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Holešov (frs) - Hodnota majetku města 
Holešova se za posledních šest let zvýšila zhru-
ba o půl miliardy. Majetek města přepočtený 
na jednoho obyvatele Holešova tak činí v tuto 
chvíli 124,3 tisíce, zatímco v roce 2006 to bylo 
81,9 tisíce korun. Vyplývá to z analytického 
materiálu, který vypracoval Finanční odbor 

Holešov zbohatl za šest let o půl miliardy
Městského úřadu v Holešově.  Zadlužení města 
s ročním rozpočtem zhruba 225 milionů korun 
se přitom v průběhu této doby drželo na stejné 
úrovni. Aktuální dlouhodobé zadlužení města je 
zhruba 55 milionů korun. V přepočtu na jednoho 
obyvatele tak tento dluh činí 4 555 korun.  Roční 
splátky úvěru se v průběhu posledních šesti 

let držely až na jeden případ ve výši zhruba  
13,4 milionu korun. Pouze v roce 2010 měs-
to zaplatilo kvůli přijetí krátkodobého úvěru 
na splátkách 16,4 milionu korun.    

Podrobné informace o hospodaření 
města najdete na str. 3 a 4

Co vy na to, pane starosto?
Bezmála o půl miliardy se za posledních šest let 
zvýšil majetek města. Ve kterých oblastech se to 
projevilo? Co vy na to, pane starosto?  

„Majetek města se rozrostl především prostřed-
nictvím peněz, které jsme dostali na různých dotacích 
a které jsme zhodnotili v konkrétních projektech. 
Nejviditelnější takovou investicí je bezesporu zámek, 
ale dále se jedná například o cyklostezky, různá 
sportoviště, dopravní stavby, komunikace, inženýrské 
sítě a další. Kromě samotného zvýšení hodnoty však 

považuji za velký úspěch, že se nám podařilo v uplynulých letech maje-
tek města restrukturalizovat. Hlavním cílem bylo zbavit se nepotřebného 
majetku, o který jsme nebyli schopni se starat, a získat tím více prostředků 
na péči o nemovitosti, které zůstanou ve vlastnictví města. Součástí této 
restrukturalizace byla i změna správce majetku, kterým se stala městská 
společnost Tepelné hospodářství. Nový správce předložil plán oprav, 
který počítá s každoroční investicí města do oprav budov, čímž budeme 
majetek města dále zhodnocovat. Nastavili jsme tedy standardní model, 
kdy peníze, které se z bytů a nebytových prostorů vyberou, plynou zčásti 
do správy, zčásti do obnovy a oprav a část peněz si samozřejmě vezme 
majitel - tedy město - jako svůj příjem.“

(sov) 

Jak narostl majetek města?

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA. Na start 19. ročníku Rohálovské desítky se v sobotu 25. února postavil rekordní počet 520 běžců. 
Více na str. 27 a www.holesov.cz

Holešov (frs) - Rekordní počet 
51 nominačních formulářů obdržel od-
bor školství a kultury městského úřadu 
v rámci nominačního období pro vy-
hlášení 3. ročníku udělení Ceny města 
Holešova, dále ocenění osobností 
v oblasti kultury, volnočasových aktivit 
a sportu. Nominační období skončilo 
29. února. Nyní se bude návrhy za-
bývat komise pro neziskový sektor, 

Na ceny města přišlo 
přes padesát nominací

která navrhne radě města kandidáty 
na udělení ceny. Rada města pak 
rozhodne na svém zasedání koncem 
března o udělení cen ve všech sek-
torových kategoriích a zastupitelstvu 
města navrhne kandidáta na udělení 
Ceny města Holešova. Ke slavnostní-
mu předání cen města dojde v rámci 
městských oslav 5. května. 

Dokončení na str. 2
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Už jen půlrok zbývá, aby zájemci z řad 
pracovníků městského a obecních úřadů ORP, 
zaměstnanci zřizovaných a zakládaných orga-
nizací a zastupitelé, pro které je školení určeno, 
využili ojedinělé příležitosti a v rámci jednotli-
vých kurzů získali znalosti a praktické doved-
nosti pro práci s jednotlivými aplikacemi. 

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Hole-
šov“ financovaný s využitím prostředků Evrop-
ského sociálního fondu, které v rámci operač-

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Holešov“ vstupuje do svého závěru
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
městskému úřadu přidělilo Ministerstvo vnitra 
ČR na MěÚ v Holešově v rámci zřízeného 
eGON Centra vzdělávání pracovníků měst-
ských a obecních úřadů správního obvodu 
ORP Holešov, totiž vstupuje do poslední části. 
Poslední půlrok byl ponechán především na 
probírání aktuálních témat, která mají přímou 
návaznost na plánované zřízení technologické-
ho centra a s tím souvisejícího systému ukládání 

elektronických dokumentů a na novinku ve 
státní správě, o které už na těchto stránkách 
byla zmínka, totiž o základních registrech, je-
jichž spuštění je stanoveno na 1. 7. 2012. Kurzy 
tak získáním praktických zkušeností vhodně 
doplňují tematiku probíranou v eLearningové 
formě vzdělávání.

Ing. Ivan Slezák
Pracoviště krizového řízení

Dokončení ze str. 1   
Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo. Na zá-

kladě podaného návrhu se může jejím nositelem stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žila či žije v Holešově (popřípadě může být ocenění 
uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé 
obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, 
šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě.

Osobnosti Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit 
jsou nominovány ve třech kategoriích: osobnost v oblasti kultury, 
osobnost v oblasti volnočasových aktivit a kolektiv působící v oblasti 
kultury či volnočasových aktivit. Navržené osobnosti ve výše uvede-
ných kategoriích musí působit na území města a s tím, že měly či mají 
v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy musejí působit na území 
města Holešova. 

Nejúspěšnější sportovci města Holešova jsou navrhováni: 
v kategoriích sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy 
do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, sportovní kolektivy 
a trenér či organizační pracovník. Navržení mohou být především sportov-
ci, kteří působí v oddílech na území města Holešova. Navržené sportovní 
kolektivy musí reprezentovat kluby působící na území města Holešova.

Na ceny města přišlo  
přes padesát nominací

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na svém posledním zasedání 
na vědomí rezignaci Aleny Škubalové z Holešova na členství ve finančním 
výboru a zvolilo členem finančního výboru pro volební období 2010 - 2014 
Eduarda Sedláře rovněž z Holešova.

(sov)

Nový člen finančního výboru

Chtěla bych se seznámit se sportovně založeným mužem ve věku 
50 až 55 let. Jsem rozvedená, soběstačná 54/160/65. Holešov  
a okolí. Telefon v redakci.

Seznámení

• Prodám pozemek (polnost) o rozloze 4718 m2 u cesty na Přerov 
za jatkami. Cena 20 Kč za m2. Tel. 731 282 792.
• Přijmeme vedoucího provozovny. Info na tel. 732 165 083. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo na svém posledním zase-
dání rozpočtový výhled města Hole-
šova do roku 2014 dle předloženého 
návrhu a v souladu s tímto výhledem 
ukončilo jednání s Regionální radou 
regionu soudržnosti o poskytnutí do-
tace z ROP Střední Morava na pro-
jekt Centrum volnočasových aktivit 
Holešov v Americkém parku. Město 
tak ustoupilo pod vlivem nejistého 
vývoje české i evropské ekonomiky 
od připravovaného modelu financo-
vání revitalizace Amerického parku. 

Součástí rozpočtového výhle-
du byla i analýza silných a slabých 
stránek města vypracovaná Finanč-
ním odborem Městského úřadu 
v Holešově.

Silné stránky
K silným stránkám patří hos-

podaření města bez výrazného za-
dlužení. Úvěry jsou brány pouze 
v nevyhnutelných akutních situacích 
a na nejvýznamnější akce, které 
nesnesou odklad. Dalším kladem 

Zastupitelé schválili rozpočtový 
výhled do roku 2014

je postupný růst majetku města či 
získávání dotací.

Slabé stránky
Mezi slabé stránky patří po-

loprázdné a nevyužívané objekty 
(například budova kina). Ke slabým 
stránkám rovněž patří investice 
generující ztrátu (zámek, zahrada 
a rybníky, odpadové centrum atd.)

Hrozby
Mezi hrozby zařadil analytic-

ký materiál možné výkyvy státních 
financí a zvýšení úrokové míry při 
případné inflaci, vrácení budovy 
v Pivovarské ulici, nutnost generální 
opravy centra pro seniory, krytého 
bazénu, omezení možností kapitá-
lových příjmů.

Možnosti pro vylepšení fi-
nanční bilance

K možnostem pro zlepšení 
finanční bilance patří změna roz-
počtového určení daní pro menší 
obce,  zvýšený příjem z daně z ne-
movitostí, dividendy a jiné.

(frs)

Nejvíce majetku bylo prodáno v r. 2010 
(stará radnice, dům na nám. Sv. Anny atd.). 
Kapitálové příjmy umožňovaly spolufinan-
covat nejvýznamnější investice.

Zastupitelé vyhověli vašemu návrhu 
na ukončení jednání s Regionální radou 
soudržnosti o dotaci na výstavbu centra 
volnočasových aktivit v Americkém parku. 
Proč jste se rozhodli od dlouho připravo-
vaného záměru ustoupit?  

„Tento krok jsem učinil pod vlivem nesta-
bilní a těžko předvídatelné ekonomické situace 
ve světě, Evropské unii i České republice. Za-
stupitelstvu jsem proto doporučil maximální obe-
zřetnost při nakládání s finančními prostředky 
města. Kromě toho jsem navrhl hledat nové, pro 
město ještě výhodnější možnosti financování. 
Zastupitelům jsem rovněž navrhl, abychom se 
v letošním roce zaměřili pouze na dvě zásadní 
investiční akce, kterými jsou budování kanaliza-
ce Tučapy - Količín a výstavba jihovýchodního 
obchvatu města. Dále jsem navrhl postupovat 

Starosta Holešova Zdeněk Janalík v rozhovoru pro Holešovsko říká:  

Záměr revitalizace Amerického parku neskončil, pouze je odložen

v roce 2012 podobně jako v roce předcházejí-
cím v maximálním možném úsporném režimu 
a ušetřené finanční prostředky v maximální 
možné míře použít na úhradu závazků města 
a tím vytvořit co nejlepší podmínky pro finanční 
stabilitu města v následujících letech.“

Znamená to, že revitalizace Americké-
ho parku v dosud připravované podobě se 
konat nebude?

„Zastupitelstvo rozhodlo o odstoupení 
od modelu financování revitalizace Amerického 
parku. Záměr vybudovat zde centrum volno-
časových aktivit v takovém rozsahu, jak s ním 
počítá stávající projekt, však nadále zůstává. 
Osobně jsem přesvědčený a zdaleka nejenom 
já, že je to jediná možnost, jak Americký park 
zachránit ke smysluplnému využití pro občany 
města.“ 

Doporučil jste v letošním roce zaměřit 
se na dvě zásadní investice. Které další 
investice jsou pro město v tuto chvíli nej-
důležitější?

„Opakovaně hovoříme o investicích, je-
jichž neúměrným oddalováním by mohl nastat 
v budoucnu velký problém. Především se jedná 
o rekonstrukci budovy domova důchodců, která 
byla postavena v sedmdesátých letech minulého 
století a v blízké době ji budeme muset zásadním 
způsobem zrekonstruovat. Další investice čeká 
pochopitelně i zámek. Důležitá je především 
oprava střechy, na kterou se snažíme sehnat 
peníze. V oblasti staveb bude třeba zateplit také 
budovu 1. Základní školy a zásadní oprava čeká 
rovněž dům s pečovatelskou službou na No-
vosadech.  V oblasti dopravních staveb je nutná 
výstavba kruhového objezdu u gymnázia, ale 

také u cukrovaru ve Všetulích. 
V případě, že se bude zdržovat 
výstavba rychlostní komunikace 
R49, bude tato křižovatka důle-
žitá z hlediska napojení na prů-
myslovou zónu, ale také možné-
ho objezdu Holešova přes areál 
průmyslové zóny. V neposlední 
řadě si uvědomujeme, že potřeb-
né investice jsou do městských 
komunikací, chodníků a parko-
vacích ploch.“ 

František Sovadina
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Holešov (frs) - Úvěry ve výši zhruba 70 
milionů korun si vezme v nejbližších měsících 
město Holešov na dvě důležité investiční akce. Za-
stupitelé schválili na posledním zasedání vypsání 
výběrového řízení na poskytnutí úvěrů na financo-
vání akce „Jihovýchodní obchvat města“ a akce 
„Kanalizace Tučapy - Količín“.

V případě jihovýchodního obchvatu se město 
bude podílet na financování pozemkových řízení 
a stavby částkou celkem zhruba 56 milionů korun. 
Konečná částka bude upřesněna po uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem stavby. „Profi-
nancování podílu města na akci se bude skládat 
z úvěru ve výši 40 milionů Kč a zbylých cca 16 
milionů Kč bude hrazeno z rozpočtu města. Bude 
vypsáno výběrové řízení s uzávěrkou přihlášek 
do 15. 4. 2012,“ stojí v důvodové zprávě k úvěru. 

Město si vezme půjčku 70 milionů korun
Celkem má stát jihovýchodní obchvat zhruba  
400 milionů korun.

V případě kanalizace si město chce vzít úvěr 
ve výši 30 milionů korun. Financování podílu měs-
ta na akci je stanoveno pro letošní rok 15 mil. Kč 
z úvěru a pro rok 2013 rovněž 15 mil. Kč z úvěru. 
Celkově má stát vybudování kanalizace zhruba 
180 milionů korun. Zastupitelstvo pověřilo radu 
města vypsáním výběrového řízení na poskytnutí 
úvěru. Výsledek soutěže projedná zastupitelstvo 
na svém dubnovém zasedání a rozhodne o pode-
psání úvěrové smlouvy. Finance z úvěru pak bude 
možné čerpat koncem dubna 2012.

Vzhledem k tomu, že postupně dochází 
ke splácení úvěrů z minulosti, roční splátka těchto 
nových úvěrů by neměla rozpočet města zatížit 
více než doposud.

Splátky úvěrů 2012 - 2025 v mil.Kč

věřitel účel úvěru
úvěr 
mil.

první 
spl. 2012 2013

posl. 
spl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ČMZRB vodovod Dobr. 7,4 2005 0,5 0,5 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ČS zámek  10 2008 2 0,5 2013
KB zámek 15 2009 3 3 2013
KB zámek 15 2010 3 3 2014 3
KB pozemky - JVO 21 2011 2,1 2,1 2020 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

? kanalizace K-T, 30 2013 1 2024 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
JV obchvat 40 2013 1 2024 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5

celkem 10,6 11,1 7,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,1 8,1 8 8 7 7

zústatek jistiny nových úvěrů 68 66 60 54 48 42 36 30 22 14 7 0
celkem

úroky ze 70 mil. (3%) 2,0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 13,4

Na krytí financování investic lze použít zvažované 2 úvěry v výši 30 mil.Kč na kanalizaci a 40 mil.Kč na JVO s 3% úrokem 
a splátkami na 12 let

splátky úvěru
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POZVÁNKA
na přednášku pana Petra Mimránka, 

šlechtitele a pěstitele mečíků
z Mysločovic

PĚSTOVÁNÍ 
A OŠETŘOVÁNÍ MEČÍKŮ

v Domě zahrádkářů 
v pátek 23. 3. 2012 od 16 hodin.

Prodej hlíz mečíků zajištěn.
Výbor ZO ČZS Holešov

Charitní pečovatelská služba je sociální 
služba, jejímž posláním je pomoc a podpora 
zejména seniorů, a to v oblasti péče o vlastní 
osobu či domácnost. Pečovatelky tedy zajiš-
ťují nákupy, úklid, koupel, dovoz obědů, praní 
a žehlení prádla, pedikúru.

Často nejde jen o uklizený byt, dovezený 
oběd či léky, ale i o kontakt s pečovatelkou, kte-
rá mívá pro člověka úsměv, slovo povzbuzení. 
V těchto pracovních návštěvách je ovšem také 
skryta „kontrola“ uživatele, to znamená zjištění, 
jestli mu něco nechybí, není mu špatně, nepo-
třebuje aktuálně pomoct s něčím navíc.

Pečovatelky jsou zvyklé řešit různé situa-
ce. K nim patří například i to, že uživatel neotvírá 

Pracovníci Charity Holešov zachránili život seniora
dveře v době předem domluvené návštěvy. 
A právě tento případ nastal jednoho lednového 
dne v Holešově. Jako vždy přišla pečovatelka 
s jídlonosičem v ruce k domovním dveřím, 
zazvonila na zvonek a čekala obvyklou reakci 
v mluvítku. Toho dne však marně. 

Pečovatelka informovala o situaci svou 
vedoucí. Nejprve bylo třeba ověřit, jestli je muž 
doma, kdy byl naposledy viděn, zda ho neod-
vezla během dne sanitka apod. Ze zjištěných 
informací vyplynulo, že pán je doma. Bylo tedy 
nutné situaci okamžitě řešit. Klient mohl být totiž 
v ohrožení života. Vedoucí dále postupovala dle 
stanoveného postupu. Zavolala na tísňovou 
linku a pak už nabraly události rychlý spád. 

Hasiči odemkli zámek dveří bytu zručně 
a rychle. Posádka zdravotníků, která na mís-
to přijela, vzápětí potvrdila, že muž skutečně 
v bezprostředním ohrožení života byl. Totéž 
řekl později v nemocnici i lékař, že jsme muži 
všichni společně zachránili život.

Pokaždé nejde o život, ale někdy ano. Pak 
zahřeje člověka u srdce příjemný pocit, že naše 
práce má smysl. 

Tímto chci také poděkovat a pochválit 
za spolupráci všechny složky Integrovaného 
záchranného systému za jejich profesionální 
přístup a vzájemnou sehranost. 

Eva Relichová, DiS.
Vedoucí CHPS

Město Holešov se odmítá podí-
let na úhradě případné ztráty z odpa-
dového centra na skládce v Bystřici 
pod Hostýnem. Zastupitelé o tom roz-
hodli na posledním jednání. Ve svém 
usnesení kromě jiného požadují, „aby 
příjmy a výdaje Svazku obcí pro hos-
podaření s odpady Bystřice pod Ho-
stýnem byly účtovány na jednotlivá 
střediska, jak již bylo požadováno 
v souhrnné zprávě za rok 2011, a to 
ukládání odpadu (provoz skládky), 
svoz odpadu, separace odpadu, pro-
voz kompostárny, doprava a ostatní 
činnost“. Zastupitelstvo Holešova 

Holešov odmítá platit odpadové centrum v Bystřici
dále požaduje provedení revize sta-
nov svazku.

Rozhodnutím zastupitelstva 
vyvrcholila dlouhodobá nespoko-
jenost Holešova, ale i dalších obcí 
mikroregionu Holešovsko s pravidly 
fungování Svazku obcí pro hospoda-
ření s odpady. „Přestože má Hole-
šov ve svazku největší zastoupení 
a na skládku ukládá nejvíce odpa-
du ze všech sdružených obcí, při 
hlasování máme pouze jeden hlas, 
kvůli čemuž býváme přehlasováni 
obcemi z Bystřicka,“ uvedl starosta 
Holešova Zdeněk Janalík.

Zástupcům Holešova i dalších 
obcí se kromě jiného nelíbí, že zisky 
z ekonomické činnosti svazku mají 
být použity k vybudování a násled-
nému dotování činnosti odpado-
vého centra na skládce v Bystřici 
pod Hostýnem. „Naším zájmem je, 
aby se zisky z hospodaření promítly 
do snížení ceny za ukládání odpa-
du, díky čemuž bychom mohli také 
snížit cenu za svoz odpadu pro naše 
občany,“ uvedl starosta. 

Paradoxní v této souvislos-
ti je, že Holešov by měl doplácet 
na odpadové centrum v Bystřici pod 

Hostýnem, když stejné zařízení bylo 
vloni otevřeno v areálu holešov-
ských technických služeb a město 
Holešov je postavilo z vlastních 
prostředků. 

Z jednání zastupitelstva vy-
plynulo, že v krajním případě je 
Holešov připravený ze svazku pro 
hospodaření s odpady vystoupit. 
Ředitel technických služeb Miroslav 
Strnad v této souvislosti uvedl, že 
je možné odvážet odpad na jinou 
skládku za zhruba stejných finanč-
ních podmínek.  

František Sovadina   

KRY NA RUSAVĚ. K odstranění ledových ker z koryta Rusavy byla ve 
středu 29. února večer povolána jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
Holešov. Hasiči používali k uvolnění masy ledu trhací háky. 

Foto Michal Brázdil
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Přijaté usnesení č. 23/2012 - N 2485 
Rada města Holešova doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova schválit  
rozpočtové opatření č. 1/2012 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško Termín: ZM 27. 
02 2012.  
Přijaté usnesení č. 24/2012 - N 2490 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 1. 
schválit vypsání výběrového říze-
ní na poskytnutí úvěru na finan-
cování akce Kanalizace Tučapy 
- Količín a  2. pověřit Radu města 
Holešova provedením výběrového 
řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan Leš-
ko Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 25/2012 - N 2491 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 1. 
schválit vypsání výběrového řízení 
na poskytnutí úvěru na financování 
akce JV obchvat města a 2. pověřit 
Radu města Holešova provedením vý-
běrového řízení.  Zodpovídá: Ing. Du-
šan Leško Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 26/2012 - N 2492 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit rozpočtový výhled města 
do roku 2014 dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 27/2012 - N 2482 
Rada města Holešova  I schválila pří-
spěvkovým organizacím:  - 1. Základ-
ní škola Holešov - 2. Základní škola 
Holešov - 3. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masary-
kova 636, okres Kroměříž - Mateřská 
škola, Holešov, Grohova 1392, okres 
Kroměříž - Mateřská škola Sluníčko 
Holešov - Středisko volného času, 
příspěvková organizace - Ústřední 
školní jídelna Holešov - Městské kul-
turní středisko Holešov, příspěvková 
organizace  rozpis finančního plánu 
na rok 2012 včetně plánu odpisů 
majetku dle předloženého návrhu. II 
stanovila závazné ukazatele: 1) dodr-
žení čerpání nákladů podle syntetic-
kých účtů a 2) dodržení výše čerpání 
fondů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 28/2012 - N 
2484 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit dodatky ke zřizova-
cím listinám příspěvkových orga-
nizací: - dodatek č. 7 ke zřizovací 
listině 1. Základní školy Holešov 
- dodatek č. 9 ke zřizovací listině 
2. Základní školy Holešov - do-
datek č. 8 ke zřizovací listině 3. 
Základní školy Holešov - dodatek 
č. 7 ke zřizovací listině Mateř-
ské školy, Holešov, Masarykova 
636, okres Kroměříž - dodatek 
č. 6 ke zřizovací listině Mateřské 
školy, Holešov, Grohova, 1392, 
okres Kroměříž - dodatek č. 9 
ke zřizovací listině Mateřské školy 
Sluníčko Holešov - dodatek č. 7 
ke zřizovací listině Centra pro 
seniory, příspěvková organizace 
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině 
Ústřední školní jídelny Holešov - 
dodatek č.10 ke zřizovací listině 
Střediska volného času, příspěv-
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ková organizace - dodatek č.12 
ke zřizovací listině Městského 
kulturního střediska, příspěvko-
vá organizace  dle předložených 
návrhů. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: ZM 27. 02. 2012.
Přijaté usnesení č. 29/2012 - N 
2481 Rada města Holešova schvá-
lila smlouvu o spolupráci při realizaci 
integrovaného projektu „Informační, 
vyrozumívací a varovací systém Zlín-
ského kraje“ dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajem-
ník úřadu. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 30/2012 - N 2468 
Rada města Holešova I  nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit  snížení dlužné částky 
za nájem a služby spojené s uží-
váním bytu č. 1 v městském domě 
čp. 54 na nám. Dr. E. Beneše v Ho-
lešově dle žádosti Dušanu Fialovi, 
bytem Holešov. II doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova schválit  
úpravu dohody o splátkách dlužné 
částky za nájem a služby spojené 
s užíváním bytu č. 1 v městském 
domě čp. 54 na nám. Dr. E. Beneše 
v Holešově Dušanu Fialovi, bytem 
Holešov, a to snížením měsíčních 
splátek na částku 1.000 Kč. Zodpo-
vídá: Ing. František Fuit. Termín: 
ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 31/2012 - N 2464 
Rada města Holešova I schválila    
doplnění pracovní skupiny pro revi-
talizaci Městského muzea Holešov 
o odborného muzejního pracovníka 
Městského kulturního střediska Hole-
šov Mgr. Ondřeje Machálka. II vzala  
na vědomí 1. koncepci revitalizace 
Městského muzea a galerie v Ho-
lešově dle předloženého návrhu. 
2. zprávu o průběhu inventarizace 
sbírek Městského muzea a galerie 
v Holešově ke dni 07. 12. 2011 včet-
ně návrhu na vyřazení nepotřebných 
sbírkových předmětů dle předlože-
ného návrhu. III uložila pracovní 
skupině pro revitalizaci Městského 
muzea Holešov předložit Radě měs-
ta Holešova informaci o kompletním 
uzavření inventarizace muzejních 
sbírek města Holešova, včetně likvi-
dace, odprodeje a dlouhodobého 
zapůjčení pro muzeum nepotřebných 
sbírkových předmětů (archeologic-
ká podsbírka). Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: 31. 12. 2012.  
Přijaté usnesení č. 32/2012 - N 
2497 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit prodej byto-
vých jednotek: 1. č. 434/1 v domě 
čp. 434 stojícím na pozemku 
p.č.1091/1 včetně podílu na spo-
lečných částech domu a podílu 
na pozemku p.č. 1091/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, a pozemku 
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú. 
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/
če, stojící na pozemku p.č. 1091/3 
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, za-
stavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. 
Holešov, nájemci bytu Světluši 
Šálkové, bytem tamtéž, za kupní 
cenu dle předloženého návrhu + 
náklady s prodejem spojené. 2. 
č. 434/2 v domě čp. 434 stojícím 

na pozemku p.č.1091/1 včetně po-
dílu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 1091/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a po-
zemku p.č. 1091/4, ostatní plocha, 
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez 
čp/če, stojící na pozemku p.č. 
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č. 
1091/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
bytu Jiřímu Machovskému, bytem 
tamtéž, za kupní cenu dle předlo-
ženého návrhu + náklady s prode-
jem spojené. 3. č. 434/3 v domě 
čp. 434 stojícím na pozemku 
p.č.1091/1 včetně podílu na spo-
lečných částech domu a podílu 
na pozemku p.č. 1091/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, a pozemku 
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú. 
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/
če, stojící na pozemku p.č. 1091/3 
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, za-
stavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. 
Holešov, nájemci bytu Michalu 
Vaculíkovi,bytem tamtéž, za kupní 
cenu dle předloženého návrhu + 
náklady s prodejem spojené. 4. 
č. 434/4 v domě čp. 434 stojícím 
na pozemku p.č.1091/1 včetně po-
dílu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 1091/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a po-
zemku p.č. 1091/4, ostatní plocha, 
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez 
čp/če, stojící na pozemku p.č. 
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č. 
1091/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
bytu Jiřímu Javoříkovi, bytem 
tamtéž, za kupní cenu dle předlo-
ženého návrhu + náklady s prode-
jem spojené. 5. č. 434/5 v domě 
čp. 434 stojícím na pozemku 
p.č.1091/1 včetně podílu na spo-
lečných částech domu a podílu 
na pozemku p.č. 1091/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, a pozemku 
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú. 
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/
če, stojící na pozemku p.č. 1091/3 
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, nájemci bytu Janě 
Gregorové, bytem tamtéž, za kup-
ní cenu dle předloženého návrhu 
+ náklady s prodejem spojené. 6. 
č. 434/6 v domě čp. 434 stojícím 
na pozemku p.č.1091/1 včetně po-
dílu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 1091/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a po-
zemku p.č. 1091/4, ostatní plocha, 
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez 
čp/če, stojící na pozemku p.č. 
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č. 
1091/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
bytu Heleně Láskové, bytem tam-
též, za kupní cenu dle předlože-
ného návrhu + náklady s prode-
jem spojené. 7. č. 434/7 v domě 
čp. 434 stojícím na pozemku 
p.č.1091/1 včetně podílu na spo-
lečných částech domu a podílu 
na pozemku p.č. 1091/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, a pozemku 
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú. 
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/

če, stojící na pozemku p.č. 1091/3 
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, nájemci bytu Boženě 
Jašové, bytem tamtéž, za kupní 
cenu dle předloženého návrhu + 
náklady s prodejem spojené. 8. 
č. 434/8 v domě čp. 434 stojícím 
na pozemku p.č.1091/1 včetně po-
dílu na společných částech domu 
a podílu na pozemku p.č. 1091/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a po-
zemku p.č. 1091/4, ostatní plocha, 
k.ú. Holešov a id. 1/9 budovy bez 
čp/če, stojící na pozemku p.č. 
1091/3 a id. 1/9 pozemku p.č. 
1091/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše k.ú. Holešov, nájemci 
bytu Alexandře Večeřové, bytem 
tamtéž, za kupní cenu dle předlo-
ženého návrhu + náklady s prode-
jem spojené. 9. č. 434/9 v domě 
čp. 434 stojícím na pozemku 
p.č.1091/1 včetně podílu na spo-
lečných částech domu a podílu 
na pozemku p.č. 1091/1, zastavě-
ná plocha a nádvoří, a pozemku 
p.č. 1091/4, ostatní plocha, k.ú. 
Holešov a id. 1/9 budovy bez čp/
če, stojící na pozemku p.č. 1091/3 
a id. 1/9 pozemku p.č. 1091/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k.ú. Holešov, nájemci bytu Zdeňku 
Sehnalovi, bytem tamtéž, za kupní 
cenu dle předloženého návrhu 
+ náklady s prodejem spojené.  
Smlouvy budou uzavřeny v ter-
mínu do 30.03.2012. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobe-
né nabyvatelem pozbývají tato 
usnesení platnost. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 27. 02. 2012.   
Přijaté usnesení č. 33/2012 - N 2499 
Rada města Holešova schválila     
udělení „Pamětního listu v deskách“ 
Milanu Hudcovi, bytem Holešov, 
u příležitosti jeho významného ži-
votního jubilea za dlouholetou a obě-
tavou činnost pro tělovýchovu a sport 
v Holešově. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 34/2012 - N 
2483 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit pořízení změ-
ny územního plánu města Hole-
šova na návrh Kláry a Michala 
Šuráňových, bytem Černá Hora, 
Na Vyhlídce 377, ze dne 06. 01. 
2012, spočívající ve změně funkč-
ního využití pozemku p.č. 1917/2 
v k.ú. Holešov na plochu bydlení. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 35/2012 - N 2486 
Rada města Holešova doporučila    
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit smlouvu o bezúplatném pře-
vodu nemovitostí bez omezujících 
podmínek č. UZSVMBKM/924/2011-
BKMM s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, týkající 
se převodu pozemků pod místní-
mi komunikacemi v Holešově, dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 
27. 02. 2012.  

Pokračování na str. 7
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
Jeřábnické práce

Vodní zdroje 
Holešov a.s.
provádí práce 
autojeřábem 
T 148 AB 063 

o nosnosti 2,5 - 5 t
Kontaktní informace 
na tel. 602 507 363.

Vodní zdroje 
Holešov a. s.
nabízí pronájem 
řadových garáží 
u areálu firmy 
v ulici Tovární.

Kontakt 
602 507 363
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Dokončení ze str. 6
Přijaté usnesení č. 36/2012 - N 
2489 Rada města Holešova nedo-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
82/1, orná půda, o výměře 7.764 
m2, k.ú. Žopy, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 37/2012 - N 2496 
Rada města Holešova doporučila  
Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  zveřejnění záměru směny 
pozemků, a to tak, že z vlastnictví 
města Holešova přejde do vlastnic-
tví Ing. Hany Coufalíkové, bytem 
Zlín, část městského pozemku p.č. 
2663/13, ostatní plocha, o výměře 
cca 94 m2, k.ú. Holešov, a z vlast-
nictví Ing. Hany Coufalíkové přejdou 
do vlastnictví města Holešova části 

pozemků p.č. 2663/5, zastavěná plo-
cha a nádvoří, a p.č. 2663/8, ostatní 
plocha, o celkové výměře cca 93 m2, 
k.ú. Holešov, dle předloženého návr-
hu bez dalšího finančního vyrovnání. 
Náklady na směnu pozemků budou 
rozděleny na polovinu mezi obě stra-
ny. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 27. 02. 2012.  
Přijaté usnesení č. 38/2012 - N 
2500 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit  zveřejnění záměru 
prodeje částí městských pozemků 
p.č. 182/2, ostatní plocha, o vý-
měře cca 20 m2, a p.č. 3665, orná 
půda, o výměře cca 20 m2, vše 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 27. 02. 2012.    
Přijaté usnesení č. 39/2012 - N 2498 
Rada města Holešova I schválila     

vyhlášení podlimitního výběrového 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
na dodavatele projektu „Technolo-
gické centrum, elektronická spisová 
služba a vnitřní integrace úřadu ORP 
Holešov“ prostřednictvím zastupu-
jícího zadavatele společnosti AJL, 
s.r.o., Velké Meziříčí, na základě 
mandátní smlouvy č. 110318 dle 
předloženého a upraveného návr-
hu. II ustanovila dle §§ 59, 71 a 74 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, členy 
a náhradníky komise pro otevírání 
obálek, pro posouzení kvalifikace 
a hodnoticí komise takto: - Bc. Ja-
roslav Chmelař (Mgr. Rudolf Seifert) 
- Ing. Ivan Slezák (Jana Kolářová) 
- Ing. Jiří Žák (Ing. Pavel Růžička) 
- AJL, s.r.o. - Ing. Dušan Leško (Jo-
sef Kašík) - Ing. Tomáš Maceška 
(Ilona Kupková) - Lubomír Paleček 

(Mgr. Michaela Miklíková). Termín 
vypsání zadávacího řízení: 13. 02. 
2012. Jednání komise pro otevírání 
obálek a pro posouzení kvalifikace 
se uskuteční dne 02. 03. 2012 v 9:00 
hodin v sídle zadavatele ve velké 
zasedací místnosti. První jednání 
hodnoticí komise bude dne 09. 03. 
2012 v 9:00 hodin v sídle zadavatele 
ve velké zasedací místnosti. Zodpo-
vídá: Ing. František Fuit, tajemník 
úřadu. Termín: bezodkladně. 
Informativní usnesení č. 40/2012 
- N 2443 Rada města Holešova   
vzala na vědomí informaci tajem-
níka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 31. ledna 2012.   

PaedDr. Zdeněk Janalík 
starosta města    

 Ing. Ludvík Urban            
ověřovatel zápisu                                                                            
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Mateřská školka Sluníčko, 
Tučapy a Všetuly

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělá-
vání, jehož činnost vykonává Mateřská škola 
Sluníčko Holešov pro školní rok 2012 - 2013, 
proběhne v týdnu od 26. 3. 2012 do 30. 3. 
2012 denně vždy od 8.00 do 13.00 hodin 
v prostorách mateřské školy v Havlíčkově 
ulici  (i pro další místa poskytovaného vzdě-
lávání - MŠ Tučapy a MŠ Všetuly).

Pedagogický kolektiv naší mateřské školy 
nabízí dětem vzdělávání podle školního vzdělá-
vacího programu Objevujeme svět se Sluníč-
kem. Snažíme se o výchovu sebevědomých dětí, 
které v životě dokážou být ohleduplné a citlivé 
k okolnímu světu, podporujeme a posilujeme 
jejich touhu po vzdělání a vědění.

Jak to děláme: respektujeme osobnost a je-
dinečnost dítěte, vytváříme laskavé a útulné pro-
středí, které má stanovená pravidla a pevný řád, 
upevňujeme pocit bezpečí a jistoty, pomáháme 
dítěti s laskavou důsledností řešit jeho problémy, 
posilujeme sebevědomí dítěte tím, že ho naučíme 
mít rádo samo sebe a druhé, sportovat, zpívat, 
malovat, orientovat se ve světě a učit se nové.

Poslední týden v březnu se uskuteční zápisy do mateřských škol

Mateřská škola RADOST v Grohově ulici v Holešově a Dobroticích

Mateřská škola v Masarykově ulici a v Žopích

Den otevřených dveří 
- Den se Sluníčkem

Mateřská škola Sluníčko Holešov 
srdečně zve na Den se Sluníčkem - den 
otevřených dveří - 21. 3. 2012  s tímto pro-
gramem: 8.00 -10.00 - Prohlídka školy, se-
známení s prostředím a jednotlivými třídami, 
seznámení se vzdělávacím  programem 
školy. 10.00 - 11.30 - Vynášení zimy - roz-
loučení se zimou a přivítání jara, společná 
vycházka dětí a návštěvníků k řece Rusavě.

Na vaši návštěvu se těší děti a ko-
lektiv zaměstnanců Mateřské školy Slu-
níčko Holešov.

Co nabízíme: zařazení dítěte do logopedic-
ké třídy, péči o zdravou výživu přípravou kvalitní 
a plnohodnotné stravy s vlastní školní jídelnou, 
krátkodobé dílčí vzdělávací projekty - Program 
rozvoje třídy bezpečné komunity, Program roz-
voje harmonie osobnosti dítěte, Program rozvoje 
vztahů k přírodě, Program rozvoje grafomotoriky, 
Program rozvoje logopedické péče, Program 

prevence sociálně patologických jevů,Týden 
pro zdraví, Zdravý úsměv, péče o obranyschop-
nost organismu vůči vnějším a vnitřním vlivům 
pomocí jógy, relaxačních a pohybových cvičení, 
zkušenosti s integrací postižených dětí (zrakové, 
sluchové, tělesné, s vadami řeči), individuální 
přípravu dětí na vstup do ZŠ - pomocí Metody 
dobrého startu, Metody rozvoje fonematického 
vnímání, rehabilitační a dechová cvičení spojená 
s hrou na zobcovou flétnu - Zdravé pískání, rozvoj 
výtvarných a pracovních schopností - S barvičkou 
a pastelkou, rozvoj jazykových schopností - Pil-
níček pro tvůj jazýček, seznamování se základy 
cizího jazyka - Anglická slovíčka, individuální 
nápravu vad řeči - Pilníček pro tvůj jazýček, pro-
gramy zaměřené na spolupráci mateřské školy 
a rodiny - tematicky zaměřené tvořivé dílny, 
mikulášská nadílka, pohádkový karneval, den 
otevřených dveří, kraslice, Školkoviny, oslava 
Dne dětí, pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě, 
zábavné akce pro děti s cílem rozvíjet pohybové 
schopnosti - Olympiády se Sluníčkem, předpla-
vecký výcvik - Plavecká škola Holešov, společen-
ské centrum, plynulý přechod dětí do ZŠ v rámci 
tradiční spolupráce se ZŠ Družby.

Nastává období přijímání žá-
dostí k předškolnímu vzdělávání 
dětí pro další školní rok 2012/2013. 
Chceme vám představit prostředí 
naší mateřské školy i možnosti, kte-
ré zde na děti čekají.

Naše mateřská škola se jme-
nuje RADOST. Pro děti připravuje-
me radostné a pohodové prostře-
dí. V budově školy se nacházejí 
4 třídy a zmodernizovaná školní 
kuchyně. Ke škole patří i jedna tří-
da MŠ umístěná v Dobroticích. 

Škola se nachází blízko centra 
města, přesto v klidném a krásném 
prostředí. Rozlehlá zahrada je boha-
tě vybavena a slouží nám celoroč-
ně - využíváme ji pro hry, slavnosti 
a v zimě můžeme z kopečků sáň-
kovat a bobovat. Přímo ze tříd je 
možné vyjít na terasy. Třídy jsou roz-
lehlé a slunné, s dostatkem prostoru 
a pomůcek ke hraní a nejrůznějším 
činnostem. Jsou vybaveny i tělový-
chovným nářadím, takže děti mohou 
rozvinout svou obratnost a odvahu.

K vybavení patří počítačová cen-
tra, interaktivní tabule s výukovými 
programy pro předškolní věk. S dět-
mi vytváříme společně i třídní fotokro-
niky, které si na PC rády prohlížejí.

Již více než 10 let rozvíjíme 
program „MATEŘSKÁ ŠKOLA POD-
PORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Cílem progra-
mu je rozvíjet zájem a životní postoje 
každého dítěte tak, aby odpovědnost 
ke zdraví svému, druhých i přírody 
patřila mezi jeho celoživotní priority. 
Základem práce s dětmi je individu-
ální přístup a zajištění podnětů pro 
celkový rozvoj jejich osobnosti.

Součástí programu jsou 
i další aktivity a zájmové činnosti: 
Poznáváme své město, jeho historii 
i umění. Seznamujeme se s okolím, 
problematikou ochrany přírody. Děti 
se mohou dále zapojit do pískání 
na flétnu, práce s keramickou hlí-

nou, výtvarnými technikami, základy 
lidových řemesel. Máme k dispozici 
vlastní vypalovací pec a potřebné 
materiály. Pro rozvíjení pohybové 
aktivity mohou děti navštěvovat pla-
vání a tělocvičnu. Přijďte se k nám 
podívat, pokud vás zajímá, jak toto 
všechno funguje v praxi. Rádi přiví-
táme vás i vaše děti.

Další informace můžete zís-
kat na www.ms-radost.cz.

Přijímání žádostí k přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
na naší mateřské škole bude pro-
bíhat v týdnu od 26. do 30. břez-
na 2012. Žádosti budeme přijímat 
v těchto dnech v době od 12.30 
do 16.00 hodin v budově mateřské 
školy v Grohově ulici a součas-
ně v Mateřské škole Dobrotice. 
V tuto dobu se vám můžeme vě-
novat a provést vás celou školou.

Mateřská škola v Masarykově 
ulici v Holešově je dvoutřídní ško-
la umístěná ve starší vile s velkou 
přilehlou školní zahradou. Součástí 
školy - odloučeným pracovištěm je 
MŠ v Žopích, budova stojí na okra-
ji obce v blízkosti lesa s možnos-
tí krásných vycházek do přírody. 
V tomto školním roce oslavujeme 
50. výročí otevření MŠ Masarykova 
a 30. výročí otevření MŠ Žopy.

Zápis dětí do naší mateř-
ské školy bude probíhat v týdnu 
od 26. 3. do 30. 3. 2012 denně 
v době od 9.00 do 14.00 hodin 
v budově Mateřské školy v Ma-
sarykově ulici a současně v ma-
teřské škole Žopy.

Filozofií MŠ Masarykova je: 
,,Každé hrající si dítě si počíná jako 
básník, když si vytváří jakýsi vlastní 
svět, nebo přesněji řečeno, když 
dává věcem svého světa nový, jemu 
vyhovující řád.“ Sigmund Freud

Školní vzdělávací program
MŠ je osobnostně orientovaný 

program přístupu k dítěti a jeho vzdě-
lávání založený na integrovaném 
vzdělávání hrou, činnostmi a pro-
žitky dětí. K realizaci vzdělávacího 
programu v MŠ máme vytvořeno 
téma s názvem „Hrajeme si celý 
rok“. Tematické části jsou dětem 
blízké, jsou odvozeny z přirozeného 
cyklu ročních období, z přírodních 
i společenských situací a bezpro-

středně souvisí s každodenní reali-
tou života dítěte. V programu se za-
býváme rozšířením běžných činností 
v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj 
smyslu pro kamarádství a respek-
tování společných pravidel, která 
by měla dětem pomoci v běžných 
situacích, např. Kouzelná slovíčka 
otvírají srdíčka. Pro starší děti v od-
poledních hodinách probíhají tyto 
aktivity: Zdravé pískání, Hrajeme si 
s anglickými slovíčky, Logopedická 
prevence, Keramika, EKO kroužek, 
Grafomotorika pro předškolní děti, 
ZŠ - Školáček. Veškeré snažení 
všech zaměstnanců školy směřuje 
k tomu, aby zde bylo dítě maximálně 
šťastné a spokojené.

Škola usiluje o vytváření tradic, 
které rozvíjí a posilují vzájemné vzta-
hy v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. 
K nejoblíbenějším patří akce s rodiči 
dětí - zahradní slavnosti, Jablíčkové 
týdny, Vánoce u stromečku, Týden 
otevřených dveří, Pálení čaroděj-
nic, oslava Dne Země, Rozloučení 
s předškoláky…

Ve školním roce 2011/2012 je 
zapsaných 104 dětí. Stravování dětí 
je zajištěno školní kuchyní MŠ Gro-
hova v Holešově. Do mateřské školy 
docházejí děti nejen z jejího okolí, 
ale v neposlední řadě i z jiných částí 
města. Rodiče si často vybírají tuto 
školu podle referencí jiných rodičů, 
kteří zde již měli děti a byli spokojeni.

Den otevřených dveří, ve kterém můžete u nás s dětmi pobýt 
v průběhu celého dne, připravujeme na středu 28. března 2012 
od 8.30 do 16.00 hodin a srdečně vás zveme.
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Latina opět zaznívá v holešovském kostele

V tělocvičně se bavily víly, piráti či kovbojové

Se začátkem nového roku přibyla navíc 
jedna mše svatá, která je sloužena právě v la-
tině, přesněji každý první čtvrtek v měsíci v 18 
hodin ve farním kostele. 

S nápadem obnovit konání latinských mší 
svatých přišel místní Otec děkan P. Jerzy Walc-
zak. Rád by rozšířil znalost latinských modliteb 
a textů v tomto originálním jazyce církve mezi 
věřící, aby byli schopni se zapojit do slavení 
liturgie například při účasti na mších svatých 
na poutích v zahraničí nebo při mších, které 
slouží Svatý otec apod. Otec děkan k tomu 
dodává: „Dal jsem si kdysi takový úkol, že 
v každém svém působišti budu sloužit alespoň 
jednou za měsíc mši svatou v latině. Začal jsem 
před 15 lety a pokračuji v tom dodnes.“

Každý účastník této bohoslužby dostane 
brožurku s názvem „Ordo missae“ (Mešní řád), 
kde jsou uvedeny všechny modlitby a odpovědi 
během mše svaté v latině a zároveň i v češtině. 
Stane se tak pro každého velmi dobrou oporou 
a orientací. Společně se učíme zpívat modlitbu 
„Ave Maria“ (Zdrávas Maria) a „Salve Regina“ 
(Zdrávas královno). Členové holešovského chrá-
mového sboru celou mši svatou doprovázejí.

V církevní liturgii se latina udržovala skoro 
od počátku vzniku církve. Po skončení 2. vati-
kánského koncilu (1962-1965) bylo umožněno 
vést liturgii i v domácích jazycích, aniž by jakko-
liv bylo omezeno používání latinského jazyka. 
I přesto, že nyní při bohoslužbách převládají 
hlavně domácí jazyky, latina z církevního pro-
středí nevymizela. Dodnes se užívá při různých 
mezinárodních setkáních či na poutích, kde je 
stmelovacím prvkem věřících. Navíc všechny 
nařízení a texty vydávané papežem jsou psány 
primárně v tomto jazyce, teprve poté jsou pře-
kládány do dalších světových jazyků. 

Latinsky sloužil mši svatou i papež Be-
nedikt XVI. na své poslední návštěvě v České 
republice v září 2009. Při jeho případné další 
návštěvě v červenci 2013 v rámci oslav jubilea 
1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu budeme moci naučené la-
tinské modlitby či odpovědi během mše svaté 
využít. Další latinská bohoslužba se bude konat 
mimořádně ve čtvrtek 12. dubna.

Za Římskokatolickou farnost Holešov
Radka Pilařová

V únoru se děti opět po roce sešly v tě-
locvičně 1. Základní školy na karnevalu školní 
družiny. O tom, že je oblíbený, svědčí fakt, 
že se na něm každoročně sejdou i děti, které 
do družiny nechodí.

Letošní karneval se nesl v duchu „šaty dě-
laj člověka“. Děti se na vlastní kůži přesvědčily, 
jak je změní maska princezny, víly, čarodějnice, 

černokněžníka, piráta, kovboje, tanečnice, ale 
i převlek za nějaké zvířátko. Pozadu nezůstaly 
ani paní vychovatelky.

Více než hodina a půl hudby byla pře-
rušovaná pouze soutěžením. O tom, že měl 
karneval úspěch, jsme se přesvědčili vzápětí 
při jeho ukončení, kdy děti chtěly pokračovat 
nejen v tanci, ale i v soutěžích. Myslím, že 

bychom jim přání delšího karnevalu mohli příští 
rok splnit.

Další zdařilou akcí byl školní turnaj ve hře 
SUPERFARMÁŘ, kde děti musí dát dohromady 
své stádo zvířátek. Je to hra nejen o štěstí při 
hodu kostkou, ale učí děti přemýšlet a takti-
zovat.

Dagmar Imramovská

Účastníci karnevalu v tělocvičně 1. Základní školy. 

Dne 10. 2. 2012 se ve Střední škole nábytkářské a obchodní usku-
tečnila pro žáky 3. a 4. ročníků přednáška od společnosti COOLAGENT 
Brno, která zajišťuje vzdělávací i pracovní pobyty v zahraničí. 

Studenti se dozvěděli o možnostech vycestování do zahraničí 
a získali veškeré informace týkající se této problematiky. 

Dotazů pro přednášející Šárku Březovskou bylo hodně a směřovaly 
především na možnosti práce v zahraničí. Největší zájem byl projevo-
ván o Anglii, Španělsko a Řecko. Bylo očividné, že o cestování během 
letních prázdnin, získání nových zkušeností a procvičení cizího jazyka 
je čím dál větší zájem. 

Já i spolužáci jsme rádi, že i pod novou hlavičkou sloučené školy 
běží dál programy, se kterými jsme se setkávali i v minulosti. 

Ivana Čubová, studentka 4. B        
Mgr. N. Jaroščáková, vyučující anglického jazyka

Kam cestovat o prázdninách

Děti ze školní družiny se zúčastnily turnaje ve hře superfarmář.

Nedávný nákup zeleniny v prodejně Was-
tex se mi mohl značně prodražit. Díky slušné-
mu mladému muži, který našel moji peněženku 
s 1 400 korunami včetně osobních dokladů se 
tak nestalo. Nestačila jsem ani vybalit doma 
nákup a zjistit ztrátu, když zazvonil pan Šerý 
z Brusného a přinesl mi moji peněženku, kte-
rou objevil v nákupním vozíku. V dnešní době 
plné nepříjemných zpráv je na místě znovu 
poděkovat mladému muži za jeho fair play 
chování. Ještě jednou mu děkuji a přeji mu, 
aby se i jemu v případě potřeby jeho dobrý 
skutek vrátil. 

Alena Neradilová    

Poděkování 
poctivému nálezci
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V letech 2009-2012 realizoval Zlínský kraj 
individuální projekt s názvem Multikulturní ško-
la, který byl určen všem pedagogickým pracov-
níkům a zájemcům o téma multikulturní výchovy 
a inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu 
probíhaly různé aktivity a jednou z nich byla 
i realizace programu Výuka k různosti. 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
je do tohoto projektu aktivně zapojeno, a to 
na podnět MŠMT. Učitelé budou postupně 
vybaveni řadou tištěných i elektronických ma-
teriálů, jako jsou videosekvence, metodika 
a didaktika výuky jednotlivých předmětů apod. 
Výuka k různosti je propojena se školním vzdě-
lávacím programem školy Heuréka a lze jí využít 
v každém vyučovaném předmětu v rámci témat 
osobnostní a sociální výchova, multikulturní 
výchova, člověk a příroda, člověk a společnost, 
jazyk a jazyková komunikace atd.

Co výuka k různosti zahrnuje? Žáci se  pro-
střednictvím vyučovacích materiálů dozvědí, jak 
komunikovat s lidmi s různým druhem postižení 
(sluchové, zrakové, tělesné či mentální).

Ve dnech 10. - 11. 2. 2012 proběhlo školení 
v rámci tohoto projektu, jehož se zúčastnilo 13 
pedagogů holešovského gymnázia; v příjem-
ném prostředí rusavského penzionu Ráztoka 
se seznámili se základními principy výuky k růz-
nosti, prakticky si vyzkoušeli některé vyučovací 

Multikulturní výchova na holešovském gymnáziu

V dobrotické školce uspořádali dětský karneval

metody a postupy a sdělili si své zkušenosti 
z oblasti výchovně-vzdělávací práce s dětmi 
s různými handicapy.

Každý z nás má ve svém okolí či dokonce 
rodině člověka s nějakým druhem postižení 

- chceme-li těmto lidem usnadnit komunikaci 
a začlenění do normálního života, je potřeba 
jejich způsob života poznat…

Mgr. Svatava Ságnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Školení pedagogů holešovského gymnázia v rámci multikulturního projektu se konalo 
v příjemném prostředí rusavského penzionu Ráztoka.

Ve středu 15. února 2012 se na Gymná-
ziu Ladislava Jaroše v Holešově již tradičně 
uskutečnilo okresní kolo anglické konverzační 
soutěže. V letošním 15. ročníku se zde sešlo 
celkem 14 soutěžících z devíti škol okresu 
Kroměříž.

Tato soutěž vždy probíhá ve třech kate-
goriích. Mladší dvě jsou určeny žákům nižších 
ročníků osmiletého gymnázia a příslušných tříd 
základních škol s rozšířenou výukou jazyků, 
v tomto případě angličtiny; třetí  kategorie, počet-
ně i výkonnostně nejsilnější, je určena studen-
tům prvních až třetích ročníků středních škol.

Na soutěžící čekalo několik disciplín, v nichž 
měli předvést svou nápaditost, pohotovost, origi-
nalitu, ale především znalost angličtiny. Mezi ně 
patřily například poslech, konverzace na určité 
zvolené téma či bezprostřední reakce na situaci, 
obrázek nebo jiný podnět, který soutěžícím před-
kládala porota. Protože se znalosti a dovednosti 

Soutěž v anglické konverzaci? Proč ne
soutěžících rok od roku zlepšují, porotci mají 
vždy nelehký úkol rozhodnout o vítězích a neji-
nak tomu bylo i letos.

Studenti našeho gymnázia se v této 
soutěži neztratili. Tadeáš Hoza ze septimy 
se v silné konkurenci 3. kategorie umís-
til na bronzovém stupínku a benjamínek 
Zuzana Eliášová z primy získala 2. místo. 
2. kategorii vyhrál Matěj Novák ze třídy kvar-
ta, který si tak vybojoval postup do kraj-
ského kola, které se koná 7. března 2012 
na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm.

Vítězům gratulujeme, děkujeme všem 
účastníkům za vzornou reprezentaci školy 
a přejeme jim hodně dalších úspěchů nejen 
v jazyce anglickém.

Mgr. Luďka Vykoukalová, 
předmětová komise AJ

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Informace
zahrádkářského svazu

Základní organizace Českého svazu za-
hrádkářů zve všechny své členy do Domu za-
hrádkářů na výroční členskou schůzi, která se 
uskuteční 17. března od 15 hodin. Program: 
1) Zahájení, volba mandátové komise 2) Děti 
v pohybu 3) Zpráva o činnosti a hospodaření 
v r. 2011 4) Revizní zpráva 5) Návrh plánu 
činnosti na rok 2012 6) Svazová ocenění 7) 
Diskuze 8)  Návrh usnesení 9) Občerstvení. 
Od 18 hodin bude hrát k poslechu i tanci 
hudba pana Caletky. Výbor základní organi-
zace zahrádkářů dále upozorňuje, že vitrína 
organizace, v níž jsou upozornění na různé 
akce, přednášky a výstavy, byla přemístěna 
z ulice Palackého č. 54 na drogerii pana 
Janalíka na nám. Dr. Beneše č. 26.

Základní organizace zároveň upo-
zorňuje na nové webové stránky: www.
zahradkari.cz/zo/holesov. (vč)

V sobotu 25. února uspořádala mateřská škola v Dobroticích spolu 
s rodiči karneval pro děti. Na programu byly soutěže, tanec, zpěv a bohatá 
tombola. Síly jsme doplnili občerstvením z dobře zásobeného bufetu. Celou 
akci provázela radostná nálada. Každý si odnesl spoustu zážitků a dárečků. 
Výtěžek z karnevalu věnujeme dětem na sportovní a kulturní vyžití a vybavení 
MŠ výchovně vzdělávacími pomůckami. Děkuji všem za nádherně připra-
venou akci.  Zdena Kolaříková, vedoucí učitelka MŠ
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Vydařené Mistrovství České republiky v twirlingu 
mají za sebou zástupkyně Mažoretek Holešov. Národní 
twirlingový šampionát se již tradičně konal v basket-
balové hale v Nymburce o víkendu 11. a 12. února. 
Děvčata se pečlivě připravovala již od léta. Kromě boje 
o první příčky šlo totiž také o nominace na mistrovství 
světa, které se bude konat v době Velikonoc ve švý-
carském Neuchatelu. 

V kategorii junior mladší získala Lenka Smýka-
lová 6. místo v disciplíně sólo s 1 hůlkou a 2. místo 
v disciplíně taneční sólo. Nikola Zlámalová vybojovala 
v juniorkách starších 4. místo v sóle s 1 hůlkou i s ta-
nečním sólem. První místo si odvezla za disciplínu  
X-strut stejně jako Lenka Doleželová v seniorské 
kategorii. Na mistrovství světa ve Švýcarsku by nás 
měly tyto tři zástupkyně reprezentovat s vystoupením, 
se kterým obsadily medailové pozice.

Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov

Holešovské twirlerky budou reprezentovat 
na mistrovství světa

Na violoncello zahrají Andrea Kovářová, 
Tamara Rischková, Kateřina Hanáková 
a Jana Hovorková. Klavírní spolupráce 
Ondřej Hubáček 

Navštivte naši kancelář!
Nádražní 760/2 

(vestibul Českých drah)
www.bohemian-tour.cz

Tel.: +420 777 850 013

POZVÁNKA
Violoncellový koncert 

v ZUŠ F. X. Richtera Holešov
Pondělí 12. 3. 2012  

ve 14.30 hod.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ 
V HOLEŠOVĚ!

CK BOHEMIAN TOUR

POZVÁNKA
V sobotu 24. března 2012
od 9 do 13 hodin se koná

den otevřených  
dveří ČHMÚ

na meteorologické stanici
v Holešově u průmyslové zóny.
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Několika snímky se ještě vracíme k nedávnému masopustu, který proběhl 18. a 19. února v řadě obcí. Zatímco v minulém vydání jsme uveřejnili 
snímky z masopustu v Rymicích, Ludslavicích, Pravčicích, Zahnašovicích, Horním Lapači, Prusinovicích, Martinicích, Přílepích, Žeranovicích, 

Dobroticích, Količíně a Tučapích, dnes přinášíme fotografie z masopustního veselí z Roštění a Kurovic.  
Foto František Sovadina a -red-

Foto dozvuky z nedávného masopustu a vodění medvědů

Nejen masopustem, ale i maškarními kar-
nevaly se mnozí v minulých dnech bavili. Bylo 
tomu tak i v holešovské škole v Masarykově 
ulici, kde si nejen děti, ale i jejich paní učitelky 
užily karnevalového veselí. Zatímco robátka 
měla jen slabší „make-up“, paní učitelky včetně 
paní ředitelky Jarky Turoňové vzaly líčení pěkně 
od podlahy - a  byly docela k nepoznání. Díky 
šmoulí modři na tvářích je jen málokdo identifi-
koval… No ale hlavně že bylo veselo. 

Text a foto Robert Rohál

Karneval  
v mateřské škole

Naše noviny  
do každé rodiny!
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Zahajovací koncert letošního koncertního turné legendární undergroundové skupiny Plastic People of The Universe společně s formací Půlnoc 
potěšil v zámeckém New Drive Clubu 1. března více než stovku diváků, a to převážně z řad dlouholetých příznivců tohoto žánru. Rytmická sekce 
Eva Turnová (basa) + Joe Karafiát (kytara, zpěv) a Jaroslav Kvasnička (bicí) opravdu šlapala, a tak více lidí postávalo a podupávalo před pódiem, 
někteří si i zaskotačili… Po pauze nastoupila Půlnoc, která to měla zpočátku trošku hůř nazvučené, brzo se to ale podařilo vyladit - a posluchači 
si mohli vyslechnout mimo klasického hitu Hochu zlatej i závěrečnou poctu Mejlovi Hlavsovi - jeho Muchomůrky bílé zpívalo publikum spolu se 
zpěvačkou Michaelou Němcovou. Nedožité 61. narozeniny Milana Mejly Hlavsy připadají na 6. března 2012. Jeho hudba však žije dál.  

  Text a foto Jiří Vojáček

Z holešovského kulturního dění aneb Pořád se cosi děje

Holešovská country skupina Texas, která si zahrála v sobotu 25. února v zámeckém New Drive Clubu, měla opět velký úspěch. 
Mnohé návštěvníky dokonce i roztančila. Text a foto Robert Rohál

Jedno z prvních letošních 
vystoupení Veroniky Novákové 
v Holešově připadlo na 3. března. 
Proběhlo v rámci vernisáže Rober-
ta Rohála a Hany Palečkové v ka-
várně Cinema. Mladá zpěvačka, 
která si podstatnou část repertoáru 
komponuje sama - a sama se při-
tom doprovází na klávesy, si tento-
krát připravila čtyři písničky. A měla 
s nimi zasloužený úspěch. 

Jak jsme zjistili, svá další 
vystoupení absolvuje Veronika 
na jaře - na zámcích Rájec nad 
Svitavou a Doudleby nad Orlicí. 

Text a foto Jiří Vojáček

Obrazy Rudolfa Seiferta - Restaurace V Podzámčí Holešov 
- výstava trvá až do konce března 2012
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Ve čtvrtek 15. března otevře jarní koncertní 
řadu MUSICA  HOLEŠOV koncert Talichova ko-
morního orchestru nazvaný Cikánské melodie. 
Bude to ojedinělý večer, kdy se k orchestru, 
který letos oslaví 20 let své existence a který se 
za tu dobu vypracoval mezi prestižní umělecká 
tělesa jak na české scéně, tak v mezinárodním 
měřítku, připojí cimbalista Marco Pillo. Společně 
nás provedou hudebním světem inspirovaným 
tvorbou cikánského etnika. A tak vedle slav-
ných Cikánských melodií Pabla de Sarasate 
nebo Rumunských tanců Bély Bartóka zazní 
i cikánská lidová Jdi ode mě, chlapče nebo 

třeba Fantasie pro cimbál Tonyho Yordache. 
Koncert bude dirigovat a také jako sólista se 
představí houslista Jan Talich ml., prasynovec 
legendárního českého dirigenta Václava Talicha.

MUSICA HOLEŠOV 2012, jarní koncertní řada

Po nádherných hlasech 
Magdaleny Kožené, Rafa-
elly Milanesi nebo Anny 
Mikolajczyk, které zněly 
holešovským zámkem v mi-
nulých ročnících, budou mít 
posluchači 26. dubna vzác-
nou příležitost slyšet další 
z vyhledávaných evropských 
pěveckých hvězd. Německá 
sopranistka Dorothee Mields, 
španělský kontratenorista 
Carlos Mena a vynikající 
čeští sólisté s mezinárod-
ním renomé Hana Blažíková, 
Gabriela Eibenová a Marie 
Fajtová se ujmou sólových 
partů v jednom z největších 
a nejreprezentativnějších děl 
skladatele Jana Dismase Zelenky - svatební 
kantáty „Il Diamante“. Barokní soubor a sbor 
Ensemble Inégal bude řídit jeho zakladatel 
a umělecký vedoucí Adam Viktora. O výjimeč-
nosti koncertu svědčí i to, že bude natáčen Čes-
kým rozhlasem Praha pro Evropskou vysílací 
unii a že v tomto obsazení zazní pouze dvakrát 
- v Holešově a o dva dny později na festivalu 
v belgickém Gentu. 

Iva Bittová patří k nejvý-
raznějším osobnostem české 
alternativní scény, Škampovo 
kvarteto se řadí k nejúspěš-
nějším českým komorním 
souborům posledních dva-
ceti let. V roce 2004 vyústila 
jejich vzájemná spolupráce 
natočením Janáčkovy sbírky 
Lidová poezie v písni v kvar-
tetní transkripci Vladimíra 
Godára a ve vlastním origi-
nálním aranžmá pro Supra-
phon. Tento projekt slavil 
velké úspěchy jak na pódiích 
domácích, tak i zahraničních. 
Na konci minulého roku se 
Iva Bittová a Škampovo 
kvarteto ve studiu sešly opět. 

Tentokrát v programu, na kterém se autorsky 
podílela Iva Bittová a Pavel Fišer, donedávna 
primárius kvarteta. Nahrávka vychází u Supra-
phonu v dubnu a na třetím večeru koncertní 
řady MUSICA HOLEŠOV 6. května proběhne 
slavnostní křest nového CD a především první 
„živé“ provedení celého programu.

Karel Košárek, dramaturg

Karel Košárek.

Permanentky na jarní cyk-
lus MUSICA Holešov 2012 jsou 
v prodeji v Městském informačním 
centru - nám. Dr. E. Beneše 17, 
Holešov za tyto ceny:
• pro dospělé: 700,- Kč
• zlevněná permanentka (senioři, 
ZTP, děti a studenti):  390,- Kč

V ceně jarního cyklu jsou 3 
koncerty (Cikánské melodie a Ta-
lichův komorní orchestr, Ensemble 
Inégal - Il Diamante - J. D. Zelen-Zpěvačka Iva Bittová.

Jarní cyklus MUSICA Holešov v prodeji
ka a Iva Bittová se Škampovým  
kvartetem.

Vstupné individuální (plné/
zlevněné)

• Cikánské melodie, Talichův 
komorní orchestr: předprodej: 
250/150, na místě: 300/150,- Kč

• Ensemble Inégal - Il Diaman-
te: předprodej 270/170, na místě: 
300/170,- Kč

Iva Bittová, Škampovo kvarte-
to: předprodej 250/150, na místě: 
300/150,- Kč 

Slevy jsou poskytovány dů-
chodcům, držitelům mezinárod-
ního studentského průkazu ISIC, 
držitelům průkazek ZTP (1 osoba) 
a ZTP - P (1 osoba a doprovod) 
po předložení dokladu.

Jana Slovenčíková

V úterý 21. února se v Městské knihovně 
v Holešově uskutečnila přednáška věnovaná 
přední osobnosti moravské historické vědy, 
bývalé vedoucí historického oddělení Morav-
ského zemského muzea v Brně, holešovské 
rodačce a čestné občance města Holešova 
doc. PhDr. Vlastě Fialové, CSc. Její život a dílo 
naplněné a prosazované mnohdy s nezměr-
ným úsilím v nelehké době přiblížil početnému 
publiku PhDr. Česlav Zapletal, bývalý profesor 
holešovského gymnázia. Jeho přednášku dopl-
nil svou recitací Ing. František Odstrčil a obra-
zovou prezentací Mgr. Libor Sovadina.

A heslo, jímž se paní docentka stále řídila: 
„Tandem bona causa triumphat“ (Dobrá věc na-
konec zvítězí), by mělo být stejnou motivací jak 
pro její následovníky, tak i pro nás ostatní.

Liba Bátrlová, MěK Holešov

Holešovská knihovna 
si připomněla slavnou rodačku…

PhDr. Česlav Zapletal během přednášky 
v knihovně. Foto Mirka Barotová

Ve čtvrtek 9. února 2012 zněla Kongre-
sovým centrem ve Zlíně melodie opery P. I. 
Čajkovského LOUSKÁČEK. V tomto koncertním 
provedení opery s baletní studií měl opět možnost 
účinkovat Holešovský  dětský sbor Moravské děti 
se svou sbormistryní Lenkou Poláškovou za do-
provodu vždy úžasné Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů Zlín a baletu Moravského divadla Olomouc. 
Sólisté baletu byli mladí umělci z Japonska - Aya 
Shinoda a Mikina Kawamura. Režii koncertního 
provedení opery měl v rukou Robert Balogh 
a dirigentem byl Tomáš Hanák.

J. Slovenčíková, Moravské děti 

Moravské děti  
v koncertním provedení 

opery Louskáček

Holešovský komorní orchestr uvede v neděli 18. března 
pod záštitou místostarosty Rudolfa Seiferta

VEČER SÓLISTŮ III
Jako hosté se představí přední česká harfenistka Dana Suchanová a další...

Sala terrena holešovského zámku, předprodej v MIC HolešovPřední česká harfenistka Dana Suchanová.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Když se mne kdosi ptal, proč vznikla foto-
grafická kolekce Komtesa, odpověděl jsem, že to 
bylo z lásky. Zamiloval jsem se totiž do nádherné-
ho renesančního zámku v Doudlebách nad Orlicí. 
Už když jsem se tam objevil poprvé, tak jsem si 
připadal jako v pohádce. Chtěl jsem tu nádheru 
fotit. Jenomže fotit sám zámek by mi bylo asi 
přece jenom málo. A protože fotím lidi, kteří mi 
pózují, rozhodl jsem se, že do záběrů „zasadím“ 
nějaký pěkný ženský element v historickém kos-
týmu. Modelku Zuzanku Tupou jsem měl jistou 
a kostýmy, které jsme si zapůjčili z Městského 
divadla Zlín, vlastně taky. Jen tak mimochodem, 
oba kostýmy pocházejí z představení Zkrocení zlé 
ženy - hrála v nich představitelka Kateřiny…

Zbývalo ještě získat povolení majitele zám-
ku, což ale také dopadlo nad naše očekávání. 
Zámecký pán Petr Dujka je prostě skvělý, a i když 
tyto věci běžně nedělá, vyšel nám s úsměvem 
vstříc. Vyhradil nám loni v létě jedno pondělí, kdy 
je zámek pro veřejnost uzavřen a kdy mohl být 
celý náš - díky tomu nás nikdo nerušil. 

Komtesa se v březnu zabydlela v holešovské kavárně Cinema

Rád bych na tomto místě poděkoval jak 
sponzorům (město Holešov, Tepelné hospodář-
ství Holešov, restaurace Tacl, obchodní dům Fa-
mily, Vinotéka u Šenkyříků, restaurace Kanada 
a Tropik, Typoservis), tak i Luboši Kubáčkovi, 
bez jehož pomoci i jeho auta, které nás do Doud-
leb dopravilo, by to prostě nešlo. 

Vznikla spousta fotek, z nichž vzešla ko-
lekce nazvaná Komtesa. A jaký že to příběh 
přináší? Možná to není ani příběh, spíš je to jen 
moje představa o tom, jak to chodilo, když měla 
zámecká slečna návštěvu. Možná je to její milý, 
možná je to princ, který za ní přijel na bílém koni, 
a ona ho seznamuje (když už je sama doma) 
s prostředím, kde vyrostla, kde to má ráda a kde 
ho jednoduše hodlá svést… No a my ji teď 
můžeme vidět jeho očima. V březnu v holešov-
ské kavárně Cinema, od května do konce září 
v zámku Doudleby nad Orlicí a v říjnu v galerii 
Lapidárium v Dobrušce…  

Robert Rohál

Tak jsem byl minulou sobotu na vernisáži, 
která proběhla v holešovské kavárničce Cinema 
a kterou zinicioval Robert Rohál - a  byl to velmi 
příjemně strávený podvečer. Kavárna sice pras-
kala ve švech (načež se musel otevřít i s kavár-
nou sousedící foyer kina Svět), ale atmosféra 
byla velice pěkná a přátelská. Nešlo tu ale jen 

Poznámka na okraj aneb Není vernisáž jako vernisáž
o novou fotografickou kolekci Roberta Rohála, 
své nevšední šperky tu prezentovala i hlavním 
autorem přizvaná výtvarnice Hana Palečková 
a v rámci vernisáže zaznělo také několik písni-
ček v podání Veroniky Novákové. 

Celá vernisáž se povedla jistě i díky za-
svěcenému úvodnímu proslovu (a sympatické-

mu projevu) Luboše Kubáčka, který seznámil 
všechny přítomné jak s oběma vystavujícími, tak 
s vystupující zpěvačkou a já si znovu uvědomil, 
že není vernisáž jako vernisáž. Tahle byla nejen 
o kumštu, ale i o pohodové atmosféře a setkání 
příjemných lidí.  

Max Konečný    
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Agilní holešovskou výtvarnici Hanu 
Palečkovou znám několik let a mohu jen 
potvrdit, že její umělecké snahy obdivuju 
a určitě v tom nejsem sám. Snad i proto, že 
je tak šikovná a umělecky mnohovrstevná, 
jsem si ji přizval k dnes už společné pre-
zentaci v kavárně Cinema. Zatímco já tam 
do konce března vystavuji svoje fotografie, 
Hana Palečková prezentuje své originální 
šperky… 

Kdy jsi začala tvořit šperky a jaké ma-
teriály při tom převážně používáš?

Je to už bezmála deset let, kdy jsme se 
s manželem rozhodli absolvovat několikadenní 
kurz vitráží do olova, a tak jsem se seznámila 
se sklem. Po pravdě řečeno, byl to jeho nápad.  
Už dlouho pracuji s různými materiály. V po-
slední době převážně se sklem, a to se sklem 
v různých podobách. Viditelně mě oslovila 
technika tiffany, a nejen pro šperk. Ale když se 
zamyslím, nedá se to určit takto jednoznačně. 
Velké vitráže i malé vinuté perly vytvořené nad 
hořákem mají své  kouzlo. Seznámila jsem se 
s materiálem a snažím se využívat, ale i respek-
tovat jeho vlastnosti. Dnes už mám svůj styl 
a se sklem si rozumím. Ostatně to není jen sklo, 
ve šperku jsou to i kombinace jiných materiálů, 
třeba cernit (fimo) a dřevo.

Jako výtvarnice netvoříš jen  šperky. 
Co všechno umíš, a tím pádem i nabízíš?

Nedá se na to snadno odpovědět. Ne-
troufám si říct, že „umím“. Pracuji s hedvábím. 
Zvládla jsem spoustu výtvarných postupů, 
mám moc ráda kreativitu a výsledkem nebyly 
jen módní doplňky, ale i mnoho obrazů. O skle 

ROZHOVOR

Dnes mám svůj styl a se sklem si rozumím, říká Hana Palečková

platí totéž. Dokázala jsem zorganizovat několik 
výstav, zasklít a zarámovat obrazy. Navrhnu 
logo nebo zpracuji reklamní letáček. Umím 
poradit při výběru dárků a originálně je zabalit, 
slušivě uvázat šál a sladit se šperkem, přilepit 
skleněnému andílkovi uraženou hlavičku, klu-
kovi nakreslit koníka, s děvčaty tvořit cernitové 
korálky, patchworkářkám barvit látky, vyleptat 
vzor na lahev... V podstatě využívám různé 
základní postupy a materiály, abych docílila 
hotového díla. Ráda experimentuji a ve své 
vlastní tvorbě jsem všeho schopná. A to, co 
„umím“, nabízím jako výtvarné služby. Věřte, 
že za posledních x měsíců jsem se posunula 
hodně dopředu. Jenom ještě nevím, jakým 

směrem.

Je pravda, že s man-
želem vytváříte i vitrá-
že?

Ano, to je pravda. 
Nejenže vytváříme vit-
ráže nové do interiérů 
a pro nová okna zaliso-
vané do izolačních dvoj-
skel, ale jsme schopni 
kompletně zrenovovat 
vitrážová okna stará, 
poškozená. Není to tak 
dávno, co jsme zrenovo-
vali část vitrážového okna 
na hřbitovní kapli ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. 
Vitráže jsou samy o sobě 
velice krásné v oknech 
když skrz ně svítí slunce. 
A ta krása nemusí být dra-
há a nedostupná. Stačí 
se zeptat. Sama navrhuji 
vzory vhodné stylově i ce-
nově. A společnými silami 
vitráž vytvoříme.

Co všechno skýtá 
tvůj Ateliér Výtvarno? 
Ale protože vím, že 
se tvůj ateliér rozrůs-
tá, chci se zeptat, co 
všechno máš v plánu?

Co skýtá? Na to jsem 
už částečně odpovědě-
la, ale snad mohu ještě 
dodat, že ateliér je i pro-

dejna, nabízí i spoustu výtvarného materiálu 
a potřeb pro malé i velké umělce, amatéry i pro-
fesionály. Krom toho upravujeme nové prostory 
určené pro „tvořeníčka“, výtvarné semináře, 
malé i prodejní výstavy, workshopy. Vše pro 
scházení nejen tvůrčích duší v jednom objektu, 
na jednom místě. Pracovní název zní GALER-
NIČKA. Bude to vlastně taková malá galerie 
a dílnička dohromady. Určitě se tento název 
brzy zkrátí, my Češi přece milujeme zkratky. 
Veškeré informace budou včas uveřejněny. 

Chtěla by ses někdy vrátit k výuce 
výtvarné výchovy?

Do školy ne a ani už to není možné. Ale 
já jsem se přece s výukou výtvarných technik 
a postupů nikdy nerozloučila, jenom mí žáci se 
vyměnili. Jakákoliv „tvořeníčka“, semináře nebo 
malé workshopy jsou stále výuka, jenom to má 
jiný název a je to trošku o něčem jiném.

Co je tvou největší inspirací či motivací 
pro tvorbu?

Mít důvod, proč teď. Mít důvod, proč toto.

Robert Rohál
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Dnešní titulek může čtenáře zavést v úva-
hách mylným směrem, ale chceme jím pouze 
přitáhnout pozornost k tématu dalšího dílu na-
šeho seriálu. Pochopitelně se v holešovském 
muzeu nenachází fyzicky některý z původních 
obyvatel amerického kontinentu či jeho pozů-
statky, ale díky zajímavým okolnostem, které 
chceme popsat, se zde ocitla poměrně početná 
kolekce indiánské kamenné industrie. 

Jedná se o soubor 265 kusů (současný 
stav po inventarizaci) indiánských kamenných 
nástrojů. Rudolf Janovský, který tento soubor 
do své sbírky získal, jej popisuje následovně: 
„Jedná se o 4 sekery se žlábky (analogické úně-
tickým typům), bohatá kolekce 227 kamenné 
industrie skoro všech typů a forem, a to hrubě 
opracovaných hrotů, ale zejména několik jem-
ně vypracovaných jednoduchých šipek, šipky 
s řapy a šipky okřídlené, pěstní klíny, „piky“, 
hrubě opracovaných sekerovitých tvarů se 
zahroceným týlem, limandovitých tvarů, několik 
tvarů nordických neolitických kopí, ale zejména 
několik exemplářů skvostných „vavřínovitých 
listů“ bilaterálně hrubě nebo velice jemně opra-
covaných nejrůznějších velikostí.“ Janovský 
používá výhradně terminologii archeologickou, 
protože neznal původní názvy indiánského 
obyvatelstva pro tyto nástroje. Sám píše, že 
mu tato kolekce slouží jenom jako srovnávací 
materiál pro jeho archeologickou sbírku.

Většina nálezů (161 kusů) pochází z okolí 
Fentonu v Missouri, odkud je Janovskému 

Thesaurus Hollesoviensis a indiáni v holešovském muzeu - 12. díl

Hrob sestry Paduany Janovské ve Fentonu.

Několik ukázek indiánských nástrojů  
z holešovského muzea.

posílala jeho sestra Paduana Janovská, kte-
rá byla členkou Kongregace sester sv. Kříže 
a od roku 1920 představenou českého Hes-
sounova sirotčince ve Fentonu (26 km od St. 
Louis). Menší sérii nástrojů (6 kusů) dostal 
od redaktora Hynka Dostála z okolí městečka 
Elsie (stát Michigan), přispěl mu také i jeho bratr 
P. Václav Dostál (61 kusů), farář v Chelsea (stát 
Massachusetts), který zaslal indiánskou indust-
rii ze státu Iowa z osad Iowa a Chelsea. Když se 
později stal farářem v Little Turkey (také Iowa), 
zaslal ještě z okolí městečka Amana (Iowa) dal-
ších 7 kusů. Posledním přispívajícím byl Václav 

Řežálek, farmář z Edvardswille (na levém břehu 
řeky Graftonu, sv. od St. Louis), který zaslal 
23 nálezů kamenné industrie z tohoto města 
ve státě Illinois. Je jisté, že všechny tyto dárce 
získal Rudolf Janovský díky své sestře, která 
znala bratrovu sběratelskou a archeologickou 
vášeň. Škoda jen, že se nám v archivech ne-
zachovaly průvodní dopisy k těmto zásilkám 
(byly-li jaké). Mohlo by to do akvizice vnést 
více světla. Protože byla Paduana Janovská 
hlavním hybatelem akvizice a spojnicí s rod-
ným Holešovem, věnujeme jí druhou polovinu 
tohoto článku.

Životní cesta Paduany Janovské z Ho-
lešova do Fentonu

František a Anežka Janovští přivedli 
na svět celkem šest dětí. Třetí z dětí byla dce-
ra Antonia Maria, která byla o šest let mlad-
ší než prvorozený Rudolf a narodila se 13. 
června 1879. Vstoupila do Kongregace sester 
sv. Kříže, kde přijala řádové jméno Paduana. 
Pracovala nejprve jako učitelka v Brně. V le-
tech první světové války byla představenou 
v Mariánských Horách, později ve Valašském 
Meziříčí. P. Václav Dostál, bratr dvou sester sv. 
Kříže, který působil ve Spojených státech, přijel 
po první světové válce do Evropy jako delegát 
Národního svazu českých katolíků v Americe. 
Když zjistil, že sestry trpí velkou nouzí, posílal 
jim balíky s potravinami a jinými nedostatko-
vými věcmi. Při své návštěvě se svým bratrem 
Hynkem předali představeným i peněžitý dar. 
Oba bratři projevili naléhavé přání, aby sestry 
sv. Kříže odešly do jeho nové vlasti a pracovaly 
tam při výchově četných dětí vystěhovalců 
z Čech, Moravy a Slovenska. Získali pro tento 
plán své rodné sestry Emanuelu a Ignácii. Vy-
jednávání ve Švýcarsku, v Římě a u církevních 
a státních úřadů v Československé republice 

trvala dlouho. K sestrám Dostálovým se připojila 
i představená meziříčského kláštera, kterou 
tehdy již byla Paduana Janovská. Poté, co 
bylo dosaženo souhlasu z Ingenbohlu, kde byl 
mateřský klášter řádu (Švýcarsko), určili jako 
představenou pro Ameriku dosavadní před-
stavenou kroměřížské nemocnice sestru Azelu 
Šebestíkovou. Jakmile došlo povolení i z Říma 
a byly vyřízeny pasové záležitosti, odcestovaly 
sestry 27. dubna 1920 do Paříže. 13. května 
nasedly na loď a 23. května 1920 šťastně při-
stály v New Yorku. Dne 20. srpna 1920 převzaly 
ústav pro české a slovenské sirotky ve Fentonu 
ve státě Missouri. Není známo, že by se Pa-
duana Janovská někdy ještě do vlasti podívala. 
Po sedmileté obětavé práci v sirotčinci zemřela 
6. října 1927 ve Fentonu ve věku čtyřiceti osmi 
let. Pochována je na hřbitově Saint Paul ve Fen-
tonu. Zajímavostí je, že její hrob nese chybné 
datum narození, rok 1878. 

Umožnil-li by to prostor, mohli bychom ješ-
tě více rozebrat podmínky krajanů v nové vlasti, 
těžkou práci sester v Hessounově sirotčinci 
i obě významné osobnosti bratrů Dostálových, 
kteří pro kulturní a duchovní život českých kra-
janů v USA udělali velmi mnoho, ale to bychom 
se již příliš odchýlili od tématu, kterým tento 
článek začal.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově 
Mgr. Ondřej Machálek

SERIÁL
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Trochu jiný pohled na válku - dopis pamětníka

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

V loňském 14. čísle Holešovska jsem 
v seriálu Historická zajímavost, tehdy pojedná-
vajícím o architektonických proměnách našeho 
města, uvedl, že za druhé světové války v roce 
1940 zadal německý majitel dnešního Sfinxu 
Rudolf Kneisl projekt novostavby administra-
tivní budovy a vrátnice továrny architektovi 
židovského původu  Oskaru Oehlerovi/Olárovi. 
Tím, že německý továrník objednal velkou za-
kázku u židovského architekta, velmi osobně 
riskoval - znamenalo to, že se dopustil tehdy 
přísně trestaného zločinu -  porušení rasových 
zákonů.  Je vidět, že poválečné prezentování 
rodiny Kneislů jako zavilých nacistů asi neby-
lo úplně oprávněné a spravedlivé. Netrvalo 
dlouho a jako reakci na tento údaj jsem dostal 
dopis od jednoho pamětníka holešovských 
dějů, nyní žijícího v Ostravě. Už před válkou 
bydlel v Kneislově kolonii ve Všetulích a během 
ní u Kneislů i pracoval. 

A jeho vzpomínky jsou natolik zajímavé 
a obsahově přínosné, že jsem se rozhodl pří-
slušnou pasáž z jeho dopisu - s jeho svolením 
a pod podmínkou, že neuvedu jeho jméno - 
v našem seriálu reprodukovat. 

Náš pamětník vzpomíná: „A ještě o Knei-
slech, tzv. zavilých nacistech. Hrubý omyl, ne-
smysl z dílny nějakého „znalce“. Překročil jsem 
devadesátku. Narodil jsem se ve Školní ulici, 
v roce 1923 jsme se přestěhovali do prvního 
právě dokončeného dvojdomku v Kneislově 
kolonii ve Všetulích. Stavitel firma Jan Rolek, 
Holešov. Žili jsme tu třicet let a krátce jsem tu 
i pracoval. Právě před padesáti lety jsem se 
přestěhoval do Ostravy.

Jak k tomu vlastně došlo? Otec, původem 
Brňák, vyučený stolař tu (u Kneislů) v roce 1907 
našel zaměstnání. Už v roce 1914 byl zajat 
na ruské frontě a po třech letech pobytu v za-
jateckém táboře Kužankino na Sibiři vstoupil 
do legií. Do republiky se vrátil posledním 
transportem v srpnu 1920. 

Celé vedení firmy Kneisl bylo „ně-
mecké“, složené z bývalých důstojníků 
rakousko-uherského mocnářství. Každý 
legionář byl pro ně Hochverraeter (ve-
lezrádce)! Nicméně pan Kneisl rozhodl 
a nebylo o čem diskutovat. Ještě v září 
nastoupil otec jako mistr karamelky 
a zůstal zde až do  prosince 1949, kdy  
ho vyhodil „národní správce“ Manďák 
pro ztrátu důvěry. Ač nevěřící, neod-
stranil totiž na oddělení malý, prostý 
kříž, zavěšený tu hned po zavedení 
výroby. Přece jen někdo na ty zrádce 
domu habsburského, kteří se na ústupu 
do Vladivostoku střetávali se slavnou 
Rudou armádou, „našel metr“! A potres-
tal. Pozdě, ale přece.

Je třeba ale říct, že vztahy uvnitř 
firmy byly po celé čtvrtstoletí, kdy zde 
otec působil, zcela korektní a přátel-
ské a nezměnily se ani za protektorátu. 
Ortsgruppe (místní skupinu, tedy jakousi 
místní organizaci) NSDAP Wschetul 
založili v roce 1939 bratři Josef a Ru-
dolf Němcovi - od té doby se nazývali 
Volksgenossen Niemetz. Každý, kdo 
se tehdy hlásil k německé národnosti, 
vzápětí získal německé občanství spolu 
s nabídkou členství v NSDAP. Jen jediná 
holešovská německá rodina, manželé 

Láska není o tom najít si někoho, s kým budeme žít, je o tom najít si někoho, bez koho nemůžeme žít.

Hanke, smýšlela česky a německé občanství 
odmítla.

Do zmíněné všetulské Ortsgruppe se za-
řadili především důstojníci bývalého rakousko-
-uherského mocnářství, celkem bezvýznam-
ných hodností - K. Schipek a O. Moehwald, 
dále etničtí Němci  - Familien (rodiny) Mruseck, 
Kromas, Stricker, Tutz, O. Englisch, ordneři 
Kimmel a Riedel a továrník Rudolf Kneisl. 
Oba jeho synové, Friedel a Walter, studovali 
v Drážďanech a nebyli členy všetulské orga-
nizace NSDAP. Mimoto se do NSDAP přihlásil 
Wenzel Fator (dříve Vašek Fátorů) a Frau 
Poenitz. Z Lundenburger rafinerie (cukrovaru) 
do NSDAP ve Všetulích vstoupili Familien Siegl 
a Stahl a majitel cukrovaru Proskowetz. 

Tato skupina se scházela pod vedením 
Ortsgruppenleitera (vedoucího místní skupiny) 
Rudolfa Niemetze v cukrovarském hostinci, tzv. 
Braune Haus (hnědém domě). Musím ale zno-
vu říci, že Volksgenossen se chovali korektně, 
nedocházelo z jejich strany k provokacím ani 
k udavačství. Přitom v Kneislovce pracovali 
lidé, o nichž bylo známo, že jsou to komunisté 
(Hasalová, Machalová, Podsedníčková, man-
želé Hurtovi a snad i další), aniž by byli nějak 
perzekvováni. Jen Arthur Mruseck a Ing. Stahl 
nás, nenordickou rasu, nemuseli.

V oktávě jsem se seznámil s Maxmiliánem 
Proskowetzem, synem majitele cukrovaru. Byl 
starší než my, nebyl řádným studentem gymná-
zia, spíše jen posluchačem, nebyl klasifikován. 
Občas mne vzal vozem do školy a tím vznikl 
snad jakýsi přátelský vztah. 

Při debatách ještě se spolužákem Zichou 
došlo kdysi i na kritiku současných, tedy pro-

tektorátních poměrů. Byli jsme opatrní, ale 
Max nás překvapil svým odmítavým postojem 
k nacismu. Neměl však potřebné vzdělání ani 
tu podělanou kadetku, a tak jako voják tankista 
zahynul kdesi na ruské frontě. Jeho názory 
by snad mohly svědčit o politické orientaci 
a angažovanosti jeho otce.

Ale vrátím se ke Kneislům. Byl červen 
1942, hromadné popravy heydrichiády. Arthur 
Mruseck se radoval z popravy čtrnáctileté dív-
ky, která na pokyn matky kamsi odvezla kolo 
jednoho z atentátníků. Pak Kneisl každé ráno 
procházel všemi odděleními továrny, ochut-
nával nebo jinak zkoušel kvalitu výrobků. To 
ráno přišel do karamelky za otcem, ujistil se, 
že nikdo není nablízku, a řekl otci, kterého znal 
třicet pět let - „My jsme křesťané, vážíme si 
života, jsme výrobci a obchodníci a s každým, 
jak mne znáte, chceme vycházet v dobrém, já 
se jako Němec stydím za to vraždění.“ Co asi 
vedlo šéfa fabriky, aby se takto svěřoval svému 
zaměstnanci?

V únoru 1944 jsme vyhořeli a po dobu 
stavební obnovy jsme se přestěhovali do bytu 
uvolněného po p. Vaňharovi. Uklízeli jsme 
a pálili ohořené zbytky vazby střechy a odpady 
ze spáleniště, a tak nebyl právě čas ani zájem 
starat se o to, kdo bydlí v našem sousedství.

Po ty čtyři měsíce jsme si ani neuvědo-
movali, že ve druhé části dvojdomku je tichá 
domácnost. Občas jsme ale večer zahlédli 
vycházet dva muže, z nichž jeden byl postarší. 
Až po přestěhování do opraveného bytu jsme 
se důvěrně dozvěděli, že našimi sousedy měli 
být MUDr. Knopf, židovský lékař, se synem. 
Mladší z nich měl po povolání do transportu 
spáchat sebevraždu, dr. Knopf přežil. Pan 
doktor Knopf, lidumil, který v hraběcí bryčce 
objížděl tu zemědělskou chudobu, která často 
neměla peníze ani na základní lékařskou po-
moc. Rozhodnutí o dočasném ubytování těchto 

„neárijců“ (tzv. Židovňa byla vyklizena už 
v létě 1941) mohl vydat jen pan Kneisl. 
A všetulská Ortsgruppe NSDAP je zřej-
mě mlčky přijala. I jejich děcka (stejně 
jako mne) přicházel kdysi pan doktor 
do domu vyšetřit v dobách, kdy osypky 
byly těžkým onemocněním a na spálu 
se i umíralo.

A ještě se vrátím k sourozencům 
Niemetz. Pocházeli ze zámožné čes-
ké měšťanské nebo úřednické rodiny 
Němcových a v matrikách by se o ní 
daly dohledat bližší údaje. V Holešo-
vě žila i rodina Pěnicova. Její tři dcery  
se provdaly za sourozence Němcovy 
(Niemetzovy) a za A. Mrusecka. Tento 
původně převážně ryze český rodinný 
propletenec se stal zárodkem organi-
zace NSDAP ve Všetulích. Češka Pě-
nicová si změnila příjmení na Poenitz 
a stala se Grossmuter der deutschen 
Volksschule in Holeschau, dříve to byla 
pokračovací a hospodářská škola při 
vjezdu do Školní ulice.“

Tolik autentické vzpomínky jednoho 
z mála žijících pamětníků dějů ve vše-
tulské  Kneislovce před válkou a během 
ní. Opět musíme poněkud poopravit své 
představy o tehdejší době.

Připravil Karel Bartošek
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Úspěšný muzikál Kleopatra se 
objevil opět na scéně Divadla Broad-
way v Praze v lednu letošního roku 
a hrál se pouze dva měsíce. Toto 
divadlo oslavilo 22. února deset let 
své činnosti a pro pamětníky připo-
mínám, že se nachází v prostorách 
bývalého kina Sevastopol, později 
přejmenovaného na kino Cinema 
Broadway. Budova posléze prodělala 
totální rekonstrukci a v roce 2001 zde 
bylo do provozu uvedeno moderní 
třípodlažní divadlo.

Představení Kleopatra se na prk-
nech Broadwaye hraje neuvěřitelných 
10 let a jeho premiéra byla i úvodním 
počinem tohoto divadla. Původní čes-
ký muzikál autorů Michala Davida, 
Zdeňka Borovce, Lucie Stropnické 
a Lou Fanánka Hagena navštívilo 
více než 300 tisíc diváků a od jeho 
premiéry bylo představení jedním 
z nejúspěšnějších v Česku. V hlavní roli se 
objevily např. Monika Absolonová či Ilona Csá-
ková a vedle nich se představili další známí 
herci a zpěváci.

Gabriela Gunčíková a její fanynky v zákulisí.  

Kleopatra z Jankovic aneb Jak jsme opět fandili Gábině
číková. Při derniéře tohoto muzikálu 
bylo možné mezi diváky zahlédnout 
řadu holešovských příznivců Gabriely 
a mezi nimi nechyběli ani zástupci 
holešovských škol, jmenovitě Gym-
názia Ladislava Jaroše, jehož žákyní 
Gábina momentálně je.

Celé hlediště nadšeně sledovalo 
derniéru tohoto představení, místy 
s odlehčeným obsahem, ale se skvě-
lými pěveckými výkony všech účinku-
jících. Třešničkou na dortu bylo pro 
holešovské účastnice setkání s Gá-
binou o přestávce v jejím fanklubu 
a po představení v zákulisí divadla, 
kterým nás ochotně provedla.

Za všechny zúčastněné děku-
ji za krásný kulturní zážitek a přeji 
Gabriele pevné zdraví, stálý úsměv 
na tváři a štěstí při výběru repertoáru 
a spolupracovníků v kolotoči show-
byznysu.

Mgr. Svatava Ságnerová 
a další diváci z gymnázia a Holešova 

V lednu a únoru 2012 uvedlo Divadlo 
Broadway limitovanou sérii 40 představení 
Kleopatry a v  hlavní roli se vedle Kamily Ný-
vltové premiérově představila i Gabriela Gun-

LUKOV -  Tradičně živo bude v roce 2012 
na zřícenině hradu Lukov na Zlínsku. Spolek 
přátel hradu Lukova (SPHL), který je provozo-
vatelem památky, připravil celou řadu atraktiv-
ních kulturních akcí. 

Lukov je jednou z nejznámějších hrad-
ních zřícenin v České republice. Díky mnoha 
dobrovolníkům nezmizel v zapomnění, ale je 
postupně rekonstruován, a to už více než 20 
let. Zájem o hrad a akce, které se zde pořádají, 
dlouhodobě vzrůstá. Loni na hrad zavítalo přes 
osmnáct tisíc návštěvníků, což znamenalo více 
než třicetiprocentní meziroční nárůst. 

Kromě kultury se bude na hradě tradičně 
také pracovat, SPHL naplánoval na letošní rok 
hned několik brigád. Během letních prázdnin 
budou hrad Lukov také opravovat členové Hnutí 
Brontosaurus. 

NEJVĚTŠÍ KULTURNÍ AKCE V ROCE 2012 
NA HRADĚ LUKOV

• 28. duben, 20.00 hodin - Pálení čarodějnic 
V programu bude představen příběh s upá-

lením opravdové čarodějnice. Během veče-
ra dále vystoupí ohnivá skupina Boca Fuego 
a skupina historického šermu Solutus.
• 19. květen, 10.00 hodin - Den stromů  

V celodenním programu bude provedeno 
odborné ošetření památného buku na východ-
ním svahu hradu, bude představena výstava 

Rok 2012 na hradě Lukově tradičně zahájí pálení čarodějnic
fotografií památných stromů. Děti budou moci 
vyzkoušet stromolezectví a lanovou dráhu nain-
stalovanou na stromech či se zapojit do soutěží 
o ceny.
• 2. červen, 10.00 hodin - Den s Lesy ČR 
(Dětský den na hradě)

Společnost Lesy České republiky a Spolek 
přátel hradu Lukova připravily bohatý program 
pro děti i dospělé, ve kterém se návštěvník 
seznámí například s ukázkami práce v lese, 
uvidí výcvik dravých ptáků a bude se moci za-
pojit do soutěží o ceny. Známý folkový zpěvák 
Ziggy Horváth vystoupí se svým programem 
pro děti.
• 7. červenec, 16.00 hodin - Strašidelná 
prohlídka

Při prohlídce hradu s průvodcem poznáte 
celou řadu hradních strašidel a seznámíte se 
s několika lukovskými pověstmi. Na všechny 
se těší rytíř Arnošt.
• 15. září, 10.00 hodin - Den hradu Lukova 
(Den evropského kulturního dědictví)

 U příležitosti Dne evropského kulturního 
dědictví se budeme snažit do hradního areálu 
dostat ty, kteří se sem běžně nedostanou, 
a návštěvníkům ukázat, co se za rok na hradě 
změnilo. V podvečer proběhne tradiční hudební 
festival Lukovské kokrhání.

Pracovní aktivity v roce 2012
• Brigády SPHL
Jednotný začátek v 9.00 hodin
10. březen - školení první pomoci, BOZP, stě-

hování kamenných článků v expozici
31. březen - úklid hradního areálu
21. duben - dozdívky hradby v SV koutě hradu
12. květen - dozdívky hradby v SV koutě hradu
23. červen - dozdívky hradby a pilíře v SV 
koutě hradu
1. červenec - 31. srpen - hlavní pracovní 
období (Prázdniny s Brontosaurem)
1. září - úklid hradu, DRM
21. září - práce v areálu dolního hradu
20. říjen - práce v areálu dolního hradu
10. listopad - úklid hradu po ukončené se-
zóně

Kontakt: 
Spolek přátel hradu Lukova, Ing. Jiří Holík, 
tel: 608 568 142, 
e-mail: sphl@atlas.cz, www.hradlukov.cz

Zima byla normální s nejnižší naměřenou teplotou - 18,4 stupně C 30. ledna.
Jaro a podzim měly nadnormální počet hodin slunečního svitu. Nejvíce slunce jsme si mohli 

dopřát v květnu, a to 307 hodin. Srážkově nejvýznamnějším měsícem byl červenec se 145 litry 
na m2. Léto s max. teplotou 33,7 °C z 26. srpna nám přineslo 64 dnů letních, z toho 10 bylo 
tropických  a 4 tropické noci. V okolí Holešova jsme měli možnost pozorovat 66x bouřku. Závěr 
roku byl extrémně suchý. V listopadu při převládajícím inverzním charakteru počasí spadlo pouze  
1,1 mm srážek, to je nejméně za posledních sledovaných 60 let. 

Rok 2011 byl s průměrnou teplotou 9,51 stupně C slabě nadnormální.
PŠ

Jak bylo aneb Počasí v roce 2011
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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 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 - 
18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbá-
lek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 
14.00 - 18.00 

ZVEME VÁS
10. 3. DÁMSKÁ JÍZDA - od 17.00 ve spole-
čenské hale TYMY, vstupné: 50,-/v předprodeji, 
70,-/na místě
10. 3. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - 
od 14.00, pro děti i dospělé - od 14.00, cena 
dle výrobku, objednejte se na určitou hodinu 
v kanceláři TYMY
13. 3. SVÁTEK POEZIE - recitační soutěž pro 
základní školy - od 10.00
13. 3. TURNAJ V TANEČNÍCH PODLOŽKÁCH 
- od 15.00, startovné: 10,-
16. 3. KRESLENÍ MANDAL S ANDĚLY - 
od 17.00, seminářem provází Radka Hubeňáko-
vá, cena: 350,-, přihlášky do 13. 3.
16. 3. - 18. 3. INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 
- Tarotová numerologie, Výklad tarotových karet 
a andělských karet, Prameny života - přírodní vůně 
- informace + objednávky v kanceláři TYMY
16. 3. ZÁVODY SAMOODRÁŽECÍCH AUTÍ-
ČEK - od 15.00 v tělocvičně, pro děti i dospělé, 
startovné: 10,-, přihlášky do 15. 3.
17. 3. - 18. 3. KURZ KRESLENÍ PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU - od 9.00 do 17.00, 
kurzem provází Luděk Hubeňák, cena: 2.000,-, 
přihlášky do 13. 3. v kanceláři TYMY
17. 3. TURNAJ VE FLOORBALE - od 10.00, 
startovné: 10,-/osobu, přihlášky do 15. 3.
18. 3. POHÁDKA pro děti - od 15.00, vstupné: 
40,-/děti i dospělí, hrají J. Kuhl a V. Dvořáková
23. 3. TURNAJ V PING-PONGU - od 15.00, 
startovné: 10,-/ osobu, přihlášky do 21. 3.
23. 3. ODPOLEDNE NA CYKLOSTEZCE - 
od 15.00 do 17.00, zábava o přírodě pro celou 
rodinu na cyklostezce Všetuly
25. 3. VÍTÁNÍ JARA - sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov 
- první jarní vycházka do Přílep, od 11.00 pestrý 
program na myslivecké chatě - hry pro děti, tá-
borák s opékáním špekáčků, přírodovědný kvíz 
pro děti i dospělé
27. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MO-
DELOVÉ ŽELEZNICI - v ulici Školní od 15.00 
do 17.00
27. 3. MUZIKOTERAPIE - KURZ - od 16.00, 
cena: 400,- Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 23. 3.
30. 3. - 31. 3. NOC S ANDERSENEM - sraz 
v 16.00, ukončení v sobotu v 9.00, dobrodruž-

ství s přenocováním, čtení pohádek, 
vyprávění, týmové hry, zpívání, přihlášky 
do 28. 3., cena: 50,- (nocleh, pitný re-
žim, program, odměny, snídaně, peda-
gogický dozor)

VYHLAŠUJEME ANKETU 
- „SRDCE NA DLANI“
- dejte své hlasy svým oblíbeným ve-
doucím kroužků, pedagogům a dalším 
pracovníkům do 31. 3. 2012
- anketní lístky + schránka jsou k dispo-
zici u služby TYMY a také ve školách

PŘIPRAVUJEME
3. 4. PŘIŠLO JARO DO VSI - dopoled-
ní program pro děti MŠ a ZŠ, vystoupení 
folklorních souborů z Hané a Valašska
14. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - mažo-
retkový festival na zámku v Holešově, 
začátek v 9.00, soutěžní disciplíny: mini-
formace hůlka, skupiny hůlka, skupiny pompony
20. 4. TANEČNÍ SHOW 2012 - exhibice formací 
a párových show, vystoupí mistři České republiky 
2012, semifinalista MS, závěrečné taneční vy-
stoupení dětí z projektu „TY tančíš, MY tančíme“, 
začátek v 19.00, vstupné: 70,-
22. 4. KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY - od 9.00 
do 17.00 - energetický, terapeutický proces, 
kterým si může každá bytost libovolně a za ja-
kýchkoli podmínek nastavit prosvětlení a rozšíření 
energetického potenciálu v sobě. Pravidelnou 
energetickou prací AK se navrací tělu rovnováha, 
pocit radosti ze života a komunikace s vlastním 
Já, s vlastní duší, s vlastním dítětem v nás. Celá, 
vlastním tvořením nastavená práce, upevňuje 
zdraví nejen toho, kdo kreslí, ale i blízkých, rodiny, 
domova, země.
Odblokujeme si své tvarové archetypy a skrze 
24 barevných odstínů pochopíme, jak AK léčí 
a diagnostikuje.
Progresa a blok jsou v ceně semináře. Cena: 
2.100,-
26. 4. - 30. 4. ZÁJEZD DO HOLANDSKA 
- cena: 4.900,-/os.
- 5 dnů, z toho 2 noci v beach hostelu Holland
- doprava luxusním autobusem, průvodce, 2x 
ubytování se snídaní 
Návrh programu: Rotterdam-Euromast, Delft-
výroba tradičního porcelánu a keramiky, Den 
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer- 
burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové, 
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaanse 
Schans - skansen, Volendam-rybářská vesnice, 
Enkhuizen, Lelystad, Naarden-památník J. A. 
Komenského, výstava kvetoucích cibulovin v ho-
landském parku Keukenhof
29. 4. SVÁTEK TANCE
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na zahra-
dě u TYMY, pro všechny čarodějky a čaroděje je 
připraveno odpoledne plné znalostí, her, tance 
a zpěvu, společný táborák s opékáním špekáčků

KULTURA 
21. 4. OSMÝ SVĚTADÍL -  Divadlo Kalich Praha 
- největší hity skupiny ELÁN, cena: 1.190,-
rezervace do 13. 3., odjezd v 9.00 z AN Holešov
TYMY připravilo pro děti skvělý týden - Šmou-
lové na horách
Středisko volného času - TYMY připravilo pro 
holky a kluky na období jarních prázdnin od  
20. 2. do 24. 2. týdenní pobyt na Trojáku pod ná-
zvem „ Šmoulové na horách“. Naše dobrodružství 
začalo v pondělí 20. února, kdy jsme se všichni 
sešli u TYMY, naložili jsme do autobusu všechna 
zavazadla, lyže, sáně, boby a spoustu dalšího 

materiálu. Rozloučili jsme se s rodiči, zamávali jim 
ještě z autobusu a pak už jsme se vydali směrem 
na Troják. Naše první zastávka byla v Bystřici pod 
Hostýnem u hasičů, kde jsme si prohlédli jejich 
zbrojnici a také techniku. Toto zastavení bylo 
pro nás velmi zajímavé, hlavně kluci si to velmi 
užili. Po příjezdu na Troják a ubytování jsme se 
rozdělili do skupin podle lyžařského umu a vydali 
se na zasněženou a upravenou sjezdovku. První 
večer jsme se rozdělili do dvou týmů, vymysleli 
jsme si pokřiky a názvy a zahráli jsme si spoustu 
zajímavých her. Program našeho pobytu byl velmi 
pestrý a různorodý, celý den jsme měli připravené 
zajímavé činnosti. Dopoledne jsme každý den 
lyžovali na svahu a odpoledne jsme si užívali 
radovánek na sněhu. Měli jsme závody na bo-
bech, psí spřežení, štafetové závody. Stavěli jsme 
sněhové iglú, hráli jsme turnaj v bowlingu, barvili 
jsme trička, připravovali si program. Mezitím jsme 
zpívali a hráli hry. Ve čtvrtek pro nás vedoucí při-
pravili závody ve sjezdu a večer se konal Šmoulí 
karneval. Týden velmi rychle uběhl a už tu byl 
pátek, poslední den. Po návratu ze svahu jsme 
se museli sbalit a uklidit pokoje. Potom nás čekal 
slavnostní oběd s vyhodnocením. Obdrželi jsme 
diplomy za různé soutěže, pamětní listy a také pa-
mětní placky z logem našeho pobytu. Poděkovali 
jsme také za příjemné prostředí personálu hotelu 
Na Trojáku a pracovníkům ski areálu. Domů 
jsme se vraceli neradi, za těch pár dnů jsme se 
velmi skamarádili a bylo nám spolu moc dobře. 
Zažili jsme také spoustu dobrodružství a zážitků. 
Poděkování patří všem „dospělákům“, lyžařským 
instruktorům a vedoucím za přípravu celého po-
bytu. Děkujeme také všem rodičům!

Šmoulové a Šmoulinky, účastníci pobytu 
na Trojáku

SPONTÁNNÍ AKTIVITY 
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, 
oáza, tělocvična, zrcadlovka
(můžete rezervovat předem na tel.: 573 396 928, 
mob.: 734 358 563)

SOBOTNÍ PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - spon-
tánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, deskové hry, 
ping-pong, trampolína, tělocvična (v doprovodu 
dosp. osoby, předem objednávky)
V celém objektu je nutné používat návleky nebo 
přezůvky. Děkujeme!
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné 
oslavy, schůze apod. - cena pronájmu: jídelna: 
60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.
Bližší informace na tel.: 573 396 928, 734 358 563, 
e-mail: vsetuly@centrum.cz

V pátek 2. března se v TYMY uskutečnil 2. roč-
ník soutěže Holešovský talent. Vítězkou tohoto 
ročníku se stala mladičká houslistka Natálka 
Garguláková, která má už řadu cenných ocenění 
i umístění na nejrůznějších talentových soutě-
žích. Bližší informace o této pěkné akci najdete 
v příštím vydání Holešovska. 

Bylo to Středisko volného času - TYMY v Holešově, 
které připravilo pro holky a kluky na období jarních 

prázdnin od 20. 2. do 24. 2. týdenní pobyt na Trojáku  
nazvaný Šmoulové na horách.
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Jiří Třanovský či také Georgius Tranoscius 
se narodil v Těšíně 27. března 1592. Základní 
třídy české školy, později vyšší latinskou školu 
navštěvoval v rodném Těšíně. V rodině i ve škole 
byl duchovně vychováván v tzv. pravověrném 
směru luterské církve, to je v augsburské konfesi. 
Rodinou byl předurčen stát se pedagogem a te-
ologem. Z tohoto důvodu odešel Jiří Třanovský 
na studia do německé školy do Gubína v Dolní 
Lužici, dále na latinské lyceum do Kolobřehu 
a v patnácti letech začal studovat filozofii a teo-
logii na univerzitě ve Wittenbergu, kterou absol-
voval v roce 1611. Po studiích se vrací do Čech, 
aby zde působil jako učitel a vychovatel. Nejprve 
na gymnáziu v Praze, v Třeboni byl rok vycho-
vatelem pana Jana Jiřího z Vamberka, poté se 
opět vrátil do Prahy. Začal hojněji skládat básně 
a písně, některé jeho latinské básně byly vydány 
tiskem. Jako milovník knih si začal pořizovat 
vlastní knihovnu.     

V roce 1613 nastoupil na místo rektora školy 
do Holešova. K tomuto kroku měl Třanovský více 
důvodů: v Holešově byla stejná víra, kterou sám 
uznával, dostal se blíže ke svému slezskému 
rodnému městu a také ke svému příteli Jiřímu Po-
lanovi z Polansdorfu. S ním ho pojil kromě lásky 
k hudbě a zpěvu pozdější sňatek Třanovského 
s Polanovou dcerou Annou, se kterou se oženil 
roku 1615. V Holešově měl Třanovský na sta-
rosti kromě vedení školy i literátský spolek, který 
obstarával chrámový zpěv při bohoslužbách. 
Po roce jeho práce v Holešově došlo k úmrtí 
dosavadní ochránkyně holešovských nekatolíků, 

420. výročí narození evangelického kněze a básníka  
Jiřího Třanovského

paní Anny ze Salmu. Rostoucí násilná protire-
formační činnost na okolních panstvích přiměla 
Třanovského odejít z Holešova a roku 1615 
nastoupil na místo rektora školy ve Valašském 
Meziříčí. V roce 1616 byl v Olejnici v Dolním 
Slezsku ordinován na evangelického kněze 
a stal se farářem ve Valašském Meziříčí. V roce 
1620 vydal v Olomouci Augšpurskou konfesi, 
která sloužila jako agenda a modlitební knížka 
v evangelických sborech.

Životní osud Jiřího Třanovského výrazně 
ovlivnila třicetiletá válka. Začátkem února 1620 

prožil nájezd polských kozáků - lisovčíků na Va-
lašské Meziříčí a tamní žerotínský zámek, jejich 
plenění a vraždění. Roku 1621 byl nucen utíkat 
s rodinou do exilu do Těšína před nájezdem cí-
sařských vojsk. Roku 1623 byl v Meziříčí uvězněn 
pro bránění v rekatolizaci města. Roku 1624 řádil 
v Meziříčí mor, kterému podlehly i jeho dvě děti. 
Roku 1625 Jiří Třanovský opět odchází do exilu, 
tentokrát do Bílska na hranici Slezska s Polskem. 
Tady psal knihy, zejména „ódy“, určené pro vzdě-
lané latinské vrstvy, formou latinských veršů.

Roku 1629 přesídlil na Slovensko na Orav-
ský zámek. V roce 1631 se usadil v Liptovském 
Svatém Mikuláši, kde 29. května 1637 zemřel. Za 
pobytu na Slovensku vrcholí jeho tvorba v modli-
tební knize „Phiala Odoramentorum“ a v nejvíce 
ceněné sbírce duchovních písní „Citara sancto-
rum“. Jazykem Cithary byla čeština, proto byla 
používána nejen na Slovensku, ale i v ostatních 
slovanských částech Uher, ve Slezsku, po vydání 
tolerančního patentu i v Čechách a na Moravě. 
Citara se běžně používala ještě ve 20. letech 
19. století a dočkala se asi 140 vydání. Za tuto 
knihu je Třanovský nazýván „kníže básníků  
17. století“. 

„Mámtˇjá zahrádku a místo krásné,
svítí tam slunce převelmi jasné,
pravda a víra, láska, pokora
do té zahrádky dveře otvírá …“

(Citara sanctorum, odd. Písně obecné)
HK   

Městská knihovna v Holešově zřizuje pro své zdravotně handicapo-
vané čtenáře knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí 
domluvě doručeny přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou knihovnu navštěvovat osobně. 

Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle 573 396 524,  
571 160 893 nebo na e-mailové adrese knihovna@mks.holesov.cz. 

(red)

UPOZORNĚNÍ
Rozšířené vydání publikace Vzlety a pády 

hraběnky Barbory Wrbnové vyjde už v dubnu 
v edici Knihovička Holešovska. Brožuru vydá 
město Holešov v měsíci, kdy uplyne 120 let od 
hraběnčina narození. 

Autor publikace Robert Rohál děkuje 
všem, kteří přispěli vzpomínkou či nejrůzněj-
šími informacemi.

(red) 

„Hraběnka“  
vyjde v dubnu

Divadlo Kalich, cena 1.190 Kč,
Večerní představení

Odjezd v 9 hod. z autobusového  
nádraží v Holešově 

(z Prahy ve 22.30 hod.), možnost 
přistoupení po trase nebo svoz  

větší skupiny. Pro zájemce procház-
ka po staré Praze s průvodcem.

Rezervace do 13. 3. v TYMY  
nebo na tel. 573 396 928,

počet míst omezen - přednost mají 
včasné rezervace.

MUZIKÁL V PRAZE
Sobota 21. 4. 2012

OSMÝ SVĚTADÍL
Muzikál s hity skupiny 

ELÁN
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1. 3. 1932 Narozen v Kroměříži SMETANA, 
Miloš, autor rozhlasových a televizních her, 
dramaturg, kritik, spisovatel (+ 20. 9. 2009) - 80. 
výr. narození
2. 3. 1962 Zemřel BURIAN, Bohuslav, vlas-
tivědný pracovník, vztah díla k Valašsku a Ko-
nicku (* 12. 11. 1891) - 50. výr. úmrtí
3. 3. 1747 Narozen ŠERŠNÍK, Leopold Jan, 
bibliograf, knihovník, muzejní a vlastivědný pra-
covník, literární historik, v Těšíně založil první 
muzeum v českých zemích (+ 21. 1. 1814) - 265. 
výr. narození
4. 3. 1992 Zemřela FIŠEROVÁ-HÝŽOVÁ, Ja-
roslava, grafička, malířka, věnovala se malbě 
a užité grafice, osobnost Valašska (* 21. 2. 
1915) - 20. výr. úmrtí
5. 3. 1937 Zemřel KNIES, Jan, vlastivědný 
pracovník, autor Vlastivědy moravské: Blan-
ský okres, Boskovský okres, prokopal četné 
moravské jeskyně, vybudoval muzeum Morav-
ského krasu ve Sloupu (* 26. 11. 1860) - 75. 
výr. úmrtí
6. 3. 1912 Narozen ZEMAN, Bořivoj, filmový 
režisér, filmový scenárista, režíroval komedie 
a pohádky, několik loutkových filmů, působil 
ve Zlíně (+ 23. 12. 1991) - 100. výr. narození
7. 3. 1932 Narozen HVOZDENSKÝ, Josef, 
malíř, medailér, sochař, věnoval se malbě porce-
lánu, osobnost Valašska - 80. výr. narození
8. 3. 1947 Narozen KAVAN, Jan, grafik, ilu-
strátor, malíř, osobnost Valašska - 65. výr. na-
rození
9. 3. 1977 Zemřel ZAHRADNÍK, Jaroslav, 
archivář, muzejní a vlastivědný pracovník, kul-
turně-osvětový pracovník, redaktor, vydavatel, 
rozsáhlá sběratelská a publikační činnost (* 31. 
1. 1890) - 35. výr. úmrtí
10. 3. 1937 Narozen v Holešově MLÝNEK, 
Jan, sochař, medailér - 75. výr. narození
11. 3. 1942 Zemřel NOP, František, učitel, ře-
ditel na Chvalčově, ve Všetulích, v Žopích, osvě-
tová a kulturní činnost, vedl kroniku, knihovnu, 
pěvecký sbor, župní funkcionář jednoty Sokol, 
na škole ve Všetulích je umístěna jeho pamětní 
deska (* 31. 12. 1890) - 70. výr. úmrtí
12. 3. 1892 Zemřel DUDÍK, Antonín, kněz 
v Holešově a v Kostelci u Holešova, příslušník 
Družiny Sušilovy, autor cestopisů, povídek, 
překladatel (* 2. 6. 1824) - 120. výr. úmrtí
13. 3. 1967 Zemřel DUDA, Jindřich, kronikář, 
vlastivědný pracovník, vydavatel, v letech 1946-
51 vydával vlastivědný sborník Dolina Urgatina, 
od roku 1954 sborník Dědina pod Beskydem, 
spolupráce s novinami Naše Valašsko a s re-
dakcí sborníku Valašsko, zpracoval řadu histo-
rických témat z dějin Velkých Karlovic, osobnost 
Valašska (* 6. 11. 1904) - 45. výr. úmrtí
14. 3. 1982  Zemřel JÍLEK, 
Jan, malíř, figuralista, krajinář, 
působil v Kroměříži (* 5. 12. 
1905) - 30. výr. úmrtí
15. 3. 1922 Narozen HORA, 
Jiří, překladatel, tvůrce pa-
mětní síně Josefa Kaluse 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
osobnost Valašska - 90. výr. 
narození
16. 3. 1837 Narozen BAR-
TOŠ, František, čestný ob-
čan města Holešova, sběratel 
lidových písní, v jeho sbírkách 
jsou lidové písně z Rackové, 
Tučap, Rusavy a Prusinovic, 
nejvýznamnější  jsou: Národní 
písně moravské, Dialektologie 
moravská, Dialektický slov-
ník moravský (+ 11. 6. 1906)  
- 175. výr. narození

VÝROČÍ - BŘEZEN 2012
17. 3. 1972  Zemřel DRÁBEK, Jan, archivář, 
historik, spisovatel, autor pověstí, novel, vzpo-
mínek a odborných publikací (* 15. 9. 1902) - 40. 
výr. úmrtí
18. 3. 1917 Narozena PALACKÁ-BALÁŠO-
VÁ, Olga, bibliografka, pracovala v Ústavu pro 
českou literaturu, osobnost Valašska - 95. výr. 
narození
19. 3. 2007 Zemřel JARCOVJÁK, Vladimír, 
designér, malíř, grafik (* 17. 3. 1924 ve Zlíně) 
- 5. výr. úmrtí
20. 3. 1962 Zemřel MOKRÝ, Josef, publicista, 
sběratel lidových pověstí, publikoval v Horác-
kých listech (* 11. 8. 1881) - 50. výr. úmrtí
21. 3. 1947 Narozen GREBENÍČEK, Miroslav, 
historik, autor několika monografií, studií, odbor-
ných článků, libret a scénářů k dějinám 19. a 20. 
století - 65. výr. narození
22. 3. 1967 Narozena HORVÁTHOVÁ, Jana, 
muzejní pracovnice, autorka odborné literatury, 
zaměření na romskou kulturu a dějiny, spolu-
práce s Českou televizí, příležitostně moderuje 
romské kulturní a společenské akce, sbírá ústní 
svědectví zejména původních českých a morav-
ských Romů - 45. výr. narození
23. 3. 1927 Narozen HEJCMAN, Pavel, autor 
rozhlasových her, scenárista, novinář, prozaik, 
autor dobrodružných, historických a kriminálních 
příběhů, působí v Bystřici pod Hostýnem - 85. 
výr. narození
24. 3. 1942 Zemřel VAHALA, František, archi-
tekt, působil v Praze, projekty škol, tělocvičen, 
veřejných budov i rodinných domů, návrhy in-
teriérů (* 3. 7. 1881) - 70. výr. úmrtí
25. 3. 1932 Narozen DOHNAL, Vít, muzejník, 
archeolog, řídil časopis Pravěk východní Mora-
vy, příspěvky v odborném tisku, autor publikací, 
osobnost Valašska - 80. výr. narození
26. 3. 1882 Narozen BOBEK, František, 
dramatik, folklorista, prozaik, redaktor, sbíral 
a vydal Valašské pohádky a pověsti, přispíval 
do časopisů Niva, Selský archiv, Věstník mo-
ravských učitelů a dalších (+ 10. 2. 1959) - 130. 
výr. narození
27. 3. 1592 Narozen TŘANOVSKÝ, Jiří, 
v letech 1613-15 správce luterní farní školy 
v Holešově, vydal kancionál „Písně duchovní 
staré i nové… čili Citara sanctorum“, modliteb-
ní knížky, zpěvníky (+ 29. 5. 1637) - 420. výr. 
narození
28. 3. 1927 Narozen BARTOŠ, Jaromír, fi-
lozof, zabýval se otázkami dialektiky, vztahu 
dialektické a formální logiky, dějinami základ-
ních filozofických kategorií a řadou dalších 
problémů, člen redakční rady Filosofického 
časopisu a slovenského časopisu Filozofia 
(+ 13. 4. 1972) - 85. výr. narození

29. 3. 1712 Narozen SUPER, Juda Tadeáš, 
malíř podobizen, historických a sakrálních obra-
zů a fresek (+ 1. 5. 1771) - 300. výr. narození
30. 3. 1917 Zemřel THOM, Leo, sochař, vytvá-
řel klasicizující portrétní busty, reliéfy a plakety 
(* 9. 4. 1872) - 95. výr. úmrtí
31. 3. 1987  Zemřela TUREČKOVÁ-ČAM-
BALOVÁ, Alžběta, národopisná sběratelka, 
prozaička (* 28. 9. 1902) - 25. výr. úmrtí

HUDEBNÍ VÝROČÍ
4. 3. 1962 Zemřel CHALABALA, Zdeněk, 
dirigent, sbormistr, operní dramaturg (* 18. 4. 
1899) - 50. výr. úmrtí
5. 3. 1922 Zemřel KUBIENA, Bedřich, sběratel 
lidových písní a tanců, hudební skladatel, orga-
nizátor hudebního života, sbíral písně a tance 
z Kravařska, písně také komponoval, osobnost 
Valašska (* 21. 11. 1860) - 90. výr. úmrtí
7. 3. 1932 Narozen ŠTRUNC, Jaromír, folklo-
rista, zpěvák, houslista, podílel se na zápisech 
lidových písní, spolupracoval s Valašským mu-
zeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
osobnost Valašska - 80. výr. narození
8. 3. 1927 Narozen BERG, Josef, hudební 
skladatel, hudební teoretik, muzikolog, rozhlaso-
vý hudební redaktor, spisovatel, autor komorních 
oper a skladeb, scénické hudby, orchestrálních 
děl (+ 26. 2. 1971) - 85. výr. narození
10. 3. 1922 Narozen VOLAVÝ, Slávek, folkloris-
ta, hudebník, tanečník, představitel slováckého 
folkloru, příprava strážnických festivalů, sběratel 
lidových písní na Strážnicku, autor národopis-
ných studií (+ 11. 04. 1983) - 90. výr. narození
12. 3. 1922 Narozen ČOTEK, Pavel, kritik, 
hudební skladatel, dlouholetý předseda pro-
gramové rady festivalu dětských pěveckých 
sborů Svátky písní Olomouc, autor skladeb 
orchestrálních, komorních a vokálních (+ 20. 7. 
2005) - 90. výr. narození
14. 3. 1967 Zemřel v Kroměříži BUTULA, Mi-
roslav, divadelník, sbormistr, hudební skladatel, 
prozaik,  básník (* 14. 4. 1906) - 45. výr. úmrtí
16. 3. 2002 Zemřel MATĚJKA, Ladislav, 
dirigent, hudební skladatel, skládal hudbu k te-
levizním a rozhlasovým pořadům, složil několik 
oper, autor baletů (* 21. 5. 1938 ve Zlíně) - 10. 
výr. úmrtí
17. 3. 1932 Zemřel VONDRUŠKA, Ladislav, 
houslista, pianista, sbormistr, hudební skladatel, 
varhaník (* 30. 11. 1860) - 80. výr. úmrtí
20. 3. 1972 Zemřel PEK, Albert, folklorista, 
pedagog, pianista, sbormistr, sběratel lidových 
písní, hudební skladatel, upravovatel lidových 
písní (* 21. 10. 1893) - 40. výr. úmrtí
22. 3. 1987 Zemřel DĚTŘICH, Václav, hous-
lista, hudební pedagog, sbormistr, hudební skla-

datel, autor menších skladeb 
pro klavír, housle, komorní or-
chestr, četné sborové úpravy, 
osobnost Valašska (* 28. 9. 
1902) - 25. výr. úmrtí
24. 3. 1957 Zemřel GREGOR, 
Josef, hudební pedagog, hu-
dební skladatel, hudební teoretik, 
organizátor hudebního života, 
působil v brněnském rozhlase, 
autor hudebních referátů a člán-
ků, přispíval do České hudby  
(* 18. 8. 1892) - 55. výr. úmrtí
26. 3. 1892 Zemřel BARVIČ, 
Vilém, hudební skladatel, psal 
skladby chrámové i světské, stál 
u vzniku mužského pěveckého 
sboru Beseda ve Valašském 
Meziříčí, osobnost Valašska  
(* 1. 8. 1841) - 120. výr. úmrtí

HK
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Svatby

Marcela Šimková - Zlín
Jaroslav Čeleda - Vsetín

Petra Kulová - Holešov
Josef Švehla - Brno

Michal Marek - Količín
JanaVrtělková - Němčice 

Narození

Tomáš Váverka - Holešov
Nikola Váverková - Holešov
Nela Dědičová - Holešov
Šarlota Duchyňová - Holešov
Lukáš Hanák - Holešov
Roman Janča - Holešov
Jakub Juřica - Holešov
Tobiáš Teplíček - Holešov
Kristýna Vaclachová - Holešov
Matyáš Horka - Holešov
Tadeáš Horka - Holešov
Tomáš Svoboda - Holešov
Veronika Tomšů - Holešov
Matěj Vaculík - Holešov
Anna Vyňuchalová - Holešov
Radovan Smékal - Holešov
Jan Bakalík - Holešov
Petr Hlavata - Holešov
Nikol Chudárková - Holešov
Matyáš Koumar - Holešov
Tadeáš Kuna - Količín
Nikol Ležáková - Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tereza Půčková - Holešov
Lucie Rafajová - Holešov
Kateřina Rozsypalová - Holešov
Jakub Šticha - Holešov
Adam Zachara - Holešov
Adam Brázdil - Holešov
Sára Dudová - Holešov
Jan Olšák - Holešov
Isabella Paštěková - Holešov
Michael Smítal - Holešov

Jubilanti 
Leden 2012

Julie Šimková - Holešov
Marie Nevrtová - Holešov
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Ludmila Hvězdová - Holešov
Vladimír Trávníček - Holešov
Anna Budíková - Holešov
Jaroslava Jančíková - Holešov
Marie Javoříková - Holešov
Ludmila Machalová - Holešov
Emilie Barboříková - Holešov
Irma Hejtmanová - Holešov
Metoděj Šidlík - Holešov
Marie Skopková - Holešov
Josef  Ondřuch - Holešov
Vlasta Machálková - Holešov
Marie Nesvadbová - Holešov
Božena Válková - Holešov
Radmila Kartousková - Holešov
Anna Poláchová - Holešov

Anna Krejčí - Holešov
Eliška Latzmannová - Holešov
Jaroslav Šesták - Holešov
Božena Šimečková - Holešov
Ján Pekár - Tučapy
Jindřiška Valentová - Žopy
Karla Galetková - Holešov
Zdeněk Platoš - Holešov
Božena Pisková - Holešov
Blanka Hudcová - Holešov
Václav Ryšavý - Holešov
Danuše Jeřábková - Holešov
Anastazie Lešinská - Holešov
Oldřich Vaněk - Holešov
Anežka Hudečková - Holešov
Alois Koutný - Holešov

Únor 2012
Antonín Filák - Holešov
Jarmila Procházková - Holešov
Anna Nováková - Holešov
Milan Musil - Holešov
Eva Zhýbalová - Holešov
Otilie Jurčíková- Holešov
Emilie Strnadelová - Holešov
Libuše Rypková - Holešov
Drahomíra Mikulíková - Holešov
Milada Konečná - Holešov
Oldřich Čuba - Tučapy
Marie Šimíková -  Tučapy
Jaromíra  Hlaviznová - Količín
Karel Barot - Holešov
František Kopřiva - Holešov
František Mikulík - Holešov
Jarmila Dujková - Holešov
Milan Hudec - Holešov
Marie Bradíková - Holešov
Marie Mrázková - Holešov
Zdeňka Gábová - Holešov
Josef Žáček - Holešov
František Doležel - Holešov
Ludmila Sadilová - Holešov
Ladislav Sklenář - Holešov
Růžena Velísková - Holešov
Vlastimil Šimčík - Holešov
Richard Mlýnek - Holešov

Březen 2012
Marie Růžičková - Holešov
Ludmila Hlobilová - Tučapy
Anna Jedličková - Holešov
Marie Tobolíková - Holešov
Vlasta Táborská - Holešov
Jiřina Havlová - Holešov
Peter Greguš - Holešov
Zdenka Uhříková - Holešov
Margita Dokoupilová - Holešov
Jan Lošťák - Holešov
Blažena Polesová - Holešov
Marie Kubíková -  Količín
Jaroslav Vrla - Holešov
Karel Kotouček - Holešov
František Mareček - Holešov
Anežka Halenčáková - Holešov
Rostislav Cholasta - Holešov
Anežka Zapletalová - Količín
Věra Šidlová -  Dobrotice
Vladimír Březík - Holešov
Blažena Cveková - Holešov
Rudolf Beran - Holešov
Věra Odložilíková - Holešov
František Janál - Holešov
Rudolf Fuksa -  Količín 

Úmrtí
Milan Daďa - Holešov
Ladislav Chmelina - Holešov
František Mokrý - Holešov

Karel Paták - Holešov
Ludmila Dočkalová - Holešov
Františka Mikulíková - Holešov
Marie Pavlíková - Holešov
František Špalek - Holešov
Anežka Netopilová - Holešov
Jaroslav Kužela - Holešov
Vladimír Hamšík - Holešov
Stanislav Doležel - Količín
Jan Šimík - Tučapy
Jaroslav Dovrtěl - Holešov
František Čúzy - Holešov
Štěpán Šuba - Holešov
Jaroslav Daníček - Holešov
Anna Fuksová - Holešov
Helena Trnčáková- Holešov
Zdeněk Foltýn - Holešov
Ludmila Kudlíková - Holešov
František Doležel - Žopy
Bohumil Miklík - Holešov
Leon Svobodník - Holešov
Alois Kurej - Holešov
Marie Hasalová - Holešov
Viola Bérešová - Holešov
Miroslav Jurčík -  Tučapy
Drahomíra Mikulíková - Holešov
Marie Šenková - Holešov
Naděžda Sojková - Holešov
Karel Urban - Holešov
František Novák - Holešov
Věra Novotná - Holešov
Anna Láníková - Holešov
Jiří Odstrčilík - Holešov
Antonín Školoud - Holešov
Věra Vykoukalová - Holešov

JM 

Dne 23. února 2012  
oslavili 60 let společného 

života manželé 

Drahomíra a Vladimír  
Riemerovi z Holešova.
Vše dobré k diamantové svatbě 

i do dalších let přeje rodina. 

Blahopřání

20. března 2012 se dožívá 
70 let paní 

Marie Zapletalová
z Holešova

K jejímu význam-
nému životní-
mu jubileu přejí 
všechno nejlep-
ší, hodně zdraví 
a životní pohody 
manžel Franti-
šek, sestra Hele-
na s manželem, synovec a neteř 
s rodinami a rodina Zapletalova.
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Hodonín (mar) - Za účasti de-
seti družstev a více než padesáti 
závodníků se uskutečnil 18. února 
v Uherském Brodě Memoriál ing. 
Miroslava Thoře v kategorii mláďat. 
Oddíl juda SKP Holešov nezůstal 
pozadu a měl na této události své 
dvě želízka v ohni. Jakuba Hanáka a 
Jana Koláře. Oba borci se své úlohy 
chopili velice zdatně. Kuba Hanák 
ve váhové kategorii do 20 kg vybo-
joval krásné 3. místo, Honza Kolář 
svou váhovou kategorii do 35 kg 
zcela ovládl a získal tím pro holešov-
ské judo velmi cenné vítězství. Tímto 
oběma gratulujeme a doufáme, že 
se příště sejdeme v hojnějším počtu 
a navážeme na tento krásný úspěch 
jak se sluší a patří.

Mladí judisté uspěli v Hodoníně

Úspěšní mladí reprezentanti 
holešovského juda.

Hranice (fri) - Holešovští flor-
balisté z týmu SKP Falkoni Hole-
šov se zúčastnili 4. února 4. roč-
níku florbalového turnaje O pohár 
IPA Hranice 2012. Turnaj pořádaný 
International Police Association 
ÚS č. 206 Hranice se odehrával 
v hale TJ CEMENT Hranice. Přijelo 
deset týmů, které byly rozděleny 
do dvou skupin. 

První zápas odehrál Holešov 
proti týmu Blonďáci Hranice. Utká-
ní skončilo vítězstvím Falkonů 2:1. 
Ve druhém zápase Falkoni porazili 
pozdější vítěze celého turnaje FbC 
Orel Hranice 2:0. V posledních 
dvou utkáních ve skupině Hole-
šované prohráli s týmy IPA Zlín 

Florbalisté skončili těsně pod stupni vítězů

Holešovské děti jsou opět v pohybu

a IPA Hrušovany  n. J. Ve čtvrtfi-
nále však uspěli a po vítězství 1:0 
nad týmem IPA Hranice postoupili 
do semifinále. Se soupeřem STE-
EL TORMENTORS Český Těšín 
však Holešov prohrál 2:1 a čekal 
jej stejně jako v minulém ročníku 
zápas o 3. místo. V napínavém 
zápase proti celku Spojené síly 
VÚ 2802 Olomouc však neuspěli 
a opět jako loni obsadil SKP Fal-
koni Holešov 4. místo. 

Další turnaj, kterého se 
zúčastní SKP Falkoni Holešov, 
bude Turnaj SKP Zlín a IPA Zlín 
ve florbale 2012. Uskuteční se 
7. dubna 2012 ve sportovní hale  
Otrokovice - Štěrkoviště.

Hýbat se kdykoliv a kdeko-
liv - to je hlavní motto projektu 
Holešovské děti v pohybu, který 
pokračoval v lednu a únoru 2012 
dalším cvičením dětí, tentokrát v tě-
locvičně 1. Základní školy. Na tvá-
řích cvičících dětí byla vidět radost 
a nadšení z možnosti provádět 
rozmanité pohybové úkoly, připra-
vené žáky Gymnázia Ladislava 
Jaroše Holešov. 

Každé čtrnácté české dítě je 
obézní - takový je závěr posled-
ních lékařských výzkumů, a chce-
me-li bojovat s dětskou obezitou, 
nabízejí se dvě cesty. Naučit děti 
správným stravovacím návykům 
a rozhýbat populaci dětí a mlá-
deže. 

Malá pohybová aktivita je jed-
ním z nejzávažnějších problémů 
ve vztahu ke zdraví člověka. Pokud 
máme nízkou tělesnou zdatnost 
a nevyhledáváme pohyb, jsme 
mnohem náchylnější k civilizačním 
chorobám, jako jsou např. cukrov-
ka, choroby srdce, vysoký krevní 
tlak, obezita, cévní mozkové přího-
dy apod.  Sport přináší člověku zá-
bavu a odreagování se od běžných 
starostí a společnost dalších lidí - ať 

už je to vlastní rodina, či přátelé, 
zlepšuje kondici a rozvíjí pohybové 
dovednosti. Další kola projek-
tu Holešovské děti v pohybu 
proběhnou v březnu a dubnu 

za účasti všech holešovských 
základních a mateřských škol 
a budou přípravou na cvičení 
dětí při městském finále 29. 
května 2012.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka 

programu Holešovské děti 
v pohybu
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FC  Fryšták - SFK Elko Holešov
5   2 : 0   0

Další přípravné utkání sehráli hráči Hole-
šova na umělé trávě na Vršavě ve Zlíně. Jako 
již několikrát se ukázalo, že malé hřiště a pre-
sing soupeře jim nesvědčí. I když měli šance 
na vstřelení branky, branku nedali.

Sestava: Krejčí - Jirsa, Roubalík, Charuza, 
Očadlík - Sumec, Munster, Sedlařík, Matulík 
- Křenek, Marek. Střídali: Olša, Ohlídal, Haus-
knecht, Machálek, Sobek a Uruba. Chyběli 
Bačík a Barták.

FC Fatra Napajedla - SFK Elko Holešov
4   2 : 0   3

Utkání hrané na umělé trávě v Otrokovi-
cích, soupeřem byl dobrý celek hrající divizní 
soutěž. Také v tomto utkání musel řešit trenér 

Fotbalisté v přípravě dvakrát prohráli
Malík sestavu, když odjížděl jen se 12 hráči. 
Tentokrát se nedostavili Bačík, Barták, Rou-
balík, Hausknecht, Olša a zranění jsou Uruba 
a Ohlídal. Sestava: Krejčí - Očadlík, Charuza, 
Munster, Jirsa - Marek, Machálek, Sedlařík, 
Matulík - Sumec a Křenek. Střídal Sobek.

První branku vstřelil soupeř až ve 21. mi-
nutě ze šestnáctky - 1:0. Ve 36. minutě spadl 
do prázdné brány míč na 2:0. Smolná branka 
přišla hned ve 46. minutě druhé půle - 3:0. V 61. 
minutě už to vypadalo na velkou prohru, ale hráči 
Holešova se nevzdávali a bojovali až do posled-
ních minut. V 64. minutě ještě branka nebyla pro 
údajný faul uznána, ale již v 72. minutě prošel 
obranou Křenek a snížil na 4:1. V 75. minutě 
opět Křenek změnil stav na 4:2. V 88. minutě pak 
upravil Marek stav na přijatelných 4:3.

(hr)

Halový turnaj je cennou přípravou a kondiční 
prověrkou před začínající fotbalovou sezónou. 
Zimní přípravu zahájili starší žáci sérií halových tur-
najů, které se konaly ve Sportovní hale Štěrkoviště. 
Výsledky po 5. kole: 1. SFK Elko Holešov, 2. FC 
Tescoma Zlín, 3. SK Kvasice, 4. Spartak Hulín.

Dne 22. 1. 2012 jsme se zúčastnili halového 
turnaje pořádaného mužstvem TJ Prusinovice. 
Osm týmů bylo rozděleno do dvou skupin, kde 
hrál každý s každým 1 x 18 minut a poté se 
hrálo o konečné umístění. Nejlepším hráčem 
byl vyhlášen David Kubáč z Želatovic a nej-
lepším brankářem Benedikt Šuba z Holešova. 
Konečné pořadí: 1. FC Želatovice, 2. SFK Elko 
Holešov, 3. Sokol Ratiboř, 4. TJ Fryšták, 5. FC 

Příprava starších žáků SFK Elko Holešov  
na jarní sezónu

Během jarních prázdnin proběhlo ve Stře-
disku volného času - TYMY fotbalové sou-
středění mladších žáků pod vedením trenéra 
Ladislava Lindy. Dopolední program probíhal 
v prostorách  TYMY, kluci si vyzkoušeli přesnou 
přihrávku, hlavičkování, žonglování, hlavičky 
na přesnost, slalom s míčem, zahráli si tur-
naj ve stolním fotbálku a ping-pongu. Dále 
odehráli přátelská utkání v hale 1. základní 
školy s mužstvem Zlín-Louky (8:8), s Kroměříží 
(10:7), s Otrokovicemi (19:7). V odpoledních 
hodinách si ještě zatrénovali na umělé trávě  
3. Základní školy. Přejeme celému týmu úspěš-
nou jarní sezónu.

SVČ - TYMY

V TYMY proběhlo fotbalové soustředění

Veselí n. M., 6. TJ Tovačov, 7. TJ Křenovice,  
8. TJ Prusinovice.

Další turnaj se konal 25. 2. 2012 v bystřické 
hale Sušil. Konečné pořadí: 1. SK Baťov 1930,  
2. SFK Elko Holešov, 3. FK Bystřice p.Hostýnem, 
4. TJ Tečovice, 5. TJ Křenovice, 6. TJ Slavkov. Nej-
lepší střelec: Jaromír Kaňa (14 branek) SFK Elko 
Holešov, Ondřej Trva - SK Baťov 1930. Nejlepší 
brankář: Benedikt Šuba - SFK Elko Holešov. 

Slovo trenérů: „Tréninky jsou v plném prou-
du, avšak chybí někteří hráči a jejich absence 
bude znát. K dispozici máme 2 tréninkové pro-
story v tělocvičně 3. ZŠ a na nové umělé trávě 
u téže školy.“

(rš)

Horní řada zleva: trenér Olin Matuška, Martin Winter, Jaromír Kaňa, Dan Matuška,  
Michal Nevřala, Richard Jaroš, Tomáš Heryán, Danek Konečný, trenér Pavel Heryán.

Dolní zleva: Martin Říhák, Marek Zajac, Ben Šuba, Patrik Javora.

Josefovský turnaj  
starších pánů 

v halové kopané

O pohár poslance 
Josefa Smýkala

Sobota 17. března 2012
Sportovní hala 

I. ZŠ v Holešově

výkop v 8.30 hod.
Prusinovice - staří páni,  

Valašské Meziříčí,
HC Tučapy, SFK Holešov - veteráni,
KSK Retro Holešov, Chropyňští orli

SRDEČNĚ ZVOU A NA VAŠI ÚČAST  
SE TĚŠÍ JOŽKA SMÝKAL  

A KOLEKTIV POŘADATELŮ

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ !

Skvělá video upoutávka na 3. ročník 
závodu horských kol Raab Rohálovská pade-
sátka putuje v posledních dnech po internetu. 
Krátký videoklip skutečně stojí za zhlédnutí. 
Video najdete na Facebooku po otevření 
skupiny Holešovsko. Bikerský závod startuje 
v sobotu 28. dubna 2012 v Prusinovicích.

(sov)

Povedené video

účastníci: TJ Loukov, SK HS Kroměříž, FK 
Chropyně, TJ Sokol Rataje, Sokol Hošťálko-
vá, SK Zlín-Louky, 1. FC Viktoria Přerov, TJ 
Prusinovice

TJ Prusinovice pořádá
v neděli 11. 3. 2012  

od 12.30 hodin
ve sportovní hale v Holešově 

(Smetanovy sady)
turnaj mladší přípravky.

Srdečně zvou pořadatelé 
- občerstvení zajištěno!
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Rekordní účastí 520 běžců a běžkyň se le-
tos mohli pochlubit organizátoři 19. ročníku silnič-
ního závodu Rohálovská desítka, který se konal 
v Prusinovicích v sobotu 25. února. Vloni přitom 
startovalo „pouze“ 435 závodníků. Navzdory 
tomu, že závod je pořádán v zimním období, 
počasí bývá pořadatelům pravidelně nakloněno. 
Také letos svítilo sluníčko a trať mezi Prusinovi-
cemi a holešovskou osadou Tučapy byla suchá. 
Přitom jen o týden dříve na cestě ležela vydatná 
vrstva rozbředlého sněhu, která by závodníkům 
jejich výkon značně zkomplikovala. 

Přesto však letošní počasí nebylo ideální 
pro vytvoření rekordu trati. Foukal silný a studený 
vítr, takže celkový vítěz Jan Kreisinger z AK Asics 
Kroměříž nepokořil hranici 30 minut a deset ki-
lometrů zaběhl v čase 31:08 min. Mezi ženami 
překvapivě zvítězila Petra Pastorová z Ostravy 
časem 36:17. Jedenáctinásobná vítězka ženské 
kategorie Petra Kamínková z AK Olomouc se 
letos musela s časem 37:22 spokojit až s dru-
hým místem.   

Na Rohálovskou desítku přijel rekordní počet běžců

Rohálovské střípky

Na horním obrázku dobíhá vítězka ženské kategorie, dole pak celkový vítěz Jan Krei-
singer. Rohálovské desítky se pravidelně účastní významné sportovní osobnosti. Letos po-
řadatelé pozvali někdejšího vynikajícího atleta v hodu diskem Imricha Bugára. Na fotografii 
s prezidentkou kroměřížského atletického klubu Petrou Říhovou, místostarostou Holešova 
Jaroslavem Chmelařem, holešovským radním Ludvíkem Urbanem a náměstkem hejtmana 
Jaroslavem Drozdem.    

Rohálovská desítka není jen sportovní udá-
lostí pro dospělé běžce, ale dopoledne startuje 
také celá řada závodů v žákovských a doroste-
neckých kategoriích. Svou kategorii měli také 
sportovci mentálně postižení. V hlavním star-
tovním poli běžel rovněž nevidomý běžec. 

Nejstarším účastníkem byl podobně jako 
vloni František Zikeš z Frýdku-Místku. Je mu 

84 let a deset kilometrů uběhl v čase 1:23:52. 
V čele druhé stovky ve výsledkové listině 
skončil s časem 41:15 domácí Ondřej Ně-
mec z ASICS Rohálov, zakladatel a hlavní 
pořadatel Rohálovské desítky. V minulých 
letech závody v roli hlavního pořadatele 
spolumoderoval, letos se však opět postavil 
na startovní čáru.

Potřetí se Rohálovská desítka započítává 
do soutěže „Rohálovské duatlon“. V sobotu  
28. dubna 2012 se v Prusinovicích uskuteční  
3. ročník Raab Rohálovská 50 (www.rohalov-
skapadesatka.cz) na horských kolech. 

Text a foto na stránce 
František Sovadina
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Devětatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 3/2012, přičemž všichni poznali úryvek z textu písně 
Zrcadlo, kterou v roce 1969 natočil Karel Černoch (hudba Karel Čer-
noch, text Pavel Žák). Později písničku nazpíval také Petr Muk. První 
vylosovanou je Silvie Palečko-
vá z Holešova, druhou Lenka 
Rypková z Holešova - obě 
dámy si pochutnají v restau-
raci Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět Jitce 
Soukupové z Horního Lapa-
če a Drahomíře Riemerová 
z Holešova. Všem šťastným 
výhercům redakce srdečně 
gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance. Uhádnete, jak se tato písnička jmenuje a ve kterém 
českém filmu zazněla? Můžete připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá...

„Já měla sen o lásce jen. Ten krásný sen srdce mi opil. Až 
přišel den, kdy umřel sen. Když roztáhl křídla noční motýl…“

Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešovska, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

RR 

Zpěvák Karel Černoch.

POBAVILO NÁS

Akce na nejbližších 14 dnů

V příštím čísle přineseme článek o úspě-
chu Kateřiny Vejrostové, studentky Gymnázia 
Ladislava Jaroše Holešov. Kateřina uspěla 
v mezinárodní  výtvarné soutěži v Hongkongu. 
Více v příštím vydání Holešovska.

(red)

VÝSTAVY
• Do konce března prodloužena výstava Mar-

lene, fotografie Roberta Rohála - restaurace 
Starý pivovar

• Do konce března výstava obrazů Rudolfa 
Seiferta - restaurace V Podzámčí

• Do konce března výstava fotografické kolekce 
Komtesa Roberta Rohála a originálních šper-
ků Hany Palečkové - Cafe milk bar Cinema

PŘEDNÁŠKY, KINO, 
KONCERTY…
• Čtvrtek 8. 3. Z historie neprofesionální arche-

ologie na Holešovsku, přednáška Dalibora 
Kolbingera - Městská knihovna od 17 hod.

• Pátek 9. 3. Iron Maiden revival + Tojs, koncert 
revivalových kapel - zámecký Drive Club 
od 20 hod.

• Sobota 10. 3. Černý den a bílá noc aneb Ples 
protikladů (pořádá o. s. Skřítek, www.skritek.
org), k tanci hraje skupina VSPH - 3. Základní 
škola od 19.30 hod.

• Neděle 11. 3. Modrý tygr, rodinný - kino Svět 
od 15.30 a 17.30 hod.

• Pondělí 13. 3. Violoncellový koncert - sál ZUŠ 
F. X. Richtera od 14.30 hod.

• Čtvrtek 15. 3. Musica Holešov - 
Koncert CIKÁNSKÉ MELODIE, 
Talichův komorní orchestr, 
program Ravel, Bartók, Sara-
sate (vstupné předprodej 250, 
na místě 300 Kč) - velký sál 
od 19.30 hod.

• Pátek 16. 3. Energit, koncert jazzrockové 
skupiny - zámecký New Drive Club od 20 
hod.

• Sobota 17. 3. Svatební a společenský veletrh 
- zámek od 11 hod.

• Sobota 17. 3. DISCO, DJ Steve, v rámci Sva-
tebního a společenského veletrhu - zámecký 
New Drive Club od 21 hod.

• Neděle 18. 3. Večer sólistů 
s Holešovským komorním or-
chestrem a hosty - zámecká 
sala terrena od 16 hod.

• Čtvrtek 22. 3. Literárně-hudební podvečer 
ke 120. výročí narození Karla Poláčka, Malé 
divadlo MěK a hudební soubor Corda Magico 
- Městská knihovna od 17 hod.

RR

Manželka se ptá manžela: „Miláč-
ku, co si mám vzít na pláž, abych 
zaujala ostatní?“ Starej se otočí 
a říká: „Zkus lyže, kotě...“ 

Farářovi se ztratí papoušek, tak bě-
hem mše vyhlásí: „Kdo má ptáka?“ 

Všichni muži zvednou ruce nahoru. 
„Ne ne, jinak. Kdo viděl ptáka?“ 
Všechny ženy zvednou ruce na-
horu.
„Och bože, tak takto. Kdo viděl 
mého ptáka?“
Všichni ministranti zvednou ruce.


