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Co vy na to, pane starosto?

Jak dopadl mezinárodní víkend?

Předposlední květnový víkend byl ve znamení 
řady společenských akcí se silnou mezinárodní 
účastí. Podařilo se všechno, jak bylo napláno-
váno? Co vy na to, pane starosto? 

Víkend 21. a 22. května byl skutečně v Holešově 
doslova nabitý různými společenskými, kulturními, 
ale také sportovními akcemi. Vrcholem byl bezesporu 
slavnostní podvečer v sala terreně, kde byla předá-
na Cena města za rok 2010 paní Aleně Grygerová 
a ocenění obdržely i další holešovské osobnosti. Šlo 

o důstojný a organizačně velmi dobře připravený program. Všem, kteří 
se na něm podíleli, bych chtěl tímto poděkovat. V Holešově jsme také 
přivítali naše partnery ze všech družebních měst. Byl mezi nimi i nový 
primátor z Považské Bystrice, poprvé do Holešova přijeli také hosté 
z rakouského Gloggnitzu. Tradiční už jsou setkání s přáteli z Pszczyny, 
Turčianských Teplic a chorvatského Desiniče, odkud do Holešova do-
razila nejpočetnější delegace.

Dokončení na str. 3

Mladý motokrosař Lukáš Janiš uspěl v dalším závodě. 
Tentokrát se umístil na mezinárodním mistrovství ČR juniorů 

ve Šternberku na 2. místě.

Cenu města Holešova za rok 2010 získala bývalá ředitelka 3. Základní školy Holešov Alena Grygerová. 
Z rukou starosty města ji převzala na slavnostním shromáždění v zámecké sala terreně. 

Foto František Sovadina

Už za pár dní se na televiz-
ní obrazovce rozhodne, jestli titul 
Česko Slovenská SuperStar získá 
studentka holešovského gymnázia 
Gabriela Gunčíková, anebo sloven-
ský talent Lukáš Adamec. Sedm-
náctiletá Gabriela patří od semifiná-
lových kol k favoritům, které fandí 
nejen porota, ale i hlasující publi-
kum. Jestlipak získá naše „želízko 
v ohni“ v neděli 5. června ocenění 
nejlepší zpěvačka této ostře sledo-
vané soutěže? Více na str. 28.  

(rr)

Bude
SuperStar?
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V minulém týdnu jsme se roz-
loučili s bývalým starostou města 
Holešova panem Antonínem Fouka-
lem. Narodil se 10. listopadu 1931 
v Količíně. Do školy začal chodit 
v roce 1937 v Rymicích a v  roce 
1941 přešel do měšťanské školy 
v Holešově, kde absolvoval i jed-
noroční učební kurz. V roce 1946 
zahájil studia na Obchodní akademii 
v Přerově, kde také v roce 1950 
maturoval. Po škole nastoupil do za-
městnání jako účetní v ZPS v teh-
dejším Gottwaldově. Po ukončení 
vojenské služby nastoupil do Svitu 
Gottwaldov - dnes Zlín - jako mani-

Zemřel bývalý starosta města Antonín Foukal
pulant. V roce 1955 pře-
šel do Komunálních slu-
žeb Holešov do funkce 
účetního. V letech 1962 
až 1970 byl vedoucím 
finančního a plánovací-
ho oddělení Městského 
národního výboru v Ho-
lešově a poté přešel 
do Okresního podniku 
služeb v Holešově, kde 
zastával celou řadu řídí-
cích funkcí.

Pan Antonín Foukal se význam-
nou měrou zapojil do veřejného živo-
ta našeho regionu a města po roce 

1989. V roce 1990 
kandidoval za Čes-
koslovenskou stranu 
lidovou v prvních svo-
bodných komunálních 
volbách po roce 1989. 
Na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva 6. 
prosince 1990 byl pak 
zvolen starostou měs-
ta, jeho zástupcem se 
stal nedávno zesnulý 

Stanislav Štěpán.
Starostou města se stal 

v době, kdy naše země přecházela 
k demokracii. Následovalo náročné 

období přechodu městských struk-
tur do nových podmínek, přeměna 
městského úřadu a městských orga-
nizací a jejich stabilizace a zajištění 
provozu.  Probíhala malá i velká 
privatizace a obnova společenského 
a především občanského života. 
V tomto náročném období pan An-
tonín Foukal pokládal v Holešově 
základy naší novodobé demokra-
tické společnosti a života. Starostou 
města byl do poloviny roku 1995.
S úctou 

Zdeněk Janalík, starosta města
Rudolf Seifert, místostarosta

Jaroslav Chmelař, místostarosta

Také holešovští zahrádkáři se rozloučili 
ve  čtvrtek  19. 5. s panem Stanislavem Ště-
pánem. Členem základní organizace České-
ho svazu zahrádkářů byl od roku 1979. Byl 
rovněž autorem projektu Domu zahrádkářů 
a na stavbu také dohlížel. Jako dlouholetý 
člen výboru zastupoval naši organizaci také  
v Územním sdružení ČZS v Kroměříži. Zů-
stane nám po něm nejen mnoho vzpomínek, 
ale také kus odvedené práce. Za tuto práci 
mu srdečně děkujeme. 

Členové výboru, ZO ČZS  HOLEŠOV

Vzpomínka a poděkování

Stovky lidí se přišly rozloučit do obřadní síně holešovského hřbitova s bývalým místostarostou města Stanislavem Štěpánem. 

 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!

 84O 111 177

k03-90x90_CB.indd   1 15.2.2011   15:18:43

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, 
známým, skautům, zástupcům občanského 
sdružení Castellum a spolku zahrádkářů, 

kteří doprovodili na poslední cestě našeho 
otce a dědečka, pana 

Stanislava Štěpána
Zvlášť bychom chtěli poděkovat  

představitelům města, kteří přispěli  
k důstojnému rozloučení.

Jménem zarmoucené rodiny  
synové Petr a Stanislav

Poděkování
PRÁCE Z DOMU, více na www.byznyszdomu.cz

Prodám byt 3+1 v Holešově. 
Tel. 724 757 116.
Prodám zděný byt 3+1 s balkónem v osobním 
vlastnictví (Holešov - Masarykova). Dům je po 
celkové revitalizaci. Tel. 739 268 616.

Prodám menší RD v centru Holešova. 
Tel. 603 245 047.
Pronajmu byt 2+1, volný od 1. června. Kontakt 
734 597 085, volat po 16. hodině.

ŘádkoVá inZerce
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Tož tak…
...zase máme za sebou čas předmaturitní, 

kdy se skupinky rozjařených pubescentů toulají 
ulicemi a po kolemjdoucích loudí almužničku, 
aby se za ni večer zpráskali, jak zákon káže. 
Už slyším ty břitké odsudky na mou adresu…
starý zaprděnec, co nemá pochopení pro po-
vyražení absolventů…Vážně se mi tento zvyk 
nelíbí. V době předmaturitní chodím ulicemi 
s nejvyšší ostrahou a zpoza rohu opatrně na-
hlížím, neblíží-li se další skupina loudilů. Ale 
chápu, že nejeden našinec může mít pro tuhle 
žebrotu pochopení. 

Letos se mi však doneslo svědectví o bru-
tálnějších inkasních metodách jedné z takových 
skupinek.  Oslovený třináctiletý kluk u autobu-
sového nádraží v Holešově nepřispěl do klobou-
ku, pač zrovna neměl  peníze. Tu máš, lakoto 
a za trest ho polili octem. Smrděl …no však si to 
dovedete představit. Tak tohle je už snad přes 
čáru, mládežníci. I když kdoví, jen abychom se 
napřesrok nedočkali toho, že budou držgrešle 
polévat kyselinou sírovou.

František Sovadina

Co vy na to, pane 
starosto?

Jak dopadl 
mezinárodní víkend?

Dokončení ze str. 1
Tato mezinárodní spolupráce má z velké 

části neformální charakter, při němž jde přede-
vším o setkání dobrých přátel, výměnu zkuše-
ností a také slouží jako základní platforma pro 
spolupráci v dalších oblastech. Jsem velmi rád, 
že naše mezinárodní kontakty nezůstávají pouze 
u podepsaných smluv, ale že jsou naplňovány 
a rozvíjeny v praktickém životě.“  (sov)

Mezinárodní víkend plný kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí se uskutečnil v Hole-
šově od pátku 20. do neděle 22. května. Vrcholem 
programu pak bylo slavnostní předání Ceny města 
Holešova a dalších ocenění, které se uskutečnilo 
v sobotu vpodvečer v zámecké sala terreně.   

Pestrý víkend začal už v pátek večer. V rám-
ci oslav 65. výročí od založení Divadla 6. května 
uvedl tento soubor v zámecké zahradě Molièrova 
Lakomce. I když pořadatele vystrašil necelou 
hodinu před začátkem prudký déšť, nakonec se 
počasí umoudřilo a klasickou hru v podání hole-
šovských ochotníků si pod širým nebem nene-
chalo ujít na dvě stovky diváků. Ještě v průběhu 
pátečního večera přivítali představitelé města 
první zahraniční hosty, kteří přijeli z družebního 
Desiniče v Chorvatsku.   

V sobotu se konaly v zámecké oboře tra-
diční parkúrové závody „O pohár starosty měs-
ta Holešova“ a „Pohár moravsko-slovenského 
partnerství“. Vedle představitelů města a dalších 
politiků se zahájení krátce po deváté hodině 
zúčastnil také hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, který díky své původní profesi veterináře 
má k těmto závodům velmi blízko. V průběhu 
soboty se pak do Holešova sjížděli další hosté 
z partnerských měst - delegace z rakouského 
Gloggnitzu, slovenských Turčianských Teplic, 
Považské Bystrice a z polské Pszczyny. Tradiční 
součástí setkávání zástupců Desiniče a Holešova 
jsou i vzájemná fotbalová utkání. Další ze série 
vzájemných utkání začalo v sobotu od 13 hodin 
na Střelnici. Domácí Staří páni si nakonec poradili 
i s omlazeným výběrem Desiniče 3:1.

Mezinárodní víkend byl plný společenských akcí

V 17.30 se na chodbě zámku konala verni-
sáž u příležitosti stálé expozice s názvem  „Vily 
Zlínského kraje“. Do té doby putovní sbírku foto-
grafií slavných vil Zlínského kraj pro zámek zakou-
pil poslanec Parlamentu ČR Josef Smýkal.

Vrcholem mezinárodního víkendu v Hole-
šově bylo ocenění vybraných občanů Holešova. 
Slavnostní shromáždění se konalo od 18 hodin 
v sala terreně. Cenu města za rok 2010 převzala 
z rukou starosty Holešova Zdeňka Janalíka býva-
lá ředitelka 3. Základní školy Alena Grygerová. 
Ocenění z rukou politiků obdrželi i další občané 
města. V neděli dopoledne vystoupil na nádvoří 
zámku Holešovský komorní orchestr, od 14 hodin 
pak mezinárodní víkendové setkání v Holešově 
vyvrcholilo v zámecké zahradě folklorním od-
polednem.     

František Sovadina 

Co pro vás znamená Cena města Hole-
šova, kterou jste v minulých dnech obdržela? 
Zeptali jsme se Aleny Grygerové.

Udělení Ceny města Holešova si vysoce vá-
žím především jako výrazu poděkování za celoži-
votní práci ve školství u příležitosti mého životního 
jubilea. Ve 3. Základní škole jsem působila 35 roků. 
Ráda vzpomínám na své žáky, na vstřícnou spo-
lupráci s pracovníky školy, rodičovskou veřejností, 
příkladnou spolupráci s vedením města a širokou 
veřejností. Škola stejně jako město Holešov, kde žiji 
se svou rodinou a kde mám řadu přátel, mi přirostly 
k srdci. Obdržené ocenění v krásných prostorách 

Čerstvá držitelka ceny města si užívá vnoučat a chystá se studovat  
zámecké sala terreny tento vztah ještě umocnilo. 
Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli na nominaci 
a udělení pro mne tolik významného ocenění.

Z místa ředitelky školy jste odešla před 
dvěma lety. Jak nakládáte s volným časem?

S pěknými zážitky a vzpomínkami na léta 
strávená ve škole si nyní volný čas aktivně uží-
vám. Volný čas mi zpestřují čtyři vnoučátka, která 
jsou pro mne velkou životní radostí. Ráda cestuji, 
v poslední době velmi často do Itálie za svým 
synem Zdeňou a jeho rodinou. Navštěvuji sou-
kromé hodiny výuky jazyka anglického, užívám 
si bohatého kulturního a společenského života 

v našem městě. Nemohu opomenout přátelská 
setkání v rodině, ve škole či ve městě, která vždy 
potěší a pozitivně naladí.

Jaké máte plány do budoucna?
Věřím, že mě dobré zdraví a optimismus ne-

opustí, stejně tak všechny oblíbené aktivity, které 
mi dávají smysl života. Od příštího školního roku 
uvažuji o studiu na univerzitě 3. věku na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Ráda bych si rozšířila své 
dosavadní znalosti z oboru pedagogiky a psy-
chologie.

Děkuji za rozhovor.
František Sovadina
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Rada města Holešova udělila na své schůzi Pamětní listy v deskách celkem 7 jednotlivcům 
či skupinám. Slavnostní vyhodnocení se konalo v sobotu od 18 hodin v sala terreně. 
Velkou pečeť města a Cenu města Holešova za rok 2010 obdržela Alena Grygerová.  

V kategorii kolektiv v oblasti kultury 
a volnočasových aktivit města Holešova 

za rok 2010 bylo oceněno Divadlo 6. května 
Holešov. Cenu převzala Ivona Vávrová 

od místostarosty města Rudolfa Seiferta. 
V kategorii trenér či organizační pracovník města Holešova za rok 2010 byl oceněn kolektiv 

trenérů a cvičitelů T.J. Sokol Holešov. Cenu předával místostarosta města Jaroslav Chmelař. 

V kategorii sportovec do 20 let města 
Holešova za rok 2010 byl oceněn vzpěrač 

Petr Navrátil. Cenu převzal z rukou poslance 
Parlamentu ČR Pavla Svobody. 

V kategorii sportovní kolektiv města Holešova za rok 2010 bylo oceněno družstvo mladších 
žáků TJ Holešov - oddíl vzpírání - pod vedením trenéra Daniela Koláře. Ceny převzali z rukou 

poslance Josefa Smýkala. 
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V kategorii sportovní naděje města Holešova za rok 2010 byl oceněn hráč golfu Filip Jakubčík. Cenu převzal od poslance Parlamentu ČR  
Josefa Smýkala. V kategorii osobnost města Holešova za rok 2010 v oblasti volnočasových aktivit byla oceněna Jarmila Vaclachová. 

Cenu jí předal poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. V kategorii osobnost města Holešova za rok 2010 v oblasti kultury byla oceněna 
Vladimíra Dvořáková. Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti cenu převzal od místostarosty Holešova Jaroslava Chmelaře její přítel Jiří Kuhl. 

Pamětní plaketu in memoriam obdržel také 
herec a spisovatel Jiří Zapletal. Z rukou 

místostarosty Rudolfa Seiferta ji za nedávno 
zesnulého spisovatele převzal jeho někdejší 

kolega z Divadla 6. května Milan Šrámek. 
Součástí programu bylo kulturní vystoupení.

Udílením cen provázel ředitel Městského 
kulturního střediska Pavel Chmelík.
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Přijaté usnesení č. 160/2011 - N 
2062 Rada města Holešova schvá-
lila  příspěvkovým organizacím: - 1. 
Základní škola Holešov - 2. Základní 
škola Holešov - 3. Základní škola 
Holešov - Mateřská škola, Hole-
šov, Grohova 1392 - Mateřská škola 
Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190 
- Středisko volného času - Městské 
kulturní středisko Holešov změnu 
finančních plánů na rok 2011 dle 
předložených návrhů. Zodpovídají: 
ředitelé příspěvkových organizací. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 161/2011 - 
N 2068 Rada města Holešova 
udělila 1. příspěvkové organi-
zaci Městské kulturní středisko 
Holešov, p.o., souhlas pro při-
jetí nadačního příspěvku - daru 
ve výši 50.000 Kč od Nadace Děti-
kultura-sport, Uherské Hradiště, 
Kollárova 447. 2. příspěvkové 
organizaci Středisko volného 
času, p.o., souhlas pro přijetí na-
dačního příspěvku - daru ve výši 
15.000 Kč od Nadace Děti-kultura-
sport, Uherské Hradiště, Kolláro-
va 447. 3. příspěvkové organizaci 
Centrum pro seniory, Holešov, 
Příční 1475, souhlas pro přijetí 
sponzorského daru v celkové 
ceně 26.644,57 Kč od společnos-
ti MARTEK MEDICAL, a.s., Tři-
nec, Konská 198. Na darovacích 
smlouvách bude uvedeno číslo 
tohoto usnesení. Zodpovídají: ře-
ditelé příspěvkových organizací. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 162/2011 - N 
2048 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejí-
cích a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a souhlasu se zřízením stavby, se 
společností JMP Net, s.r.o., Brno, 
Plynárenská 499/1, IČ 49970607, 
v souvislosti se stavbou „Centrum 
volnočasových aktivit Holešov“ (ply-
nofikace areálu) dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 163/2011 - 
N 2066. Rada města Holešova 
schválila zřízení věcného břeme-
ne na části pozemku p.č. 347/3 
v k. ú. Žopy pro Zlínský kraj se 
sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, 
IČ 70891320, v souvislosti se 
„Stavbou č. 2 Přívod pitné a prů-
myslové vody“ v rámci investiční 
přípravy PZ Holešov dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 164/2011 - N 
2067 Rada města Holešova schváli-

Usnesení z 10. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 16. května 2011  

la  zřízení věcného břemene na části 
pozemku p.č. 500/1 v k. ú. Žopy pro 
Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 
21, Zlín, IČ 70891320, v souvislosti 
se „Stavbou č. 2 Přívod pitné a prů-
myslové vody“ v rámci investiční pří-
pravy PZ Holešov dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 165/2011 - 
N 2057 Rada města Holešova 
schválila pronájem městského 
pozemku p.č. 520, orná půda, 
o výměře 9 574 m2, k.ú. Všetu-
ly, společnosti AIP engineering, 
spol. s r.o., se sídlem Zlín, Dlou-
há 5617, za cenu 4 Kč/m2/rok 
na dobu určitou, a to od 01. 09. 
2011 do 31. 08. 2012 s možnos-
tí prodloužení nájemní smlou-
vy do 31. 12. 2012 za účelem 
vybudování zařízení staveniště 
a dočasné uskladnění ornice. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 166/2011 - N 
2058 Rada města Holešova schvá-
lila  zveřejnění záměru pronájmu 
městských pozemků p.č. 4004/2, 
ostatní plocha, o výměře 12 m2 a p.č. 
3674, ostatní plocha, o výměře 16 
m2, vše k.ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 167/2011 
- N 2061. Rada města Holešo-
va schválila uzavření nájem-
ní smlouvy s MUDr. Lenkou 
Dúbravčíkovou, IČ 60419539, 
na pronájem městských nebyto-
vých prostor o výměře 37,10 m2 
v domě čp. 478 na ul. Sušilova 
v Holešově za nájemné včetně 
záloh na energie 58.820 Kč/rok, 
a to na dobu neurčitou s účin-
ností od 01.07.2011. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 168/2011 - N 
2063. Rada města Holešova I  
neschválila 1. ukončení nájemní 
smlouvy uzavřené s Annou Sedlá-
kovou, bytem Holešov, na užívání 
bytu č. 15, velikost 1+1, o výměře 
30,30 m2 v domě s pečovatelskou 
službou čp. 658 na ul. Tyršova 
v Holešově. 2. uzavření nájemní 
smlouvy s Annou Sedlákovou, by-
tem Holešov, na užívání bytu č. 37, 
velikost 1+kk, o výměře 36,70 m2 
v domě s pečovatelskou službou čp. 
1597 na ul. Novosady v Holešově. II 
schválila  uzavření nájemní smlouvy 
s Marií Holanovou, bytem Holešov, 
na užívání bytu č. 37, velikost 1+kk, 
o výměře 36,70 m2 v domě s pečo-
vatelskou službou čp. 1597 na ul. 
Novosady v Holešově, a to na dobu 
určitou od 01. 06. 2011 do 30. 06. 

2012. Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 169/2011 
- N 2069. Rada města Holešo-
va neschválila plnění závazků 
ve splátkách s Romanou Sedlá-
řovou, bytem Holešov, dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 170/2011 - N 
2064. Rada města Holešova vzala 
na vědomí vyhlášení volných dní 
na 2. Základní škole Holešov 23. 06. 
2011 a 24.06.2011 z organizačních 
důvodů. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvá-
tal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 171/2011 - N 
2065 Rada města Holešova ne-
schválila  poskytnutí mimořádné 
finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
Matici svatohostýnské, IČ 
00206776. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 172/2011 - N 
2014. Rada města Holešova vza-
la na vědomí  informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnesení 
Rady města Holešova ze dne 29. 
dubna 2011.
Přijaté usnesení č. 173/2011 - N 
2076. Rada města Holešova I vza-
la na vědomí  informaci tajemníka 
městského úřadu o poptávkovém 
řízení na externího právníka. II 
schválila smlouvu na externího 

právníka s Mgr. Jiřím Mikulenkou. 
III pověřila  starostu města Paed-
Dr. Zdeňka Janalíka podpisem 
této smlouvy. Zodpovídá: staros-
ta města. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 174/2011 - N 
2082. Rada města Holešova schvá-
lila  poskytnutí úhrady za bezesmluv-
ní užívání nemovitosti čp. 117 na ul. 
Přerovská v Holešově za I/2011 
ve výši 9.906 Kč Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých. Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 175/2011 - N 
2078. Rada města Holešova udě-
lila Mgr. Drahomíře Konvalinko-
vé, bytem Holešov, u příležitosti 
jejího životního jubilea „Pamětní 
list v deskách“ za její dlouhole-
tou obětavou práci ve školství. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 176/2011 - N 
2077 Rada města Holešova I vzala 
na vědomí  informaci starosty města 
o konání valné hromady společ-
nosti Mopas, a.s., Holešov dne 15. 
06. 2011 a II pověřila účastí na této 
valné hromadě členku rady města 
Gabrielu Hradilovou.  

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města 

 Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu                                                                          
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PALiVA HoLeŠoV, spol. s r. o.
nabízí prodej

veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.

Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r. o., Palackého 1398, tel.: 573 396 092

V sobotu 21. května uspořádali členové SDH Žopy za asistence 
osadního výboru, MŠ  a spousty dobrovolníků pro děti pohádkový les. 

Z výtěžku akce se zakoupí do místní mateřské školky hračky.

Holešov (red) U příležitosti 
celorepublikového setkání obchod-
ních partnerů společnosti ELKO EP 
byl oficiálně představen Inteligentní 
dům na kolech. Moderní ukázková 
místnost zařízená v nástavbě do-
dávkového vozu představuje nad-
časové řešení inteligentní elektroin-
stalace i bezdrátového systému.

Inteligentní dům na kolech 
představuje variabilitu řešení elek-
troinstalace, kterou nabízí právě 
ELKO EP. Na funkčních panelech, 
zapojení světel, žaluzií, klimatiza-
ce a imitace zabezpečení může 
každý návštěvník vidět, ale také 
přímo si vyzkoušet jaké možnosti 
dnešní sofistikované systémy při-
náší. Důmyslný je nejen způsob 
provedení, ale také design všech 
použitých prvků.

Působivým doplňkem jsou 
dvě televize umístěné uvnitř ná-
stavby. Na nich je demonstrována 
možnost ovládání celé domácnos-
ti přes jejich obrazovku. Systém 

Společnost eLko eP oficiálně představila inteligentní dům na kolech
iNELS Multimedia, který tuto mož-
nost nabízí, je právě vycházející 
novinkou z dílny vlastního vývojo-
vého zázemí ELKO EP.

„Nemusíte investovat mnoho, 
abyste si dopřáli komfortní změnu. 
Začít můžete např. u bezdrátového 
systému. Obyčejný vypínač světel 
si můžete položit na noční stolek 
a už nikdy v noci nezakopnete o roh 
postele nebo zapomenuté hračky 
dětí,“ uvádí jednu z výhod Alena 
Janotová, manažerka marketingu.

Náročnější zákazníci si mo-
hou vyzkoušet komplexní ovládání 
domu, a to nejen přes dálkové 
ovladače, ale také televizi či doty-
kové panely. Vzdálená správa přes 
telefon a PC je již samozřejmostí. 

„Žádná brožura, leták či in-
struktážní video nenahradí osobní 
zkušenost a okamžité odpovědi 
na otázky, které vás v danou chví-
li napadnou. Jsme proto velmi 
rádi, že díky Inteligentnímu domu 
na kolech máme možnost být se 

zájemci o elektroinstalaci v takto 
přímé vazbě a kontaktu,“ dodává 
produktový manažer ELKO EP 
Vlastimil Brázdil.

Inteligentní dům na kolech se 
bude během následujících měsí-
ců pohybovat nejen po městech 

České republiky, ale zavítá také 
do Maďarska, Rumunska, Polska 
či Slovenska. Setkat se s ním bu-
dete moci nejen na veřejných pro-
stranstvích, ale také na výstavách 
specializujících se na elektro či 
stavbu a vybavení domů.

Květnové dny přináší slunnou 
pohodu a každoročně i vzpomín-
ku konce II. světové války a obětí 
z řad sokolů.

T.J. Sokol Holešov pořádá 
každoročně pietní vzpomínku s vý-
stupem na vrchol Jehelník k pa-
mátníčku starosty Sokola a ředitele 
holešovského gymnázia prof. Ladi-
slava Jaroše, zastřeleného nacis-

Vzpomínka na profesora Ladislava Jaroše

Ti nejzdatnější položili kytičku u památníku na Jehelníku. Na Tesáku účastníky pozdravil i místostarosta Holešova J. Chmelař. 

ty v Kounicových kolejích v Brně 
v roce 1942.

Zastávka na Tesáku byla vě-
nována vzpomínce na osobnost 
prof. Ladislava Jaroše a jeho práci 
pro holešovský Sokol. Shromáždě-
ní pozdravil za Městský úřad Hole-
šov místostarosta Bc. J. Chmelař. 
Poté se shromáždění rozdělilo 
do několika skupin. Nejvýkonněj-

ší skupina složená z pěti členek 
Sokola Kroměříž a šesti členek 
Sokola Holešov zanesla kytičku 
k pamětní desce prof. Ladislava Ja-
roše na Jahelník. Ostatní se vydali 
dvěma trasami k hotelu na Říce. 
Tradiční občerstvení a posezení 
na terase u kávy bylo příjemným 
zakončením slunné soboty, kte-
rá byla věnována uctění památky 

vzácného člověka prof. Ladislava 
Jaroše, který věnoval mnoho let 
svého života sokolské myšlence. 

Věříme, že i v příštím roce, kdy 
uplyne již 70 let od smrti prof. Ladi-
slava Jaroše, přijde opět početná 
skupina k památníčku na Jehelníku 
a položí tam kytičku i za ty, kteří už 
to nezvládnou. 

T.J. Sokol Holešov
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V sobotu 14. května jste mohli 
v ulicích Holešova potkat větší či 
menší skupinky skautů a skautek. 
Sjeli se do Holešova proto, aby zde 
absolvovali okresní kolo závodu, 
který nese jméno zakladatele čes-
kého skautského hnutí Antonína 
Benjamina Svojsíka. 

Vedle holešovského střediska 
tu byla dvě střediska z Kroměříže: 
Polárka a středisko Mirka Svobo-
dy. Z Chropyně středisko Krále 
Ječmínka. Závodu se účastnilo  
9 družin ve 2 soutěžních kategoriích. 
Pět družstev děvčat a čtyři družstva 
chlapců měla postupně absolvovat 
celkem 12 disciplín s poslední 13. 
disciplínou v cíli. Jako příklad ně-
kterých tradičních disciplín uveďme 
rozdělávání ohně, první pomoc, 

okresní kolo Svojsíkova závodu se konalo v Holešově

poznávání rostlin, uzlování, stavění 
stanů a šifrování. Specialitou tohoto 
kola byla například plavba na lodích 
po zámeckém kanálu za „paní hra-
běnkou“ a její bezvadný převoz zpět. 
Komu by připadaly tyto disciplíny 
příliš nepraktické, doplňme, že ná-
plní závodů bylo také řešení krizové 
situace, vyhledávání informací a první 
pomoc. Soutěž navíc klade nemalé 
nároky na schopnost družin oriento-
vat se v mapě a v neznámém terénu 
ve městě i v přírodě. U každého sta-
noviště soutěžících také získali infor-
mace vztahující se k historii konkrétní-
ho místa, které měli v závěru závodu 
sestavit podle časové osy. Tak se 
dověděli i něco více o našem městě. 

Skvělou základnu pro závod 
nám letos poskytl TOM Medvědí 

stopa Holešov. V zámecké oboře, 
kde se nachází jejich klubovna, 
byla situována stanoviště jen ně-
kolika disciplín. Další se nalézala 
jak v Holešově, tak i v Dobroticích 
nebo pod vrchem Želkovem. Cel-
kem měřila trať téměř 7 km. První 
stanoviště bylo hlídkám přiděleno 
losem, ale dál již bylo na jejich 
strategii, jak si své síly rozloží. 
Skupiny strávily na trase přibližně 
5 a půl hodiny. Konec byl stanoven 
na půl třetí odpoledne, ale všichni 
stihli doběhnout do cíle ještě před 
tímto limitem. Chvíli čekání na vý-
sledky trávili skauti odpočinkem. 
Ti, kteří své síly ještě zcela nevy-
čerpali, pak zvolili aktivní odpoči-
nek hrami nebo jinými sportovními 
aktivitami. 

Výsledky jsou následující: 
V kategorii děvčat se na prvním mís-
tě umístila družina Želviček 6. oddílu 
střediska Polárka Kroměříž, druhou 
pozici obsadily Yahoodky 3. oddílu 
Střelka Mirka Svobody Kroměříž. 
U chlapců se na první pozici dostala 
družina Medvědů 5. oddílu střediska 
Polárka. Jmenované družiny po-
stupují do krajského kola, které se 
uskuteční 18. června v Kostelanech. 
Závod se vydařil i díky přízni počasí, 
které vydrželo až do úplného závěru 
akce. Všem organizátorům a roz-
hodčím, kterých bylo přes čtyřicet, 
chceme poděkovat za bezchybný 
průběh závodu a hlídkám za sou-
těžení v duchu fair play.

Za středisko Holešov 
Ondřej Machálek

Znáte to? Vltava si líně teče korytem 
řeky lemovaným krásnou přírodou, historický-
mi skvosty naší historie jako jsou Rožmberk, 
Český Krumlov nebo romantická zřícenina 
Dívčí kámen, vodáckými kempy a tábořišti. 
Ve Vyšším Brodu se nalodíte a voda vás nese 
po trase dlouhé 70 kilometrů až do Boršova. 
Rozpálené ruce svírající pádlo se pravidelně 
noří do chladivé vody, aby vás do cíle donesly 

„Vltavské šplóóóch“ aneb Zažijte dobrodružství a romantiku na Vltavě
rychleji, a když už je vedro nesnesitelné, skočíte 
do vody celí. 

Oči máte otevřené. Jednak abyste se mohli 
kochat krásou okolí nebo krásou dalších vodáků 
či vodaček, kteří vás míjejí a zdraví vodáckým 
„ahóóój“, jednak aby vašemu pohledu neunikl 
ani jeden kámen skrývající se těsně pod hladi-
nou, který by mohl narušit klid vaší plavby. Kus 
před vámi se najednou proud zrychluje. Podle 

lidí stojících u břehu je možné tušit, že vás čekají 
peřeje nebo jez. Špička lodi se ponoří do vlny 
a rozrazí ji do všech stran. Voda stříká všude 
kolem. Netrvá to dlouho a jste z toho venku. 
S parťákem si poblahopřejete a na vlastní kůži 
prožijete pocit, jak jste dobří. Pohledem zpět 
doprovázíte další loď, která právě vjíždí do bou-
řících vln právě zdolaného jezu. Odpoledne za-
stavíte v kempu, rozbijete ležení z vašich stanů 
a zbytek dne se protouláte po souši a všem, co 
nabízí, nebo jen tak proležíte u stanu nad hrou, 
křížovkou nebo v družném hovoru či zpěvu 
s ostatními členy expedice.

 Čtyřdenní dobrodružství pomalu končí. 
Ještě zastávka u zříceniny Dívčí kámen, která 
z vody vypadá jako z čarovného příběhu, a ještě 
jedna u maringotky, kde dělají skvělé placky.

Pocity z těchto dní pronikají hluboko, a tak 
je pravděpodobné, že další možnost vyrazit 
na vodu vám nezpůsobí příliš složité rozho-
dování.

Holešovské sdružení Skřítek, o.s. pro 
vás připravilo možnost tohle všechno prožít 
na vlastní kůži na vodáckých expedicích s ná-
zvem „Vltavské šplóóóch“, které proběhnou 
během červencových dní ve dvou možných 
termínech.

Termíny vodáckých expedicí: 1. - 5. 7. 
2011, 2. 27. - 31. 7. 2011

Bližší informace k těmto akcím může-
te najít na internetových stránkách www.
skritek.org v sekci „kurzy“, kde je zároveň 
možné se na expedici přihlásit. 

Šk.
Skřítek, o.s.
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BoScH

Využití poštovních holubů dnes zní pro 
mnohé jen jako jedna z nevýznamných epizod 
dávné historie. Ostatně není se čemu divit 
- v době mailů a satelitních on line přenosů 
z nesmyslných válek. Přesto byly doby, kdy 
tito ptáci nahrazovali činnost přenosových 
vozů a internetu.  A i když rychlosti moderních 
přenosových forem samozřejmě zdaleka ne-
dosáhli, dokázali svým chovatelům prokázat 
služby k nezaplacení.   

Místo mailu holub
Bankéřská rodina Rothschildů se tak díky 

poštovním holubům dozvěděla o Napoleonově 
porážce u Waterloo dříve než konkurence, což 
jí dopomohlo ke značným ziskům. Na holuby 
spoléhal v polovině 19. století i Paul Julius Reu-
ter, zakladatel tiskové agentury, která dodnes 
nese jeho jméno. Za první světové války dokon-
ce holubi pořizovali miniaturními fotoaparáty 
snímky nepřátelského ležení. Za druhé světové 
války to někteří holubi dotáhli až na hodnost 
kapitána, obdrželi významná vyznamenání 
a po smrti jim byl vystrojen vojenský pohřeb 
se všemi poctami. 

Vášnivý koníček
Dnes jsou holubi zejména ve větších měs-

tech vnímáni řadou obyvatel jako nepříjemný 
element, který kálí na okapy a památky. Přesto 
se i v současnosti najdou lidé, kteří neda-

jí na holuby dopustit. A z jejich schopností 
si udělali celoživotního vášnivého koníčka. 
Někteří z nich bydlí i v Holešově. Patří k nim 
i otec a syn Michael a Martin Poláškovi, známí 
holešovští veterináři.

Chovatelů holubů a zejména těch poš-
tovních ubývá. V Holešově se údajně dají 
spočítat na prstech jedné ruky. Základní organi-
zace Chovatelů poštovních holubů v Holešově 
a okolních vesnicích má 21 členů, většinu 
z nich na venkově. „Popravdě řečeno, kdyby 
to nebyl koníček mého otce, z vlastní iniciativy 
bych se o poštovní holuby asi nezačal zajímat,“ 

Vyhrál prestižní závod z ostende, dostal jméno napoleon

Poštovní holubi z Holešova propagují město v zahraničí

„Na poštovní holuby číhá řada nebezpečí. 
Tím největším jsou asi dravci. Na rozdíl od 
městských holubů přitom nemají poštovní 
holubi vyvinuty některé obranné mecha-
nismy. Například městský holub většinou 
při letu kopíruje terén, aby unikl zraku 
dravců. Zatímco poštovní holub je naučený 
okamžitě po vypuštění vyletět do výše, 
čímž může být jeho osud zpečetěn.“  

1. olympijský diplom pro chovatele 
z Holešova.

Olympijský šampion z Holešova. 

připustil Martin Polášek. Sám navíc bydlí v pa-
neláku, takže musí spoléhat na domeček svého 
táty ve Všetulích, kde mají holubníky. Společně 
chovají zhruba 170 převážně chovných holubů. 
K závodění je jich připraveno šedesát, ostatní 
slouží jako partneři závodníků a jako holubi 
chovní. 

Závody holubů
Závody poštovních holubů mají svá speci-

fická pravidla, která respektují přirozené vlast-
nosti těchto ptáků. Tím zásadním je fakt, že 
poštovní holub se prakticky odkudkoliv vrátí 
vždy a pouze do svého domovského holub-
níku. Chovatelé využívají jejich mimořádných 
orientačních schopností, které rozhodují o rych-
losti návratu do mateřského holubníku. V rámci 
jednotlivých závodů se proto výkony holubů 
porovnávají většinou pouze nepřímo. Základní 
závody se konají v rámci oblastí. Například 
oblast Zlín (zahrnuje bývalý okres Kroměříž 
a Zlín) má asi 150 chovatelů. Závodní holubi 
jsou umístěni do klecí společného kamionu, 
který je odveze na místo startu. Krátké trati 
měří od 100 do 400 kilometrů, střední od 400 
do 600 a dlouhé jsou 
i nad 1000 kilometrů. 
Na určeném místě 
jsou všichni holubi 
najednou vypuštěni 
a následně se u nich 
sleduje čas, za který 
doletí do svého do-
movského holubní-
ku. Každý holub má 
na noze čip s identifi-
kačními údaji, všech-
ny holubníky jsou pak 
označeny přesnými 

zeměpisnými souřadnicemi. O konečném umís-
tění rozhoduje průměrná rychlost, kterou holub 
letí. Přičemž holub může dosáhnout s větrem 
v zádech průměrnou rychlost až 100 kilometrů 
za hodinu. Deset nejlepších holubů z České 
republiky pak postupuje na olympiádu, která 
se koná jednou za dva roky. Tam holubi přímo 
nezávodí, ale jsou u nich posuzovány výsledky 
dosažené při oblastních závodech. V roce 2009 
se 31. olympiáda poštovních holubů konala 
v Dortmundu. Holešovský zástupce chovatelů 
Poláškových se na tomto celosvětovém klání 
umístil na 16. místě.

Holešovský šampion
Vedle regionálních a oblastních soutěží 

porovnávají chovatelé své závodníky i v daleko 
širší konkurenci. Pro chovatele z Moravy star-
tuje každoročně nejprestižnější závod v bel-
gickém Ostende. Na start k pevnosti Napole-
on vypravuje 17 moravských oblastí celkem 
na 4 000 holubů. Trasa měří podle polohy 
holubníku od 900 do 1100 kilometrů. A právě 
tento prestižní závod vyhrál holub otce a syna 
Poláškových. Svým chovatelům tím udělal 
nesmírnou radost. Na počest tohoto vítězství 
proto dostal tento holub jméno Napoleon. 

„Závodní holubi jsou jako vrcholoví spor-
tovci. Mají speciální stravu, jsou pod trvalým 
zdravotním dohledem. Na rozdíl od okrasných 
holubů u nich nejde o krásu, ale o výkon. A ten 
umí předvést skutečně výborný. Však ti nejlepší 
holubi na světě mají také vysokou cenu,“ doplnil 
Michael Polášek. V tuzemských poměrech se 
však jedná spíše o finančně náročný koníček, 
který se bez lásky a vášně dělat nedá.  Nicméně 
má i své vedlejší příjemné souvislosti. Vždyť 
úspěchy Poláškových holubů na mezinárodní 
scéně nedělají reklamu pouze samotným cho-
vatelům, ale i celému městu Holešov.

František Sovadina 

„Holubi létají pouze za jasného počasí a ve 
dne. Za soumraku si najdou vhodný úkryt, 
kde přenocují. K mateřskému holubníku je 
vede výborná a dodnes ne zcela objasně-
ná navigace.“
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Jedním z aktivních odpůrců 
holešovské průmyslové zóny je 
Petra Hanáková z občanského 
sdružení Ohnica. Proč vlastně 
vzniklo vaše sdružení? Byl jeho 
jediným důvodem záměr společ-
nosti Mitas investovat v průmys-
lové zóně?

Naše občanské sdružení Ohni-
ca vzniklo již v roce 2009. Hlavním 
důvodem byly obavy z ohrožení 
pitné vody a životního prostředí 
obyvatel v souvislosti s přípravou 
průmyslové zóny. Záměr umístit 
obří průmyslový komplex právě 
v prostoru jímacího území jsme 
od počátku pokládali za naprosto 
absurdní! Mimo jiné také v kontextu 
toho, že mimo holešovskou lokalitu 
existovalo přibližně deset dalších 
alternativ, kde mohla být zóna umís-
těna. Přičemž právě v případě hole-
šovského letiště se muselo počítat 
s riziky a komplikacemi v souvislosti 
s pitnou vodou, což se také, mimo 
jiné, odráží v problematickém obsa-
zování zóny investory. 

Zprávy o záměru gumáren Mi-
tas postavit své provozy v SPZ byly 
příslovečnou kapkou, po níž pohár 
přetekl a která nás aktivizovala. 

Před několika měsíci bylo 
založeno sdružení Za zdravé 
a krásné Holešovsko, které se 
tomu vašemu svými aktivitami 
i načasováním hodně podobá. Li-
šíte se vůbec v něčem? A nebyla 
by účelnější k prosazení vašeho 
cíle jedna organizace?

Obě sdružení vznikla nezá-
visle, a i když v současnosti spolu-
pracují, dílčí cíle a zaměření nemu-
sejí být vždy identické. To, že se 
v současnosti společně zabýváme 
především problematikou průmys-
lové zóny, udává jakýsi společný 
směr, ale v budoucnu by se naše 
sdružení rádo věnovalo i dalším 
aktivitám, například ekologické vý-
chově, osvětové činnosti, výsad-
bě zeleně apod. O. s. Za zdravé 
a krásné Holešovsko např. naproti 
tomu aktuálně připravuje prázdni-
nový kurz „Malování v Holešově“,  
který je otevřen všem zájemcům 
o tuto tvůrčí činnost. 

V roce 2005 jsem se okol-
nostem vzniku průmyslové zóny 
docela intenzivně věnoval. Podle 
tehdejších informací představi-
telů Zlínského kraje jsem nabyl 
jednoznačně dojmu, že nápad 
s průmyslovou zónou vznikl 
kvůli společnosti Hyundai, jejíž 
tehdejší uvažovanou investici 
považuji osobně za minimálně 
stejně tak problematickou jako 
je investice společnosti Mitas. 
Tehdy však nikdo neprotestoval, 
neorganizoval petice, nepodá-
val trestní oznámení. Přičemž 
je zřejmé, že tehdy - na rozdíl 
od současnosti - mohl být celý 
projekt bez větších problémů 

nyní je důležitý nový územní plán, tvrdí odpůrkyně průmyslové 
zóny Petra Hanáková ze sdružení ohnica

a ztrát zastaven. Proč průmyslo-
vá zóna začala vadit tolika lidem 
až v roce 2010?

Domnívám se, že je nutné řešit 
především současnou situaci a mi-
nulost využít k poučení, ne k rozsáh-
lým debatám kdo co měl či neměl 
udělat před šesti lety a proč. Chy-
bou byla určitě  malá informovanost 
občanů, jejich neorganizovanost, 
jednostranný tlak na vytváření pou-
ze pozitivního obrazu zóny, podce-
ňování rizik a negativních dopadů, 
sliby, které nebyly nikde přesně 
a závazně zakotveny apod. 

Nyní se však vše přestává jevit 
v tak „pozitivním světle“, realita je 
poněkud odlišná od slibů a ujištění, 
kterými jsou už občané přesyceni. 
To vyvolává pravděpodobně zmíně-
nou nespokojenost veřejnosti.

Také se domnívám, že 280 
miliónů  za pozemky a 325 miliónů 
za akcie společnosti TTT Air (nyní 
Industry servis ZK, a.s.), která letiš-
tě vlastnila, bylo příliš velkou moti-
vací stejně jako příslib miliardové 
státní dotace, než aby byl projekt 
jednoduše zastaven. 

Nyní je jedním z důležitých 
mezníků připravovaný nový územní 
plán Holešova. Občané se mohou 
vyjadřovat k jeho konceptu. Vedle 
zapojení veřejnosti je důležité pře-
devším to, zda bude holešovská 
radnice opravdu aktivně hájit zájmy 
města proti tlakům ze strany Zlín-
ského kraje. Na základě požadav-
ků vlastníka pozemků - Zlínského 
kraje je totiž území SPZ v konceptu 
nového územního plánu Holešova 
rozšířeno o plochy výroby (24 ha) 
a komerční občanskou vybavenost 
(29 ha), která je primárně určena 
pro zajištění zázemí průmyslové 
zóny.

Pokud však bude SPZ rozšíře-
na, nebude moci na těchto pozem-
cích, vlastněných Zlínským krajem, 
vzniknout zeleň, která by kompen-
zovala zhoršující se životní prostředí 
obyvatel v souvislosti s rozvíjející 
se průmyslovou zónou a provozem 
na rychlostní komunikaci R49. 

V územním plánu jsou sice 
navrženy plochy zeleně, ale z velké 
části se nacházejí na soukromých 
pozemcích, takže jejich realizace 
je velmi nepravděpodobná. 

Textová část připravovaného 
územního plánu upozorňuje na řadu 
problémů. Především jde o záměry 
SPZ a rychlostní komunikaci R49, 
které představují zásadní hrozbu 
pro kvalitu ovzduší a životního pro-
středí nejen ve správním území 
města Holešova, ale také  v jeho 

širším okolí. Pokud dojde v rámci 
SPZ Holešov skutečně k vytvoření 
deklarovaných 8000 pracovních 
míst, bude tato situace ještě váž-
nější a bude se projevovat zejména 
zvýšenou dopravní zátěží.

Dle projektanta konceptu 
územního plánu jsou plochy pro 
výrobu z pohledu reálných potřeb 
města Holešova mnohonásobně 
předimenzovány, svou velikostí jsou 
téměř srovnatelné se současným 
zastavěným územím městských 
částí Holešov a Všetuly. Jako zce-
la dostatečné se jeví nové plochy 
výroby navrhované ve Všetulích 
(prostor v okolí DuPontu), včetně 
využití některých stávajících neob-
sazených areálů.

Navržené řešení, podle texto-
vé části konceptu územního plánu, 
nenaplňuje požadavky na zajištění 
udržitelného rozvoje území, protože 
preferuje výrobní plochy na úkor 
zachování, obnovy a rozvíjení pří-

znivého životního prostředí včetně 
zásadních zdrojů pitné vody, krajin-
ného rázu apod. Jde proti obecněj-
ším novým urbanizačním trendům, 
tj. rozložení průmyslových ploch 
do většího území, s cílem snižo-
vání nároků na dopravu materiálu 
i lidských zdrojů. Zásadní změna 
struktury uspořádání města a jeho 
okolí, příliv nových pracovníků 
a zhoršování kvality životního pro-
středí můžou v budoucnu zhoršit 
sociální situaci ve městě, což se 
může projevit např. značným vzrůs-
tem kriminality. 

Naše občanské sdružení spolu 
s o.s. Za zdravé a krásné Holešov-
sko formuluje připomínky ke kon-
ceptu územního plánu, které se 
snaží zmíněné problémy v rámci do-
stupných možností ovlivnit. Občané 

Holešova je mohou svým podpisem 
podpořit. Připomínky je možné po-
dat nejpozději do 7. 6. 2011, aktuální 
informace s texty připomínek a mož-
nostech jejich podepsání lze najít 
na internetových stránkách http://
www.ohnica-os.wz.cz/ a http://za-
holesovsko.wordpress.com/. 

Petici „Proti umístění gumá-
ren Mitas nad zdroj pitné vody 
a za zachování zdravého životní-
ho prostředí na Holešovsku“ po-
depsalo podle informací na va-
šich internetových stránkách 
zatím necelých 1 600 lidí. Je to 
podle vás málo, nebo hodně?

Petice probíhala tři měsíce 
a připojilo se k ní 2177 občanů.  
20. 5. 2011 byla předána adresá-
tům - hejtmanovi a Zastupitelstvu 
Zlínského kraje; starostovi a Zastu-
pitelstvu města Holešova.

Pokračování na str. 11

Petra Hanáková (druhá zleva v první řadě) na veřejné besedě k průmyslové zóně v zámecké sala terreně. 
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nyní je důležitý nový územní plán, tvrdí odpůrkyně průmyslové 
zóny Petra Hanáková ze sdružení ohnica

Pokračování ze str. 10
Množství podpisů nás velmi 

příjemně překvapilo. Na naše malé 
městečko je to skutečně velmi vyso-
ké číslo. Neměli jsme k dispozici mo-
hutný státní aparát úředníků, jako je 
tomu např. u voleb. Petice si velkou 
měrou „žila svým životem“, často 
nám přinášeli podepsané archy lidé, 
které jsme vůbec neznali.  Chtěli by-
chom velmi poděkovat všem našim 
spoluobčanům za podporu a zájem, 
které věnovali snaze zachovat kva-
litní pitnou vodu a zdravé životní 
prostředí na Holešovsku.

Jak je z výsledků petice zřej-
mé, existuje v Holešově a okolí 
výrazně větší mlčící skupina lidí, 
o jejichž názorech nic nevíme. 
Lze je však interpretovat i tak, že 
jsou této skupině aktivity v zóně 
minimálně lhostejné nebo s nimi 
naopak dokonce v různé míře 
souhlasí.

Z výsledků petice je přede-
vším zřejmé, že v Holešově a okolí 
se více než 2000 občanů vyslovilo 
proti umístění gumáren nad zdroj 
pitné vody, kterou pijí oni a jejich 
děti. Rovněž tito občané vyjádřili 
zásadní nesouhlas s dalším plá-
novaným rozšířením SPZ na úkor 
slibovaných kompenzačních prvků 
zeleně! Posuzovat smýšlení ostat-
ních občanů nám nijak nepřísluší. 
Avšak pokud je mi známo, nevznikla 
žádná aktivita či petice, které by se 

dožadovaly umístění gumáren Mitas 
v průmyslové zóně či požadovaly 
další rozšíření zóny a minimaliza-
ci ochranných prvků zeleně. Tedy 
mimo aktivit Zlínského kraje.

V souvislosti s výstavbou 
zóny se občas píše o atmosféře 
strachu těch, kteří si její výstavbu 
dovolí kritizovat. Zúčastnil jsem 
se jednání zastupitelstva i besed, 
na kterých jste vy - aktivisté pro-
ti zóně vystupovali. A popravdě 
řečeno jsem nabyl dojmu, že 
v takové atmosféře by mohli mít 
strach spíše ti, kteří by si dovolili 
výstavbu zóny podporovat. Však 
pokud si vzpomínám, nikdo tako-
vý, kromě zaměstnanců správců 
zóny, se nenašel.  

To, že vývoj v zóně vyvolává 
nespokojenost občanů a napjatou 
atmosféru, je především důsledkem 
současného stavu a postupu jejího 
vlastníka Zlínského kraje, což je jen 
umocněno přístupem správce zóny, 
Industry servisu ZK. 

Je zřejmé, že současné po-
jetí nepřináší očekávané výsledky 
a zhodnocení obrovských investic 
bude problematické. Bez kontaktu 
s realitou se však trvá na původní 
koncepci a situace zachází do extré-
mu tím, že má být zóna ještě rozšíře-
na. Ačkoliv v SPZ staví jediná z firem 
a dosud ohlášení zájemci, včetně 
největšího Mitasu, by celkově zabrali 
plochu cca 15 ha, tj. 5,5 %.

Občané se podpisem petice 
postavili také proti absurdní stra-
tegii výběru současných investorů. 
Ta  ke snižování nezaměstnanosti 
v regionu nevede, ale pouze ji kon-
zervuje. Jde zcela proti původní-
mu smyslu SPZ a nekoresponduje 
s megalomanským pojetím zóny. 
Do SPZ dosud míří výhradně jen 
drobné firmy z nejbližšího okolí. Tím 
logicky nepřinášejí nová pracovní 
místa pro region a zajisté by našly 
prostory v řadě nevyužitých a chát-
rajících areálů, kterých je v kraji více 
než dost. Konkrétním příkladem je 
firma Pokart, v dokumentaci ve zjiš-
ťovacím řízení je jasně uvedeno, že 
vůbec žádná nová pracovní místa 
nevytvoří.

To, že investoři zónu ke svému 
rozvoji bezpodmínečně nepotřebují, 
ukazuje případ firmy DuPont, která 
zakotvila ve Všetulích a nyní navíc 
začala s realizací nového provo-
zu. Do čtyř let zde má vzniknout 
225 pracovních míst, což se celé 
průmyslové zóně v tomto časovém 
horizontu jen těžko podaří, a to vše 
bez nutnosti investic z kapes nás 
daňových poplatníků a najímání ser-
visních firem.

Zlínský kraj dává navíc pro-
střednictvím požadavků v územním 
plánu Holešova jasně najevo, že je 
mu zcela jedno, jak se bude oby-
vatelům Holešovska, které se má 
stát dle stávajícího záměru „malou 
Ostravou“, žít. 

Atmosféru strachu, o které 
hovoříte, je možno považovat jen 
za váš subjektivní dojem. Skuteč-
ností je, že 2177 občanů má strach 
z něčeho docela jiného než vy a své 
obavy jednoznačně vyjádřilo podpi-
sem petice. 

Z vašich veřejných vystou-
pení vyplývá, že nevěříte praktic-
ky žádnému orgánu státní sprá-
vy a samosprávy. Nicméně není 
na místě věřit alespoň postupu 
společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž, pro kterou je byznys 
s pitnou vodou pod Holešovem 
bohatým zdrojem příjmů, a tudíž 
má pramalý zájem na tom, aby 
podstatu jejího podnikání někdo 
znehodnotil?    

Nežijeme v žádném politickém 
vakuu a také tlaky ze stran nejrůzněj-
ších lobbistických skupin jsou v naší 
společnosti více než patrné. Občan-
ské aktivity využívají zákonem dané 
nástroje, aby vyvažovaly právě tyto 
faktory a hájily obecnější veřejné zá-
jmy. Nejde o „víru“ ve správní procesy, 
nezávislost úřadů či spekulace o mo-
tivaci firem. Buď můžeme nechat 
vše na „jiných“, nebo budeme sami 
prověřovat, zajímat se o fakta a vy-
užívat všech státem poskytnutých 
prostředků, aby zájmy občanů byly 
skutečnou prioritou. A to je to, o co se 
naše občanské sdružení snaží. 

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina
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Koncert skupiny Chinaski, který měl proběhnout v sobotu 28. května v zámeckém parku v Holešově, byl z důvodu nepřízně 
počasí a zejména z důvodu, že by organizátoři nebyli schopni zajistit bezpečnost diváků, přeložen na sobotu 25. června 2011. 
Skupina Chinaski vystoupí v tento den v rámci festivalu HOLEŠOVSKÁ REGATA. Vstupenky zůstávají v platnosti a budou platit 
na celý festival, případně je diváci mohou vracet v místě zakoupení. Pořadatelé i skupina Chinaski se tímto všem omlouvají. 

o minulém víkendu ovládly zámecký park atrakce 
a pohádková představení

V pátek 27. května vystoupila v Holešově, a opět s úspěchem, 
známá travesti skupina Screamers.

Noční atmosféru si 27. května vychutnali i návštěvníci kostela sv. Anny 
během Noci kostelů.

Den dětí spojený s festivalem Loutky a bábky se v neděli 29. května vyloženě vydařil. Kromě pohádkového lesa a nejrůznějších atrakcí 
bylo k vidění i několik pohádkových představení. Přijela i Anna Polívková.

A ještě dva snímky zachycující atmosféru holešovského Dne dětí v zámecké zahradě. Foto Robert Rohál. Více na www.holesov.cz
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kniŽnÍ TiP

kinorecenZe

diVAdLo

Před takovými 10 lety (natož před 20) by 
si patrně jen velký filmový fantasta tipnul, že by 
pohledný anglický gentleman Colin Firth mohl 
někdy dostat Oscara. Trošku té jeho dnešní slávy 
ale padá i na nás, na Čechy. Miloš Forman ho 
v roce 1989 poprvé zviditelnil pro „velký film“. Co-
lin si zahrál ústřední postavu cynického svůdníka 
v jeho filmu Valmont natočeného podle románu 
v dopisech Nebezpečné známosti. Načasování 
ale nebylo nejlepší. Takřka ve stejné době šly 
do kin i Nebezpečné známosti režiséra Stephena 
Frearse. Valmont zůstal v jejich stínu stejně jako 
Firth v Malkovichově. Kariéru talentovaného 

Brita ale podpořil další Čech. Otakar Votoček ho 
společně s Peterem O´Toolem obsadil do svých 
Křídel slávy. Tyto zajímavé role byly ale spíše 
výjimky. Colin se začal objevovat v nekončící 
řadě romantických komedií, ať už z minulosti, 
či ze současnosti. Přišla samozřejmě i kultovní 
postava pana Darcyho v seriálu Pýcha a předsu-
dek britské televize. Slávy s ním spojené využily 
později (zatím dva) díly Deníku Bridget Jones, 
kde Colin ztvárnil nápadníka hlavní hrdinky po-
jmenovaného právě Darcy. Už to vypadalo, že 
se z této škatulky nedostane, i když některé  
herecké úlohy z romantického vzorce značně 
vyčnívaly - malíř Johannes Vermeer v historické 
Dívce s perlou nebo profesor Gerge Falconer 
ve filmu Single Man (za tuto roli byl v roce 2010 
nominován na Oscara. Letos to vyšlo a Colin 
Oscara za postavu anglického krále Jiřího VI. 
dostal. Plným právem. Přitom o jeho obsazení 
v podstatě rozhodla okolnost, že původně oslove-
ný (a fyziognomicky věrnější) Paul Bettany odmítl. 
Tím otevřel Colinovi dveře k ocenění a ke slávě... 
Film Králova řeč režiséra Toma Hoopera se 
zaměřuje na moderní dějiny britské panovnické 

králova řeč aneb Jak si „pan darcy“ vykoktal oscara

rodiny.  Popisuje hlavně cestu Jiřího VI. (zvaného 
Bertie) na trůn a úskalí spojené s odbouráváním 
zásadního problému novopečeného panovníka - 
koktavosti. Je zajímavé, že scenárista David Sei-
dler sám zadrháváním v řeči trpěl. Přitom Bertie 
se původně králem stát vůbec neměl. Jeho starší 
bratr (v reálu naopak mladší Guy Pearce) Edward 
VIII. kvůli plánovanému sňatku s rozvedenou 
Američankou Wallis Simpsonovou abdikoval. Kdo 
měl z této skutečnosti paradoxně nejmenší radost 
byl právě Bertie, od dětství ostýchavý, neprůbojný 
a... koktající. V tu chvíli na scénu vstupuje jeho 
sice chápavá, ale i rozhodná manželka Alžběta 
(Helena Bonham Carter). Právě ona totiž našla 
svému manželovi tu nejúčinnější pomoc. 

„Pomoc“ nesla jméno Lionel Logue. Tento 
výstřední australský logoped svými vskutku aty-
pickými metodami nastávajícímu králi opravdu 

Hlavní hrdinové oscarového filmu.

pomohl. Jako Lionel exceluje Geoffrey Rush. 
Shodou okolností taky Australan. Tvůrci o jeho 
účast ve filmu velmi stáli a on jejich zvláštním 
přesvědčovacím taktikám (přímluvy souseda, 
scénář vložený do schránky) naštěstí neodolal. 
Příběh vrcholí legendárním burcujícím rozhla-
sovým projevem v září 1939 - v den vyhlášení 
války Německu. Bez jediného zakoktání. Pouto 
vytvořené mezi dvěma stavovsky nerovnými 
muži - králem a jeho hlasovým poradcem - se 
lety přetavilo v pravé přátelství. Jiřího VI. a jeho 
manželku Alžbětu britský lid miloval. Přispěla 
k tomu jistě i jejich statečnost za války, kdy od-
mítli opustit bombardovaný Londýn. Po válce se 
zasloužili o rychlou obnovu země. Hlavně však 
vždy zůstávali v těsném sepětí se svým lidem. 
Ale to by byl zas trochu jiný film... 

Marie Drechslerová

MěSTSKé DIVADLO ZLíN
Velký sál:
Pátek 3. 6. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Sobota 4. 6. v 19 h: DĚDEČEK AUTOMOBIL 
(Městské divadlo Mladá Boleslav)
Neděle 5. 6 ve 14 - 18 h: DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ V DIVADLE
Středa 8. 6. v 19 h: SLUHA DVOU PÁNŮ
Čtvrtek 9. 6. v 10 h: ŽENITBA
Pátek 10. 6. v 19 h: 
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA
Sobota 11. 6. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Středa 15. 6. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Čtvrtek 16. 6. v 19 h: ONDINA
 
STUDIO Z:
Čtvrtek 2. 6. v 10 h: KDYŽ UŽ ČLOVĚK 
JEDNOU JE…
Pátek 3. 6. v 10 h: JAK SI SPOLU HRÁLI
Pondělí 6. 6. v 10 h: JAK SI SPOLU HRÁLI
Pondělí 6. 6. v 19 h: KDYŽ UŽ JEDNOU 
ČLOVĚK JE…
Úterý 7. 6. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Čtvrtek 9. 6. v 19 h: KOMUNISMUS
Úterý 14. 6. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY

DíLNA 9472:
Pátek 3. 6. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO WIL-
LIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Sobota 4. 6. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO WIL-
LIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Pondělí 6. 6. v 19 h: MADAM PIAF 

Kdo strávil předposlední květnovou neděli 
na holešovském zámku, měl kulturně bohatý 
program.  Ten začal hned odpoledne v zámecké 
zahradě vystoupením folklorních souborů a za-
vršil se nádherným koncertem barokní hudby 
v zámecké sala terreně. 

Virtuozní skladby převážně světského, 
ale i duchovního charakteru  z pera světových 
skladatelů, zejména pak J. S. Bacha a G. F. 
Händela, představilo seskupení Musica orga-
num. Toto těleso tvoří hráč na varhany Jiří Šon, 
trumpetista Petr Jurášek a sopranistka Kateři-
na Jurášková. Dramaturgie festivalu Divadla 
6. května tímto koncertem připravila divákům 
další nevšední zážitek. 

Text a foto Marie Drechslerová

koncert barokní hudby

Iva Janžurová a její životní role
(Robert Rohál, nakladatelství Petrklíč)

Osobnost, talent a úspěch české herečky 
Ivy Janžurové si vzal jako téma pro svou 
novou knihu Robert Rohál. Snaží se zde 
připomenout nejen všechny zásadní fil-
mové role této herečky, ale i filmy, na které 
publikum už možná trochu pozapomnělo. 
V knize, která vychází u příležitosti hereč-
čina životního jubilea, je však dostatek 
prostoru i pro nejrůznější názory na Ivu 
Janžurovou ze strany kritiků, kolegů či 
obdivovatelů. Nová kniha Roberta Rohála 
se zabývá jak jejími začátky a zráním, tak 
profesním partnerstvím s neméně slav-
nými herci, jako jsou Jiří Sovák, Vladimír 
Menšík, Jiřina Jirásková, Jiří Hrzán, Jiřina 
Bohdalová, Miloš Kopecký, Stella Zázvor-

ková či František 
Peterka, s nimiž 
hrála ve filmu, v te-
levizi a na divadel-
ním jevišti. Pokud 
vás tato vynikající 
herečka opravdu 
zajímá, v této pub-
likaci o ní najdete 
vše podstatné.

(pk)
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Podfuk: komedie o tom, že kdo se směje naposled, 
ten se směje nejlépe 

Program festivalu k 65. výročí divadelní-
ho spolku 6. května stál samozřejmě hlavně 
na představeních samotného „oslavence“. Pře-
hlídku nicméně ozdobila i účast hostů. Jedním 
z nich byl divadelní soubor Otrokovické Besedy 
Tyjátr. Ten do holešovského kina Svět zavítal 
s komedií O. Henryho Podfuk. Pod českou 
podobou této hry je podepsán Radek Chmela. 
Ten je zároveň i režisérem inscenace, kterou 
nápaditou výpravou obdařil Lukáš Laciga. 

Podfuk je velmi vtipnou fraškou o pod-
vodech a podrazech spojených s tematikou 
sňatkových podvodníků. Dva kamarádi se roz-
hodnou přilepšit si k finanční situaci zřízením 
sňatkové kanceláře a do podvodu zainteresují 
jim podobnou osůbku, tentokrát samozřejmě 
ženského pohlaví, paní Trottrovou. Věci se ale 

(jak už to většinou bývá) nakonec nevyvinou 
tak úplně podle jejich představ... 

Otrokovičtí herci v hlavních rolích s Ol-
gou Brožovou, Martinem Stokláskem a Karlem 
Škrabalem svým nasazením a temperamentem 
ovládli skvěle nejen pódium, ale také ostatní 
prostory kina.  Mnohokrát se jim podařilo hu-
morným dialogem či situačním gagem vyvolat 
v hledišti smích. Dokázali, že povedené divadlo 
se  nemusí dělat jen na věhlasných scénách. 
Pro dobrý výsledek stačí zapálená práce, radost 
ze hry a samozřejmě i trocha toho komediant-
ského talentu. A toho měli otrokovičtí aktéři 
na rozdávání.  

Text a foto Marie Drechslerová

< Hlavní mužští protagonisté představení.

Pozor! Šance pro vás! nová soutěž o dvoje 
rodinné vstupenky na Holešovskou regatu!

1/ Ve kterém pražském divadle začala kariéra Anny K.?
2/ Jak se jmenuje zpěvák slovenské kapely No Name?

Pokud pošlete odpovědi co nejdřív do naší redakce (buď prostřednictvím České pošty, anebo na e-mail: 
robert.rohal@holesov.cz), máte šanci (spolu s vaší rodinou), že vyhrajete zvýhodněné vstupné. Vylosováni 
budou dva výherci, kteří obdrží po zvýhodněné rodinné vstupence (2 dospělí, 2 děti) za 600 Kč. 

HOLEŠOVSKÁ REGATA 
- tak se jmenuje první ročník 
rodinného festivalu, který se 
poslední červnovou sobotu 
uskuteční v areálu zámku v Ho-
lešově. Den plný hudby, zábavy 
i soutěží si užijí všechny gene-
race, od dětí až po dospělé. Jak 
samotný název akce napovídá, 
bude festival nejen o hudbě, ale 
také o recesi. Akce se uskuteč-
ní v sobotu 25. června v areálu 
zámku od 13.00 hodin.

„Regaty se normálně jezdí 
na moři, které samozřejmě v Hole-
šově není. Ale v zahradách zámku 
je vodní kanál, který by byl hřích 
nevyužít. A právě díky němu se 
festival jmenuje Holešovská rega-
ta. Diváci se mohou těšit na Mis-
trovství světa (a Holešova) v pře-
jezdu na kole nebo s trakařem 
přes vodní lávku,“ přibližuje nový 
rodinný festival ředitel pořádající 
agentury Velryba Michal Žáček.

Kolo (i trakař) k absolvování 
přejezdu přes vodní kanál bude 
na místě k dispozici, každý soutě-
žící ale může přijet i na vlastním 
kole. Úkolem této disciplíny bude 
přejet po lávce přes šířku vodního 
kanálu. 

Dále se v zámeckém par-
ku na vodním kanálu odehraje 
souboj netradičních plavidel. 
Jakýkoliv tým může postavit své 
originální plavidlo z čehokoliv. 
Hodnocena bude hlavně origi-
nalita, celkový vzhled a také to, 
jak posádka své „plavidlo“ od-
prezentuje. Jediná podmínka je, 
že objekt musí opravdu plavat. 
Týmy do boje o „nej“ plavidlo se 
postupně mohou hlásit v naší 
agentuře prostřednictvím webo-
vých stránek www.velryba.cz.

O vítězi rozhodnou samotní 
diváci hlasováním a odměny pro 
vítězné týmy budou lákavé.

HoLeŠoVSký ZáMek oVLádne regATA A ZáBAVný ProgrAM 
Pro ceLoU rodinU

Během festivalu budou pro 
návštěvníky připraveny nejrůz-
nější doprovodné akce, všechny 
již v ceně vstupenky na festival. 
Mezi ně patří i netradiční prohlídky 
zámeckých komnat a sálů. Při nich 
si lidé prohlédnou interiéry v do-
provodu hrabat, potkají i modrou 
paní nebo bezhlavého rytíře. 

Dále se tam setkají i s hra-
bětem Janem z Rottalu, který 
zámek v 17. století vybudoval. 
Děti určitě přiláká indiánská ves-
nice. „V ní si prohlédnou, jak žijí 
Indiáni. Pro dětské návštěvníky 
připravujeme také nejrůznější 
aktivity, soutěže a zábavné hry. 
Počítáme rovněž s nejrůznějšími 
atrakcemi, jako je skákací hrad 

nebo pouliční divadlo. Lidé se 
navíc budou moci svézt na lo-
dičkách i lodích po vodním ka-
nálu v zámeckém parku,“ doplnil 
Michal Žáček. Na své si přijdou 
i milovníci divadla. Městské diva-
dlo Zlín během festivalu uvede 
úryvky ze souborného díla Willi-
ama Shakespeara. 

Vstupné na akci je doslova 
„lidové“. Dospělí za vstupenku 
na celý den zaplatí 250 korun, 
děti do 15 let 150 korun. Na ro-
diny s dětmi čeká v předprodeji 
speciální zvýhodněné rodinné 
vstupné. Zvýhodněná vstupen-
ka pro dva dospělé a dvě děti 
stojí jen 600 korun. Rodiny tak 
mohou ušetřit několik stovek 

korun. Tato zvýhodněná vstu-
penka je ale pouze v předpro-
dejích před akcí. Vstupenky 
jsou k dostání v Městském 
informačním centru Holešov 
a ve všech pobočkách prodejní 
sítě Ticketpro. 

Celý program odstartuje ve 13 
hodin skupina V. S.P. H., o hodinu 
později ji na pódiu vystřídá kapela 
Divokej Bill. Dále zahraje skupina 
Děda Mládek Illegal Band, nepře-
hlédnutelná dáma českého popu 
Anna K., formace November 2nd 
nebo Jazzzubs. 

Festival vyvrcholí koncertem 
slovenské kapely NO NAME, 
který proběhne od 20 hodin. Ani 
po skončení koncertu ale divá-
ci nemusí spěchat domů. „Chtěli 
jsme udělat festival se vším všudy, 
tedy i s „afterparty“, o kterou se 
postará místní oblíbená skupina 
Expo. Jejich produkci jsme defi-
novali stylově jako „Pirátskou tan-
covačku“ a potrvá až do půlnoci,“ 
dodává na závěr Michal Žáček. 

Holešovskou regatu připra-
vuje Agentura Velryba společně 
s Městským kulturním střediskem 
Holešov. Více informací na www.
velryba.cz nebo www.holesovska-
regata.cz.

Kontakt:
Michaela Mitáčková
PR manažer festivalu
tel.: 777 618 979
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Čtenářům Holešovska není jeho jméno 
neznámé. Pan Jiří Valenta spolupracuje s naším 
listem několik let a jeho články mají pokaždé 
příznivý ohlas - jednak píše o historii města, 
jednak umí napsat. Dokladem tohoto tvrzení 
je i nová publikace Památky na Holešovsku, 
kterou vydává v těchto dnech město Holešov. 
O jeho širším uměleckém rozkročení ale hovoří 
i obrazy, které vystaví v rámci oslav 100. výročí 
2. Základní školy v Holešově.   

Co vás vedlo k tomu napsat publikaci 
Památky na Holešovsku a jak dlouho jste 
na tématu pracoval?

Když jsem působil jako učitel výtvarné 
výchovy, vedl jsem žáky také k zájmu o vý-
tvarné umění. Navštěvoval jsem s nimi každou 
výstavu výtvarných děl v holešovském zámku 
s patřičným výkladem. S každou třídou, kterou 
jsem začal nově učit, jsem v rámci vyučování 
prošel městem a seznamoval žáky s památ-
kami, hlavně sochařskými díly. Snad si na to 
někteří bývalí žáci vzpomenou… No a v penzi 
jsem si řekl, že by možná podobná „písemná“ 
památková procházka městem a okolím mohla 
zajímat i dospělé.

Narodil jste se sice v Benešově na Dra-
hanské vrchovině, ale léta už žijete v Hole-
šově. Nikdy jste neměl spády utéct?

Původně jsem chtěl žít v rodné vesnici. 
Ale manželka byla zvyklá na život v rodném 
Holešově, proto jsme se usadili tady.  Život v po-
klidném místě u Rusavy v domku se zahrádkou 
mi vyhovuje, na Střelnici máme zahradu, blízké 
malebné Hostýnské vrchy mi poskytují v okolí 
vesnice Rusavy už téměř půl století možnost 
provozovat myslivost, v rodném Benešově 
máme chatu, kam čas od času zajíždíme, vzpo-
mínám na mladá léta… Takže jsem o změně 
bydliště nikdy nedumal, jsem tady spokojen.   

Po škole a práci učitele se vám ne-
stýská?

Když slyším a v televizních reportážích 
vidím, co si dovolí dnešní žáci ke svým učitelům, 
těžko si představuji, že bych mohl v takových 
podmínkách učit. Na učitelské roky však rád 
a často vzpomínám.

Vzpomínky jsou prý pro nás jediným rájem na zemi, 
ze kterého nemůžeme být vyhnáni, říká Jiří Valenta

V Holešově jste se navíc představil také 
jako malíř. Pamatujete se, kolikrát a kde 
jste vystavoval?

Od sedmdesátých let do konce minulé-
ho století jsem pravidelně, téměř každý rok, 
vystavoval svoje výtvarné pokusy na společ-
ných výstavách tehdy velmi aktivních holešov-
ských výtvarníků. Samostatných výstav jsem 
měl jen několik - při otevření nově zbudované 
přístavby 1. Základní školy, vystavoval jsem 
i na chodbách „mojí“ 2. Základní školy - tehdy 
žádný žák moje obrazy „nedotvářel“.  Nyní by 
prý, podle mínění současných učitelů, obrazy 
přišly k újmě… Samostatné výstavy jsem měl 
i v rodném kraji, před deseti lety také v hole-
šovské galerii.

Letos nebo v nejbližší době se žádná 
výstava nerýsuje?

 Letos vystavím soubor svých obrazů ve 2. 
Základní škole, bude to v průběhu oslav sta let 
od založení školy. 

Doma prý máte rozsáhlou sbírku repro-
dukcí autoportrétů od čtyř stovek výtvar-
ných umělců z celého světa... Jak dlouho 
tohoto koníčka provozujete?

Od počátku mého učitelování jsem shro-
mažďoval reprodukce výtvarných děl, které 
jsem využíval jako pomůcku ve vyučování při 
besedách o umění. Po nějakém čase jsem 
zjistil, že mezi reprodukcemi je dost velký 
počet autoportrétů a začal jsem intenzivně 
tento zajímavý výtvarný námět vyhledávat. 
A tak se mi za půl století podařilo shromáždit 
téměř tisícovku reprodukcí autoportrétů od čtyř 
stovek malířů, grafiků, sochařů, ale také ně-
kolika herců a zpěváků prakticky z celého 
světa, od gotiky po současnost. Někdy mám 
na výstavách a v galeriích při „lovu“ nových 
přírůstků potíže, protože je zakázáno jejich 
fotografování. Někdy pomůže domluva s pořa-
dateli či ředitelem galerie, někdy se v „zápalu 
boje“ bohužel dopustím i prohřešku a fotím 
„načerno“ s rizikem, že přijdu o film. Před lety 
jsem tak málem dopadl v barcelonské galerii 

roZHoVor

Pabla Picassa - mimochodem mám ve sbírce 
jeho devatenáct autoportrétů. 

Publikace Památky na Holešovsku 
není ale zdaleka vaše literární prvotina. Co 
všechno jste napsal předtím - a co máte 
ještě v plánu?

Vzpomínky jsou prý pro nás jediným rájem 
na zemi, ze kterého nemůžeme být vyhnáni… 
A tak vzpomínám na svoje mládí - napsal jsem 
útlou knížku „Moje mladá léta“, na lidi z rodné 
dědiny - „Povídání o lidech“, na zážitky z přírody 
a myslivosti - „Příhody z přírody“ (obě publika-
ce jsou v holešovské knihovně). Knížky jsem 
také ilustroval, pro svoji radost, pro rodinu, pro 
přátele jsem je vytiskl a svázal. Pro rodnou 
obec jsem napsal „Historii Benešova“, několik 
článků o výtvarném umění či historii mi uveřejnili 
v denním tisku a také v Holešovsku, tři desítky 
povídek mi vyšly v celostátním časopise Mys-
livost… Rozepsané mám vzpomínání na moje 
učitelování. Další psaní nijak neplánuji, spíše 
čekám na nějaký nápad, snad ještě přijde.

 
Text a foto Robert Rohál

V červnu bude Jiří Valenta prezentovat své obrazy ve 2. Základní škole v Holešově.
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V neděli 22. května proběhl v Ostravě ma-
žoretkový šampionát soutěží sóla a dua. Sjely 
se tam mažoretky z celé Moravy, aby soutěžily 
v disciplínách sólo a duo klasická mažoretka, 
hůlka s rekvizitou a rytmické taneční duo.

Hulínské mažoretky ze souboru Kontrasty 
Hulín si připravily 6 soutěžních 
vystoupení - a z těch se umístily 
5x na medailových místech, což 
je veliký úspěch.

Děvčata Tereza a Adéla Ba-
borovy předvedly rytmické taneč-
ní duo a získaly zlatou medaili 
a titul mistři Moravy a Slezska 
2011 a postup na mistrovství 
České republiky, Kristýna Jurčo-
vá v sóle klasická mažoretka ob-
sadila 2. místo, stříbrnou medaili, 
titul vicemistr Moravy a Slezska 
2011 a postup na mistrovství ČR, 
duo Monika Salvetová a Tereza 
Baborová v rekvizitách získa-
lo stříbrnou medaili a titul vice- 
mistr Moravy a Slezska a postup 
na mistrovství ČR. 

V sóle s rekvizitou soutěži-
la Lenka Pavlíčková a obsadila  
3. místo, dostala stříbrnou medai-
li, titul II. vicemistr Moravy a Slez-
ska a postup na mistrovství ČR, 
a v klasické mažoretce v kategorii 
děti soutěžila Veronika Simonová 

Hulínské mažoretky konTrASTY a HoLeŠoVSké VŠeTULkY
z TYMY opět úspěšné
a na své první soutěži obsadila 3. místo,  stříbr-
nou medaili, titul II. vicemistr Moravy a Slezska 
a také postup na mistrovství ČR.

Středisko volného času TYMY Holešov 
a soubor Všetulky reprezentovala dvě děvča-
ta a na své první soutěži se podařilo Ivance 

Botosové ve velké konkurenci 21 soutěžících 
v klasické mažoretce - děti obsadit krásné  
6. místo a nejmladší Ivanka Zrníková se umístila 
na 19. místě.

Všem děvčatům blahopřeji k úspěchu.
Alena Rafajová, trenérka

Provedu drobné 
stavební 

a obkladačské 
práce 

v Holešově a okolí

Tel. 573 395 705
Mobil 736 731 776

Pro všechny 
příznivce 

kapely expo!
Kapela EXPO bude hrát - 
v rámci Holešovské regaty 
25. 6. - až po vystoupení slo-
venské skupiny NO NAME.

V 1. Základní škole dosahu-
jí žáci výborných výsledků nejen 
v soutěžích matematického zamě-
ření, ale i v oblasti přírodovědné, 
a to především v předmětech, jako 
jsou přírodopis a zeměpis. Tento fakt 
ostatně dokládají výsledky v někte-
rých soutěžích. 

Jednou z takovýchto soutěží 
byla i letošní ekologická soutěž s ná-
zvem Poznej a chraň, která proběhla 
ve středisku volného času TYMY 
v Holešově. Přestože je tato akce 
hodně navštěvovaná a náročná 
na vědomosti, žáci naší školy pra-
videlně obsazují čelní místa. Letos 
tomu nebylo jinak. Družstvo třídy 7. C 
ve složení Petra Hofmanová, Alžběta 
Hanulíková a Dominika Provazníko-
vá postoupilo do krajského kola. 

Další úspěch se dostavil v okres-
ním kolem biologické olympiády pro 8. 
a 9. ročníky, kde naše žákyně Jana 
Runštuková ze třídy 9. D obsadila 
krásné 3. místo (bude školu repre-
zentovat v krajském kole) a Veronika 
Hanulíková ze třídy 8. C obsadila 

Úspěchy 1. Základní školy Holešov
pěkné 6. místo. Dne 12. 4. 2011 byla 
tato soutěž uspořádána pro 6. a 7. 
ročníky. Žákyně 7. C Alžběta Hanu-
líková vybojovala 2. místo a Petra 
Hofmanová skončila na 7. pozici. 

Velkou oblibu si získala také 
soutěž Mladý zahrádkář, jejíž okresní 
kolo pořádá v Holešově Český za-
hrádkářský svaz Kroměříž. Přesto-
že letos dostali příležitost další žáci, 
reprezentovali naši školu důstojně 
a v mladší kategorii obsadila Magda 
Závrbská z 6. C sedmé místo a Kate-
řina Fuksová z 6. D osmé místo. V ka-
tegorii starších žáků skončily Kamila 
Sedláčková a Eliška Daďová na de-
sátém a jedenáctém místě. Děvčata 
si kromě nových zkušeností a diplomů 
odnesla také užitečné věcné ceny, 
jako například okrasné dřeviny a další. 

Tyto úspěchy ještě dokreslují 
krásná umístění našich žáků v ze-
měpisných soutěžích. V zeměpisné 
olympiádě vyhrál okresní kolo Marek 
Jurtík z 9. D a v krajském kole se 
ve velmi silné konkurenci prosadil 
na 5. místo. Marek se také výborně 

představil v další soutěži Eurorébus 
v krajském kole, kde získal 3. místo 
jako jednotlivec a společně se svým 
týmem, jehož součástí byli ještě 
Štěpán Brázdil a Jana Runštuková, 
v této soutěži vyhráli a postoupili 
do celostátního kola. 

Tato žeň úspěchů je dána jistě 
talentem a pílí žáků, ale je i důkazem 
správných metod výuky přírodověd-

ných předmětů v naší škole. Ten-
to fakt je velmi potěšující zejména 
v době, kdy se celosvětově volá 
po návratu k přírodě a zdravému 
životnímu stylu. Tito mladí lidé jsou 
svým zájmem příkladem pro ostatní 
a zárukou, že i další generace se 
budou šetrně chovat k životnímu 
prostředí.        

Mgr. Alžběta Pechálová       
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Proměny Holešova ve staletích - 3. část

HiSTorická 
ZAJÍMAVoST (seriál)

Dodnes je nevyřešenou otázkou exis-
tence či neexistence městských hradeb. Část 
zdi hradebního charakteru, zachovaná v rohu 
náměstíčka na Holajce (u „švédské“ uličky, 
vedoucí na náměstí Svobody) dle výzkumů 
prof. Zdeňka Stojana prokazatelně nebyla 
součástí hradeb, ale ohrazením zahrady kláš-
tera trinitářů. Městské brány existovaly, ale 
o vlastních hradbách jsou zmínky jen nepřímé 
- když jsou v purkrechtních knihách definovány 
hranice pozemků (parcel) domů na severní 
straně náměstí (zejm. u domů č.p. 14 až 17), 

uvádí se tam „tak jak od starodávna parká-
nem obmezený jest“. A parkán je prostranství 
- plocha - mezi domy a hradbami. Možná že 
městské hradby spíš v podobě zesílených zdí 
zahrad domů na náměstí skutečně existovaly, 
ale určitě netvořily na rozdíl od bran významnou 
dominantu města.

Novodobé dominanty jižní strany náměstí 
- budova bývalé spořitelny a bývalého hotelu 
Centrál (kina Svět) pocházejí rovněž z první 
poloviny 20. století. Na místě kubistické bu-
dovy Centrálu (č. p. 62) stával odedávna sice 
výstavný, ale typicky holešovský dům o jednom 
poschodí s velkými vraty. Na začátku 18. sto-
letí patřil purkrabímu - správci panství Václavu 
Xaveru Borovému, později zde vznikla hospo-
da u Jelena (1765) přebudovaná na zájezdní 
hostinec „U tří králů“. Ten byl nejznámějším 
holešovským hostincem - dům koupil v roce 
1819 holešovský měšťan Antonín Jeřábek, 
původně majitel domu č.p. 18 (Brančíkova 
pekárna), kde úspěšně provozoval hostinskou 
živnost, která se mu tak zalíbila, že si pořídil 
hospodu větší a zavedenější. Vedle nynějšího 
kina Svět stával ještě dům č.p. 78, ve kterém 
bylo provaznictví a později známá Janákova 
restaurace. Dům byl zbořen kvůli rozšíření 
silnice až po 2. světové válce.

Funkcionalistická budova bývalé spořitel-
ny (č.p. 67), dnes bohužel chátrající, vznikla 
na místě dvou velmi starých objektů. Do ná-
městí byla obrácena panská palírna a nálevna 
kořalky - v jádru středověký dům, který byl 
nadán právem pálení ovoce na lihové nápoje. 
Vrchnost palírnu střídavě prodávala či pronají-
mala židovským podnikatelům či holešovským 
měšťanům a opět ji zpět od nich přebírala či 
kupovala. Z tohoto domu vyšel zástup pod-

Náměstí Sv. Anny s hasičskou věží.

napilých Holešovanů v roce 
1899 rabovat židovské 
obchody při tehdejším vel-
kém pogromu. Za palírnou, 
zhruba v místech dnešního 
dvora spořitelny, stál rov-
něž starý objekt panského 
vodního mlýna, využívajícího 
průtok strouhy - náhonu zá-
sobujícího zámecké rybníky 
a z nich v těchto místech 
vytékajícího. Ten zanikl už 
ve století 19. Směrem k pi-
vovaru, přesně v místech 
dnešní autobusové zastávky 
nad schody spojovací uličky, 
byla za první republiky opět 
s využitím vody ze zámec-
kého náhonu vybudována 
první holešovská veřejná plovárna, ohrazená 
dřevěnou ohradou, s dřevěnými převlékacími 
kabinami a s dřevěnými plochami na slunění 
kolem malého bazénu. Byla zrušena až po vál-
ce, když bylo vybudováno velkorysé koupaliště 
v bývalé zahradě oborního mlýna u zámecké 
zahrady.

Rovněž další dominanta Holešova - jed-
notně pojatý, architektonicky výrazný areál 
trinitářského kláštera a kostela sv. Anny, tvořící 
současné náměstí F. X. Richtera - je relativně 

mladá, její vznik se datuje k polovině 18. sto-
letí.  Předtím na místě klášterních budov byly 
zřejmě domky řemeslníků, pracujících v zámku 
a na zámeckém velkostatku. Církevní budova 
bratrského sboru, umístěná v místech dneš-
ního kostela sv. Anny,  byla mnohem menší 
a skromnější - měla gotický klenutý presbytář, 
který byl při výstavbě kostela sv. Anny v letech 
1742 - 1747 stržen, a loď, šířkou odpovídající 
současnému kostelu, o něco však kratší. Byla 
ale mnohem nižší - při přestavbě byly její zdi 

zvýšeny o 8 metrů (!). Loď 
byla rovněž překryta rovným 
trámovým stropem. Do po-
čátku 18. století tedy kromě 
zámku byla klenba ve veřej-
ných prostorách (s výjimkou 
presbytářů) použita v Hole-
šově pouze v židovské sy-
nagoze, postavené kolem 
roku 1560, ostatní prostory 
měly rovné trámové stropy. 
Bratrský sbor zřejmě rovněž 
neměl věž.

Poněkud jinak vypada-
lo i náměstí Sv. Anny - až 
do počátku 20. století tvořila 
jeho přední část (mezi zadní 
fasádou tehdejší radnice - 
č.p. 11 ovšem tehdy pouze 
s jedním poschodím - a domy 

č.p. 1029 a 1030,  bývalými kasárnami) uzavře-
ný dvůr. Ten byl oddělen od zbytku prostranství 
před kostelem sv. Anny mohutnou zdí se silnými 
laťovými vraty. A ke kostelu vedla z náměstí, jak 
jsme již psali, ulička mezi domy č.p. 13 a 14, 
která sloužila jako hlavní komunikace do těchto 
prostor, protože židovské město, rozkládající 
se hlavně na dnešním náměstí Svobody, bylo 
do sebe uzavřené a křesťanští obyvatelé města 
zde moc nechodili.

Rovněž zámecká budova prodělala, i když 
v dřívějších dobách, značný vývoj. Od druhé 
poloviny 17. století, kdy novostavbu zámku 
postavil architekt Filiberto Luchese, se na jejím 
vnějším vzhledu moc nezměnilo - jen trojúhelní-
kovitý štít - tympanon s mohutným wrbnovským 
znakem přibyl až po požáru a rekonstrukci stře-
chy na počátku 20. století, ve století osmnáctém 
byla těsně kolem zámeckého příkopu a přední 
části zahrady kamenná zeď, vystřídaná později 
nízkou zídkou s kovovým plotem, jejíž část se 
dodnes zachovala u přední části parku, byla 
však až do druhé poloviny 20. století vedena 
i kolem parkové úpravy před a vedle zámku. 
Renesanční  Lobkovický a předtím Žerotínský 
zámek byl zřejmě rovněž mohutný, jeho podobu 
neznáme - měl pravděpodobně půdorys vel-
kého L  (nebo možná nízkého, nepravidelného 
U) kde delší strana zaujímala zhruba půdorys 
současného křídla s hlavním vchodem a kratší 
strana vedla pod částí dnešního křídla s velkým 
sálem. Archeologické výzkumy na nádvoří zám-
ku, kde se nacházejí doposud neodkryté zákla-
dy objektů či prostor, možná v budoucnu přispějí 
k přesnější identifikaci podoby tehdejšího zám-
ku. O podobě předcházející Šternberské gotické 
tvrze nevíme prakticky nic - jen že se nacházela 
rovněž zřejmě  v prostorách dnešního vstupního 
křídla (zachované gotické prvky ve sklepení) 
a její věže měly podobu, zobrazenou na nej-
starší holešovské pečeti - tedy vysoké, štíhlé, 
zakončené špičatou střechou.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i dneš-
ní, svého města dobře znalý Holešovan by byl 
přinejmenším velmi překvapen, kdyby se octl 
v Holešově minulých staletí. Od osmnáctého 
století bychom asi naše město kvůli typické silu-
etě kostelní věže a zámku poznali. Ale stejně by 
nám připadala velmi nezvyklá podoba většiny 
domů či přítomnost velkých, opevněných bran 
na všech východech z náměstí. A ve století 
šestnáctém či dřívějším bychom asi v Holešově 
byli zcela bezradní - viděli bychom úplně jiné 
město, než jsme zvyklí, a jedině snad tvar 
náměstí by nám vzdáleně napověděl, kde že 
jsme se to vlastně ocitli.

Karel Bartošek

Původní Kneislův dům v Holešově.
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Mažoretky uspěly v ostravě
V neděli 22. května se v Ostravě konalo Mistrovství Moravy a Slezska 

Svazu mažoretek NBTA v disciplíně sóla a dua. Kromě medailí bojovaly 
mažoretky i o postupy na mistrovství ČR. Našim děvčatům se velmi dařilo. 
Ze dvanácti vystoupení jich jedenáct postoupilo do republikového kola.

Titulem mistryně Moravy se mohou pochlubit - Lenka Smýkalová (ka-
tegorie rekvizity děti), Nikola Zlámalová (rekvizity junior ml.), Lenka Dujková 
+ Barbora Maťová (rytmické duo senior).

Vicemistryněmi se staly Adéla Froňková a Klaudie Pospíšilová (pocho-
dové duo junior ml.), Nikola Mikešová (pochod děti).

II. vicemistryněmi jsou Veronika Očadlíková a Lucie Bubíková (pochod 
děti), Lucie Zlámalová a Kateřina Lucká (pochod junior ml.), Tereza Müllerová 
a Kateřina Dudová (pochod junior st.). 

Postupy si vybojovaly v kategorii pochod děti Aneta Krčmařová - 5. 
místo, Denisa Novotná - 7. místo, Markéta Křenková - 8. místo.

Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. 
Věříme, že se jim bude dařit i ve finálovém kole, které proběhne 11. - 12. 
června v Ronově nad Doubravou.

Trenérky Mažoretek Holešov

Jeden úspěch 
za druhým si připisuje 
na své konto osmiletá 
Natálie Garguláková 
z Holešova. Uspěla 
i na třetím ročníku 
houslové soutěže Ar-
chetti in Morávia, kte-
rý se konal v sobotu 
28. května v Kromě-
říži a ze kterého si 
přivezla jednak třetí 
cenu ve své kategorii, 
jednak cenu pro nej-
mladšího účastníka 
soutěže. 

Na to, že se učí 
hrát na housle tepr-
ve třetím rokem, má 
těch úspěchů docela 
dost - o čemž ostat-
ně svědčí i diplomy 
rozvěšené na stěně 
třídy jejího učitele Iva 
Kurečky. Ten ji učí a připravuje na další sou-
těže a festivaly. Nepochybně věří v její talent 
a úspěch.

A její dosavadní úspěchy? Patří k nim první 
místo v okresním kole, první místo v krajském 
kole a nakonec krásné druhé místo v celostát-
ním kole ve hře na smyčcové nástroje, které 
proběhlo 19. května v Liberci. Účastnila se 
však i Mezinárodní houslové soutěže Jaroslava 
Kociána, která proběhla 4. května v Ústí nad 
Orlicí a na které obdržela pamětní list.

Talentovaná houslistka natálie garguláková jde s úspěchem 
ze soutěže do soutěže

Natálka Garguláková je žákyní druhé tří-
dy ve 3. Základní škole v Holešově a kromě 
houslí navštěvuje v Základní umělecké škole 
F. X. Richtera ještě taneční kroužek. Doma má 
mladšího a staršího bráchu, ale podle toho, 
jakou má vyřídilku a že se jednoduše nedá, 
zřejmě nebude pod pantoflem.  

Přiznám se, že když jsem ji viděl a slyšel 
prvně někdy ke konci března v rámci slavnost-
ního programu Dne učitelů - byla perfektní. 
Nejenže jí to slušelo, ale rovněž i něco zahrá-

la. Podruhé jsem se s ní setkal před pár dny 
na začátku hodiny v houslové třídě Iva Kurečky, 
kde mne přesvědčila podruhé. Nejenže jen pro 
mě a v pohodě „střihla“ Vivaldiho, ale na svých 
osm let je i pohotová a vtipná. Ze všeho nejvíc 
se teď ale stejně těší na prázdniny. Kromě ná-
vštěvy Prahy se prý letos v létě podívá i do Itálie 
k moři. 

Text a foto Robert Rohál

Natálka Garguláková během hodiny v ZUŠ se svým učitelem 
Ivem Kurečkou. 
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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

Léto s TYMY 2011 - nabídka letní činnosti, 
dětských pobytových a příměstských táborů 
a ozdravné pobyty u moře již na stránkách 
www.tymycentrum.cz a informace s přihláškami 
v kanceláři TYMY.

ZVEME VÁS
2. 6. Talentík 2011 -  od 10.00 v TYMY - vyhod-
nocení talentů holešovských základních škol
4. 6. Florbalový turnaj - od 10.00 v tělocvičně 
TYMY, pro jednotlivce i skupiny, startovné: 
10,-/os.
4. 6. Letní pohár TYMY ve stolním tenise 
-  děti a mládež do 26 let - od 14.00 (startovné: 
20,-), dospělí - od 17.00 (startovné: 50,-) - turnaj 
dospělých se uskuteční při minimálním počtu 
6 hráčů
4. 6. Fre dance - tanec - od 13.00 v zrcadlov-
ce, zdarma, s sebou taneční obuv a oděv, pro 
chlapce i dívky libovolného věku
6. 6. Mažoretky Všetulky - nábor do kroužku 
- od 17.00 v tělocvičně
6. 6. TYMY hledá SUPERSTAR - od 13.00, 
přihlášky podávejte nejpozději do 31. 5., usku-
tečnění programu závisí na počtu přihlášených 
soutěžících
6. 6. Zumba, aerobik - ukázková hodina pro 
dívky - od 16.00 do 19.00 v zrcadlovce
6. 6. Barvička - ukázková hodina -  
od 16.00
7. 6. Olympiáda mateřských škol - od 10.00 
na hřišti u gymnázia v Holešově
9. 6. Módní klub - ukázková hodina - od 16.00 
do 18.00
9. 6. Koňské cválání - od 16.00 do 18.00 v za-
hradě TYMY, v případě nepříznivého počasí se 
akce přesune na jiný termín, 1 jízda: 20,- 
13. a 16. 6. Angličtinka pro děti - ukázková 
hodina - od 16.00 
19. 6. Malování u TESCA - od 15.00, malování 
pro nejmenší na asfalt, malování na obličej, 
odměny
20. 6. Trampolínky - ukázková hodina - 
od 16.00 v tělocvičně 
21. 6. Turnaj v minigolfu - od 15.00 na mini-
golfu v Holešově, pro nere-
gistrované
21. 6. Hravé dopoledne 
pro mateřské školy na-
šeho regionu - od 9.00 - 
tělocvična TYMY
22. 6. Den otevřených dve-
ří v hudebně  - od 14.00 
do 16.00
22. a 23. 6. Den otevře-
ných dveří ve výtvarce - 
od 14.00 do 17.00
23. 6. Den otevřených 
dveří v tanečních krouž-
cích - od 15.30 do 19.00
30. 6. Dárek za vysvěd-
čení - přijďte ukázat své 
vysvědčení, čeká vás od-
měna
30. 6. Zahradní slavnost 
- pro členy kroužků a je-
jich kamarády - od 16.00, 
táborák

NÁBOR DO FOTBALO-
VÝCH BENJAMíNKŮ - hle-
dáme nového Grygeru

Zveme všechny kluky rok narození 2005/2006 
do fotbalových benjamínků - první trénink a zá-
pis v pondělí 5. 9. 2011 od 16.00 v TYMY, 
trenér: Ladislav Linda

NÁBOR DO MAŽORETEK VŠETULEK - pon-
dělí 6. 6. od 17.00 - tělocvična TYMY
Zveme všechna děvčata i chlapce od 5 do 10 
let, trenérka: Alena Rafajová

Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012 
bude v červnu, zájemci si můžou vyzved-
nout přihlášky v kanceláři TYMY.

POMÁHÁME - Origami pro Japonsko
na akcích TYMY se v průběhu měsíce června 
můžete naučit skládat japonské origami, nej-
známější je JEŘÁB, symbolický příspěvek 10,-. 
Výtěžek bude odeslán na pomoc Japonsku. 
Děkujeme!

SBíRÁME
- staré Zlaté stránky - kdo má doma Zlaté 
stránky a nepotřebuje již jejich služeb, prosíme, 
přineste nám je do kanceláře TYMY k obohace-
ní naší výtvarné činnosti. Děkujeme.
- starý, suchý chléb pro koníky, vršky od PET 
lahví, papírové obaly od porcovaných čajů
 
LéTO S TYMY - letní pobyty a tábory 2011! 
Poslední volná místa a novinky

PODHRADNí LHOTA
10. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor 
10. - 15. 7. Indiáni z Bílé hory pro kluky a holky 
od 6 let, hra s indiánskou tematikou

25. 7. - 6. 8. Tajemství pána pokladů aneb…  
Stanový tábor pro děti od 6 let v Podhradní 
Lhotě

RETASO - Horní Bečva
15. - 19. 8. Léto na koni od 8 let, jezdecký 
výcvik
15. - 19. 8. Kouzlo barev - výtvarný tábor pro 

děti od 6 let
15. - 19. 8. Logopedie 
hrou 
pro předškoláčky a děti 
1. st. ZŠ s vadou řeči

15. - 19. 8. FAKTOR X dobrodružství pro 
-náctileté

NOVINKA
15. - 19. 8. MUZIKOTERAPIE - pro děti i do-
spělé, omezený počet míst!
Cena bez dopravy: 3.990,- a cena s dopravou: 
4.390,- * muzikoterapie obnovuje, regeneruje 
a uzdravuje tělo, mysl i duši, šamanské bubny, 
tibetské mísy, didgeridou a další

LETNí MěSTSKé TÁBORY - cena: 990,-/ člen 
ZÚ TYMY, 1.090,-/nečlen, pro děti od 6 let
18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně kera-
mický fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou 
v přírodě
1. - 5. 8. Putování s gormity - turisticko-pří-
rodovědný tábor s hrou s Gormity lesa, země, 
vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety 
a nabídkou aktivit a činností TYMY

NOVINKA
25. - 29. 7. Příměstský tábor s Katkou - tábor 
s výlety, hrami, hudebními i výtvarnými činnostmi

2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,- 
(ubytování, plná penze, doprava, pojištění CK 
proti úpadku, spotřeba energií), lze vlastní va-
ření, prostorná písečná pláž s přímým vstupem 
z kempu, vodní park s báječnými skluzavkami 
a spoustou atrakcí, ubytování v prostorných 
stanech se dvěma ložnicemi po 2 osobách 
s podlážkou, fakultativní výlet do Benátek.

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

HLEDÁME  NOVé  SPOLUPRACOVNíKY
Obracíme se na všechny, kteří něco umí a chtějí 
to předat dětem a mládeži v různých zájmových 
oblastech - kultura, sport, ruční práce, historie 
atd., přijďte za námi do TYMY! Budeme rádi, 
když se i vy stanete našimi externími spolupra-
covníky. Děkujeme.

V úterý 10. 5. se uskutečnil v Holešově na nám. Dr. E. Beneše velký happening u příležitosti Dne Evropy. 
Tradičně tuto akci připravili pracovníci SVČ - TYMY ve spolupráci s Eurocentrem Zlín pro děti a žáky 

holešovských mateřských a základních škol.
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1. 6. 1916 Zemřel HOUDEK, Vítězslav, re-
daktor, vlastivědný pracovník, historik, autor 
prací  právnických, z archeologie, místopisu, 
dějin umění, lidové architektury (* 27. 7. 1856) 
- 95. výr. úmrtí
2. 6. 1996 Zemřela KOBZÁŇOVÁ, Milada, 
kreslířka, malířka, krajinářka, detailně prokres-
lené akvarely mapují krajinu Valašska, působila 
ve Zlíně (* 28. 5. 1909) - 15. výr. úmrtí
3. 6. 1921 Narozen v Holešově NEUMANN, 
Miroslav, literární publicista, prozaik, re-
daktor, televizní spolupracovník, příspěvky 
do řady novin a časopisů, autor literatury faktu  
(+ 24. 11. 2009) - 90. výr. narození
4. 6. 1926 Narozena KOSTELNíKOVÁ, Marie, 
archeoložka, jako první se specializovala na vý-
zkum pravěkých a raně středověkých textilií  
(+ 3. 9. 2002) - 85. výr. narození
5. 6. 1896 Narozena v Holešově FIALOVÁ, 
Vlasta, historička, její disertační práci tvořil 
kritický rozbor „Kroniky holešovské“, autorka 
historické monografie „Jan Adam z Víckova“, 
od roku 1940 redaktorka regionálního sborníku 
„Naše Valašsko“, od roku 1949 pracovala v Mo-
ravském muzeu v Brně, kde vedla historické 
oddělení, v letech 1952 až 1955 vedla histo-
ricko-archeologický výzkum husitské lokality 
Nedakonice u Uherského Hradiště, poté prů-
zkum zaniklé tvrze v Kralicích, kde pracovala 
bratrská tiskárna, v Kralicích byl její zásluhou 
postaven a otevřen „Památník Bible kralické“ 
(+ 6. 2. 1976) - 115. výr. narození
6. 6. 1961 Zemřel TRÁVNíČEK, František, 
bohemista, filolog, literární teoretik, publicista, 
zabýval se vývojem českého jazyka, moravskou 
dialektologií a současnou češtinou, autor odbor-
né literatury (* 17. 8. 1888) - 50. výr. úmrtí
7. 6. 1976 Zemřel BROŽEK, Ludvik, knihov-
ník, muzejní pracovník, bibliograf, zabýval se 
kulturními dějinami těšínského Slezska (* 25. 
8. 1907) - 35. výr. úmrtí
8. 6. 1901 Narozen v Holešově ZEDEK, En-
gelbert, ředitel LŠU v Holešově v letech 1957-
1972, sbormistr a dirigent orchestru Podhoran, 
zkomponoval několik kantát, písní, scénickou 
hudbu ke hrám D6K, upravoval národní písně 
(+ 28. 2. 1986) - 110. výr. narození
9. 6. 1896 Narozen v Holešově LORENC, 
Miroslav, architekt, v roce 1925 pracoval 
na projektu pavilónu dekorativních umění v Pa-
říži, autor řady staveb ve Zlíně, např. Obecní 
a živnostenské banky a Společenského domu, 
autor projektu hotelu Moskva ve Zlíně, v období 
1. světové války bojoval v řadách českosloven-
ských legií v Itálii, po okupaci Československa 
aktivně zapojen do odboje, stal se okresním 
velitelem odbojové organizace Obrana náro-
da, dne 24. října 1940 byl zatčen a popraven 
v Breslau (+ 11. 2. 1943) - 115. výr. narození
10. 6. 1941 Narozen HÝBL, František, his-
torik, muzejní a vlastivědný pracovník, zabývá 
se dějinami českého školství, komeniolog, člen 
redakční rady edice Studia Comeniana et His-
torica (70. výr. narození)
11. 6. 1906  Zemřel BARTOŠ, František, čest-
ný občan města Holešova, autor odborné lite-
ratury, etnograf, sběratel lidových písní, filolog, 
významné sbírky: „Antologie z národních písní 
československých“ a „Nové národní písně s mo-
ravskými nápěvy“, folkloristické studie, středo-
školské učebnice češtiny, pedagog na řadě 
gymnázií (* 16. 3. 1837) - 105. výr. úmrtí
12. 6. 1896 Narozen FRANCL, Fráňa, básník, 
dramatik, herec, operetní libretista, prozaik, 
překladatel, režisér (+ 13. 3. 1952) - 115. výr. 
narození
13. 6. 1881 Narozen v Žeranovicích DO-
KOUPIL, Antonín, farář a děkan v Kvasicích, 

VýroČÍ - ČerVen 2011

teologický spisovatel, psal pod pseudonymem 
P. Alberti (+ 11. 1. 1946) - 130. výr. narození
14. 6. 1631 Narozen FUČíK, Jan, kronikář, 
rychtář, později purkmistr města Valašské Me-
ziříčí, psal paměti (* 5. 4. 1576) - 380. výr. 
narození
15. 6. 1991 Zemřel REICHMANN, Vilém, ar-
chitekt, fotograf, grafik, ilustrátor, karikaturista, 
malíř, spolupráce na knihách, výrazná osobnost 
evropské fotografie, od surrealistické malby 
směřoval k tvorbě asociativní fotografie a mak-
rofotografie (* 25. 4. 1908) - 10. výr. úmrtí
16. 6. 1946 Zemřel WINDER, Ludwig, žurna-
lista, německy píšící českožidovský spisovatel, 
autor řady studií, recenzí, esejů, fejetonů, glos, 
úvodníků, divadelních kritik, 10 románů a dal-
ších próz (* 7. 2. 1889) - 65. výr. úmrtí

17. 6. 2006 Zemřel McINTOSH, Jethro Spen-
cer, vlastním jménem Jiří Sehnal, herec, hrál 
ve zlínském divadle, v divadle ABC, Semafo-
ru, v roce 1961 odchází do exilu, kde působí 
jako hlasatel Svobodné Evropy a Deutsche 
Welle, pobývá v Izraeli, Americe, po revoluci 
se vrací domů, autor povídek, scénářů, pře-
kladatel a cestovatel, malíř (* 29. 5. 1932) - 5. 
výr. úmrtí
18. 6. 1941 Narozen CHROMÝ, Zdeněk, 
grafik, keramik, scénograf, osobnost Valašska 
- 70. výr. narození
19. 6. 1976 Narozena ve Zlíně STARÁ, 
Pavlína, restaurátorka, malířka, restaurování 
a konzervování nástěnných maleb - 35. výr. 
narození
20. 6. 1991 Zemřel DOLEŽEL, Jaroslav, 
rymický vlastivědný pracovník, pracovník 
holešovského muzea, autor článků ve Zprá-
vách Oblastního muzea jihovýchodní Moravy 
v Gottwaldově týkajících se archeologických 
nálezů v Míškovicích, Rackové, Dobroticích 
a Rymicích, pracoval v místní pobočce České 
numizmatické společnosti v Holešově, odbor-
ník na vytváření replik vzácných ražeb mincí  
(* 2. 2. 1910) - 20. výr. úmrtí
21. 6. 1896 Narozen BABÁNEK, Bohumil, 
architekt, divadelní teoretik, scénograf, autor 
plakátů (+ 15. 5. 1963) - 115. výr. narození
22. 6. 1941  Narozena SCHLOSSARKOVÁ, 
Jana, básnířka, prozaička, sběratelka folkloru, 
příspěvky do časopisu Hlučínsko - 70. výr. 
narození
23. 6. 1891 Narozen VANČURA, Vladislav, 
dramatik, filmový režisér, literární kritik, prozaik 
(+ 1. 6. 1942) - 120. výr. narození
24. 6. 1901 Narozena PODEŠVOVÁ, Ma-
rie, filmová herečka, prozaička, překladatelka, 
autorka dětské literatury, osobnost Valašska  
(+ 18. 10. 1994) - 110. výr. narození
25. 6. 1926 Narozen v Bystřici pod Hostý-
nem ROZHON, František, architekt, projek-

toval divadlo ve Zlíně, sídliště v Otrokovicích, 
Napajedlích, školy ve Zlíně, Starém Městě, 
působil ve Zlíně - 85. výr. narození
26. 6. 1971  Zemřel LUSKAČ, Rudolf, pro-
zaik, autor loveckých a cestopisných próz, 
knih s přírodní tematikou pro dospělé i mládež  
(* 21. 12. 1899) - 40. výr. úmrtí
27. 6. 1971 Zemřela KŘEMENOVÁ, Alma, kul-
turně osvětová pracovnice, malířka, přispívala 
do odborných časopisů, přednášela v rozhlase 
(* 4. 2. 1890) - 40. výr. úmrtí
28. 6. 1926  Zemřel BARTOŠ, Břetislav, malíř, 
grafik, osobnost Valašska (* 7. 5. 1893) - 85. 
výr. úmrtí
29. 6. 1901 Zemřel BERGER, Ignác Johann, 
malíř, podstatnou část jeho díla tvořily církevní 
obrazy (*8. 7. 1822) - 110. výr. úmrtí 
30. 6. 1886 Narozen NIRTL, Josef, archivář, 
muzejní pracovník, numismatik, genealog, za-
býval se vlastivědou, rodopisem a epigrafikou, 
autor četných, zvláště genealogických prací  
(+ 18. 6. 1952) - 125. výr. narození

HUDEBNí VÝROČí
3. 6. 1881 Narozen LANGER, Jan, dirigent, 
hudební skladatel, autor populární hudby, pře-
devším pochodů (+ 29. 12. 1944) - 130. výr. 
narození
5. 6. 2001 Zemřel BRABEC, Jindřich, hudeb-
ní skladatel, dramaturg a redaktor Českoslo-
venského rozhlasu, založil amatérské divadlo 
Saturn, věnoval se tvorbě šansonů, tanečních 
písní, muzikálů, scénické hudby, působil v Kro-
měříži (* 25. 5. 1933) - 10. výr. úmrtí
6. 6. 1996 Zemřel RŮŽIČKA, Josef, dirigent, 
hudební aranžér, hudební skladatel, rozhlasový 
hudební redaktor, trumpetista, autor populární 
hudby, lidovky, scénické hudby, hudby k rozhla-
sovým kabaretům (* 11. 9. 1938) - 15. výr. úmrtí
7. 6. 2006 Zemřel ŠMíD, Miroslav, dirigent, 
hudební skladatel, působil na Slovensku v sou-
boru Lúčnica a v opeře Divadla J. Grego-
ra Tajovského v Banské Bystrici, spolupráce 
s Filmovým symfonickým orchestrem v Praze  
(* 19. 4. 1932) - 5. výr. úmrtí
11. 6. 1926 Zemřel DRAHLOVSKÝ, Josef, pe-
dagog, sbormistr, hudební skladatel, varhaník, 
ředitel kůru (* 13. 12. 1847) - 85. výr. úmrtí
13. 6. 1966 Narozen ŠTRUNC, Dalibor, cim-
balista, skladatel, textař, interpret lidové i vážné 
hudby, spolupráce s řadou hudebních těles, 
spolupráce s rozhlasem a televizí, činný jako 
producent a vydavatel hudebních nahrávek, 
osobnost Valašska - 45. výr. narození
14. 6. 1921  Zemřel FOERSTER, Karel, hous-
lista, pedagog, hudební skladatel, varhaník  
(* 2. 6. 1855) - 90.  výr. úmrtí
16. 6. 1896 Zemřel NEDVěD, Antonín, hudeb-
ní pedagog, hudební skladatel, autor zpěvníků, 
sborů, chrámových skladeb (* 19. 8. 1828) 
- 115. výr. úmrtí
18. 6. 1926 Narozen PADRTA, Karel, dirigent, 
hudební teoretik, hudební skladatel, zaměření 
na organizaci československého hudebního 
školství 1970-90, psal příležitostné skladby, 
autor učebních hudebně výchovných textů - 85. 
výr. narození
25. 6. 1856  Narozen FALTIS, Vincenc Franti-
šek, hudební skladatel, hudebník, působil v za-
hraničí, skládal sbory, kantáty, oratoria, smyč-
cová kvarteta, pochody, tance, cirkusové balety 
a revue, psal pantomimy pro různé společnosti 
a cirkusy (+ 6. 5. 1951) - 155. výr. narození
29. 6. 1871 Narozen PURSCH, Bedřich, hu-
dební skladatel, psal drobné skladby pro klavír, 
písně a mužské sbory, osobnost Valašska (+ 26. 
4. 1921) - 140. výr. narození

HK

3. června uplyne 90 let od narození 
pana Miroslava Neumanna, který zemřel 
24. listopadu 2009. Foto Robert Rohál
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Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
si vás dovoluje pozvat na 

Závěrečný koncert souborů
a orchestrů

Čtvrtek 2. června 2011 v 17.30 hodin - velký sál zámku
Vstupné 25,- Kč

V edici Knihovnička Holešovska vychází za-
čátkem června nová publikace, kterou její autor 
Jiří Valenta nazval Památky na Holešovsku.

Čtyřicetistránková brožura, kterou vydává 
město Holešov a kterou editorsky připravil redak-
tor regionálních novin Holešovsko Robert Rohál, 
připomene - zasvěceným i zaujatým slovem i ob-
razem (většina fotografií je dílem autora publika-
ce) - nejen všechna sochařská díla v Holešově, 
ale i pomníky padlým na Holešovsku stejně jako 
kostely v Holešově a nejbližším okolí. 

Zájemci si budou moci novou publika-
ci zakoupit ve vybraných trafikách, dále pak 
v Městském informačním centru a v holešov-
ském zámku.

(red)

Busta hudebního skladatele F. X. Richtera. >

Vychází nová publikace Poděkování 
všem milým lidem

Chtěl bych využít této příležitosti a poděko-
vat na stránkách Holešovska všem, kteří velice 
mile (například prostřednictvím e-mailu) reago-
vali na moje fotografie vystavené od 11. března 
do konce května společně s „fotoobrázky“ Evy 
Pilarové v galerii holešovského zámku. Zároveň 
však chci poděkovat jak paní Pilarové, že do toho 
šla se mnou, tak řediteli MKS Holešov Pavlu 
Chmelíkovi, že nám onu výstavu v krásných 
zámeckých prostorách umožnil. 

A ještě douška na závěr: Protože budu mít 
do konce roku ještě několik výstav a prezentací 
v moravských a českých městech, rozhodl jsem 
se, že dvě z nich budou mít na podzim (v Praze 
a snad i v Holešově) charitativní charakter. 

Robert Rohál

ZLíN - Tajuplné zákulisí Městského divadla 
Zlín bude jako mávnutím kouzelného proutku 
odhaleno v neděli 5. června. Právě v tento den 
se od 14 do 18 hodin otevřou pomyslné brány 
zlínské scény a všichni zvědavci budou moci 
vstoupit do prostor, do kterých se běžně nepo-

Herci provedou diváky zákulisím
dívají. Provázet je budou oblíbení herci Gustav 
Řezníček, Rostislav Marek, Luděk Randár a Ra-
doslav Šopík. Kromě nich i sám ředitel divadla 
Petr Michálek. K tanci a poslechu zahraje Velký 
dechový orchestr města Zlína. „Přijďte se podívat, 
jak vypadá divadlo za jevištěm. Některá místa 

jsou poprvé otevřena pro veřejnost,“ poukazuje 
ředitel divadla Petr Michálek. „Lidé uvidí jeviště, 
herecké šatny, maskérnu, garderobiérnu, osvět-
lovací kabinu, sklad kostýmů, malírnu, stolárnu, 
prostor pod jevištěm, zvukovou kabinu atd.“ 

Prohlídky začínají na nádvoří divadla vždy 
v intervalu 30 minut. První prohlídka začíná ve  
14 hodin, poslední v 17.30 hodin.  (HŠ)

PodĚkoVánÍ
Dne 21. května jsem převzala z rukou pana poslance Svobody ocenění 

Osobnost města Holešova v oblasti volnočasových aktivit. Velmi si tohoto 
ocenění vážím. Chápu ho jako ocenění nejen mé práce, ale také práce svých 
spolupracovníků, kteří mi po celou dobu v činnosti s dětmi a mládeží pomáhali 
a pomáhají. Mám velké štěstí, že práce, kterou v současné době vykonávám, 
je mojí životní náplní a velkým koníčkem. Děkuji všem, kteří mě a veškerou 
práci s dětmi a mládeží podporují a jsou jí nakloněni. Protože - „Čím dnes 
naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět“.

S úctou Jarmila Vaclachová
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Den bezpečí. Tento název nesla akce, kte-
rá se konala 24. 5. ve 3. Základní škole. Během 
dne zde probíhal program zaměřený na preven-
ci úrazů a bezpečnost žáků. Toto květnové do-
poledne pro nás bylo velmi významné. Přivítali 
jsme návštěvu z Prahy z ministerstva zdravot-
nictví a vyvrcholením programu bylo podepsání 
a předání smlouvy, kterou paní ředitelka pře-
vzala z rukou Doc. MUDr. Veroniky Benešové 
z Centra úrazové prevence v Praze. Tímto 
dokumentem vstoupila 3. ZŠ do projektu 
Mezinárodních bezpečných škol, a jako 
v pořadí pátá základní škola v ČR se tak 
připojila ke školám z celého světa.

Ačkoliv je prevence úrazů a bezpečnost 
žáků běžnou součástí vyučovacích hodin, roz-

den BeZPeČÍ Ve 3. ZákLAdnÍ ŠkoLe HoLeŠoV

hodli jsme se jim věnovat zvýšenou pozornost. 
Pochvalu si zaslouží především žáci, kteří byli 
nejen účastníky, ale jednotlivé programy i sami 
připravovali. Starší žáci si tento den vyzkoušeli 
role učitelů a zábavnou formou předávali vědo-
mosti svým mladším spolužákům. Osmáci si pro 
druháčky připravili poutavé prezentace a scénky 
na téma Nebezpečí doma a ve škole. Deváťáci 
se zaměřili na nebezpečí úrazů, které si mohou 
lidé způsobit ve svém volném čase. Na školním 
hřišti mohli kolemjdoucí spatřit skupinky páťáků 
na kolech, bruslích či koloběžkách a sledovat, jak 
bez potíží zdolávají rozmanité překážkové dráhy. 
Získané vědomosti si žáci prověřovali formou 
kvízů. Jedním dnem ale vše nekončí. V průběhu 
června budou následovat aktivity dalších tříd. 

Děkujeme také hostům, starostovi měs-
ta PaedDr. Zdeňku Janalíkovi, místostaros-
tům Mgr. Rudolfu Seifertovi a Bc. Jaroslavu 
Chmelařovi a krajské školské koordinátorce 
prevence PhDr. Jarmile Peterkové, kteří nás 
přišli podpořit.

Den bezpečí se setkal s velmi pozitivními 
ohlasy především u samotných žáků. Těší nás 
to a věříme, že i další akce projektu Bezpečná 
škola budou úspěšné. Více informací a foto-
grafie si můžete prohlédnout na stránkách naší 
školy www.3zshol.cz/bezpeci.html

Mgr. Tereza Zalabáková, 
školní metodik prevence

Foto Robert Rohál a 3. ZŠ Holešov



25

hole‰ovsko 11/2011www.holesov.cz

Na podzim roku 2009 skep-
tici předpovídali krátkou životnost 
pohybovému programu určenému 
pro nejmenší děti v Holešově a ar-
gumentovali nechutí dětí sportovat 
a hýbat se vůbec. Ten, kdo sleduje 
chronologii projektu Holešovské 
děti v pohybu, navíc - byl-li příto-
men při jejich cvičení v průběhu 
roku či na samotném finále, by 
odpůrcům odpověděl jednoduše 
a stručně: „Přijď a uvidíš…“

Všichni, kdo opravdu přišli 
26. května 2011 zhlédnout druhé 
městské finále Holešovských dětí 
v pohybu, nelitovali času strávené-
ho ve sportovní hale. Vidět spon-
tánní radost malých předškoláků 
při sportovních aktivitách, jejich 
výkony na stanovištích či skotačení 
při písničkách Stanislava Hložka - 
to muselo vzít za srdce každého 
přihlížejícího diváka. 

Již druhým rokem předvádí 
skupina žáků Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov různé pohybové 
aktivity v holešovských mateřských 
a základních školách. Předškoláci 
z MŠ a prvňáčci ze základních 
škol bez rozdílu věku, výkonnosti 
a předpokladů k ní cvičili od října 
do dubna na různých stanoviš-
tích, opakovali nebo se učili nové 
cviky či aktivity a hlavně - hýbali 
se s pocitem radosti a s úsmě-
vem. Nikdo ze zúčastněných dětí 
neslyší od organizátorů, že „něco 
neumíš nebo cvičíš špatně…“ , na-
opak pochvala a povzbuzení všech 
jsou tou nejlepší motivací pro malé 
sportovce zopakovat si aktivní po-
hyb ve svém volném čase s rodiči 
nebo se svými kamarády.

Městské finále je krásným 
vyvrcholením celoročního snažení 
dětí, jejich paní učitelek a organi-
zátorů. Každý, kdo sledoval ba-
revné hemžení ve sportovní hale 
1. Základní školy Holešov, musel 
dát autorům programu za pravdu 
- ano, děti baví hýbat se, pouze 

Holešovské děti v pohybu ve vydařeném městském finále
ke svým sportovním aktivitám po-
třebují mít vytvořené co nejlepší 
podmínky od nás dospělých. MŠ 
Grohova v červené barvě, tmavě 
modrá MŠ Masarykova, rozzářená 
žlutá MŠ Sluníčko - tak nastupova-
ly na plochu děti z mateřských škol 
v barevných převlečnících s logem 
celého projektu a názvem své ško-
ly; oranžová 3. ZŠ, světle modrá 
2. ZŠ a zelená domácí 1. ZŠ pak 
reprezentovaly školy základní. 

Po úvodním slovu poslance 
PSP ČR Josefa Smýkala, patro-
na celého projektu, který přivítal 
všechny hosty, pozdravil děti 
za město Holešov místostarosta 
Mgr. Rudolf Seifert a poté již patřilo 
zahájení dopoledne malým cvi-
čencům: společně zazpívali všem 
přítomným hymnu celého projektu. 
Slavnostního nástupu se zúčast-
nily ředitelky všech mateřských 
a základních škol, Mgr. Alena Gry-
gerová, čerstvá nositelka ocenění 
osobnost města Holešova, oba 
místostarostové, ředitelka hole-

šovského gymnázia Mgr. Blažena 
Kubíčková, další pozvaní hosté 
a mnoho rodičů a příbuzných dětí. 
Poté začalo samotné cvičení, 
které v letošním roce probíhalo 

současně na třech stanovištích, 
na nichž se postupně všechny 
školy vystřídaly. Skvělou atmo-
sféru celé akce podtrhlo hudební 
vystoupení Standy Hložka, který 
ve svých třech vstupech dokázal 
doslova zvednout celou sportovní 
halu na nohy a všechny přítomné 

roztančit a rozezpívat. Barevný 
prostor, vyplněný dětmi ze všech 
škol, skvěle podtrhlo vystoupení 
úspěšných holešovských mažo-
retek. Na závěr převzali zástup-

ci všech škol dárky a sladkosti 
od sponzorů programu, 

Děkuji všem, kdož se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli 
na zdaru celé akce, jmenovitě 
pak poslanci PSP ČR Josefu 
Smýkalovi za záštitu a podpo-
ru celého projektu v Holešově 
a Zlínském kraji vůbec, ředitel-
kám ZŠ Mgr. Jitce Heryánové, 
Mgr. Drahomíře Konvalinkové 
a Mgr. Jarmile Růžičkové, ře-
ditelkám MŠ Lence Pacíkové, 
Jaroslavě Turoňové a Aleně Ko-
toučkové a všem zúčastněným 
pedagožkám za vstřícný přístup 
a podporu po celý školní rok. 
Děkuji organizátorskému týmu 
žáků Gymnázia Ladislava Ja-
roše Holešov a jeho ředitelce 
Mgr. Blaženě Kubíčkové za mož-
nost uskutečnit projekt, děkuji 
Standovi Hložkovi za skvělé hu-
dební vystoupení, díky za spon-
zorskou pomoc Olympii o.s., Na-
daci Děti-kultura-sport a Zdeňku 
Grygerovi, fotbalovému repre-
zentantu Holešova. 

Mám velkou radost stejně jako 
cvičící děti a těším se již na příští 
ročník.

Mgr. Svatava Ságnerová



26

hole‰ovsko 11/2011 www.holesov.cz

V neděli 15. 5. 2011 se v Plz-
ni uskutečnilo 3. kolo extraligy 
družstev a celostátní turnaj jed-
notlivců v minigolfu. Holešovští 
minigolfisté měli své zastoupení 
v extralize juniorských družstev 
a samozřejmě i v jednotlivcích. 
I přes velmi chladné počasí se tur-
naje zúčastnilo devadesát hráčů 
z celé České republiky.

V extralize juniorů se druž-
stvo MGC Holešov usadilo od prv-

Holešovští minigolfisté se představili na turnaji v Plzni
ního kola turnaje na 2. místě a tuto 
pozici uhájilo až do konce turnaje. 
Družstvo v sestavě Tomáš Klimek, 
Jan Juroszek a Radek Doležel ml. 
dosáhlo výkonu 312 úderů. V cel-
kovém pořadí extraligy juniorů 
sice družstvo kleslo na 2. místo, 
ale pouze o jediný bod za vedoucí 
MGC Olomouc, a sen o mistrov-
ském titulu stále žije.

V jednotlivcích se nejví-
ce dařilo Radku Doleželovi st., 
který výkonem 91 úderů obsadil  
5. místo v nejprestižnější kate-
gorii mužů. V kategorii juniorů 
obsadil Tomáš Klimek výkonem 
96 úderů skvělé 4. místo a Radek 
Doležel ml. výkonem 108 úderů  
9. místo. V kategorii žáků obsadil 
Jan Juroszek výkonem 108 úderů  
3. místo.

Tento turnaj měl však ještě 
další náboj, jelikož se rozhodovalo 
o nominaci na Mistrovství Evropy 
juniorů v minigolfu v italském Na-
turnu. Holešovský minigolf měl 
ve hře dva hráče, Tomáše Klimka 
a Radka Doležela ml. Díky dlouho-
době velmi solidním výsledkům se 
oba hráči nominovali - gratuluje-
me. Bohužel však musíme konsta-
tovat, že finanční situace českého 
sportu není lichotivá a oba hráči 
si musí na akci sehnat finanční 
prostředky ve výši 15.000,-Kč, 
proto bychom chtěli touto formou 
požádat podnikatelské subjek-

ty, které by byly ochotny přispět 
jakoukoliv částkou těmto dvě-
ma nadějným hráčům, na účast 
na této vrcholné mezinárodní akci, 
aby kontaktovaly vedení klubu 
telefonicky na 777 707 850 nebo 
e-mailem na r.dolezel@c-box.cz, 
děkujeme.

Tabulka extraligy juniorů: 1. MGC 
Olomouc, 836 úderů, 15 bodů, 
2. MGC Holešov, 882 úderů, 14 
bodů, 3. MGC Hradečtí orli, 906 
úderů, 9 bodů, 4. 1. DGC Bystřice 
p.H., 1327 úderů, 7 bodů, 5. MGC 
Blansko, 3334 úderů, 3 body.

(rd)

Družstvo juniorů MGC Holešov 
na turnaji v Plzni 

(zleva Jan Juroszek, Tomáš 
Klimek, Radek Doležel ml.).
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SFK ELKO Holešov - FK Orli Chropyně
3   1  : 0   0

Okresní derby mělo být bojem hostí o zá-
chranu, ale na hřišti to tak z jejich strany nevy-
padalo. Po většinu utkání byli ve velké defenzivě. 
Již v 5. minutě vysunul přihrávkou Sumec Křenka, 
ale ten šanci zahodil. To v 11. minutě po proho-
zení mezi obránci od Bartáka již Křenek dokázal 
šanci zužitkovat - 1:0. V 17. minutě zahrozili 
poprvé hosté, ale jejich střelu z pěti metrů brankář 
Krejčí zlikvidoval. Až do poločasu pokračovala 
převaha domácích, ale stav se neměnil. Teprve 
po přestávce - ve 46. minutě - putoval míč po 
trojúhelníku Sedlařík, Barták,  Křenek a posledně 
jmenovaný poslal míč do sítě - 2:0. Ve 49. minutě 

křenek vystřílel Holešovu vítězství
zahodil vyloženou šanci stoper Charuza. V 58. 
minutě zahrával trestný kop Sedlařík, míč našel 
hlavu Křenka a ten se dočkal hattricku - zvýšil 
na konečných 3:0. V 73. minutě měl ještě šanci 
Marek, ale trefil brankáře. Do konce utkání si ještě 
hráči Holešova Marek, Barták a Uruba připravili 
několik šancí, ale skóre se už nezměnilo. Utkání 
řídil před 160 diváky rozhodčí Pavel Barton, který 
udělil jen jednu žlutou kartu.
Sestava Holešova: Krejčí - Belza, Roubalík, 
Charuza, Ohlídal, Barták, Sedlařík, Münster, 
Sumec, Křenek, Marek.
Střídání - 68. min. Bačík za Ohlídala, 82. min.
Uruba za Sumce.

- HR -

Příprava na jarní část soutěže mladší fot-
balové přípravky probíhala v tělocvičně III. ZŠ 
Holešov - Družby. Družstvo mladší přípravky 
hraje krajskou soutěž ZK a v tabulce přezimo-
valo na 1. místě. V současné době hráči trénují 
na svém hřišti ve Všetulích každé úterý a čtvrtek 
od 15.30 hod.

V rámci přípravy se hráči zúčastnili celkem 
5 halových turnajů. Dvakrát jsme odjížděli na tur-
naje ve stejný den, a tak byla sestavena dvě 
družstva. Mladší věkové kategorie se ochotně 
ujal pan Linda, za což je nutné mu poděkovat. 
Na turnaji v Přerově jsme obsadili 6. místo a ze 
Zdounek jsme přivezli krásný pohár za  3. místo. 
Další část chlapců mladší přípravky bojovala 
na turnaji ve Všechovicích, kde dosáhli na stupně 
vítězů a obsadili třetí místo. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen náš hráč Radim Jadrníček. 
Poslední dva turnaje se hrály v Otrokovicích, 
které byly organizovány oddíly Jiskra a Viktorie 

Mladší fotbalová přípravka SFk eLko Holešov
Otrokovice. Družstvo SFK Elko Holešov oba 
turnaje vyhrálo a získalo za první místa poháry 
a zlaté medaile. Na prvním turnaji byl odměněn 
také náš hráč Radim Jadrníček opět jako nejlepší 
střelec.

Není možné je zde všechny vyjmenovat, 
nutno však uvést, že pilíř družstva tvoří hráči 
Kuba Heryán, Radim Jadrníček, David Kra-
tochvíla, Filip Jura, Kryštof Matuška, Danek 
Trnka a brankář David Dubický. Nespornými 
talenty jsou např. Marek Linda, Ondra Po-
spíšil, Pavel Ondráček, Simon Daněk, Kuba 
Brázdil a Marek Závojský.

Na závěr chceme poděkovat rodičům za to, 
že své syny přivedou k fotbalu a pomáhají nám 
také s dopravou hráčů na turnaje a od letošní 
sezóny nově i na mistrovské zápasy. Bez vás 
by to, milí rodičové, nešlo.

Michálek Vítězslav st. a Zbyněk Spáčil,
trenéři mladší přípravky SFK Elko Holešov 

odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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SoUTĚŽ SPonZorUJe 
reSTAUrAce kAnAdA

Šestatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 9/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku 
„Sbohem, lásko“ (G/Magenta/I. Fischer) z roku 1967, kterou zpívá 
Waldemar Matuška. První vylosovanou výherkyní je Lubica Hrudíko-
vá z Holešova, druhou Šárka 
Brázdilová v Holešova - obě si 
pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupen-
ky do kina Svět Vladimíru Rie-
merovi z Holešova a Romanu 
Wiesnerovi z Holešova. Všem 
šťastným výhercům redakce sr-
dečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance. Uhodnete, 
jak se písnička jmenuje a kdo 
ji zpívá?

„Mám, svý děvče mám, je 
prima, jenže se brání...“

Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne 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 
a MKS Holešov. RR 

Vyhraje pěvecké klání Česko Slovenská SuperStar „naše“ Gábina 
Gunčíková? Podle všeho není bez šancí. Má sice v Lukáši Adamcovi 
silného protihráče, ale z mého pohledu má všech pět P. Nejen bezvadně 
zpívá a skvěle vypadá, ale už při rozhovorech je na první pohled jasné, 
že to má i ve svých sedmnácti letech v hlavě srovnané. Navíc působí 
pokaždé připraveně a profesionálně, čímž se už od prvopočátku lišila 
od ostatních soutěžících. 

Robert Rohál 

Talentovaná a inteligentní

Dva snímky přibližují 3. ročník festivalu Loutky a bábky, který proběhl 
ve dnech 29. května - 1. června na různých místech v Holešově a ke 
kterému se vrátíme v příštím vydání. 

Foto Marie Drechslerová

obrázky z festivalu

V pondělí 30. května proběhl ve velkém sále holešovského zámku 
koncert jednoho z nejlepších světových hornistů Radka Baboráka. 
Koncert souboru Baborák Ensemble se uskutečnil v rámci festivalu 

Musica Holešov.

Zpěvák Waldemar Matuška. 


