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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Úředník města obviněn

Co vy na to, pane
starosto?
V polovině července zatkla policie vedoucího
kanceláře starosty Městského úřadu Holešov. Co
vy na to, pane starosto?
„Pro městský úřad je to
pochopitelně nepříjemná záležitost. O důvodech zatčení
tohoto úředníka nám policie
oficiálně sdělila pouze základní informaci. Byl obviněn z trestné činnosti
v oblasti internetu. Jedná se o jeho soukromou
záležitost, která podle policistů - a to bych chtěl
zdůraznit - nijak nesouvisí s jeho prací na městském úřadu. Podrobnosti o údajné trestné činnosti tohoto úředníka, o nichž informovala média,
vnímám pouze jako spekulativní a nepotvrzené
informace a do pravomocného rozhodnutí soudu
pohlížíme na tohoto pracovníka městského úřadu
jako na nevinného. Pokud vím, je v současné
době ve vazební věznici a jeho absence v zaměstnání je z pracovněprávního hlediska posuzována v souladu se zákoníkem práce.“
(sov)

Pozvánky na akce
Nejobsáhlejší nabídku kulturních, sportovních
a společenských akcí vždy pro nadcházející aktuální období v Holešově a okolí získáte na stránkách
města Holešova www.holesov.cz v sekci AKCE.
Zároveň vyzýváme všechny nekomerční subjekty,
skupiny i jednotlivce, kteří pořádají jakoukoliv akci,
aby poslali pozvánku do redakce čtrnáctideníku
Holešovsko. Kromě webových stránek bude tento
ucelený soubor pozvánek zveřejňován pravidelně
také v Holešovsku.
(red)

Karel Gott táhne
Holešov - Obrazy Karla Gotta přitahují
stále nové návštěvníky, což dokládá i vysoká
návštěvnost zámecké galerie. Doposud na
výstavu slavíkových obrazů dorazily do holešovského zámku tři tisíce lidí. Snad i proto,
že je o expozici takový zájem, byla výstava
prodloužena do 17. září. Výstava je umístěna
ve třech zámeckých sálech, přičemž ve čtvrtém
běží nonstop dokument o Karlu Gottovi. Kromě
toho si můžou návštěvníci galerie zakoupit jako
suvenýr i zpěvákův kalendář, knihy, CD, DVD
nebo parfém.
(rr)

Silnice do Zlína
bude uzavřena
Region (frs) - Oblíbená cesta mnoha motoristů z Holešova do Zlína přes Rackovou
bude v nejbližších měsících uzavřena. Tato
trasa je nejkratší spojnicí Holešova s krajskou
metropolí a na rozdíl od silnice přes Fryšták není
tak frekventovaná. Stav komunikace v lesním
úseku mezi Rackovou a Mladcovou je však
v katastrofálním stavu. Proto se úředníci Zlínského kraje rozhodli pro rozsáhlou rekonstrukci
této komunikace.
Více informací na str. 7

ZUMBA POD ŠIRÝM NEBEM. Navzdory chladnému a deštivému létu nerezignovala část holešovských dívek a žen na venkovní sportovní aktivitu. Pod vedením Radany Klimkové a Ivety Páleníkové začaly v průběhu prázdnin cvičit v poslední době značně oblíbenou zumbu. A zájem je značný. Scházejí se vždy
ve středu a v pátek od 19 hodin na Orelském hřišti. Od září se pak chystají přesunout do tělocvičen 1. a 2. Základní školy a také do Kroměříže a Roštění.
Foto František Sovadina
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Holešovský poslanec navštívil družební město v Polsku
Pszczyna (red) - Při svém
výjezdu do Polska navštívil poslanec Josef Smýkal družební město
Holešova Pszczynu. Seznámil se
s historií i současností města. V doprovodu kastelána holešovského
zámku Jaroslava Radeckého se
rovněž setkal s představiteli města,
mj. burmistrzem Dariusem Skrobolem a jeho zástupkyní. Při bese-

dě zazněla témata stávající i další
možné spolupráce obou měst,
otázky tradic, folkloru, sportu, běžného života občanů, rozvoje měst
apod. Politici rovněž diskutovali
o oblasti hospodářského vývoje
Polska a České republiky, legislativě a v neposlední řadě také
o stávajícím polském předsednictví
Evropě.

Zástupci Holešova v družebním městě Pszczyna.

Jak bude vypadat Školní ulice
V minulém čísle jsme zveřejnili budoucí podobu polyfunkční zástavby
i rodinných domů ve Školní ulici. V případě domů rodinného typu jsme však
omylem zveřejnili podobu domu, která nebyla výběrovou komisí vybrána.
Proto nyní zveřejňujeme vizualizaci takové podoby rodinných domů, které
by měly ve Školní ulici skutečně stát. Za záměnu se omlouváme.
(sov)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledám pronájem bytu 2+1 zhruba 50 m2.
Tel. 737 731 761.
• Koupím garáž v Holešově.
Telefon 608 822 830.
• HUBNUTÍ najisto. Analýza stavby vašeho
těla - zdarma. Tel. 604 505 687, www.slenkou.na-hubnuti.cz
• Pronajmu byt 3+1 s lodžií na sídlišti Novosady.
Tel. 605 401 173.
• Z pozůstalosti po vojácích, letcích, SNB
koupím medaile, odznaky, průkazy, foto,
uniformy. Tel. 608 420 808.

Vypnutí elektřiny
Holešov, Dobrotice (sov) - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka elektrické energie
v pondělí 5. září od 7.30 do 15.00 v holešovských ulicích Grohova a Očadlíkova. Ve středu
7. září bude elektřina vypnuta v části obce
Dobrotice od 11.00 do 13.30. Podrobný plán
vypnutých oblastí je zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Holešov.
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Kolem zámku
je natrvalo jednosměrka
Holešov (frs) - Nová parkovací místa přibyla v průběhu prázdnin v Zámecké ulici. Zároveň
se tato ulice stala natrvalo jednosměrnou. Dříve
zde musely automobily jezdit pouze v jednom
směru jenom v čase konání velkých akcí v prostorách přilehlého zámku a zámecké zahrady.
„Neustálé změny byly pro lidi komplikované.
Po konzultacích s dopravními odborníky jsme
tedy situaci vyřešili už natrvalo,“ uvedl starosta
města Zdeněk Janalík. Zatím je zde parkování
zdarma, ale do budoucna budou i tato místa
velmi pravděpodobně zpoplatněna.

V pondělí odpoledne přijal starosta Holešova a oba místostarostové mezinárodní tým
mladých brigádníků, kteří přijeli v rámci festivalu pečovat o židovské památky.

Stíny nad Holešovem
V Tučapích hořelo auto
V neděli 31. 7. v časných ranních hodinách
byli hasiči informováni o požáru nákladního
vozidla v obci Tučapy u Holešova. Na místo
události vyjela jednotka hasičského záchranného sboru ve společném výjezdu s jednotkou
Sboru dobrovolných hasičů města Holešov.
Po příjezdu na místo události bylo provedeno
uhašení nákladního vozidla a následně se
hasiči vrátili zpět na základnu.
Z hospody zmizely sudy piva
Prozatím neznámý pachatel se během
noci z úterý 9. na středu 10. srpna vloupal

do sklepa jedné restaurace v Holešově. Odcizil celkem čtyři sudy piva, plechové obaly
od nealkoholického nápoje, piva a přenosné
chladicí výčepní zařízení. „Toho, že sklep navštívil nezvaný host, si všiml sám provozovatel
restaurace, když chtěl vrátit prázdné sudy. Věc
ihned nahlásil na místní obvodní oddělení.
Škoda, kterou mu pachatel svým jednáním
způsobil, se vyšplhala na bezmála 20 tisíc
korun. Policisté na místě provedli nezbytná
šetření a po pachateli usilovně pátrají. Po jeho
dopadení a prokázání viny mu za trestný čin
krádež hrozí až dva roky vězení,“ uvedla policistka Barbora Balášová.
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Čmelák model show přežila konec holešovského letiště
jejich piloti se zvědavostí a trochou nostalgie
chtěli zavzpomínat na dobu, kdy na jih od Holešova mohli také přistát. V sobotu modeláře
dvakrát vydatně potrápil silný déšť, v neděli už
však bylo příjemné letní počasí.
V dobách holešovského letiště byly součástí show například prohlídka letecké techniky
či vyhlídkové lety. Po zrušení letiště se holešovští
modeláři na čas přemístili na louku mezi Hadovnu a Žabárnu. Po jednáních s představiteli města
Holešova a Zlínského kraje nakonec dostali
k užívání plochu na okraji průmyslové zóny.

Holešov (frs) - Čmelák model show - populární akce holešovských leteckých modelářů
přežila likvidaci holešovského letiště. O víkendu
13. a 14. srpna se konal na modelářské ploše
mezi Větřákem a průmyslovou zónou další ročník přehlídky šikovných rukou, umu a nadšení
leteckých modelářů z tuzemska i zahraničí.
Hlavní organizátor závodu Vladimír Zicháček si pochvaloval zejména bohatý počet
účastníků. Do Holešova přijeli modeláři nejen
z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.
V průběhu show představilo 73 pilotů přes
80 modelů. Mezi nimi dvojplošníky, vojenské
stíhačky, vrtulníky či historické modely z první
republiky, jejichž piloti byli oblečeni do dobových
kostýmů a v průběhu letu atmosféru dokreslovala hudba třicátých let minulého století.
Modeláře přiletěli pozdravit i piloti větších
letadel. Jedním z nich byl i nízký průlet letounu
ultra light. V okolí bývalého holešovského letiště
však létala i další sportovní letadla. Jako by
Přehlídka modelů letadel přivedla na modelářské letiště diváky všech věkových kategorií.

Stékající voda tekla na cestu
Dobrotice (sov) - Intenzivní déšť přivodil
problémy v posledním červencovém dni v místní
části Dobrotice. Na místo vyjela jednotka HZS ve
společném výjezdu s jednotkou SDH města Holešov. „Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že
se jedná o lokální problémy s vodou stékající z polí.
Voda se vylévala na pozemní komunikaci z důvodu ucpání některých kanálových výpustí,“ uvedl
velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů města
Holešova Martin Horňák. Hasiči na místě události
provedli odstranění větví a nánosů a následně také
mříží výpustí, aby voda mohla odtékat.

Kdo našel korzet?
Ve čtvrtek 11. srpna mezi 15. a 17. hodinou
jsme ztratili mezi holešovským náměstím a autobusovým nádražím svatební korzet smetanové
barvy v červené tašce. Prosím poctivého nálezce
o navrácení (citový vztah). Možná i odměna.
Tel. 721 427 469.

Hledám pronájem bytu zhruba 50 m2.
Tel.: 737 731 761.
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Přílepským recesistům počasí přálo, zmokli až navečer

Na hladinu přílepské přehrady organizátoři spustili řadu roztodivných plavidel.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

SRP neboli Spolek recesistů Přílep uspořádal v sobotu 13. srpna odpoledne Neckyádu
na přílepské přehradě. Akce tohoto neformálního sdružení bývají velmi povedené a našli
si spoustu diváků nejen ze samotných Přílep,
ale i širokého okolí. A nejinak tomu bylo v sobotu odpoledne. Rozbahněné břehy přehrady
lemovaly stovky diváků, v nejbližším okolí nebylo kde zaparkovat. Nakonec se umoudřilo
i počasí, i když odpolední tečku za akcí udělal
prudký déšť.
Samotní aktéři Neckyády poslali opět
na hladinu přehrady roztodivná plavidla. Uprostřed plavební dráhy čekala na účastníky možnost občerstvení v podobě plovoucího Baru
u šilhavého bobra. Všichni kolem se dobře bavili
a o to jde přílepským pořadatelům podobných
akcí především.
(sov)

V Roštění slavili výročí první zmínky o obci

Hrozí vysoká pokuta

Prusinovice (red) - V Prusinovicích dochází
k opakovanému znečisťování potoka Kozrál posečenou trávou a jinými předměty. Zdejší obecní
úřad upozornil občany, že přistiženým znečišťovatelům hrozí pokuta až do výše 50 000 korun.

Bohatý kulturní, sportovní a společenský Prodávaly se upomínkové předměty s motivy
program doprovázel oslavy 880. výročí první obce - jubilejní mince, hrnky, propisovací tužky,
písemné zmínky o obci Roštění. Oslavy za- pohledy a také brožura stručně popisující historii
hájila v sobotu 6. srpna dopoledne netradiční i současnost vesnice.
hasičská soutěž a průjezd autoveteránů se
Pořadatelé děkují všem hostům a občazastávkou v obci. Odpoledne proběhla ve spor- nům, kteří svou návštěvou přispěli k důstojnému
tovním areálu ukázka lukostřelby, fotbalový průběhu oslav.
zápas starých pánů, koncert středověké hudby
(jok)
a večer se konala sousedská zábava.
Celé odpoledne vozil děti i dospělé
oblíbený vláček Pacifik.
Neděle začala slavnostní mší
svatou a položením květin k pomníkům obětí obou světových válek. Odpoledne vystoupil krojovaný soubor
Haná doprovázený cimbálovou muzikou, své umění předvedli šermíři, děti
se vydováděly na skákacím hradě.
Zlatou tečkou byl koncert špičkové
dechové kapely Mistříňanka, který
se líbil i těm, kteří zrovna dechovku
nemusí. Množství lidí nalákala výstava
fotografií k historii obce a možnost
Součástí oslav v Roštění byl i průjezd autoveteránů
vyhlídky z věže kostela sv. Floriána.
se zastávkou obcí.
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O výstavu mečíků v Domě zahrádkářů byl velký zájem
V průběhu posledního červencového víkendu si holešovští
zahrádkáři ve spolupráci se specializovanou organizací GLADIRIS
vyzdobili sál asi 500 květy mečíků.
„Toto tady ještě nebylo“, „nádhera“,
„ malá, ale krásná“ a jiné obdivné
poznámky překvapených návštěvníků dávaly jasně najevo, že se
výstava líbila.

Ostatně návštěvnost zhruba
500 lidí - pro naše akce nevídaná
- v průběhu uplakaného víkendu
napovídá, že zájem o květinové
výstavy je za každého počasí. Bylo
zde hodně hostů ze vzdálenějších
míst, například ze Zlína, Olomouce, Rožnova pod Radhoštěm i ze
Slovenské republiky. Květy gladiol
na výstavu zajistil pěstitel a šlech-

Uprostřed krásných květin.

Šlechtitel Petr Mimránek doprovází svého kolegu
- dvaadevadesátiletého pana Machalu.

titel Petr Mimránek z Mysločovic.
Byla zde k vidění velká aranžmá,
ale i jednotlivé odrůdy a jejich vlastní šlechtěnci - celkem asi 90 odrůd
ve všech barvách a variantách.
Zájem návštěvníků o hlízy
a způsob pěstování těchto krásných květin nás přivedl k myšlence, že v březnu 2012 uspořádáme
v Domě zahrádkářů přednášku

na toto téma a zájemci si budou
moci od pana Mimránka hlízy odkoupit.
Holešovští zájemci se přesné
datum přednášky dozvědí z Holešovska a také z naší informační
skříňky na vratech Domu zahrádkářů na Dlažánkách a z informační
skříňky ve městě.
(vč)

Vzdělávání zaměstnanců společnosti SATTURN HOLEŠOV
Holešov - Ve firmě SATTURN HOLEŠOV
spol. s r. o. byl v říjnu roku 2009 zahájen projekt
s názvem „Vzdělávání zaměstnanců společnosti SATTURN HOLEŠOV“. Projekt byl financován
z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Jednalo se o komplexní vzdělávací program,
přičemž vzdělávací aktivity zařazené do tohoto

projektu patří do oblasti obecného vzdělávání.
Celková výše dotace činí 1 561 697,- Kč. Realizace projektu probíhala až do 31. 7. 2011.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.

• Pronajmu byt 3+1 s lodžií
na sídlišti Novosady.
Tel. 605 401 173.

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

• Hledám pronájem bytu 2+1
zhruba 50 m2.
Tel. 737 731 761.

Projekt byl koncipován s cílem zavést
ve firmě systém rozvoje lidských zdrojů, rozvíjet firemní vzdělávací programy, zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v oblasti manažerských,
obchodních a komunikačních dovedností, posílit
finanční řízení podniku a ekonomické znalosti,
zvýšit počítačovou gramotnost a posílit jazykové
znalosti zaměstnanců. Realizace projektu probíhala formou poradenství, konzultací a účastí zaměstnanců na uzavřených a otevřených
kurzech. Do projektu byla zapojena většina
zaměstnanců společnosti. V rámci projektu
úspěšně proběhlo celkem 38 otevřených a 9
uzavřených kurzů. Po celé 2 roky trvání projektu
probíhala pravidelná výuka obchodní angličtiny a zaměstnanci managementu absolvovali
širokou škálu poradenství v oblasti personální
strategie rozvoje firmy.
Ing. Jaromír Tomšů, jednatel

Srdečnost slavnosti bratrství na Javorině nenarušilo ani špatné počasí
Region (kna) - V sobotu 30.
července 2011 se uskutečnily
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javorině. Jedna
z nejvýznamnějších akcí na vrchu
Velké Javoriny zvýrazňuje historii
českého a slovenského národa
- vzájemné soužití, stovky roků
vzájemné blízkosti. Myšlenka
a podstata setkání přetrvávají až
do současnosti, i po vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Význam akce letos podpořili
svou účastí hejtmani Zlínského
a Jihomoravského kraje Stanislav
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Mišák a Michal Hašek, představitelé Trnavského a Trenčínského
kraje. Mezi hosty a účastníky byli
mimo jiné i poslanec a holešovský
zastupitel Josef Smýkal, místopředseda Senátu Zdeněk Škromach
a další. Přítomné jen mrzelo, že
cestu na Velkou Javorinu si nenašel nikdo z představitelů vlády ČR.
Kladení věnců a kytic u památníku
na česko-slovenské hranici i další
program setkání provázelo nepříznivé počasí, ale vzájemnou pohodu, srdečnost a projevy přátelství
to nijak nepoznamenalo.

Špatné počasí na Velké Javorině nijak nenarušilo vzájemné přátelství
účastníků slavnosti bratrství. Foto Martin Knápek
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Silnici mezi Mladcovou a Rackovou čeká rozsáhlá rekonstrukce
Region (frs) - Nejkratší spojnice Holešova s krajským městem
bude v příštích několika měsících
uzavřena. Silnici mezi Rackovou
a Mladcovou totiž čeká rozsáhlá
rekonstrukce. Se stavbou se má
začít ještě v průběhu srpna, hotovo
by mělo být v květnu příštího roku.
Rekonstrukce se týká úseku v délce
3 753 metrů, který je v současné
době v havarijním stavu. Náklady na její realizaci dosáhnou výše
30,843 milionu korun.
„Úsek, který bude rekonstruován, se nachází v havarijním stavu.
Silnice zde vykazuje plošné deformace vozovky, hloubkovou korozi
a mozaikové a síťové trhliny. Tato
komunikace je přitom hlavní dopravní spojnicí se Zlínem pro Rackovou a další okolní obce,“ uvedl

Ve druhém úseku dlouhém 3 264
metrů (zbývající část až po obec
Racková) bude provedena lokální
sanace konstrukce vozovky, kompletní obnova krytu vozovky a stejně jako v případě prvního úseku
obnova odvodnění a doplnění dopravního značení.

Z Holešova do Zlína se přes Rackovou v nejbližší době nedostanete.
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd,
zodpovědný za oblast dopravy.
Stavba bude rozdělena na dva
úseky. V prvním úseku o délce 489

metrů (za Mladcovou) bude během
rekonstrukce obnoveno odvodnění
včetně doplnění nezpevněné krajnice a doplnění dopravního značení.

Po dobu realizace stavby
bude dotčený úsek silnice uzavřen pro veškerou silniční dopravu, a to včetně vozidel Integrovaného záchranného systému
a vozidel autobusové linkové
dopravy. Objízdná trasa ve směru Zlín - Racková bude vedena
po silnicích II/490 a III/49016 po
trase Zlín - Fryšták - Horní Lapač
- Martinice - Žeranovice - Racková a zpět pro opačný směr.

Farmářský trh se zaměří
na jehněčí a skopové
V sobotu 10. září od rána
pořádají ve Fryštáku farmářské
trhy. Organizátoři akce jdou vlastní
cestou a mění koncepci zaběhlých
trhů v okolních městech. Zářijový
trh bude zaměřený na produkty
z jehněčího a skopového masa.
Nebudou chybět hotové jehněčí
speciality - přímo k naladění chuťových buněk návštěvníků v místě konání. Doprovodný program

za asistence odborníků v oblasti
chovu ovcí na Valašsku se pokusí
poodhalit polopravdy a mýty, které
kolem konzumace jehněčího panují. Podíváme se pod dohledem
odborníků na zoubek zpracovávání
masa, mléka i vlny. Trhy bude provázet i programová nadílka pro
děti. Chybět nebudou ani tematické filmy.
(red)

Valašské mámení v Rajnochovicích
Již 12. netradiční výstava výtvarně zmámených Valachů a jiných
přátel se uskutečnila ve dnech 29. července až 1. srpna 2011 v Rajnochovicích. Výstava se již poněkolikáté konala pod záštitou poslance
Josefa Smýkala, a to za jeho přímé účasti. Valašské mámení je výstava,
která je netradičně prakticky celá pod širým nebem - ve Farské stodole.
Po čtyři dny dává široký prostor umělcům vystavovat díla různého zaměření. Akce má i společenský význam, setkávají se zde přátelé a příbuzní.
Proto je třeba poděkovat všem organizátorům za přípravu a průběh akce,
jmenovitě pak Jaroslavě Slámkové a Evě Navrátilové.
(kna)
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Místní organizace rybářů má čtyři stovky členů
Prudké deště vyplavily z potoků čerstvě vysazený plůdek
Místní organizace Moravského rybářského svazu Holešov má
v současnosti 400 členů z Holešova
i širokého okolí. Organizaci řídí desetičlenný výbor, jehož předsedou se
stal JUDr. Jindřich Pruš. Kontrolní
a revizní komise má čtyři členy a pracuje pod vedením JUDr. Štěpána
Rolníka.
Rybáři z Holešova se starají
o několik revírů, a to jak mimopstruhových, tak i pstruhových. K mimopstruhovým revírům patří Rybníčky I,
II a III v Holešově za Rusavou, rybník
v zámecké zahradě, Kačák v Dobroticích a přehrada Ráztoka na Rusavě.
Pstruhové revíry zahrnují
tok Rusavy od pramene ke splavu v Pravčicích s tím, že horní tok
Rusavy je veden jako chovný revír.
K dalšímu pstruhovému revíru patří
přílepská přehrada a tok Mojeny pod
přehradou. Mezi chovné revíry dále
patří Mojena nad přílepskou přehradou, Brusenka a Jankovický potok.
Ve všech revírech provádějí rybáři pravidelnou brigádnickou
činnost. Povinností každého člena
je odpracovat alespoň deset brigádnických hodin. O mimopstruhové revíry se stará hospodář organizace
Josef Drábek a o pstruhové revíry
zástupce hospodáře Alois Stískal.
„Negativem v rámci brigádnické čin-

nosti je to, že se brigád účastní stále
méně členů. Tato skutečnost společně s nepříznivým počasím silně
ovlivňuje hospodaření organizace,“
uvedl předseda Pruš. Holešovské
rybáře výrazně poškodily prudké
deště, které vyplavily čerstvě vysazený plůdek.

z Tučap, který vede dlouhodobě
rybářský kroužek v Tymy centru
ve Všetulích. V roce 2010 bylo vyškoleno 20 dospělých rybářů a 15
mladých rybářů do patnácti let.
V průběhu roku rybáři provádějí
také akce, kterými zviditelňují svoji
činnost na veřejnosti. Mezi nejvýraz-

Každoročně rybáři pořádají v areálu Rybníčky rybářské závody.
V posledních letech jim však počasí příliš nepřálo. Foto archiv
Jednou z možností, jak vylepšit
práci rybářského svazu do budoucna, je i kvalitní práce s mládeží. Té
se systematicky věnuje Jiří Navrátil

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

nější patří konání rybářského plesu,
který se uskutečnil v prostoru internátu A policejní školy Holešov. „V této
souvislosti bych chtěl poděkovat ře-

diteli policejní školy za umožnění
konání plesu. Již v současné době
připravujeme konání dalšího plesu,
který se uskuteční v únoru 2012,“
uvedl předseda holešovských rybářů. Nejviditelnější akcí jsou pak
každoroční rybářské závody, které
však v posledních letech provází
pravidelně nepřízeň počasí. Navzdory tomu se akce v areálu Rybníčky
zúčastnilo poměrně dost závodníků
i návštěvníků z řad veřejnosti.
Místní organizace se ve své činnosti opírá nejen o svou členskou
základnu, ale také o spolupráci s dalšími organizacemi. „Chtěl bych tímto
poděkovat za spolupráci starostovi
města PaedDr. Zdeňku Janalíkovi,
který se o naši činnost velmi zajímá,
a také řediteli Městského kulturního
střediska Mgr. Pavlu Chmelíkovi.
Moje poděkování patří také dlouholetým členům svazu, panům Václavu
Krajčovi, Františku Labíkovi a Ludvíku Hradilovi, kteří se významně podíleli na chodu holešovské rybářské
organizace. V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat také všem sponzorům a dalším spolupracovníkům, kteří podporují činnost naší organizace,“
uvedl předseda Místní organizace
Moravského rybářského svazu Holešov JUDr. Jindřich Pruš.
(frs)

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

RAFT VETERÁNŮ. Již potřetí absolvovalo několik členů Klubu
vojenských veteránů v Holešově jízdu na dvou raftech. Tentokrát si akci
naplánovali na středu 20. července. Plavba po řece Moravě z Horky do
loděnice za sportovní halou v Olomouci trvala zhruba tři hodiny. Předpověď počasí sice nebyla příznivá, ale déšť nakonec zastihl vodáky až
v Holešově při návratu domů.
Touto cestou bychom rádi poděkovali klubu Rafting Morava Olomouc
i jeho instruktorům za bezpečný doprovod na této plavbě.
Výbor KVV Holešov
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Od velitele výsadkové čety po velitele průzkumného praporu
Vojenská kariéra výsadkáře podplukovníka Jozefa Bodnárika
Když dnes vzpomíná někdejší
výsadkář, podplukovník v záloze
Jozef Bodnárik na období své aktivní služby v armádě v letech 1969 až
1990, říká: „Dospěl jsem k jednomu
životnímu poučení - člověk je nejdokonalejší chameleon. Vliv neomylných se vytratil, zaujali nová místa,
stali se z nich nepostižitelní!,“ to
jsou slova a trpká životní zkušenost
bývalého výsadkáře, sloužícího celý
život v socialistické lidově demokratické armádě.
Velitel výsadkové čety
Jozef Bodnárik začal svou vojenskou kariéru v roce 1954, kdy
požádal o přijetí do Pěchotního učiliště v Ružomberku. Po absolvování
pohovoru a přezkoušení nastoupil
do této vojenské školy 1. září 1955.
Během krátké doby bylo učiliště
přemístěno do Lipníka nad Bečvou
a přejmenované na Vojenské učiliště Otakara Jaroše.
Po vyřazení z učiliště nastoupil
v září 1958 u 22. výsadkové brigády
na přeškolování, které bylo zaměřené na zvýšení fyzické kondice, předseskokovou přípravu, balení padáku,
střelby, ženijní přípravu a absolvování základní řady seskoků ukončených plněním bojového úkolu.
Po absolvování náročného
přeškolovacího kurzu byl zařazen
na funkci velitele výsadkové čety 3.
roty 65. výsadkového praporu, kde
působil do 30. 9. 1959. Prvního října
téhož roku byl zařazen k nově vytvářenému 22. průzkumnému praporu - k jednotce důstojníka Kollera.
Velitelem praporu byl mjr. Šedina.

V roce 1960 byla v rámci redislokace 22. výsadková brigáda přemístěna do posádky Prostějov a 22.
průzkumný prapor do posádky Holešov. Po redislokaci byl v Holešově
Jozef Bodnárik jmenován do funkce

velitele výsadkové čety. Kolektiv
jeho čety se ukázal jako plně spolehlivý a výkonný, schopný zcela
podřídit své osobní zájmy potřebám
útvaru. Úkolem této malé čety byla
výstavba kotviště balónu, navezení
vodíkových láhví, převzetí vysazovacího balónu a techniky k provozu
a obsluze.
Seskoky z balónu 
i letadel
Po vybudování baloniště byl
balón naplněn vodíkem, četa byla
stmelená - připravená zabezpečovat seskoky z balónu i z letadel podle potřeby ve dne i v noci.

Před padesáti lety v Holešově
vznikl elitní výsadkový pluk

Sovětský tank před kasárnami v srpnu 1968.
Padesáté výročí vzniku 7. výsadkového pluku zvláštního určení si
připomenou jeho bývalí příslušníci a další hosté v sobotu 27. srpna. Při
této příležitosti se uskuteční v jedenáct hodin v prostorách policejní školy
slavnostní nástup. Zúčastní se jej bývalí příslušníci útvaru, mnozí z nich jsou
dnes sdružení v klubech výsadkových veteránů v Čechách, na Moravě i na
Slovensku. Přítomna bude i celá řada dalších hostů.
Po uvítání nastoupených členů bude přinesena zástava, přečten
rozkaz pluku a slavnostní projevy bývalých velitelů a hostů. V odpoledních
hodinách se účastníci oslavy přesunou do prostor holešovského zámku,
kde budou připraveny ukázky vojenské výstroje a výzbroje a na 14 hodin
je naplánovaný seskok parašutistů. Hosté si následně prohlédnou zámek
a program bude pokračovat volnou zábavou.
(sov)
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Po odborné stránce četa podléhala
náčelníku výsadkové služby (NVS)
útvaru, důstojníku Kováčovi. Jozef Bodnárik se brzy stal jeho zástupcem a výsadkovou četu předal
Vratislavu Nechanickému. Funkci
pomocníka NVS vykonával do roku
1966. Jeho náplní práce bylo zabezpečování úkolů spojených s padákovou službou, organizací denních
a nočních seskoků, vykonávání
předseskokových kontrol padáků.
V roce 1967 vykonával funkci NVS
u 4. průzkumného praporu 4. tankové divize Západního vojenského
okruhu. Po návratu do Holešova
byl zařazen k jednotce důstojníka
Strosse, kde působil do 30. dubna
1969. K 1. květnu 1969 byl převelen ke 14. průzkumnému praporu
14. tankové divize v Prešově, která
byla určena pro přípravu a výcvik
nejnižších velitelů pro potřeby divize. Od prvního setkání s podřízenými dbal Jozef Bodnárik na důsledné
plnění plánu výcviku, systematické
zvyšování fyzické zdatnosti a cílevědomé rozvíjení hrdosti na službu
u výsadkových jednotek. Budoval
jednotku podle svých představ
a zkušeností z Holešova: spolehlivou a výkonnou.
Politický škraloup
Od června roku 1971 došlo
ke změně náhledu na jeho osobu.
Soudruzi z politického velení armády si uvědomili, že sloužil u „neposlušného“ 7. výsadkového praporu
v Holešově a stal se poznamenaným. Mohl sice pracovat, ale nebyl
přiměřeně hodnocen pracovně ani

morálně. Od této doby politické oddělení divize důsledně dbalo na to,
aby v každém jeho hodnocení, návrhu na ocenění a jiných dokumentech
byl tento černý bod uveden.
Navzdory tomu dosahovala
jednotka, které velel až do roku
1978, dlouhodobě výtečných výsledků ve všech oblastech. Díky
vlivnému důstojníkovi velitelství
plk. Šalatrošovi a jeho morální
podpoře měl elán snášet příkoří
a dosahovanými výsledky přetvářet mínění kolegů i nadřízených.
Ne však nabubřelou neomylnost
politických pracovníků.
V průběhu období let 1969 až
1978 provedli příslušníci roty hloubkového průzkumu Jozefa Bodnárika
několik tisíc seskoků ve dne i v noci,
a to bez vážných úrazů. K 1. 9.
1978 byl jmenován do funkce zástupce velitele 14. průzkumného
praporu. V roce 1979 mu byla udělena medaile za zásluhy o obranu. V roce 1982 byl jmenován
do funkce velitele 14. průzkumného
praporu. Záhadou zůstává, jak bylo
docíleno souhlasu politického velení armády. Průzkumnému praporu
velel 10 let. Za toto období jednotka
dosáhla několikrát hodnocení „výtečný“. Po 13 letech a 2 měsících
mu byla udělena hodnost majora. Dne 30. 9. 1992 ukončil Jozef
Bodnárik služební poměr vojáka
z povolání v hodnosti podplukovníka. Ve vzpomínkách svých kolegů
z holešovského útvaru zůstává jako
člověk obětavý, vynikající svou činorodostí, jako dobrý kamarád.
Jaroslav Bílek

Elitní výsadkáři se postavili
okupantům spřátelených zemí
7. výsadkový
pluk zvláštního určení působil v Holešově v letech 1961
až 1969. Jednalo se
o elitní vojenskou
jednotku bývalého
východního bloku.
Její příslušníci měli
za úkol v případě
bojového konfliktu
působit v týlu nepřítele a kromě jiného
likvidovat zbraně
hromadného ničení.
Do prestižního útvaru byli vybíráni
ti nejschopnější vojáci na základě
přísných kritérií a rovněž na bázi
dobrovolnosti, což nebylo v armádě
té doby obvyklé.
Po vpádu vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 se velitelé
a vojáci útvaru jako jedni z mála
postavili proti okupantům, odmítli
s nimi spolupracovat a nevpustili
je do holešovských kasáren. Následně dokonce na základě rozkazu
z nadřízené složky - Zpravodajské
správy generálního štábu Českoslo-

venské lidové armády (ČSLA) - začali
holešovští výsadkáři v hostýnských
lesích organizovat
speciální jednotku. Ta měla podle
některých úvah
osvobodit vedoucí
představitele státu,
které okupanti zatkli
a později eskortovali do Moskvy. Tento
pokus o obranu proti
„spřáteleným“ vojskům však skončil dříve, než vůbec
začal. Trestu za tento čin však holešovští výsadkáři neušli. Výsledkem
bylo rozpuštění útvaru v roce 1969,
vojáci byli převeleni, řada velitelů
byla později vyhozena z armády
a šikanována i v civilním životě.
V roce 2008 vyšla u příležitosti
40. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy publikace s názvem
Osmašedesátý, která se činností
útvaru i událostmi z roku 1968 podrobně zabývá.
František Sovadina
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Renesanční člověk František Kretz nechal své stopy i v Holešově
Působení Františka Kretze
v Holešově bylo jenom drobnou
epizodou v životě tohoto učitele,
hudebníka, sběratele, etnografa,
novináře… prostě pravé renesanční
osobnosti své doby. Ač většinu svého života prožil v Uherském Hradišti
a v Holešově pobýval pouze 4 roky,
už samotné spojení této mimořádné
osobnosti a našeho města by nás
mělo zaujmout.

ho snad žádné jiné rozkoše nadto…“
Jeho nápadná, extrovertní povaha,
charisma a schopnost navazovat
přátelství a důležité vztahy ho i v Holešově brzy uvedly do rozličných
aktivit. Proto se nelze divit, že se
zapojil do přípravy Národopisné
a průmyslové výstavy v Holešově.
Ta byla součástí širokého výstavního
hnutí přípravných krajinských výstav

František Pokorný a místopředsedou
František Rauscher. Kretzovo jméno
figuruje na povolení výstavy v Holešově, které vydalo okresní hejtmanství 19. května 1893. Necelý měsíc
předtím, 27. dubna 1893, adresoval
ovšem výstavnímu výboru dopis,
ve kterém se jednatelství vzdává. Můžeme pouze spekulovat, že důvodem
bylo časové zaneprázdnění, příprava

Učitel a sběratel
František Kretz se narodil 4.
ledna 1859 v Blansku. Již v mládí se
jeho vzorem stal nejprve MUDr. Jindřich Wankel a poté František Bartoš. Po absolvování gymnázia v Brně
se rozhodl pro pedagogickou dráhu
a absolvoval tamtéž C. k. slovanský
ústav ku vzdělávání učitelů. Splněním všech zkoušek mohl nastoupit
na učitelské místo nejprve v Blansku.
Prošel několika městy, aby se v roce
1886 dostal poprvé na Uherskohradišťsko. Nejdříve učil v Kunovicích,
pak v Mistřicích. Zde začal od tzv.
handrláků - skupovačů hader vybírat
a třídit, co stálo za zachování: krajky,
výšivky i celé kroje. Svou sbírku budoval s nesmírným zápalem a brzy
se stal velkým znalcem. Později přidal k textilu i keramiku.
Odchod do Holešova
Kvůli nedorozumění s okresním
školním inspektorem v květnu roku
1889 odešel do Holešova. V našem
městě působil především jako varhaník a učitel hudby. Vedl zde rovněž
městskou kapelu a hudební školu. Je
uveden i jako sbormistr pěveckého
spolku Podhoran. Hudební kvalifikaci
si v roce 1891 rozšířil absolvováním
varhanického kurzu a kurzu učitelů zpěvu ve Vídni (poprvé již v roce
1878). Dokladem jeho působení je
také vysvědčení, které mu jako místnímu varhaníkovi a řediteli kůru vydala obecní rada města Holešova od 1.
května 1889 do 31. října 1892 (s datem vydání ke 2. listopadu 1892).
Kretz ovšem více než hudbě
patřil sběratelství a národopisu. Však
o něm také Bedřich Beneš Buchlovan napsal, že byl: „…typ vášnivce…
až typ maniaka sbírajícího, neznající-

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vydalo v roce 2009
o Františku Kretzovi výpravný katalog.
a národopisných slavností vrcholících v roce 1895 v Národopisné
výstavě českoslovanské v Praze.
Holešovská radnice, v této době již
ovládaná Čechy, se rozhodla v roce
1893 uspořádat průmyslově-hospodářskou výstavu, jejíž součástí mělo
být i národopisné oddělení. V názvu
nakonec byly zdůrazněny obě výstavní oblasti stejně, proto Národopisná a průmyslová výstava. Ta trvala
od 30. července do 13. srpna.
Příprava výstavy
František Kretz byl předsedou
národopisného odboru a zároveň jednatelem hlavního výstavního výboru.
Předsedou byl holešovský purkmistr

na stěhování z Holešova nebo úplně
jiné důvody. Proto jeho jméno nenacházíme ani v drobné publikaci, která
k výstavě vyšla a jmenuje se Upomínka na národopisnou a průmyslovou
výstavku v Holešově 1893. Zde už je
jako jednatel uveden odborný učitel
Jan Dostál a předsedou národopisného odboru notář František Lisický.
Je velkou škodou, že v této brožuře
nejsou vyjmenovány i údaje o vystavovaných předmětech nebo zapůjčitelích. Tady by Kretzovo jméno jistě stálo na předním místě. Pro národopisný
odbor se totiž podařilo nashromáždit
přes 2000 předmětů a většina z nich
byly soukromé sbírky Františka Kretze
a Eduarda Pecka.

Redaktor novin a ředitel muzea
Protože považoval hradišťský
kraj za etnograficky zajímavější oblast, snažil se o návrat zpět. Ucházel
se o učitelský post a místo varhaníka
a ředitele kůru ve Strážnici a o místo
učitele v Uherském Brodě, ale protože se od roku 1889 učitelské profesi
nevěnoval, byla mu způsobilost k výkonu učitelského povolání odňata.
A tak když se v roce 1894 do Uherského Hradiště vrátil, nejdříve působil jako redaktor Slováckých novin.
Když od roku 1913 začala pracovat
národopisná a archeologická sekce
při místním odboru Národní jednoty
v Uherském Hradišti, stal se jejím
výkonným předsedou. Úkolem sekce bylo připravit výstavu Slovácka
v roce 1915, kterou nakonec přerušily válečné události. Na vrcholu
kariéry stanul František Kretz v čele
Slováckého muzea jako jeho první
ředitel. Posedlost sběratelstvím ho
nikdy neopustila. Do konce života
udržoval obrovské množství přátelských vztahů s mnoha osobnostmi
kulturního života (Joža Uprka, Adolf
Kašpar, Hanuš Schwaiger, Josef
Suk, Leoš Janáček a další). S Holešovem zůstal v kontaktu i nadále.
V rámci Krajinské hanácko-valašské
výstavy v Holešově v roce 1914 nacházíme jeho jméno mezi členy čestného předsednictva výstavy. Jiný
dopis, již pod hlavičkou Slováckého
muzea, nám potvrzuje, že i na tuto
výstavu přispěl svými sbírkami. Však
také dopisem datovaným 13. ledna 1916 a adresovaným Rudolfu
Janovskému požaduje navrácení
předmětů zapůjčených na výstavu.
Připojený seznam předmětů opět
vypovídá o tom, že se ponejvíce
jednalo o textil, keramiku, ale i obrazy a rytiny.
Po činorodém a nesmírně bohatém životě umírá František Kretz
v Uherském Hradišti 4. června 1929.
Cílem tohoto článku bylo jenom
v krátkosti představit další osobnost,
která prošla Holešovem, a doplnit
tak souvislosti, které nám poskytnou plastičtější obraz o kulturních
dějinách našeho města.
Ondřej Machálek

Kraj chce podpořit
okres Kroměříž

Prádelna + úklid
Najistodočista

Region (red) - Podpořit ekonomický rozvoj okresu Kroměříž, který
patří k regionům s podprůměrnou ekonomickou výkonností, má za cíl
pilotní program specifické podpory s názvem „Kroměříž“, který v současné době připravuje Zlínský kraj. Podporu záměru tohoto programu
již vyjádřilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

praní, mandlování, chemické čistění ekologickou
cestou /sběrna/, mokré čistění koberců,
velkoplošné čistění mycím automatem,
kompletní úklid domácností a firem.

„Vytvoření tohoto programu bylo dohodnuto na základě konzultací,
které jsme vedli se zástupci Úřadu Regionální rady Střední Morava
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Okres Kroměříž se dlouhodobě řadí
k regionům s nejnižší atraktivitou pro investory, podprůměrnou úrovní
ekonomické základny a nadprůměrnou nezaměstnaností. Cílem vytvoření
a realizace pilotního programu je podpořit rozvoj tohoto regionu, a to
především soustředěním podpor z více operačních programů, a následně
provést pilotní odzkoušení tohoto přístupu s výhledem budoucího využití
v novém plánovacím období,“ uvedl Libor Lukáš, statutární náměstek
hejtmana Zlínského kraje.

Provozovna:
Novosady 1244, Holešov
		
		
		

Otevírací doba:
PO, ST 	 7.00 - 16.00 hod.
ÚT, ČT 7.00 - 15.00 hod.
PÁ
7.00 - 13.00 hod.

Tel.: 737 145 008, 604 678 629
www.najistodocista.cz
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Snažím se, aby z mých fotografií dýchaly mé sny, pocity,
říká Jan Levora
S Honzou Levorou mě spojují dvě věci
- fotografování a knihy. Jednak jsme měli společnou fotografickou výstavu na hradě Křivoklát,
jednak i on má co do činění s psaním knížek.
On ale překládá japonské romány. A co nevidět
- od září - představí své fotografické obrazy
v holešovské kavárně Cinema…

Novela Rjú Murakamiho Nekonečná, téměř průzračná modř je autorovou prvotinou.
Vyšla v roce 1976 a okamžitě zařadila Murakamiho mezi přední představitele japonské moderní prózy. Kritici ocenili autorův nový literární
styl, razantně stírající rozdíly mezi uměleckou
literaturou a literaturou zábavnou, populární,
avšak někteří z nich novelu označili za dekadentní, překračující hranice pornografie. Kniha
se okamžitě stala bestsellerem a později byla
také úspěšně zfilmována.

ROZHOVOR
V Holešově budeš od září vystavovat
v kavárně Cinema. Pokud vím, tak to nejsou
„čisté“ fotky...
Snažím se, aby z mých fotografií dýchaly
mé sny, pocity a nálady - někdy smutné, jindy
něžné, zasněné, ale i radostné, jak už to v životě bývá. Pro výstavu v kavárně Cinema jsem
vybral obrázky, u kterých využívám i možnosti
počítačových úprav, zejména prolínání několika
záběrů a barevného tónování podle okamžité
nálady. Někdy úprava takové fotografie trvá
i dlouhé hodiny, dokud nejsem s výsledkem
spokojen. Většina mých podobných hrátek
s obrázky končí samozřejmě i po dlouhých
hodinách stisknutím tlačítka „DELETE“, ale ty,
které jsem se odhodlal vystavit, snad návštěvníky aspoň trochu potěší.
Fotografování je tvůj velký koníček
- a tak by mne zajímalo, jak dlouho se
této zálibě věnuješ a co tě k ní vlastně
přivedlo?
Fotografování mě zajímalo od dětství, ale
rozhodující pro mě bylo - jako asi pro mnoho
jiných - zakoupení prvního digitálního fotoaparátu. A také kamarád, který mi před šesti lety
pomohl tu moji první digitální zrcadlovku vybrat
a pak mi byl trpělivým učitelem. Naučil jsem se
od něho nejen technické základy, ale hlavně
umět se dívat.
Dalším tvým koníčkem je japonština
a překlady japonské beletrie. Proč zrovna
japonština?
V Japonsku jsem strávil řadu let - již jako
dítě s rodiči, později jako student japonštiny
a nakonec pak téměř pět let pracovně. Dodnes
se do Japonska vracím pravidelně alespoň
na krátké soukromé návštěvy, vždy samozřejmě
s fotoaparátem. Mám tedy k Japonsku skutečně dlouholetý a hluboký vztah. Když jsem
před lety nabídl nakladatelství Brody svůj první
překlad japonské beletrie, vedla mě k tomu
snaha představit českým čtenářům vedle neustále vydávaných překladů staré japonské

Fotograf a překladatel Jan Levora.
literatury a již populárního Haruki Murakamiho
také další současné japonské autory, protože
jsem měl pocit, že Češi by měli mít možnost
více poznat moderní japonskou prózu. Proto
si pro své překlady vybírám hlavně současné,
někdy i velmi kontroverzní autory, kteří ukazují
dnešní Japonsko a především život ve velkoměstech jinak, než jsme
zvyklí - kriticky, s cynickou otevřeností a bez přikrášlování. Právě taková
je i kniha Rjú Murakamiho Nekonečná, téměř
průzračná modř, kterou
koncem června vydalo
nakladatelství Argo.
Kolik knih jsi už
přeložil a s jakým úspěchem se tady setkávají?
Začal jsem v roce
2002 sbírkou humorných
sci-fi a fantastických mikropovídek Šin’iči Hošiho
Někdo zaklepal pro nakladatelství Brody, následovaly další dvě sbírky
povídek - výběr z povídek
klasika japonské literatury Rjúnosuke Akutagawy
Tělo ženy v roce 2005
a další sbírka Šin’iči Hošiho Očekávání v 2007,
obě pro nakladatelství
Mladá fronta. V roce 2007 jsem přeložil také
půvabnou novelu Izumi Kjóky
Mnich z hory Kója pro nakladatelství Zahrada. Pro nakladatelství Argo jsem přeložil již celou
řadu knih mých oblíbených autorů - od Hitomi Kaneharové
novely Hadi a náušnice (2006)
a Autofikce (2010), od Rjú
Murakamiho prózy V polévce
miso (2008), Čáry (2009) a již
zmíněnou novelu Nekonečná,
téměř průzračná modř. Takže
zatím jsem z japonštiny přeložil
celkem devět knih a na desáté,
opět od Rjú Murakamiho, právě
pracuji.
Co bys řekl k poslední knize, která vyšla letos
v létě?
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Zpět k fotografii. Pamatuješ si ještě, co
jsi fotil jako první, případně co jsi vystavoval na své první výstavě?
První fotoaparát jsem dostal od rodičů
právě v době, kdy jsme žili v Japonsku, takže
na prvních fotografiích jsem se snažil zachytit
své dětské dojmy z Japonska z poloviny 60. let
minulého století. Pokud ale máš na mysli první
fotografie digitální zrcadlovkou, byly to obrázky
nádherné krajiny v Českém středohoří, kam mě
kamarád vzal na první společné fotovýlety.
Vím, že se pohybuješ v několika žánrech. Přesto se chci zeptat, jaká témata tě
přitahují nejvíc a co je tvou inspirací?

Baví mě zkoušet neustále něco nového
a současně se zdokonalovat v tom, co mě již
zaujalo. Vedle poetických snů a přeludů fotografuji také makro, flóru a faunu, krajiny, portréty.
Právě portréty, konkrétně černobílé portréty,
považuji nyní za největší výzvu.
Připravil Robert Rohál
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V Holešově začal 11. ročník festivalu Týden židovské kultury

Historický vlak byl pro Holešovany
vítanou atrakcí.

Velký úspěch měla i degustace produktů
firmy Rudolf Jelínek a. s.

Pod záštitou starosty města Holešova
Zdeňka Janalíka a velvyslance státu Izrael J. E.
Jaakova Levyho byl v neděli 14. srpna zahájen
11. ročník tradičního festivalu Týden židovské
kultury. Zatímco dopoledne projížděl Holešovem
historický vlak a na vlakovém nádraží proběhlo
vystoupení prostějovské skupiny RUT stejně

jako degustace výrobků firmy Jelínek (generálním sponzorem festivalu je firma Rudolf Jelínek
a. s., hlavním sponzorem jsou České dráhy
a. s.), ke slavnostnímu zahájení došlo až odpoledne ve velkém sále holešovského zámku.
Promluvil holešovský starosta, ředitel MKS
Holešov Pavel Chmelík i izraelský velvyslanec,

Starosta Zdeněk Janalík během
slavnostního zahájení.

Dopoledního zahájení se zúčastnili i místostarosta Jaroslav Chmelař a holešovský radní
Ludvík Urban. Na snímku spolu s pořadatelkou Janou Slovenčíkovou.
ale také hosté festivalu Fedor Gál a Peter Zajac.
Součástí zahájení festivalu byla vernisáž malíře
Josefa Císařovského. V podvečer zahrál v sále
Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela.
Více na webových stránkách Holešova.

V rámci odpoledního programu doprovodil taneční soubor
RUT pěvecký sbor ZUŠ Němčice nad Hanou.

Text a foto Robert Rohál

Velvyslanec státu Izrael
J. E. Jaakov Levy.

Šarbilach v podání Symfonetického orchestru
Jaromíra Vogela.
Výtvarník Josef Císařovský se svou
půvabnou vnučkou.

Vzácným hostem festivalu
byl Fedor Gál.

Reportáž z celého festivalu přinese až příští
vydání Holešovska.

13

www.holesov.cz

hole‰ovsko 15/2011

KNIŽNÍ TIP
Ivan Szabó zmapoval festival
Bratislavská lyra
Dnes už snad jen lidé nad čtyřicet
let pamatují časy, kdy se začátkem každého léta (počínaje rokem 1966) sjížděli
do Bratislavy zpěváci, skladatelé a hudebníci, aby se svými písničkami soutěžili
na festivalu, který dostal krátce po svém
vzniku mezinárodní charakter i věhlas.
Festival populární písně se jmenoval
Bratislavská lyra a o bronzové, stříbrné
a zlaté lyry tady soutěžili jak v národním,
tak v mezinárodním kole především skladatelé a textaři, byť podstatně větší porci
smetany přece jenom stejně nakonec
slízli interpreti - a ne tak ledasjací. Byly
časy, kdy ve městě nad Dunajem soutěžili o festivalové ceny zpěváci jako Karel
Gott, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marta Kubišová, Waldemar Matuška,
Eva Pilarová, Karel Černoch, Hana Zagorová, Lešek Semelka, Věra Špinarová
nebo Petra Janů, ze slovenských pak Marika Gombitová, Richard
Müller nebo
Miroslav Žbirka stejně jako
kapely Modus,
Elán a mnohé
další. Mnohé
písně, které
tehdy zpívali, jsou dnes
evergreeny…
Určitě se
Obal knihy
vám vybaví
Bratislavská
lyra.
písničky Mám
rozprávkový dom, Don diri don, Oh, baby,
baby, Cesta, To se nikdo nedoví, Píseň
o mé zemi, Spoutej mě, Malovaný džbánku, Vyznanie, Atlantída, Meteor lásky,
Šaty z šátků, Máš chuť majoránky, Javory,
Študentská láska, Tvým dlouhým vlasům,
S láskou má svět naději…
V doprovodných nesoutěžních programech se přitom během třiceti lyrových ročníků vystřídala celá naše pop
špička, ale i řada velice zvučných jmen
ze zahraničí: Sandie Shaw, Josephine Baker, José Feliciano, Cliff Richard,
Billy Preston, Beach Boys, Shadows,
Les Humphries Singers, Drupi, Boney
M., Los Bravos či Gilbert Bécaud, což
samozřejmě přispívalo k oblibě i prestiži
Bratislavské lyry.
Proto je dobře, že o historii celého
kdysi tolik sledovaného festivalu vyšla zcela jistě pro fajnšmekry anebo lidi, kteří
se o domácí, respektive česko-slovenskou pop music zajímali či zajímají - docela objemná kniha obsahující 330 stran
textu (ve slovenštině) s množstvím černobílých fotografií. Její autor Ivan Szabó
si zde všímá všech jednotlivých ročníků,
a třebaže se dopouští několika chybiček
a nepřesností, což takové množství faktů
s sebou přináší, celkově lze jeho snahu
jen ocenit. Konečně se totiž našel někdo,
kdo zmapoval historii kdysi tolik prestižního festivalu, ale současně nechal hodně
nakouknout i za kulisy, což je docela
pikantní čtení…
Robert Rohál
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Vyšel dotisk publikace o holešovské
hraběnce Barboře Wrbnové
Už v roce 2008 vyšla v rámci edice Knihovnička Holešovska brožura Roberta Rohála, která
pojednává o životních peripetiích holešovské
hraběnky Barbory Wrbnové (1892 - 1962). Autor
úspěšné publikace, která se v těchto dnech už
dočkala druhého dotisku, na základě svědectví
její rodiny a dalších pamětníků převyprávěl příběh
ženy, jejíž život nebyl vůbec jednoduchý.
Začalo to už v jejím mládí, kdy se do ní obyčejné, neurozené ošetřovatelky - zamiloval
holešovský hrabě Rudolf Wrbna ml. Nakonec
na sebe museli čekat dlouhých patnáct let, než
se mohli vzít. Manželství pak ale trvalo jen šest
let - Rudolfa Wrbnu zranil kůň tak nešťastně, že
po několika dnech zemřel. Ke vší smůle nevyšlo
paní Barboře ani mateřství - dítě, které s manželem očekávala, potratila, další už nepřišlo.
Táhlo jí na čtyřicet a ve čtyřiačtyřiceti se stala
vdovou. Pak už se nikdy neprovdala. Pravda,
svého muže přežila o šestadvacet let a dožila
se i sedmdesátky, ale dobře se neměla. Její
život byl plný trápení a strádání. Nejdřív přišla
o zámek, který původně zdědila - poprvé ho
zabrali za druhé světové války Němci, podruhé
ho po únoru 1948 znárodnili komunisté. Ovšem
největší ranou a potupou byl pobyt v kriminále,
který ji neminul za to, že pořádala spiritistické seance. Z vězení se vrátila po třech letech
s podlomeným zdravím. Žila pak u rodiny své
sestry, ale zanedlouho zemřela. Ještě předtím
však přišla doslova o všechno.
Spousta věcí, obrazů, porcelánu, nábytku
z původního zámeckého inventáře, ale i šperků,
které zůstaly - poté, co musela do vězení - v jejím
původně „zapečetěném“ zámeckém bytě, se jednoduše ztratilo či rozkradlo, a co se neztratilo, to
se prodalo. Dnes už jen pamětníci vzpomínají na
poněkud bizarní trh, kdy se na dnešním holešovském náměstí Dr. Edvarda Beneše v roce 1958
prodávaly její svršky, střevíce, klobouky - a dokonce i spodní prádlo. Ostudná byla i skutečnost, že
už nemohla být pohřbena ani v Černé kapli, kde
leží její manžel - hrabě Rudolf Wrbna ml.
Životní peripetie poslední holešovské hraběnky Barbory Wrbnové jsou vůbec natolik za-

Poslední holešovská hraběnka
Barbora Wrbnová.
jímavé a dramaticky nosné, že by dost možná
zaujaly nejednoho scenáristu či režiséra, kteří
by chtěli natočit film o této ženě. Vždyť procházela několika historickými epochami (Rakousko-Uhersko, první republika, německá poroba,
socialistické Československo), přičemž prožila
řadu krutě osudových zvratů, což ke zfilmování
vyloženě svádí...
Vyprávění je navíc doplněno o vzpomínky
pamětníků (Jiří Zapletal, Eva Miláčková, Ing.
František Rafaja, Antonín Ryška, Anděla Dohnalová, Dr. Lubomír Bartošek, Olga Wiedemannová-Svobodová, Miroslav Neumann...), kteří
hraběnku znali či potkali.
Čtyřicetistránková brožura nazvaná Vzlety
a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové,
ve které nechybí spousta dobových fotografií, by
se měla objevit jak v Městském informačním centru, tak v hlavní pokladně holešovského zámku.
Jana Zapletalová

Holešovský Big Band hrál
ve Valašském Meziříčí
Big Band Holešov řízený Josefem Hájkem
zahrál ve čtvrtek 4. srpna na samostatném koncertě v rámci Valašskomeziříčského kulturního
léta. Úspěšné vystoupení, které se odehrálo
na jevišti přírodního amfiteátru, se neslo ve znamení jazzové a swingové muziky.
Vedle svižných orchestrálních skladeb
došlo i na známé evergreeny, které zpívali kmenoví zpěváci holešovského bandu Petra Kuciánová a Josef Vaverka. Doma v Ho-

lešově si orchestr zahraje až na tradičním
vánočním koncertě.
Robert Rohál
Foto Miroslav Šošolík
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Setkání rockových legend - Woodstock Žopy 2011
Bohatý hudební program nabídlo letošní
setkání rockových kapel, které proběhlo v sobotu 23. července tradičně v žopském areálu.
Celou akci připravila agentura Agency MAX.
Kromě avizované kapely Proměny - Staří psi
vystoupily například skupiny Atlanta, Goša

& Motus, Expo & Penzion, Tendence, Roto,
Sleep Walker nebo Roks. Profesionální rockovou
scénu zastupoval kdysi velmi slavný zpěvák
Láďa Křížek s kapelou Kreyson. Svého úkolu se
dobře zhostil i průvodce celého večera - Jarda
Čapson.

Právě je na žopské scéně kapela Atlanta...

Rockový zpěvák Láďa Křížek.

Jistě poznáváte Láďu Křížka a kapelu Kreyson...
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O tom, že na přehlídce v Žopích vládla
pohodová atmosféra, svědčí i doprovodné
fotografie.
Robert Rohál,
foto Michal Brázdil

Velký ohlas mělo i vystoupení skupiny Expo & Penzion.

Gošu doprovodil Motus.

Atmosféra byla velice příjemná.

Tradiční žopská přehlídka nabídla skvělou show.
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S kapelou Maryland připravujeme vlastní repertoár,
říká Gabriela Gunčíková
Když ještě Gabriela Gunčíková účinkovala v televizní pěvecké soutěži Česko  
Slovenská SuperStar, patřila podle mého
názoru k nejsympatičtějším účastníkům
celé show. Oč lépe zazpívala, o to méně se
v rozhovorech předváděla nebo nějak jinak
exhibovala. Takřka vždy předvedla bezchybný výkon profesionální kvality - jistě
i díky tomu patřila k největším favoritkám
soutěže. Dnes už je soutěž, kde skončila
jako druhá, za ní, což sama Gabriela vnímá
jako začátek. I když ještě studuje holešovské gymnázium, o svých dalších krocích
má poměrně jasno. Po maturitě by šla ráda
na vysokou školu, přičemž nechce polevit
ani ve zpívání. O nabídky na vystoupení
nemá nouzi, o čemž svědčí řada již realizovaných a další pěkná řádka nasmlouvaných
koncertů…
Zajímalo by mne, co jste dělala první
dny po finále soutěže Česko - Slovenská
SuperStar. Byla jste doma a odpočívala,
anebo to proběhlo jinak?
Přesně tak, po návratu jsem si dala pauzu
a - relaxovala. Bylo to potřeba.
Poté, co jsem nakoukl na váš web,
jsem zjistil, že máte i během prázdnin řadu
vystoupení. Jak vás lidé přijímají?
Musím říct, že je to úžasné, jak mne lidé
vnímají, jak reagují a spolupracují, jsem za to
moc ráda a baví mne to. Vystoupení je hodně,
někdy i dvě za den, ale zvládáme to.
Děláte koncerty, nebo kratší vystoupení?
Máme více druhů vystoupení. Děláme koncerty s celou kapelou, koncerty akustické pouze
s kytarou, koncerty s kytarou i klavírem anebo
taky pouze halfplaybacková vystoupení.
Předpokládám, že vystupujete i s kapelou Meryland, jaké s ní máte nejbližší
plány?
Určitě stále spolupracuji s kapelou Meryland a jezdíme spolu všechny koncerty. Současně spolu pracujeme na novém a pokud možno
vlastním repertoáru.
Co na svých vystoupeních zpravidla
zpíváte? Máte v repertoáru i nějakou českou
původní písničku?
Teď momentálně zpívám především písničky z Česko Slovenské SuperStar, to se ode

mne čeká… Samozřejmě že zpívám i Zemi
vzdálenou od Kamila
Střihavky nebo Jednoho dne se vrátíš
z repertoáru Věry Špinarové. Do budoucna
bych ale chtěla jezdit
na koncerty s vlastní
tvorbou.

soutěže Česko Slovenská SuperStar
pro vás za nejdůležitější?
Celá soutěž mi
dala cenné zkušenosti, ale hlavně jsem si
uvědomila a dozvěděla se spoustu nových
věcí stejně jako názorů na sebe, což taky
není ke škodě věci.

Po prázdninách
-   jak předpokládám
- se vracíte do školy.
Přiznám se, že
Myslíte, že to budete
se mi během soutězvládat - školu a zpíže líbily i rozhovory
vání?
s vámi. Na rozdíl
Teď o prázdniod několika jiných
nách mne čeká zkoujste mi připadala
šení kvůli ukončení
normální a zcela
třetího ročníku. Snad
bez afektu. Co vás
to zvládnu a čtvrťák se
vlastně drží tak „při
uvidí podle pracovního
zemi“?
vytížení. Pokud bych
Při zemi mne drží
to nezvládala, asi by
nejspíš můj věčný peGabriela Gunčíková.
to nebylo dobré - ale
simismus alias realispokusím se. Školu a vzdělání bych nechtěla mus. Bojím se velkých chyb a zklamání. Snažím
obětovat na úkor pěvecké kariéry. Jsou to zadní se jim předcházet. Asi takhle - pesimistu může
vrátka, kdyby to se zpěvem náhodou nevyšlo. to dobré vždy jen překvapit, se zlým počítá…
Ráda bych totiž šla studovat vysokou školu.
Váš nejsilnější hudební zážitek z poslední doby?
Určitě koncert Iron Maiden, kdy jsem se
znovu zamilovala do Bruce Dickinsona jako
Někde jsem četl, že vás čeká i společné před lety…
klubové turné s Česko Slovenskou Super
Star Lukášem Adamcem... Kamarádství ze
Jak reagujete na některé tupé bulvární
soutěže tedy přetrvává?
články? Sledujete to vůbec?
Kamarádství určitě přetrvává, jen se zase
Bulvár sleduji minimálně, protože na něj
až tak často nevidíme, protože bydlíme úplně nemám chuť ani čas, bohužel spousta věcí
na konci dvou různých republik, ale sem tam v něm je nepravdivá. Ale člověk si zvykne.
si telefonujeme. Turné by mělo být společné.
Proběhnou také jeho koncerty, kde budu já jako
Jste připravená na kariéru profesionálhost. On na oplátku pak bude hostem na mých ní zpěvačky? Je to váš cíl?
koncertech.
Vždy jsem o tom snila - a připravena jsem.
Ale SuperStar, to byl jen začátek. Teď se musí
O albu neuvažujete? Pokud ano, jaké makat a dostat se nahoru. To je to nejtěžší
by mělo být?
a nejzásadnější, a pokud se to povede, teprve
Samozřejmě že uvažuji o nahrávání alba, pak budu spokojená. Řeknu si: Páni, sama jsem
ostatně už se na něm pracuje. Na podzim plá- něco dokázala. Ale jak to všechno dopadne,
nuji vydat první singl - a zkuste si tipnout, jaké to je ve hvězdách. Držte mi palce.
bude album žánrově…?

rozhovor

Předpokládám, že to bude rock. Co
považujte ze svého účinkování během celé

Mladá zpěvačka během autogramiády v sobotu 13. srpna v Martinicích.

Ptal se Robert Rohál
Foto František Sovadina

Také v Martinicích doprovodila Gabrielu Gunčíkovou kapela Meryland.
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Momentka z Letní školy barokní hudby v Holešově - dirigent a lektor
Roman Válek, jeho asistentka a pracovnice MKS Holešov
Jana Slovenčíková. Foto Robert Rohál

Kino Svět v srpnu
Čtvrtek 18. 8. - pátek 19. 8. v 17 a 19.30
h: WESTERNSTORY (komedie ČR)
Úterý 28. 8.
v 17 a 19.30
h: VODA
PRO SLONY 
(romantický
film USA)
Čtvrtek
25. 8. v 17
a 19.30 h:
LIDICE (drama ČR)
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Výstavy
v Cinema Café
Po červencové fotografické výstavě Roberta Rohála vystavuje v těchto dnech v příjemném prostředí Cinema Café své fotografie
mladý autor Igor Dostál (více o jeho tvorbě na
www.igordostal.cz). Jeho výstava nese název
Hmota - a v interiéru holešovské kavárny, kde
je k dostání i dobrá zmrzlina stejně jako skvělé
palačinky, k vidění do konce srpna.
V měsíci září bude v Cinema Café vystavovat své fotografické obrazy pražský autor
Jan Levora, který je navíc znám i jako úspěšný
překladatel japonské literatury. Rozhovor s ním
přinášíme v tomto vydání.
(red)

Tip na výlet
HEFAISTON
30. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů
HRAD HELFŠTÝN
So 27. 8. - ne 28. 8. 2011 (v sobotu od
9 do 18 hod., v neděli od 9 do 14 hod.)
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Židé v Holešově - 1. část
Když současný Holešovan řekne poučenému turistovi či zájemci
o historii, že je z Holešova, obvykle
- k jeho překvapení - na tuto informaci
onen člověk reaguje: „Holešov? To
je židovské město, a máte tam synagogu a hrob toho zázračného rabína,
že?!“ Když pomineme velkou proslulost
(právě probíhajícího) festivalu Týden
židovské kultury, který je asi známější
ve světě než v Holešově samém a velkou měrou přispívá k turistické propagaci našeho města, názor, že Holešov
je staré a velké židovské město, vyplývá z bohaté, slavné a dlouhé historie
velké židovské obce v Holešově, jedné
z nejvýznamnějších na Moravě.
A protože význam židovského
osídlení Holešova a zdejších židovských památek skutečně mimořádně
přesahuje regionální ráz našeho města a má
celoevropskou, ba dokonce světovou proslulost, nezbývá než v tomto našem seriálu splatit
dluh židovským dějinám našeho města a několik pokračování se věnovat Židům v Holešově.
Je mimořádně zajímavé a ne příliš známé,
že Židé do dějin Holešova zasáhli už na přelomu 14. a 15. století. Tehdy byl Holešov lénem
(manstvím) olomouckých biskupů a many byli
lukovští Šternberkové. Na konci 14. století to
byli bratři Zdeněk a Jan (Ješek) ze Šternberka,
kteří společně bydleli na hradě Lukov a mimo
jiné společně drželi holešovské manství. Jak
to ale mezi sourozenci bývá, brzo se pohádali
a jejich vzájemná nevůle vedla k tomu, že se
dokonce proti sobě postavili vojensky. Konec
14. století byl na Moravě dobou jakési nevyhlášené občanské války - moravský markrabě
Jošt bojoval jak proti olomouckému biskupovi,
tak proti svému bratru, markraběti Prokopovi,
i proti svému bratranci a lennímu pánovi, českému králi Václavovi. A zatímco se významný
pán Zdeněk ze Šternberka a na Lukově postavil
za zájmy krále a biskupa, jeho bratr Ješek
za Šternberka a na Lukově bojoval v řadách
přívrženců markraběte Jošta Lucemburského.
Přesto oba vzájemně válčící bratři společně
bydleli na Lukově - jak to měli zařízené, zda
si rozdělili hrad na oddělené domácnosti a nemluvili spolu, či hrad navštěvovali střídavě, to
se nyní už nedovíme. V každém případě si ale

Stará synagoga v Holešově.
rozdělili i holešovské léno. Protože Holešov tehdy sestával prakticky jen z náměstí, Zdeňkovi
připadla strana severní (Městské informační
středisko a knihovna, knihkupectví), západní
(obuv Valentina - lahůdky Pospíšil) a jižní (kino
Svět - bistro Labužník) a holešovská tvrz, Ješkovi pak strana východní (Slavia - Tipsport fara - klenoty - katastrální úřad) a rovněž právo
užívat tvrz. Toto rozdělení pak přečkalo staletí,

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
protože ze Zdeňkovy části se po husitských
bouřích kolem roku 1480 stalo alodium, tedy
osobní vlastnictví šlechtice, zatímco Ješkova
část (postupně se zmenšující a posouvající se
do Malé ulice) zůstala až do 19. století biskupským (arcibiskupským) manstvím.
Zatímco Zdeněk a jeho potomci byli věrnými biskupskými spojenci, Ješek byl na straně
jeho nepřátel a to se mu vymstilo. Sice ještě
v roce 1390 přijal jako léno na hradě Mírově nejen půl Holešova, ale i vsi Kurovice a Třebětice
a složil na ně manskou přísahu, ale po začátku
15. století se jeho pozice zhoršila. Tehdy se
dostal do sporu s židovkou Sárou z Kroměříže,
manželkou bohatého Žida Nazana, biskupovou
poddanou. Zaručil se jí totiž za dluh svých pří-

Židovský hřbitov v Holešově. Foto Robert Rohál

buzných Světlovských ze Šternberka,
kteří jej nezaplatili - Sára jej tudíž vymáhala po něm, ale ani on jej neuhradil.
A Sára jej žalovala u biskupa (byl jím
tehdy Lacek z Kravař), který jí dal jednoznačně za pravdu. A protože Ješek ani
potom nezaplatil - asi neměl dost peněz
na uhrazení dluhu, biskupský soud
na jeho polovinu Holešova v roce 1403
„zvedl“, tedy usadil právě Sáru. Tak se
židovka Sára stala paní poloviny Holešova - všechny platy a dávky obyvatel
z východní části města patřily jí, měla
právo užívat holešovskou tvrz a měla
i soudní pravomoc. Zajímavá situace
v době, která je jinak hodnocena jako
absolutní bezpráví a utlačování Židů,
navíc na panství nejvyššího katolického
církevního představitele na Moravě!
To se ale nelíbilo potomkům mezitím
již zemřelého Zdeňka ze Šternberka, kteří drželi druhou polovici holešovského manství. Ti
začali Sáře v jejích právech bránit a rušit ji při
výkonu jejích pravomocí. Roku 1409 Sára žaluje
u biskupského manského soudu, že jí vznikla
škoda na její polovici Holešova, že pan Albrecht,
syn Zdeňka ze Šternberka, „sahá v její polovici
a bere úroky a činže neoprávněně“. Manský
soud pana Albrechta předvolal, ale ten se
k soudu nedostavil a zřejmě ve svých útocích
nepřestal. Brzo nato zemřel a v roce 1413 židovka Sára znovu žaluje, tentokrát sirotky pana
Albrechta ze Šternberka a z Lukova, že pořád
zabraňují výkonu jejích pravomocí a nedlouho
potom, že dokonce původní držitel léna, pan
Ješek starší ze Šternberka, opět léno obsadil
a nechce ji do něj pustit. A opět dal manský
soud za pravdu Sáře - rozhodl, že kníže biskup
olomoucký má Sáře dopomoci k držení léna
nejprve právem duchovním, a pokud by to nepomohlo, má se sám svou světskou mocí přičinit,
aby Sára mohla léno užívat. Ještě v roce 1415
Sára opět žaluje u manského soudu, tentokrát
pana Lacka, vnuka Zdeňka a syna Albrechta ze
Šternberka a na Lukově, že pořád zadržuje důchody z její části léna a ať kníže biskup konečně
plnou mocí dopomůže k jejímu právu. Ale to se
už i nad Moravou pomalu začaly stahovat mraky
husitské revoluční bouře a běžné právní spory
se začaly řešit mečem - a zde byli Šternberkové
ve výhodě, navíc holešovský Albrech ze Šternberka byl katolíkem
a příznivcem olomouckého biskupa, takže
po husitských válkách
už původně Sářina
polovina Holešova
jako manství náleží
Šternberkům a druhá
polovina včetně tvrze
je v osobním šternberském vlastnictví (alodium). Ale v každém
případě byla polovina
Holešova prokazatelně minimálně mezi
lety 1403 - 1415, tedy
alespoň 12 let, právně
v držení židovky Sáry
- a tato skutečnost
velmi zajímavě předznamenala budoucí
slavné židovské dějiny
našeho města.
Karel Bartošek
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V holešovském zámku proběhla Letní škola barokní hudby

Třemi koncerty vyvrcholil o minulém víkendu 9. ročník Letní školy barokní hudby. Zatímco jeden z velkých
koncertů proběhl v pátek 12. srpna ve velkém sále holešovského zámku (což dokumentují tyto dvě fotografie),
další dva byly mimo Holešov - jeden v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně (sobota 13. srpna)
a druhý v Kongresovém centru ve Zlíně (neděle 14. srpna).
Text a foto Robert Rohál

Divadlo nespí: chystá noční prohlídky a nové show
Přestože prázdniny pomalu
končí a na jevišti Městského divadla Zlín se nehraje, start nové
sezony je na spadnutí. V plném
proudu jsou přípravy atraktivních
nočních prohlídek divadla. Ty pro-
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běhnou v pátek 2. a v sobotu 3.
září, po oba dny ve 22.00, 22.30
a 23.00 hodin. Sraz účastníků,
kteří si lístky mohou rezervovat
na telefonním čísle do pokladny
577 636 207 či na webu divadla,

bude u hlavního vchodu do divadla.
Umělecký šéf divadla Petr Veselý
halí celou akci do tajuplného hávu
a nechce mnoho prozradit. Bude
se totiž hledat tajemný fantom!
HŠ

Výstava obrazů
KARLA GOTTA
prodloužena
do 17. září 2011!
První poschodí
holešovského
zámku
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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
PROVOZ TYMY o prázdninách
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 8.00 - 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny:
- lze využít dle předchozí telefonické domluvy
minimálně den předem, objednávky v kanceláři,
nebo na tel.: 573 39 69 28, mob.: 734 358 563

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

ZVEME VÁS
27. 8. Loučení s prázdninami - od 13.00
na zámku, hry, soutěže, prohlídka zámku
2. 9. Vítejte v TYMY - 15.00 - 17.00, skákací
hrad, zápis do kroužků
3. 9., 10. 9. a 17. 9. Den otevřených dveří
v TYMY - 9.30 - 11.30, 14.00 - 17.00 - skákací
hrad od 14.00 - 17.00 - prohlídka prostor a kluboven, zápis do kroužků
5. 9. Nábor do kroužku „Fotbaloví benjamínci“ - od 16.00 v tělocvičně TYMY
7. 9. Potáborové setkání táborníků - Alenka
v říši divů - od 16.30
7. 9. Den, kdy svítí Světlušky - celorepubliková sbírka pro nevidomé
8. 9. a 13. 9. Jumping trampolínky - ukázková hodina - od 16.30 v tělocvičně
11. 9. Zábavné odpoledne s TESCEM od 15.00 u TESCA
12. 9. Výtvarné hrátky na téma - Indiánské
léto - od 16.00
12. 9. Orientální tanec s Jasminou - od 19.15
hod. v TYMY - nový nábor - ukázková hodina
ZDARMA!
13. 9. Turnaj mladších žáků „O pohár poslance Josefa Smýkala“ - od 8.30 na hřišti
ve Všetulích
14. 9. Potáborové setkání táborníků - Indiáni
z Bílé hory - od 16.00
15. 9. ZUMBA s Jasminou - od 19.00 pro
pokročilé, od 20.00 pro začátečníky - ukázková
hodina ZDARMA!
19. 9. Bowling - 15.00 - 16.00 - náborová
a zahajovací schůzka
19. 9. a 20. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka
o. s. Život dětem
20. 9. Muzikoterapie - 3hodinový seminář od 16.00, cena: 400,- Kč, přihlášky do 15.9.
21. 9. Potáborové setkání táborníků - Léto
na koni, Tančíme s Olgou, Kouzlo barev od 16.00
22. 9. Den bez aut - pro školy - od 8.30 na hřišti u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00
na cyklostezce
27. 9. Výtvarné hrátky na téma Namaluj si draka - od 16.00

POMÁHÁME
Akce UNICEF - zakoupením panenky v hodnotě
600,- Kč pomůžete jednomu dítěti v Africe. Bližší
informace získáte v kanceláři TYMY.

Vy h l a š u j e m e f o t o s o u t ě ž
na téma: „Prázdninové nej“
- max. 5 fotek od každého účastníka, možnost zaslat na e-mail:
vsetuly@centrum.cz
PŘIPRAVUJEME
25. 10. - 29. 10. Poznávací zájezd do Holandska - Rotterdam,
Amsterdam, Zaanse Schans,
Naarden … - bližší informace
v kanceláři TYMY
4. 12. Quasimodo - muzikál
v Praze - divadlo Hybernia odpolední představení - odjezd v 7.00 z AN Holešov, návrat
po 22.00 hod., přihlášky do 30. 9.

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 spolupracovníky. Děkujeme.
TYMY ovládli GORMITI
Dinosaury, pokémony, bionicle a jiné dětské
sezónní hity vystřídali a první příčky u dětí letos
obsadili GORMITI. Figurky vládců lesa, moře,
země, vzduchu, lávy, světla nebo temnoty
ovládají nákupní střediska, počítačové hry,
DVD, dětskou fantazii a na první týden v srpnu
ovládly i volnočasové středisko TYMY. Na přání
dětí se v srpnu uspořádal pětidenní příměstský
tábor „ Putování s gormity“, který přilákal přes
40 zájemců zejména z řad mladších chlapců.
Ve čtyřech oddílech znázorňujících jednotlivé
gormití národy bojovali v tradičních sportech
(fotbal, bowling, jízda na koních…) i nových
akčních gormitích bojovkách, výtvarkách a kvízech o vítězství. Každý táborník mohl sbírat
body jak pro sebe v individuálních soutěžích
dle věku, tak v celotáborovém klání jednotlivých
oddílů. Jako jedněm z mála v letošním létě gormitům přálo i počasí, takže se podívali do zoo
s lanovým centrem na Kopečku v Olomouci
a podnikli pěší túru z Hostýna na Rusavu vše opět bylo doplněno akčními soutěžemi.
Dobrý pocit a radost z příjemně stráveného
týdne měli nejen vítězové, ale všichni účastníci
gormitího tábora.
Děkuji všem táborníkům i vedoucím za úžasný
akční týden a těším se na další setkání.
Martina TYMY

NOVINKA!
Od září se můžete těšit na novinku - Cvičení
na jumping trampolínách. Cvičení je určeno pro
všechny věkové kategorie - pro dívky i chlapce,
pro ženy i muže.
Nabídka kroužků pro dospělé na školní rok
2011 - 2012
(nabídka kroužků pro děti a mládež byla zveřejněna v minulém čísle Holešovska, dále je
k dispozici na stránkách www.tymycentrum.cz,
v kanceláři SVČ - TYMY)
Ateliér zdraví a duše pro dospělé
* Novinky*
1. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ 800,- dopolední
cvičení pro seniory s Helenkou
2. RELAXAČNÍ CVIČENÍ 800,- cvičení pro
pokročilé s paní Hyánkovou
3. KALANETIKA s Ladou 800,4. JÓGA S HELENKOU 800,5. JÓGA S DANOU 800,6. STEPAEROBIK s Jitkou 800,7. CVIČENÍ NA MÍČI 800,8. AEROBIK PRO ŽENY 800,9. PILATES 1.800,- cvičení jako prevence proti
bolesti zad
10. POWERYOGA 1.800,11. BŘIŠNÍ TANCE pro dívky a ženy
(platba u lektorky)
12. UMĚLECKÁ KERAMIKA 2.000,13. ANGLIČTINA začátečníci 4.000,14. ANGLIČTINA 4.000,- pro mírně pokročilé
15. ANGLICKÁ KONVERZACE 4.000,16. NĚMECKÁ KONVERZACE 4.000,17. RUŠTINA pro začátečníky 3.000,18. RUSKÁ KONVERZACE 3.000,19. ŠPANĚLŠTINA 3.000,- pro začátečníky
20. PC od A do Z 500,-/5 lekcí práce s PC pro
dospělé, seniory
21. MODERNÍ TANEC S OLGOU pro dívky
a ženy 800,22*. Jumping - trampolínky 2.000,- pro dospělé
23. TANEČNÍ pro dospělé 1.200,-/pár, začátečníci, pokročilí (6 lekcí)
24. FOTOGRAFOVÁNÍ 800,- výuka zdařilé
fotografie
25*. ZUMBA S JITKOU (platba u lektorky)
26. MUZIKOTERAPIE (1 lekce měsíčně)
1 lekce: 400,-Kč
27*. Psaní na počítačové klávesnici 2 vyuč. hodiny/týden
3.000,Kurzy:
Kineziologie, numerologie, pletení košíků, patchwork, zdravý
životní styl, první pomoc
Aktivity:
Kulečník, trampolína, stolní fotbal, stolní tenis, ICM
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo na stránkách www.
tymycentrum.cz
Platby u kroužků jsou celoroční!
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY - PO - PÁ 7.30
- 18.00
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Vzpomínka na holešovského obra Josefa Drásala
Josef Drásal, zvaný též Josef Holešovský, nejvyšší člověk,
který podle dochovaných údajů
kdy žil v českých zemích, se narodil 4. července 1841 v Chromči
na Šumpersku. Narodil se v chudé
rodině brusiče jehel Johanna Drásala a jeho manželky Magdalény
jako třetí z jejich šesti dětí. Dorostl
do výšky cca 242 cm. Žádný hodnověrný doklad o jeho výšce se
sice nedochoval, lze ji však poměrně přesně stanovit z kosterních
pozůstatků (kopie jeho kostry je
uložena v Anatomickém ústavu
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně).
Za jeho abnormálním vzrůstem stála zřejmě nadměrná produkce růstového hormonu, způsobená
poruchou podvěsku mozkového.
Tato porucha ho asi dvacet let živila, když vystupoval jako varietní
a cirkusová atrakce po celé Evropě (dokonce i před francouzským
císařem Napoleonem III.) a dostal
se až do Turecka. Kromě výšky
proslul ovšem i silou a samozřejmě
i mimořádnou chutí k jídlu, kterou
se mu údajně jen málokdy poda-

řilo zcela uspokojit. Jako většinu
lidí vybočujících z normálu, i jeho
trápily komplexy. Za svou výšku se
styděl a chodil nahrbený, později
však, když začal být známý a živil
se jako atrakce, byl na svoji výšku
naopak hrdý.
O jeho síle se traduje řada
historek: dovedl prý zvednout převrácený vůz naložený plně obilím či
porazit rukou vola a zase ho zvednout. Kámen, který by se musel
přepravit povozem s voly, dokázal
sám přenést. Rváče v hospodě prý
posbíral do náruče a vynesl je ven.
Při vystoupení před Napoleonem
III. měl na velký stříbrný podnos
naskládat několik trpaslíků a přinést je císaři.
Po návratu z cest po Evropě se Drásal vrátil do Holešova.
Přivezl si dostatek finančních prostředků, koupil na Plačkově domek
a upravil si jej podle své abnormální postavy. Žil zde s matkou, neoženil se, ač si to velmi přál, ženy se
ho prostě bály. Trápil se pro svou
mohutnou postavu a mnohdy prý
nad svým osudem i plakával. Přesto se rád bavíval, hrál karty, zpíval

Obr Josef Drásal na dobové
fotografii s člověkem běžného
vzrůstu. Foto archiv
a chodil do hospody. Nakonec však
úplně propadl alkoholu.
Když mu zemřela matka, trpíval hladem a zemřel necelý rok
po ní, 16. prosince 1886, ve věku 45

let na souchotiny (některé prameny
však uvádějí, že příčinou byla choroba ledvin). Ještě za jeho života projevilo Britské muzeum zájem o jeho
kostru, Drásal však odmítl, chtěl
být pochován v Holešově a v poslední vůli si vymínil po smrti pokoj
a na svém hrobě umístění kamene
své velikosti. Toto přání však nebylo
naplněno - jeho pozůstatky byly
třikrát exhumovány a v roce 1967
bylo provedeno i antropologické
vyšetření, které ukázalo, že Drásal
trpěl vzácným onemocněním, které bylo příčinou nejen jeho abnormálního vzrůstu, ale i příčinou jeho
předčasné smrti. V celosvětovém
měřítku byl Josef Drásal patnáctým
nejvyšším člověkem, v Evropě pak
obsadil desáté místo.
V holešovském městském
muzeu se zachovalo po Drásalovi
několik vzácných předmětů. Jsou
to jeho vysoké boty, rukavice, úmrtní oznámení z roku 1886 a obraz
malíře prof. Růžičky z roku 1941.
Vlastivědné muzeum v Olomouci
má jeho zlatý pečetní prsten a druhý prsten z malíčku.
HK

Před dvaceti lety zemřel přílepský rodák Leopold Vrla
Překladatel, esejista, literární kritik, redaktor Leopold Vrla se narodil 17. září 1909
v Přílepích v rodině kováře Františka Vrly, maminka Filomena, rozená Kolaříková, pocházela
z rolnické rodiny.
Po absolvování holešovského reálného
gymnázia v letech 1920 - 1928 se věnoval studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Jako student byl
aktivní v Sušilově koleji a ve spolku katolických

Medailon
akademiků Moravan. Stal se předsedou kulturního odboru Moravanu, stál u zrodu literárního
časopisu Akord a stejnojmenné knižní edice,
v níž vydal své první knižní překlady. Podílel se na organizaci kurzů duchovní výchovy,
přednášek, výstav, poutí, plesů. V té době se
stýkal s významnými osobnostmi kulturního
a vědeckého života: prof. J. Vašicou, dr. J.
Strakošem, Z. Kalistou, J. Durychem, B. Chudobou, J. Veselkou a dalšími. V době svých
studií začal publikovat drobné články, básně,
recenze, referáty i studie v různých časopisech
a sbornících.
Od roku 1933 působil jako profesor češtiny
a francouzštiny v řádovém učitelském ústavu
v Chrudimi, na gymnáziích ve Znojmě a v Třebíči. V roce 1939 zakotvil natrvalo na reálném
gymnáziu v Ostravě-Přívozu, kde působil až
do svého odchodu do důchodu v roce 1972.
V 50. letech byl kvůli svým náboženským a společenským postojům překládán na školy mimo
Ostravu, do Hlučína a Opavy.
Koncem šedesátých let se mohl vrátit
na gymnázium v Ostravě. V Ostravě měl v rozhlase řadu přednášek, napsal metodické příručky pro učitele češtiny na středních školách pro
pracující a pro studující při zaměstnání. Pro stejné účely napsal přehledné dějiny francouzské
literatury od středověku do současné doby.
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V letech 1938-1942 redigoval společně
s Dominikem Peckou časopis katolických středoškolských studentů Jitro, ve kterém tiskl první
práce pozdějších básníků, prozaiků a malířů. Knižně vyšlo jeho devět překladů z francouzštiny: J. Maritain: Náboženství a kultura
(1936), E. Bauman: Znamení na rukou (1939),
M. Barrés: Zahrada nad Frontem (1945), A.
Fournier: Portrét (1946), H. Pourrat: Příhody
z našeho kraje (1946), C. Mayranová: Katedrála
(1937), J. Lebrau: Kraj, kde se stýská po stínu
a Dětství, skleněné ptáče (1948), Luc Estang:
Cesta ke svobodě (1948). Z jeho původních
prací vyšel tiskem: Přehled dějin francouzské

literatury od středověku do současné doby
(1964), Studijní návody - jazyk český (19551957), Metodické návody pro učitele českého
jazyka na školách pro pracující (1955), výbor
z jeho vzpomínek Kořeny (1994) a úplný text
vzpomínek Kořeny (1999).
Mnoho jeho prací zůstává v rukopisech,
z nichž některé byly otištěny ve strojopisných
samizdatech (např. o díle Jaroslava Durycha,
Františka Lazeckého, Zdeňka Řezníčka, Dominika Pecky aj.). V pozůstalosti je uložen jeho
Deník - zápisky z let 1979 - 1988.
Životní pouť Leopolda Vrly se naplnila 16.
srpna 1991, týž den zemřela i jeho manželka,
která s ním sdílela dobré i zlé. S oběma manželi
proběhlo poslední rozloučení v římskokatolickém kostele v Ostravě-Hrabůvce. Popel L. Vrly
byl uložen do rodinného hrobu na hřbitově
v Holešově.
Jeho někdejší žáci dosud vzpomínají na tohoto moudrého a laskavého učitele. Svůj nelehký osud nesl statečně, s trpělivostí a pokorou.
„Dnes v noci dlouze vítr vál
a jak se tiskl na okna,
v mé duši vzbouzel dávné dny,
ta jara náhlá, předčasná,
a vlahou vůni dětských her
pod sluncem znova omládlým
a v blaženosti čekání,
když vzhůru stoupá rodný dým.
Dnes v noci dlouze vítr vál
a v jeho prudkých poryvech
se chvěl zpěv země mé a míz
a trav a vod a krátký vzdech
těch dnů, jež odešly jak sníh.
(Leopold Vrla, Předjarní vítr, 1942)

Na fotografii Leopold Vrla. Foto archiv
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VÝROČÍ - SRPEN 2011
1. 8. 1896 Narozen FUNKE, Jaromír, fotograf,
teoretik a publicista, významný představitel
meziválečné avantgardy (+ 22. 3. 1945) - 115.
výr. narození
2. 8. 1901 Narozen HEŘMÁNEK, František,
autor rozhlasových her, básník, prozaik, redaktor Lidových novin v Praze, přispíval do Moravského slova, Moravských novin, Moravské
Orlice (+ 15. 9. 1946) - 110. výr. narození
3. 8. 1886 Narozen BAKALA, Metoděj, dramatik, autor rozhlasových her, libretista, prozaik, redaktor, sbormistr pěveckého spolku
Křížkovský ve Vizovicích (+ 5. 2. 1950) - 125.
výr. narození
4. 8. 1871 Narozen KALDA, Ozef, dramatik,
prozaik, autor dětské literatury, vztah díla k Valašsku (+ 2. 1. 1921) - 140. výr. narození
5. 8. 1951 Narozen VRÁNA, Jaroslav, řezbář,
autor figurek, koňských spřežení, betlémů,
osobnost Valašska - 60. výr. narození
6. 8. 1981 Zemřel TRÁVNÍČEK, Jan Evangelista, kulturně-osvětový pracovník, spisovatel,
psal povídky do Našince a dalších periodik,
napsal řadu vlastivědných článků, osobnost
Valašska (* 20. 12. 1899) - 30. výr. úmrtí
7. 8. 1901 Narozen SCHOLTIS, August,
prozaik, básník, psal německy, zabýval se problematikou multikulturního prostředí Hlučínska
a Horního Slezska (+ 25. 4. 1964) - 110. výr.
narození
8. 8. 2006 Zemřel NOVÁK, Pavel, architekt,
publicista, zabýval se architekturou průmyslových staveb, hlavní architekt města Zlína, autor
populárně naučných článků (* 8. 11. 1949) - 5.
výr. úmrtí
9. 8. 1981 Zemřel ZÁBRANSKÝ, Adolf, grafik,
ilustrátor, malíř, věnoval se i monumentálním
pracím (sgrafita v Hrzánském paláci, návrhy divadelních výprav) (* 29. 11. 1909) - 30. výr. úmrtí
10. 8. 1881 Narozen MÁCHA, Rudolf Bedřich, kulturně-osvětový pracovník, publicista,
prozaik, překladatel, sokolský činitel, osobnost
Valašska (+ 14. 12. 1960 v Bystřici pod Hostýnem) - 30. výr. narození
11. 8. 1896 Narozen KULIŠŤÁK, Miloš, folklorista, národopisný pracovník, sbíral valašské
pohádky, pověsti, pořekadla, tance, spolupracoval s ostravským rozhlasem, působil v Rožnově pod Radhoštěm (+ 30. 5. 1970) - 115.
výr. narození
12. 8. 1921 Narozen NEUWIRTH, Vladimír,
filosof, literární historik, překladatel (+ 22. 5.
1998) - 90. výr. narození
13. 8. 1996 Zemřel PUMPRLA, Stanislav,
vlastivědný pracovník, archivář, v letech 19711985 vedoucí Okresního archivu Kroměříž,
přednášková činnost, autor článků a publikací
vlastivědného a osvětového charakteru, člen
redakční rady Zpravodaje města Holešova,
iniciátor vydávání výročních zpráv jihomoravských okresních archivů, působil na národním
výboru v Prusinovicích, psal kroniku obce,
založil v Prusinovicích tradici národopisných
zvyků a slavností (* 25. 5. 1925 v Prusinovicích)
- 15. výr. úmrtí
14. 8. 1981 Zemřel VÁVERKA, Jožka, národopisný a kulturní pracovník, veřejně činný v Sokole, v Osvětové besedě jako režisér ochotnických
představení, organizoval hanácké národopisné
akce a uveřejňoval články v různých časopisech, především o hanáckém folkloru, vydal
knížku nemocničních dojmů „Z míst utrpení
a nových nadějí“ (1933), dále „Všetuly, hanácká
dědina: Všetuly v 30. letech 20. století“, soubor
veršíků v hanáckém dialektu (* 4. 5. 1903 v Holešově) - 30. výr. úmrtí
15. 8. 1911 Narozena BLAŽKOVÁ, Jarmila,
historička výtvarného umění, muzejní pracovni-

ce, pracovnice památkové péče, překladatelka, 30. 8. 1936   Zemřel LOSERTH, Johann,
přednášky na ČVUT, FF UK, výzkum tapiserií editor, historik, specialista na středověké Čechy, Moravu, alpské země, editor spisů Johna
(+ 12. 5. 1982) - 100. výr. narození
16. 8. 1991 Zemřel VRLA, Leopold, překlada- Viklefa (* 1. 9. 1846) - 75. výr. úmrtí
tel, esejista, literární kritik, redaktor, redigoval 31. 8. 1861 Narozen HURT, Andělín, kulčasopis katolických středoškolských studentů turně-osvětový pracovník, činný v různých
Jitro, stál u zrodu knižní edice Akord, autor studií spolcích, psal o historii Frenštátu, propaa recenzí (* 17. 9. 1909 v Přílepích u Holešova) goval turistiku, osobnost Valašska (+ 20. 6.
1944) - 150. výr. narození
- 20. výr. úmrtí
17. 8. 1971 Narozena
HUDEBNÍ VÝROČÍ
v Kroměříži KLOSE,
1. 8. 1841 Narozen BARKlára, sochařka, orientaVIČ, Vilém, hudební sklace na figurální tvorbu - 40.
datel, napsal skladby chrávýr. narození
mové i světské, zakladatel
18. 8. 1941 Narozena
mužského pěveckého sboru
HARTINGEROVÁ-TOBOBeseda ve Valašském MeLÍKOVÁ, Jiřina, grafička,
ziříčí (+ 26. 3. 1892) - 170.
ilustrátorka, malířka, textilvýr. narození
ní výtvarnice, osobnost Va2. 8. 1941 Narozen ČUBA,
lašska - 70. výr. narození
Bedřich, zpěvák, skladatel,
19. 8. 1926 Narozena
textař, baskytarista, hráč
HÁJKOVÁ, Alena, arna klávesové nástroje, skláchivní pracovnice, literární
dal, nahrával a zpíval lidohistorička, literární kritičvé písně, dechovku, swing,
ka, pedagožka - 85. výr.
taneční hudbu, serenády
narození
i operetní melodie, autor
20. 8. 1896 Narozen
hudby k pohádkám na kaKOCH, Jindřich, fotograf
zetách a CD, osobnost Va(+ 1. 3. 1934) - 115. výr.
lašska (+ 12. 11. 2006) - 70.
narození
František Šrámek
výr. narození
21. 8. 1851 Narozen VOTAVA, Josef, publicista, restaurátor, spisovatel, 3. 8. 1916 Narozen JOKL, Jan, sbormistr Podvlastivědný pracovník (+ 25. 12. 1940) - 160. horanu, založil v Holešově chlapecký pěvecký
sbor, od r. 1936 člen a sólista Pěveckého sdruvýr. narození
22. 8. 1891 Zemřel NERUDA, Jan, básník, žení moravských učitelů, sbormistr ženského
prozaik, novinář a umělecký kritik (* 9. 7. 1834) sboru Podhoran, cvičitel v Sokole (+ 24. 10.
1992) - 95. výr. narození
- 120. výr. úmrtí
23. 8. 1851 Narozen JIRÁSEK, Alois, pro- 6. 8. 2001 Zemřel BRÁZDA, Vladimír, dirizaik a dramatik, tvůrce českého historického gent, pianista a hudební skladatel, od r. 1939
realistického románu (+ 12. 3. 1930) - 160. člen Ostravského divadla, dirigent opery, od r.
1945 šéfdirigent tamější opery, spolupracoval
výr. narození
24. 8. 1936 Zemřel v Holešově KVASNIČKA, s ostravským rozhlasem a televizí, kde uváděl
Pavel, čestný občan města Holešova, v rámci pořady o hudbě, autor operet, scénické hudby,
Moravské vlastivědy vydal „Holešovský okres“ instrumentálních skladeb a dalších kompozic
(1929), psal o dějinách cechů v Holešově, (* 27. 5. 1920) - 10. výr. úmrtí
o školství a dalších dějinách města Holešova, 10. 8. 1881 Narozen MARTINŮ, Jan, hudební
ve fondu Archiv města Holešova (Okresní archiv skladatel, varhaník, autor mší, skladeb a úprav
Kroměříž) je uložena jeho dvoudílná rukopisná pro Cyrilometodějskou jednotu, působil v Kro„Kronika města Holešova“ zahrnující léta 1848 měříži a Olomouci (+ 2. 1. 1940) - 130. výr.
narození
až 1931 (* 6. 1. 1867) - 75. výr. úmrtí
25. 8. 1916 Zemřel RILLE, Albert, archivář, 11. 8. 1996 Zemřel KUBELÍK, Jeroným Rafael,
historik, kritik výtvarného umění, publicista, dirigent, houslista, klavírista, hudební skladatel,
hejtman a archivář zámku knížat Ditrichštejnů šéf České filharmonie 1942-1948, od r. 1948
Mikulov v letech 1907-1910, zakladatel sa- působil v zahraničí, jeden z nejvýznamnějších
mostatných dějin umění na Moravě (* 22. 10. propagátorů české hudby na světových pódiích
(* 29. 6. 1914) - 15. výr. úmrtí
1845) - 95. výr. úmrtí
26. 8. 1961 Zemřel v Holešově ŠRÁMEK, 14. 8. 1966 Zemřel BARTOŠ, Josef, hudebFrantišek, vedoucí osobnost a zakladatel Di- ní skladatel, sbormistr, upravovatel lidových
vadla 6. května, režisér, organizátor, autor řady písní, pedagog, profesor na dramatické škole
jednoaktovek, divadelních skečů a operetních a na konzervatoři v Praze, komponoval drobnější
libret, čestný občan města Holešova (* 22. 11. skladby, často inspirované regionálními a folklorními motivy (* 10. 2. 1902) - 45. výr. úmrtí
1895 v Holešově) - 50. výr. úmrtí
27. 8. 1886  Narozen VYSKOČIL, Augustin, 20. 8. 1921 Zemřel DUSÍK, Josef, dirigent,
řeholním jménem Jan Kapistrán, archivář, filo- hudební skladatel, varhaník, autor instrumenzof, historik, profesor církevních dějin na teolo- tálních cvičení, skladeb pro dechovou kapelu,
gické fakultě v Praze, působil v Kroměříži (+ 9. působil v Kroměříži (* 6. 12. 1872) - 90. výr.
úmrtí
2. 1956) - 125. výr. narození
28. 8. 1851  Narozen MAŠKA, Karel Jaroslav, 29. 8. 1916 Zemřel HOLAIN, Ludvík, hudební
matematik, paleontolog, pedagog, muzejní spo- skladatel, autor chrámových skladeb, působil
lupracovník, sběratel lidových pověstí, archeo- v Kroměříži, Olomouci (* 20. 8. 1843) - 95.
log, prozkoumal paleolitické stanice v jeskyni výr. úmrtí
Šipka u Štramberka a v Přerově-Předmostí, 30. 8. 1961 Zemřel KUBENKA, Josef, hudební
jeho nálezy se staly základem paleolitické sbír- skladatel, varhaník, sbormistr, psal klavírní
ky Moravského muzea v Brně (+ 6. 2. 1916) a chrámové skladby, upravoval lidové písně,
psal hudební referáty v ostravském Hlasu
- 160. výr. narození
29. 8. 1966 Narozena v Kroměříži ŠEBORO- (* 19. 3. 1908)
VÁ, Marie, sochařka, medailérka, pedagožka
H.K.
- 45. výr. narození
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Společný projekt gymnázií je v plném proudu
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
(GLJH) realizuje společně se SOŠ a Gymnáziem Staré Město od 1. 11. 2011 další projekt
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.08/03.0018,
který nese název „Realizace environmentálních
aktivit v krajinných typech zlínského regionu“.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a pokračuje ve vytváření struktury školních
a mimoškolních aktivit na obou školách. Práce
na projeku měly být ukončeny 30. 6. 2012.
Obsah aktivit projektu je zaměřen na problematiku environmentální a ekologické výuky
a také na prvky osobnostně sociální výchovy
(OSV). Hlavními výstupy projektu bude dvanáct
inovovaných předmětů s komponentou životní
prostředí a jeden produkt s komponentou ICT
v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Obsahy výstupů budou použity při realizaci dvou třídenních
praktických kurzů pro žáky v regionech Holešovsko - Rusavsko a Staroměstsko. Programy
pro žáky budou řídit učitelé z obou škol. Modul

s prvky OSV bude obsahovat nabídku konkrétních volnočasových a outdoorových aktivit,
které budou použity v průběhu třídenních kurzů.
Každý žák získá portfolio poznatků o obou
regionech, které využije pro porovnání obou
regionů a k dalšímu studiu. Všechny aktivity
kromě laboratorních výzkumů budou realizovány v přírodě. Výstupy budou následně zařazeny
do struktury vzdělávání obou škol v rámci vyučovacích předmětů příslušného ročníku.
V současné době se realizuje studijní fáze.
Členové projektového týmu se věnují získávání
nových poznatků a dovedností, které využijí k tvorbě pracovních materiálů pro třídenní
terénní kurzy žáků obou partnerských škol.
Vzdělávání obsahuje studium odborné literatury a internetových zdrojů a také absolvování
školení zaměřených na OSV, environmentální
výchovu (EV) a na práci s měřicími systémy
PASCO.
Ve dvou víkendech (duben, červen) jsme
absolvovali školení zaměřená na OSV a EV.

Školení vedli lektoři společnosti ALCEDO
Vsetín v terénním středisku Hájenka v osadě
Nový svět v Semetíně. Školení splnilo několik
cílů a poskytlo vhodné náměty a konkrétní
praktické ukázky práce v terénu. Tyto využijeme pro tvorbu výukových programů s prvky
EV a OSV pro výuku aprobačních předmětů.
Z těch nejzajímavějších témat lze uvést například význam a příklady péče o prostředí školy,
příklady aktuálních a regionálně zaměřených
informací z oblasti životního prostředí v různých
tematických okruzích; nástroje ochrany životního prostředí udržitelného rozvoje, životní styl;
příklady řešení konfliktních situací týkajících
se životního prostředí a udržitelného rozvoje
atd. Vedle odborné stránky nám organizátoři
připravili celou řadu aktivit a her podporujících
vzájemnou spolupráci členů obou partnerských
škol, díky nimž jsme se lépe poznali. Obě školení se velmi vydařila, provázela je pohoda a stálý
úsměv na tváři všech účastníků.
Mgr. Tomáš Kačor - manažer projektu

Krátce z kultury
Holešovský komorní soubor CORDA MAGICO (Nelly Billová, Sylvia Šimečková, Danuše
Pospíšilová, Iva Svobodová) zahraje - v rámci
festivalu Týden židovské kultury - v sobotu 20.
srpna v Šachově synagoze. Začátek koncertu
je stanoven na 16 hodin.
Také jiné holešovské hudební seskupení,
které se jmenuje AVRIX a které tvoří Kateřina
Jurášková, Danuše Pospíšilová a Miroslava
Kollerová, se představení v programu Týdne
židovské kultury. Podobně jako Corda Magico
zahraje v sobotu 20. srpna, ale jejich vystoupení
začíná v 18 hodin.
V Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci bude vystavovat redaktor Holešovska
Robert Rohál. Výstava jeho fotografických obrazů bude zahájena v sobotu 27. srpna a potrvá
do 30. října.Pan Rohál bude vystavovat také
v rámci 13. ročníku Filmového Tesáku 2011,
který proběhne ve dnech 16. - 18. září.
(red)

Fotografie, které jste poslali...

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Dne 18. srpna se dožívá 100 let
naše babička, paní

Marie Zapletalová
z Količína.
Za všechno
jí děkujeme
a přejeme jí
všechno jenom
to nejlepší, hodně
pohody, hlavně
mnoho zdraví.
Dvě fotografie, které poslali čtenáři: Autorkou prvního snímku „Na prázdninách u babičky“
je Marie Měchurová, autorem druhé fotografie „Už jsou zralé“ je Rosťa Kenša z Hulína.
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Holešovský triatlon letos vyhrál Radoslav Šíbl
Holešov (frs) - Vítězem pátého
ročníku holešovského sprint triatlonu
pod názvem Holešovman se stal domácí borec Radoslav Šíbl, závodící
v barvách bystřického týmu 4EVER
Cyklobulis. Radoslav Šíbl letos vyhrál Rohálovský duatlon (10 km běh

a 50 km na kole) a jako nejlepší Holešovan skončil devátý na nedávném
Drásalovi. Jeho prvenství v triatlonu
však bylo pro mnohé překvapení.
Loňský vítěz Přemysl Žaludek ze
Zlína se tentokrát nevešel na stupně
vítězů a skončil na čtvrtém místě

se ztrátou 4 minuty a jedna vteřina
na vítěze. Nejlepší mezi ženami se
umístila Lucie Javorová z CT Hvozdná v čase 1:56:24.
Holešovský sprint triatlon je
složen ze tří částí - 500 metrů plavání v bazénu zámeckého koupaliště,

26 kilometrů jízdy na kole po cestách
Hostýnských vrchů a pětikilometrový
běh přes Želkov. Cíl byl na stadionu
Míru. Nadmíru spokojeni mohli být
pořadatelé s účastí. Na start závodu
se postavilo 174 jednotlivců a 22
tříčlenných štafet.

Soustředění závodníků těsně před startem.

Holešovský triatlon absolvovaly i půvabné dívky a ženy.
Foto na straně František Sovadina a Ludmila Polišenská. Více fotografií na www.holesov.cz

Výsledky

Vítěz triatlonu Radek Šíbl (nahoře) ve své
královské disciplíně a dole při absolvování
poslední části závodu.

jednotlivci
1. Radek Šíbl 1:31:40
2. Peter Hertl 1:31:05
3. Lukáš Jasenský 1:35:34
štafety
1. Jindřich Hanáček, Pavel Odvrša,

Tomáš Ehrlich - Míšenci
2. Martin Šlahař, David Macharáček,
Radomil Vašík - ZPK Zlín
3. Tomáš Minařík, Zdeněk Gavenda,
Ondřej Minařík - DRŽ-KA TEAM

Házenkáři vstoupí do sezóny začátkem září
TJ Holešov, oddíl házené se
v těchto dnech připravuje na sezónu 2011/2012. V minulé sezóně se
umístil v soutěži II. ligy - severomoravská - v polovině tabulky, když
prohrál smolně tři utkání o jednu
branku. V soutěži střelců se umístil Petr Zetík se 144 brankami na
2. místě, Tomáš Balůsek se 143
brankami na 3. místě a Robert Plšek, který současně hostuje v extraligovém Přerově, se 133 brankami na 5. místě. Do listiny střelců
se zapsal i brankář Zdeněk Luňák
7 brankami.

Do příští sezóny, která zahajuje soutěží Českého poháru
3. září 2011, vstoupí holešovští házenkáři na hřišti Uherského Hradiště a v případě
vítězství přivítají na domácím
hřišti účastníka I. ligy, družstvo
Kostelce na Hané, a to dne 18.
září.   Mistrovská utkání zahájí
24. 9. v Trnávce a první utkání
na domácím hřišti sehraje družstvo v neděli 2. října s celkem
Baníku Havířov v 10.30 hodin.
Poté bude doma hrát 16. 10.
s družstvem Zbrojovka Vsetín,

dále 30. 10. hostí celek HC Zubří
„B“, pak 27. 11. družstvo TJ
STM Olomouc a 11. 12. v posledním utkání podzimu přivítáme
Lesanu Zubří.
Do této sezóny má TJ Holešov - oddíl házené na soupisce
všechny hráče z loňské sestavy:
brankáři Zdeněk Luňák a Dušan
Rypka, v poli pak Robert Plšek,
Petr Zetík, Tomáš Balůsek, Andrej
Titkov, Michal Kasaj, Petr Gahura,
Tomáš Růžička, Tomáš Procházka, Pavel Bábek, Daniel Nesrsta
a domácí mladí odchovanci Tomáš

Uruba, Lukáš Ustohal, Rudolf Rys
a Jiří Čepica. V současné době
probíhá jednání o příchodu Davida
Nováka ze Zlína. Družstvo opět
povede dvojice trenérů Roman
Pavlas a Josef Votava.
Domácí utkání se tradičně
uskuteční vždy v neděli v 10.30
hodin v hale I. Základní školy, Smetanovy sady. Zveme
na všechna utkání naše stálé
příznivce, bufet a pěkná házená jsou předpokladem dobrého
nedělního dopoledne.   
(rj)
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Holešovský minigolf má dva vicemistry České republiky
Rakovník - Ve dnech 21. - 23. 7. 2011 se
v Rakovníku uskutečnilo Mistrovství ČR v minigolfu. Na dvou hřištích (eternitovém a betonovém) se turnaje zúčastnilo téměř 130 nejlepších
hráčů a hráček z celé ČR. Barvy klubu MGC
Holešov hájili čtyři hráči a jedno družstvo juniorů.
I přes velmi nepříznivé počasí lze účinkování
hráčů klubu považovat za velmi úspěšné.

V jednotlivcích se nejvíce dařilo Tomáši
Klimkovi, který v kategorii juniorů vynikajícím
výkonem 165 úderů získal stříbrnou medaili.
Radek Doležel ml. (186 úderů) obsadil 12.
místo. V žácích se dařilo Janu Juroszkovi, který
taktéž skvělým výkonem 173 úderů získal stříbrnou medaili. V mužích obsadil Radek Doležel
st. výkonem 169 úderů 17. místo. Dlouhodobá

V jednotlivcích se nejvíce dařilo Tomáši Klimkovi,
který skončil na druhém místě.

soutěž extraliga družstev juniorů měla ve finálovém kole zápletku v boji o stříbrné medaile, kde
se více dařilo družstvu MGC Hradečtí orli, kteří
finálové kolo vyhráli, před týmem MGC Holešov
v sestavě Tomáš Klimek, Jan Juroszek a Radek
Doležel ml. Ti se tak museli v celkovém hodnocení extraligy smířit s konečným 3. místem.
red

Stříbro také vybojoval v žákovské kategorii
Jan Juroszek.

Rozpis fotbalových soutěží
JARO 2011

TERMÍNOVÁ LISTINA

ŽÁCI A

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

4.

So 27.08.11

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Štítná n. Vl.

Všetuly

5.

So 03.09.11

9,30 11,15

Vlachovice - SFK ELKO HOLEŠOV

6.

So 10.09.11

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Ratiboř

7.

So 17.09.11

9,30 11,15

Slavičín - SFK ELKO HOLEŠOV

8.

So 24.09.11

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Paseky Zlín

3.

St 28.09.11

Fryšták - SFK ELKO HOLEŠOV

9.

Ne 02.10.11

9,30 11,15
11,15
13,00

Hutisko - SFK ELKO HOLEŠOV

10.

So 08.10.11

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Juřinka

Všetuly

11.

Ne 16.10.11

9,30 11,15

Horní Bečva - SFK ELKO HOLEŠOV

Pros. Bečva

1.

Ne 23.10.11

9,30 11,15

Valašské Klobouky - SFK ELKO HOLEŠOV

2.

So 29.10.11

9,30 11,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Hulín

JARO 2011

ODJEZD

Všetuly 7,15
Všetuly
Všetuly 7,15
Všetuly
Všetuly 8,30
Ml.

St.

Všetuly 9,00

Všetuly
Všetuly 7,15

Všetuly

TERMÍNOVÁ LISTINA

ŽÁCI B

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

2.

So 27.08.11

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Bařice

Všetuly

3.

Ne 04.09.11

14,30

Skaštice - SFK ELKO HOLEŠOV

4.

So 10.09.11

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - DFK Holešov

5.

Ne 18.09.11

10,00

Rymice - SFK ELKO HOLEŠOV

6.

So 24.09.11

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Zlobice

1.

Čt 29.09.11

17,00

Zlobice - SFK ELKO HOLEŠOV

Nádraží 15,45

7.

So 01.10.11

13,00

Bařice - SFK ELKO HOLEŠOV

Nádraží 12,00

8.

So 08.10.11

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Skaštice

Všetuly

9.

So 15.10.11

13,00

DFK Holešov - SFK ELKO HOLEŠOV

Všetuly

10.

So 22.10.11

13,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Rymice

Všetuly
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Nádraží 13,30
Všetuly
Nádraží 9,15
Všetuly

Tým MGC Holešov v sestavě Tomáš Klimek,
Jan Juroszek a Radek Doležel ml. se musel
v celkovém hodnocení extraligy smířit
s konečným 3. místem.

Dorost (zápasy
se hrají na Střelnici)
Ne 21. 08. - 14.15 Štítná n. Vl. - SFK ELKO
HOLEŠOV (odj. Střelnice 12.00), so 27. 08. - 10.
00 SFK ELKO HOLEŠOV - Mladcová, so 03.
09. - 12.15 Vsetín B - SFK ELKO HOLEŠOV
(odj. Střelnice 10.30), so 10.09 -10.00 SFK 
ELKO HOLEŠOV - Dolní Bečva, so 17.09. 16.00 Hovězí - SFK  ELKO HOLEŠOV (odj.
Střelnice 14.00), so 24. 09. - 10.00 SFK ELKO
HOLEŠOV - Slavičín, ne 02. 10. - 10.00 Louky
- SFK ELKO HOLEŠOV (odj. Střelnice 8,45), so
08.10. - 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV - Francova Lhota, so 15.10. - 10.00 Valašské Klobouky
- SFK ELKO HOLEŠOV (odj. Střelnice 8.00), so
22. 10. - 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV - Kelč, so
29. 10 - 10.30 Lidečko - SFK ELKO HOLEŠOV
(odj. Střelnice 8.15), So 05. 11. - 10.00 SFK 
ELKO HOLEŠOV - Velké Karlovice.
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Turisté chystají
tradiční pochod

Rozpis podzimních fotbalových soutěží
PODZIM 2011

TERMÍNOVÁ LISTINA

KOLO

TERMÍN

ČAS

1.

So 06.08.11

2.

So 13.08.11

3.

MUŽI A

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

16,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Slušovice

Střelnice

16,30

Bystřice p. H. - SFK ELKO HOLEŠOV

So 20.08.11

16,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Vsetín

4.

Ne 28.08.11

16,30

Dolní Němčí - SFK ELKO HOLEŠOV

Střelnice 14,00

14.

St 31.08.11

17,00

Vigantice - SFK ELKO HOLEŠOV

Střelnice 14,45

5.

So 03.09.11

16,30

SFK ELKO HOLEŠOV - 1. Valašský FC

Střelnice

6.

Ne 11.09.11

10,15

Luhačovice - SFK ELKO HOLEŠOV

UT

7.

So 17.09.11

16,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Morkovice

Střelnice

8.

So 24.09.11

15,30

Velké Karlovice - SFK ELKO HOLEŠOV

15.

St 28.09.11

15,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Kateřinice

Střelnice

9.

So 01.10.11

15,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Boršice

Střelnice

10.

So 08.10.11

15,00

Provodov - SFK ELKO HOLEŠOV

11.

So 15.10.11

14,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Hluk

Střelnice

12.

So 22.10.11

14,00

Uherský Brod - SFK ELKO HOLEŠOV

Orelské tráva

13.

So 29.10.11

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Val. Meziříčí B

Střelnice

16.

So 05.11.11

13,30

Slušovice - SFK ELKO HOLEŠOV

JARO 2011

Střelnice 15,00
Střelnice

Střelnice 8,30

Střelnice 13,00

Střelnice 13,15

MUŽI B

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

1.

Ne 07.08.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Roštění

Všetuly

2.

Ne 14.08.11

16,30

Střílky - SFK ELKO HOLEŠOV

3.

Ne 21.08.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Slavkov p. H.

4.

Ne 28.08.11

16,30

Prusinovice - SFK ELKO HOLEŠOV

5.

Ne 04.09.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Rataje

6.

Ne 11.09.11

16,00

Němčice - SFK ELKO HOLEŠOV

7.

Ne 18.09.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Rajnochovice

8.

Ne 25.09.11

15,30

Mrlínek - SFK ELKO HOLEŠOV

9.

Ne 02.10.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Skaštice

Ne 09.10.11

15,00

Kyselovice - SFK ELKO HOLEŠOV

11.

Ne 16.10.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Rusava

12.

Ne 23.10.11

14,00

Žeranovice - SFK ELKO HOLEŠOV

13.

Ne 30.10.11

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Morkovice B

JARO 2011

Střelnice 12,00

Střelnice 11,45

TERMÍNOVÁ LISTINA

10.

ODJEZD

ODJEZD

Všetuly 15.00
Všetuly
Všetuly 15.30
Všetuly

V sobotu 10. září se uskuteční
42. ročník tradičního putování „Rusavskými kotáry na kole i pěšky“,
pořádaný Klubem českých turistů
v Holešově. Pro pěší jsou připraveny trasy 50, 35, 25 a 10 kilometrů,
pro cyklisty 25 a 50 kilometrů.
Tradiční pochod s názvem
„Holešovská padesátka rusavskými
kotáry“ byl prvně pozměněn v roce
2001 na putování „Rusavskými
kotáry na kole a pěšky“. Tak došlo
k otevření této akce i cykloturistům,
kterých utěšeně přibývá. Zvolené
trasy pro cyklisty vedou po silnicích
a částečně po značených cyklotrasách a od 40. ročníku je nově otevřená trasa 50 km převážně terénem,
často po nebo proti trase populárního Drásala. Trasy jsou voleny tak,
aby šly pokud možno mimo trasy
pochodů. Start a cíl všech účastníků
jsou u sokolovny v Holešově. Start
je od 7 do 9 hodin.
Podrobné informace podá
ing. František Hostaša, mobil:
604/465413, e-mail: f.hostasa@
email.cz.

V sobotu startuje
Rusavská
padesátka
Rusava (sov) - Osmý ročník
závodu horských kol Rusavská
padesátka startuje již tuto sobotu
- 20. srpna. Start závodu je v pravé
poledne před budovou základní
školy. Na závodníky čeká 50 kilometrů s převýšením 1150 metrů
v terénu Hostýnských vrchů, který
je značně poznamenám dešti minulých týdnů. Cíl je ve sportovním
areálu SK Rusava.

Všetuly 14,45

Kopaná

Všetuly 14,15

Muži A: SFK ELKO Holešov - Slušovice 1:0, Bystřice pod Hostýnem
- SFK ELKO Holešov 0:1.
Muži B: Holešov B - Roštění 4:3,
Střílky - Holešov 5:1.

Všetuly

Všetuly
Všetuly 14,00
Všetuly
Všetuly 13.00
Všetuly

TERMÍNOVÁ LISTINA

PŘÍPRAVKA

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

1.

Ne 04.09.11

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Chropyně

Všetuly

2.

Ne 11.09.11

9,30

Kroměříž C - SFK ELKO HOLEŠOV

3.

Ne 18.09.11

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Kroměříž A

4.

Čt 22.09.11

16,00

Hulín - SFK ELKO HOLEŠOV

5.

Ne 02.10.11

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Morkovice

Všetuly

6.

Ne 09.10.11

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Bysrřice p. H.

Všetuly

7.

Po 17.10.11

16,30

Kroměříž B - SFK ELKO HOLEŠOV

ODJEZD

Všetuly

8,30

Všetuly
Všetuly 15,15

Všetuly 15,30
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Dvacítka našich čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Holešovsku č. 13/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku
„Učitelka Josefína“ (J. Spálený/ E. Pergner), kterou zpívá Petr Spálený. První vylosovanou výherkyní
je Zdenka Matulíková z Míškovic,
druhou vylosovanou je Jana Konečná z Holešova - obě si pochutnají
v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU
pošleme volné vstupenky do kina
Svět - Libuši Dvořákové a Ladislavu Drábkovi - oba jsou z Holešova.
Všem šťastným výhercům redakce
srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové
hádance. Uhodnete, jak se písnička
jmenuje a kdo ji zpívá?
„Ten kratičký sen se mi
k ránu až zdál před probuzením
Zpěvák Petr Spálený.
a já spát chtěla dál...“
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

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA
Tanec na náměstí
Dr. E. Beneše - Týden
židovské kultury:
• Pátek 19. 8. v 15 hod.
- výuka izraelských tanců
• Sobota 20. 8. v 10 hod.
- vystoupení taneční skupiny RUT

Nové kozičky
zámecké paní?

Kdo si všiml, že ze zámeckého
okna cosi visí, tak vězte, že to není
oběšenec. Socha nazvaná Visatec je
z dílny Davida Černého a představuje
Sigmunda Freuda. Artefakt avizuje blížící se výstavu „Sigmund Freud a Franz
Kafka - očima 100 českých a slovenských výtvarníků“.
Text a foto Robert Rohál

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
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nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.

28

Provedu
drobné stavební
a obkladačské
práce v Holešově
a okolí.
Telefon:
573 395 705
Mobil: 736 731 776

Také jste slyšeli v minulém týdnu
tu novinku, že ve valu, co je ze tří stran
kolem holešovského zámku, budou
kozy? Sice mi ředitel MKS Pavel Chmelík
v žertu řekl, že tam budou ne kozy, ale stejně jako třeba v Náchodě - medvědi.
Ovšem tomu jsem moc nevěřil. Znám
přece vtipálka Pavlíka. Na druhou stranu
pasoucí se kozičky byly docela uvěřitelné
- zvláště když mi to jako tutovku sdělilo
i několik lidí, pravda, někteří s vážnou
tváří, jiní s potutelným úsměvem.
Když jsme se o tom bavili v redakci,
kolegu napadl k případnému článku i titulek - Nové kozičky zámecké paní - který by
jistě navnadil i naše zvídané čtenáře...
A pak se stalo, že mi jedna dobrá
žena horlivě telefonovala, že už je tam
snad do toho valu navážejí. Ale protože
zámecký pán byl v tu chvíli nedostupný
a telefon nezvedala ani zámecká paní,
vzal jsem si brašnu s foťákem a upaloval
se o tom přesvědčit na vlastní oči. Kozy
se však nekonaly, a jak mi bylo řečeno další zámeckou paní, určitě ve valu
nebudou. Byl to prý jen takový nápad,
který se mezitím dostal ven - jenomže
znáte lidskou fantazii. Ta obvykle udělá
z komára velblouda, v tomto případě
celé stádo roztomilých koziček...
Robert Rohál

