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Chcete
stavět?
Veřejnou soutěž na zastavění
části lokality Školní ulice řadovými
rodinnými domy a uzavření smlouvy na prodej pozemků k jejich výstavbě vypsalo město Holešov.
Podrobnosti na str. 7

Muzeum
otevřeno
Holešov se konečně dočkal
důstojné a velmi zajímavé muzejní expozice kovářství, která navíc
oživuje jednu z nejhodnotnějších
holešovských památek. Slavnostně bylo otevřeno přesně v polovině
prázdnin.
Podrobnosti na str. 18

Mistr
z Holešova
BOUŘE NAD HOLEŠOVEM. Srpnovou bouři nad Holešovem zachytil pohotově svým fotoaparátem
Aleš Trněný. Hromy a blesky však nevyvedly z klidu čapí rodinku, která už léta sídlí na pivovarském komíně.

Radek Doležel starší se stal
na nedávném minigolfovém turnaji
v Olomouci absolutním mistrem
České republiky.
Více na str. 25

Kulturní léto vrcholí
Co vy na to, pane starosto?
Není v Holešově týdne, aby se zde nekonala
některá z větších kulturních, společenských či
sportovních událostí. Co vy na to, pane starosto?
„Kalendář kulturního a společenského léta v Holešově je skutečně hodně zaplněný. Velké a tradiční
akce už u nás zakořenily. Nejedná se pouze o právě
běžící Týden židovské kultury, ale i o nedávno skončenou školu barokní hudby či v průběhu roku běžící
festival Musica Holešov. Součástí samozřejmě jsou
i sportovní podniky, jako je například Drásal či Čmelák model show nebo výstava automobilových veteránů. Spoustu lidí
přilákaly do Holešova také výstavy obrazů Josefa Lady či fotografií Jana
Saudka. Schéma letní kulturní, společenské i sportovní nabídky je velmi
široké, takže si myslím může vybrat každý. Tato skutečnost tak naplňuje
naši představu o využití zámku. Tento historický symbol Holešova se stal
místem pro setkávání místních občanů i návštěvníků města. Všechny tyto
akce zviditelňují město a přitom mají svou úroveň a kvalitu.“

Během slavnostního zahájení 12. ročníku festivalu Týden židovské
kultury zahrál holešovský soubor Musica Organum.
O festivalu více na str. 13. Foto Robert Rohál
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Máte vyřazené nářadí, hudební nástroje či hry?
Holešov - V současné době
rozvíjí svou činnost nový dětský
a mládežnický klub a nízkoprahové
zařízení a pro své klienty by jeho aktivisté potřebovali nějaký pracovní
stůl (ponk) a ruční nářadí na obrábění
dřeva i kovu (i smirkové papíry) apod.,
dále také hudební nástroje (především
rytmické - paličky, chrastítka, bubínky), ale třeba i strunové a dechové
(především flétny a píšťalky) a také nějaké dětské hry či sportovní pomůcky.
Tento klub pracuje pod vedením správců místního sboru Jednoty
bratrské a jeho činnost je zaměřena
na děti a mládež, které nemají ve

svých rodinách možnost být vedeny k aktivnímu a pozitivnímu trávení
volného času. Klub působí ve středu
odpoledne v objektu Jednoty v ul.
U Potoka a ve čtvrtek v lokalitě bytů
v ulici Bořenovská (v klubovně a za
pěkného počasí venku) a má i své
další a víkendové akce.
Pokud se rozhodnete pomoci
při zajištění smysluplné činnosti
pro potřebné děti, ozvěte se na
tel.: 724 030 893 (R. Seifert) nebo
na tel.: 734 637 504 (Milan Svoboda, správce místního sboru JB).
Děkujeme za pochopení a pomoc.
Rudolf Seifert, místostarosta

Přerušení dodávky
elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude v pondělí 27. srpna
od 7.30 do 15.30 přerušena dodávka elektrické
energie v části obce Dobrotice. Konkrétně se
jedná o odběratelské trafostanice Dobrotice ČSS, cvičák PČR, ranč a Žopy - cihelna. Ve
stejný den a ve stejném čase bude vypnuta
rovněž celá obec Žopy. Dále budou ve stejném
čase odpojeny od dodávky elektřiny holešovské
ulice Bezručova, Jarošova, Osvobození, Luhy,
Partyzánská, Sadová, Sportovní, Plajnerova,
Pivovarská a trafostanice Holešov - vodárna, T34
koltico, kasárna a Benzina.
(eon)

Pronajmu 1+1 na Letišti. 608 822 830.

Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje
V souvislosti s volbami do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se
uskuteční ve dnech 12.-13. 10. 2012, si vás dovolujeme informovat, že byla
nově zavedena možnost hlasovat na voličský průkaz. Voliči, který nebude
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (v místě,
kde je volič hlášen k trvalému pobytu), vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče volit ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
tzn. v našem případě na území Zlínského kraje, nikoliv tedy např. v Praze.
O voličský průkaz lze zažádat již nyní, a to buď osobně do 10. října
2012 do 16.00 hodin, nebo písemně (v tomto případě žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 5. října 2012), a to:
- žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem. Při ověření
podpisu u správních úřadů (obecní úřad, krajský úřad, obecní úřad obce
s rozšířenou působností) lze využít osvobození od správního poplatku,
- žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče,
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova a jeho místních
částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si žádají o voličský průkaz na
Městském úřadě v Holešově, Masarykova 628. Formulář žádosti získají
na podatelně nebo na stránkách www.holesov.cz.
Irena Ďuláková
Odbor správní a vnitřních věcí, Městský úřad Holešov

Do krajských voleb se přihlásilo
22 politických stran
Zlín (red) - Celkem 22 registrovaných politických stran, politických
hnutí a jejich koalic s celkovým počtem 765 kandidátů podalo svoji
kandidátní listinu na Krajský úřad
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Zlínského kraje v zákonem stanoveném termínu do 7. srpna 2012,
16.00 hodin k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje, které proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012.
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Historie, současnost a vize Masných krámů v Holešově
V poslední době se mne stále víc občanů našeho města ptá
na osud holešovských Masných
krámů. K oživení zájmu o tuto
lokalitu přispěla žádost o převod
části Masných krámů ve vlastnictví státu do majetku města Holešova, kterou schválilo 25. června
zastupitelstvo města i nedávná
televizní reportáž o této problematice odvysílaná na ČT 24. Protože
řada lidí neví, kde se Masné krámy
nacházejí a jakou mají historii, pokusím se v následujících řádcích
tuto problematiku objasnit.

Od počátku 20. století začal celý
areál chátrat. Jeho devastace se
zrychlila po 2. světové válce, kdy
řada krámků, které před válkou
patřily židovským obchodníkům,
ztratila své majitele, resp. potomci a příbuzní těchto majitelů byli
rozeseti po celém světě a nebyl
na ně žádný kontakt. V té době
skončilo využívání Masných krámů
pro obchodní účely a místnosti byly
využívány na provizorní skladové
účely. V šedesátých letech minulého století zde ještě provozoval
cukrárnu pan Ježek, který vyráběl

patří dědicům původních majitelů
žijícím v zahraničí, část některým
holešovským firmám a občanům.
Problematikou Masných krámů se zabývám od svého nástupu
do funkce místostarosty města.
Celý tento prostor v centru našeho města je totiž přes jeho současný neutěšený stav mimořádně
zajímavý. Z iniciativy města byla
zpracována architektonická studie jeho rekonstrukce, která počítá
s opětovným propojením náměstí Dr. E. Beneše s náměstím
Sv. Anny, vybudováním malebné
obchodní a odpočinkové pasáže
s drobnými řemeslnickými provozovnami, stylovým občerstvením,
kde by se mohly konat různé trhy,
jarmarky a podobné akce.
Prvořadým úkolem je však
vyřešení vlastnických vztahů. Inicioval jsem jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, které se po delší době
začíná slibně vyvíjet, i když stávající pravidla pro převod státního majetku (v tomto případě vlastnických
podílů Masných krámů na město)
příliš nepřejí záměrům vybudování
obchodní pasáže. Současně jednáme s vlastníky dalších podílů tak,
aby město získalo v této lokalitě
většinu, mohlo se o ni začít starat
a zabránit tak její úplné devastaci.

Místostarosta města
Jaroslav Chmelař
Vyřešení složitých majetkových vztahů odčerpá ještě hodně
času a energie. A pokud město
získá krámy do svého vlastnictví,
bude muset vyřešit financování
a následně realizaci plánovaného záměru. Byla by však škoda
nechat toto vzácné a hodnotné
místo v současném dezolátním
stavu a nepokusit se naše město
rozšířit o další půvabný kout v jeho
samém centru.
Jaroslav Chmelař
místostarosta města Holešova

Pohled z náměstí na historickou zeď Masných krámů.
Holešovské Masné krámy se
skrývají za žlutou historickou zdí
umístěnou v dolní části náměstí
Dr. E. Beneše mezi domy č. p. 10
(prodejny Valentina) a 11 (Pekařství Svoboda - Březík, průchod
na náměstí Sv. Anny). V polovině
17. století si zde cech holešovských řezníků zřídil celkem 16 původně dřevěných krámů - prodejen
(po osmi na každé straně uličky vedoucí na náměstí Sv. Anny), které
byly během 18. století přestavěny
do podoby řadových klenutých cihlových domků se společnou střechou. Řezníci tehdy nesměli své
zboží nikde jinde ve městě prodávat. Ve druhé polovině 19. století,
po zrušení cechovního zřízení, kdy
padl tento zákaz, se začali řezníci
stěhovat do nových provozoven
po celém městě a na jejich místo v
domcích Masných krámů přicházeli jiní obchodníci - zelináři, kramáři.
Krámky byly využívány stejně jako
ulička mezi nimi hlavně o týdenních
a výročních holešovských trzích.

proslulé plněné trubičky zvané
šmetrdolky. A naposledy sloužila
v sedmdesátých letech minulého
století řada krámů bližší nám. Sv.
Anny jako klubovna holešovských
myslivců.
Dlouhodobým zanedbáním
údržby se celý areál dostal do havarijního stavu. První tři krámy po
pravé straně byly zbořeny, střechy
zbývajících jsou v dezolátním stavu, část zdí je zřícená a prostor
mezi krámy je zarostený vysokou
náletovou vegetací. Památkové
ochraně podléhá přitom jen čelní
zeď krámů, obrácená do náměstí,
jejich vlastní prostor památkově
chráněn není.
Město Holešov je bohužel zatím bezmocné - vlastnické vztahy
v tomto areálu jsou mimořádně
složité, městu patří jen jeden krámek a část společného prostoru
v uličce, část areálu je ve vlastnictví
státu, který získal odúmrti (dědictví
po zemřelých vlastnících některých
krámků, kteří neměli dědice), část

Nová exkluzivní služba
v Salonu „Karolína“ Holešov

Dlouhodobým zanedbáním údržby se dostal areál
do havarijního stavu.

- Permanentní make-up - technika vlásky.
Získáte naprostou přirozenost dnešní moderní ženy.
- mikrojehličkování - microneedling

Kontakt: Zdenka Konečná,
tel. 601 371 476
3
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Sovětský granát ležel pod silnicí nedaleko Ludslavic

Dělostřelecký granát ležel dlouhá léta pod silnicí do Ludslavic.

Ludslavice (frs) - Dělostřelecký granát
ze druhé světové války našli stavební dělníci
začátkem srpna v Ludslavicích. „Krátce před
desátou hodinou dopolední oznámil pracovník
firmy, která provádí výkopové práce v obci
Ludslavice na Holešovsku, že v zemi objevil
munici. Domníval se, že jde o leteckou pumu.
Na místo vyjela hlídka policistů holešovského
obvodního oddělení a zajistila, aby se k výbušnině nikdo nepovolaný nedostal. Poté čekali
na příjezd Pyrotechnické služby Frýdek-Místek.
Ti po odborném prozkoumání zjistili, že se jedná
o dělostřelecký granát ze druhé světové války,
konkrétně sovětské výroby,“ uvedla policistka
Barbora Balášová.
Granát byl sice nevystřelený, podle odborníků však bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Pyrotechnici zabezpečený nález naložili
do speciální bedny a převezli do muničního
skladu. Podle vyjádření pyrotechniků je i bezmála sedmdesát let po válce obdobných nálezů
pořád dost.

Kriminalisté vykázali násilníka
Holešov (frs) - Čtyřicetiletého muže vykázali v úterý 8. srpna
na deset dnů holešovští policisté
z domácnosti, kde měl slovně i fyzicky napadat svého příbuzného.
„Starší pán z Holešovska chtěl
svému vzdálenému příbuznému,
který měl finanční problémy, pomoci. Poskytl mu proto střechu nad
hlavou. Jejich soužití bylo zpočátku
bezproblémové. Po necelém roce
mu ale muž začal sprostě nadávat
a později ho i bít. Násilí se stále
stupňovalo. Ze strachu dokonce
svůj dům i několikrát opustil. Pobýval na ubytovně nebo u své švag-

rové,“ uvedla podrobnosti o případu
policistka Simona Kyšnerová.
Po jednom z incidentů senior skončil s tržnou ránou na hlavě
v nemocnici. Bál se přiznat pravdu a zároveň nechtěl násilníkovi
uškodit, proto lékařům tvrdil, že si
zranění způsobil sám. K poslednímu útoku došlo první srpnové
pondělí. I tentokrát týraný muž raději ze svého domu utekl. „V této
zoufalé situaci se nakonec rozhodl
zavolat na linku 158. Za dva roky
soužití se svým trýznitelem značně
zhubl,“ uvedla policistka, podle níž
nyní případ vyšetřují kriminalisté.

Zpronevěřil firemní peníze, tvrdí policie
Holešov (sov) - V minulém
týdnu zahájil komisař oddělení
hospodářské kriminality v Kroměříži
trestní stíhání proti dvaačtyřicetiletému muži z Holešova. Ten nyní
čelí obvinění z trestného činu zpronevěra. „Jako provozní pracovník
společnosti vyrábějící kancelářský
nábytek zpronevěřil během roku
2011 bezmála čtyři sta tisíc korun.
Při práci komunikoval s dodavateli

a objednával od nich výrobky. Platby
za dodané zboží jim pak slíbil zaslat
na účet, což ale ve třiceti případech
neudělal. Zaměstnavateli však tyto
finanční prostředky vyúčtoval jako
zaplacené a doložil fakturami. Peníze si přitom ponechal pro sebe,“
uvedla policistka Simona Kyšnerová
a dodala, že dotyčnému nyní za tento trestný čin hrozí až pět let vězení
nebo peněžitý trest.

V Jankovicích byl opět Divoký západ
Sobota 11. srpna byla v Jankovicích ve znamení westernu. Devatenáctá Western show rodeo přilákala do malé vesničky za Holešovem
na pět stovek lidí, kteří viděli spoustu zábavy jako na Divokém západě.
Jezdci na koních soutěžili v různých disciplínách, nechybělo ani přepadení dostavníku jak ze správného westernu, které doprovázela střelba,
práskání bičem a samozřejmě mrtví pistolníci na obou stranách. Jednotlivé
soutěže i atrakce se divákům moc líbily a nejeden jezdec byl odměněn
dlouhotrvajícím potleskem. Velký potlesk čekal na malou Kristýnku, která
byla nejmladší ze všech účinkujících. Její poník ji parádně poslouchal,
a tak cena pro Terezku a šerpa pro ponyho byly na místě. Bylo to pěkné
a povedené odpoledne. Mnozí účastníci
nakoupili spoustu
Odvoz a likvidace
koňáckého zboží,
autovraků
zdarma.
pravé zápaďácké klobouky, ale i sladkosti,
Doklad o ekolikvidaci.
srdíčka a jiné dobroty.
Ladislav Beran
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Tel. 777 550 621

Na rodeu v Jankovicích nechybělo ani přepadení dostavníku.
Foto Ladislav Beran
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Na modelářské ploše přistála také americká stíhačka
Letošní Čmelák model show
provázela v sobotu 11. srpna dopoledne nepřízeň počasí. Postupně
se však vyčasilo a v neděli už počasí přálo soutěžícím modelářům
i divákům. Přítomní se mohli bavit
bravurními výkony 81 přihlášených
pilotů, kteří navzdory poměrně silnému větru dokonale ovládali své
stroje. Na ploše modelářského letiště
přistála i velká letadla. V neděli se
tady například divákům předvedl
americký stíhací letoun ze 2. světové války. Do Holešova se vrátily rovněž vyhlídkové lety. Zhruba
desetiminutový vyhlídkový okruh
nad Holešovem ve vrtulníku přišel
na 400 korun. Na své si jako každoročně přišly i děti. Kromě tradiční
nafukovací skluzavky si například
mohly vyzkoušet jízdu na minimotorkách. Pravidelně jeden z leteckých
modelů shazoval z nebe sladkosti,
nechyběly ani soutěže Střediska volného času TYMY či ukázka dravců.
Je více než zřejmé, že ani
po zániku letiště tradice létání z Holešova nevymizela. A kdo ví, jak to
všechno dopadne. V prázdnotou
zející průmyslové zóně je myslím
pořád dostatek místa k tomu, aby
se tady vešla jedna přistávací dráha
pro malá letadla.
Text a foto František Sovadina
Vedle zkušených pilotů vyzkoušeli
nebe jižně od Holešova také mladí
modeláři. Mezi nimi žák 3. Základní
školy Vojta Kubiš. Je sice upoután
na invalidní vozík, ale to mu nevadí v rozvíjení zajímavého koníčka.
Při soutěžním letu mu asistoval
jeho táta.

Řada návštěvníků využila možnosti vyhlídkového letu nad Holešovem.
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Oznámení o veřejném projednání návrhu
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné
povahy - Změny č. 4 územního
plánu obce Žeranovice a zveřejnění
návrhu opatření obecné povahy Změny č. 4 územního plánu obce
Žeranovice.
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako pořizovatel Změny č. 4 územního plánu
obce Žeranovice ve smyslu § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební
zákon) dále jen stavební zákon
oznamuje v souladu s § 20 odst. 2
a § 52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy - Změny č. 4 územního plánu obce

Žeranovice, které se uskuteční
dne 20. 8. 2012 v 18.00 hod. na
obecním úřadě v Žeranovicích.
b) vystavení upraveného
a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy - Změny č. 4
územního plánu obce Žeranovice
k veřejnému nahlédnutí v době
od 20. 7. 2012 do 20. 8. 2012
včetně.
Do návrhu opatření obecné
povahy - Změna č. 4 územního
plánu obce Žeranovice je možno
nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 309 anebo na
Obecním úřadě v Žeranovicích. Do
návrhu Změny č. 4 územního plánu
obce Žeranovice lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách
města Holešova (www.holesov.cz
v sekci městský úřad - Odbor územního plánování a stavebního řádu).

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.

Předmětem návrhu je na jižním okraji obce návrhová plocha
B-106 určená pro funkční využití
plochy individuálního bydlení.
Jiné požadavky na rozvoj území
obce změna územního plánu
neklade.
Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám
a námitkám. K později uplatně-

ným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky musí být
v souladu s § 22 stavebního zákona
uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání Zásad územního rozvoje,
se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad
Holešov, Masarykova 628, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, 769 01 Holešov. Toto
oznámení plní současně funkci
pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Petr Klenner
referent odboru územního
plánování a stavebního řádu

Farnost obdrží dotaci
Zlín, Holešov (sov) - Rozdělení dotací určených na stavební údržbu
vzácných objektů v městských památkových rezervacích schválili krajští
radní. O státní dotaci zažádal Zlínský kraj Ministerstvo kultury České republiky. To pak uvolnilo dotaci ve výši 6 295 000 korun. Po schválení krajským zastupitelstvem by dotace měly pomoci také římskokatolické farnosti
v Holešově na opravu bočního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Peníze by mělo dostat také město Uherský Brod na restaurování radnice
č.p. 100 anebo Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana
z Boha na zvelebení kláštera Milosrdných bratří ve Vizovicích. Z dotací
mohou být nyní opraveny také například měšťanské domy č. 106 nebo 89
ve Valašském Meziříčí nebo historický dům č. 15 v Kelči a dům č. 256 ve
Vizovicích, kde jsou vlastníkem soukromé osoby.

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 2. července 2012
Přijaté usnesení č. 176/2012 - N
2665 Rada města Holešova I schválila vypsání výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Komunikace
Květná Holešov“. K podání nabídky budou osloveny firmy: 1. PSVS,
a.s., odštěpný závod 6, Skály 870,
Tlumačov 2. RIS-MONT s.r.o.,
Slanica 379, Zlín-Louky 3. Správa
a údržba silnic s.r.o., K Majáku 5001,
Zlín II jmenovala členy a náhradníky
hodnoticí komise pro vyhodnocení
nabídek. Členové: Ing. Stanislav Julíček - Ing. Aleš Trněný - Radka Stratilová Náhradníci: Mgr. Ivo Michálek
- Milan Roubalík - Monika Partyková.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 177/2012 - N
2569 Rada města Holešova přerušila projednávání dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo se společností
EKKL a.s., Kroměříž, Altýře 582,
IČ 27752771, v souvislosti s investiční akcí „Centrum volnočasových aktivit Holešov“ spočívající
v prodloužení termínu dokončení
z důvodu potřeby úpravy textu
smlouvy. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: RM 20. 08. 2012.
Přijaté usnesení č. 178/2012 - N
2655 Rada města Holešova vzala
na vědomí nabídku Krajského úřadu
Zlínského kraje použitého systému
měření úsekové rychlosti MUR - 05
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s tím, že o tuto nabídku nemá zájem
z důvodu nutných finančních nákladů
na jeho opravu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 179/2012 - N
2653 Rada města Holešova I vzala
na vědomí podnět k úklidu v Americkém parku a II postoupila tento
podnět k řešení Odboru investic,
silničního hospodářství a údržby
města. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 180/2012 - N
2666 Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 3031/1, 3100/61
a 3100/62, vše k.ú. Holešov, pro
společnost JMP Net, s.r.o., Brno,
Plynárenská 499/1, IČ 27689841, v
souvislosti se stavbou „Rezidenční
byty Holešov“. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 181/2012 - N
2671 Rada města Holešova jmenovala členy hodnoticí komise
pro veřejnou zakázku „Úvěr na
financování akce JVO města“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
16. 07. 2012 přijaté usnesení č.
182/2012 - N 2672 Rada města
Holešova schválila 1. dodatek č. 3
ke smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření a 2. smlouvu
o kontrolní činnosti - poradenství

dle předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 183/2012 - N 2673
Rada města Holešova schválila příspěvkovým organizacím: 2. Základní
škola Holešov - 3. Základní škola
Holešov - Mateřská škola Sluníčko
Holešov - Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392 - Mateřská škola,
Holešov, Masarykova 636 - Ústřední školní jídelna Holešov - Centrum
pro seniory, příspěvková organizace
změny finančních plánů dle předložených návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 184/2012 - N
2667 Rada města Holešova I projednala žádost MUDr. Plintoviče
o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa před domem čp. 483 v ul. Sušilova v Holešově a II neschválila
zřízení vyhrazeného parkovacího
místa na této místní komunikaci
nákladem žadatele. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 185/2012 - N
2669 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
městských pozemků p.č. 1802/1,
ostatní plocha, o výměře 1.605 m2,
p.č. 1802/2, ostatní plocha, o výměře
1.704 m2 a p.č. 1802/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 241 m2,

vše k.ú. Holešov, Martině Veselé, bytem Holešov, za účelem provozování
sportovních aktivit dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 186/2012 N 2670 Rada města Holešova
schválila zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p.č. 1333/3, ostatní plocha,
o výměře 12 m2, k.ú. Holešov, za
účelem umístění prodejní buňky
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 187/2012 - N
2674 Rada města Holešova stanovila
v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, počet
zaměstnanců města zařazených do
Městského úřadu Holešov z důvodu
organizačních změn, a to na 81 s účinností od 02 . 07. 2012. Zodpovídá: Ing.
František Fuit. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 188/2012 - N
2654 Rada města Holešova vzala
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
18. a 25. června 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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Veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na zastavění částí ulice Školní
MĚSTO HOLEŠOV (dále jen
vyhlašovatel) vyhlašuje v souladu
s ustanoveními § 281 a následně
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších
předpisů veřejnou soutěž (dále
jen VS) o nejvhodnější návrh na
zastavění částí lokality ulice Školní
řadovými rodinnými domy a uzavření smlouvy na prodej pozemků
na výstavbu (dále jen návrh).
1. Předmětem plnění je: Zástavba pozemků řadovými rodinnými
domy p.č. 1072, ost. plocha o výměře 437 m2, p.č. 1073, ost. plocha
o výměře 197 m2, p.č. 1074, ost.
plocha o výměře 437 m2, p.č. 1075,
ost. plocha o výměře 191 m2, p.č.
1077, ost. plocha o výměře 434
m2, p.č. 1078, ost. plocha o výměře 191 m2, p.č. 1079, ost. plocha
o výměře 444 m2, část pozemku
p.č. 1080, ost. plocha o výměře cca
170 m2, část pozemku p.č. 2961/1,
ost. plocha o výměře cca 953 m2,
celková výměra cca 3454 m2, vše
k.ú. Holešov.
Navržený dům (domy) musí
obsahovat:
a) Jedno nadzemní podlaží
a obytné podkroví, případně dvě
nadzemní podlaží a obytné podkroví
či ustupující podlaží. Dále uvedené relativní výšky jsou vztaženy
k přilehlému chodníku: výška římsy objekt jednopodlažní + 3,0 m; výška
hřebene sedlové střechy + 7,0 m,
výška římsy - objekt dvoupodlažní
+ 7,0 m; výška hřebene sedlové
střechy + 10,0 m, výška ustupujícího
podlaží + 10,0 m, výška podlahy
1. NP vůči chodníku + 15 až 20 cm.
b) Pro řadový rodinný dům
musí být zakresleno min. 1x stání
pro osobní automobil a 1x garáž
pro osobní automobil.
c) minimální nabídková cena
1200 Kč/m2
d) maximální termín zastavění
pozemku - termín kolaudace s vyznačením nabytí právní moci - bude
ode dne právních účinků vkladu do
katastru nemovitostí nejdéle 3 roky,
tedy 1 095 dní.
Bude se jednat o výstavbu
individuálních domů řadového typu,

su z katastru nemovitostí, nákladů
na daň z převodu nemovitostí ve
výši 3 % z kupní ceny, nákladů na
rozdělení pozemku geometrickým
plánem, nákladů na vyhotovení
znaleckého posudku a kauce.
C) Návrhy budou podávány
písemně na adresu město Holešov,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
nebo předloženy osobně tamtéž
na podatelnu.
D) Lhůta, do níž lze návrhy
podávat, končí dne 31. 8. 2012
v 10.00 hod.
E) Vyhlašovatel oznámí vybraný návrh do 60 dnů po ukončení lhůty
k podání, případně oznámí prodloužení termínu vyhodnocení nabídek.
3. Kritéria pro rozhodování
o nabídkách - váhová
a) návrh lokality 35 % (hlasování členů hodnotící komise), b)
výše kupní ceny 35 % (matematické - nejvýhodnější = nejvyšší), c)
termíny realizace 20 % (matematické - nejvýhodnější = nejkratší) d)
výše smluvní pokuty za nedodržení
podmínek nabídky 10 % (matematické - nejvýhodnější = nejvyšší)
4. Úhrada nákladů: Účastníci
soutěže nemají nárok na náhradu
nákladů.

charakteru soukromého vlastnictví
(rozčleněny na samostatně oplocené pozemky).
2. Podmínky soutěže:
A) Nabídka musí splnit veškeré požadavky uvedené v předmětu
plnění a musí obsahovat:
a) návrh řešení dané lokality
(grafický i popisový), b) návrh kupní
ceny, c) termíny zastavění,
d) výši smluvní pokuty za nedodržení podmínek nabídky. Minimální výše musí být 20 % kupní
ceny. Smluvní pokuta bude řešena složením kauce v plné výši po
podpisu smlouvy, případně bude
zřízeno zástavní právo ve prospěch
prodávajícího ve výši 100 % kupní
ceny. Z důvodu zajištění co nej-

kratšího termínu zastavění lokality
bude, mimo jiné, kauce vrácena po
splnění všech podmínek nabídky
v poskytnuté výši (tedy bez případných úroků, inflace apod.), zástavní
právo zrušeno.
e) žádané pozemky (A, B, C,
D, E, F, G, H)
f) zájemcem podepsaný návrh
kupní smlouvy s jeho prohlášením, že se všemi jejími ujednáními
souhlasí.
B) Pozemky budou převedeny
účastníkovi, a to po uhrazení kupní
ceny včetně nákladů s prodejem
spojených kupujícím, zejména
správního poplatku za přijetí návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí, správního
poplatku za vydání výpisu nebo opi-

5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: veřejnou soutěž bez náhrady
kdykoliv zrušit, odmítnout všechny
návrhy.
6. Název, sídlo, telefon, fax vyhlašovatele: město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, telefon 573 521 111, fax 573 521 210.
Podrobnější informace k VS poskytne pí. Hanslíková na telefonu
č. 573 521 459.
7. Doplňující údaje: Pokud na
základě této VS bude vybrán návrh zahraniční osoby, budou se
řídit vzniklé právní vztahy platnými
zákony ČR.
Ing. Stanislav Julíček
městský stavitel, vedoucí
odboru investic, silničního
hospodářství a údržby města

Město dokončilo technologický projekt pro celý region
Holešov (lp) - Město Holešov během
měsíce června dokončilo realizaci projektu
„Technologické centrum, elektronická spisová
služba a vnitřní integrace úřadu ORP Holešov“. Projekt byl realizován s podporou dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie
a veřejných prostředků v rámci Integrovaného operačního programu (IOP); Prioritní osa:
2. Zavádění ICT v územní veřejné správě;
Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě. Celkové výdaje projektu činily
zhruba 5 milionů korun.
Účelem projektu bylo vybudování
technologického centra obce s rozšířenou
působností (ORP) Holešov a vytvoření podmínek pro realizaci hostingového řešení spisové služby pro organizace města a obce

ve správním obvodu, včetně zlepšení vnitřní
integrace úřadu.
A jaké jsou očekávané přínosy
dokončeného projektu? Předně se jedná o
vytvoření dostatečně robustní, škálovatelné,
bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury TC, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz

klíčových aplikací, informačních systémů, služeb a jejich vnitřní integraci se zabezpečením
dohledu a servisu nad provozem TC po dobu
12 hodin a 5 dní v týdnu. Dále projekt umožní
pořízení eSSL (elektronické spisové služby) pro
obce ve správním obvodu a také vnitřní integraci všech SW komponentů do provázaného
informačního celku.
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Ohlédnutí za XV. všesokolským sletem v Praze
Letošní už v pořadí XV. všesokolský slet v Praze byl zvláště významný tím, že se uskutečnil 150 let
od založení Sokola v naší republice.
Byl také čtvrtý v pořadí od posledního obnovení Sokola a na každém
z nich se zúčastnili i cvičenci T. J.
Sokol Holešov. Na letošním XV.
sletu cvičila nejen seniorská „devítka“ skladbu „Jen pro ten dnešní
den“. Zvláště potěšitelné je, že už
podruhé bylo na sletu v Praze zastoupeno také žactvo oddílu SG - to
znamená cvičenci do 10 let. Stalo
se tak zásluhou dlouholeté trenérky
odd. SG ses. Jiřiny Láníkové, která
gymnastické cvičence na oba poslední slety připravila. Spolu s další cvičitelkou žactva ses. Andreou
Ivánkovou se staraly o naše malé
cvičence a program, který s nimi

naše cvičitelky absolvovaly, se jim
líbil. Zde bychom chtěli zvlášť ocenit přístup rodičů cvičenců, kteří
věnovali nejen finanční prostředky,
které tato sletová akce obnášela,
ale i důvěru, se kterou nám své
děti svěřili a tím jim umožnili zážitek
pro celý život. Ve skladbě „Jonatán“
vytoupili sourozenci Suzan a Thomas Macurovi, Michaela Drábková,
Adéla Barboříková, Adéla Ivánková,
Nikol Teplíčková, Jana Polepilová
a Patricie Růžičková. Tyto výkony
jsme mohli při prvním deštivém dnu
i druhém vystoupeni za sluneční
výhně sledovat na televizních obrazovkách. Čas, který rodiče věnují
svým dětem nejen v odd. SG, ale
i dalších cvičebních hodinách v naší
T. J. Sokol Holešov, je vkladem
do budoucna a ovlivňuje v pozitiv-

Šindelnici udržují
technické služby
Zahnašovice (frs) - Údržbu komunikace
mezi Zahnašovicemi a Martinicemi zvané jako
šindelnice provádí v letošním roce Technické
služby Holešov. Na údržbu této silnice, která slouží pro spoustu řidičů kromě jiného jako
obchvat Holešova, přispívá Zlínský kraj obci
Zahnašovice. „V letošním roce jsme se domluvili
na údržbě s holešovskými technickými službami
a spolupráce je na velmi dobré úrovni,“ uvedl
starosta Zahnašovic František Němec.
Oznámení o veřejném projednání
upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy změny č. 1
Územního plánu Bořenovice.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov
- obecního úřadu obce s rozšířenou
působností jako pořizovatel změny
č. 1 územního plánu Bořenovice ve
smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb.o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) dále jen stavební zákon
oznamuje v souladu s § 20 odst. 1 a 2,
§ 22 a § 52 odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání upraveného
a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Bořenovice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční dne 5. 9. 2012 v 16.00 hod.
na obecním úřadě v Bořenovicích
b) vystavení upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné
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ním slova smyslu i jejich budoucí
využívání volného času.
Našim seniorkám vyslovujeme
uznání za podporu dlouholeté tradice účasti žen T. J. Sokol Holešov
na všech sletech až po letošní jubilejní XV. všesokolský slet. K této účasti
přispěla i župní vedoucí skladby ses.
Dana Klárová, která obětavě navštěvovala nácvik přímo v Holešově. Pro
naše seniorky a jednoho muže - kterým byl br. Jiří Andrlík - nebyl slet
jednoduchou záležitostí. Těsně před
ním totiž absolvovali senioři celkem
pět předsletových cvičení ve Vsetíně,
Uherském Brodu, Bystřici pod Hostýnem, Brně i Holešově. Všechna
vynaložená námaha vyústila při obou
sletových dnech na stadionu v Edenu v jedinečnou krásu pohybu sladěného s melodiemi mládí dnešních

seniorů, kterou jsme mohli sledovat
na televizních obrazovkách.
Za celou přípraou XV. všesokolského sletu se skrývá nekonečná
drobná organizační práce, za kterou
je třeba v naší T. J. Sokol poděkovat
především naší starostce ses. Ireně Smrčkové. XV. všesokolský slet
v Praze probíhal pod heslem „50 let
v pohybu“ a úspěšně skončil.
Po prázdninách začneme již
151. rok v pohybu a zveme k nám
do Sokola všechny, kdo chtějí zdravě žít, k čemuž především pohyb
patří. Zvlášť rodiče dětí předškolního a školního věku by měli svůj
čas investovat a přivést své děti
k nám do Sokola. Pravidelná činnost
a potřeba pohybu jsou tou nejlepší
investicí do jejich budoucnosti.
Výbor T. J. Sokol Holešov

V Zahnašovicích budou soutěžit střelci
Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice pořádá v sobotu 18. srpna 2012 na místní
střelnici střeleckou soutěž. Zahájení je v devět

hodin, finálový rozstřel organizátoři plánují na
16.30 a v 17 hodin se bude konat vyhlášení
výsledků.

Kdo viděl noční vandaly?
Pravčice - Neznámí vandalové zlomili v noci na sobotu 4. srpna lípu u hasičské
zbrojnice v Pravčicích. Noční škůdci táhli obcí
ve směru na Hulín a udělali i další škodu. Na

povahy změny č. 1 Územního plánu Bořenovice k veřejnému nahlédnutí v době od 5. 8. do 5. 9.
2012, včetně.
Do návrhu opatření obecné povahy
změny č. 1 Územního plánu Bořenovice je možno nahlédnout na Městském
úřadě Holešov, Odboru územního plánování a stavebního řádu, pracoviště

webových stránkách obce proto byli vyzváni
případní svědci, aby pomohli podáním jakékoliv
informace k dopadení vandalů.
(sov)

nalizací Zlínského kraje a převedení územního plánu do Metodiky
jednotného digitálního zpracování
územně plánovací dokumentace
Zlínského kraje.
Námitky proti návrhu územního plánu
mohou v souladu s ust. § 52 odst.2
stavebního zákona podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotče-

Veřejná vyhláška
Tovární 1407, dveře č. 311 a na Obecním úřadě Bořenovice. Do návrhu lze
rovněž nahlédnout na internetových
stránkách města Holešova www.holesov.cz v sekci městský úřad, odbor
územního plánování a stavebního řádu.
Předmětem změny územního plánu
je změna funkčního využití pozemků v jižní části obce, změna systému odkanalizování obce v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a ka-

ných návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23
stavebního zákona (dotčené osoby).
Nejpozději při veřejném projednání
může dle ust. § 52 odst.3 stavebního
zákona každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující do-

tčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány uplatní na
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky
musí být v souladu s § 22 stavebního
zákona uplatněny písemně, opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Připomínky a námitky podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, Odbor
územního plánování a stavebního
řádu, Masarykova 628, pracoviště
Tovární 1407, 769 01 Holešov. Toto
oznámení plní současně funkci
pozvání k veřejnému projednání.
Ing. Radomíra Pospíšilová,
ref. odb. územ. plánov. a stav. řádu
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Táborníci žili v duchu tradic středoamerických indiánů
Ve druhé polovině července
se táborová základna holešovské
pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka v Podkopné Lhotě přeměnila
na zemi Mayů - středoamerických
indiánů. Jednotlivé kmeny nesly
tajuplné názvy jako Kekchiové,
Kixiové či Pocomamové. Nad všemi pak bděla Ixquick, dcera boha
Itzamnna.
Program tábora s názvem
Osadníci Nového světa, kterého
se zúčastnily na tři desítky dětí
z celé Moravy, se nesl právě v duchu středoamerických předkolumbovských tradic.

Účastníci pionýrského tábora v Podkopné Lhotě.
A dětem se soudě podle jejich
reakcí na louce pod hotelem Zubříč
i v letošním roce líbilo. Za všechny
to shrnul na webu pionýrské skupiny jeden z účastníků jménem

Udatnydrak. „Byl to super tabor
a zitra jedu na dovcu a je mi 9 let
a mel jsem vedouciho kubu hriba“.
Text a foto František Sovadina
Více na www.holesov.pionyr.cz

Příslušníci kmenů se klaní dceři boha Itzamnna, do níž se převtělila
vedoucí tábora Jarka Vaclachová.

Sběratelé vystavili motor vyrobený v Holešově
Desítky historických modelů
automobilů a motocyklů zaplnily
jako již tradičně v polovině července
zámeckou zahradu holešovského
zámku. Mezi exponáty, které mohli
návštěvníci obdivovat, byl i spalovací motor ze sbírky holešovského
občana Jiřího Kopečka a jeho otce
Oldřicha. Právě tento stroj byl raritou
mezi ostatními exponáty tím, že byl
vyrobený přímo v Holešově. „Vznikl
v dílně živnostníka Leopolda Pfos
sera před druhou světovou válkou.
Tento rodák ze Zdounek začal podnikat v roce 1930 ve strojnické dílně
Františka Hůlky - vrchního strojníka
všetulského cukrovaru. Dílna sídlila na Novosadech, v části bývalé
chemické továrny na výrobu kostní
moučky,“ prozradil Jiří Kopeček.

V katalogu Okresní živnostensko-průmyslové výstavy v Holešově, která se konala od 19. července do 16. srpna 1931, Leopold
Pfosser inzeroval výrobu a opravu
veškerých hospodářských strojů,
benzinových plynosacích a vysokotlakých motorů a frézování
ozubených kol. Není bez zajímavosti, že se v roce 1934 stala jeho
dílna terčem zlodějů. Jak psaly
tehdejší Holešovské listy, „do dílny p. Pfossera na Privátce vnikli
v noci z úterka na středu neznámí
pachatelé a ukradli tam různé náčiní i s vrtačkou“.
V roce 1946 koupil živnostník Pfosser stodolu a pozemek
na dnešní Palackého ulici č. 1385
za 60 000 Kč. Do roku 1950 se

mu tady podařilo vybudovat novou
strojírenskou dílnu. Prvního dubna
1951 se v rámci začleňování živnostníků do socialistického sektoru stal Leopold Pfosser součástí
družstva Vydrukov. Na tomto místě
v sousedství dnešních Uhelných
skladů je dnes pneuservis.
„Leopold Pfosser později pracoval v národním podniku TON

a Opravnách zemědělských strojů.
Zemřel 17. února 1978 a v závěti
zanechal svému bratrovi kromě jiného také osobní automobil Praga
Baby v hodnotě 3 536 Kč,“ uvedl
sběratel Jiří Kopeček, který by zároveň uvítal jakékoliv další informace k osobě Leopolda Pfossera.
František Sovadina
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Před 44 lety vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy
Vysílání rozhlasu šířily také vysílačky z Holešova
Před čtyřiačtyřiceti lety vtrhla do tehdejšího Československa
okupační vojska zemí Varšavské
smlouvy, aby pomohla potlačit demokratizační procesy v zemi. Naše
armáda dostala rozkaz, aby nekladla okupačním vojskům odpor,
a do rukou protireformačních sil
postupně přecházely všechny mocenské struktury. Okupanti rovněž
obsadili sídlo Československého
rozhlasu v Praze, avšak části jeho
zaměstnancům se podařilo vysílat
svobodné zpravodajství z jiných
míst. Při šíření signálu rozhlasu
pomáhali rovněž vojáci z holešovského 7. výsadkového pluku
zvláštního určení.
Velitelé pluku v Holešově nesplnili rozkaz ministra obrany a odmítli spolupracovat s okupačními
vojsky. Na rozkaz Zpravodajské
správy Generálního štábu Československé lidové armády (ČSLA)
naopak začali organizovat jednot-

ku, která měla osvobodit zatčené
představitele československého
státu. K tomuto otevřenému ozbrojenému odporu proti okupaci sice
nakonec nedošlo, přesto však holešovští vojáci přispěli k tomu, že
ještě dlouho po 21. srpnu 1968
mohli posluchači na většině území
slyšet necenzurovaný Československý rozhlas.
Konkrétně byla touto činností
pověřena 1. rádiová četa 7. výsadkového pluku v Holešově, které
tehdy velel nadporučík Jiří Sehnal.
„Rozkazem velitele pluku Vladimíra Košana a náčelníka štábu Jiřího
Dufka jsem dostal nařízeno vyvézt
po půlnoci 23. srpna 1968 dvě
rádiové stanice z kasáren, zřídit
je a připravit k provozu v prostoru střelnice Dobrotice,“ vzpomíná
po letech dnes 70letý ing. Jiří Sehnal, žijící v Kroměříži.
Před půlnocí byly soupravy
radiostanic ručně a v tichosti vytla-

čeny z autoparku k hlavnímu vchodu do kasáren. Po půlnoci dal major Dufek pokyn, aby hlídka zvedla
závoru a otevřela bránu kasáren.
Vchod do kasáren střežil sovětský
transportér. „Předpokládal jsem, že
se těmto „strážcům“ ztratím někde
v Holešově, velitelé vozů k tomu
ostatně dostali pokyny. Sověti
však transportér nenastartovali,
tak jsem s kolonou zamířil přímo
do Dobrotic. Jediný problém nastal
na železničním přejezdu u kasáren, kde nás chtěl zastavit nějaký
sovětský major. Řidič automobilu
však sešlápl plyn, PV3S přímo
poskočila, major utekl z přechodu
a kolona potom v pořádku dorazila do prostoru muničního skladu
v Dobroticích,“ přiblížil Jiří Sehnal
napínavé chvíle srpnové noci.
Radiostanice byly následně
zřízeny a zamaskovány v určeném
prostoru a přibližně za dvě hodiny
připraveny k provozu. V doprovod-

Sovětský obrněnec je připravený najet do zavřené brány holešovských kasáren.
Fotografie je z dramatických okamžiků srpna 1968.

Nadporučík Jiří Sehnal.
ném vozidle byla uložena bedna
se střelivem a granáty. Ta mohla
být otevřena jen na přímý rozkaz
velitele pluku. Strážní vykonávali
stráž se zbraněmi, ale bez nábojů.
Vzhledem k tomu, že v okolí Žop viděli sovětské vojáky, dožadovali se
nábojů, které však měly podle rozkazu zůstat v bedně. „Vojáci chtěli
být ozbrojeni, měl jsem obavy, že
střelivo před nimi neuhájím. Stále
jsem měl bedny s municí na dohled
a v noci si dal spacák přes bedny
a spal na nich. Naši vojáci byli celí
nabuzení bojovat s ruskými vojáky,“ uvedl tehdejší velitel.
Teprve po čtrnácti dnech dostal nadporučík Sehnal povolení
k návštěvě domova. „Bydlel jsem
v Bystřici pod Hostýnem a domů
jsem směl cestovat jen nočním
vlakem. Lidé vracející se z odpoledních směn se mě ptali, co se
vlastně děje, a já jim neuměl odpovědět. Byl jsem ve vojenském
prostoru a celou dobu úplně mimo
dění v Československu,“ dodal Sehnal. Radiostanice v lesích nad
Dobroticemi fungovaly a pomáhaly
šířit rozhlasové vysílání přibližně
pět týdnů. Poté dostala jejich obsluha rozkaz k návratu do kasáren.
V Československou pozvolna začínala normalizace.
František Sovadina

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červenci 2012
Zatímco od března letošního
roku docházelo ve Zlínském kraji
k postupnému poklesu nezaměstnanosti, v červenci se nezaměstnanost zvýšila. Ve Zlínském kraji
se zvýšil celkový počet uchazečů
o zaměstnání o 632 osob, tedy
o 2,36 %. Míra nezaměstnanosti
se zvýšila z 8,6 na 8,8. Nárůst nezaměstnanosti je v měsíci červenci pravidlem. Souvisí s nástupem
absolventů na trh práce, ale také
s častějším ukončováním pracovních poměrů u zaměstnavatelů.
K 31. 7. 2012 bylo na zlínské krajské pobočce Úřadu práce ČR evidováno celkem 27 438
uchazečů o zaměstnání, z nichž
bylo 26 736 dosažitelných, tedy
těch, kteří mohou okamžitě na-
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stoupit na pracovní místo (nejsou
např. účastníci rekvalifikace nebo
v pracovní neschopnosti). Na konci
měsíce července 2012 činila míra
nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
8,8 a je nad úrovní míry nezaměstnanosti ČR, která ke stejnému datu
dosáhla hodnoty 8,3.
V průběhu měsíce července
2012 se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 972 uchazečů o zaměstnání
a vyřazeno bylo 2 340. Ve srovnání
s předcházejícím měsícem došlo
ke zvýšení počtu nově evidovaných uchazečů o 84,8 %.
Celkový počet uchazečů
o zaměstnání vzrostl ve všech
okresech Zlínského kraje. Největší nárůst nezaměstnanosti byl za-

znamenán v okrese Uherské Hradiště, kde je evidováno o 3,34 %
uchazečů více než na konci měsíce
června. Okresem s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti v rámci kraje je
okres Kroměříž s mírou nezaměstnanosti 10,0. Okresem s nejnižší
mírou nezaměstnanosti je okres
Zlín s mírou nezaměstnanosti 7,7.
Na konci měsíce července
2012 evidovala pracoviště úřadu
práce ve Zlínském kraji celkem
1 630 volných pracovních míst. Je
to o 42 volných pracovních míst
méně než na konci června 2012.
K 31. 7. 2012 na jedno volné pracovní místo připadá 16,8 uchazečů
o zaměstnání.
Nejčastěji nabízená volná
pracovní místa jsou v profe-

sích: svářeči (118 pracovních
míst) seřizovači a obsluha obráběcích strojů (95 pracovních
míst), řidiči nákladních automobilů a tahačů (74 pracovních
míst) a nástrojaři (67 pracovních
míst). Mimořádně se mezi nejčastěji nabízené pracovní pozice dostala pracovní místa pro
pomocné manipulační pracovníky v počtu 82 míst. Jedná se
o pracovní místa při inventurách
v jednom z obchodních řetězců,
která jsou časově významně
omezena.
Mgr. Miriam Majdyšová
tisková mluvčí krajské pobočky
ve Zlíně
Úřad práce ČR
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Před sto lety vrcholily na Hostýně korunovační slavnosti
V létě roku 1912 byl Sv. Hostýn místem velkolepé a jedinečné
události, kterou byly tzv. korunovační slavnosti. Byla při nich
korunována socha Panny Marie
Svatohostýnské s Ježíškem. Korunovační klenoty byly posvěceny
dne 21. července 1912 v Římě papežem Piem X. Samotné slavnosti
trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do
25. 8. 1912. Předcházely jen mohutné přípravy, v jejichž rámci bylo
mj. vybudováno mohutné schodiště
od Vodní kaple k vlastnímu chrámu.

Sto tisíc poutníků

Hned první den oslav, čtvrtek 15. srpna, byl dnem hlavním
a nejvýznamnějším. V tento korunovační den bylo podle odhadu
vojenských znalců přítomno na
Hostýně přes 100 000 lidí (jiní
autoři uvádějí 90 tisíc návštěvníků, někteří dokonce jen 80 tisíc
poutníků). Byla to třetí stotisícová
návštěva, zaznamenaná na Sv.
Hostýně (první takovéto množství
uvádějí prameny při manifestační
pouti 4. 9. 1881, druhé při konsekraci chrámu 15. 8. 1891).
Na obrovské návštěvě se podíleli poutníci z Moravy, Slezska,
Čech, z Uherského Slovácka (tedy
z dnešního Slovenska), z Vídně
i z jiných místa rakousko-uherské
monarchie, ba dokonce i z Ameriky. Za celou dobu korunovačních
slavností zavítalo na Svatý Hostýn
asi 200 tisíc návštěvníků. Poutních
průvodů bylo během slavností několik set, při velkém návalu lidí
je nebylo možno spočítat a od
sebe odlišit. Nejvíce poutníků přijelo z Uherského Ostrohu a okolí
(1 500), následovaly Uherské Hradiště a okolí (1 400), Olomouc
(1 100), Břeclav (950), Vídeň (800),
Prosenice a Rajhrad (po 765),
Brno (700), Tovačov a Soběchleby (po 500), Loučka (450), Kelč,
Vizovice a Všechovice (po 400
poutnících) atd. Na nádraží v Bystřici pod Hostýnem přijelo ve dnech
14. a 15. srpna 1912 celkem 64
zvláštních vlaků.

Korunky ze zlata, perel
a drahokamů

Pro korunovaci byly pořízeny
korunky ze zlata, perel a drahokamů. Jejich autorem byl architekt
Josef Fanta, profesor české techniky v Praze, proslulý odborník ve
svém oboru. Svůj návrh vypracoval
zadarmo, bez honoráře. Korunky
jsou vysoce hodnotným uměleckým dílem, výsledkem práce českých živnostníků. Zlatnické, rytecké, emailířské a klenotnické práce
byly provedeny v Praze, broušení
kamenů v Turnově. Náklady na
pořízení korunek uhradili šlechetní
dárci a obětaví věřící svými dary a
příspěvky, a to včetně darů osobních šperků.

Mariánská korunka je větší a
bohatější. Bylo v ní vsazeno celkem 27 diamantů, 546 perel, 148
rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů,
21 topasů a 47 opálů. V čele korunky je nápis: „Zůstaň Matko lidu
svému“. Nad nápisem jsou umístěny znaky Moravy, Čech a Slezska. Korunka Ježíškova je menší,
jednodušší a skromnější. Je do
ní vsazeno celkem 30 rubínů, 20
velkých adulátů (polodrahokamů)
a 5 topasů.

Kdo stál v čele příprav

V čele rozsáhlých příprav na
korunovaci byl například budoucí

opravil chrámové malby. Zvenku
byl na průčelí chrámu vyhotoven
nádherný mozaikový obraz Panny Marie, který má plochu 26 m2
a je složen z 260 tisíc barevných
kaménků. Jeho autorem byl český
malíř Viktor Foerster, bratr proslulého hudebního skladatele J. B.
Foerstra.

Bezpečnostní opatření

Po celou dobu oslav probíhala přísná bezpečnostní opatření.
V pohotovosti byla stálá desetičlenná hasičská hlídka z Bystřice
pod Hostýnem se stříkačkou a stejně početná bezpečnostní stráž.

hem slavností poháněla dynamo,
vážila 45 centů a byla na vrchol
dopravena pěti páry volů.

Ubytovací kapacity

Kapacitní problémy byly s ubytováním poutníků. C.k. 25 pluk zeměbrany z Kroměříže postavil 35 nocležných vojenských stanů, každý pro
100 lidí. Dále bylo možno ubytovat se
v hotelu (dodnes stojící Poutní dům
č. 1 - dvoupodlažní budova napravo
při vstupu do areálu poutních
zařízení) a v nové útulně, dnešní
restauraci Ovčárna (skutečně to byla
původní ovčírna) pod současnou
autobusovou točnou.

V rámci příprav na korunovační slavnosti před sto lety bylo mj. vybudováno mohutné schodiště
od Vodní kaple k vlastnímu chrámu. Foto archiv
olomoucký arcibiskup, v té době
probošt v Kroměříži, poslanec
a jednatel Matice svatohostýnské
dr. Antonín Cyril Stojan, dále Antonín Ostrčilík, superior hostýnský, rodák z nedalekého Fryštáku,
a lékárník Jan Harna z Kroměříže,
hospodář Matice svatohostýnské.
Celý hostýnský areál byl nádherně vyzdoben. Na dolní části
nového schodiště nad Vodní kaplí
a na cestě od Slavkova pod Hostýnem (po které chodila většina
procesí) byly zřízeny slavnostní
brány, po obou stranách schodiště
a cesty byly postaveny řady ověnčených stožárů, chrám i ostatní
hostýnské budovy byly okrášleny
množstvím praporů.
Chrám byl očištěn a bylo
v něm postaveno zvláštní schodiště pro korunovaci. Bystřický malíř
Jan Ježek, otec slavného akademického malíře Stanislava Ježka,

V provizorně zřízené nemocnici byli stále připraveni bystřický
MUDr. Aleš Váhala a okresní lékař
MUDr. Kozák z Holešova. V pohotovosti byl rovněž kominický mistr
Emanuel Skočilas z Bystřice, dále
cestář a deset zametačů.
K zajištění bezpečnosti sloužila i různá technická opatření. Pro
náhlou a rychlou potřebu byl zřízen
místní telefon, který spojoval poutní kancelář, sakristii, věž, klášter,
nemocnici a útulnu. Bylo zabezpečeno elektrické osvětlení chrámu,
dalších budov a celého hostýnského temene. Firma Wichterl
z Prostějova k tomu účelu zapůjčila parní stroj, kroměřížský cukrovar dynamo, firma bratří Pivodů
z Kroměříže obstarala další zařízení
a vlastní osvětlovací tělesa. Trvalá
elektrifikace Sv. Hostýna byla provedena až v letech 1923 - 1924.
Parní stroj, lokomobila, která bě-

Ubytování poskytl i jezuitský
klášter s ambity (přízemní objekty
kolem vlastního chrámu), sám kostel, dřevěná veranda za hotelem
a všechny tři kaple. Mnoho hostů
bylo ubytováno v Bystřici pod Hostýnem zásluhou barona Loudona,
továrníků Thoneta a Zbořila, faráře
Vorla a ředitele školy Papežíka.
Všechny tyto kapacity ale stačily
jen pro malou část návštěvníků,
většina poutníků musela strávit noc
pod širým nebem.
Vojáci postavili také dva slavnostní stany - dvorní stan v prostoru mezi kaplí sv. Jana Sarkandra
a románskou kaplí a pohostinský
maršálský stan po pravé straně
kláštera, tedy v prostoru nynější
hlavní budovy hotelu Poutní dům
(tj. Poutní dům č. 3).
Vlastimil Doležel
Dokončení v příštím čísle

11

www.holesov.cz

hole‰ovsko 15/2012

Před 70 lety byl odebrán z farního kostela největší zvon Maria
V těchto dnech vrcholí oslavy
spojené se 100. výročím korunovace
sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Při této příležitosti bylo do věže
navráceno sedm zvonů, které byly
v roce 1942 zabaveny pro vojenské
účely. Z veřejné sbírky mezi věřícími
se podařilo vybrat potřebných 7 milionů korun na jejich pořízení. Tato 70
let stará událost odjímání zvonů se
nevyhnula ani městu Holešov.

musel být probourán otvor ve věži,
a zvon byl spuštěn po dvou částech.
Podařilo se dochovat několik fotografií (autor Karel Baďura), které
tuto skutečnost zachycují. Dříve narození sami vzpomínají, že při této
události mnozí plakali a naříkali nad
touto zkázou. Místní obyvatelé se
museli navíc ještě rozloučit s dalšími dvěma zvony z farního kostela,
tzv. Umíráčkem a Sanktusníkem,
a z kostela sv. Anny byl vzat poslední
zvon uložený v místnosti pod kůrem.

Soupis zvonů

V březnu 1940 vyšel v Německu zákon o čtyřletém hospodářském
plánu na shromáždění neželezných
kovů, který platil i pro protektorát
Čechy a Morava. Podle tohoto zákona měly být shromážděny bronzové zvony a měděné části budov
z území celé Říše a poskytnuty jako
materiál po budoucí potřeby zbrojního průmyslu (výrobu děloviny pro
kanóny). Vlastníci zvonů obdrželi
tzv. ohlašovací listy, které měli neprodleně vyplnit a vrátit okresnímu
úřadu. Do formuláře se zaznamenávala např. hmotnost, spodní průměr, výška, tón, rok ulití, výrobce,
nápisy, použití a důvod, proč byl
zvon vynechán z rekvizice během
1. světové války.

Dělení zvonů

Zvony se třídily do čtyř kategorií podle velmi přísného hlediska.
Zvony kategorie „A“ byly automaticky určeny k dalšímu zpracování,
jednalo se o zvony odlité v letech
1800-1900 či pozdější. Následovala kategorie „B“ jako první rezerva
a kategorie „C“, tedy zvony umělecky
a hudebně cenné, které měly být co
nejdéle ponechány na shromaždištích. Do kategorie „D“ spadaly zvony
umělecky i historicky velmi cenné
a cílem bylo tyto zvony zachovat
a ponechat na svém místě.

Další osud odebraných
zvonů

Holešovské zvony

Soubor tří zvonů z věže kostela
sv. Anny byl odevzdán pro vojenské
účely v roce 1917. Tehdy se naštěstí
podařilo uchránit všechny zvony
z farního kostela díky přičinění místního děkana P. Jana Hikla. Zde byly
původně umístěny tři zvony. Dva
z nich nesoucí jména sv. Jakuba
(z r. 1596) a sv. Václava (z r. 1597)
se podařilo uchránit do dnešních
dnů. Takové štěstí ovšem neměl
zvon třetí, zvaný Maria. Ač byl původně ulit v roce 1650, z důvodu
puknutí byl dán v roce 1871 k přelití.
V konečném důsledku tudíž pocházel z 19. století a byl zahrnut buď do
kategorie „B“, či „C“.

ZVON BYL PŘELIT ROKU 1871
OBĚTAVOSTÍ NÁBOŽNÝCH FARNÍKŮ HOLEŠOVSKÝCH a poslední
nápis zmiňoval jméno litce a místo
přelití: IGNÁC HILZER CÍS. KRÁL.
NADVORNÝ ZVONOLITEC LIL MĚ
VE VÍDEŇSKÉM NOVÉM MĚSTĚ
ROKU 1871. Kromě nápisů byli na
něm znázorněni Panna Maria, sv.

Zvon Maria

Na tomto největším zvonu
(na výšku 144 cm, v průměru 175
cm) byly po stranách tři nápisy.
První hovořil o zasvěcení zvonu:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNY MARIE A
SV. APOŠTOLŮ MORAVSKÝCH
CYRILA A METODĚJE, další přinášel informace o přelití: TENTO

Cyril a Metoděj a kříž s Ukřižovaným. Tóninu měl A.
Nový zvon stál v roce 1871 celkem 4 000 zl. Puklý zvon byl vzat za
2 000 zl. a zbylá částka byla vybrána mezi místními farníky, a proto je
i tato okolnost zaznamenána na jednom z nápisů. Vřelý vztah místních
obyvatel k tomuto zvonu se projevil
i v jeho poslední den. Veškeré pokusy, aby zvon Maria byl uchráněn, zůstaly marné, ač byly žádosti zaslány
Ministerstvu hospodářství a práce
do Prahy, dále kanceláři prezidenta
dr. Emila Háchy či Památkovému
úřadu v Brně. Z farní kroniky se
můžeme dále dočíst, že tragédie
mohla být mnohem větší: „Na zákrok
Památkového úřadu byly zachovány
pro Holešov zvony Jakub a Poledňák (tzn. Václav).“ Ze slov vyplývá,
že ani zvony ze 16. století, tedy
umělecky a historicky velmi cenné,
nebyly přímo chráněny.

Spouštění zvonu z věže

V sobotu 25. dubna 1942 se
okolí farního kostela i celé náměstí
zaplnily místními obyvateli, kteří se
přišli naposledy rozloučit se „svým“
zvonem. Vzhledem k jeho rozměrům musel být ve věži rozdělen na
dvě části, a tudíž před zraky Holešovanů rovnou zničen. Pracovníci
odvrtali jeho spodní část, aby ne-
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Při této druhé fázi rekvizice
probíhající v roce 1942 byly zvony z Moravy převezeny do sběrny
v Ostravě-Přívoze, během června
až srpna putovaly do Prahy, kde
bylo zřízeno centrální shromaždiště
zvonů pro tzv. protektorát. Následně pokračoval transport zvonů po
vodě na místo určení do Hamburku.
V tomto období bylo na pěti lodích
převezeno skoro 10 000 zvonů.
Český kampanolog Jaroslav Dob-

rodinský uvádí, že na Moravě zbylo
z předválečného počtu 6 % zvonů
(v Čechách 13 %).

Závěrem

I přes tyto dvě válečné pohromy můžeme být vděčni, že se podařilo v Holešově zachránit zbylé
dva čtyřsetleté zvony, což můžeme
považovat za malý zázrak. Zvony
sv. Jakuba a Václava slyšíme dodnes vyzvánět přede mší svatou,
v 6 hodin, v poledne, v 19 hodin,
při svatbách, pohřbech a dalších
slavnostních příležitostech.
Informace byly čerpány z Farní
kroniky Holešov a z literatury týkající se rekvizice zvonů. Jedinečným
pramenem je také článek otištěný
v roce 1899 v Časopise Společnosti
přátel starožitností českých v Praze
(r. 7, č. 3-4, s. 92-97), kdy se tehdy
mladému vlastivědnému pracovníkovi a později řediteli Spořitelny
města Holešova Rudolfu Janovskému podařilo provést podrobný
průzkum s popisem všech zvonů
v tehdejším holešovském okrese.
Snad podvědomě tušil, že v budoucnu budou mít jeho záznamy
nesmírnou hodnotu. Kolik z těchto
zvonů se asi podařilo uchránit do
dnešních dnů?
Za Vlastivědný kroužek Holešov
Bc. Radka Pilařová
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Týden židovské kultury v Holešově už podvanácté
Bohatý program nabízí v pořadí již
12. ročník festivalu Týden židovské kultury,
který byl odstartován už v neděli 12. srpna
a potrvá do soboty 18. srpna. Po celý týden budou probíhat programy v Šachově
synagoze, kině Svět a v prostorách holešovského zámku.
Tradiční akce, kterou organizuje a pořádá OLAM - Společnost Judaica ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov
a městem Holešov, je pořádána pod záštitou
starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka, předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, vicepremiéra vlády ČR a ministra zahraničních věcí
Karla Schwanzenberga, hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka a velvyslance státu
Izrael v ČR J. E. Jaakova Levyho.
Během slavnostního zahájení, které proběhlo v neděli 12. srpna odpoledne ve velkém

sále holešovského zámku za účasti velvyslance
J. E. Jaakova, představitelů města a dalších
vzácných hostů, zahrál soubor Musica Organum. Večer se potom ve velkém sále představil
soubor Musica Baroque.

FESTIVAL
Další festivalové dny nabízejí několik besed, například s Chaimem Kočím, vystoupení
hudebních skupin Corda Magico a Menorah
či taneční skupiny Rut. Programová nabídka
slibuje rovněž uvedení dětské opery Brundibár
nebo sérii filmových projekcí.
Návštěvníci festivalu tak uvidí třeba snímky
Amen, Komisařka a Nedodržený slib. Součástí
doprovodného programu jsou výstavy „Jan
Saudek 2012“ a „Franz Kafka & Sigmund Freud
očima stovky československých výtvarníků“,
které jsou k vidění v holešovském zámku,

Jeden ze zahajovacích proslovů měl během slavnostního zahájení
festivalu holešovský starosta Zdeněk Janalík.

anebo výstava „70 let od zničení nové synagogy
v Holešově“, která je instalovaná v Šachově
synagoze.
Pro „přespolní“ účastníky holešovského
festivalu se nabízí možnost ubytování v tělocvičně sokolovny za symbolický poplatek, případné
další možnosti ubytování. Po celý festivalový
týden budou v restauraci na Starém pivovaře
k dispozici speciality židovské kuchyně. Jídelní lístky budou k dispozici jak v Šachově
synagoze, tak na webových stránkách OLAM
- Společnost Judaica.
Pro zájemce, kteří se nebudou moci festivalového týdne zúčastnit, přičemž by si přáli
jednotlivé části programu vidět, bude - stejně
jako předchozí rok - na zmíněných webových
stránkách umístěn odkaz na webovou kameru
s on-line přenosy všech akcí pořádaných v Šachově synagoze.
Text a foto Robert Rohál

Izraelský velvyslanec J. E. Jaakov nebyl na holešovském festivalu
poprvé. Na snímku s tlumočníkem Janem Bartoškem.

Zahájení dnes už 12. ročníku festivalu Týden židovské kultury, které proběhlo ve velkém sále
zámku, mělo tradičně vysokou účast.

Po slavnostním zahájení zahrál soubor
Musica Baroque.

Zajímavé akce Týdne židovské kultury (výběr): čtvrtek 16. srpna v 17.30 hod. přednáška Ruští Karaité - synagoga, čtvrtek 16. srpna
v 19 hod. koncert skupiny Menorah - synagoga, pátek 17. srpna v 15.30 hod. vystoupení taneční skupiny Rut - náměstí Dr. E. Beneše,
pátek 17. srpna v 17 hod. vystoupení romské kapely Gipsy Gábor - náměstí Dr. E. Beneše, sobota 18. srpna v 15 hod. dětská opera
Brundibár - zámecká sala terrena, sobota 18. srpna ve 21 hod. Klezmer Band - synagoga.
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Renomovaný divadelní režisér Peter Gábor navštívil Holešov
Holešov - Nabídku spolupracovat na příští fotografické kolekci
Roberta Rohála přijal renomovaný
divadelní režisér a umělecký šéf
Národního divadla moravskoslezského Ostrava Peter Gábor. V minulých dnech se objevil v našem
městě, aby si s redaktorem Holešovska během večeře v restauraci
Retro dojednal podrobnosti.
Zkušený divadelní tvůrce
Peter Gábor, který má za sebou
i několik filmových rolí, se bude
podílet na nové Rohálově fotografické kolekci „Kráska a Zvíře“ nejen
tím, že bude spolupracovat ve věci
kostýmů a masek, ale současně na

fotografiích ztvární postavu Zvířete.
Role Krásky by se měla zhostit
Kateřina Bubelová, přičemž celý
fotografický cyklus vznikne ještě
tento měsíc v zámku Nový Světlov
u Bojkovic.
„Vsadil jsem na profesionály,
s nimiž je už teď bezvadná spolupráce a kteří mne neskutečně
ovlivňují a snad i posouvají. Současně mne těší i zájem majitele
zámku Nový Světlov, který nám tohle všechno umožní. Na zámku se
pak odehraje příští rok i slavnostní
vernisáž,“ dodává Robert Rohál.
Text a foto Max Konečný

Na festival přijede
Soňa Červená
V září bude zahájen v pořadí už třetí ročník hudebního festivalu Musica Holešov, který
nabídne tradičně bohatý program. 20. září
zahraje ve velkém sále Pražská komorní filharmonie, 21. září vystoupí na jednom koncertě
Pavel Šporcl, Petr Špaček a Karel Košárek,
22. září bude uveden očekávaný hudebně-baletní projekt Král slunce a 23. září vystoupí za
doprovodu Karla Košárka legendární umělkyně
Soňa Červená.
Všechny programy se odehrají ve velkém
sále holešovského zámku.
RR
< Na snímku Soňa Červená.

Občanské sdružení
Každý může pomáhat
V červenci 2012 vzniklo
v Holešově občanské sdružení
Každý může pomáhat. Sdružení
je dobrovolným neziskovým subjektem a jeho cíle jsou následující:
podpora charitativních akcí, pozitivních mezigeneračních vztahů,
zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin občanů a podpora
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit. Na členské schůzi

byl zvolen výbor sdružení, dále byl
odsouhlasen plán činnosti v roce
2012.
V současné době patří mezi
podporované akce sbírka víček
a finančních prostředků pro Michalku Láníkovou, další dvě charitativní
akce proběhnou v listopadu jako
součást sportovních turnajů konaných v Holešově.
Každý může pomáhat - pomáhejte seniorům, nemocným
a potřebným lidem i vy!
Mgr. Svatava Ságnerová,
předsedkyně o. s.

Výstavy
V prostorách prvního patra
holešovského zámku jsou v této
době nainstalovány dvě rozsáhlé
výstavy - fotografa Jana Saudka
a malíře a ilustrátora Josefa Lady.
Obě expozice trvají do konce září
a jsou otevřeny denně kromě pondělí. Na chodbě přitom můžete
vidět ještě stálou výstavu Slavné
vily Zlínského kraje.
RR
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KINO SVĚT
Holešovské kino Svět bude v září promítat
tyto filmy:
• 18. 9. v 17.30 a 19.30 hod.
finsko-německo-australská filmová koprodukce
IRON SKY
• 21. - 22. září v 17.30 a 19.30 hod.
americký film
ŽELEZNÁ LADY
• 25. září českou komedii
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
• 30. září animovanou komedii
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ.

RR
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Holešov je krásné a udržované město, říká účastník
Letní školy barokní hudby Jan Rychtář
Není v Holešově poprvé. Byl tu loni
a nechybí ani letos na desátém jubilejním
ročníku Letní školy barokní hudby. Sborista Národního divadla moravskoslezského
Ostrava - Jan Rychtář. A pochvaluje si jak
Holešov, tak program Letní školy barokní
hudby.
Následující rozhovor se však točí nejen
kolem barokní hudby a muziky vůbec, ale
třeba i Janových pěveckých příležitostí
nejen na ostravské operní scéně.

ROZHOVOR
V čem spatřuješ význam Letní školy barokní
hudby?
Pro mne osobně je účast na tomto kurzu
obrovská příležitost k rozšíření znalostí nových
skladeb, skladatelů, různých stylů, ale především je pro mne jedinou možností, kde mohu
cvičit pod odborným vedením hlasový obor
kontratenor, který se na českých uměleckých
školách vůbec nevyučuje. Na tomto kurzu mám
navíc jedinečnou možnost setkat se s vynikajícími profesionály kontratenory, z počátku to byl
Piotr Olech a nyní Jakub Burzynski. Součástí

kurzu bývají také žáky velmi oblíbené přednášky
jako například o barokních ozdobách, výslovnosti podle země vzniku skladby či hudebním
stylu jednotlivých zemí.
Jak se ti líbí v Holešově?
Holešov je krásné a udržované město,
jsem rád, že je do původní krásy znovu opravován místní zámek, který jsem již před několika
lety mohl vidět jako turista pouze zvenčí. Loni
jsem byl také na velmi zajímavé komentované
prohlídce židovských památek, s potěšením
jsem zjistil, jak bohatý kulturní život město má.
Jak se ti jeví letošní program školy?
S ohledem na desátý ročník je letošní program barokní školy takový, jak jsem si ho sám
pro sebe nazval - „Let evropským barokem“. A
tak nejen frekventanti kurzu, ale i diváci mají
možnost se seznámit s díly skladatelů z Německa, Anglie, Itálie a Francie. Diváci mají vynikající
možnost slyšet například francouzskou výslovnost latinského textu (která se mimochodem
velmi špatně zpěvákům zvyklým na tvrdou
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středoevropskou výslovnost latiny přeučuje)
stejně jako němčinu a angličtinu v dílech Bacha
a Haendela.
Kolikrát ses předtím Letní školy barokní
hudby zúčastnil?
Celkem jsem byl účastníkem devíti ročníků, neabsolvoval jsem pouze třetí ročník, vždy
jsem zpíval kontratenor se skupinou altů, někdy
se sborem, někdy sólově - posel v Haendelově
Judu Makabejském, tercet v Bachově Magnificatu, duet se sopránem v Bachově Mši h moll,
tercet a kvartet v Ódě na sv. Cecilii Henryho
Purcella. Ale hlavně bych chtěl vyzdvihnout
především obrovský podíl práce manželů Válkových, díky kterým se může uskutečnit již
10. ročník.
Může ti LŠBH pomoci v profesi?
Jsem členem sboru opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě ve skupině
tenorů. Můj sbormistr Jurij Galatenko sám rád
využívá mých zkušeností v oboru kontratenor
a dává mi příležitost zpívat také s altem v operních představeních, na koncertech, včetně
festivalu soudobé hudby, který se pravidelně
v dvouletých intervalech koná v Ostravě pod
názvem Dny nové hudby
Ostrava.
Účinkuješ také v úspěšném operním představení
Igora Stravinského Život
prostopášníka, které slavilo úspěch i v rámci programu Pražského jara 2012…
Za tuto otázku obzvláště děkuji. V minulé divadelní sezoně se mezi plánovanými premiérami objevil
výše uvedený titul. Na první
zkoušce na sborovém sále
sbormistr oznámil, že s ohledem na menší obsazení sboru v tomto představení mne
chce požádat, abych celé
představení zpíval s altem.
Byl jsem potěšen i překvapen zároveň, operu jsem již
znal ze záznamu na televizní
stanici Mezzo, tak jsem byl zvědavý především
na první sborovou scénu v londýnském nevěstinci. A tak jsem po domluvě s režisérem
souhlasil, že budu v této scéně v dámském
kostýmu. Díky vynikající kostýmní výtvarnici
Martě Rozkopfové jsem na jevišti „zapadl“ mezi
dámské kolegyně tak, že divák hned nepoznal,
že je mezi nimi muž, navíc
jsem dostal za úkol v rámci děje kukat kukačkové
hodiny, což byl pro mne
z počátku tak trochu adrenalin, leč nakonec jsem to
zvládl i ke spokojenosti
pana dirigenta.
A účinkování našeho
souboru v rámci festivalu
Pražské jaro v budově
Národního divadla byla
ta takzvaná třešnička na
dortu, pro umělce z oblastních divadel je každé
účinkování na naší první
scéně velkým svátkem

a vyznamenáním, navíc naše představení Stravinského se setkalo s obrovským diváckým
ohlasem naplněného hlediště. Jen malý dodatek pro čtenáře, představení už bohužel mělo
svoji derniéru…
Co tě čeká v nové sezoně?
Nová divadelní sezona v ostravské opeře
začne premiérou opery La Wally Alfreda Catalaniho - v hlavní roli Wally se představí hostující
vynikající Eva Urbanová v alternaci s Olgou
Romanko, další premiérou bude můj milovaný
Janáček a jeho Káťa Kabanová. V prosinci by
měla být premiéra operety Johanna Strausse
ml. Noc v Benátkách v scénografii a kostýmech
Adolfa Borna. Zatímco v březnu 2013 nás
čeká náročná premiéra Lohengrina Richarda
Wagnera, poslední premiérou bude Donizettiho
Anna Bolena.
No a pak se budu těšit na další ročník
Letní barokní školy a hned po ní na ostravské
Dny nové hudby, během roku pak určitě ještě
přibudou koncerty s Moravským komorním
sborem, jehož jsem také členem... Takže mne
snad čeká život naplněný hudbou a krásou,
kterou se snažím divákům a posluchačům
i svým skromným podílem předávat.
Text a foto Robert Rohál
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Jsem velký extrovert a optimista, který je pro každou špatnost,
říká modelka Karolína Bubelová
Zatímco v civilním životě je sedmnáctiletá Karolína Bubelová studentkou střední
policejní školy, ve svém volném čase „rázuje“ už několik let po módním mole a navíc
je jednou z tváří agentury Czechoslovak
Models. Současně působí jako fotomodelka, kterou zvou ke spolupráci renomovaní
fotografové. Přesto chce jít po maturitě
na vysokou školu a modelingu se věnovat
jen tak pro radost.

ROZHOVOR
I když jsem ji znal od vidění dlouho
(mezi námi - takovou dívku, jako je ona
prostě nepřehlédnete), osobně jsem ji poznal teprve nedávno. Nedalo mi, abych ji
neoslovil na focení a tehdy mne docela
hodně překvapila. Karolína totiž není jen
„modelína“, respektive „věšák na hezké
šaty“, dá se s ní povídat prakticky o všem
a je neuvěřitelně příjemná a milá. Přitom

která měla svoji modelingovou agenturu. Očividně jsem se jí zalíbila,
a když měla casting,
tak mě pozvala a já se
ho zúčastnila. Opravdu
z širokého výběru jsem
se dostala mezi dvanáct
nejlepších, čímž jsem
odstartovala své první
přehlídky po celé republice. Účastnila jsem se
několika soutěží miss,
kde si mě všimli zástupci agentur, fotografové
- a tím to vlastně začalo.
Vím, že jsi byla
v dětství hodně aktivní
a že jsi dělala všechno
možné. Tanec, mažoretky, pěvecký sbor,
divadlo, sport...
To je pravda. Nebylo to jen v dětství, ale i teď jsem pořád hodně aktivní.
Mou vášní byly mažoretky, také sport,
konkrétně atletika, které jsem se dlouhá
léta věnovala a věnuji prakticky doteď…
Zpívala jsem na základní škole v pěveckém souboru, zato teď už si zazpívám
snad jen ve sprše, i když kdo ví… Divadlo bylo také mou velkou vášní, protože
se ráda vžívám do různých rolí a zkouším nové věci. Jsem velký extrovert,
optimista a jsem pro každou špatnost.
Taky vím, že studuješ střední
školu, a proto by mne zajímaly tvé
priority...?
Prioritou je pro mě rodina a škola. Chtěla bych úspěšně dostudovat
střední školu a věnovat tomu všechno.
I když mě modeling opravdu naplňuje,
nechci skončit v „modelingovém důchodu“ v pětadvaceti letech a potom nemít
vystudovanou školu. Ve studiu bych
chtěla pokračovat na Policejní akademii
v Praze a modelingu se věnovat jako
koníčku.

se během focení chová jako profesionálka,
umí se postavit, nemusíte jí něco sáhodlouze vysvětlovat, navíc dovede na tváři
vykouzlit nejrůznější emoce, prostě umí
to zahrát. Ostatně i to byl důvod, proč
jsem ji oslovil ke spolupráci na novém
fotografickém cyklu… A protože přinášíme
v Holešovsku nejen rozhovory s osobnostmi, které přijedou do Holešova, ale rovněž
s místními lidmi, kteří něco dokázali, s lidmi
nejrůznějších profesí - přečtěte si dnes
rozhovor s Karolínou Bubelovou…
Jak se vlastně z holky z Holešova stane
fotomodelka a manekýna renomovaných
agentur? Co za tím vším bylo? Šla jsi za tím
cílevědomě, anebo přišla nabídka a ty další
už jenom pršely jedna za druhou?
Nikdy jsem o kariéře modelky nepřemýšlela, ale na základní škole jsem měla paní učitelku,

Jak a kde by ses chtěla vidět tak
za deset let?
Chtěla
bych mít práci,
která mě bude bavit,
ale taky bych chtěla svůj
čas trávit se svou rodinou. Mít manžela, děti
a žít spokojený a šťastný život…

Jaké nabídky bereš, jaké odmítáš?
A co zajímavého tě čeká v nejbližší době?
To je opravdu diskutabilní téma… Mou
obrovskou podporou a spolehlivou rádkyní je
maminka, která se mnou vždy vše probere
a pak se domluvíme, co a jak. Beru jen nabídky,
které mě svým způsobem nějak zaujmou - pak
do toho jdu. Odmítám věci, které by se mohly
ocitnout v mezích, které nechci překročit. V poslední době přišla zajímavá nabídka od fotografa Josefa Poláška, s nímž jsem začala fotit
sérii fotografií na projekt „Invekto“. Teď koncem
léta mě čeká ještě jedno velice zajímavé focení
- v zamýšleném fotografickém cyklu „Kráska
a zvíře“ bych měla ztvárnit právě Krásku. Fotit
by se mělo ještě letos koncem léta v zámku
Nový Světlov, těším se moc…
Prázdniny pomalu končí. Jak sis je
užila?
Snažila jsem si je užívat v plném proudu,
ale strašně to letí - a tak už za chvilku budu zase
sedět ve škole. Počasí bylo takové proměnlivé,
což je velká škoda, ale i tak jsem prázdniny
strávila s kamarády a rodinou a užívám si je
pořád naplno.
Robert Rohál
Foto archiv Karolíny Bubelové

Před pár dny byl
za tebou v Holešově
hudební skladatel Eduard Parma z Prahy... Co
mi k tomu řekneš?
Chystáme spolu jeden hudební projekt, ale
všechno je na samém
začátku, a tak to nechci
zakřiknout, nicméně
doufám, že vše klapne
a já si splním jeden ze
svých snů…
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Malé muzeum kovářství otevřeno
Pro mnoho Holešovanů je to jistě velmi
dobrá a dlouho očekávaná zpráva - Holešov
má konečně důstojnou a velmi zajímavou muzejní expozici, která dokonce oživuje jednu
z našich nejhodnotnějších kulturních památek.
Snaha a opravdu namáhavá a obětavá práce
pracovníků Městského kulturního střediska
Holešov pod vedením jeho ředitele Mgr. Pavla
Chmelíka a Holešovany přímo vymodleného
odborného muzejního pracovníka Mgr. Ondřeje
Machálka a spousty dalších, kteří přikládali ruku
k často velmi těžkému, prašnému a špinavému
dílu, byly korunovány ve slunečné úterý posledního červencového dne.
Kolemjdoucí na Holajce to odpoledne přitáhlo vyhrávání skvělé dechové muziky Hulíňanka se zpěváky a skupinou krojovaných
žen a dětí před známou Zemanovou kovárnou.
A po 17. hodině po projevech starosty města
PaedDr. Zdeňka Janalíka a už jmenovaných
Pavla Chmelíka a Ondřeje Machálka se otevřely dveře několik let prakticky trvale zavřené
a o to tajemnější kovárny. Pásku, doposud
uzavírající vchod do ní, kromě pana starosty
a ředitele MKS přestřihl také holešovský poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. A už se
mohli první návštěvníci těšit ze skvěle a velmi
profesionálně vytvořené expozice, nacházející
se ve čtyřech místnostech, a nejen z ní, ale

Velmi šťastné obsazení místa odborného muzejního pracovníka v Městském muzeu a galerii Holešov umožnilo realizovat
a rozvinout myšlenku využití
kovárny pro muzejní účely.
Musíme hluboce smeknout
před pracovníky MKS, kteří
bez rozdílu funkce a zařazení tvrdě manuálně pracovali na náročném úklidu,
rekonstrukci a instalaci expozic. Při veškerých pracích
se důsledně dbalo na to,
aby byly pokud možno zachovány původní předměty
a prvky. Když bylo nutno
např. pořídit novou podlahu
v obytné části kovárny, bylo
vždy použito autentických materiálů.
Ale co návštěvníky nového holešovského
muzea čeká? Expozice je rozdělena na tři části,
přičemž obsahuje alespoň dvě velká překvapení. Ve vlastní kovárně se návštěvníci dozvědí
základní informace o provozu kovárny, seznámí
se s její historií a vybavením. Prostor je pojat
tak, aby měli příchozí pocit, že kovář pouze
před chvílí někam odešel. Ve výhni se nachází

i z dobře vychlazeného piva, čepovaného toto
odpoledne pracovníky MKS z okna turistické
ubytovny umístěné v areálu kovárny, a z hanáckých koláčků, roznášených kým jiným než
krojovanými Hanačkami.
Zemanova čili „panská“ kovárna existovala v podzámčí podle písemných pramenů
už ve druhé polovině 16. století, kdy patřila
přímo holešovské vrchnosti. V roce 1776 ji odkoupil poddaný kovář Václav Gargulák a od té
doby byla v soukromých rukou, i když vždy
přednostně sloužila potřebám zámku. Za doby
posledních hrabat z Wrbna, která se vášnivě
věnovala chovu koní, se uplatnila především
jako podkovárna. Posledními majiteli zde byli až
do sedmdesátých let minulého století příslušníci
kovářského rodu Zemanů, podle kterého je
dnes kovárna pojmenována.
Od oněch sedmdesátých let sloužil přístavek u kovárny jako turistická klubovna, v posledních letech se MKS pokusilo kovárnu oživit
autentickým kovářským provozem, kovář Pavel
Ševeček se zde ale příliš nezdržoval, a tak
byla kovárna většinu roku zavřená. Ve vedlejší
budově (bývalém obydlí kováře) byla v podkroví
zřízena a MKS je dodnes provozována turistická
ubytovna. Budova kovárny je chráněnou kulturní památkou zapsanou v ústředním registru
vedeném ministerstvem kultury.

první překvapení - vyčištěný a krásně osvětlený
počátek pověstné podzemní chodby směřující
k protější hospodě „U Cabiša“ (chodba byla
ale po několika metrech zasypána při stavbě
silnice v roce 1934). Následuje přístavek, dříve
kovářské skladiště, ve kterém jsou panely o tradici kovářství v Holešově, o historii kovářství
a o podkovářství. Centrum této expozice a další
překvapení tvoří funkční, skvěle zrestaurovaný,
kovářsky vyrobený hodinový stroj, který byl původně umístěn na věžičce holešovského zámku.
A poslední část muzea je
umístěna ve dvou místnostech bývalého kovářova
obydlí ve vedlejší budově, které jsou zařízeny
a vyzdobeny předměty
z etnografické sbírky holešovského muzea jako
jizba a komora vesnického
stavení na rozhraní Hané
a Valašska zhruba z poloviny 19. století, a to včetně ukázek lidových krojů
a předmětů denní potřeby.
Velmi šťastně se zde podařilo využít etnografické
fondy Městského muzea
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a galerie Holešov, které by nebylo vhodné
prezentovat v zámeckém prostředí. Autentická
je kolébka, která byla pro novorozené budoucí
kováře pořízena ještě za působení rodu Zemanů a nyní je v držení rodiny Reimerovy, která ji
ochotně pro tuto expozici zapůjčila.
Malé muzeum kovářství je v sezóně přístupno denně kromě pondělí, mimo sezónu
o víkendech, bude zde trvalá průvodcovská

služba, takže každý zájemce z Holešova i odjinud se bude moci potěšit velmi příjemnou,
vkusně a poučně zpracovanou a přitom odbornou expozicí. Takže vítejte v našem novém
holešovském muzeu. A díky pracovníkům MKS
a Městského muzea a galerie Holešov za skvělý kus práce!
Karel Bartošek
Foto Robert Rohál
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Války a pohromy Holešova - 8. část
Situace se pro Holešov
výrazně změnila s nástupem Napoleona Bonaparta
na nově zřízený francouzský
císařský trůn v roce 1804.
Toto Napoleonovo gesto vyvolalo dosud nejrozsáhlejší
válečnou kampaň, ve které
se Francouzi ihned chopili
iniciativy a rozhodným postupem se dostali do centra
nepřátelského území. Po vítězné likvidaci jádra rakouské armády generála Macka
u Ulmu začali Francouzi
rychlými pochody ohrožovat Vídeň a spojencům - rakouským a ruským vojskům
vedeným osobně císařem
HISTORICKÁ
Františkem I. a carem AleNapoleon v bitvě u Slavkova.
xandrem I. - nezbylo než
ZAJÍMAVOST (seriál)
se 2. prosince 1805 postavit císaři Napoleo- Během první dekády roku 1805 byla nemocnice
novi v bitvě tří císařů u Slavkova. Její výsle- zcela zaplněna raněnými a nemocnými rakousZatímco během slezských válek Marie dek - drtivé Napoleonovo vítězství - je do- kými a částečně i ruskými vojáky (Francouzi
Terezie byl v Holešově umístěn královský „ma- statečně známý. Po bitvě se zástupci všech své raněné umisťovali do nemocnic na západ
gacín“, tedy skladiště proviantu pro armádu, tří armád sešli v nedalekých Držkovicích od demarkační linie), a proto byla rozšířena
za vlády Josefa II., nástupce Marie Terezie na a dohodli se na průběhu demarkační linie, která o prostory ve dvorním traktu první holešovské
habsburském trůně, vznikla v Holešově vojen- vedla u Vyškova ze severu na jih (pokračování radnice (ratúzu) na dnešním nám. Dr. E. Beneše
ská kasárna pro prapor holešovských pěších mírových rozhovorů mezi Francií a Rakous- č. p. 38 (tzv. Davidův dům s prodejnami drobného zvířectva a obkladaček), kde
myslivců. Ta byla umístěna za obecbyla pro potřeby nemocnice obsazena
ním domem č. p. 11 s průchodem na
nejen místní šatlava, ale i strážnice
náměstí Sv. Anny - na levé straně
a další obecní prostory. Když se naplnila
náměstí, v budovách, kde donedávna
i tato kapacita, byl další pobočný lazasídlilo holešovské Tepelné hospodářret zřízen na nedaleké rymické tvrzi.
ství a vedle něj čajovna a chovatelské
Úmrtnost v této strašlivé době byla
potřeby (č. p. 1030) a částečně možskoro 100 % - mladí muži mezi 15 - 40
ná i naproti. Kasárna tvořila uzavřený
lety umírali na celkové vyčerpání a podareál - průjezd z velkého náměstí byl
chlazení organismu, zápal plic (doprava
uzavřen vraty, od areálu trinitářského
z bojiště do lazaretu na otevřených žekláštera kolem kostela sv. Anny byl
břiňácích trvala i několik dní!), na sepsi
oddělen zdí. Hodně staří pamětníci
(kromě alkoholu tehdy prakticky neetomuto prostoru dodnes říkají „na
xistovala desinfekce), sněť (gangrénu)
kasárni“.
a zejména na rychle se šířící infekční
Do konce 18. století se ale Hostřevní choroby - břišní tyfus a úplavici
lešova žádné válečné události ne(dysenterii). Rychle postupující úmrtí
dotkly - Josef II. vedl (neúspěšně)
znamenala, že zatímco od Kroměříválky s Turky, ty se ale odehrávaly
že kolem kostela na náměstí jezdily
daleko na území dnešního Maďarska
Holešovské náměstí dnes. Kdoví, co se tady v minulosti
v těch studených prosincových dnech
a Srbska. Závěr tohoto století sice
odehrávalo. Foto Robert Rohál
ještě vozy s raněnými a nemocnýpřinesl mohutné válečné kampaně
evropských monarchií proti revoluční repub- kem pak probíhalo ve Slavkově a následně mi z likvidovaných provizorních lazaretů, proti
likánské Francii, boje ale probíhaly zase na v Bratislavě, Rusové se vrátili do Ruska, ale nim přes náměstí a potom směrem na Přílepy
území Francie, Německa a Itálie (nemluvě mír s Napoleonem nepodepsali). Tragickou jezdily už vozy s mrtvými, pohřbívanými ve
bilancí bitvy ale bylo skoro 20 tisíc padlých společných hrobech v městské cihelně, rozo Egyptu).
a zhruba 30 tisíc raněných vojáků. Sychravé ložené na místě dnešního Amerického para mrazivé prosincové počasí navíc přispělo ku a zejména skladových prostor Vastexu.
Doživotní vojenská služba
Karel Bartošek
Tyto události v našem městě jen pod- k rychlému vyčerpání promrzlých vojáků, které
vazovaly hospodářský život a znamenaly začaly kosit banální nemoci.
přímo „honičku“ na rekruty - války znamenaly Protože provizorní polní lazaobrovské ztráty na životech vojáků, kterých rety, zřízené ve stanech na
začal být ve všech zúčastněných státech bojišti a ve statcích kolem něj,
nedostatek. Protože ještě neexistovala vše- absolutně nestačily, začaly
obecná vojenská povinnost (ta byla u nás armády hledat místo pro zřízavedena až v roce 1868!) a vojenská služba zení větších nemocnic.
byla doživotní (až po skončení napoleonských
válek byla zkrácena na 14 let!), i v našem Holešov útočištěm
městě a zejména v jeho okolí byli mladí chlapci raněných
z poddanských rodin, kteří nebyli prvorozeProtože Holešov, vzdánými dědici „gruntů“, nejprve přesvědčováni lený od Slavkova zhruba 65
a později přímo loveni verbířskými jednotka- kilometrů a nacházející se
mi. A odvedení na vojnu bylo často i formou za demarkační rakouskou
trestu pro vzpurnější mládence, kteří se třeba linií, disponoval relativně
znelíbili některému úředníkovi či se více vě- rozsáhlými prostorami ve
novali popíjení v krčmách. Neustálé ohrožení vyprázdněných kasárnách,
větší části mládenců vojenskými odvody bylo bylo rozhodnuto o zřízení jedpo celý přelom 18. a 19. století významným né z nemocnic - stabilních
stresujícím faktorem běžného denního života polních lazaretů - právě na
nejen na Holešovsku.
dnešním náměstí Sv. Anny.
Malířský výjev bitvy u Slavkova.
Hlavní válečné události 18. století odehrávající se na našem území, tři války o slezské
dědictví mezi Rakouskem a Pruskem, zasáhly
naše město na počátku, v krátkém období jara
roku 1742. A i když tyto války trvaly s přestávkami až do roku 1763, větší škody už Holešov
nepostihly. Ale jeho zbídačení a „vyjedení“
pruskými vojáky v onom nešťastném roce spolu
s celkově zhoršenou hospodářskou situací
znamenaly zastavení rozkvětu doposud velmi
bohatého panství. Rovněž střídání šlechtických
majitelů nijak nepřispělo ekonomickému rozvoji
a z Holešova se pomalu stávalo zapomenuté,
zastrčené městečko, na což reagovali i obyvatelé židovského ghetta, jejichž počet se od
dob josefínských reforem začal pomalu, ale
nezadržitelně snižovat.
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Moravské děti přivezly do Holešova opět zlato!
Začátek prázdnin nebyl pro všechny školou povinné jenom oddechem a relaxací - Moravské děti tyto dny věnovaly perné přípravě
na mezinárodní festival sborů, který se konal již
po třicáté ve španělském Cantonigros. O tom,
že se příprava vyplatila, svědčí i to, že v kategorii dětské sbory získaly opět zlato, které bylo
i finančně podloženo 800 eury.
Nesmím ale opomenout - zlato jsme přivezli z tohoto festivalu již před 21 lety - a to
pod vedením zakladatele sboru pana Karla
Košárka. Tehdy to byla legendární cesta - pro
nás nejdelší - kilometrově i dobou pobytu - 15
dní, 6 500 km a 75 dětí ve dvou autobusech (pro
bývalé členy - vzpomínáte - povinnou skladbou
byla SARDÁNA…).
Festivalu se zúčastnily sbory z 26 zemí
celého světa - od Argentiny, Islandu, Číny,
Indonésie, Filipín, Venezuely, Izraele, Ruska,
Moldávie… A my jako jediný sbor z České
republiky.
Naše soutěžní kategorie - „lidová píseň“
- byla nejenom pro dětské sbory, ale soutěžily
v ní i sbory dospělácké stejně jako ty, které se
folkloru věnují celým svým zaměřením, takže konkurence byla pořádná a naše umístění
- 8. ze 17 sborů, je také velmi dobré.
Cantonigros se nachází v horách,
v severní části Španělska, které se
nazývá Katalánsko a specifikem tohoto
festivalu je to, že v dětské kategorii je
povinná skladba v katalánštině - a pro
nás to byla skladba L. Lamote de Grignona (1872 - 1949) s názvem „GATS“.
V překladu „Kočky“. Hodnotí se nejenom hudební provedení, výraz, barva,
ale také precizní katalánština, která je
úplně jiná než klasická španělština.
Samotní Španělé ne vždy katalánštině
rozumí. Nebylo ani jednoduché sehnat
někoho, kdo nám s katalánštinou pomůže - ale nakonec se povedlo a fonetický překlad nám napsali až na Karlově
univerzitě v Praze. O tom, jak naše
sbormistryně Lenka Polášková skladby
nacvičila, svědčí i bodové ohodnocení,
které udělila mezinárodní devítičlenná
porota - na prvním místě Moravské děti
- skóre 130 bodů - před sborem z Moldávie se
119 body a sborem z Ruska s počtem 107,5
bodu a dalšími. O tom, že radost byla nesmírná,
snad ani nemusím psát.
Cesta pro zlato byla dlouhá téměř pět
tisíc kilometrů a během cesty jsme také poznali
spoustu krásných měst - středověké město
UNESCA ve Francii - Carcassonne, hlavní
město Španělska Barcelonu, Monacké knížectví
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s Monakem a Monte Carlem, italské
Miláno s největší
gotickou katedrálou
a slavnou operní
scénou La SCALA,
kde vystupují ti nejslavnější hudební mistři, a také horskou
soutěsku ve Švýcarsku Via Mala a další
zajímavá místa. Nesmím zapomenout
na malé městečko
s necelými devíti sty
obyvateli, které bylo
naším festivalovým
domovem - Santa
Maria ď Oló. Zde
jsme bydleli v rodinách a starali se
o nás opravdu jako
o vlastní. Filosofií festivalu je totiž to, aby se
festivalu zúčastnilo co nejvíce sborů a bylo
vše cenově dostupné, tak se snaží všechny
účastníky ubytovat v rodinách v okruhu 40 km
od místa dění a tyto rodiny to dělají všechno

zdarma - ubytují 2-3 osoby, a dokonce chystají
snídaně a někteří jako bonus ještě navíc i večeře, které jsou ve Španělsku pozdní - někdy
i kolem půlnoci.
Jedinou odměnou pro tyto Katalánce byl
koncert, který jsme pro ně nachystali v jejich
kamenném kostelíku na samotném vršku Santa
Maria d Ólo. Kostel obrazně praskal ve švech
a bouřlivý potlesk všech diváků nás velmi po-

těšil. Rozloučení nám nachystali v podobě
půlnočního rautu na náměstí, kde jsme byli jak
my, tak všechny rodiny, u kterých jsme bydleli,
a společně jsme vše oslavili.
Cesta byla náročná o to víc, že po celou
dobu byla venkovní teplota 30 - 35
stupňů Celsia. Domů jsme přijeli trochu unavení, ale šťastní. Festival nám
přinesl velký úspěch, nezapomenutelné
zážitky, nové kontakty, známosti, okusili
jsme život a atmosféru jižní Evropy.
Ráda bych touto cestou poděkovala za své úžasné nasazení především sbormistryni Lence Poláškové,
klavíristce Martině Mergentalové, samozřejmě celému sboru Moravské
děti a všem, kteří finančně podpořili naši cestu k úspěchu: městu Holešov, ministerstvu kultury, Nadaci
Děti - kultura - sport Uherské Hradiště
a JUDr. Zdenku Novákovi.
Poděkování si zaslouží také rodiče dětí a všichni naši přátelé, kteří nás
přivítali opět za docela vydatného deště v Holešově. A co závěrem? Koncert
pro Holešov inspirovaný španělskými
zážitky připravujeme na neděli 28. října 2012
v zámku v Holešově, na který jste samozřejmě
srdečně zváni.
Jana Slovenčíková, Moravské děti
K úspěchu Moravských dětí se ještě vrátíme v příštím vydání Holešovska, kdy uveřejníme
další fotografie stejně jako vzpomínky Lady
Prokešové, zpěvačky souboru.
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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 hodin
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny: objednávky na tělocvičnu lze
využít dle předchozí telefonní domluvy minimálně den předem, objednávky v kanceláři či
na tel.: 573 396 928, 734 358 563
ZVEME VÁS
2. 9. Loučení s prázdninami - od 15.00
na zámku, atrakce pro děti, výtvarné dílny,
Besip, vystoupení zájmových útvarů TYMY,
projížďky na koních, kolotoče, houpačky, vláček
Pacifik, skákací hrad atd.
3. - 7. 9. Dny otevřených dveří -10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00 - prohlídka prostor a kluboven,
zápis do kroužků a kurzů
7. 9. Centrum preventivní medicíny - PROMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00 do cca
20.00, informace a přihlášky předem v kanceláři
TYMY
8. 9. Den otevřených dveří v TYMY - 9.00 11.00 , 14.00 - 17.00 - dopoledne skákací hrad,
během celého dne zápis do všech kroužků,
ukázka výtvarných a keramických kroužků
9. 9. Bowlingový turnaj pro děti od 6 let od 10.00 do 13.00 na bowlingu, startovné 150,10. 9. a 13.9. Výtvarný ateliér - potáborové
glazování - od 15.30 do 17.00
11. 9. Turnaj mladších žáků „O pohár poslance Josefa Smýkala“ - od 8.30 na hřišti
ve Všetulích
11. 9. - 12.9. Světluška - charitativní sbírka
11. 9. Potáborová schůzka - Indiánský příběh pokračuje + Léto s tancem - od 16.00
14. 9. Ukázková hodina - Jumping trampolínky (pro děti i dospělé) - od 15.30
15. 9. Den otevřených dveří v TYMY - 9.00 11.00 , 14.00 - 17.00 - dopoledne skákací hrad,
během celého dne prohlídka prostor a kluboven, zápis do kroužků
17. - 21. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka
o. s. Život dětem
18. 9. Zasedání PDM - od 9.00 na MÚ
18. 9. Barevné prázdniny - potáborové glazování - od 15.30 do 17.00
18. 9. O nejlepšího holešovského vícebojaře
- od 17.00 do 19.00 v TYMY
20. 9. Zápis do kroužku Stolní tenis od 16.30 v herně u kina
21. 9. Den bez aut - pro školy - od 8.30 na hřišti u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce
ve Všetulích
22. 9. Odpoledne pro rodiče s dětmi
25. 9. Běh za svatým Václavem
Bowling pro děti: každé pondělí v září
od 15.00 - zkušební hodiny - první zdarma,
každá další 50,- Kč

11. 9.
		 14.00 - 16.00 Kytarová školička
14.45 Kin Ball
16.00 Mladý technik
16.00 Pidilidi
		 16.00 Společenský tanec
			 + Taneční přípravka
16.00 Vaříme, pečeme s Janou
17.00 Keyboard
12. 9.
		 13.30 Jóga s Danou - ul. Školní
14.30 Netypické sportovní hry
15.45 Floorbal
16.00 Anglická školička
16.00 Prostřeno
			 + Kuchařská pohotovost
16.30 Divadlo
17.00 Break dance
17.15 Táborová kytara
17.30 Music school
18.00 Afrotance
18.00 Jóga s Danou - ul. Školní
13. 9.
		 15.00 Hudebně pohybový
15.30 Babydance
16.00 Atletika - nábor
16.00 Keramika
16.00 Zpívánky
17.00 Přírodovědné bádání
14. 9.
		 15.30 Jumping trampolínky
			 pro děti i dospělé
15.30 Břišní tance dívky
16.30 Společenský tanec - latina
17. 9.
		 15.00 Vařila myšička kašičku
16.30 Barvička - výtvarka
			 + keramika pro nejmenší
18. 9.
		 16.00 Happydance
17.30 Anglická konverzace
19. 9. 15.30 Balet
15.30 Zrníčko
20. 9.
		 16.00 Základy znakového jazyka
			 (pro děti i dospělé)
16.00 Módní klub
16.30 Stolní tenis - herna u kina
21. 9. 15.30 Mladý rybář
3. 10.
		 18.00 Pilates
19.00 Poweryjóga

Děti z TYMY putovaly za Jednorožcem
Spousta dětí z loňského velmi úspěšného
městského tábora Putování s Gormity se nám
letos vrátila, aby opět dobrodružně putovaly
- tentokrát za bájnou lodí s tajemným názvem
Jednorožec. Celý děj tábora byl volně motivován pohádkovým příběhem redaktora Tintina
a jeho poutí za pokladem ukrytým v potopené
lodi. Zatímco Tintin putoval po celém světě,
aby získal 3 tajemné svitky, které ho k pokladu
dovedou - naše děti putovaly po zlínském regionu. Svitků k cestě za pokladem však potřebovaly 12 - a i po jejich nálezu neměly vyhráno.
Texty byly psány tajemnými kódy, které bylo
nutno přeložit do 12 jednotlivých slov a z těch
na samotný závěr tábora vytvořit větu, která
pátrače k pokladu dovedla. Při cestách za svitky
navštívili malí táborníci vyškovskou zem dinosaurů, oblast zooparku nebo hřiště indiánů.
Došli i na území bájných Májů, které na dva
týdny oživila holešovská pionýrská skupina
M. Očadlíka na stanovém táboře v blízkosti
Podhradní Lhoty. Některé svitky mohli získat
i za jízdu na koních, statečnost při výcviku
psa záchranáře nebo při souboji na bowlingu.
K dalším nelehkým úkolům patřila i stavba lodí,
luštění detektivních záhad a Tintinův fáborkový
kvíz. Nejtěžším získáním svitku se dětem zdál
vrškový souboj s drsnou Bárou, akční Peťkou,
nelítostnou Olinkou a hbitým Ivošem. Pravidlem
na městských táborech tohoto typu se stává
i to, že se ho účastní a úspěšně vše zvládají
i děti předškolního věku. Z více než 30 hledačů
pokladu jich byla na této akci celá třetina. Pro
děti je to zábavná forma, jak poznat a připravit
se na vstup do jiného kolektivu než byl ten jejich
v MŠ. Pro rodiče jde o finančně nenáročné
řešení starosti o děti během prázdnin, kterou
volí stále více zájemců. Během srpna nás čekají ještě další čtyři městské tábory, ale již teď
vymýšlíme témata a hry na příští prázdniny.
Martina TYMY
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST A OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - Termín bude upřesněn (září - listopad), už nyní si můžete rezervovat vstupenky
v kanceláři TYMY.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
20. 8. - 24. 8. - Hannah
Montana - 1.090,27. 8. - 31. 8.
- U nás v TYMY - 1.090,OZDRAVNÝ POBYT
V ITÁLII
24. 8. - 2. 9.
- Caorle - 4.290,Ozdravný pobyt pro rodiny
s dětmi, ubytování ve stanech, plná penze

ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
3. 9.
4. 9.
6. 9.
6. 9.
10. 9.
		
		

10.00 Harmonizační cvičení
17.00 Jóga s Helenkou - ul. Školní
16.00 Mikrotrek + Cyklistický
18.00 Jumping trampolínky pro dospělé
14.45 Basketbal
16.00 Fotbaloví benjamínci
16.00 Základy oděvní tvorby
18.15 Míčové hry
19.00 Kalanetika

Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2012 2013 najdete na stránkách:
www.tymycentrum.cz

Z putování dětí za Jednorožcem.

Přihláška do kroužků
v kanceláři TYMY nebo
na stránkách
www.tymycentrum.cz
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VÝROČÍ - SRPEN 2012
1. 8. 1917 Narozena HASALOVÁ, Věra, redaktorka, teoretička výtvarného umění, etnografka, zabývala se lidovou plastikou a malbou
na skle, osobnost Valašska (+ 28. 1. 1993)
- 95. výr. narození
2. 8. 1937 Zemřel ENGEL, Bedřich, kreslíř,
malíř, grafik, časté motivy ze Šumperka a okolí,
navrhoval scénické dekorace pro šumperský
divadelní spolek (* 30. 5. 1880) - 75. výr. úmrtí
3. 8. 1977 Zemřel SVOBODA, Ludvík, filolog,
filozof, publicista, napsal řadu filozofických,
estetických a literárně-vědeckých statí a článků
(* 4. 5. 1903) - 35. výr. úmrtí
4. 8. 1937 Narozen v Holešově DAEHNE,
Jiří, básník, prozaik, verše vydával ve formě
příležitostných tisků, bibliofilií, novoročenek
a grafických listů ve vlastní úpravě, jeho básně
se staly součástí literárních pořadů např. v Divadle hudby v Ostravě, ve Viole v Praze, autor
memoárové poezie a přírodní lyriky (+ 17. 8.
1999) - 75. výr. narození
5. 8. 1852 Zemřel ČELAKOVSKÝ, František
Ladislav, básník, překladatel, literární kritik,
filolog, pedagog, sběratel a vydavatel lidových písní, přísloví a pořekadel (* 7. 3. 1799)
- 160. výr. úmrtí
6. 8. 1967 Zemřel BOHATEC, Miloslav, knihovník, muzejní pracovník, pracovník knihovny
Národního muzea v Praze, spolutvůrce Muzea
knihy ve Žďáru nad Sázavou, člen redakčních
rad Typografie a Sborníku Strahovské knihovny
(* 12. 3. 1913) - 45. výr. úmrtí
7. 8. 1967 Zemřela ČERNÁ, Františka, etnografka, působila na Rusavě (* 2. 5. 1875)
- 45. výr. úmrtí
8. 8. 1937 Zemřel BREITENBACHER, Antonín, archivář, hudebník, knihovník, historik,
působil jako knihovník a archivář na kroměřížském zámku, publikoval v Časopisu archivní
školy (* 12. 2. 1874) - 75. výr. úmrtí
9. 8. 1937 Zemřel DADÁK, Arnošt, redaktor,
majitel tiskárny, zakladatel a redaktor časopisu
Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva, vydával zemědělskou literaturu
ve vlastní Knihovně Milotického hospodáře,
Malé kalendáře Milotického hospodáře, Velké
zábavné kalendáře Milotického hospodáře,
čestný člen Československé akademie zemědělské, osobnost Valašska (* 5. 11. 1858) - 75.
výr. úmrtí
10. 8. 1872 Narozen AUTRATA, František
Václav, prozaik, literární historik, překladatel,
filolog, psal historické prózy, navazoval na českou realistickou prózu 19. století (+ 28. 8. 1966)
- 140. výr. narození
11. 8. 1892 Narozen ŽÍLA, Jaroslav, básník,
kronikář, kulturně-osvětový pracovník, muzejní
pracovník, redaktor, vlastivědný pracovník, vydavatel, vydával vlastivědnou kroniku Krajského muzejního spolku ve Vizovicích nazvanou
Podřevnicko, působil na Novojičínsku, Valašsku
a Zlínsku (+ 16. 2. 1970) - 120. výr. narození
12. 8. 1942 Narozen ROZSYPAL, Ivo, sklář,
výtvarník sklárny Crystalex v Novém Boru
- 70. výr. narození
13. 8. 1982 Zemřel FRYDRYCH, Jaroslav,
malíř, grafik, zabýval se portrétní tvorbou, figurální tvorbou a krajinářskou malbou, osobnost Valašska (* 17. 10. 1928 v Kroměříži)
- 30. výr. úmrtí
14. 8. 1987 Zemřel MARALÍK, Milan, básník,
překladatel, rozhlasový redaktor, ředitel a pracovník výzkumného ústavu pedagogického
(* 3. 4. 1912) - 25. výr. úmrtí
15. 8. 1882 Narozen POTUCZEK, Gustav, grafik, malíř, restaurátor, malíř květinových zátiší, podobizen, krajin (+ 5. 3. 1936)
- 130. výr. narození
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16. 8. 1882 Narozena v Chropyni ŽELEZNÁ-SCHOLZOVÁ, Helena, sochařka, studovala
a pracovala ve Vídni, Berlíně, Paříži, Florencii
a Bruselu (+ 18. 2. 1974) - 130. výr. narození
17. 8. 1912 Narozena KUDELOVÁ, Františka,
malířka, maluje akvarely, kvaše, olejomalby,
působila v Kroměříži - 100. výr. narození
18. 8. 1902 Narozen MEDUNA, Ludvík,
kulturně-osvětový pracovník, historik, archeolog, zabýval se kronikářstvím a filatelií, přispíval do odborných sborníků (+ 11. 8. 1993)
- 105. výr. narození
19. 8. 1947 Zemřela HUDCOVÁ-JILEMNICKÁ, Růžena, autorka knih pro mládež, literární
publicistka, pedagožka, spisovatelka (* 15. 2.
1897) - 65. výr. úmrtí
20. 8. 1992 Zemřel LENHART, Otakar, filmař,
fotograf, malíř, věnoval se experimentální a reklamní fotografii (* 28. 8. 1905) - 20. výr. úmrtí
21. 8. 1927 Narozen GAJDŮŠEK, Antonín,
malíř, díla v duchu geometrického konstruktivismu, působil ve Zlíně a Brně - 85. výr. narození
22. 8. 1957 Narozen GROSSMANN, Jiří,
malíř, maluje reliéfní grafiky, působí v Bystřici
pod Hostýnem - 55. výr. narození
23. 8. 1997 Zemřela ČANČÍKOVÁ, Vlasta,
kreslířka, malířka, textilní výtvarnice, navrhovala
dekorace pro loutkové divadlo, působila ve Zlíně a Luhačovicích (* 20. 9. 1922) - 15. výr. úmrtí
24. 8. 1937 Zemřel ŘÍHOVSKÝ, Rudolf, malíř, restauratér, maloval divadelní dekorace,
osobnost Valašska (* 8. 2. 1859) - 75. výr. úmrtí
25. 8. 1582 Zemřel CIBULKA, Izaiáš, autor
duchovních písní, překladatel, vedl práci na překladu a později tisku Bible kralické (* cca 1550)
- 430. výr. úmrtí
26. 8. 1887 Narozen KRÁL, František, kulturně-osvětový pracovník, publicista, překladatel,
archivář, propagoval kulturní styky s Polskem
a anglosaskou oblastí, působil v Kroměříži
(+ 2. 10. 1977) - 125. výr. narození
27. 8. 1857 Narozen PARMA, Robert, básník,
překladatel, redaktor, vlastivědný pracovník
(+ 21. 2. 1934) - 155. výr. narození
28. 8. 1977 Narozena KOČENDOVÁ-PELKOVÁ, Ivona, propagační výtvarnice, módní
návrhářka, práce v reklamě a propagaci - 35.
výr. narození
29. 8. 1947 Narozen BAHOUNEK, Jiří, autor odborné literatury, překladatel, spisovatel
- 65. výr. narození
30. 8. 1897 Narozen SCHEDLBAUER, Karel,
spisovatel, za 2. světové války působil v ochotnickém hnutí, v roce 1954 založil a stal se

předsedou Sklářského družstva invalidů a vedl
jeho kroniku, psal povídky ze života sklářů, přispíval do místních novin a Vyškeřáku, osobnost
Valašska (+ 16. 1. 1975) - 115. výr. narození
31. 8. 1987 Zemřel PILÁT, František, technický a řídící pracovník filmu, přispěl k zavádění nových postupů a technik do naší kinematografie,
působil ve Zlíně (* 8. 2. 1910) - 25. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
6. 8. 1852 Narozen KŘÍŽ, Adam, hudebník,
varhaník, organizátor kulturního života, působil
ve Zlíně-Malenovicích (+ 16. 3. 1909) - 160.
výr. narození
7. 8. 1927 Narozen MALÁSEK, Jiří, hudební
skladatel, klavírista, televizní hudební dramaturg, autor písní populární hudby, klavírních
skladeb, scénické a filmové hudby (+ 27. 9.
1983) - 85. výr. narození
11. 8. 1882 Narozen MAŘÍK, Karel, sbormistr,
hudební skladatel, autor klavírních skladeb,
písní, sborů, skladeb k sokolským cvičením
(+ 11. 7. 1956) - 130. výr. narození
14. 8. 1917 Zemřel KEDRUTEK, František,
dirigent, sbormistr, hudební skladatel, varhaník,
autor skladeb chrámových i světských, ve Zborovicích vedl sbor i orchestr, působil v Kroměříži
(* 31. 10. 1842) - 95. výr. úmrtí
17. 8. 1917 Zemřel KADLEČEK, Rudolf,
dirigent, hudební skladatel, autor řady skladeb
pro housle a klavír, působil v Kroměříži, Vsetíně
(* 4. 12. 1856) - 95. výr. úmrtí
18. 8. 1892 Narozen GREGOR, Josef, hudební pedagog, hudební skladatel, hudební teoretik,
organizátor hudebního života, autor mnoha
hudebních referátů a článků, přispíval do České
hudby (+ 24. 3. 1957) - 120. výr. narození
21. 8. 1872 Narozen SCHEIBER, Vilibald,
houslista, hudební teoretik, hudební skladatel,
varhaník, psal články do odborných listů, navrhl
novou úpravu houslového krku (+ 25. 3. 1938)
- 140. výr. narození
27. 8. 1882 Narozen KŘIČKA, Jaroslav,
dirigent, sbormistr, hudební skladatel, v letech
1911-20 sbormistr pražského Hlaholu, v letech
1922-30 sbormistr Filharmonického sboru při
České filharmonii, od roku 1917 profesor skladby na pražské konzervatoři (+ 23. 1. 1969)
- 130. výr. narození
28. 8. 1892 Zemřel FÖRSTER, Josef, houslista, hudební pedagog, hudební skladatel, autor
rekvií, písní, chrámových skladeb (* 31. 12.
1804) - 120. výr. úmrtí
HK

Holešovský rodák, básník Jiří Daehne
Jiří Daehne se narodil 4. srpna 1937 v Holešově. Dětství zde prožil se svým dědečkem
z matčiny strany, Leopoldem Kubešou. Na podzim 1945 opustil Daehne rodný Holešov a odjel
s rodiči do Krnova. Po maturitě na krnovském
gymnáziu v roce 1955 studoval na filozofické
fakultě v Olomouci. Obor učitelství výtvarné výchovy ukončil v roce 1960. V letech 1963 až 1987
působil jako středoškolský profesor výtvarné
výchovy na Střední pedagogické škole v Krnově.
Publikovat začal v roce 1959 povídky, které uveřejnil v olomouckém vysokoškolském
časopise Tribuna. Verše publikoval v mnoha
časopisech, novinách, sbornících, příležitostných listech a bibliofiliích. Básnická tvorba
J. Daehneho odráží zážitky z dětství i dospělosti,
osobní a společenské události.
Memoárovou poezii z doby holešovského
a válečného dětství obsahuje první knižně vyda-

ná sbírka „Berný peníz“ (1979). Současně s touto
sbírkou vzniká „Gramofon v okně“ (1975-1981),
vydaný pouze samizdatově. Některé básně jsou
otištěné v novoročence „Z veršů na holešovské
motivy“ (1984). V bibliofilském vydání vyšel titul
„Ve znamení podzimu“ (1981), básně inspirované
životem K. H. Máchy, a rovněž tak „Radobýl“
(samizdatově 1978). Postava B. Němcové inspirovala autora k napsání sbírky „Bosá Barunka“
(1980). Archeologické a umělecké předměty
podnítily vznik sbírky „Archeologie“ (1981- samizdat). Knižně vyšla sbírka meditativní přírodní
lyriky „Zelené dějiště“ (1990), obsahující básně
oslavující krásu nejen krnovské krajiny. Básně
s přírodní tematikou se nachází i ve sbírce „Zelený brevíř“ (1995), „Podobizny krajiny“ (1996)
a s tematikou návratů k dětským letům „Ztráta
rodného domu“ (1996).
Pokračování na str. 23
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Holešovský rodák, básník Jiří Daehne
Dokončení ze str. 22
Problémům současného života se věnuje sbírka
„Věstonická píšťalka“, která vyšla v Mnichově
(1996).
Jiří Daehne nepsal jen verše, ale i povídky,
které doposud nevyšly knižně. Ostravské studio
odvysílalo mezi lety 1981 až 1993 řadu jeho
literárních pásem čerpajících z vlastní poetické
tvorby i věnovaných historii literatury, historii,
historickému místopisu (Holešov, Krnov) a ekologii. Daehne stál u zrození nové ediční řady
vlastivědného a kulturního občasníku Krnovsko,
jehož byl výkonným redaktorem.
Jiří Daehne patřil dlouhá léta mezi hlavní
představitele kulturního života v Krnově. Je proto
škoda, že jeho poslední sbírka „Krajina zaniklých
vsí“ zůstane navždy nedokončena. Dne 17.
srpna 1999 totiž básník po těžké nemoci umírá.

Holešov
Přízemní újezdský dům, kde jsem se dal
do dýchání.
Park s obecnou školou předavší mi kdysi
zdání
o sešitech s modrou linkou, o tom, jak je krásné
psaní.
Hřbitov, místo ukrývání
těch, bez nichž bych nikdy nebyl,
těch opravdu poznaných zrakem
i těch vpsaných do paměti jenom příjmením
a jmény.
Ulice mající do svých den vryta
tolikerá depozita
mých dětských kročánků
znajících svůj depozitář ještě líp a důvěrněji,
než já znával vlastní písanku.

Přilnavě těsný teplý klín živící kořínky,
abych měl odkud růst a čnít nad zem
a nad linky
a abych, až znova jednou kdosi
jak otázkou srpu, sedmicí kosy
mě zkosí,
mne, trávu tamtěch míst,
měl odkud posté vyrazit zelené stéblo,
klas a list.
Opora, k níž se navracívám
a v níž bych chtěl potom nadobro skončit
jak ti opravdu poznaní zrakem
i ti vpsaní do paměti jenom příjmením
a jmény.
Jistota den ze dne stoupající ceny.
(Jiří Daehne: Z veršů na holešovské motivy)
HK

Holešovským zámkem zněla barokní hudba
O minulém víkendu skončil v Holešově
v pořadí už 10. ročník hudebního workshopu Letní škola barokní hudby, který je určen
mladým hudebním profesionálům. Studenti
a absolventi středních a vysokých uměleckých
škol zde dostali i letos možnost prohloubit
a rozšířit své znalosti hudby.
Letošní jubilejní ročník byl podle jeho zakladatele dirigenta Romana Válka shrnutím čtyř
základních stylů barokní hudby - francouzského, italského, německého a anglického - takže
in natura BAROKNÍ EVROPA (Lully, Corelli,
Bach, Händel). Během týdne proběhlo rovněž
několik koncertů - exhibiční koncert lektorů, na
kterém vystoupili například Adam Plachetka,
Marie Fajtová, sólistka Národního divadla Praha, nebo Joel Frederiksen z USA, duchovní
koncert v kostele sv. Anny a nechyběla ani
humorně laděná „zámecká noc“, což byl koncert s tancem a vínem, ověnčený tanečním
vystoupením, to vše okořeněno ochutnávkou
vína. Vyvrcholením kurzů byl v pátek 10. srpna
koncert největších děl barokní hudby, kde se
představili nejlepší frekventanti kurzů, a to jak
zpěváci, tak instrumentalisté.
Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček a Robert Rohál

Společenská kronika

Vzpomínka

Vedle několika koncertů v Holešově proběhly i dva koncerty - v bazilice na Sv. Hostýně
a v Kongresovém centru Zlín.

Dne 3. srpna jsme si
připomněli 15. smutné
výročí úmrtí pana Eduarda Dobeše z Holešova. S láskou vzpomínají
manželka Vlasta, dcera
Jitka a syn Eduard s rodinami.
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Výstava Květiny a plody léta v Holešově

A je to. Výstava ZO ČZS Holešov pořádaná o víkendu 4. a 5. srpna 2012 v Domě
zahrádkářů na Dlažánkách je za námi a určitě
se povedla. Podílelo se na ní svými výpěstky
a šlechtěnci 7 členů Specializované organizace
Gladiris (dále jen SO ČZS) s asi 220 druhy
mečíků. Byl zde i zástupce Slovenské republiky,
přítel Vincent Jurik, s 38 odrůdami, povětšinou
se svými šlechtěnci.
Předseda SO ČZS GLADIRIS Petr Mimránek z Mysločovic zde vystavoval 50 odrůd, přítel
Lubomír Rypar z Nového Jičína asi 43 odrůd,
zatímco další vystavovatelé ze severní části
Moravy a Zlínského kraje asi po 20 odrůdách
v různých barvách a odstínech.
Za SO ČZS DAGLA zde byl pan František
Kovařík ze Zlína, který se svými 35 odrůdami
jiřinek taktéž zaplnil část sálu.

Pracovně se na sestavení výstavy podíleli
členové výboru ZO ČZS, ale přišla pomoci i děvčata ze ZO, výstava se instalovala „nahrubo“
ve čtvrtek, kdy byly potřeba hlavně silné ruce
našich mužských členů, ale také hodně pomohli
naši přátelé včelaři, kteří mají svou členskou
základnu tvořenou přece jenom mladší generací.
V pátek už se zde pohybovaly hlavně ženy,
mnohé z nás vydržely až do konce, tj. půlnoci!
A v sobotu na slavnostní zahájení pak opravdu
přišli: poslanec Josef Smýkal, starosta Zdeněk
Janalík a oba místostarostové Jaroslav Chmelař
a Rudolf Seifert. Za Územní sdružení ČZS zde
byl předseda Jiří Pecháček, místopředseda
Jaroslav Navrátil a tajemnice Jana Drábková.
Zahájení naší vlastně společné výstavy s včelaři se podílela tajemnice MO ČSV, předseda
Antonín Brázdil.

Návštěvníci výstavy měli přitom možnost
vyjádřit své ocenění a podle jejich hodnocení
skončila na prvním místě Helena Kubíčková
a Jiří Hanáček, druhé místo patří Petru Mimránkovi a jako třetí skončil František Kovařík.
A jaká byla účast? Přišlo se podívat asi 500 lidí,
dá se říct, že z dalekého okolí, podle anketních
lístků se výstava líbila, což my, organizátoři
takových náročných akcí, máme rádi a chceme.
Pro návštěvníky, kteří vyplnili slosovatelné anketní lístky, je určen náš vzkaz: vaše názory
v koši neskončí, opravdu je probereme a dáme
předsedovi SO ČZS GLADIRIS k vylosování, on
pak rozhodne, kolika výhercům pošle balíčky
s hlízami mečíků.
Vlasta Čablová
Foto Jiří Vojáček

PROVEDU
drobné
stavební
a obkladačské
práce
v Holešově
a okolí.
Mobil:
736 731 776
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Radek Doležel se stal nejlepším minigolfistou v České republice
Olomouc (sov) - Skvělého
úspěchu dosáhl holešovský minigolfista Radek Doležel starší. Na
červencovém turnaji v Olomouci
se stal absolutním mistrem České
republiky v minigolfu.
Mistrovství se konalo ve
dnech 26. až 28. července na fil-

covém a eternitovém hřišti. V první části turnaje se hrálo o mistra
ČR ve věkových kategoriích žáci,
junioři, muži, senioři, senioři II,
žákyně, juniorky, ženy a seniorky. Dále se hrálo finále dlouhodobých soutěží extraligy - smíšených
družstev, juniorských a ženských

družstev a také finále seniorských
a žákovských družstev.
Do posledního dne mistrovství
se nominovalo 32 nejlepších mužů
a 16 nejlepších žen. Finalisté byli
vylosovaní podle výkonu do hracího pavouka, kde proti sobě nastoupili podobně jako v tenise vždy dva
hráči. Hrálo se 18 jamek, z nichž
bylo 9 eternitových a 9 filcových.
Kdo zahrál jamku na nižší počet
úderů, získal bod. Z týmu MGC
Holešov postoupil pouze Radek
Doležel starší výkonem 172 úderů. Radek Doležel mladší obsadil

v kategorii juniorů 5. místo výkonem 182 úderů, což ale na postup
mezi 32 nejlepších mužů nestačilo.
Budoucí mistr ve finálové části
postupně porážel jednoho soupeře
za druhým. Přehrál Mariána Straška (MGC Olomouc) 7:3, Ondřeje
Škalouda (GC 85 Rakovník) 7:3
a Marka Smejkala (MGC Olomouc)
5:0. V semifinále vyřadil Stanislava
Staňka (GC 85 Rakovník) 6:2 a ve
finále porazil Josefa Vozára (SK
Tempo Praha) 7:5. Radek Doležel
se tak stal absolutním mistrem ČR
poprvé ve své kariéře.

Vítězný úder mistra České republiky Radka Doležela staršího.
Foto Petr Skoupý

Vyhlášení vítězů. Holešovský minigolfista je na nejvyšším stupni.
Foto Ivan Doležel

Vydařené soustředění
DFK Holešov

Vítězství DFK Holešov
na turnaji žáků

Tradiční letní soustředění Dívčího fotbalového klubu Holešov proběhlo ve dnech 23. - 27. července
2012 ve sportovním areálu v Morkovicích. Šestnáct hráček z týmu žen a
žákyň včetně jednoho chlapce absolvovalo každý den 3fázovou přípravu,
která byla zaměřena především na
zlepšení fyzické kondice a na práci
s míčem. Výborné tréninkové podmínky - nádherné travnaté hřiště,
plocha s umělou trávou a sportovní
hala - byly děvčatům k dispozici po
celý den, a trenéři tak mohli bezprostředně reagovat na rozmary letního
počasí. V Morkovicích absolvovala
děvčata kondiční soustředění v tomto
roce již podruhé a u všech byl vidět
obrovský pokrok téměř ve všech fotbalových dovednostech. Společná
akce žákyň a žen má navíc motivační

náboj pro řadu dívek, které si zde
mohou zatrénovat a poměřit se při
hře se svými staršími a zkušenějšími
spoluhráčkami, a proto byly vidět
urputné souboje v rámci tréninkových
cvičení i vzájemných zápasů.
Děkuji všem účastníkům v čele
s trenérem Mgr. Janem Koláčkem
za skvělý přístup, vzorné nasazení
a poctivou práci, kterou se děvčata
prezentovala po celý týden, dále
děkuji rodičům, Nadaci Děti-kultura-sport a městu Holešov za podporu
a poskytnuté finanční příspěvky na
tuto akci. Poděkování patří rovněž
penzionu Bernard Morkovice v čele
s panem Petrem Škrabalem a FC
Morkovice za poskytnutí sportovního
areálu.
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

Skvělým zakončením týdenního soustředění se pro Dívčí fotbalový
klub Holešov stal turnaj mladších
žáků, pořádaný v rámci 1. ročníku
Memoriálu Petra Gáby v Rackové.
V sobotu 28. července, bezprostředně po ukončení náročného týdenního
soustředění, se posílený žákovský
tým utkal se třemi soupeři v rámci
této akce. V prvním utkání se střetla
děvčata s domácí Rackovou, téměř
celý zápas prohrávala, i když byl
vyrovnaný. Zlepšený výkon ve druhé půli korunoval DFK vyrovnávací
brankou jednoho z nejlepších hráčů
Břetíka Hrušky na 1:1; v penaltovém
rozstřelu však bohužel holešovské
družstvo prohrálo. Dalším soupeřem byly Martinice a děvčata překvapila svého soupeře výborným
nástupem a krásnou brankou Emy
Jirouškové po střele z 15 metrů;
další gól přidala Tereza Pospíšilíková a Holešov zaslouženě zvítězil.
V posledním střetnutí se utkaly dívky
s týmem SK Žeranovice a po velmi
pěkném výkonu opět zvítězily, tentokrát dvěma brankami Veroniky Víznerové. Protože domácí celek překvapivě v posledním utkání prohrál, bylo
nakonec čekání na celkové výsledky
nejšťastnější pro DFK Holešov, který
se stal celkovým vítězem a odvezl
si krásný pohár. Nejlepší obránkyní
byla navíc vyhodnocena Veronika
Víznerová a jako nejlepší útočník byl
zaslouženě oceněn jeden z nejmladších hráčů turnaje Břetislav Hruška.

Celý tým DFK Holešov podal
velmi dobrý výkon, a přestože měl
za sebou náročné soustředění v Morkovicích, nikdo z hráčů nezklamal
a všichni se zasloužili o výborný
výsledek a velmi pěkné vystoupení
našeho družstva. Poděkování patří
rovněž rodičům, kteří podporovali tým
při utkání, a Zitě Pospíšilové, která se
výborně zhostila role trenérky.
DFK Holešov: Kateřina
Kasalová, Karolína Kozlanská,
Veronika Víznerová, Michaela
Fojtová, Ema Jiroušková, Tereza
Pospíšilíková, Kristýna Zichalová,
Valentýna Illésová, Jan Pospíšil
a Břetislav Hruška.
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

Nejlepší útočník Břetislav Hruška.
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Jezdecký sport má v Martinicích dobré zázemí
V závodech uspěly Kotasová ze Všetul i domácí Opršalová
Jezdecký sport má v Martinicích dobré zázemí. Důkazem toho je
přes sto startujících dvojic, které se
zúčastnily hobby skokových závodů
v neděli 22. července. Tento den
pořadatelský sportovní klub Allmetal Martinice připravil šest soutěží,
ve kterých změřili síly jezdci z celé
střední Moravy. Diváci tak mohli
sledovat sportovní výkony až do
pozdního odpoledne. V průběhu dne
se děti mohly vyřádit ve skákacím
hradu anebo se povozit na ponících,
které zajistili zástupci Ranče u Tuffa
Dobrotice.
Nejvýrazněji se do výsledkových listin zapsala juniorská jezdkyně Anna Kotasová ze Stáje Rektořík Všetuly, která získala vítězství
ve dvou náročnějších parkurech.
Závěrečná soutěž parkur stupně L
(s překážkami na výšce 120 cm)
nesla název Cena obce Martinice.
Vítězný pohár necestuje daleko,
protože jej vyhrála Aneta Opršalová
z SK Allmetal Martinice.
Celá akce byla hodnocena pozitivně jak diváky, tak i účastníky samotnými. Závody by nebylo možno

uspořádat bez laskavého přispění
sponzorů: obec Martinice, Martinice
a.s., Naproti zóny o.s., MAS Partnerství Moštěnka, Allmetal, Lesy pod
Hostýnem a.s., Pekárna Veka Štípa
s.r.o. a JOSPO, kterým pořadatel
touto cestou vyslovuje poděkování.
Výsledky:
Soutěž pro pony: 1. Anna
Koláčková,Chiko, jezdec Bochoř,
2. Lucie Hladíková, Aranka, JK
Pravčice, 3. Kristýna Nedomová,
IRIS 7, JK „Magic Horse“ Kroměříž.
Soutěž dvoufázového skákání 70/80 cm: 1. Aneta Ježková, Trim,
JK Azavero při Hřebčíně Napajedla,
2. Lucie Hladíková, More Than Breath, JK Pravčice, 3. Ing. Petr Rydval,
Karotka, JS Bystřice pod Hostýnem.
Soutěž ZM: 1. Ilona Kopecká,
Queen Barbara, DAK Lužná, 2. Lucie Barbcová, Vidara, JS Bystřice
pod Hostýnem, 3. Silvie Dittrichová,
Dobbin Spotty, JSS Zlín.
Soutěž dvoufázového skákání 100/110 cm 1. Anna Kotasová,
Tára, Stáj Rektořík Všetuly, 2. Jan
Holec, Rosse Mari, JK Azavero při

Záběr z jezdeckých závodů v Martinicích. Foto Hana Vítková
Hřebčíně Napajedla, 3. Ilona Kopecká, Queen Barbara, DAK Lužná.
Soutěž se stupňovanou obtížností do 115 cm 1. Anna Kotasová, Tára, Stáj Rektořík Všetuly,
2. Ing. Zuzana Holubářová, Daneila 3,
Jss Zlín, 3. Radka Turčynová, Vero-

nica JOSPO, JK JOSPO. Soutěž L
1. Aneta Opršalová, Verden du Luc,
SK Allmetal Martinice, 2. Jiří Složil,
Goldy Old, Jaso Oldřichov, 3. Mgr.
Iva Hlobilová, Bingo Skyp, JK Sport
Pravčice.
Vendula Štefková

FK Holešovské holky hodnotí úspěšnou sezonu
Do závěrečné části soutěže
vstupovala holešovská děvčata z
prvního místa díky podzimnímu zisku 19 bodů. Cílem pro jarní část tak
bylo udržet klub na špici Moravskoslezské ligy žen.
Hned v úvodu vstoupila děvčata do mistrovské soutěže nečekaně
vysokou výhrou 1:5 v Ostravě, kde
zazářily zejména opory záložní řady
Šilhárová s Kovaříkovou. První domácí zápas s Valašským Meziříčím
dokázala děvčata navzdory nepřízni
počasí a podcenění soupeře dovést
k vítězství 3:1. Na půdě B týmu

černým koněm jara. Nervozita hostí
a skvělé standardní situace zejména
z kopačky Šebestové však zajistily
domácím pohodlnou výhru 3:0. Na
hřišti fotbalově velmi blízké Olympie
Bruntál se děvčata skvěle popasovala s extrémním větrem i silným
soupeřem a po zásluze si odvezla
body za výhru 0:3, kterou korunovala nádhernou dělovkou do šibenice Kocurková. Domácí utkání proti
Brumovu patřilo Šebestové, která
dvakrát z rohu našla přesně hlavu
Houdkové a v závěru dalekonosným
projektilem uzavřela na 3:0. První

celkem Olomouce dokázala děvčata díky vysoké morálce zvítězit 3:1
i přesto, že hrála celou druhou půli
bez vyloučené Mrázkové. K vítězství
přispělo krásné gólové sólo Kovaříkové přes polovinu hřiště a tradičně
výborné rohové kopy zakončované
Houdkovou. Poslední utkání jara proti
favoritovi soutěže z Jihlavy představovalo přímý souboj o vítězství
v soutěži, přičemž domácí Holešov
potřeboval vyhrát. Domácí celek v závěru soutěže doplatil na svou největší
slabinu, kterou je bezpochyby úzký
kádr, a do klíčového utkání musel při

Holešovské holky dokázaly z 9 jarních zápasů vytěžit úctyhodných 21 bodů za 7 výher a 2 prohry při aktivním skóre
23:7. Celkově děvčata obsadila druhou příčku, když se ziskem 40 bodů nestačila pouze na suverénní Jihlavu.

Zbrojovky Brno předvedl Holešov
svou vnitřní sílu, když po přestávce
otočil vývoj střetnutí a opět zvítězil,
tentokrát poměrem 1:2. Proti Horním Heršpicím nastupovali domácí
s respektem, jelikož Lokomotiva
byla díky svému ofenzivnímu fotbalu
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porážku v ligovém ročníku po 15
zápasech s bodovým ziskem zažila
holešovská děvčata v Hodoníně. Na
tradičního rivala Holešov nestačil
a navzdory poločasovému vedení
a poctivému výkonu prohrál 2:1.
V domácím střetnutí s ambiciózním

absenci 4 hráček základní sestavy
nasadit i hráčky, které se již s týmem
nepřipravují. Přesto byl k vidění velmi bojovný a snaživý výkon Davida
s Goliášem, v němž však nakonec
díky šťastné brance zvítězil favorit
z Jihlavy nejtěsnějším poměrem 0:1.

Holešovské holky tedy dokázaly z 9 jarních zápasů vytěžit
úctyhodných 21 bodů za 7 výher
a 2 prohry při aktivním skóre
23:7. Celkově děvčata obsadila
druhou příčku, když se ziskem
40 bodů nestačila pouze na suverénní Jihlavu. Druhou příčku
obsadila děvčata i v počtu vstřelených (42) a obdržených (11)
branek. Nejlepší střelkyní družstva se stala Monika Šilhárová
s 9 brankami následovaná osmibrankovou Mirkou Šebestovou. Nejlepší hráčkou jara byla
vyhlášena Petra Houdková, která
po podzimní aklimatizaci předváděla na jaře vysoce stabilní
výkony, kterými přispěla k dobré
obranné hře týmu. Kvalitu prokázala i při zakládání útočných akcí
a zejména při standardních situacích, což dokazuje 5 vstřelených
branek. Nejužitečnější hráčkou
byla jednoznačně zvolena Daniela Kocurková, která ve všech
zápasech sezóny odvedla výkon
na hranici možností, při kterém
využívala zpočátku zejména obrovský fyzický fond, s postupem
času i stále větší fotbalovost
a útočnou kvalitu.
Na novou sezónu se družstvo
připravuje od počátku července, přičemž vrcholem tréninkového procesu je srpnové 4denní soustředění
v Jeseníkách zaměřené na fyzickou
kondici a herní souhru. Po poctivé
a kvalitní letní přípravě nemůže být
cílem družstva nic jiného než opětovně bojovat o špici druhé nejvyšší
ženské fotbalové soutěže.
Slavomír Bednář
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TERMÍNOVÁ LISTINA

MUŽI A

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

1.

So 11.08.12

14,30

Vlachovice - SFK ELKO HOLEŠOV

2.

So 18.08.12

16,30

Kateřinice - SFK ELKO HOLEŠOV

3.

So 25.08.12

16,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Slušovice

4.

So 01.09.12

16,30

Chropyně - SFK ELKO HOLEŠOV

TRÁVA

5.

So 08.09.12

16,00

SFK ELKO HOLEŠOV - 1. Valašský FC

Střelnice

6.

So 15.09.12

16,00

Luhačovice - SFK ELKO HOLEŠOV

U.T.

7.

So 22.09.12

15,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Vsetín

Střelnice

8.

So 29.09.12

15,30

Vigantice - SFK ELKO HOLEŠOV

9.

So 06.10.12

15,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Boršice

10.

So 13.10.12

14,30

Bystřice p. H.. - SFK ELKO HOLEŠOV

11.

So 20.10.12

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV - V. Karlovice

Střelnice

12.

So 27.10.12

14,00

Uherský Brod - SFK ELKO HOLEŠOV

TRÁVA OREL

13.

So 03.11.12

13,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Provodov

Střelnice

14.

So 10.11.12

13,30

SFK ELKO HOLEŠOV - Vlachovice

Střelnice

PODZIM 2012

HŘIŠTĚ

14,30 Střelnice
Střelnice

TERMÍN

ČAS

1.

Ne 12.08.12

2.

Ne 19.08.12

3.

Ne 26.08.12

16,30

Břest - SFK ELKO HOLEŠOV

4.

Ne 02.09.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Komárno

5.

Ne 09.09.12

16,00

Rymice - SFK ELKO HOLEŠOV

6.

Ne 16.09.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Mysločovice B

7.

Ne 23.09.12

15,30

Rajnochovice - SFK ELKO HOLEŠOV

15.

Pá 28.09.12

15,30

Hlinsko p. H. - SFK ELKO HOLEŠOV

8.

Ne 30.09.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Zahnašovice

13,00 Střelnice

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Tučapy

Všetuly

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Chvalčov

Všetuly

Ne 07.10.12

15,00

Kostelec B - SFK ELKO HOLEŠOV

Ne 14.10.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Záhlinice

11.

Ne 21.10.12

14,00

Míškovice - SFK ELKO HOLEŠOV

12.

Ne 28.10.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Pravčice

13.

Ne 04.11.12

13,30

Martinice - SFK ELKO HOLEŠOV

14.

Ne 11.11.12

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV - Ludslavice

PODZIM 2012

11,30 Střelnice

MUŽI B
HŘIŠTĚ

9.

14,00 Střelnice

13,00 Střelnice

SOUPEŘI

10.

15,00 Střelnice

Střelnice

TERMÍNOVÁ LISTINA

KOLO

ODJEZD
12,15 Střelnice

ODJEZD

15,15 Všetuly
Všetuly
15,00 Všetuly
Všetuly
14,15 Všetuly
14,30 Všetuly
Všetuly
14,00 Všetuly
Všetuly
13,00 Všetuly
Všetuly
12,30 Všetuly
Všetuly

TERMÍNOVÁ LISTINA

DOROST

KOLO

TERMÍN

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

1.

So 11.08.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Francova Lhota

Střelnice

2.

So 18.08.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Hovězí

Střelnice

3.

Ne 26.08.12

10,00

Tečovice - SFK ELKO HOLEŠOV

4.

So 01.09.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Malenovice

5.

So 08.09.12

13,00

Juřinka - SFK ELKO HOLEŠOV

6.

So 15.09.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Val. Polanka

7.

Ne 23.09.12

13,00

Štítná n. Vl. - SFK ELKO HOLEŠOV

8.

So 29.09.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Val. Klobouky

9.

Ne 07.10.12

12,30

Mladcová - SFK ELKO HOLEŠOV

10.

So 13.10.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Louky

11.

Ne 21.10.12

10,00

V. Karlovice - SFK ELKO HOLEŠOV

12.

So 27.10.12

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV - Slavičín

13.

So 03.11.12

13,30

Lidečko - SFK ELKO HOLEŠOV

11,15 Střelnice

14.

So 10.11.12

13,30

Francova Lhota - SFK ELKO HOLEŠOV

11,15 Střelnice

Holešovská
padesátka se blíží
Klub českých turistů v Holešově oznamuje
svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,
že v sobotu dne 8. září 2012 pořádá za podpory
MÚ Holešov, TJ Sokol Holešov, OZP a firmy
JACOM s.r.o. Holešov již 43. ročník „Rusavskými
kotáry na kole i pěšky“, dříve s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“.
Cykloturisté mají připraveny trasy na 50
a 25 km po silnici a 50 km terénem (z valné
části proti a po trase populárního Drásala), pěší
turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 25
a 10 km. Start pochodů je mezi sedmou a devátou hodinou od budovy holešovské sokolovny,
kde bude také cíl. Cykloturisté mají start od
9 do 10 hodin také od budovy sokolovny a zde
mají také cíl svých tras. Pořadatelé upozorňují,
že se nejedná o závod, nýbrž o procházku nebo
projížďku za účelem kochání se krásami Hostýnských vrchů.
Ing. František Hostaša
tel.: 604 465 413, e-mail: f.hostasa@email.cz
Jakub Šneidr
tel.: 736 103 994, e-mail: kubazhol@seznam.cz

Žaludek vyhrál
Holešovmana

Holešov (frs) - Vítězem letošního ročníku holešovského triatlonu Holešovman se stal
Přemysl Žaludek ze Zlína. Pět set metrů plavání
v holešovském koupališti, následný 30kilometrový
závod na horském kole a pětikilometrový běh
zvládl za 1:30.51. Zopakoval tak svůj předloňský
triumf v tomto závodě. Naopak loňský vítěz Radoslav Šíbl skončil až na osmém místě. Nejlepší
z holešovských borců tak byl na 5. místě Martin
Koplík. Mezi ženami byla nejrychlejší Martina
Novotná z Rusavy (1:48:12), která tak odsunula
na druhé místo loňskou vítězku Lucii Javorovou ze
Hvozdné. Ve startovní listině figurovalo 156 mužů
a žen a také 18 tříčlenných štafet. Více informací
na www.holesov.cz a www.holesovman.cz.

Rusavská padesátka
startuje
Rusava (sov) - Další ročník bikerského
závodu Rusavská padesátka startuje v sobotu
18. srpna. Start je v pravé poledne před rusavskou školou. Prezentace se bude konat v areálu
fotbalového hřiště SK Rusava v pátek 17. srpna
od 16.00 do 21.00 hodin a v sobotu 18. srpna
od 7 do 10 hodin. Bližší informace se dozvíte
na mobilu 608 258 695, 603 580 251 nebo na
e-mailu vladan.danek@seznam.cz.

ODJEZD

8,45 Střelnice
Střelnice
11,30 Střelnice
Střelnice
10,45 Střelnice
Střelnice
11,15 Střelnice
Střelnice
7,45 Střelnice
Střelnice

Přijďte si zahrát fotbal!
SFK ELKO HOLEŠOV organizuje prázdninové tréninky všech mužstev fotbalové přípravky, a to každé úterý od 15:30 na hřišti ve
Všetulích. Zde je možné se informovat anebo
přihlásit chlapce i dívky do fotbalové školičky
pořádané od 3. září pro ročník narození 2006.
Stanislav Jaša
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Soutěž Holešovska
Třicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 13/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Vyskoč, vstávej,
k nám se dej“ (hudba Karel Svoboda, text František Ringo Čech),
která zaznívá ve filmu režiséra
Zbyňka Brynycha Romance
za korunu (1975). Písnička má
dvě verze - první natočila Helena Vondráčková s Karlem
Gottem, druhou s Jiřím Schelingerem. První vylosovanou
výherkyní je Romana Leskovjanová z Holešova, druhou Jiřina
Matochová z Holešova - obě si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Zpěvák Karel Gott ve filmu
Za správně vyluštěné SURomance za korunu.
DOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Bohumilu Vašíkovi a Libuši Dvořákové - oba jsou z Holešova. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička
jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém televizním seriálu zaznívá?
„… Hej, břízo bílá, skloň se níž, dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já
pak můžu jít a v duši klid můžu pak mít…“
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.
RR

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Dobrovolníci z celého světa
přijedou pomáhat na židovský
hřbitov
Do Holešova se ve dnech 10. - 24. srpna 2012 už po dvanácté sjede
deset mladých dobrovolníků z Japonska, Jižní Korey, Španělska, Srbska
a dalších zemí, aby v rámci společného projektu INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) a občanského sdružení Olam pomohli s údržbou
místního židovského hřbitova (sekání trávy, vytrhávání plevele, odstraňování náletových dřevin) a s přípravou festivalu Týden židovské kultury.
Ve volném čase budou mladí dobrovolníci poznávat Holešov a jeho
okolí. V plánu mají také návštěvu Baťova kanálu či poutního místa
tek času budou
Hostýn. Dostamít dobrovolníci
na to, aby se vzáTýden židovské ihráli
jemně poznávali,
hry nebo si
kultury
povídali. Smyslem
dobrovolnického
projektu totiž není
jen práce, důležité
je také potkávání různých kultur a to, že dobrovolníci z ciziny poznají
Českou republiku z lidské perspektivy.
INEX-SDA, pod jehož záštitou budou dobrovolníci na místě pomáhat,
je neziskovou organizací, která se dobrovolnictvím zabývá již od roku
1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás a stejně tak umožňuje českým dobrovolníkům vyjet
za dobrovolnictvím do zahraničí.
Cílem projektů v České republice je podpora venkova, pomoc místním
komunitám, řešení ekologických problémů nebo pomoc při rekonstrukci
historických objektů, jako jsou staré hrady nebo třeba právě vysloužilé
vlaky.
Vedoucí projektu: Michaela Ondráčková (736 117 434), Barbora Tomšů
(607 160 288).
(red)
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Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010
- zámek
• Od neděle 3. 6. do 30. 8. výstava fotografií Londýn
- pulsující srdce Albionu - kavárna Cinema
• Od pátku 5. 6. do 30. 8. výstava Propojení Země s nebesy,
Michaela Šťastná (obrazy), Marie Gallová (fotografie) a Jana Ledinová
(poezie) - Městská knihovna
• Od pátku 8. 6. výstava fotografií Jana Saudka,
reprezentativní výstava potrvá do 30. 9. - zámek Holešov
• Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa Lady,
velká retrospektivní výstava potrvá do 30. 9. - zámek Holešov

KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Od neděle 12. 8. do 18. 8. 12. ročník festivalu Týden židovské kultury - synagoga, město, zámek, sala terrena. Více na plakátech, na www.
olam.cz nebo v Městském informačním centru Holešov, 471 160 890.
• Sobota 25. 8. Charitativní koncert Michalkám
(výtěžek z koncertu bude předán rodičům Michalky Láníkové
a Michalky Macurové na pořízení zdravotních pomůcek, na koncertě
vystoupí kapela Peha, Alžběta Kolečkářová, Monika Povýšilová a sbor
Svatý Pluk) - zámecký park od 18 hod.

Sobota 11. srpna byla v Jankovicích ve znamení westernu.
Devatenáctá Western show rodeo přilákala do malé vesničky u Holešova
na pět set lidí, kteří se báječně bavili. Text a foto Ladislav Beran

