rehabilitační pracovnice, Holešov, 
  bez pol. přísl.
 18. Bc. Marek Bačík, 25, učitel, Holešov, bez pol. přísl.
 19. Mgr. Ilona Jančíková, 57, psycholožka, Holešov, bez pol. přísl.
 20. Miroslav Beňa, 59, podnikatel, Žopy, bez pol. přísl.
 21. Nelly Billová, 49, učitelka hudby, Holešov, SNH 
 22. Vlastimil Hradil, 52, elektrikář, Holešov, bez pol. přísl.
 23. JUDr. Lubomír Bartošek, 82, advokát,  Holešov, bez pol. přísl.

Koalice pro Holešov 
- Sdružení politických stran TOP 09, US-DEU  

a Strany zelených, politického hnutí „STAROSTOVÉ  
A NEZÁVISLÍ“ a nezávislých kandidátů

Sdružení nezávislých Holešovska 
(SNH)

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu

Usnesení z 15. mimořádné schůze Rady města Holešova,  
která se konala dne 16. srpna 2010

Pokračování ze str. 4
Náhradníci: Ing. Pavel Karhan, Rad-
ka Stratilová, Mgr. Ivo Michálek, Mi-
lan Roubalík, Bc. Jaroslav Chmelař. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 310/2010. 
Rada města Holešova schválila 
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 3100/61, 
ostatní plocha, o výměře cca 125 
m2, a městských pozemků p.č. 
3100/29, zastavěná plocha, o vý-
měře 202 m2, p.č. 3100/34, zasta-
věná plocha, o výměře 123 m2, 
p.č. 3100/37, zastavěná plocha, 
o výměře 180 m2, p.č. 3100/43, 
zastavěná plocha, o výměře 123 
m2, p.č. 3100/51, ostatní plocha, 
o výměře 367 m2, p.č. 3100/53, 
ostatní plocha, o výměře 438 m2, 
p.č. 3100/55, ostatní plocha, o vý-
měře 79 m2, p.č. 3100/56, ostat-
ní plocha, o výměře 40 m2, p.č. 
3100/57, ostatní plocha, o výměře 
83 m2 a p.č. 3100/58, ostatní plo-

cha, o výměře 165 m2, vše k.ú. Ho-
lešov, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 311/2010. Rada 
města Holešova schválila zveřejnění 
záměru směny částí pozemků, a to 
tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejdou do vlastnictví společnosti Jo-
sef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uze-
nin, s.r.o., Holešov části městských 
pozemků, a to p.č. 2727/35, ostatní 
plocha, p.č. 2727/36, ostatní plocha 
a p.č. 2727/1, ostatní plocha, vše k.ú, 
Holešov, o celkové výměře cca 279 
m2 a z vlastnictví společnosti Josef 
Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, 
s.r.o., Holešov přejdou do vlastnictví 
města Holešova části pozemků p.č. 
2724/44, ostatní plocha, o výměře 
cca 6 m2, p.č. 2724/43, ostatní plocha, 
o výměře cca 173 m2 a p.č. 3551/3, 
ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, 
vše k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 312/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Hanou Poníži-
lovou, bytem Holešov, na užívání 
bytu vel. 1+0, o výměře 15,80 m2, 
označeného č. 13, v městském 
domě čp. 507 na ul. Palackého 
v Holešově, jako náhradní ubyto-
vání od 01.09.2010 do 30.11.2010. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 313/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Čestmírem Belzou, 
bytem Holešov, na užívání bytu vel. 
1+0, o výměře 30,70 m2, označeného 
č. 2, v městském domě čp. 1400 na ul. 
Palackého v Holešově na dobu urči-
tou do 30.06.2011. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 314/2010. 
Rada města Holešova I schválila 
uzavření dohody o uznání dluhu 
a plnění závazků ve splátkách 
s Miroslavem Vránou, bytem Ho-
lešov, II doporučila Zastupitelstvu 

města Holešova schválit uzavření 
dohody o uznání dluhu a plnění 
závazků ve splátkách s: Milanem 
a Margarétou Pilovými, bytem 
Holešov, Ilonou Gaborovou, by-
tem Holešov, Helenou a Micha-
lem Gaborovými, bytem Holešov, 
Květoslavou Oračkovou, bytem 
Holešov dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 315/2010. Rada 
města Holešova schválila  uzavření 
nájemní smlouvy s Jarmilou Solařo-
vou, bytem Holešov, na užívání bytu 
vel. 1+1, o výměře 32,23 m2, ozna-
čeného č. 12, v městském domě čp. 
1400 na ul. Palackého v Holešově 
na dobu určitou do 30.06.2011 za ná-
jemné dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
 starosta města
Josef Jakubčík 

ověřovatel zápisu                                                                          

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
(SPOZ)

 1.  Lenka Kuchárová, 38, prodejce, Holešov člen. SPOZ 
 2.  Tomáš Marcin, 23, student,  bez  pol. příslušnosti
 3.  Bc. Barbora Mikešková, 23, student, bez pol. přísl.
 4.  Jan Prusenovský,  25,  OSVC Holešov, bez pol. přísl. 
 5.  Roman Hanzlík, 48, lakýrník, Holešov, bez pol. přísl.
 6.  Alena Matyášová, 40, provozní, Holešov, bez pol. přísl. 
 7.  Otto Gross, 57, technik, Holešov, člen SPOZ 
 8.  Břetislav Večerka, 62, provozní, Všetuly, bez pol. přísl. 
 9.  Jiří Kolařík, 67, důchodce, Holešov, bez pol. přísl.
 10.  Ing. Jaroslav Valenta, 66, podnikatel, Holešov, bez pol. přísl. 
 11.  Josef Vlček, 69, pokladník, Holešov, bez pol. přísl.

Seznam stran a kandidátů do podzimních komunálních voleb v Holešově
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V termínu od 22. do 26. srp-
na se konalo v prostorách Vyšší 
policejní školy a Střední policejní 
školy Ministerstva vnitra ČR v Ho-
lešově v rámci projektu Příprava 
a výběr žáků z národnostních men-
šin ke vzdělávání týdenní soustře-
dění pro 16 dětí z národnostních 
menšin (ukrajinská, vietnamská, 
mongolská, bulharská, romská, 
slovenská) přijatých do prvního 
ročníku vzdělávání. 

Účelem týdenního soustředě-
ní bylo připravit nově přijaté žáky 
tak, aby úvod jejich vzdělávání byl 
co nejméně problémový. Dalšími 
cíli byly rovněž prevence rasizmu 
a xenofobie, příprava na skupino-
vou integraci, motivace ke studiu 
a budoucímu povolání. Pro žáky 
byl každý den připraven pestrý 
program, který zahrnoval v dopo-
ledním bloku výukovou část a v od-
poledním bloku volnočasové aktivi-

V policejní škole se připravovaly děti z národnostních menšin

Rozsáhlý oheň zničil chatu v lese pod Skalným 

ty. Výuková část vycházela z učiva 
základní školy a byla zaměřena 
na procvičení a upevnění znalos-
tí z českého jazyka, matematiky 
a cizích jazyků (anglický, německý 
a ruský jazyk). Jednalo se o výuku, 
při níž byla využita moderní výpo-
četní technika (např. interaktivní 
tabule) s aktivním zapojením žáků 
z národnostních menšin.

Obsahem odpolední části byly 
volnočasové aktivity. Jednalo se 
o hry, soutěže, sportovní aktivity, 
branné soutěže spojené s výcvi-
kem střelby, uskutečnila se beseda 
k otázkám multikultury. Žáci absol-
vovali motivačně profesní odpoled-
ne, kde byli seznámeni s činností 
Policie ČR, ukázkami z kriminalisti-
ky, výcvikem služebních psů, ukáz-
kami  modelových učeben atd.).  

Celé soustředění včetně počí-
tačové učebny projektu bylo spolu-
financováno Evropským sociálním 

fondem prostřednictvím Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a státním 
rozpočtem České republiky.

Toto celotýdenní zaměstná-
ní splnilo svůj záměr a bylo velmi 
úspěšné, což dokládá rovněž i spo-

kojenost účastníků. Tato aktivita  
Vyšší policejní školy a Střední po-
licejní školy Ministerstva vnitra ČR 
v Holešově bude jistě  přínosem pro 
Policii ČR i celou společnost.

Eva Vichlendová

Rusava (frs) - K rozsáhlému 
požáru dřevěné chaty v lese pod 
Skalným v katastru obce Rusava 
došlo v pátek 20. srpna dopoled-
ne. Do nepřístupného terénu byly 
vyslány jednotky profesionálních 
hasičů z Bystřice pod Hostýnem 
a Holešova, které posílily jednotky 
dobrovolných hasičů obcí Rusava, 
Holešov a Bystřice pod Hostýnem. 
Na místo vyjela od jiného zásahu 
také jednotka profesionálních ha-
sičů ze Zlína. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlé-
mu požáru chaty v rekreační oblasti 
Skalný.

„Požár zpozorovalo a ozná-
milo větší množství svědků, kteří 
potvrzovali rozsáhlost události. 
Kromě standardního vyslání jed-
notek hasičů podle požárního po-
plachového plánu nechal operační 
důstojník přesunout k zásahu také 
jednotku hasičů ze Zlína, která tou 
dobou ukončovala práci po doprav-
ní nehodě na nedaleké Žabárně 

u Fryštáku,“ uvedl mluvčí hasičů 
Ivo Mitáček. 

První jednotce hasičů se 
podařilo k hořící chatě dostat asi 
po patnácti minutách od výjezdu. 

„Už z dálky byla vidět hořící chata 
a velitel zásahu z místa následně 
potvrdil zasažení prakticky celého 
rekreačního objektu o rozměru asi 
7 x 7 metrů. Po dojezdu dalších 

cisteren do hůře přístupného místa 
pod lesem bylo postupně nataženo 
více proudů vody a začal haseb-
ní zásah. Požární útok směřoval 
na zabránění rozšíření plamenů 
do okolí. V tomto stadiu požáru 
hasiči už nedokázali zničený ob-
jekt uchránit a ze stavební části 
zůstala jen torza,“ přiblížil mluvčí 
podrobnosti požáru. 

Hasičům se podařilo požár 
uhasit až po třech hodinách. Ně-
kolik cisteren k místu požáru kvůli 
těžšímu terénu nedojelo, asi dvě 
stě metrů museli hasiči pěšky. 
Při požáru a zásahu nebyl nikdo 
zraněn.

Plameny chatu zcela zničily 
a odhadnuté škody se vyšplhaly 
asi na 500 000 Kč. „Vyšetřovatel 
vyloučil úmyslné založení požáru 
a dál případ šetří v oblasti technické 
závady. Není vyloučena možnost 
závady na elektroinstalaci nebo 
na některém ze zapojených spo-
třebičů,“ dodal mluvčí Ivo Mitáček.

Rozsáhlý požár chatu v lese pod Skalným zcela zničil. 
Foto HZS Zlínského kraje

Holešov (frs) -  K požáru koupelny v rodinném 
domě v Holešově došlo ve čtvrtek 19. 8. 2010 
krátce kolem osmnácté hodiny. Na místo vyjela jed-
notka profesionálních hasičů z Holešova s jedním 
zásahovým vozem ve společném výjezdu s jednot-
kou dobrovolných hasičů obce, kterou posílila další 
jednotka profesionálních hasičů z Bystřice pod 
Hostýnem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
došlo k požáru plynového zásobníkového ohřívače 
vody a vybavení koupelny rodinného domu. 

„Požár zjistila majitelka rodinného domu, která si 
všimla kouře vycházejícího z okna. Sama si ve svém 
pokročilém věku netroufala na hašení a hasiče na po-
moc přivolali sousedé. Silné zakouření nedovolovalo 
jakýkoliv prvotní zásah,“ uvedl mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček. 

Hasiči byli na místě už za tři minuty od výjezdu 
a bleskově pronikli do domu a k hořící koupelně. Na-

Při požáru koupelny hasiči zabránili 
milionové škodě

taženým vodním vedením se podařilo požár rychle 
lokalizovat a uhasit asi po patnácti minutách. Hořící 
plasty a vybavení koupelny vyprodukovaly množství 
nebezpečného kouře a hasiči museli dům odvětrat. 
Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

„Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže 
bylo místo požáru ohledáno. Vyšetřování odhalilo, 
že vnuk majitelky se v koupelně sprchoval, když 
po zastavení vody nedošlo k uzavření ventilu ply-
nového hořáku ohřívače vody. Zásobník se nadále 
ohříval, až došlo k požáru. Plameny zničily nejen 
samotný plynový spotřebič, ale také vybavení kou-
pelny. Požárem způsobená škoda byla odhadnuta 
na 40 000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo zabránit 
rozšíření požáru mimo koupelnu a uchránit další 
značné majetky domu za 3 miliony korun. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada na plynovém 
zásobníkovém ohřívači vody,“ sdělil mluvčí hasičů.
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TRPĚLIVOST UČITELE 
ZKUŠENOST STAROSTY 
SLUŠNOST ČLOVĚKA

Mgr. Zdeněk Pánek (1958)

Absolvent UP Olomouc, učitel 
na základní škole, od roku 1998 
starosta města Bystřice pod Hos-
týnem. Ženatý, syn Jindřich.

„Zajímám se o budoucnost, 
protože v ní hodlám strávit zbytek 
svého života.“

Charlie Chaplin

UMÍM OBČANŮM 
NASLOUCHAT

Pane starosto, proč jste se roz-
hodl kandidovat do Senátu? 

V našem regionu, zejména 
v okrajových oblastech, dlouhodobě 
chybí podpora ve vysoké politice. Re-
giony by měly mít vyvážené zastou-
pení v obou komorách parlamentu 
a občané těsnější kontakt se svým 
zástupcem. Jako senátor bych mohl 
těmto oblastem od Rajnochovic přes 
Morkovice až po Ivanovice určitě 
více pomoci. O větších městech 
bez vlastních poslanců nemluvě.

Co můžete svým voličům na-
bídnout?

Zejména dobrou znalost pro-
blémů, které je trápí. Každý region 

Zdeněk Pánek - nezávislý kandidát za senátní obvod č. 76

má své specifické potíže, ale díky 
dlouhodobé spolupráci a kontaktu 
se svými kolegy - starosty v jiných 
obcích a městech mám poměrně 
přesnou představu o tom, co kte-
rá oblast potřebuje. I když jsem 
se do komunální politiky dostal 
vlastně náhodou díky podpoře 
voličů, pohybuji se v ní už čtyři 
volební období. Umím občanům 
naslouchat.

Které oblasti veřejného života 
vás zajímají nejvíce? 

Vzhledem ke svým osobním 
preferencím bych se chtěl věnovat 

sociální oblasti, školství, nezaměst-
nanosti. Jako každého starostu mě 
velmi zajímá vývoj rozpočtového 
určení daní, které je pro další rozvoj 
regionů zcela zásadní. Ale jsem 
zastáncem všech rozvojových ak-
tivit, které zvyšují kvalitu života - 
tedy rozhodně podporuji budování 
dopravní infrastruktury, podporu 
investic a podnikání.

Kandidujete nejen do Senátu, 
ale budete obhajovat i post 
starosty. Dají se obě funkce 
vykonávat naráz se vší zodpo-
vědností?

Tak to samozřejmě nemohu 
předem tvrdit, ale domnívám se, 
že při dobré organizaci práce ano. 
Museli bychom na situaci reagovat 
ve městě ustanovením nové pozice 
druhého místostarosty a o povin-
nosti se rozdělit s kolegy. Souběh 
funkcí může být i výhodou, člověk 
je stále v kontaktu s každodenní-
mi starostmi obce. V Praze mohu 
částečně pracovat, ale žít budu 
určitě tady.

Podporuje vás ve vaší kandida-
tuře rodina, přátelé, kolegové?

Bez dobrého rodinného záze-
mí a podpory přátel bych nemohl 
ani starostovat. A pokud jde o ko-
legy a spolupracovníky, právě jim 
vděčím za všechno, co se nám 
společně podařilo v regionu vybu-
dovat, prosadit, změnit. Sám bych 
nedokázal nic.

Ve svých volebních heslech de-
klarujete trpělivost, zkušenost 
a slušnost. Nebojíte se, že vás 
vysoká politika změní?

Člověk musí zůstat pokorný 
a být nadále sám sebou. Je to 
těžký úkol, nejen v Senátu, ale 
v politice vůbec. Chtěl bych svým 
voličům dokázat, že je to možné.             

 

V.K.
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Ve čtvrtek 26. srpna se ovzdu-
ší v holešovském centru pro seni-
ory naplnilo sportovním nadšením. 
Vítězné družstvo ze středečního 
vyřazovacího kola v pétanque se 
totiž připravovalo na I. ročník MO-
RAVA CUPU 2010, který se konal 
v Domově pro seniory na Burešově 
ve Zlíně. Pořadatelem tohoto spor-
tovního klání byl Zlínský kraj, jehož 
hlavním partnerem byla Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR a regionální televize RTA Zlín. 
Na tuto akci pořádanou pro celou 
Moravu naši hráči v pétanque po-
stoupili díky získání 2. místa v kraj-
ské soutěži - 3. ročníku Memoriálu 
Dr. Zdeňka Szpaka.

Čtyřčlenné družstvo senio-
rů doprovázeli ředitelka zařízení, 

Úspěšné družstvo holešovských seniorů s ředitelkou  
centra pro seniory Ivanou Bozděchovou.  

Senioři z Holešova vyhráli MORAVA CUP 2010 v pétanque
sociální pracovník a instruktorka 
sociální péče. V 9.30 se setkal 
celý náš tým s dalšími účastní-
ky MORAVA CUPU 2010 přímo 
ve sportovním areálu zlínského 
Domova pro seniory na Burešově. 
Po slavnostním zahájení za pří-
tomnosti hejtmana kraje pana 
MVDr. Stanislava Mišáka a radní 
paní Taťány Nersesjan a dalších 
významných hostů krátce po de-
sáté hodině začalo soutěžní klání 
mezi jednotlivými družstvy. Nejprve 
mezi sebou soutěžila družstva, 
která se v krajských kolech umís-
tila na 2. místě, a družstva, která 
získala v krajských kolech 1. mís-
to. Dvě vítězná družstva z každé 
skupiny se pak utkala o vítězství. 
Družstvo CpS Holešov postoupilo 

a zahrálo si proti seniorům z Olo-
mouce, Telče a Třebíče. Konečným 
vítězem se stalo družstvo Centra 
pro seniory v Holešově, které re-
prezentovalo Zlínský kraj a umístilo 
se na 1. místě. Cenou byl vítězný 
pohár, koule pétanque a s sebou 
si senioři přivezli domů i trika s lo-
gem Zlínského kraje. Pro všechny 
účastníky připravili pořadatelé bo-
haté občerstvení a posezení u grilu 
zpestřené vystoupením cimbálové 
kapely. Po příjezdu domů čekalo 
vítěze bouřlivé přivítání od zaměst-
nanců i seniorů. Vítězům z celého 
srdce gratulujeme. 

Touto cestou bychom také 
rádi poděkovali Zlínskému 
kraji, Asociaci poskytovatelů 

sociálních služeb ČR, regionál-
ní televizi RTA Zlín a Domovu 
pro seniory Burešov ve Zlíně 
za uspořádání soutěže MORA-
VA CUP 2010, jejíž kvalita byla 
na velmi vysoké úrovni a potěši-
la mnohá srdce hráčů a trenérů 
pétanque.

Též děkujeme p. Mgr. Ivaně 
Bozděchové, ředitelce Centra 
pro seniory, příspěvkové orga-
nizace v Holešově, za úpravu 
pétanquového hřiště v areálu 
holešovského CpS a podporu 
při všech sportovních soutě-
žích.

Instruktorky sociální péče 
z CpS v Holešově.

Soustředění při hře ….

Charita Holešov je nestátní nezisková 
organizace. V praxi to znamená, že z podstat-
né části tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů 
dotace. K poskytovatelům dotace se v tomto 
roce přidal i Zlínský kraj. Jak? Přispěl organizaci 
formou účelové neinvestiční dotace, a to ve výši 
156 000 Kč. Děkuji jménem Charity Holešov za 
tuto částku. Bude využita na podporu pečova-
telské služby.

Relichová Eva, DiS
vedoucí CHPS

Zlínský kraj podpořil 
Charitu Holešov

MOTORÁČEK je cvičení rodičů s dětmi od 
2 měsíců do 4 let, které probíhá jednou týdně 
ve skupinkách po 5 až 7 dětech stejného věku 
v budově Loany v Tovární ulici v Holešově. Cvi-
čení vede pedagog a psycholog PhDr. Denisa 
Krčmová. K dispozici je i poradna psychomo-
torického vývoje. 

Kontakt: motoráček.kurs@seznam.cz, 
www.motoracek.atlasweb.cz. 

Adresa: Tovární 1333, budova Loany, Holešov, 
tel. 725 756 821.

Cvičení rodičů s dětmi

Týdenní setkání mladých lidí z několika zemí střední a východní Evropy uspořádalo v hotelu 
Zubříč v Podhradní Lhotě holešovské Středisko volného času. Účastníky přijel pozdravit i starosta 
Holešova Zdeněk Janalík. Podrobné informace o této akci přineseme v příštím čísle.  (jv)  

NABÍZÍME JAZYKOVÉ KURZY  
ANGLICKÉHO, NĚMECKÉHO,  

FRANCOUZSKÉHO A RUSKÉHO  
JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY  

I POKROČILÉ. 

NAŠE KURZY JSOU PRO STUDENTY 
I STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACI.

S NÁMI NAD JAZYKY ZVÍTĚZÍTE 
JAZYKOVÁ ŠKOLA WIN

INFORMACE O JAZYKOVÝCH  
KURZECH NALEZNETE NA  

www.jswin.cz

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

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Nové sociální zázemí u školního bazénu 
slavnostně zkolaudovali v pondělí 30. srpna 
ve 3. Základní škole. Slavnostní akce se zúčast-
nili vedle vedení školy zastupitelé a představitelé 
zřizovatele školy, kterým je město Holešov, 
a zástupci dodavatelské firmy Rapos. 

První etapa rekonstrukce sociálního zázemí 
plaveckého bazénu Třetí základní školy byla 
realizovaná v době od 26. 4. 2010 do 30. 6. 2010 
a stála 2 191 908 korun. Na základě výběrového 

Bazén školy má nové sociální zařízení
řízení byla jako dodavatel vybrána společnost 
Rapos. S prací zaměstnanců této firmy i jejich 
přístupem bylo vedení školy podle slov ředitelky 
Jitky Heryánové velmi spokojeno.  

V současné době se připravuje druhá etapa 
rekonstrukce, která zahrnuje opravu střechy 
a prostoru bazénu. Tato investice by měla do-
sáhnout výše 6 091 634,- Kč.

(frs)
(Fotografie na www.holesov.cz.)

Končící léto, nebo chcete-li nastupující 
podzim, skýtá kromě krásných dnů provoně-
ných barvícím se listím a zrajícími plody také 
možnost zamyslet se nad tím, jak zdařilé bylo 
letošní pěstitelské snažení a vychutnat si neo-
třelost působení trav, vřesů a dalších v tomto 
období radost skýtajících rostlin.

Září je obdobím výsadby macešek, po-
mněnek a jiných dvouletých rostlin na záhony 
a všude tam, kde letničky postupně ztrácejí 
svůj lesk. Proto se zahradníci ze Zámeckého 
zahradnictví Stella rozhodli uspořádat podzimní 
výstavu.

 K vidění bude výstava ovoce v široké 
paletě odrůd jablek, hrušek včetně netradičních 
druhů, jako jsou mišpule, asijské hlohy a kdoule 
nebo vodní melouny vypěstované v samotném 
Holešově. Přehlídka ovocných odrůd bude 
míněna jako pomůcka při výběru ovocných 
stromků pro vhodnou podzimní výsadbu. Křeh-
ká krása macešek ve škále barev pak dokreslí 
podzim jako období, ve kterém působení rostlin 
nemusí končit, ba právě naopak. 

Přehlídka podzimní krásy u zámeckých
zahradníků

Sklonek léta je obdobím vrcholného půso-
bení dekoračních trav; jejich rozevlátost potěší 
hluboko do pozdního podzimu a trsy obalené 
jinovatkou zaujmou i v zimním období, přesně 
tak jako podzimně kvetoucí vřesy a brzo jarně 
kvetoucí vřesovce. Podzimní chryzantémy, jež 
budou také k vidění a jež dávno pozbyly nálepku 
„náhrobní květiny“, budou zdobit množstvím 
svých velkých květů parapety, vchody do domů 
nebo přinášet oživení na balkony bytových 
domů ještě dlouhé týdny.  U Stellů se myslí 
i na děti, a proto bude v průběhu výstavy pro-
bíhat ukázka výroby draků, tak typické součásti 
podzimu. 

Nechte se tedy inspirovat v době od  
17. do 20. září návštěvou v Zámeckém za-
hradnictví Stella u holešovského zámku. 
Dozvíte se něco o odrůdách, i o těch méně 
tradičních, potěšíte oko pohledem na rozkvetlé 
záhony macešek, okrasné trávy, rozkvetlé chry-
zantémy a vřesy v atmosféře vonícího ovoce 
a fantazií podzimu.  

Ing. et Ing. Martin Fokt

Osobní automobil cena od cena do
do 1000 ccm 1218 1690
do 1250 ccm 1218 2250
do 1350 ccm 1218 2460
do 1650 ccm 1740 3182
do 1850 ccm 1740 3482
do 2000 ccm 2260 5368
do 2500 ccm 2620 5696
nad 2500 2620 7572

nákladní automobil
do 3500kg 3658 7190
od 3500-12000 kg 6216 10004
nad 12000 kg 8928 14198

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ?

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

E-mail: votava.josef@post.cz

ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE VINOTéKY
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Holešov (red) - Dalším inves-
torem, který se rozhodl pro Strate-
gickou průmyslovou zónu Holešov, 
je společnost MITAS. Firma hodlá 
investovat přibližně jednu miliardu 
korun. Výrobní závod začne bu-
dovat na konci příštího roku, plná 
výroba pak bude zahájena v roce 
2014. Počet pracovníků nového 
závodu odhaduje investor na 500 
až 550. Pro svůj záměr potřebuje 
6,5  hektaru, na dalších šest pak 
získá opci. MITAS je výrobcem 
pneumatik pro zemědělské a sta-
vební stroje, vysokozdvižné vozíky 
a sportovní motocykly.

Společnost MITAS, a.s., chce 
v Holešově vyrábět především 
zemědělské pneumatiky. Pro svůj 
záměr vytipovala několik lokalit, 
nakonec se rozhodla pro Holešov. 
Půjde o moderní provoz, splňující 
nejpřísnější nároky na bezpečnost 
práce a eliminaci environmentálních 
rizik. Významný bude také socioe-
konomický přínos projektu.  „Je to 
důkaz toho, že průmyslová zóna 
Holešov je pro investory atraktivní. 
Nenabízí totiž jen dobře technicky 
připravené území, ale také dobrou 
dopravní dostupnost, zázemí s kva-

Do holešovské zóny míří zatím největší investor

lifikovanou pracovní sílou a průmys-
lovou tradicí,“ poznamenal statutární 
náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Libor Lukáš. Příchod většího inves-
tora také zapadá do koncepce ob-
sazování zóny. „Usilujeme o to, aby 
zóna byla obsazena diverzifikovaně. 
A to jak co do velikosti investorů, tak 

i oborů jejich působnosti. Současný 
vývoj ukazuje, že se nám to daří,“ 
dodal Lukáš.

Společnost Mitas vlastní čtyři 
výrobní závody na výrobu pneu-
matik, v Praze, Zlíně, Otrokovicích 
a ve městě Ruma v Srbsku. V Ho-
lešově vznikne nový závod, který 
rozšíří výrobní kapacitu. Předsta-
vitelé společnosti Mitas podepsa-

li se Zlínským krajem Deklaraci 
o porozumění, která je základním 
krokem k realizaci výstavby. Nyní 
společnost připravuje projektovou 
dokumentaci. S plnou výrobou se 
počítá v roce 2014.

„Holešov je vhodným místem 
kvůli technické připravenosti prů-

myslové zóny i vzhledem k blízkos-
ti našich dvou výrobních závodů. 
Gumárenství má v kraji tradici. 
Ve Strategické průmyslové zóně 
Holešov budeme vyrábět pneuma-
tiky pro traktory a další zeměděl-
ské stroje, což je nejvýznamnější 
položka v našem portfoliu. Podíl 
zemědělských pneumatik na cel-
kových tržbách je 75 procent,“ 

uvedl místopředseda předsta-
venstva společnosti MITAS Josef 
Křemeček.

„MITAS je v pořadí pátým 
investorem, který podepsal se 
Zlínským krajem Deklaraci o po-
rozumění. Jde ale o zatím největší 
oznámený projekt ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov. Do fi-
niše momentálně spějí jednání 
s dalšími dvěma investory,“ pozna-
menal výkonný ředitel společnosti 
Industry Servis ZK Jakub Černoch. 
Tato Zlínským krajem vlastněná 
společnost má na starosti přípra-
vu a následný provoz Strategické 
průmyslové zóny Holešov.

Do dnešního dne Zlínský kraj, 
v jehož majetku jsou pozemky, 
podepsal Deklaraci o porozumění 
s celkem pěti investory, kteří hodlají 
vytvořit více než 1 000 pracovních 
míst. Celková plocha pro jejich zá-
měry je 114 300 čtverečních metrů. 
Společnosti nyní pracují na projek-
tové dokumentaci potřebné k vydá-
ní územního rozhodnutí a násled-
ně i stavebního povolení. Investor 
musí mimo jiné prokázat, že jeho 
záměr nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí.

MITAS, a.s. je výrobcem a prodejcem plášťů pro zemědělské 
a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly. Firma 
zaměstnává přibližně 2 250 pracovníků, loňské konsolidované tržby 
činily 6,572 miliardy korun, z toho 5,938 miliardy připadlo na export. 
MITAS má kromě výrobních závodů také celosvětovou síť poboček. 
Společnost patří do skupiny CGS Tyres a je jedním z předních ev-
ropských výrobců mimosilničních pneumatik.

O společnosti MITAS, a.s.

Informace na telefonu 573 393 847 nebo 777 977 719. 

Náměstí  Dr. E. Beneše Holešov,  
první patro vedle informačního centra.

Tel.: 736 760 661

Pokračování ze str. 1

Na místo přijela hlídka obvod-
ního oddělení Holešov, výjezdová 
skupina územního odboru Kromě-
říž, kriminalistický technik, rychlá 
záchranná služba, hasiči z Hole-
šova, Bystřice pod Hostýnem a ze 
Zlína a také inspektor leteckého 
provozu. „Na místo havárie přijeli 
také dva pilotovi kamarádi, kteří 
potvrdili, že se jedná o zkušeného 
pilota a instruktora paraglidingu. 
Sami také pomohli stále běžící 
stroj vypnout a odpojit baterii. Pilot 
údajně startoval odpoledne z Kro-
měříže,“ sdělil Mitáček. 

Osmatřicetiletý zraněný 
muž byl převezen do nemocnice 
v Kroměříži a později do zlínské 
nemocnice. Při pádu utrpěl těžká 
zranění. Policisté u něj provedli 
dechovou zkoušku s negativním 
výsledkem. Kriminalisté případ 
nadále prověřují.

U Tučap spadlo 
motorové rogalo

Pálenice v Chomýži
oznamuje všem pěstitelům ovoce,  

že zahajuje sezónu

pálení slivovice od září 2010.
Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 8 do 17 hodin 

přímo v pálenici a ostatní dny dle mé přítomnosti  
v pálenici. 

VLASOVÉ STUDIO M   
MARTINA STAŇKOVÁ
dámské, pánské a dětské kadeřnictví

moderní střihy, barvení, melíry, barvení řas a obočí,
poradenství, svatební a společenské účesy.
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Využili jsme nabídky našeho 
sponzora Rafting Morava v Olo-
mouci a 17. srpna jsme uspořádali 
jízdu na raftech po jednom z ramen 
řeky Moravy. Vyplouvali jsme z pří-
staviště v obci Horka. Po krátké 
instruktáži, uložení bagáže do ne-
propustných vaků a po oblečení zá-
chranných vest jsme se po desáté 
hodině vydali na vodu. 

Malé rameno Moravy je 
od pradávna zdrojem energie, ať už 

Výsadkoví veteráni sjížděli Moravu na raftu

jsou to náhony vodních mlýnů nebo 
výroby elektřiny. Samotný vodní 
tok je krásným krajinným prvkem 
s celou řadou meandrů, spoustou 
rostlin a různých druhů živočichů. 
V nespočetných meandrech a tů-
ních jsme viděli celé kolonie divo-
kých kačen a také znatelné stopy 
po práci bobrů, kteří zde mají dobré 
podmínky pro své žití. 

Po předešlých deštích byla 
hladina vody vzedmutá a měla 

i rychlejší průtok. Naše rafty byly 
rychlejší a místy jsme měli práci 
s jejich ovládáním tak, abychom se 
včas vyhnuli nakloněným stromům 
a padlým větvím. Během plavby 
jsme dvakrát přenášeli lodě přes 
jezy. Do cíle v loděnici za sportovní 
halou v Olomouci jsme dopluli bez 
problémů za necelé tři hodiny.   

Chtěli bychom touto cestou 
ještě jednou poděkovat vedoucímu 
Víťovi z Rafting Morava, který  nám 

tuto plavbu poskytl ve formě spon-
zorského daru, a také instruktorovi 
Filipovi, který nás plavbou bez-
pečně provázel. Počasí bylo jako 
na objednávku, oblačno a místy 
nás provázelo i sluníčko. Letošní 
plavba se opravdu vydařila a už 
víme, že si tuto vodáckou akci opět 
zařadíme do plánu na příští rok. 
Zdravíme vodáckým AHOJ.

Výbor KVV Holešov

Účastníci vodácké akce na břehu řeky Moravy a přímo na její hladině.

Další ročník Myslivecké olympiády se uskutečnil 28. srpna v Boře-
novicích. Pořadatelem akce bylo Myslivecké sdružení Háje Tučapy - Bo-
řenovice. Více než čtyři desítky dětí absolvovaly trasu se šesti stanovišti, 
která prověřila nejen jejich znalosti ze zoologie, botaniky, ochrany přírody 
či kynologie, ale i obratnost a přesnou mušku na vzduchovkové střelnici. 
Všichni spokojení účastníci byli odměněni pěknými cenami, pořízenými za 
přispění Městského úřadu Holešov a Obecního úřadu Bořenovice.

Zdeněk Hlaváč

Myslivecká olympiáda v Bořenovicích

Střelecká soutěž v Tučapích
Nevídaný počet 52 střelců se zúčastnil 10. ročníku střelecké soutěže 

ve střelbě na baterii, kterou 14. srpna uspořádalo Myslivecké sdružení Háje 
Tučapy - Bořenovice. Její součástí byl IV. ročník Memoriálu Stanislava Navrá-
tila, VIII. ročník soutěže O putovní pohár předsedy honebního společenstva 
a I. ročník soutěže družstev O putovní pohár Dušana Sklenáře. V hlavní 
soutěži, Memoriálu Stanislava Navrátila, se na stupních vítězů objevili střelci 
v pořadí: 1. Gába, 2. Hradílek, 3. Králík.

K příznivému vyznění akce přispělo, kromě střelecké pohody a občerstvení, 
i „okénko“ slunečného počasí, které se nad Holešovskem v sobotu otevřelo.

Zdeněk Hlaváč
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Počátkem října 2010 uplyne 
sto let od narození  Antonína Andr-
líka, oblíbeného pedagoga, nadše-
ného vlastivědného a osvětového 
pracovníka a zejména dobrého 
člověka.

Životní dráha profesora Anto-
nína Andrlíka se začala odvíjet 7. 
října 1910, kdy se narodil v Kostelci 
u Holešova. Již v obecné škole se 
projevilo jeho neobyčejné nadání, 
proto pokračoval ve studiu na ho-
lešovském gymnáziu, které absol-
voval na výbornou. Sám uvádí, že 
jeho touhou bylo „učit se, jít výš, 
žíznivě kupit vědomosti“. Andrlíkovi 
rodiče byli chudí a nemohli syna 
dostatečně finančně podporovat, 
proto již od gymnaziálních studií si 
přivydělával kondicemi. Nepřekvapí, 
že pokračoval ve studiu na Karlově 
univerzitě v Praze, kde si zvolil obor 
český a německý jazyk na filozofic-
ké fakultě. I zde patřil k nejlepším 
studentům ročníku. Také zde si 
vydělával na živobytí doučováním. 
V letech 1933 - 1934 složil státní 
zkoušky z jazyka českého a němec-
kého a od 1. září 1934  byl jmenován 
profesorem - aspirantem - na Stát-
ním reálném gymnáziu v Šumperku. 
Již 1. září 1935 byl ustanoven zatím-
ním profesorem Státního vojenské-
ho reformního reálného gymnázia 
v Moravské Třebové. 

Vojenskou prezenční službu 
absolvoval od 1. října 1936 do 8. 
září 1938 a následně byl mobi-
lizován. Od října 1938 do srpna 

Vzpomínka na pedagoga a osvětového pracovníka Antonína Andrlíka

1939 učil na vojenském gymnáziu 
v Hranicích. A další změna nastala 
od 1. září 1939, kdy se stal řád-
ným profesorem Státního reálného 
gymnázia v Holešově. Vrátil se tak 
do svého „domovského“ ústavu.

V této době prožívá šťastné 
období v soukromém životě. V srp-
nu 1939 se oženil se svou životní 
láskou učitelkou Jiřinou Nedbalo-
vou z Kostelce u Holešova, která 
jej provázela celý život. O jejich 
harmonickém vztahu svědčí i drob-
né dílo nazvané Zázrak, ve kterém 
Antonín Andrlík  velmi poeticky 
líčí své „zasažení“ láskou ke své 
ženě. Toto své vyznání jí věnoval 
a na svůj náklad nechal vytisk-
nout (náklad tvořilo sto číslovaných 
a autorem podepsaných výtisků). 
Manželům Andrlíkovým se narodil 
syn Jiří a dcera Eva, kteří jim při-
nášeli velkou radost.

Na holešovském gymnáziu 
vyučoval český, ruský a německý 
jazyk. V roce 1957 si rozšířil apro-
baci o jazyk ruský a v roce 1958 
byl jmenován zástupcem ředite-
le na Jedenáctileté střední škole 
v Holešově. V roce 1960  odchází 
na  Státní jazykovou školu ve Zlí-
ně, kde působil až do odchodu 
do důchodu v roce 1972.  Antonín 
Andrlík byl oblíbeným a dobrým 
profesorem svým studentům, kteří 
na něj s úctou vzpomínají. Aktivně 
se jako režisér podílel na realizaci 
studentských divadelních  před-
stavení holešovského gymnázia. 
Účastnil se společně se svými stu-
denty mnoha výletů i brigád.

Oblíbený byl i mezi kolegy, 
a to pro své znalosti, obětavost 
a pracovitost. Své zkušenosti zve-
řejňoval také v odborných časopi-
sech, např. Cizí jazyky ve škole 
nebo v celostátním Zpravodaji ja-
zykových škol, byl také recenzen-
tem učebnic německého jazyka. 
Své zkušenosti z výuky zpracoval 
v odborné publikaci - K metodám 
vyučování cizím jazykům.

Po odchodu do důchodu se 
věnuje své velké zálibě - cestová-
ní. Několik let působil jako oblíbe-
ný průvodce Čedoku, který nejen 
ovládal několik světových jazyků, 
ale také měl velký přehled o histo-
rii a celkovém dění v navštívených 
zemích.

Antonín Andrlík byl nadše-
ným vlastivědným a osvětovým 
pracovníkem. Aktivně se zapojil 

do činnosti vlastivědného kroužku, 
působícího při okresním archivu 
v Holešově. Často a rád přednášel 
pro veřejnost o české i světové 
literatuře, historii a umění. Velký 
ohlas měly jeho přednášky o umě-
ní a zejména o regionální histo-
rii. Při shromažďování podkladů 
ke svým článkům a přednáškám 
vedl bohatou korespondenci  s řa-
dou významných osobností, které 
pak uvedl ve  své stěžejní práci 
- Co dalo  Holešovsko a Bystřicko 
kultuře I., II., III., vydané v letech 
1968, 1981, 1984. Toto dosud ne-
překonané dílo je využíváno ne-
jen badateli a zájemci o regionální 
historii, ale také studenty a učiteli. 
Bibliografie jeho díla je obsáhlá 
a dokládá autorovu šíři zájmu i vel-
kou pracovitost.

Velkou zásluhou Ant. Andrlíka 
je fakt, že neúnavně připomínal 
osobnost světoznámého koste-
leckého rodáka PhDr. Otakara 
Odložilíka a pečoval o jeho od-
kaz. Patřil také k nositelům skaut-
ských myšlenek a k obnovitelům 
skautských tradic po roce 1989. 
Díky Ant. Andrlíkovi byl připome-
nut význam skautského činovníka 
RNDr. Rudolfa Plajnera.

Bohatý život profesora An-
tonína Andrlíka se uzavřel dne 6. 
září 1998 ve Zlíně, kde sice dlouhá 
léta žil, ale pravidelně jezdil do své 
rodné obce Kostelce u Holešo-
va. A tady - v rodinném kruhu, 
obklopen knížkami a oblíbenými 
kočkami - byl nejšťastnější.

Osobnost a dílo Antonína 
Andrlíka připomíná výstava, in-
stalovaná v budově Státního 
okresního archivu v Kroměříži 
(SOkA). Většinu vystavených 
fotografií a předmětů zapůjčil 
Mgr. Jiří Andrlík. Výstavu si 
může prohlédnout každý ná-
vštěvník archivu.

Výběrová bibliografie od-
borných vlastivědných prací 
Antonína Andrlíka:

ANDRLÍK, A.: Co dalo Ho-
lešovsko a Bystřicko kultuře. Pří-
spěvek k dějinám rodného kraje. 
Okresní archiv 1968, Měst. NV 
Holešov 1980,1984.

ANDRLÍK, A.: 850 let obce 
Kostelec u Holešova. Kostelec 
u Holešova. MNV, 1981. 45 s.

Kostelec u Holešova. Redak-
ce Ant. Andrlík. Kostelec u Hole-
šova, Obecní úřad 1998, s. 45, 
obr. v textu.

PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno - SOkA Kroměříž

 (Mezititulky redakce)  
Výstava připomínající oblíbeného profesora holešovského gymnázia je v budově 

Státního okresního archivu v Kroměříži.  

Oblíbený pedagog a osvětový 
pracovník Antonín Andrlík.

Doba studií

Oblíbený profesor

Průvodce Čedoku

Bohatý život

Výstava v archivu

Válka a láska
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Život a smrt Antonína Páleníčka ze Žeranovic

U paty pomníku padlým, zemřelým a ne-
zvěstným mužům ze Žeranovic z doby první svě-
tové války, nedaleko vchodu do žeranovického 
kostela, leží kamenná pamětní deska, na které 
můžeme přečíst: „Památce partyzána Anto-
nína Páleníčka, který 29. 4. 1945 dal život 
za vlast“. Kdo byl Antonín Páleníček, proč a jak 
zemřel, to chce připomenout tento článek.

Antonín Páleníček pocházel ze starého 
rodu Páleníčků, kteří se v Žeranovicích usadili 
po třicetileté válce v 17. století. Je také možné, 
že pocházel z krve odbojných Valachů, kteří byli 
přivlečeni do okolí Holešova Janem hrabětem 
Rottalem. Jeho strýc Vavřinec Páleníček zahy-
nul v první světové válce. 

Narodil se Arnoštu a Anděle (rozené Hrnči-
říkové z Lukova) Páleníčkovým dne 5. července 
1917 v Žeranovicích v Hliníku číslo 60. Z prvního 
manželství Arnošta Páleníčka měl ještě ne-
vlastního bratra Josefa. Pocházel z nemajetné 
rolnické rodiny, musel rodičům od dětství pomá-
hat na rodinném hospodářství a při tom chodil 
do školy. Po ukončení školy si našel práci u firmy 
Thonet v Holešově, kde pracoval jako dělník. 

Zásadní vliv na jeho osud měl asi nástup 
vojenské prezenční služby. Antonín Pálení-
ček se narodil v roce 1917 a podle tehdejších 
zákonů měl nastoupit na vojnu 1. října 1938. 
V té době měla československá armáda ale 
jiné starosti. V září proběhla druhá mobilizace 
a po 28. září, po podepsání mnichovské doho-
dy, se musela přesouvat do nových posádek. 
Antonín Páleníček proto narukoval na vojnu 
až 1. března 1939. Narukoval k Pěšímu pluku 
8, k jeho III. pěšímu praporu v Místku, kde v té 
době probíhal výcvik nováčků. Ti, kteří se zají-

mají o historii meziválečné československé ar-
mády, vědí, že příslušníci tohoto praporu, který 
byl umístěn v Místku v Čajánkových kasárnách, 
se jako jediní v Čechách a na Moravě posta-
vili na ozbrojený odpor při obsazování zbytku 
Československa německou armádou v březnu 
1939 (tvrdé boje ale probíhaly už na podzim 
1938 na zakarpatské Ukrajině s horthyovským 
Maďarskem).

Když v podvečerních hodinách dne 14. 
března 1939 chtěla motorizovaná jednotka 
německé armády vstoupit do kasáren, dostal 
německý důstojník na jeho výzvu místo klíčů 
od kasárenské brány kulku z pušky strážného. 
Po 18. hodině večerní se pak rozpoutal krátký, 
ale intenzivní boj mezi německou jednotkou 
a československými vojáky. Boj zahájil kpt. Ka-
rel Pavlík a postupně se k palbě na německé 
okupanty přidávali další důstojníci a poddůstoj-
níci. Do boje zasáhli i někteří nováčci a prav-
děpodobně i Antonín Páleníček. V kasárnách 
bylo ale jen málo munice a vojáci byli vyzbrojeni 
jen puškami a lehkými kulomety. Po vystřílení 
posledních nábojů se vzdali.  Likvidace pluku 
pak probíhala až do 31. července 1939 a poté 
se vojáci rozešli do svých domovů.

Domů se vrátil i Antonín Páleníček. Našel 
si práci opět u firmy Thonet, později pracoval 
jako řidič autobusu. V roce 1942 se oženil 
s Bohuslavou  Blinkovou, která přišla do Žera-
novic z Čeladné do služby k místním sedlákům. 
V roce 1943 se jim narodila dcera Jana a v roce 
1944 syn Ivan. Dcerka bohužel brzy zemřela. 
Žil životem obyčejného člověka na moravské 
vesnici. Nenávist k německým okupantům, 
která v jeho mysli utkvěla už v březnu 1939, 
mu ale nedávala klidně spát.

Kdy a za jakých okolností se Antonín Pá-
leniček zapojil do partyzánského hnutí, se ne-
podařilo zjistit. Patrně to bylo někdy na konci 
roku 1944 nebo spíše na začátku roku 1945. 
V té době se už do Hostýnských vrchů přesu-
nula 1. československá partyzánská brigáda 
Jana Žižky pod velením sovětského majora, 
čtyřiadvacetiletého Dajana Bajanoviče Murzina. 
V hostýnských horách operovalo několik oddílů 
brigády. Na Holešovsku a v okolí Fryštáku to 
byl především 3. oddíl Fedor, kterému velel 

sovětský podporučík Fedor 
Vasiljevič Zimin. Známá je 
například akce tohoto oddí-
lu ze 7. dubna 1945 v obci 
Martinice, kde se stala cílem 
partyzánů jednotka Luftwaffe 
z Trenčína, ubytovaná v po-
čtu 1 důstojníka a 10 mužů 
v domě Františka Práška č. 
10. Ten samý den provedl od-
díl i přepad četnické stanice 
v Míškovicích.

Složení tohoto oddílu po-
pisuje pan Miroslav Ticháček, 
sám účastník partyzánského 
odboje, ve své knize o histo-
rii obce Lukovečka. Jméno 
Antonína Páleníčka, ale ani 
dalších občanů, které uvá-
dí kroniky obcí Žeranovice 
a Horní Lapač jako partyzány, 
zde nenajdeme. Podle názo-

ru pana Ticháčka byli pravděpodobně všichni 
příslušníky dalšího samostatného oddílu, který 
ale za války nepatřil do 1. československé 
partyzánské brigády Jana Žižky, oddílu Nikolaj. 
Vznik tohoto oddílu, přesněji rozchod majora 
Murzina s pozdějším velitelem oddílu Nikolajem 
Gryvoryčevskym, popisuje opět pan Ticháček 
ve své knize (informaci měl od očitého svědka 
pana Aloise Šmída). 

Nikolaj Gryvoryčevskij, námořník z Lenin-
gradu, byl až do konce února 1945 příslušníkem 
oddílu Fedor. Když se ale Murzin dověděl, že 
se pohybuje se zbraní na veřejnosti v Holešově 
a ve Fryštáku, nechal ho přivést a před nastou-
peným oddílem ho u bunkru na „Hrachuli“ nad 
hájenkou Hadovna u Lukovečka zpolíčkoval. 
Nikolaj Gryvoryčevskij ještě tu noc oddíl Fedor 
opustil a později založil vlastní oddíl, slože-
ný jen z příslušníků české národnosti. Murzin 
Gryvoryčevského až po osvobození dodatečně 
omilostnil a povolil, aby se přičlenil k brigádě.

Pokračování na str. 14 

Fotografie z roku 1928 ze Žeranovic v Hliníku. 
Antonín Páleníček jako jedenáctiletý první zprava, 

jeho nevlastní bratr Josef druhý zleva.

Antonín Páleníček v roce 1939 ještě 
v uniformě československého vojáka.

Narukoval k III. pěšímu 
praporu v Místku

Sedící novomanželé Páleníčkovi na svatební 
fotografii z roku 1942.

VZPOMÍNKA

Jako partyzán
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Život a smrt Antonína Páleníčka ze Žeranovic

Při mučení nezradil

Pokračování ze str. 13

Oddíl Nikolaj měl vybudované úkryty 
v lese mezi Dolní Vsí, Rackovou a Mladco-
vou. Přesto, že oddíl Nikolaj nepůsobil v rámci 
brigády, nějaká koordinace mezi ním a oddílem 
Fedor probíhala. Pan Ticháček vzpomíná, že 
Antonína Páleníčka nejméně dvakrát potkal 
ještě v bunkru na „Hrachuli“ někdy z jara 1945 
(11. dubna 1945 byl bunkr zničen). Pamětníci 
ze Žeranovic rovněž vzpomínají, že por. Fe-
dor Zimin občas přespával v domácnostech 
v Žeranovicích.

Proč se ocitl Antonín Páleníček osudné 
noci z 28. na 29. dubna 1945 na východním 
okraji Horního Lapače, není známo. Možná plnil 
nějaký úkol, možná šel navštívit svoji manželku 
a syna do Žeranovic nebo se prostě šel občers-
tvit do hospody. Partyzáni údajně běžně chodili 
i do hostince U Sedlářů v Žeranovicích. V té 
době se už asi oddíl Nikolaj zdržoval v lesích 
mezi Přílepy a Rusavou, protože v lese nad 
Rackovou budovala obrannou linii německá 
vojska a pobyt zde byl nebezpečný.

 Když šel za tmy po polní cestě z Přílep 
na Horní Lapač, začala na něj v blízkosti domu 
Stanislava Kopřivy číslo 56 na Horním Lapači 
bez varování střílet dvoučlenná německá hlídka 
(bylo vyhlášeno stanné právo a zákaz vycháze-
ní od půl deváté večer do šesté hodiny ranní). 
Páleníček byl těžce raněn do nohy a odplazil 
se do porostu na poli. Němečtí vojáci se celou 
noc neodvážili za ním jít, protože nevěděli, kolik 
partyzánů se v okolí skrývá. Páleníček během 
noci zničil všechny doklady, podle kterých ho 
mohli Němci identifikovat. Zničil prý i fotografii 
své ženy a synka. 

Když na Horní Lapač dorazily německé 
posily, našla rojnice vojáků Antonína Páleníčka 
na poli. Bez ošetření ho vojáci dovlekli před 
místní hostinec a tam ho na zemi krutě vyslý-
chali a týrali. Chtěli získat jeho jméno a také 
informace o partyzánech. Antonín Páleníček 
však svoje druhy ani svoji totožnost neprozra-
dil. V případě, že by byl identifikován, hrozilo 
velké nebezpečí občanům Žeranovic. Tam, 
kde obyvatelé obce podporovali partyzány, byli 
představitelé obce a často i náhodně vybraní 
další občané jako rukojmí popraveni. Vždyť už 
2. května postřílel zástupce velitele holešovské 
jednotky npor. Bussel pět náhodně posbíraných 

Fotografie Antonína Páleníčka z roku 1944.

nevinných občanů z Přílep na břehu potoka 
u Količína.

Naposledy ho, ještě živého Antonína Pále-
níčka, ležícího před hostincem, spatřil na vlastní 
oči o půl šesté ráno František Zapletal z čísla 16 
na Horním Lapači.  Ten šel z celonoční natěrač-
ské práce domů, a protože měl ruce a kalhoty 
od červené barvy (natíral motocykl u Bakalů 
č. 36), zastavili ho němečtí vojáci. Navíc bylo 
ještě před šestou hodinou ranní a moc nechy-
bělo a mohl být také zastřelen. Němečtí vojáci 
naložili Antonína Páleníčka na nákladní auto 
a vezli ho na německé velitelství do Fryštáku 
k dalšímu výslechu. Po cestě ale zemřel. Celý 
den 29. dubna 1945 byl vystaven v provizorní 
rakvi v průjezdu radnice ve Fryštáku a obyvatelé 
byli vyzváni, aby ho identifikovali. Viděl ho zde 
i pan Miroslav Ticháček. Nikdo ale jeho totožnost 
neprozradil. Večer byl pak, pravděpodobně bez 
obřadu, pochován na hřbitově ve Fryštáku.

Brzy ráno dne 6. května 1945 vstoupili 
první vojáci 1. československého armádního 
sboru pod velením generála Karla Klapálka 

do Fryštáku a tentýž den před polednem i první 
rumunští vojáci do Žeranovic. Antonín Pálení-
ček se však tohoto radostného dne osvobození 
nedočkal. Dne 10. května 1945 byly jeho ostat-
ky ve Fryštáku exhumovány a za velké účasti 
obyvatel Žeranovic a širokého okolí, včetně 
partyzánů, byl 13. května slavnostně pochován 
na hřbitově v Žeranovicích. V neděli 2. září 1945 
důstojný pán Antonín Ondroušek, farář v Žera-
novicích, odhalil a posvětil Antonínu Páleníčkovi 
pamětní desku, která je uložena u pomníku 
padlých v Žeranovicích dodnes. Jeho jméno 
je vyryto i na pomníku padlým z první a druhé 
světové války ve Fryštáku.

Po válce se vdova Bohuslava Páleníč-
ková se synem Ivanem odstěhovala do obce 
Skrochovice u Opavy. Později se provdala 
a měla ještě dalších šest dětí, které s man-
želem vychovávali v obci Úvalno u Krnova. 
Pracovala převážně v zemědělství, později 
v jednotném zemědělském družstvu. Zemřela 
v roce 2003. Syn Antonína Páleníčka Ivan se 
oženil a s manželkou měli dvě děti. Zemřel 
v roce 1978. Dnes žije vnuk a vnučka, jedna 
pravnučka a tři pravnuci Antonína Páleníčka 
a jeho ženy Bohuslavy.

„Přísahám při všem, co je nám svato… 
ale i životy své dáme na ochranu vlasti… až 
do konce se brániti tak, jak nám to káže muž-
ná čest a vědomí povinností občanských.“ To 
jsou slova přísahy československého vojáka. 
Antonín Páleníček už ji nestihl vykonat jako 
voják, jako partyzán její slova ale naplnil do po-
sledního písmene. Na jeho statečnou smrt by 
se nemělo zapomenout. Nikdo by neměl být 
zapomenut!

Jan Dúbravčík

Zdroje: 
Miroslav Ticháček: Lukoveček - Historie obce
Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice (vy-
dala obec Žeranovice, 2000)
Kronika obce Horní Lapač, SOkA Kroměříž
Kronika obce Žeranovice, SOkA Kroměříž
Domovní kniha obce Žeranovice (nedatováno), 
SOkA Kroměříž
Vzpomínky pana Miroslava Ticháčka, Františka 
Gáby, informace paní Svatavy Božoňové,
fotografie z archivu paní Němcové, paní Dra-
hotůsové, paní Gořalíkové, paní Božoňové 
a autora.
Život a smrt Antonína Páleníčka ze Žeranovic

Rozloučení s Antonínem Páleníčkem před jeho rodným domem 
v Žeranovicích v Hliníku dne13. května 1945.

Pohřbu Antonína Páleníčka se účastnili v hojném počtu 
spoluobčané ze Žeranovic.

Osvobození se nedočkal
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Několika snímky se vracíme 
ke zcela mimořádnému úspěchu 
holešovského sboru Moravské 
děti, který se nedávno vrátil se zla-
tou a stříbrnou trofejí z „mamutího“ 
festivalu pěveckých souborů v čín-
ském Shaoxingu. O účasti sboru 
na festivalu vyprávěla v minulém 
vydání Holešovska manažerka 
souboru Jana Slovenčíková.

Foto archiv Moravské děti. 

Moravské děti na fotografiích v čínském Shaoxingu
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OZNÁMENÍ
Městská knihovna v Holešově oznamuje, že ke dni 31. 8. 2010 

byla ukončena činnost její pobočky ve Všetulích. Z tohoto důvodu 
dochází k rozšíření stávající pobočky na Novosadech (bývalé stře-
disko Duha), kde bylo otevřeno nové oddělení pro děti a mládež.

Půjčovní doba je každé úterý od 8 - 11 a od 12 - 17 hod.
Na pobočce jsou k dispozici i dvě internetová místa. Srdečně 

zveme k návštěvě.          

KINORECENZE

CD TIP
Hudební událost roku: Hana Hegerová 
na podzim vydá novinkové album!
Dlouho připravované album Hany Hegerové 
vyjde na značce Supraphon na základě vý-
hradní licence od společnosti Live Production 
a přinese především francouzské šansony 
s českými texty renomovaných autorů.
Od vydání posledního studiového alba Hany 
Hegerové, jež vyšlo pod názvem Potměšilý 
host, uplynulo třiadvacet let. Šansoniérka 
Hana Hegerová mezitím slavila úspěchy 
nejen s koncerty doma i ve světě, ale také 
s řadou pečlivě vybíraných kompilací a se 
záznamy svých koncertních vystoupení. 
V její diskografii mají také své místo i ci-
zojazyčná alba, která vyšla (až na jednu 
supraphonskou výjimku) u zahraničních 
nahrávacích společností.
Novinkové album (zatím s pracovním ná-
zvem Mlýnské kolo v srdci mém) se natáčí 
pod producentským dohledem klavíristy 
a „dvorního kapelníka“ Hany Hegerové - 
vynikajícího instrumentalisty Petra Maláska, 
již od podzimu loňského roku. V současnosti 
je těsně před svým vydáním.
Nové album tvoří písně především klasiků 
francouzského šansonu, jimiž jsou Serge 
Gainsbourg, Michel Legrand, Barbara či 
Isabelle Mayereau a další. Písňové texty 
jsou přebásněny jedněmi z nejlepších tex-
tařů, jejichž jména jsou příslibem nápaditých 
slovních obrazů, z nejvíce zastoupených 
jsou Jiřina Fikejzová a Pavel Vrba, ale jed-
ním textem i Pavel Kopta či Jiří Dědeček. 
Na dlouho očekávaném novinkovém albu 
by se měl objevit i duet Stará píseň s textem 
i interpretací Jaromíra Nohavici…
Vydání novinkového alba Hany Hegerové je 
plánováno na září 2010. 

(sup)

Hana Hegerová v nahrávacím studiu.

Pozvánka 
na výstavu obrazů 
Pavly Novákové
Výstava je otevřená od 18. 8. 

do konce září 2010
Vinárna u Chytílků 

v Masarykově ulici v Holešově

Příběh Robina Hooda, který bohatým bral 
a chudým dával, je jednou z nejvíce filmo-
vaných látek v dějinách. Navzdory tomu, že 
o druhé půlce citované charakteristiky se dá 
s úspěchem pochybovat a jistá dokonce není 
ani skutečnost, zda po Sherwoodském lese 
vůbec někdy tento zbojník běhal. Nicméně 
legenda si žije vlastním životem a ta filmová 
oslavila už téměř úctyhodných 100 let. První 
(ještě němý) film o anglickém „Jánošíkovi“ 
vznikl již v roce 1912 a od té doby se natoči-
lo více než třicet různých adaptací. Většinou 
v „seriózním“ dobrodružném pojetí, nechy-
bí ale ani kousky animované a komediální.  
Promluvit do této historie se rozhodl i renomo-
vaný Ridley Scott (autor mimo jiné slavného 
hororu Vetřelec,  sci-fi Blude Runner, road 
movie Thelma a Louise a historického spektáklu 
Království nebeské). Jak je patrné i z toho-
to skromného výčtu, Ridley Scott pravidelně 
zkouší nové věci a střídá žánry. Na čem ale 
lpí, jsou titíž lidé z filmového štábu a také herci. 

V poslední době se schází opakovaně ke spo-
lečné spolupráci s Russelem Crowem. Na ní lze 
mimochodem rovněž demonstrovat uvedenou 
žánrovou pestrost. Natočili spolu historického 
akčního Gladiátora, romantický Dobrý ročník, 
krimi Americký gangster a špionážní Laby-
rint lží. Crowe k tomu říká: „K Ridleymu mám 
naprostou důvěru. Když jsme spolu na place, 
vidíme věci stejnýma očima, máme na všechno 
stejný názor. Mám spoustu nápadů, protože 
atmosféra na natáčení je velmi inspirující.“  
Obsazením své oblíbené hvězdy si ale režisér 
vysloužil i kritiku, neboť Crowe je ve svých 45 
letech nejstarším představitelem oblíbeného 
zbojníka (překonal tak i Seana Conneryho, který 
Robina ztvárnil ve 44 letech a dlouho se k němu 
věkově nikdo ani nepřiblížil). Kromě toho on ani 
nikdo z dalších angažovaných herců  nejsou An-
gličané. V hlavních rolích se objevují vedle No-
vozélanďana (Crowea) ještě Australanka (Blan-
chett), Švéd (von Sydow) a Američan (Huston). 
Ještě že alespoň sám režisér je Angličan.  
Film začíná sledovat osudy budoucího zboj-
níka coby pěšáka v armádě krále Richarda 
(Danny Huston). Při jedné z bitev je Robin 
Longstride (Crowe) 
svědkem smrti spo-
lubojovníka Robina 
z Loxley a vezme 
na sebe jeho identi-
tu. S novým jménem 
a nejistou budoucnos-
tí se pak po dlouhých 
letech vrací do rod-
né Anglie. Richard 
Lví srdce ale cestou 
umírá a vladařem se 
stává princ Jan (Oscar 

Robin Hood - nejnověji v charismatickém 
podání Russela Crowea

Isaac), který spravoval zemi za bratrovy nepří-
tomnosti. Robin ihned po vylodění zjišťuje, že 
Anglie se ocitla v naprosto katastrofálním stavu, 
rozpolcená a oslabená vnitřními půtkami.  Navíc 
je ohrožovaná nepřátelskou Francií a naprosto 
nepřipravená na možnou francouzskou inva-
zi.  Tu připravuje sir Godfrey (Mark Strong) 
přímo za zády krále Jana. Lid živoří na hranici 
bídy, sužují ho obrovské daně, panuje bezprá-
ví a bývalé Robinovo panství je rozvrácené 
a zabrané zlotřilým šerifem z Nottinghamu 
(Matthew Mcfadyen). V nepřátelském ovzduší 
zbývá Robinovi jen pár přátel, jedním z nich je 
hlava rodu, starý sir Loxley (Max von Sydow) 
a jeho snacha Marion (Cate Blanchett). Spolu 
s nimi se Robin pokouší vzbudit vzdor v míst-
ních obyvatelích a nastolit „staré pořádky“.  
Obsahově tedy nic nového pod sluncem. 
Po stránce výpravy je to však už „jiná káva“. 
Film nabízí autenticky temnou a vášnivou at-
mosféru drsného raného středověku 13. sto-
letí a velkoryse koncipované bojové scény.  
Jak bylo natáčení obtížné, popisuje Russel Crowe: 
„Hromadné souboje byly opravdový oříšek. Davo-
vé scény čítaly více než 500 mužů  a při bitkách je 
bylo velmi těžké všechny zkoordinovat. Několik 
komparsistů, kaskadérů i herců bylo zraněno.“ 
Scottova rozmáchlá režie přesně splnila naděje 
producenta Briana Grazera do něj vkládané. Vý-
sledek lze totiž opravdu označit jako středověkou 
verzi Gladiátora. 

Marie Drechslerová

Hlavní představitel Russel Crowe.
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Program kina Svět

Program Městského kulturního 
střediska

Pátek 10. 9. a sobota 11. 9. 
v 19.30 h: MUŽI, KTEŘÍ NENÁ-
VIDÍ ŽENY - Švédsko, kriminální 
drama s titulky. Před čtyřiceti lety 
zmizela Harriet Vangerová z rodin-
ného setkání konaného na ostro-
vě, který vlastnil a obýval mocný 
klan Vangerů. Přestože nebylo 
Harrietino tělo nikdy nalezeno, 
je její strýc přesvědčen, že šlo 
o vraždu, jejímž pachatelem je 
někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž 
členové jsou mezi sebou sice spja-
ti pevnými pouty, ale která je jinak 
zcela nefunkční, a tak se pomalu 
začíná rozplétat temná a děsivá 
rodinná historie… 

Pondělí 13. 9. v  19.30 h: SER-
GE GAINSBOURG: JE T´AIME 
- Francie/USA, životopisný s ti-
tulky. Pyšné Francii zazpíval pa-
rodii Marseillaisy v rytmu reggae, 
v přímém přenosu si zapaloval 
cigarety bankovkami, svedl sex-
symbol Brigitte Bardot v dobách 
její největší slávy, jeho duet s Jane 
Birkin Je t‘aime... moi non plus 
odmítli hrát v několika zemích kvů-
li obscénnímu textu. Provokatér 
a skandalista stejně jako skvělý 
hudebník a umělec. Koho urazil 
a svedl, jaké hity nesou jeho ru-
kopis a kam až sahalo jeho cha-
rizma, ukáže film, který je stejně 
zábavný a bouřlivý jako celý Ga-
insbourgův život. 

Čtvrtek 16. 9. a pátek 17. 9. 
v 19.30 h: SOLOMON KANE - 
USA, fantasy s titulky. Kapitán So-
lomon Kane  je mimořádně výkonný 
zabiják 16. století. Vyzbrojen pisto-
lemi, mačetami a rapíry on i jeho 
muži hájí čest anglického království 
a ukájí krvelačnou žízeň v bojích 
na všech kontinentech. Setkává-
me se s ním ve chvíli, kdy si klestí 
krvavou cestu hordami protivníků 
v exotickém městě v severní Africe. 
Když se ale se svými kumpány roz-
hodne dobýt tajemný hrad, nabere 
jejich cesta nečekaný obrat...

Úterý 21. 9. a středa 22. 9. 
v 19.30 h: KAJÍNEK - ČR, thril-
ler. Kriminální thriller inspirovaný 
příběhem Jiřího Kajínka, který je 
považován za prvního nájemné-
ho vraha v České republice. Díky 
svému útěku z vězeňské pevnosti 
Mírov se z něj stala legenda a také 
nejhledanější člověk v Evropě. Pět 
týdnů, kdy unikal policii, je dodnes 
zahaleno tajemstvím. Filmový Kají-
nek je silným příběhem nejznáměj-
šího vězně u nás, příběhem dvojná-
sobné vraždy, příběhem obhájkyně 
hledající nové důkazy, příběhem 
podsvětí a jeho prorůstání do státní 
správy i příběhem manipulace. Je 
Jiří Kajínek obětí konspirace, nebo 
chladnokrevný zabiják? Snaží se 
dokázat svou nevinu, nebo zastra-
šit a ovlivnit svědky? 

Neděle 12. 9. v 18.30 h: MORAV-
SKé DĚTI - STŘÍPKY Z ČÍNY 
OČIMA MORAVSKÝCH DĚTÍ - 
speciální koncert holešovského 
dětského sboru pro Holešov. Ry-
tířský sál - zámek Holešov

Pátek 17. 9. ve 20 h: BIG BAND 
HOLEŠOV, řídí JOSEF HÁJEK - 
známé swingové melodie a věčně 
zelené šlágry v podání místního 
bandu a jeho sólistů. New Drive 
Club - zámek Holešov

Pátek 24. 9. ve 20 h: DEVÍTKA - 
koncert jihočeské folkové formace. 
New Drive Club - zámek Holešov

Výstavy: 
VÝSTAVA „ALFONS MUCHA 
HOLEŠOV 2010“ - reprezentativ-
ní výstava plakátů, obrazů, kreseb 
a studií uspořádaná ke 150. výročí 
narození světově proslulého malí-
ře. Mimořádná výstava trvá od 17. 
6. do 26. 9. 2010. Zámecká galerie 
- zámek Holešov

VÝSTAVA „LETNÍ ILUZE 8“ - tra-
diční, v pořadí už osmá výstava 
holešovských výtvarníků (Rudolf 
Seifert, Jitka Sadílková, Vratislav 
Brázdil, Karel Jakóbek, Barbora 
Winklerová a mnozí další), kteří 
zde představují obrazy, grafiky, 

plastiky, fotografie, užité umění atd. 
První poschodí - zámek Holešov

VÝSTAVA „SLAVNé VILY ZLÍN-
SKéHO KRAJE“ - o jedinečné tvá-
ři moderní architektury v obrazech, 
fotografiích, plánech a příbězích 
o architektech, stavebnících, stavi-
telích… Vernisáž 16. 9. v 17 hodin. 
Výstava, která potrvá do 15. října 
2010, se koná pod záštitou poslan-
ce sněmovny Parlamentu ČR Jo-
sefa Smýkala, hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka a starosty 
města Holešov Zdeňka Janalíka. 
Patronát nad celým projektem pře-
vzala manželka prezidenta České 
republiky Livia Klausová. Arkáda 
v přízemí - zámek Holešov

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ RO-
BERTA ROHÁLA - holešovský 
autor představuje své černobílé 
fotografie. Zámecká vinárna, první 
poschodí - zámek Holešov

MKS PŘIPRAVUJE:
Pátek 8. 10. v 19 h: PODZIMNÍ 
MODE SHOW LENKY HOLO-
TÍKOVé - premiéra autorské ko-
lekce originálních kabelek známé 
návrhářky, dále móda z butiku La 
Camilla, šperky Jany Kocábové, 
hudební vystoupení Petera  „Lupa“ 
Majkriče atd. 
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„A ten druhý je kdo, tati?“ zeptal se mě 
syn v samotném závěru filmu Kajínek, když na 
plátně vystřídala uhrančivý pohled pohledného 
herce Konstantina  Lavroněnka podobizna 
obtloustlého Jiřího Kajínka. „No to je skutečný 
Kajínek,“ odpověděl jsem synkovi a v tu chvíli 
jsem svého potomka připravil o všechny iluze. 
Díky této drobné epizodě jsem si však uvědomil, 
jak jednoduše se lze vyrovnat s filmem, jemuž 
vysokou popularitu zaručil zejména aktuální 
vývoj příběhu, podle kterého byl natočen. Na 
jedné straně stojí rukou dramaturga vyretušo-
vaný příběh, na straně druhé obyčejný život, 
jehož peripetie jsou málokdy atraktivní natolik, 
aby dokázaly vydělat patřičný obnos peněz. Byť 
osud novodobého Babinského k tomu nejspíše 
nemá daleko. 

Dílo režiséra Petra Jákla mladšího je be-
zesporu podařeným akčním kriminálním příbě-
hem. Kulisy příběhu tvoří napětí, akce i brutalita, 
navíc s přesahem do mocenského spiknutí. 

Fiktivní příběh Kajínka je dobrý, ale pozor 
- nezaměňovat se skutečností

Osvědčená konstrukce postaví proti zneužité 
moci silného jedince, to vše s jemným náde-
chem romantického příběhu. Hlavní hrdina má 
dopředu zaručeny sympatie diváků. 

Příběhu nechybí zjednodušeně vyprofi-
lované osoby podle tradičního schématu od 
nejhodnějších až po ty zlé.  Na straně jedné 
sledujeme spravedlivý boj poněkud naivní ad-
vokátky v podání Tatiany Vilhelmové, jejíž sestru 
znásilnily, mučily a zmrzačily údajné Kajínkovy 
oběti. Pak je tu pochopitelně Konstanin La-
vroněnko alias Kajínek. Oběť a férový tvrďák, 
který nejspíše nejednu divačku svede ke hříšné 
myšlence a sladkobolnému vzdechu.  

Na druhém konci šňůry charakterů nám 
autoři představí zejména bývalé policisty a sou-
časné bachaře. Mistrně si se svou rolí padoucha 
padouchů pohrál Vladimír Dlouhý. Hovoří-li se 
v případě tohoto filmu o prolínání filmové látky 
s realitou, pak nejtragičtější byl v tomto ohledu 
bezesporu osud tohoto herce, jenž si v Jáklově 
filmu zahrál roli poslední. Jiného zkorumpova-
ného expolicistu, který znal pravdu, a proto 
musel skončit s vystřeleným mozkem, ztvár-
nil věrohodně bratr Vladimíra Michal Dlouhý. 

Čest profesi jistě neudělali ani filmoví bachaři. 
Za hlavu se dnes musí chytat ti představitelé 
Vězeňské služby, kteří filmařům ochotně vyšli 
vstříc a nechali je natáčet v českých věznicích. 
Kumštýři se jim odměnili tím, že z dozorců udě-
lali bandu trotlů, kteří se vyžívají v ponižování 
a mlácení vězňů. 

O tom, kdo je skutečný vězeň Jiří Kajínek, 
nevím nic. Stejně tak nevím, jak moc je či není 
zapleten do vražd, za které byl odsouzen. Ne-
vím to, podobně jako to neví a nemůže vědět 
nikdo z těch, kteří na základě zprostředkova-
ných informací zasvěceně tvrdí to, že Kajínek 
je nevinný. 

Děj na plátně od příběhu skutečného vní-
mám stejně tak odlišně, jak vnímal můj syn por-
tréty Konstantina Lavroněnka a Jiřího Kajínka. 
To však nic nemění na skutečnosti, že Jáklův 
film je dobrý a určitě stojí za to se na něj podívat. 
V holešovském kině Svět 21. a 22. 9.

František Sovadina    

Kajínek fikce

Kajínek realita

Takřka tři sta stránek má kniha Jiřího Moce 
nazvaná Seriály od A do Z aneb Lexikon čes-
kých seriálů (vydala EDICE České televize), 
kde najdete vše podstatné o všech v tuzemsku 
natočených seriálech. Čtenář se tak dozví nejen 
vše podstatné o tom či onom seriálu, ale stejně 
tak nepřijde ani o dnešní názor autora. 

Kniha samozřejmě přináší i fakta o pěti 
seriálech, které natočil Petr Tuček - Legenda 
o živých mrtvých (1971), Ctná paní Lucie (1972), 
Slovácko se nesúdí (1975), Muž, který nesmí 
zemřít (1976) a Dlouhá bílá stopa (1982).   

„Česká Angelika, jak se rovněž šestidílnému 
seriálu Ctná paní Lucie říkalo,“ píše Jiří Moc, „byla 
hodinovými návštěvami historie. Inspiraci autor 
Gustav Oplustil nacházel v českých, moravských 
a slovenských pověstech o hradech a zámcích, 
ale pracovalo se rovněž s historickými fakty. Děj 
byl naplněn romantikou, láskou, hrdinskými boji 
a lidskými vášněmi. Autoři kladli důraz na morální 
hodnoty přetrvávající věky - čest, spravedlnost, 
pravdu, věrnost. Fiktivní doba - přelom 15. a 16. 
století. Napůl pohádka a napůl skutečnost se 
odehrávala na fiktivních hradech Kronbachu či 
Babínu, ale při natáčení byly využity exteriéry 
i interiéry skutečných českých a moravských 
hradů. Vše se natáčelo s podporou památkářů 
a ministerstva kultury. V paměti diváků stále 
přetrvává ústřední píseň trubadúra, ale vzhledem 
k časovému odstupu si už ani autor Gustav 
Oplustil nevzpomíná, kdo ji zpíval.“

O jiném Tučkově seriálu Slovácko se nesúdí 
autor napsal: „Dvanáctidílný seriál ze života 
slovácké vesnice počátkem dvacátého století 
se podařil. S úsměvem a z dnešního pohledu 
dokonce s nadsázkou a učitou dávkou nostalgie 
ukázal, že závist, malost, netolerance a hloupost 
byly mezi lidmi odnepaměti. A zároveň zdůraznil, 
že moudrost, humor a laskavý přístup k životu 
mnohé vyřeší. Pěkný seriál.“ 

Naopak o seriálu Muž, který nesmí zemřít 
autor knihy uvádí: „O tomhle pětidílném seriálu se 
kromě několika informací neví skoro nic. Ačkoli 

KNIŽNÍ TIP

Publikace o televizních seriálech nezapomíná ani na díla Petra Tučka

poměrně výtečně obsazen, nezanechal po sobě 
žádnou stopu a nikdo o něm neví (nebo spíš 
nechce). Ostatně není se čemu divit. Ještě že 
jsou alespoň fotografie.“  Tady bych jen upřesnil, 
že právě tento seriál (který je už léta „uskladněn“ 
v archivu České televize) byl uveden v rámci 
letošního Týdne židovské kultury. 

Lexikon původní české seriálové tvorby je 
prvním lexikonem svého druhu. Zahrnuje dvě stě 
třicet pět původních českých seriálů natočených 
za celé půlstoletí (od roku 1959) v produkci 
Československé a později České televize, ale 
také Novy a Primy. 

Kniha z pera zkušeného novináře a sce-
náristy přináší kromě ucelených faktografických 
údajů i osobní autorovo hodnocení, postřehy 
a zajímavosti o fenoménu, jakým původní čes-
ký seriál nepochybně je. Řada z ilustračních 

fotografií jsou doposud nepublikované snímky 
získané často ze soukromých archivů tvůrců 
nebo herců. Kniha je neocenitelnou pomůckou 
pro všechny, kteří se seriálovou tvorbou zabývají 
ve své profesi či studiu, ale díky autorovu „lehké-
mu peru“ je poutavým čtením také pro všechny 
milovníky českých seriálů.

Robert Rohál

Petr Tuček v publikaci
Město Holešov vydalo publikaci na-

zvanou „Osobnosti, kterým tleskal nejen 
Holešov“. Najdete v ní i kapitolu věnovanou 
režiséru Petru Tučkovi. Prostor je však věno-
ván i dalším slavným holešovským rodákům, 
kteří uspěli ve filmu, televizi či na jevišti. 
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Své nejznámější hity představili v pátek  
3. září v doslova nabitém velkém sále holešov-
ského zámku Hana Zagorová a Petr Rezek. 
Koncert, který uzavřel „zámecké hudební léto“, 
zahájil ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík a ho-
lešovský starosta Zdeněk Janalík. Poté následo-
val takřka dvouhodinový koncert, během kterého 
doprovodila oba zpěváky kapela Jiřího Dvořáka. 
Hana Zagorová v něm mimo jiné představila i 
jednoho z hudebníků a současně i svého dvor-
ního skladatele Jiřího Březíka (napsal pro ni 
například skladbu Je naprosto nezbytné), který 
pochází ze Hvozdné u Zlína. Během hojně aplau-
dovaného představení došlo na všechny zásadní 
písně jak Rezka (Přátelství, Tulák po hvězdách, 
Jsi, Rozdíly, Prší krásně…), tak Zagorové (Rybič-
ko zlatá, přeju si, Spěchám, Breviář lásky, Maluj 
zase obrázky, Málokdo ví, Nápad…), přičemž 
nemohly chybět ani jejich zpěvné duety Duhová 
víla nebo Ta pusa je tvá. 

Text a foto Robert Rohál

Hana Zagorová představila v Holešově 
své největší hity a dva kostýmy. >

Hana Zagorová a Petr Rezek uzavřeli „holešovské hudební léto“

Kromě svých nejúspěšnějších písniček zazpíval Petr Rezek 
i směs rokenrolů.

Velký aplaus sklidily i jejich duety, které přetrvaly 
celá desetiletí. 

Velký sál holešovského zámku byl zaplněn 
do posledního místečka.

Největší kytku přinesl na jeviště Haně Zagorové 
starosta Zdeněk Janalík.
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již 23. září začíná nová hudební událost na zámku Holešov

www.musicaholesov.cz

Pevně věřím 
v holešovského génia loci, 

říká Karel Košárek

Špičkový hudebník Karel Košárek je nejen holešovským         
rodákem, ale rovněž programovým ředitelem, dramaturgem 
a patronem I. ročníku hudebního festialu a koncertního cyklu 
Musica Holešov. Těsně před odjezdem do Skotska, kam mířil 
ve středu 1. září, nám poskytl - prostřednictvím telefonu - ná-
sledující minirozhovor. 

Do Skotska letíte pracovně nebo soukromně?
Je to pracovní cesta, hudební záležitost. Budu tam na festiva-
lu doprovázet Magdalenu Koženou.

Po návratu vás čeká účast na prvním ročníku festivalu 
v Holešově…
Přál bych si, aby se tento nápad proměnil v tradici a oživil tak 
nejen kulturní život Holešova, ale i celého regionu. Ostatně 
už jenom samotné prostředí nádherně zrekonstruovaného 
zámku vybízelo k  uspořádání něčeho takového, z  toho dů-
vodu jsme se do toho také pustili. Navíc pevně věřím v ho-
lešovského génia loci, k němuž snad i tento festival přispěje. 
V bohaté hudební nabídce přitom zazní nejen Mozart, Men-
delssohn-Bartholdy, Rachmaninov, Smetana, Martinů nebo 
Gershwin, ale třeba i hudba z pera Františka Xavera Richtera.

Při prostudování propagačního materiálu jsem zjistil, že 
sem přijedou hrát samé hvězdy klasické hudby. Jak se 
vám to podařilo?  
Ani nevíte, jak jsem rád, že mé pozvání přijali lidé, kteří jsou 
i mimo koncertní pódium mými kamarády či dávnými zná-
mými, s nimiž si rozumím umělecky a lidsky. Známe se léta, 
s  některými i spolupracujeme, ale stejně bylo nejtěžší najít 
společný čas. A to se povedlo. A proto jsem tak rád, že i tady 
v Holešově vystoupí – prakticky v jednom zátahu - Magdale-
na Kožená, Pavel Šporcl nebo soubor Collegium 1704. S Pav-
lem Šporclem si navíc na tomto festivalu také splníme i jedno 
dávné přání, totiž to, že si spolu zahrajeme to, co máme rádi.  

O vás je známo, že Magdalenu Koženou doprovázíte už 
léta na klavír doma i především ve světě. 
Máte pravdu, spolupracujeme spolu už dlouho - ale i tak 
jsem potěšen, že přijala mé pozvání a zazpívá na holešov-
ském festivalu. Zajímavé přitom je, že se Holešov stal jednou 
ze součástí jejího evropského turné. A tak tady po Berlínu, 
Hamburku, Bruselu, Amsterdamu a Dortmundu patří jedna 
z posledních „zastávek“ právě Holešovu.

Ptal se Robert Rohál

Karel Košárek uvádí 
I. ročník hudebního festivalu a koncertního cyklu

pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera 
a starosty a senátora Zdeňka Janalíka

Festival
Slavnostní zahajovací koncert
čtvrtek 23. září 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Pavel Šporcl – housle , Karel Košárek – klavír
Filharmonie Brno, Zbyněk Müller – dirigent

Koncert pro školáky
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 11:00 hod.
Pavel Šporcl – housle, Karel Košárek – klavír

Pocta holešovskému rodákovi F. X. Richterovi
pátek 24. září 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
J. Semerádová – barokní traveso, X. Löffler – barokní hoboj
Collegium 1704 , Václav Luks – dirigent

Odpoledne pro rodiny s dětmi
sobota 25. září 2010, zámek, 14:00 hod.

Jazzový koncert
sobota 25. září 2010, zámek, Drive Club, 20:00 hod.
Epoque Quartet, Gabriela Vermelho – kvinton, zpěv

Dopolední matiné
neděle 26. září 2010, zámek, sala terrena, 11:00 hod.
Karel Košárek – klavír

Koncertní cyklus
představujeme první tři koncerty

Slavnostní koncert k výročí vzniku Československa
středa 27. října 2010, zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
Filharmonie Bohuslava Martinů, V. Spurný - dirigent, klavír

„Lettere Amorose“
pondělí 15. listopadu 2010, zámek, hlavní sál, 19:00 hod.
Magdalena Kožená - mezzosoprán, Private Musicke

pátek 26. listopadu 2010, zámek, hlavní sál, 20:00 hod.
Marián Varga & Collegium musicum

www.musicaholesov.cz
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Již 23. září začíná nová hudební událost na zámku Holešov!

předprodej vstupenek: 
v síti TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283, 
Městské informační centrum Holešov, Nám. dr. E. Beneše 17,  tel. 573 395 344

www.musicaholesov.cz

Magdalena Kožená                                      
       Pavel Šporcl 
      Karel Košárek     

          Marián Varga  

                     & Collegium musicum

                                    a další...

                                           mediální partneři:

 

MĚSTO  HOLEŠOV
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Holešovské mažoretky zahájily přípravu 
na novou sezónu druhý týden v srpnu, kdy 
proběhlo tradiční letní mažoretkové soustře-
dění. Starší Arabelky strávily krásné tři dny 
v příjemném prostředí kulturního domu v Lou-
kově. Po celou dobu soustředění nám šikovné 
maminky-kuchařky připravovaly samé dobroty, 
kterým šlo jen těžko odolat. Naštěstí měla děv-
čata před sebou nabitý program plný pohybu, 
takže nehrozilo nějaké to kilo navíc. 

Holky čekala pohybová průprava, zdo-
konalení twirlingových základů, ale i příprava 

Mažoretky ani o prázdninách nezahálely

na nadcházející vystoupení. V půlce týdne 
vystřídaly Arabelky mladší Lentilky, které taktéž 
pilně trénovaly nové prvky a opakovaly sestavy 
na blížící se akce. Kromě trénování si mažoretky 
našly čas i na odpočinek při zábavných hrách, 
malování na trička a skotačení na dětském 
hřišti. 

V sobotu 21. srpna absolvovala děvčata 
vystoupení na 15. Mezinárodním festivalu de-
chových orchestrů ve Zlíně. Představily se zde 
dopoledne při slavnostním průvodu městem 
i na odpoledním koncertě na náměstí. V neděli 

jsme naše umění jely předvést do Štramberku, 
kde jsme byly ozdobou promenádního koncertu 
místního dechového orchestru.

Teď čeká mažoretky a jejich trenérky ještě 
pár posledních dnů volna, než se opět vrhnou 
do příprav nových soutěžních skladeb. Snad 
bude nastávající sezóna přinejmenším stejně 
tak úspěšná jako ta loňská.

Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Arabelky během letního soustředění 
v Loukově.

Mažoretky vystoupily na 15. Mezinárodním festivalu  
dechovek ve Zlíně.

Městská knihovna Holešov
Vás zve na přednášku

„RUSKO - ZEMĚ NEJEN KLÁŠTERŮ“

„Beseda o knize popisující cestu  
z Česka přes Moskvu až k severnímu  

polárnímu kruhu“

Slovem a obrazem 
provází

MVDr. Ivo Sobotka

Kdy: 16. 9. 2010 
v 17.00 hodin. 

Kde: studovna Městské 
knihovny. Vstupné: 25 Kč
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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 
Kancelář SVČ, p.o.: 
pondělí - pátek 8.00 - 18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, 
stolní tenis, trampolína): pondělí - pátek 14.00 
- 18.00 

ZVEME VÁS
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 Kubou 
od 15.30
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, dopro-
vodný program
13. 9. FITNESS aerobik od 17.00 pro holky 
a dívky od 10 let, cvičení přináší pěkný vzhled, 
vitalitu, zdraví a chuť do života, cvičitelkou 
Renča Pecháčková s licencí trenérky aerobiku 
II. a III. třídy a členka reprezentačního týmu 
za fitness aerobik
13. a 14. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka 
o.s. Život dětem, pomozte proměnit dětské 
slzy v úsměv
14. 9. Klub MÓDY a Módní bazar od 16.00 
pro holky a dívky, které chtějí být IN, neboť vše 
souvisí s módou
14. 9. O pohár poslance Josefa Smýkala - 3. 
ročník turnaje mladších žáků od 8.30
14. 9., 21. 9. Ukázková hodina a nábor do spo-
lečenského tance od 16:00 pod vedením Aleny 
Starečkové
15. 9. Nábor a ukázka dětského folklorního sou-
boru Zrníčko od 15.30 - pro děti od 3 let 
a Klásek pro dívky a chlapce od 7 let
16. 9. Potáborové setkání účastníků pří-
městských táborů od 17.00
17. 9. Veletrh zdraví od 16.00, ukázky 
cvičení poweryoga, 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-
ce č. 2, cena: 100,- (přihlášky do 16. 9.)
22. 9. Den bez aut na cyklostezce 
od 15.00 do 17.00 pro děti i dospělé, 
pro pěší, cyklisty, kočárky, kolečkové 
brusle připraven program, kdy vítězem 
se stává každý bezmotorový účastník, 
sladká odměna, jízda na koních (dle 
počasí, cena jízdy 20,-)
22. 9. zahajovací hodina a ukázka cvi-
čení PILATES od 17.15 a POWERYOGA 
od 18.15
29. 9. Vyrábíme kofoláčky!!! Od 16.00, 
přijďte si vyrobit taky svého dle hesla 
„Čím víc lásky rozdáte, tím víc vám zůsta-
ne...!“ cena: 50,-/ks (přihlášky do 23. 9.)

PŘIPRAVUJEME
1. 10. Turnaj ve stolním tenisu se zápisem 
do kroužku stolního tenisu od 15.30

5. 10. Modelová želez-
nice - den otevřených 
dveří a náborová akce 
pro kluky i holky od 8 let 
od 15.00 do 17.00 v bu-
dově bývalé DUHY

CHCETE BÝT IN?
Vše souvisí s módou. 
Staňte se módními tvůrci 
a návrháři! 
Ukázková hodina v úterý 
14. 9. od 16.00 
Klub módy pro dívky, 
které se chtějí naučit 
pracovat s různými ma-
teriály, vyrobit si svoji 
šálu, ozdobit si korálky 
kabelky
Módní bazar pro dívky 
od 15 let, odívání podle 
postav a poslední módy, 
zdobení oblečení a do-
plňků, návrh a výroba 
vlastních originálních 
oděvů
Bytové doplňky „Můj dům - můj hrad“, výzdoba 
pokojíčků, polštáře, záclony, přehozy

Vyhlašujeme  FOTOSOUTĚŽE
„Letní dobrodružství“ - soutěžícím je dítě, popř. 
děti na fotografii (ne autor fota), formát fotogra-
fie min. 9 x 13 a max. 20 x 15 cm, fotografie 
doručte osobně nebo e-mailem: vsetuly@cent-
rum.cz, příspěvky zasílejte do 20. 10. (zasláním 
fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejím 
zveřejněním) 

MUZIKÁL V PRAZE
ROBIN HOOD v sobotu 14. 11. v Divadle 
Kalich Praha, v hlavních rolích vítězové televizní 

reality show „Cesta ke slávě“, odpolední před-
stavení, cena: 1.190,- (přihlášky do 10. 9.)
BARON PRÁŠIL v sobotu 14. 11. v Divadle 
Hybernia, 3D projekce, trikové efekty, kaskadé-
ři, 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 auto-
busem, 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 zálohou 2.000,-/os.

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou.
Tento nově zrekonstruovaný prostor pro-
stor je vhodný pro pořádání rodinných 
či podnikových oslav. Kapacita cca 40 
osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zaří-
zení. Informace na tel.: 573 39 69 28

VZPOMÍNKA
Krásnou tečkou za letní činností středis-
ka volného času TYMY v Holešově byl 
týdenní městský tábor s názvem U NÁS 
V TYMY, který byl zároveň i úvoden 
do pestré nabídky pravidelné činnosti 
pro školní rok 2010 - 2011. Fotografie je 
z lanového centra Zoo Lešná, kde děti 
byly na celodenním výletě. Pestrou na-
bídku TYMY můžete osobně zhlédnout 
a vybrat si kterýkoliv pracovní den nebo 
u příležitosti dní otevřených dveří, které 
proběhnou v sobotu 4., 11. a 18. září 
v dopoledních i odpoledních hodinách.

Martina

Fotografie pochází z lanového centra Zoo Lešná, kde děti byly  
na celodenním výletě.

zveme Vás na
pátek 17. 9. 2010

od 16.00 hodin 
v prostorách SVČ - TYMY

Středisko volného času,  
příspěvková organizace

 Sokolská 70, 769 01 Holešov
 Tel.: 573 396 928

www.tymycentrum.cz, vsetuly@centrum.cz

V 18.00 BESEDA - ZDENA MACHALOVÁ  
- STÉLKY DO BOT

UKÁZKA MASÁŽÍ, KONZULTACE  
O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Informace v kanceláři SVČ - Tymy 
tel.: 573 396 928

UKÁZKY CVIČENÍ:
POWERYOGA 

PILATES
CHI-TONNING

PORT DE BRAS
HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ

RELAXAČNÍ CVIČENÍ - JÓGA
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Dobré dílo sester svatého Kříže v Holešově

Dům bývalé Městské nemocnice v Křížových zahradách v Holešově 
(dnes Partyzánská ulice), jejíž správu převzaly řádové sestry  

sv. Kříže 2. května 1945.

O sirotky v holešovském sirotčinci pečovaly sestry z blízké  
Městské nemocnice od roku 1898.

SERIÁL

Před 60 lety byl násilně 
zlikvidován klášter v Holešově

Mnozí z nás si na ty laskavé a ušlech-
tilé ženy, oděné do černého řeholního šatu, 
a na jejich požehnané působení v holešov-
ském klášteře ještě dobře vzpomínají: řadu 
z nás opatrovaly v mateřské škole, vyučovaly 
v klášterních i ve státních školách, připravovaly 
na účinkování v dětských divadelních předsta-
veních a na hudebních akademiích, vzdělávaly 
v oblasti duchovní, organizovaly pro nás před-
nášky, duchovní cvičení a různé kulturně-spo-
lečenské akce. Jejich život byl trvalou službou 
Bohu a praktickým uplatňováním křesťanské 
lásky k bližnímu, které se projevovalo v jejich 
charitativní, sociální a školské činnosti. O jejich 
obětavosti a svědomitosti se vyprávějí legendy. 
Méně se už dnes ví o jejich profesionalitě. Byly 
mezi nimi vzdělané absolventky různých škol, 
ale i prosté venkovské ženy. Prosté či vzdělané 
- neštítily se žádné práce.

Ani mezi pamětníky bychom však asi ne-
nalezli mnoho těch, kteří vědí o tom, že sestry 
sv. Kříže zahájily své působení v našem měs-
tě mnohem dřív, než si zde vystavěly novou 
budovu kláštera. Holešovský děkan Eduard 
Wolf se zasloužil o to, aby v květnu 1895, tedy 
téměř třicet let před otevřením svého stánku 
na tehdejší Nové (dnes Sušilově) ulici, začaly tři 
sestry tohoto řádu pracovat jako ošetřovatelky 
ve zdejší Městské nemocnici. 

V následujících letech postupně rozšířily 
svoji působnost na další místa ve městě. Když 
pak rychle narůstal počet žáků a klášterní školy 
si získaly oblibu veřejnosti díky svědomitosti, 
obětavosti a odbornosti vyučujících sester, 
vybudovaly řeholnice za velkých obětí na teh-
dejší Nové - dnes Sušilově ulici nový klášter, 
do něhož pak soustředily své školy. Působily 
v něm od roku 1922 až do roku 1950, kdy byl 
klášter nezákonným administrativním zákrokem 
násilně zlikvidován a holešovské sestry byly 
vysídleny do centralizačního kláštera v Bo-
hosudově v českém pohraničí. Čekala je zde 
nucená práce v různých továrnách, šikana 
a perzekuce. Dnes už žádná z těchto vysídle-
ných sester nežije.

 Počátky působení sester sv. 
Kříže v Holešově (1895 - 1922)

 Kongregaci Milosrdných sester svatého 
Kříže založil kapucín P. Theodosius Floren-
tini v roce 1856 ve švýcarském Ingenbohlu. 
Společně se spoluzakladatelkou, řeholní se-
strou Marií Terezií Schererovou, dal základ 
ženskému řeholnímu společenství, které se 
soustředilo především na pomoc nemocným 
a potřebným a na práci ve školství. V době, 
kdy nebylo nikoho, kdo by se ujal těch nejpo-
třebnějších - nemocných a starých lidí, sirotků, 
vdov, invalidů a nezaměstnaných - a kdo by se 
věnoval výchově a vzdělávání dětí a mládeže až 
do dospělosti, přišel P. Theodosius na myšlenku 
založit nové řeholní společenství, které by se 
zaměřilo na zmírnění každého druhu lidské 
bídy. Řeholní sestry sloužily Bohu a bližnímu 
službou v nemocnicích, sirotčincích a staro-
bincích a zabývaly se též výukou a výchovou 
mládeže. Jejich působení záhy přesáhlo daleko 
za hranice Švýcarska. Na Moravu přišly v roce 
1872, kdy je povolala do Malenovic hraběnka 
Louisa Šternberková. Přála si, aby se sestry 
ujaly výchovy dětí a mládeže na jejím panství.

V Holešově začaly svou sociální činnost 
tři sestry sv. Kříže 2. května 1895 v Městské 
nemocnici v Křížových zahradách (dnes dům 
č.p. 679/20 v Partyzánské ulici) a od roku 1898 
v sirotčinci, který byl umístěn na zahradě mezi 
nemocnicí a zahradou stavitele Rosy. 

Místo pro stavbu provizorní budovy sirot-
čince bylo zvoleno tak, aby sestry nemocnice 
mohly zároveň ošetřovat sirotky. V létě roku 
1903 zakoupila kongregace jednopatrový dům 
postavený poblíž budovy reálného gymnázia (č. 
p. 492/62 na Palackého třídě vedle prodejny Do-
mácí potřeby). Dům dostal název „Ústav Panny 
Marie Pomocné“. Sestry v přízemí zřídily první 
mateřskou školu ve městě a v prvním patře 
jesle. Byli zde přijímáni i sirotci, kteří vyrůstali 
ve velké bídě a často byli nemocní. Obětavě 
se o ně starala sestra Vincencie Neckářová. 
Od roku 1906 rozšířily sestry své působení 
na chudobinec Ochranovny sv. Martina, kde 
pečovaly o chudé. Práce tam byla obtížná, 
financování nedostatečné. Velký dobrodinec 
a příznivec sester, holešovský děkan Wolf, ne-
byl s touto situací spokojen a vydal se do sídla 
provincie v Choryni. Přijel tam bez ohlášení 
a svou prosbu o pomoc začal s humorem: „Ne-

bojte se vlka! (Wolf=vlk). Přichází jen s malou 
prosbou: prosí dvě sestry pro chudobinec.“ Měl 
však nejen smysl pro humor, ale i pro tvrdou 
realitu, a proto hned dodal, že to musí být sestry 
statečné, které se nezaleknou velké chudoby, 
že je tam nečekají ani růže, ani hmotné statky. 
Představení dali souhlas, a tak od 1. září 1906 
převzaly správu chudobince další dvě sestry. 
I když ve všech holešovských působištích zá-
pasily řeholnice s hmotným nedostatkem, pod-
mínky v chudobinci byly mimořádně nepříznivé. 
Na každého špitálníka dostávaly zpočátku pří-
spěvek pouhých 50 haléřů denně, což nemohlo 
pokrýt náklady na provoz. Město nechtělo dát 
více, a tak i sestry zde žily ve velmi stísněných 
podmínkách více než chudobně. Teprve poté, 
co v prosinci 1907 požádala provinční před-
stavená dopisem starostu města Františka 
Hauka o zvýšení příspěvku, časem se tento 
zvýšil na 72 haléřů denně. Ale i nadále musely 
každou maličkost od vedení města pracně 
vymáhat. V tu dobu se na sestry začali stále 
častěji obracet nemocní a staří obyvatelé města 
s žádostí o privátní ošetření a charitní služby 
v domácnostech, a tak časem došlo k zavedení 
domácí pečovatelské služby. Na obživu si sestry 
vydělávaly pečením hostií a praním prádla pro 
kostel a pro kněze. Poté, co jim darovali rodiče 
sester Tomášky Pospěchové a Elegie Hubáč-
kové ze Zahnašovic kousek pole na brambory, 
zřídily si řeholnice i malé hospodářství. 

Jestliže v počátcích svého působení v Ho-
lešově se sestry věnovaly především službě těm 
nejpotřebnějším - chudým, starým, opuštěným 
a nemocným lidem, pak v dalších letech rozší-
řily svou působnost i na výchovu a výuku dětí 
a mládeže. V roce 1912 se vrátily do Holešova 
z Prahy po studiích hudby dvě mladé a nadané 
sestry - Amáta Gajová a Terezie Bartoníková, 
a zahájily od 1. září 1913 výuku hry na klavír. 
Zájem holešovské veřejnosti byl velký. Mezi 
prvními žáky byly i čtyři děti ze známé holešov-
ské rodiny Schneeweisů, z nichž vynikl zejména 
Jan, později středoškolský profesor a hudební 
skladatel. K výuce hry na klavír přibyla záhy i vý-
uka hry na housle. V roce 1916 došlo k dalšímu 
rozšíření školní činnosti sester o výuku ručních 
prací a šití prádla a šatů a do Holešova začala 
dojíždět sestra Vlasta Jemelková vyučovat 
francouzštinu.

Pokračování na str. 25
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Dobré dílo sester svatého Kříže v Holešově

Dokončení ze str. 24

Potřebné prostory k výuce byly získány 
pronájmem dvou místností v domě stavitele 
Klotze v Žopské ulici. Ani válečné události, 
hmotná bída a protižidovské bouře stejně jako 
později různé nepřátelské akce ze strany pokro-
kové strany ve městě nenarušily školní činnost 
řeholnic. V roce 1920 daroval sestrám pan farář 
P. František Vyplel dům na Plačkově (č.p. 622/1 
vedle dnešního volejbalového hřiště). Když dne 
16. června 1920 obdržely sestry od zemské 
politické správy příslušné povolení, zřídily ještě 
téhož roku v nově získaných prostorách hudeb-
ní školu a v následujícím roce zde otevřely dívčí 
pokračovací školu. 

(Pokračování příště)

Ing. František Rafaja
Foto archiv autora

Klášterní jesle a školku provozovaly  
sestry sv. Kříže v Holešově  

na Palackého třídě č. p. 492.

V chudobinci Ochranovny u sv. Martina v Holešově působily sestry sv. Kříže v letech 1906 - 1952.

Současná podoba domu na Plačkově č. p. 622/1, ve kterém sestry sv. Kříže v roce 1920  
otevřely hudební školu a o rok později dívčí pokračovací školu.

• Kurzy tance a společenské výchovy
• Pro žáky středních a učňovských škol
• Pro dospělé a vysokoškoláky

Taneční novinky roku
• Street dance a videoklipové tancování (6 - 18 let)
• Kroužek společenských tanců (8 - 18 let)
• Taneční vystoupení pro různá společenská setkání

NOVINKA! 
• Taneční kurzy pro dámy - salsa, merengue, bachata, latina aj.

MKS Holešov a Taneční škola  
A&A Mědílkovi Zlín

TANEČNÍ HOLEŠOV 2010

Pro školní kolektivy sleva !!!

ZÁPIS - MKS Holešov - J. Slovenčíková 
slovenčikova@mks.holesov.cz, 

tel.: 777 760 121

Již tradicí se na konci prázdnin stala v Holešově akce „Loučení s prázd-
ninami“ v zámecké zahradě pořádaná Střediskem volného času TYMY 
ve spolupráci s MKS Holešov. Pro děti bylo připravené odpoledne plné her, 
soutěží, atrakcí, ukázek činností střediska. Klukům i holkám se velmi líbilo 
malování, tetování, moderní tanec i fitness-aerobik, hra na bubínky i kytaru, 
loutkové divadlo, ukázka mažoretek, floorbal, jízda na koni i skákací hrad.
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1. 9. 1900 Narozen KLOSS, Emilián, malíř, 
krajinář, osobnost Valašska (+ 4. 3. 1928) - 110. 
výr. narození
2. 9. 1940 Narozen PAVELKA, František, 
docent Vysoké školy ekonomické v Praze, autor 
odborných skript, učebnic i samostatných knih, 
žil v Holešově - 60. výr. narození
3. 9. 2000 Zemřel DANĚK, Oldřich, autor 
rozhlasových her, dramatik, prozaik, režisér, 
scenárista (* 16. 1. 1927) - 10. výr. úmrtí
4. 9. 1945 Narozen ŠTEFAN, Ivo, sochař, 
osobnost Valašska - 65. výr. narození
5. 9. 1715 Narozen RAAB, Ignác, malíř, autor 
fresek, ve službách jezuitského řádu, v cisterci-
áckém klášteře na Velehradě, autor mnoha set 
obrazů (+ 21. 1. 1787) - 295. výr. narození
6. 9. 1905 Narozen PLICHTA, Alois, historik 
umění, spoluzakladatel časopisů Fujara a Tvar, 
publikoval v Demokratickém zítřku, Moravsko-
slezském deníku, Akordu, Umění a dalších, 
autor vlastivědných prací (+ 9. 10. 1993) - 105. 
výr. narození
7. 9. 1985 Zemřel PLEVA, Josef Věromír, 
prozaik, redaktor, spisovatel, autor knih pro 
děti a mládež, spolupráce s rozhlasem, založil 
skupinu dělnických autorů zaměřenou polemic-
ky proti intelektuálně náročné tvorbě skupiny 
Devětsil (* 12. 8. 1899) - 25. výr. úmrtí
8. 9. 1925 Narozen SIROVÁTKA, Oldřich, 
folklorista, literární historik, prozaik, vydával 
lidové pohádky, pověsti, přispíval do Českého 
lidu, Valašska, Národopisných aktualit, Zlatého 
máje, zabýval se komplexním studiem lidové 
slovesnosti (+ 31. 7. 1992) - 85. výr. narození
9. 9. 2000 Zemřel MÍKA, Zdeněk, filmový 
režisér, filmový scenárista, pedagog, činoherní 
režisér, (* 25. 10. 1919) - 10. výr. úmrtí
10. 9. 1925  Narozen SEDLÁČEK, Jan, 
keramik, grafik, malíř, textilní výtvarník, autor 
keramických reliéfů, spolupracoval s architekty, 
nejčastěji maloval krajiny (+ 27. 1. 1996) - 85. 
výr. narození
11. 9. 1930 Narozen ŽIVOCKÝ, Dušan, ar-
chitekt, urbanista, specializace na bytovou 
a občanskou výstavbu, působil ve Zlíně - 80. 
výročí narození
12. 9. 1925 Zemřel BAYER, František, folk-
lorista, literární historik, nakladatel, národo-
pisný pracovník, redaktor, založil Moravskou 
bibliotéku a časopis Slavín, redaktor časopisů 
Koleda a Komenský, osobnost Valašska (* 29. 
3. 1853) - 85. výr. úmrtí
13. 9. 1830  Narozena EBNER-ESCHEN-
BACH, Marie von, dramatička, prozaička, 
psala německy - povídky, novely, romány čer-
pající často z moravského prostředí (+ 12. 
1916) - 180. výr. narození
14. 9. 1905  Narozen RUBEŠ, František, 
sochař, tvořil umělecké plastiky a busty, vy-
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tvořil křížovou cestu v haut-reliéfu pro kostel 
sv. Jakuba v Brně (+ 14. 5. 1975) - 105. výr. 
narození
15. 9. 1965 Zemřel HYNAR, Jindřich, bás-
ník, dramatik, redaktor (* 13. 4. 1885) - 45. 
výr. úmrtí
16. 9. 1910 Narozen v Holešově BOKŮVKA, 
Metoděj, působil v sokolském divadelním sou-
boru, do r. 1946 člen souboru „Beskydského di-
vadla“, pak působil u divadla v Opavě jako člen 
činohry (+ 7. 1. 1965) - 100. výr. narození
17. 9. 1865 Narozen BUDINSKÝ, Jaroslav, 
překladatel, publicista, přispíval do Lidových 
novin, překládal odborné práce z němčiny  
(+ 12. 5. 1939) - 145. výr. narození
18. 9. 1935 Zemřel v Holešově JANOVSKÝ, 
Rudolf, zajímal se o vlastivědu holešovské-
ho okresu, archeologii, numizmatiku a folklor, 
přispíval do časopisů Český lid, Selský archiv, 
Spolku přátel starožitností, Naše Valašsko a dal-
ších, organizátor a iniciátor Hanácko-valašské 
krajinské výstavy v r. 1914 v Holešově, sběra-
telská činnost, sbíral kroje, archiválie, cechovní 
památky, pečetidla, kancionály, keramiku, autor 
soupisů větrných mlýnů, zvonů a dalších pojed-
nání (* 16. 9. 1873) - 75. výr. úmrtí
19. 9. 1955 Narozen  v Přílepích AMBROS, 
Pavel, teolog, docent pro obor pastorální teolo-
gie, od r. 1997 děkan Cyrilometodějské fakulty 
UP v Olomouci, spolupráce na vydávání nových 
učebnic náboženství, r. 1991 jmenován spiri-
tuálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuc-
kého v Římě, člen Teologické komise České 
biskupské konference, člen Vědecké rady UP 
v Olomouci a Vědecké rady Katolické teologic-
ké fakulty UK v Praze, vedoucí výzkumného 
záměru Jednotná Evropa a křesťanství - 55. 
výr. narození
20. 9. 1910 Narozen CRHA, Stanislav, učitel 
v Holešově, básník (+ 16. 10 1993) - 100. výr. 
narození
21. 9. 1905 Narozen KOVÁŘ, Jaroslav, ar-
chitekt, malíř, scénický výtvarník, spolupráce 
na asanačním plánu historického jádra Olo-
mouce, působil ve Zlíně (+ 16. 7. 1987) - 105. 
výr. narození
22. 9. 1970 Zemřela GUDRICHOVÁ, Emilie 
Maria, kulturně osvětová pracovnice, literární 
publicistka, spisovatelka, přispívala do Slez-
ského věstníku, sbírala lidovou slovesnost  
(* 14. 6. 1888) - 40. výr. úmrtí
23. 9. 1940  Narozen v Bystřici pod Ho-
stýnem PROŠEK, Pavel, vedoucí katedry 
na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, člen 
vědecké rady, profesor fyzické geografie, autor 
skript, publikační činnost, zahraniční spoluprá-
ce a zahraniční pobyty, zúčastnil se pobytů 
na české polární stanici Johanna Gregora 
Mendla v Antarktidě - 70. výr. narození

24. 9. 1990 Zemřel 
ŠIMEČKA, Milan, 
filosof, literární kritik, 
prozaik, autor samiz-
datové literatury, sig-
natář Charty 77 (* 6. 3. 
1930) - 20. výr. úmrtí
25. 9. 1915  Narozen 
v Holešově VéMO-
LA, Leopold, lékař, 
vykonal řadu studij-
ních cest do zahraničí, 
přednášková činnost, 
autor vědeckých prací 
(+ 20. 5. 1967) - 95. 
výr. narození

26. 9. 1960  Zemřel ŠPAČEK, Karel Silvestr, 
divadelní ochotník, publicista, vlastivědný pra-
covník, autor vlastivědných článků (* 31. 12. 
1872) - 50. výr. úmrtí
27. 9. 1930 Zemřel LEDVINA, Ludvík, arche-
olog, jeho sbírka se dostala do Moravského 
zemského muzea v Brně, působil i na Kromě-
řížsku (* 16. 8. 1868) - 80. výr. úmrtí
28. 9. 1995 Zemřel GOGELA, Jaromír sr., 
profesor holešovského gymnázia, badatel, bás-
ník, čestný občan města Holešova, přednáško-
vá činnost o dějinách Holešova ve Vlastivěd-
ném kroužku, překladatel, autor básní i beletrie  
(* 15. 2. 1908) - 15. výr. úmrtí
29. 9. 1915 Narozen TOVÁREK, František, 
autor dětské literatury, básník, prozaik, překla-
datel (+ 11. 1. 1990) - 95. výr. narození
30. 9. 1955 Narozena TRIZULJAKOVÁ, Mi-
roslava, historička výtvarného umění, malířka, 
restaurátorka - 55. výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 9. 1880 Narozen WÜNSCH, Rudolf, hudeb-
ní teoretik, sbormistr, skladatel, varhaník (+ 18. 
7. 1955) - 130. výr. narození
3. 9. 1940 Zemřel RUČKA, Alois, pedagog, 
sbormistr, hudební skladatel, osobnost Valaš-
ska (* 11. 11. 1867) - 70. výr. úmrtí
9. 9. 1890 Narozen PETZNÝ, Josef, hudební 
pedagog, skladatel, violoncellista, autor zábav-
né a taneční hudby, napsal přes 100 skladeb 
(+ 10. 1. 1967) - 120. výr. narození
15. 9. 1950 Zemřel ŘÍHOVSKÝ, Vojtěch, 
hudební skladatel, varhaník, vydavatel (* 21. 
4. 1871) - 60. výr. úmrtí
17. 9. 1930 Zemřel JANOVSKÝ, Jaroslav, 
dirigent, klavírista, hudební skladatel, napsal 
skladby taneční a mužské sbory (* 27. 3. 1880) 
- 80. výr. úmrtí
19. 9. 1920 Narozen MÍŠA, Jiří Rudolf, 
hudební skladatel, sbormistr, varhaník, orga-
nizátor hudebního života, působil u mnoha 
pěveckých spolků, zakladatel a vedoucí stu-
dentského divadla hudby, rozhlasový a televizní 
spolupracovník, autor scénické  hudby (+ 8. 5. 
1998) - 90. výr. narození
22. 9. 1910 Narozen SLAVICKÝ, Klement, di-
rigent, rozhlasový hudební režisér a dramaturg, 
hudební skladatel, autor orchestrálních děl, 
klavírních skladeb, komorních a smyčcových 
kvartetů, písní, sborů (+ 4. 9. 1999) - 100. výr. 
narození
23. 9. 1695 Zemřel LICHTENSTEIN-KASTEL-
KORN, Karl, archivář, kapelník, organizátor 
hudebního života, uspořádal notový archiv 
v Kroměříži s unikátními památkami, působil 
v Kroměříži (* 8. 4. 1624) - 315. výr. úmrtí
25. 9. 1995 Zemřel BROM, Gustav, dirigent, 
houslista, hudební skladatel, klarinetista, zpě-
vák, založil vlastní swingový orchestr, často 
vystupoval v rozhlase a televizi (* 22. 5. 1921) 
- 15. výr. úmrtí
26. 9. 1885 Narozen AMBROS, Emanuel, 
hudební kritik, hudební pedagog, hudební teo-
retik, autor hudebně-historických statí, hudebně 
výchovný pracovník, hudební referent denního 
i odborného tisku (+ 10. 6. 1955) - 125. výr. 
narození
28. 9. 1910 Narozen DOVRTĚL, Bohumil, 
hudební pedagog, hudební skladatel, sbormistr, 
sbormistr Podhoranu v Holešově, autor sborů 
a drobných orchestrálních a houslových skla-
deb (+ 5. 4. 1966) - 100. výr. narození

HK
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně  
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Za paní Vlastou Konečnou
(Přílepy 22. 2. 1919 - Bystřice pod Hostýnem 6. 8. 2010)

 Zemřela paní Vlasta Konečná, jejíž jméno není mnoha Holešova-
nům neznámé. Bylo jí jedenadevadesát roků. Když jsem ji letos na jaře 
po letech navštívila, přišla mi otevřít elegantní dáma s milým úsměvem 
a veselýma očima.

Starší  spoluobčané ji jistě pamatují z dob šťastného rozletu hole-
šovského Sokola. Od čtyř let byla sokolkou a myšlence sokolstva zůstala 
věrná po celý život. Sokolských akcí a slavností  v Holešově  se zúčast-
ňovala  i v letech, kdy už bydlela v Bystřici pod Hostýnem.

Zaměstnancům továrny na cukrovinky Kneisl zde  připomínám  man-
žela Stanislava, který v továrně působil jako jeden z jejích ředitelů.

Paní Vlasta byla vyučenou  dámskou  krejčovou v OP Prostějov. 
Její vkus i řemeslná preciznost byly známy a vděčně přijímány v době 
fádní a jednotné konfekce.

Připomeňme si společně její ženský půvab, smysl pro přátelství a vy-
slovme obdiv jejímu celoživotnímu optimismu a obdivuhodné energii.      

Čest její památce. JP

Rudolf Janovský se narodil 17. září 1873 
v Žeranovicích, odkud se rodina roku 1876 
přestěhovala do Holešova. V Holešově navště-
voval v letech 1879 až 1884 obecnou školu, 
poté následovalo studium na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži, kde studoval až do sexty, 
kdy ho vážné zdravotní potíže přinutily studium 
přerušit. Roku 1892 začal pracovat jako úředník 
na c. k. poštovním úřadě v Holešově. V té době 
se začal aktivně věnovat vlastivědnému bádání, 
a protože si své poznatky nechtěl nechat jen 
pro sebe, začal publikovat v časopise Vlaste-
neckého muzejního spolku v Olomouci. Jeho 
historické a archeologické články se objevovaly 
i v dalších časopisech; regionálních (holešovský 
Z našich dob), moravských (časopis Matice 
moravské) a celonárodních (Český lid, časo-
pis Společnosti přátel starožitností českých 
v Praze).

Oženil se v roce 1896 s Filoménou Helsne-
rovou, se kterou měl 8 dětí. Byl starostlivým 
otcem, který dbal na vzdělání svých dětí.

1. února 1898 byl jmenován obecním ta-
jemníkem a ustanoven účetním Městské spo-
řitelny v Holešově. Ve funkci tajemníka působil 
do roku 1911, kdy se jí vzdal ve prospěch úvaz-
ku ve spořitelně. V ní setrval až do konce svého 
života, zvláště když byl roku 1922 jmenován 
jejím ředitelem. Myšlenku spořitelnictví se snažil 
propagovat mezi laickou veřejnost v odborných 
oborových časopisech, jako byl Spořitelní ob-

VZPOMÍNKA NA RUDOLFA JANOVSKÉHO

zor. Přispíval do časopisu Svépomoc (orgán 
nemocničních pokladen) a zpracovával výroční 
zprávy nemocenské pokladny v Holešově.

Intenzivně se zapojil do příprav rozsáhlé 
výstavy připravované městem Holešov na rok 
1914. Hanácko-valašská výstava byla otevřena 
dne 12. července 1914. Některé vystavované 
předměty získal Janovský do svých sbírek, 
především numismatické, s představou, že jeho 
soukromé sbírky se jednou stanou základem 
městského muzea v Holešově.

Po nastolení samostatné Československé 
republiky zůstal Janovský předním kulturním 
činitelem a organizátorem ve městě. V lednu 
1921 se na něj obrátila městská rada se žádostí, 
aby se ujal vedení městské kroniky, kterou Ja-
novský odmítl s tímto odůvodněním: „Volných 
chvil, jichž se mi nazbyt nedostává, využitkovati 
dílem musím k vycházkám do pravěkých sídlišť 
v okolí, abych své archeologické sbírky novými 
nálezy soustavně doplňoval, dílem pak nucen 
jsem nalezené předměty tříditi, rozbité popelni-
ce lepiti, roztříděné nálezy dle sídlišť na kartony 
upevňovati atd. Mimo to nucen jsem soustavně 
doplňovati a popisovati svou velkou sbírku min-
cí, medailí a plaket zemí koruny svatováclavské, 
což nesmírně mnoho volného času mi zabere, 
takže na kronikářství potřebné doby naprosto 
by se mi nedostávalo.“

Jeho renomé jako ředitele spořitelny 
i jako kulturního pracovníka neustále stoupalo, 

a proto ho městské zastupitelstvo v Holešově 
dne 7. září 1933 jmenovalo čestným občanem 
Holešova. V tu dobu již Janovského trápily 
záchvaty jaterní choroby, které dne 18. září 
1935 podlehl.

HK

Rudolf Janovský.

Nejúčinnější je inzerce 
v Holešovsku!
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Druhý ročník mezinárodního 
turnaje O pohár poslance PSP ČR 
Josefa Smýkala se konal v Hole-
šově 14. srpna. Na rozdíl od loň-
ského roku byl pro pořádající celek 
velmi úspěšný. Noc před soutěží 
se nad městem přehnala bouřka 
a příjemně zmáčený trávník přivítal 
pět týmů, z toho dva zahraniční: 
na turnaji si zahrála děvčata ze 
slovenských TJ Termál Diakovce, 
z polského družebního města Ho-
lešova LKS Goczalkowice - Zdrój, 
nováček 3. ligy FS Napajedla  
a premiérově se představily dva 
celky Dívčího fotbalového klubu 
Holešov. Slavnostního zahájení se 
zúčastnil patron domácího klubu 
poslanec PSP ČR Josef Smýkal, 
dále starosta města Holešova 
a senátor ČR PaedDr. Zdeněk 
Janalík a člen zastupitelstva Zlín-
ského kraje ing. Luděk Urban, kte-
ří děvčatům popřáli hodně zdaru 
a herní štěstí.

Vydařený mezinárodní turnaj patřil domácímu DFK Holešov

Při akci se utkala všechna 
družstva navzájem, hrálo se 1x 40 
minut a k vidění byly velmi pěkné 
výkony, především v podání domá-
cího A týmu a slovenského druž-
stva. Dívčí fotbalový klub Holešov 
premiérově představil divákům dvě 
jedenáctky, které budou  na zákla-
dě nominace trenérů reprezento-
vat Holešov ve dvou skupinách 3. 
ligy v letošním ročníku soutěže.  
Pro mnohá děvčata - především 
z celku B - to byla velká premiéra  
na otevřené scéně. Tým Holešova 
se od začátku prezentoval kombi-
nační nátlakovou hrou s dobrou 
efektivitou v koncovce, v družstvu 
se vystřídalo 15 děvčat a premiéru 
měla brankářka Veronika Bělaští-
ková; B tým statečně bojoval v úpl-
ně novém složení a podařilo se mu 
porazit celek Napajedel. Konečné 
vítězství patřilo domácímu áčku, 
nejlepší hráčkou byla vyhlášena 
Klaudie Demeová z Diakovců, 10 

brankami se prezentovala nejlepší 
střelkyně Eva Zderčíková a jako 
nejlepší gólmanka byla vyhlášena 
Veronika Bělaštíková, obě z vítěz-
ného týmu DFK Holešov A.

Turnaj byl perfektně zabez-
pečen po organizační stránce. 
Poděkování patří všem sponzo-
rům, kteří se podíleli na finančním 
zabezpečení akce - Olympia o.s., 
poslanec Josef Smýkal, SFK Elko 
Holešov a další. Obrovský dík pa-
tří všem lidem v zákulisí turnaje 
- maminkám Martě, Evě, Jarce 
za přípravu výborného občerstvení 
pro hráčky, všem členům výboru 
DFK za zabezpečení technické-
ho zázemí akce a organizátorkám 
tomboly.  Děkuji také rozhodčím 
v čele s paní Mirkou Dundovou 
za bezproblémové vedení zápasů 
a správci hřiště za vzorně připrave-
nou hrací plochu. Poděkování  patří 
všem hráčkám, které se turnaje 
zúčastnily, zvláště pak děvčatům 

z domácího oddílu za vzornou re-
prezentaci DFK Holešov, města 
a za předvedené výkony.

DFK Holešov A: Veronika 
Bělaštíková, Pavlína Jablunko-
vá, Tereza Vybíralová, Jolana 
Ďurišová, Adéla Motalová, Do-
minika Stolářová, Eva Šutová, 
Eva Zderčíková, Lenka Fibicho-
vá, Hana Samsonková, Michaela 
Dobroslávková, Kamila Dětská, 
Zdeňka Skupinová, Adéla Kozu-
bíková.  Trenéři: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Viktor Vinklárek

DFK Holešov B: Hana Je-
línková, Barbora Černobilová, 
Renata Červenková, Adéla Foj-
tíková, Kristýna Habancová, 
Aneta Procházková, Kristýna 
Zichalová, Vendula Kuchařo-
vá, Alexandra Skalická, Žaneta 
Batoušková, Martina Sivková, 
Kateřina Kasalová. Trenér: Pa-
vel Domorád

Mgr. Svatava Ságnerová

Organizátoři a další protagonisté mezinárodního turnaje.

Poslanec Josef Smýkal  předává pohár úspěšným fotbalistkám.

2. kolo Sobota 28. srpna 2010 v 15.00 hod.
             DFK Holešov - FK Šternberk

3. kolo Neděle 5. září 2010 v 13.30 hod.
 FC Kostelec na Hané - DFK Holešov 

4. kolo Sobota 11. září 2010 v 15.00 hod.
 DFK Holešov - Jiskra Brodek u Konice

5. kolo Sobota 18. září 2010 v 13.00 hod.
 FC Boskovice, o.s. - DFK Holešov

6. kolo Sobota 25. září 2010 v 15.00 hod.
 DFK Holešov - Sokol Drnovice

7. kolo Neděle 3. října 2010 v 12.30 hod.
 SK Olympia Ráječko - DFK Holešov 

8. kolo Sobota 9. října 2010 v 15.00 hod.
 DFK Holešov - FK Kunštát

9. kolo Neděle 17. října 2010 v 11.00 hod.
 Sokol Lažany - DFK Holešov 

1. kolo Sobota 23. října 2010 v 14.30 hod.
 DFK Holešov - Rakovec Kotvrdovice

ROZLOSOVÁNÍ 
SOUTĚŽE ŽEN

SEZÓNA 2010 - 2011 „Podzim“

Že i v třetiligovém oddíle kvetou talenty, 
dokazuje případ 17leté Dominiky Stolářové, 
záložnice Dívčího fotbalového klubu Holešov. 
Přes sestup mateřského oddílu do nižší sou-
těže dostala Dominika díky dobré spolupráci 
holešovského klubu s prvoligovým celkem  
1. FC Slovácko šanci poprat se o prvoligový 
dres a zatím si vede úspěšně. 

Dominika hraje kopanou od žákovských 
let, kdy bojovala v družstvech holešovských 
žáků, od 12 let hájila barvy týmu žákyň DFK 
Holešov a od 13 let hrála postupně 2. a 3. ligu 
v celku žen. Mezi její přednosti patří vytříbená 
technika, výborná hra oběma nohama, důraz-

DFK Holešov má první ligovou hráčku

ná střelba a skvělý přehled ve hře. V celku 
Holešova vystřídala pro svou univerzálnost 
snad všechny posty, ale nejvíce se jí dařilo 
ve středu pole, kde dominovala svým citem pro 
hru, výbornou rozehrávkou, dobrou střelbou 
a herní disciplínou. Po smolném jaru holešov-
ského celku a sestupu do nižší soutěže byla 
Dominice nabídnuta domácí trenérkou možnost 
vyzkoušet si vyšší soutěž a po absolvování 
tréninkových bloků v celku Slovácka dostala 
tato hráčka šanci v prvoligové juniorce. Zatím 
jí beze zbytku využila. Pod vedením trenéra 
Jána Jačiska zde absolvuje Dominika 3x týdně 
tréninky a jednou týdně trénuje navíc s mateř-
ským oddílem. Podzimní sezónu stráví tato 
talentovaná fotbalistka díky zavedení střída-
vých startů v obou celcích, kdy prioritou je pro 
ni samozřejmě prvoligová kopaná.

Premiéru si zástupkyně holešovského fot-
balu odbyla v neděli 15. srpna, kdy nastoupila 
v dresu 1. FC Slovácka proti juniorskému týmu 
Plzně a svou hrou - přes inkasovanou žlutou 
kartu - přispěla k výhře domácích děvčat 2:0. 
Za všechny spoluhráčky DFK Holešov i za sebe 
přeji Dominice další úspěšné prvoligové starty, 
pevné zdraví a hodně fotbalového štěstí.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Mistrovství České republiky 
ve střelbě z velkorážní pušky s puš-
kohledem na mizivé cíle do 300 
metrů se uskutečnilo 28. 8. 2010 
na střelnici VPŠ a SPŠ v Holešo-
vě - Dobroticích. Nad mistrovstvím 
převzal záštitu hejtman Zlínského 
kraje MVDr. Stanislav Mišák. 

Celostátní akce se zúčastnilo 55 
závodníků. Účastníci soutěžili ve dvou 
disciplínách, a to ve střelbě ze stan-
dardní a libovolné pušky. Závod byl 
rozdělen do tří částí. V první části 
se střílelo na vzdálenost 300 metrů 
na mezinárodní pistolový terč 50/20.

Ve druhé části závodníci stří-
leli na tři vzdálenosti na speciální 
terč, tzv. oblouk. Tento terč se ob-
jevoval 3x na dobu 5-7 vteřin. Tato 
část se střílela na vzdálenost 300 
metrů. Střílelo se na terč obdélník 

V Dobroticích se uskutečnilo Mistrovství ČR ve střelbě  
z velkorážní pušky

na výšku o rozměru 35x100 cm, 
který se pohyboval rychlostí asi  
3 metry za vteřinu, zleva doprava, 
jednou na ukázku a pak 5x.

Výsledky
Na prvním místě se umístil a titul 

mistra ČR v disciplíně VPu libovolná 
získal Vladimír Jirásko z SSKP Pra-
ha nástřelem 441 bodů. Na druhém 
místě byl a stříbrnou medaili získal 
Martin Heinz z OSS-SKP Holešov 
nástřelem 431 bodů a na třetím mís-
tě byl a bronzovou medaili získal 
Radomil Bodszár z SSKP Ostrava 
nástřelem 427 bodů. Ve dvojicích 
v této disciplíně získala titul mistra 
ČR dvojice Moravskoslezského kraje 
ve složení Vladimír Skalický a Ra-
domil Bodszár nástřelem 847 bodů, 
na druhém místě se umístila dvojice 

OSS-SKP Holešov ve složení Pavel 
Staněk a Martin Heinz  nástřelem 
823 bodů a na třetím místě dvojice 
krajského sdružení Východočeského 
kraje ve složení Pavel Janda a Petr 
Pinkas nástřelem 817 bodů. 

V disciplíně standardní puška 
se na prvním místě umístil Jiří Rendl 
z SSK TS Bílina nástřelem 397 
bodů, na druhém místě Miroslav 
Červenka z SSKP Sever Teplice 
nástřelem 395 bodů a jako třetí byl 
Petr Pinkas z SSK Hradec Králové 
nástřelem 390 bodů.

Ve dvojicích se na prvním místě 
umístila dvojice a získala titul mistra 
ČR z krajského sdružení Ústí nad 
Labem nástřelem 792 bodů, na dru-
hém místě se umístila dvojice TÓTH 

Jozef Tóth a Miloslav Šefránek 
z OSS-SKP Holešov nástřelem 721 
bodů a jako třetí byla dvojice Ol-
dřich Knap a Otto Hejzlar z SSK 
Vombat Liberec nástřelem 655 bodů. 
Oddíl sportovní střelby děkuje panu 
hejtmanu MVDr. Mišákovi za ochotu 
vzít si toto mistrovství pod svoji záštitu 
a také řediteli soutěže Ing. Drozdovi 
za ochotu zúčastnit se tohoto  mis-
trovství. Dále patří poděkování všem 
rozhodčím a příslušníkům OSS-SKP, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto 
mistrovství. Poděkování patří také ve-
dení VPŠ a SPŠ Holešov za umož-
nění konání MČR na jejich střelnici, 
která byla velmi dobře připravena pro 
toto mistrovství.

(os)

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



30

hole‰ovsko 16/2010

TJ Holešov, oddíl stolního tenisu  pořádá 
v úterý 14. září 2010 od 17 hodin 

NÁBOR chlapců a dívek (do 15 let)
Herna stolního tenisu u kina Svět. 

Nabízíme kvalitní prostředí, výbornou atmosféru 
a možnost herního růstu.

Libor Liška, předseda oddílu ST 
(kontakt 607 762 145)

O víkendu 18. a 19. září 2010 proběhne v prostorách VPŠ a SPŠ 
v Holešově v pořadí již třetí seminář aikido pod vedením René Skupého 
(3. dan Aikikai a 6. dan v Shodo - v japonské kaligrafii), který organizuje 
zdejší oddíl SKP Aikido Kishintai dojo Holešov. Soustředění se uskuteční 
v sobotu od 10 do 12.30 a od 15.30 do 18 hodin, v neděli se bude cvičit 
od 9.30 do 12 hodin. Nejen účastníky semináře, ale také širokou veřej-
nost srdečně zveme na velmi zajímavou přednášku, spojenou s ukázkou 
japonské kaligrafie, jež je součástí semináře a uskuteční se od 20 hodin 
v místní čajovně U Phytona.   

Aikido je jedno z nejmladších japonských bojových umění, které je 
založeno na myšlence neagresivity a jehož techniky vycházejí ze starých 
škol se zbraněmi i bez nich. Zakladatel aikido - Morihei Ueshiba postavil 
do popředí svého umění usměrnění, vedení a neutralizaci útočné energie 
soupeře. Aikido je nesoutěžní disciplína a přispívá k rozvoji jedince jak 
po fyzické, tak i psychické stránce. Zlepšuje koncentraci, pohyblivost a ko-
ordinaci těla. Protože zde nehraje žádnou roli věk, váha, síla nebo velikost, 
mohou se této disciplíně věnovat muži i ženy, starší i mladší jedinci. 

René Skupý se věnuje aikido od svých 13 let. Od roku 2001 vede oddíl 
aikido na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy - Masakatsu 
dojo. Pravidelně se účastní seminářů nejen v ČR, ale také po celé Evropě. 
Zemi vycházejícího slunce navštívil třikrát, z posledního ročního pobytu 
se vrátil v dubnu 2009. Kromě aikido se věnuje také japonské kaligrafii, 
kterou studuje pod vedením Pascala Kriegera (Švýcarsko) a Isoji Saita 
(Japonsko). 

Bližší informace o semináři aikido a přednášce o japonské kaligrafii 
získáte na telefonním čísle +420 737 907 507 (p. Hrbáč)  nebo e-mailové 
adrese „hrbacjan@gmail.com.

Zdroj: www.tenshin.cz, www.aikikai.cz, http://www.aikido-prague.com

V policejní škole se uskuteční 
seminář aikido

V závěru srpna se již tradičně 
účastní mladí fotbalisté z Holešova 
letního táborového soustředění, kte-
ré pro ně pořádá Středisko volného 
času - TYMY ve spolupráci s tre-
nérem Ladislavem Lindou. Během 
celého týdne prožili kluci spoustu 
zajímavých akcí. Tréninky probíhaly 
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Horní 
Bečva, proběhl orientační závod 
jednotlivců a dvoučlenných druž-
stev, chlapci závodili v překážkovém 
běhu a plnili soutěž 8x z abecedy 
fotbalu.  Volný čas také kluci využí-

Fotbalové soustředění 
Léto s mičudou

vali v areálu rekreačního střediska 
RETASO, které poskytovalo spous-
tu možností: stolní tenis, stolní fotbá-
lek, nohejbal. Zpestřením programu 
bylo pro pár kluků batikování triček 
a také večery u táboráku. Společ-
ně s mladšími žáky se soustředění 
zúčastnilo i několik  „benjamínků“. 
Program soustředění byl velmi pes-
trý a pečlivě připraven trenérem 
Ladislavem Lindou a jeho pomoc-
níky Martinem a Martinem. Za to si 
zaslouží velké poděkování.

(hs)

FK Holešovské holky 
- TJ Slovan Ostrava 6 (2:1) 1

Za pěkného nedělního odpo-
ledne nastoupila holešovská děvča-
ta k prvnímu utkání MSLŽ proti celku 
Ostravy, který v posledním červno-
vém měření sil naše dívky nečekaně 
pokořil. V průběhu letní pauzy došlo 
v kádru Holešova k několika změ-
nám, činnost ukončily z rodinných 
důvodů Červenková a Dědková, 
delší čas bude scházet pro zlome-
ninu kotníku Darebníková. Na druhé 
straně se podařilo doplnit kádr o tři 
perspektivní hráčky Hradilovou, Ve-
čerkovou a Sehnálkovou, z nichž po-
slední jmenovaná si dokonce vybo-
jovala místo v základní jedenáctce, 
přestože je jí jen 13 let. Největší letní 
posilou je poté ze Slovácka hostující 
záložnice Jankůjová. Po dlouhém 
zranění se do týmu vrátily Gulánová 
s Dubjákovou. I přes tyto příchody 
se stále pracuje na dalším doplnění 
a posílení kádru.  

Holešovské holky začaly sezónu vysokým vítězstvím

Do utkání nastoupil domá-
cí celek v sestavě: Gulánová - 
Holcová, Voždová, Dvorníková, 
Hošková - Mrázková (Hradilová), 
Šilhárová, Kovaříková (Pavlíkov-
ská), Jankůjová (Petříková) - Se-
hnálková, Šebestová. 

Domácí celek od první minuty 
ovládl střed hřiště, z čehož prame-

nily trvalé útoky 
na branku hostí, 
které byly pod-
pořeny kvalitní 
nátlakovou kom-
binační hrou. 
Po řadě nepřes-
ných střeleckých 
pokusů se pro-
sadila Kovaříko-
vá, která skóro-
vala z přímého 
volného kopu. 
Za necelé dvě 
minuty vyša-
chovaly domácí 

hráčky obranu hostí a Jankůjová 
zkušeně zakončila z bezprostřední 
blízkosti podél brankařky. Poté si 
domácí hráčky vybraly slabší chvíli, 
čehož hosté plně využili, když se 
po několika zbytečných chybách 
dostali do šestnáctky, kde vybojovali 
pokutový kop, který byl bezpečně 
proměněn. Posledních deset minut 

prvé půle se dohrávalo neurovnaně 
mezi oběma šestnáctkami. 

Po přestávce domácí celek opět 
navázal na kvalitní vstup do první 
půle a soustředěným ofenzivním 
výkonem dostával obranu hostí pod 
tlak, kterému nedokázala vzdorovat. 
Skóre tak navýšila opět Jankůjová 
po krásné narážečce s Kovaříkovou. 
Domácí dominovaly především v zá-
ložní řadě, což korunovala dirigentka 
holešovské hry Kovaříková dalšími 
třemi brankami. Hosté ve druhé půli 
výrazně odpadli a na hru domácích 
nenašli odpověď. Vítězství domácích 
vysokých rozdílem tak bylo zcela 
zasloužené, ba dokonce mohlo být 
i vyšší nebýt nepřesné koncovky, 
v níž vynikala Šebestová. Děvčata 
vstoupila do sezony velmi úspěšně, 
za předvedený výkon zaslouží celé 
družstvo pochvalu. 

Mgr. Slavomír Bednář
FK Holešovské holky
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SFK Elko Holešov - FC Vsetín  
2   (1:0)   2

Za chladného počasí nastu-
povali hráči Holešova s povinností 
získat tři body. Sestava však byla 
opět prořídlá a chyběli hráči ze zá-
kladní sestavy - Roubalík, Barták, 
Marek a Belza. 

Od začátku si hráči tvořili hez-
ké akce, které směřovaly ke vstře-
lení branek. Již ve 13. minutě za-

Na domácí půdě získal Holešov pouze jeden bod
hrával trestný kop Sedlařík, jenž 
umístil do sítě Bačík - 1 : 0. Ve  
24. minutě hlavičku Křenka 
k tyči vyrazil z brány obránce. Ve  
26. minutě prostřelil stejný hráč 
mezi nohy brankáře, ale míč skon-
čil na tyči. Ve 37. minutě byl opět 
Křenek sražen v pokutovém území, 
ale rozhodčí faul nechtěl vidět. 

Ve 49. minutě hosté zahráli 
špatně ofsajdovou past, tohoto vy-

užil kdo jiný než Křenek. Šel   sám 
na brankáře, obešel ho a do prázd-
né brány zvýšil na 2 : 0. Utkání se 
zlomilo v 58. minutě. Ruka hostů 
v pokutovém území Vsetína nebyla 
potrestána, naopak v 62. minutě na-
řídil rozhodčí pokutový kop proti do-
mácím a Pastorek snížil na 2 : 1. Vše 
bylo dovršeno zapískáním trestného 
kopu v 68. minutě. Při následném 
přímém kopu vyrovnal kolem zdi 

Pavlinec na 2 : 2. Zbytek utkání byl 
kvůli rozhodčímu Schnumachrovi 
dohráván opět v nervozitě. Na žluté 
karty skončilo utkání 2 : 6.          
Sestava: Krejčí - Munster, Bačík, 
Charuza, Ohlídal - Kostov, Navrátil, 
Sedlařík, Olša - Křenek, Uruba. 
Střídání - 69. min.Vávra (Sedlařík), 
87. min. Očadlík (Ohlídal), 90. min. 
Machálek (Kostov).

(hr)

SFK Holešov  B - Hulín  
3   (1:0)   0

Nebudu hodnotit, jestli jsme byli lepší nebo 
horší, pro mě jsou to důležité body. Soupeř uká-
zal svou slušnou kvalitu, ale naštěstí nedokázal 
vstřelit branku. Hodně nás podržel Krejčí a to 
bylo rozhodující. Nám se povedlo dát z minima 
maximum. Pro diváka to byl zajímavý a napína-
vý zápas, kdy rozhodčí udělil tři červené karty, 
z nich jednu na naší straně. Soupeřovi přeji 
hodně štěstí do dalších mistrovských zápasů.
Sestava: Krejčí - Novák, Krajcar, Topič, Jirsa, 
Přívara Vl., Skotek, Očadlík, Snopek, Uruba, 
Sedlařík. Střídání  -  Skotek  (Labancz),  Uruba  
(Kvapilík), Snopek  (Oral).
Branky: 14´ Snopek, 84´ Labancz, 90´ Pří-
vara Vl.
Červená karta: Topič.  

Očima trenéra Milana Dvorníka
Fryšták - SFK Holešov B   

3   (1:0)   1
Těžko se mi hodnotí zápas,  který jsme ne-

hráli špatně. Náš problém je ale vstřelit branku. 
Soupeř měl ze začátku mírnou převahu, pak se 
hra vyrovnala. Měli jsme i nějaké šance, jednu 
vyloženou, ale do vedení se dostal Fryšták díky 
vlastní brance. Druhou polovinu jsme nezačali 
vůbec dobře. Hned ve druhé minutě jsme vyrobili 
pokutový kop a za další dvě minuty po hrubé 
chybě byl výsledek 3:0. Pak jsme soupeře dostali 
pod velký tlak, dali jsme v 55. minutě branku, 
měli i další příležitosti, ale to bylo z naší strany 
vše. Nezbývá mně nic jiného než soupeřovi 
gratulovat k vítězství. Doufám, že už brzo přijde 
doba, kdy i mně bude někdo také blahopřát.
Sestava: Pospíšil - Přívara M., Topič, Novák, 
Jirsa, Přívara Vl., Skotek, Očadlík, Snopek, Sol-

dán, Kvapilík. Střídání - Kvapilík (Oral), Novák 
(Machálek), Snopek  (Hrudík).

SFK Holešov B - Slavičín  
0   (0:0)   1  

Chtěli jsme jednoznačně zvítězit a to se nám 
bohužel nepovedlo. Celý zápas byl prakticky vy-
rovnaný, ale co všechno jsme nabízeli soupeřovi, 
to přesahovalo vše. Hodně nás podržel brankař 
Krejčí. Slavičín zahazoval námi připravené šance 
a ukázal, že v koncovce má také velký problém. 
Budu muset asi vypsat konkurs na střelce, proto-
že co jsme zase nedali, to ani není možné. Byl to 
zápas o první brance, tu dal bohužel soupeř.
Sestava: Krejčí - Hrudík, Snopek J., Topič, 
Jirsa, Oral, Frybort, Očadlík, Olša, Chudárek. 
Střídání: Oral (Roubalík), Frybort (Truhlář), 
Přívara (Krajcar).

Tradiční pochod s názvem „Holešovská 
padesátka rusavskými kotáry“, který startuje již 
v sobotu 11. září, byl prvně pozměněn v roce 2001 
na putování „Rusavskými kotáry na kole  a pěšky“. 
Tak došlo k otevření této akce i cykloturistům, kte-
rých utěšeně  přibývá. Zvolené trasy pro cyklisty 
vedou po silnicích a částečně po značených cyk-
lotrasách a od 40. ročníku je nově otevřená trasa 
50  km převážně terénem, často po nebo proti 
trase populárního Drásala. Trasy jsou voleny tak, 
aby šly pokud možno mimo trasy pochodů.
50 km: start od 7.00 do 9.00 hod., startovné 
15,- Kč, občerstvení v cíli pochodu.
35 a 25 km: start od 7.00 do 9.00 hod., star-
tovné 10,- Kč, občerstvení v cíli pochodu.
10 km: start od 7.00 do 9.00 hod. pochod pro 
rodiče s dětmi (bez startovného).

Tradiční pochod startuje již v sobotu
Členové KČT mají na startovném slevu 

5,- Kč. Možnost ubytování v místní Zemanově 
kovárně na Holajce ve vlastních spacích pytlích 
za symbolický poplatek 15,- Kč/noc. O poža-
davku ubytování je třeba uvědomit organizátory  
minimálně 3 dny před pochodem.

Účast na pochodu je na vlastní nebezpe-
čí. Podmínkou je zdravotní stav odpovídající 
zvolenému rozsahu pochodu. Účastníkům 
pochodů na 50, 35 a 25 km doporučujeme 
lékařskou prohlídku. Pro cykloturisty se do-
poručuje ochranná přilba. Při chůzi a jízdě 
po veřejné komunikaci je třeba dodržovat   
ustanovení  zákona č. 361/2000 Sb. o pro-
vozu na pozemních komunikacích. Na startu 
a v místě kontroly bude k dispozici příruční 
lékárnička KČT.

Telegraficky          
FC Kostelec n. H. - DFK Holešov A  

2 (1:5) 10
Děvčata z Holešova potvrdila roli favorita 

a zejména. Především v druhém poločase byl 
výkon Holešova naprosto suverénní a svého 
soupeře, byť měl ve svém středu několik velmi 
dobrých hráček, jednoznačně přehrál. (sva)
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Třiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 14/2010, přičemž téměř všichni (až na jednu chybnou 
odpověď) poznali, že jde o krátký dialog, který zazněl v hudební pohádce 
režiséra Bořivoje Zemana Šíleně smutná princezna. Prvním vylosovaným 
byl Tomáš Komínek z Holešova, který si pochutná v Restauraci Kanada, 
druhou vylosovanou je 
Libuše Dvořáková z Ho-
lešova, která si v příštích 
dnech zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluš-
těné SUDOKU pošleme 
volné vstupenky do kina 
Svět Štěpánce Dostálo-
vé ze Žop a Miroslavu 
Kovářovi z Holešova. 
Všem šťastným výher-
cům redakce srdečně 
gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance, která je tradičně postavena 
na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné 
komedie tento dialog pochází? 
„Jdu právě do salonu kosmetiky.“
„No, to už je nejvyšší čas...
„Mě může urazit jenom inteligent.“

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 

Oblíbená komediální dvojice 
Jiřina Bohdalová a Miloš Kopecký.

Holešovské pogromy

Snad už jen každoroční festival Týden ži-
dovské kultury (kromě několika polohou zastr-
čených, ale jinak světově významných památek) 
připomíná obyvatelům Holešova, že skoro pět set 
let v našem městě žila mimořádně velká a pro 
život v Holešově mimořádně významná skupina 
obyvatel židovské víry a národnosti. S židovskými 
obyvateli se naši předkové běžně setkávali, ko-
munikovali, přátelili, obchodovali a kolorit Holešo-
va byl až do druhé světové války výrazně ovlivněn 
židovským živlem, vždyť také Holešov měl pověst 
nejžidovštějšího města na Moravě. 

Občas se ale projevila temná stránka sou-
žití - to když se nedůvěra místních obyvatel 
(samozřejmě v době, kdy neexistovala televize, 
rozhlas, barevné časopisy a noviny se zprávami 
z celého světa, kdy většina místních sedláků či 
řemeslníků byla pologramotná, kdy se málokdo 
za celý život dostal třeba jen do sousedního 
městečka, o cizině vůbec nemluvě) k sousedům, 
kteří měli jiný, nesrozumitelný jazyk, jinou víru, 
jiné oblečení, jiné zvyklosti a kteří navíc byli 
podstatně vzdělanější, a tím i chytřejší a byli 
schopni toho využívat ke svému obohacení, 
přetavila do výbuchu násilí a rabování, kterému 
se dle ruského vzoru začalo říkat pogrom (ale 
pogromy v Rusku byly vlastně státem řízené 
a podporované akce, což v našich zemích nikdy 
nebylo, naopak). 

Historicky zachycené jsou v Holešově čtyři 
pogromy. Všechny jsou přitom svým způsobem 
netypické, zvláštní a vymykají se tomu, co si pod 
pojmem pogrom představujeme.

„Nejakčnější“ byl zřejmě pogrom první. Ten 
byl vyvolán 30. 3. 1774 vraždou Josefy Trneč-
kové, dcery kožešníka, dívky nechvalné pověsti 
a lehkých mravů (vyšetřující komise těchto udá-
lostí uvedla, že: „…odpůrkyně byla známá cizo-
ložnice a matka nemanželských dětí…“). Chodila 
často do židovské čtvrti vykupovat kožky pro své-
ho otce, takže znala místní obyvatele a poměry. 

Proto zřejmě přišla za Židem Abrahamem 
Aronem a začala jej vydírat - potřebuje prý 
na Velikonoce 50 zlatých a „…že se dá od jedno-
ho vojáka tělesně zneužít a chce tento čin na něj 
Žida svést…“. Zoufalý Aron ji vzal k sobě, a jak 
později přiznal, chtěl ji ztlouct a pak sdělit jejím 
rodičům, co jejich dcera vyvádí. Při následující 
potyčce ale dívka vzala ze stolu nůž, Arona poře-
zala na obličeji a on ji ve vzteku několikrát uhodil 
sekerou do hlavy. Potyčka přivolala sousedy, 
kterým Aron otevřel dveře - ti viděli ještě Josefu 

Trnečkovou stát u ko-
mory, potom se ale 
zhroutila a zemřela. 

Abraham Aron 
utekl z Holešova 
a rychtáři holešovské-
ho židovského města 
tuto událost nahlásili 
svým křesťanským 
kolegům. Ti se do-
stavili na místo činu, 
pro jistotu zatkli pět 

přítomných osob a nechali je odvézt do Brna (kde 
byli pět týdnů vězněni a vyslýcháni na Špilberku, 
ale poté jako nevinní propuštěni). Bezprostředně 
po vraždě se ale po Holešově roznesla fáma, že 
šlo o rituální vraždu a 5. dubna 1774 došlo k roz-
sáhlému pogromu, kdy byla zcela vyrabována 
Šachova synagoga a 120 židovských rodin přišlo 
údajně zcela na mizinu pro ztrátu všeho majetku. 
Ztráty na životech naštěstí nebyly. 

Úřady ale reagovaly rychle - bylo zatče-
no osm účastníků rabování, většinou mladíků 
z okolních vesnic, a každý z nich byl odsouzen 
k pěti ranám karabáčem a k půlročním nuceným 
pracím v železech. Dodatečně byl ke stejnému 
trestu odsouzen ještě devátý mladík.

Vyšetřovací komise prokázala na tehdejší 
(a ostatně i na dnešní) dobu velkou nestrannost 
a efektivnost.  Odmítla nařčení z rituální vraždy 
a Aronův čin kvalifikovala jako vraždu prostou. 

Abraham Aron byl po čase zatčen portáši 
u Uherského Hradiště, odsouzen k trestu smrti 
stětím mečem a 4. června 1774 v Brně popra-
ven. Jeho hlava byla naražena na kůl a tělo 
vpleteno do kola. Úřady tak alespoň na čas 
zamezily dalším protižidovským nepokojům 
v Holešově a okolí.

KAREL BARTOŠEK

SLAVNÝ CITÁT
Až teprve naše společná láska mi 

ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že 
štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš 
s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, 
když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Te-
bou jsem poznal, co to znamená opravdu 
milovat a jaké to je, když je moje láska 
opětována... 

William Shakespeare

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)


